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LĒMUMS
Lielvārdē

2018.gada 27.jūnijā

Nr.262
(prot.Nr.11, 21.punkts)

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada
un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Smilgu iela [..],
Lielvārdē, Lielvārdes novadā
Lielvārdes novada pašvaldībā 2018.gada 18.maijā (reģ.Nr.LNP61/18/793) saņemts O.K., deklarētā dzīvesvieta: [..], Lielvārdes novads,
2018.gada 18.maija iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu ūdensvada
un kanalizācijas sistēmas izbūvei saskaņā ar Lielvārdes novada domes
2017.gada 29.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4, turpmāk tekstā – saistošie
noteikumi Nr.4.
Lai veicinātu nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētajiem
kanalizācijas un ūdensvada tīkliem un samazinātu vides piesārņojumu,
Lielvārdes novada dome 2017.gada 29.martā pieņēma saistošos noteikumus
Nr.4. Minētie noteikumi nosaka kārtību Lielvārdes novada pašvaldības piešķirtā
līdzfinansējuma apmēru un finansējuma piešķiršanas kārtību.
Nekustamā īpašuma Smilgu iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
kadastra numurs 7413 002 0461, īpašniece ir O.K.
Minētā īpašuma teritorijā jāizbūvē ūdensvads līdz 10 metru garumā un
kanalizācijas sistēma līdz 18 metru garumā.
Saskaņā ar saistošo noteikumu Nr. 5.2.apakšpunktu, pašvaldības
līdzfinansējums kanalizācijas pieslēguma izbūvei tiek piešķirts 40,00 EUR
apmērā par vienu kanalizācijas pieslēguma trases garuma metru no pieslēguma
kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 1000,00 EUR no pieslēguma kopējām
izmaksām, tai skaitā normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, kuru ieturēšanu un
nomaksu nodrošina Pašvaldība.
Saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.4 6.2.apakšpunktu, pašvaldības
līdzfinansējums ūdensvada pieslēguma izbūvei tiek piešķirts 20,00 EUR apmērā
par vienu ūdensvada pieslēguma trases garuma metru no pieslēguma kopējām
izmaksām, bet ne vairāk kā 500,00 EUR no pieslēguma kopējām izmaksām, tai
skaitā normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, kuru ieturēšanu un nomaksu
nodrošina Pašvaldība.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sesto daļu, Ministru
kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.326 „Noteikumi par Latvijas

būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves””, Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.327 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, Lielvārdes novada domes 2017.gada
29.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Lielvārdes novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajiem
ūdensapgādes
un
kanalizācijas
tīkliem”,
SIA „Lielvārdes Remte” 2018.gada 15.marta tehniskajiem noteikumiem Nr.16 /229 „Ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumam Smilgu iela [..], Lielvārdē”,
Paskaidrojuma rakstu Lielvārdes novada būvvaldei un Lielvārdes novada
būvvaldes akceptu, ņemot vērā Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas
atzinumu, Lielvārdes novada dome nolemj:
1.

Piešķirt O.K., personas kods [..], deklarēta dzīvesvieta: [..],
Lielvārdes novads,
Lielvārdes novada
pašvaldības
līdzfinansējumu
inženierkomunikāciju izbūvei viņam piederošajā nekustamajā īpašumā
Smilgu iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7413 002
0461:
1) ūdensvada pieslēguma izbūvei no centralizētā ūdensvada pieslēguma
vietas līdz ūdensvada pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā - 20,00
EUR (Divdesmit euro) apmērā par vienu ūdensvada pieslēguma trases
garuma metru no pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā
500,00 EUR (Pieci simti euro) no pieslēguma kopējām izmaksām;
2) kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās kanalizācijas sistēmas
pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai
nekustamajā īpašumā - 40,00 EUR (Četrdesmit euro) apmērā par vienu
kanalizācijas pieslēguma trases garuma metru no pieslēguma kopējām
izmaksām, bet ne vairāk kā 1000,00 EUR (Viens tūkstotis euro) no
pieslēguma kopējām izmaksām.
1.1. Pašvaldības līdzfinansējuma summu precizēt pēc ūdensvada un/vai
kanalizācijas sistēmas pieslēguma izbūves pabeigšanas, atbilstoši sertificēta
mērniecības speciālista instrumentāli uzmērītam izpilduzmērījumam, kurā
fiksēts izbūvētas trases garums.
1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma summā iekļauti normatīvajos aktos noteiktie
nodokļi, kuru ieturēšanu un nomaksu nodrošinās pašvaldība, ja iesniedzējs ir
fiziska persona.
2. Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas un
pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļai sagatavot līdzfinansējuma
saņemšanas līgumu un nodrošināt tā noslēgšanu viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja
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