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Ar Raunas novada domes
2019.gada 27.novembra sēdes lēmumu
(prot. Nr.14, 3.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.81

Par Raunas novada domes līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi Nr. 81 “Par Raunas novada domes līdzfinansējumu nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka Raunas
novada domes (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
2. Pieslēgums šo saistošo noteikumu izpratnē ir ārējo kanalizācijas būvju kopums no
centralizētās kanalizācijas līdz pievienojuma vietai pakalpojumu lietotāja īpašumā esošajai
kanalizācijas sistēmai.
3. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
II. PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI
4. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts fiziskai personai (turpmāk – pretendents)
pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai būvniecības izmaksu kompensēšanai.
5. Pieslēguma būvniecības izmaksās tiek ietverti izdevumi par šādiem darbiem, ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli:
5.1. projektēšana:
5.1.1. topogrāfiskā plāna izstrāde, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu situācijas plāna
izstrāde;
5.1.2. apliecinājuma kartes izstrāde;
5.1.3. inženiertīkla pievada novietojuma plāna izstrāde saskaņā ar Ministru kabineta
2017.gada 9.maija noteikumu Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 18.punktu.
5.2. būvdarbi:
5.2.2. kanalizācijas izvada sistēmas izbūve (darbs; materiāls);
5.2.3. komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve;
5.2.5. kanalizācijas akas/skatakas izbūve.
6. Netiek atbalstītas šādas izmaksas:
6.1. lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;

6.2. esošās notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana (izņemot
septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā,
piemēram, skatakā);
6.3. jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums
centralizētajai kanalizācijai sistēmai;
6.4. kanalizācijas izvada sistēmas izbūve, ja pieslēgums centralizētās kanalizācijas sistēmas
atzaram ir 30 (trīsdesmit) vai mazāk metri.
III. PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS
7. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kārtējā kalendāra gadā pašvaldības budžetā paredzēto
finanšu līdzekļu ietvaros.
8. Viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai pašvaldības
līdzfinansējums tiek noteikts 50% apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā
500 euro.
IV. LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAS NOTEIKUMI UN PIETEIKUMU
IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
9. Pašvaldība vienu reizi gadā (februārī) izsludina pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Pieteikšanās
laiks tiek noteikts ne mazāks par vienu mēnesi.
10. Pretendents pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pašvaldībā iesniedz:
10.1. pieteikumu saskaņā ar saistošo noteikumu pielikumu;
10.2. nekustamā īpašuma piederību apliecinošu dokumentu;
11. Iesniedzot pieteikumu, līdzfinansējuma pieprasītājs dod atļauju par visiem ģimenes
locekļiem (ja tas ir nepieciešams) iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo
informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu
piešķirt līdzfinansējumu, kā arī veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).
12. Pēc pieteikumu saņemšanas ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija divu
mēnešu laikā izvērtē saņemto pieteikumu atbilstību līdzfinansējuma saņemšanai, informāciju par
nepieciešamā līdzfinansējuma apmēru un pašvaldības kārtējā gada budžetā šim mērķim paredzētos
līdzekļus.
13. Gadījumā, ja kārtējā gada budžetā paredzētie līdzekļi ir nepietiekami visu nekustamo
īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, prioritāri šādā secībā tiek atbalstīts:
13.1. pieslēgums pie Eiropas Savienības Struktūrfondu līdzfinansētā projekta ietvaros
izbūvētajiem centralizētās kanalizācijas sistēmas atzariem;
13.2. pieslēgums nekustamam īpašumam, kura īpašnieks ir persona ar I. grupas invaliditāti, un
kurš ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;
13.3. pieslēgums nekustamam īpašumam, kura īpašnieks ir persona vai ģimene ar
trūcīgas/maznodrošinātas personas statusu, pie nosacījuma, ka statuss ir spēkā iesnieguma
iesniegšanas brīdī, un ja īpašnieks (ģimene) ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;
13.4. pieslēgums nekustamam īpašumam, kura īpašniekam ir daudzbērnu ģimenes statuss un
ģimenes locekļi ir deklarēti un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;
13.5. pieslēgums nekustamam īpašumam, kura īpašnieks ir vientuļais pensionārs, kurš ir
deklarēts un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā.
13.6. pieslēgums nekustamam īpašumam, kura īpašnieks ir fiziska persona.
14. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu
pieņem Raunas novada dome, pamatojoties uz komisijas sniegto atzinumu.

V. KANALIZĀCIJAS IZVADA SISTĒMAS IZBŪVES NOSACĪJUMI UN
LĪDZFINANSĒJUMA IZMAKSAS KĀRTĪBA
15. Pēc lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu, kanalizācijas izvada sistēmas
pieslēguma izbūves laiks nevar pārsniegt 6 (sešus) mēnešus.
16. Pēc kanalizācijas izvada sistēmas pieslēguma izbūves darbu pabeigšanas nekustamā īpašuma
īpašniekam ir jānoslēdz līgums ar Raunas novada domi par kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu.
17. Kanalizācijas izvada sistēmas pieslēguma izbūves darbu veikšanas laikā Raunas novada
domes nozīmēti Saimnieciskā dienesta pārstāvji ir tiesīgi veikt objekta apsekošanu, par ko tiek
sastādīts apsekojuma akts, fiksējot kanalizācijas izvada sistēmas pieslēguma darbu norisi
apsekošanas brīdī.
18. Līdzfinansējums tiek izmaksāts saskaņā ar Raunas novada domes pieņemto lēmumu pēc:
18.1 pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai izbūves pabeigšanas, ko apliecina
pieņemšanas-nodošanas akts (pieņemšanas – nodošanas aktu sastāda, piedaloties Raunas
novada domes Saimnieciskā dienesta pārstāvjiem un nekustamā īpašuma īpašniekam);
18.2. noslēgtā līguma ar Raunas novada domi par kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu
iesniegšanas Raunas novada domē;
18.3 attaisnoto maksājumu dokumentu (līgumu, čeku, rēķinu, maksājumu uzdevumu u.c.), kas
apliecina izdevumus par saistošo noteikumu 5. punktā norādītajiem darbiem, iesniegšanas
Raunas novada domē.
19.Raunas novada dome līdzfinansējumu pārskaita 30 (trīsdesmit) dienu laikā no visu 18. punktā
noteikto dokumentu saņemšanas dienas uz Pretendenta norādīto kontu.
VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
20. Uz Līdzfinansējuma piešķiršanu nevar pretendēt persona, kurai ir nekustamā īpašuma
nodokļa parāds.
21. Saistošo noteikumu izpildes procesā pieņemtos administratīvos aktus var apstrīdēt
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
22. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Raunas novada domes
bezmaksas informatīvajā izdevumā “Raunas novada vēstis”.

Raunas novada domes
priekšsēdētāja

Evija Zurģe

Raunas novada domes 2019.gada 27.novembra saistošo noteikumu Nr.81 "Par
Raunas novada domes līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi Nr. 81 “Par Raunas novada domes
līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – saistošie noteikumi) izdoti saskaņā
ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sesto daļu, kas
noteic, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par
līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un
saņemšanas nosacījumus.
Ar saistošajiem noteikumiem noteikta kārtība Raunas novada domes
(turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējuma nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieprasīšanai un
izmaksāšanai. Noteikts pašvaldības līdzfinansējuma apmērs un
personu loks, kurām ir tiesības saņemt pašvaldības līdzfinansējumu.
2. Projekta nepieciešamības Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdenssaimniecības
pamatojums
pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā administratīvajā teritorijā,
pašvaldības līdzfinansējums sekmēs dzīvojamo māju pieslēgšanos
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, attīstot pakalpojumu sniegšanā
efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas, nodrošinot vides
aizsardzību, samazinot vides piesārņojuma risku, tādējādi veicinot
dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
Pašvaldībā
ir
nodrošināta
iespēja
saņemt
sabiedriskos
ūdenssaimniecības pakalpojumus. Tomēr, ņemot vērā administratīvo
slogu un izmaksas, kuras nepieciešamas, lai izpildītu būvniecību
regulējošo normatīvo aktu prasības, pieslēgumu skaits nav liels. Lai
sasniegtu
Eiropas
Savienības
Struktūrfondu
līdzfinansēto
ūdenssaimniecības projektu noteiktos galvenos iznākuma rādītājus, ir
nepieciešams sniegt pašvaldības atbalstu iedzīvotājiem pieslēgumu
būvniecībai.
3. Informācija par plānoto
Līdzfinansējumu piešķirs atbilstoši pašvaldības kārtējā gada
projekta ietekmi uz
budžetam.
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
Nav plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Raunas novada domes mājaslapā lapā internetā tiks publicēta
administratīvajām
informācija par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
procedūrām
Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu pieslēguma centralizētajai
kanalizācijas, nekustamā īpašuma īpašniekam jāiesniedz Raunas
novada pašvaldībā iesniegums un nekustamā īpašuma piederību
apliecinošs dokuments. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu
pieņems Raunas novada dome.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Raunas novada domes
priekšsēdētāja

Konsultācijas nav notikušas.

E.Zurģe

