Siguldā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2016.gada 3.augustā

Nr.25
(prot. Nr.12, §4)

Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai
kanalizācijas sistēmai
Izdoti saskaņā ar
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sesto daļu
*ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada Domes 2016.gada 12.oktobra saistošajiem noteikumiem
Nr.38 “Grozījums Siguldas novada Domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.25 “Par
līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai””
(prot. Nr.16, §6)

I. Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Siguldas novada pašvaldības (turpmāk Pašvaldība) līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus dzīvojamo māju (turpmāk
– būve) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai (turpmāk –
Pieslēgums).
II. Līdzfinansējuma apmērs
2. Līdzfinansējumu Pieslēgumu būvniecības izmaksu segšanai piešķir šādā apmērā:
2.1. 100% apmērā Pieslēgumu būvniecības izmaksu segšanai, bet ne vairāk kā 1500 euro par
viena nekustamā īpašuma Pieslēgumu:
2.1.1. personām ar 1.invaliditātes grupu;
2.1.2. ģimenei (personai) ar trūcīgas ģimenes (personas) statusu;
2.1.3. ģimenei (personai) ar maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu;
2.1.4. daudzbērnu ģimenei.
2.2. 50% apmērā Pieslēgumu būvniecības izmaksu segšanai noteikumu 2.1.apakšpunktā
neminētām personām, bet ne vairāk kā 1500 euro par viena nekustamā īpašuma Pieslēgumu.
III. Līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi
3. Līdzfinansējums tiek piešķirts Pieslēgumu būvniecībai no centralizētās ūdensapgādes vai
kanalizācijas sistēmas līdz lietotājam piederošajai būvei.
4. Līdzfinansējums netiek piešķirts, ja ierosināmā ūdenssaimniecības infrastruktūras objekta
būvniecība skar no jauna uzbūvētu vai atjaunotu ielu asfalta segumu piecu gadu laikā no to
nodošanas ekspluatācijā.

5. Lai ierosinātu Pieslēguma līdzfinansēšanu, ierosinātājs līdz kārtējā gada 1. oktobrim iesniedz
Pašvaldībai izskatīšanai rakstisku ierosinājumu un atkarībā no Ministru kabineta 2014.gada
19.augusta noteikumos Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktās inženierbūvju grupas un
būvniecības veida:
5.1. būvprojektu (ar tajā iekļautu ekonomisko daļu) un būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas
nosacījumu izpildi;
5.2. paskaidrojuma rakstu ar Siguldas novada Būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu un
tāmi saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām.
5.3.noteikumu 2.1.1. apakšpunktā noteiktajai personu kategorijai – invaliditātes apliecības kopiju.
6. Lai saņemtu līdzfinansējumu noteikumu 2.1. apakšpunktā noteiktajā apmērā, ierosināt
Pieslēgumu būvniecību centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai var tikai attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieki, kas atbilst šajā apakšpunktā norādītajām pazīmēm.
7. Informāciju par noteikumu 2.1.2. līdz 2.1.4. apakšpunktos minēto personu atbilstību attiecīgo
personu kategorijai Pašvaldība iegūst patstāvīgi.
8. Noteikumu 5. punktā minētos dokumentus izskata ar Siguldas novada Domes (turpmāk –
Domes) izpilddirektora rīkojumu apstiprināta darba grupa, kurā ietilpst Pašvaldības Teritorijas
attīstības pārvaldes pārstāvis un Finanšu pārvaldes pārstāvis.
9. Pēc ierosinājumu izskatīšanas darba grupā tie tiek iesniegti izskatīšanai Domes Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas un Finanšu komitejas sēdēs.
10. Domes Attīstības, tūrisma un sporta komiteja un Finanšu komiteja sagatavo un iesniedz
izskatīšanai Domes sēdē lēmuma projektus par nepieciešamā līdzfinansējuma iekļaušanu nākamā
gada budžetā vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu.
11. Ja Domes sēdē tiek pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdenssaimniecības
infrastruktūras objektu būvniecībai, ar ierosinātāju tiek noslēgts līdzfinansēšanas līgums par
līdzfinansējuma summu, būvniecības realizācijas kārtību un Pašvaldība veic iepirkuma procedūru.
12. Gadījumā, ja pēc iepirkuma procedūras veikšanas piedāvātā līgumcena ūdenssaimniecības
infrastruktūras objekta būvniecībai ir mazāka nekā Domes lēmumā un līdzfinansēšanas līgumā
noteikts, Pašvaldības līdzfinansējuma daļa tiek proporcionāli samazināta. Savukārt, gadījumā, ja
pēc iepirkumu procedūras veikšanas noskaidrojās, ka piedāvātā līgumcena ir lielāka nekā Domes
lēmumā un līdzfinansēšanas līgumā paredzēts, izmaksu starpību sedz ierosinātājs.
13. Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas Pašvaldība un ierosinātājs noslēdz vienošanos pie
līdzfinansēšanas līguma, ar kuru tiek precizētas līdzfinansējuma summas un ierosinātājs ieskaita
savu līdzfinansējuma daļu Pašvaldības budžetā.
14. Pēc līdzfinansējuma daļas saņemšanas no ierosinātāja Pašvaldība slēdz līgumu ar iepirkumu
procedūrā uzvarējušo pretendentu par Pieslēguma būvniecību.
15. Ja līdz nākamā gada 1.jūnijam ar ierosinātāju netiek noslēgts līdzfinansēšanas līgums saskaņā
ar noteikumu 11.punktu, uz šo Pašvaldības budžetā paredzēto līdzfinansējumu var pretendēt kārtējā
gada ierosinātāji, ierosinājumu iesniegšanas secībā.
16. Ja līdz nākamā gada 1.jūnijam budžeta grozīšanas rezultātā līdzfinansējuma sadaļa tiek
palielināta, uz šo līdzfinansējumu var pretendēt kārtējā gada ierosinātāji, ierosinājumu iesniegšanas
secībā.
17. Līdzfinansējums tiek piešķirts Pašvaldības gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu apjomā un
finansiālo iespēju robežās.
IV. Noslēguma jautājums*
18. Pārejas periodā, 2016.gadā piesakoties līdzfinansējumam Pieslēguma būvniecībai,
Pieslēguma ierosinātājs noteikumu 5.punktā minēto rakstisku ierosinājumu, kā arī
2.1.1.apakšpunktā noteiktai personu kategorijai - invaliditātes apliecības kopiju, iesniedz līdz
2016.gada 10.novembrim un noteikumu 5.1. vai 5.2. apakšpunktā minēto dokumentāciju
iesniedz līdz 2017.gada 31.martam.
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