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AIZPUTES NOVADA DOME 

Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456, tālr.63448188, e-pasts dome@aizpute.lv 

 

2017.gada 28.decembrī                      Saistošie noteikumi Nr.10 

Aizputē               
 

Aizputes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība 

nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīkliem 

 

APSTIPRINĀTI 
ar Aizputes novada Domes 

2017. gada  28. decembra lēmumu Nr.607 

(protokols Nr.15, 41.§) 

PRECIZĒTI 

ar Aizputes novada Domes 

2018.gada 31.janvāta lēmumu Nr.33 

(protokols Nr.1, 33.§) 
 

Izdoti saskaņā ar ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

 likuma”6. panta sesto daļu 

 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Aizputes novada 

pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu Aizputes novada teritorijā 

esošo nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un / vai 

kanalizācijas tīkliem.  

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini: 

2.1. Iesniedzējs / Pretendents - fiziska persona, kas ir nekustamā īpašuma īpašnieks, 

kopīpašnieki vai kopīpašuma īpašnieku pilnvarots pārstāvis;  

2.2.  Pieslēgums – ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu daļas izbūve no Iesniedzēja 

nekustamajā īpašumā vai kopīpašumā esošās ūdensapgādes vai kanalizācijas 

sistēmas daļas līdz ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās 

ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai. Pieslēgums neietver 

iekšējās (ēkas iekšienē) ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu izbūvi vai pārbūvi. 
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2.3. Nekustamais īpašums – dzīvojamā māja vai jaunbūve, daudzdzīvokļu 

dzīvojamā māja; 

3. Noteikumu mērķis ir veicināt nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētajiem 

kanalizācijas un ūdensvada tīkliem un samazināt vides piesārņojumu. 

4. Līdzfinansējumu par katru Pieslēgumu piešķir, pamatojoties uz šiem Noteikumiem, 

Pašvaldības attiecīgā gada budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. 

Līdzfinansējums tiek piešķirts pieteikumu saņemšanas secībā. 

5. Līdzfinansējums netiek piešķirts juridiskajām personām, kā arī, ja nekustamais 

īpašums tiek izmantots vienīgi saimnieciskās darbības veikšanai. 

6. Netiek atbalstītas šādas izmaksas:  

6.1.  lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve; 

6.2. esošās ūdensapgādes un komunālo 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 ūdensapgādes sistēmas izbūve; 

6.4.  jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir Pieslēgums 

centralizētajai kanalizācijai sistēmai, izņemot, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniedzējs izsniedzis tehniskos noteikumus jaunas kanalizācijas sistēmas izbūvei. 

 

II. PIESLĒGUMA IZBŪVES LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS 

7. Pašvaldības līdzfinansējums kanalizācijas pieslēguma izbūvei tiek piešķirts: 

7.1. Ne vairāk kā 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, tai skaitā 

normatīvos aktos noteiktie nodokļi, kuru ieturēšanu un nomaksu nodrošina Pašvaldība, 

ja Iesniedzējs atbilst kādai no šādām pazīmēm: 

7.1.1. personai piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss; (ja statuss ir spēkā 

iesnieguma iesniegšanas brīdī un ja personas ir deklarēti un faktiski dzīvo 

nekustamā īpašumā) 

7.1.2. personai piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss;(ja statuss ir 

spēkā iesnieguma iesniegšanas brīdī un ja Īpašnieks (ģimene) ir deklarēti un 

faktiski dzīvo nekustamā īpašumā) 
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7.1.3. daudzbērnu ģimenēm, vai ģimenēm, kurām piešķirts audžu ģimenes statuss 

un tā ir deklarēta un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā 

7.1.4. persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti. (kura ir deklarēta un faktiski dzīvo 

nekustamā īpašumā) 

7.2. Ne vairāk kā 30,00 EUR (trīsdesmit euro) apmērā par vienu kanalizācijas 

pieslēguma trases garuma metru no pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 

800,00 EUR (astoņi simti euro) no pieslēguma kopējām izmaksām, tai skaitā 

normatīvos aktos noteiktie nodokļi, kuru ieturēšanu un nomaksu nodrošina Pašvaldība, 

ja Iesniedzējs ir fiziska persona, kas ir nekustamā īpašuma īpašnieks, kopīpašnieki vai 

kopīpašuma īpašnieku pilnvarots pārstāvis. 

8. Pašvaldības līdzfinansējums ūdensvada pieslēguma izbūvei tiek piešķirts: 

8.1. Ne vairāk kā 20,00 EUR (divdesmit euro) apmērā par vienu ūdensvada 

pieslēguma trases garuma metru no pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk 

kā 400,00 EUR (četri simti euro) no pieslēguma kopējām izmaksām, tai skaitā 

normatīvos aktos noteiktie nodokļi, kuru ieturēšanu un nomaksu nodrošina 

Pašvaldība, ja Iesniedzējs atbilst kādai no šādām pazīmēm: 

8.1.1. personai piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss, ja statuss ir spēkā 

iesnieguma iesniegšanas brīdī un ja personas ir deklarētas un faktiski dzīvo 

nekustamā īpašumā) 

8.1.2. personai piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, (ja statuss ir 

spēkā iesnieguma iesniegšanas brīdī un ja Īpašnieks (ģimene) ir deklarēti un 

faktiski dzīvo nekustamā īpašumā) 

8.1.3. daudzbērnu ģimenēm; 

8.1.4. persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti. 

8.2. Ne vairāk kā 15,00 EUR (piecpadsmiteuro) apmērā par vienu ūdensvada 

pieslēguma trases garuma metru no pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk 

kā 300,00 EUR (trīs simti euro) no pieslēguma kopējām izmaksām, tai skaitā 

normatīvos aktos noteiktie nodokļi, kuru ieturēšanu un nomaksu nodrošina 

Pašvaldība, ja Iesniedzējs ir fiziska persona, kas ir nekustamā īpašuma īpašnieks, 

kopīpašnieki vai kopīpašuma īpašnieku pilnvarots pārstāvis. 
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III. PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

9. Iesniedzējs normatīvos aktos noteiktā kārtībā iesniedz iesniegumu Aizputes novada 

domes Vienotajā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – Dome), 

iesnieguma veidlapa pievienota šo noteikumu pielikumā. Iesniegumu Dome pārsūta 

SIA „Aizputes komunālais uzņēmums” vai attiecīgajai Aizputes novada pagasta 

pārvaldei, turpmāk – tehnisko noteikumu izsniedzējs, lai Iesniedzējs saņemtu tehniskos 

noteikumus pieslēguma izveidošanai. 

10. SIA „Aizputes komunālais uzņēmums” vai Aizputes novada pagasta pārvaldes 

amatpersona, 10 (desmit) darba dienu laikā apseko objektu un izstrādā Tehniskos 

noteikumus, vienkāršoto pieslēguma shēmu, kuru izsniedz Iesniedzējam un nosūta 

Būvvaldei rakšanas darbu atļaujas izsniegšanai.  

11. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Aizputes novada dome. 

12. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu, 10 (desmit) darba 

dienu laikā Pašvaldība sagatavo un piedāvā Iesniedzējam slēgt rakstisku līgumu par 

līdzfinansējuma saņemšanas kārtību. 

13. Līdz līdzfinansējuma saņemšanai Iesniedzējam Pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar 

būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, izsniegtajiem tehniskajiem 

noteikumiem un jāpabeidz ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas 

dienas. 

14. Pēc Pieslēguma izbūves, trīs dienas pirms tranšejas aizbēršanas Iesniedzējs par 

Pieslēguma izbūvi informē tehnisko noteikumu izsniedzēju, kurš  vienas darba dienas 

laikā pārbauda Pieslēguma izbūvi, izmēra trases garumu, noplombē ūdens 

komercuzskaites mēraparātu, noslēdz līgumu par ūdensapgādes un / vai kanalizācijas 

pakalpojuma sniegšanu. Tehnisko noteikumu izsniedzējs brīvas formas dokumenta 

veidā izsniedz atzinumu par atbilstību finansējuma saņemšanai.  

15. Pēc pieslēguma izbūves pabeigšanas Iesniedzējs sagatavo izpilduzmērījumu, kas tiek 

reģistrēts Aizputes novada augstas digitālas topogrāfiskās informācijas  uzturētāja 

datubāzē.  

16. Pēc 13.punktā noteikto uzdevumu izpildes, tehnisko noteikumu izsniedzējs 3 (trīs) 

darba dienu laikā iesniedz Būvaldei atzinumu par Pieslēguma izbūvi atbilstoši 

tehniskajiem noteikumiem. 

17. Pēc tam, kad Būvvalde ir apstiprinājusi, ka tai iesniegti šajos noteikumos minētie 

dokumenti, saņemti atzinumi un dati par pieslēgumu (izpilduzmērījums) reģistrēti 
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Aizputes novada augstas digitālas topogrāfiskās informācijas  uzturētāja datubāzē, 

Pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Iesniedzēja norādītajā bankas kontā.  

 

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

18. Uz līdzfinansējuma piešķiršanu var pretendēt personas, kuru īpašumā esošajiem 

īpašumiem no jauna tiek izbūvēts Pieslēgums saskaņā ar šiem saistošajiem 

noteikumiem. 

19. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā “Aizputes Avīze”. 

 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs       Juris Grasmanis 
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Pielikums 28.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.10 

“Aizputes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība  

nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem  

ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” 

 

Aizputes novada pašvaldībai 
Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā 

LV-3456  
________________________________________________ 

(fiziskās personas vārds, uzvārds) 

________________________________________ 
(personas kods) 

 

_______________________________________________ 
  (kontaktinformācija saziņai – adrese, tālruņa numurs, e-pasts) 

 

_________________________________________ 
(tālruņa numurs) 

 

 

IESNIEGUMS 
 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu  

ūdens/kanalizācijas pieslēguma izveidošanai 

 

 

Lūdzu piešķirta pašvaldības līdzfinansējumu man piederošā nekustamā īpašuma  

 

 Aizputē __________________________________________________________________ 
      norādīt konkrētu adresi 

 

 Aizputes novada _____________ pagastā _______________________________________ 
         norādīt konkrētu adresi 

 

pieslēgšanai centralizētam kanalizācijas un ūdensapgādes tīklam. Lūdzu izdot tehniskos 

noteikumus pieslēgumam un lūdzu izsniegt rakšanas darbu atļauju. 

Pielikumā: nekustamā īpašuma zemes robežu plāna kopija uz ___ lpp. 

Atbildi vēlos saņemt: 

 Personīgi Aizputes novada pašvaldībā 

 Pa pastu/e-

pastu_____________________________________________________________ 
      (norādiet adresi/e-pastu) 

Parakstot šo iesniegumu, piekrītu, ka Aizputes novada pašvaldība, pieņemot lēmumu, 
veiks manu personas datu apstrādi gan elektroniski, gan manuāli vai arī, pamatojoties uz 
Datu aizsardzības likuma 14.panta 1.daļas noteikumiem, to uzticēs personas datu 
operatoram. 

 

20__. gada ___.___________     ________________________ 
         (paraksts, paraksta atšifrējums) 
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Aizputes novada 2017.gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr.10 

“Aizputes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība 

nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīkliem” 
 paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

 

 

 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. punkts 

nosaka pašvaldību autonomo funkciju organizēt iedzīvotājiem 

komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, 

notekūdeņu savākšana, novadīšana, attīrīšana u.c.) neatkarīgi no 

tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Saskaņā ar 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sesto daļu, 

vietējās pašvaldības dome var izdot saistošos noteikumus par 

līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma 

apmēru un tā saņemšanas nosacījumus. 

 

2. Īss projekta satura izklāts 
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Aizputes novada 

pašvaldība piešķir līdzfinansējumu nekustamā īpašuma 

pieslēgšanai centralizētiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas 

tīkliem. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt kanalizācijas un 

ūdensapgādes tīklu sakārtošanu un samazināt vides 

piesārņojumu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžetā ieplānoti 15 000 EUR līdzfinansējuma 

nodrošināšanai.  
 

4. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi ietver konkrētu procedūru līdzfinansējuma 

saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai pie centralizētiem 

ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem. 

5. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām 

 

Novada domes priekšsēdētājs       Juris Grasmanis 


