AUCES NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA PIETEIKŠANOS
LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI
CENTRALIZĒTAJAI ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI
1. KĀRTAS PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ2020. GADA 15. SEPTEMBRIS.
Atbilstoši Auces novada domes 2020. gada 29. jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr.6 “Auces novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” Auces pilsētas
iedzīvotājiem, līdz kuru nekustamajiem īpašumiem Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda projekta “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Auces
aglomerācijas robežās” ietvaros ir vai tiek izbūvēti centralizētie kanalizācijas
pieslēgumi, tiek aicināti interesēties uzņēmumā SIA” Auces komunālie pakalpojumi “
par nepieciešamo dokumentācijas sagatavošanu nekustamā īpašuma kanalizācijas
pieslēguma izbūvei un pieslēgumam, kā arī pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.
PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA:








Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts.
Pieslēgumu izbūvei daudzdzīvokļu mājām, ja pieslēguma izbūvi veic
būvkomersants- līdz 30,00 euro par viena vesela pieslēguma tīkla metra izbūvi,
bet nepārsniedzot 1000,00 euro par viena pieslēguma izbūvi un 70% kopējām
pieslēguma izbūves izmaksām;
Pieslēguma izbūvei vienģimeņu dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi pie
ielas sadzīves kanalizācijas tīkliem veic būvkomersants- līdz 20,00 euro par
viena vesela pieslēguma tīkla metra izbūvi, bet nepārsniedzot 500,00 euro par
viena pieslēguma izbūvi un 70% no kopējām pieslēguma izbūves izmaksām;
Pieslēguma izbūvei vienģimeņu dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi pie
ielas sadzīves kanalizācijas tīkla atzara zemes īpašuma robežās veic īpašnieks
saskaņā ar 2017. gada 9. maija noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju
būvnoteikumi “ 18. punktu- līdz 20,00 euro par viena vesela pieslēguma tīkla
metra izbūvi, bet nepārsniedzot 500,00 euro par viena pieslēguma izbūvi un
70% no kopējām pieslēguma izbūves izmaksām.
Pieteikuma iesniegšanas kārtība.
Uzsākot kanalizācijas pieslēguma ierīkošanu, iedzīvotājam, kurš vēlas savā
īpašumā izbūvēt kanalizācijas pieslēgumu jāveic šādas darbības:

Mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs vēršas pie SIA “Auces
komunālie pakalpojumi” , Miera iela 29, Aucē, kur raksta
iesniegumu par pieslēguma izbūvi, saņem tehniskos noteikumus
pieslēguma izbūvei un atbilstoši MK noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu
inženierbūvju būvnoteikumi” 18. punktā noteiktajai kārtībai
izstrādātu inženiertīkla pievada novietojuma plānu (paskaidrojuma
raksts);



Griežas Auces novada pašvaldībā, Jelgavas ielā 1, Aucē, kur klientu
apkalpošanas centrā iesniedz pieteikumu ar tam pievienotajiem
dokumentiem, atbilstoši saistošajos noteikumos noteiktajai kārtībai.

Pieteikumu vērtēšana un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana.



Pašvaldības izveidotā komisija izvērtē, iesniegto pieteikumu atbilstību
noteikumos atbilstošajām prasībām, būvdarbu izmaksu pamatotību.
Pieslēguma izbūve un pašvaldības līdzfinansējuma saņemšana.
 Pieslēguma izbūve jāveic 3 mēnešu laikā no līdzfinansējuma līguma
noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendārā gada 1.
novembrim;
 Iesniedzējam pēc pieslēguma izbūves pabeigšanas, SIA “Auces komunālie
pakalpojumi” jāiesniedz saistošo noteikumu 21.punktā minētie dokumenti,
attiecīgi noslēdzot ar uzņēmumu līgumu par kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu. Pēc kanalizācijas pieslēguma izbūves, nodošanas-pieņemšanas
ekspluatācijā un saistošo noteikumu 21. punktā noteikto dokumentu
saņemšanas, pieteikuma iesniedzējam tiek ieskaitīts pašvaldības
līdzfinansējums.
 Pašvaldība veicot līdzfinansējuma izmaksu fiziskai personai, ietur likumā
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteikto ienākuma nodokli 23%
apmērā no līdzfinansējuma summas.

Piemērs:
1) Iedzīvotājs iesniedz pašvaldībā pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai ar
prognozētām pieslēguma ierīkošanas izmaksām (vai būvdarbu izmaksu tāmi)
kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai pieslēguma 20 tekošo metru garumā ar izmaksām
20,00 euro par 1 metru, par kopējo summu 400 euro (izbūvētā pieslēguma garums
metros x izmaksas uz 1 m= kopējās izmaksas);
2) Pašvaldība kompensē līdz 70% no kopējām izmaksām, t.i. 70% no 400.00 euro=
280.00 euro;
3) Pirms līdzfinansējuma izmaksas, pašvaldība ietur likumā paredzēto iedzīvotāju
ienākuma nodokli, t.i. 23% no 280.00 euro= 64.40 euro;
4) Galarezultātā iedzīvotājs saņem no pašvaldības līdzfinansējumu 215.60 euro
apmērā. (280.00-64,40=215,60 euro);
5) Atmaksa tiek veikta līdzfinansējuma līgumā norādītajā iesniedzēja apmaksājamās
summas apmērā, iedzīvotājam iesniedzot maksājuma uzdevumu par pakalpojuma
apmaksu vai būvkomersanta izsniegtu stingrās uzskaites kvīti.


Jautājumu gadījumā lūdzu griezties SIA Auces komunālie pakalpojumi, Miera
ielā 29, Aucē vai Jelgavas ielā 1, Aucē (klientu apkalpošanas centrā, ēkas
1.stāvā) vai zvanīt:

 Par tehnisko dokumentāciju ūdensapgādes un siltumapgādes nozares
vadītājam Arnim Pumpuram, mob. tālr.27234104;
 Par projekta ietvaros izveidotajiem kanalizācijas pieslēgumiem projektu
vadītājai Aigai Kalniņai, mob.tālr. 22825277;
 Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību- Attīstības nodaļas
vadītājam Ilmāram Matvejam, mob. tālr. 28351132 vai Finanšu
nodaļas vadītājai Ilzei Ozoliņai, mob.tālr. 27815065
AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS AKTĪVI INTERESĒTIES UN IZMANTOT ŠO
IESPĒJU!

