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JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018.GADA 

22.FEBRUĀRA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR____"PAR 

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA 

PIEŠĶIRŠANU DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI 

CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI" 

PASKAIDROJUMA RAKSTS  

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura izklāsts 1.1. 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 ūdensapgādes 

vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot 

līdzfinansējuma apmēru un saņemšanas nosacījumus. 

1.2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā dzīvojamās 

mājas īpašnieks var pieteikties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 

līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai, līdzfinansējuma apmēru, piešķiršanas 

un saņemšanas kārtību. 

1.3. Saistošie noteikumi paredz pašvaldības līdzfinansējumu:  

1.3.1. daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, ja pieslēguma 

izbūvi veic būvkomersants saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma 

karti – līdz 75% no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām 

nepārsniedzot 3 750.00 euro par pieslēguma izbūvi; 

1.3.2. vienģimeņu dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi 

pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkliem veic būvkomersants 

saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma karti – līdz 50% no 

pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām nepārsniedzot          

1 000.00 euro par pieslēguma izbūvi. 

1.3.3. vienģimeņu dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi 

pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkla atzara zemes īpašuma 

robežās veic īpašnieks, saskaņā ar Ministru kabineta 2017. 

gada 9. maija noteikumu Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju 

būvnoteikumi" 18. punktu – par būvmateriālu izmaksām – līdz 

10.00 euro par vienu kanalizācijas tīkla metru (cauruļvadi, 

veidgabali, smilts) un līdz 150.00 euro par skataku, bet kopā 

ne vairāk kā 500.00 euro par pieslēguma izbūvi. 

2.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā 

administratīvajā teritorijā, pašvaldības līdzfinansējums sekmēs 

dzīvojamo māju pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas 
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sistēmai, attīstot pakalpojumu sniegšanā efektīvas, 

ekonomiskas un drošas tehnoloģijas, nodrošinot vides 

aizsardzību, samazinot vides piesārņojuma risku, tādējādi 

veicinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžetā kārtējam gadam tiek iekļauti finanšu 

līdzekļi līdzfinansējumam atbilstoši pašvaldības budžeta 

iespējām. 

2018. budžeta gadā piešķirtais finansējums ir 30 000 euro. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Projekts uzņēmējdarbības vidi neietekmē. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

SIA "JELGAVAS ŪDENS" izveidota komisija, kurā iekļauts 

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pārstāvis, kas 

izvērtē pieteikumus par pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu dzīvojamās mājas īpašniekam pieslēguma 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai izbūvei. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 

konsultācijas ar privātpersonām. 

 

 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs      A.Rāviņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


