PASKAIDROJUMA RAKSTS
Preiļi, Preiļu novadā

02.05.2017.

Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2017/07 projektam

Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju
(dzīvojamo ēku īpašnieku ) ierosinājuma
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Informācija

1.Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Eiropas Kohēzijas fonda un ERAF ietvaros Preiļu novadā izbūvēti jauni
ūdensvada un kanalizācijas tīkli, līdz ar to nepieciešams veicināt
iedzīvotāju pieslēgšanos centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas pirmo punktu,
pašvaldībām ir noteikta autonomā funkcija organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus, tai skaitā ūdensapgāde un kanalizācija, kā arī
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, neatkarīgi no tā, kā
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto
daļu, vietējās pašvaldības dome var izdod saistošos noteikumus par
līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot
līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajiem
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem ar mērķi veicināt kanalizācijas
un ūdensvada tīklu sakārtošanu un samazināt vides piesārņojumu.
Preiļu novadā šobrīd nepieciešami Preiļu novada Aizkalnes ciemā nav
pieslēgta 21 mājsaimniecība, Preiļu pilsētā 241 mājsaimniecība, Preiļu
novada Prīkuļu ciemā 25 mājsaimniecība, Preiļu novada Pelēču ciemā 14
mājsaimniecības un 12 dzīvokļi daudzdzīvokļu mājā.
2017.gadā plānoti 10 šādi pieslēgumi.

3. Informācija par
plānoto projekta

Saistošo noteikumu pieņemšana palielinās plānotos pašvaldības budžeta
izdevumus 2017.gadā par 10 000 EUR.

ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Ar šiem noteikumiem tiks atvieglota un uzlabota centralizētā ūdensvada
un kanalizācijas pakalpojuma pieejamība pašvaldības iedzīvotājiem.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Iesniegums līdzfinansējuma piešķiršanai jāiesniedz pakalpojuma
sniedzējam SIA „Preiļu saimnieks”/pagastu pārvaldēm, kuri izstrādās
tehniskos noteikumus pieslēguma izbūvei. Atzinumu sniedz Preiļu
novada domes Attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja.

6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Preiļu novada dome pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un
10 darba dienu laikā pašvaldība sagatavo un piedāvā pretendentam slēgt
rakstisku vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

