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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ķegumā 
2018.gada 14.martā                                    Nr. KND1-6/18/5 

 
 
APSTIPRINĀTI 
ar Ķeguma novada domes  
2018.gada 14.marta lēmumu  
Nr.KND1-3/18/63 
(protokols Nr.4, 5.§) 
 

Precizēti ar Ķeguma novada domes  
2018.gada 11.aprīļa lēmumu Nr. KND1-3/18/102 
(protokols Nr.6, 2.§) 

 
  

Grozījumi Ķeguma novada domes 2016.gada 21.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.25/2016 “Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārt ība 

nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem” 

 
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības  
pakalpojumu likuma  6. panta sesto daļu 

 

 Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2016.gada 21.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.25/2016 “Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība 
nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem”: 

1. izteikt saistošo noteikumu 2.1.punktu šādā redakcijā: 

“2.1. Pretendents- fiziska persona- nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, vai 
nekustamā īpašuma zemes nomnieks”;    

2. izteikt saistošo noteikumu 5.punktu šādā redakcijā: 

“5. L īdzfinansējuma saņemšanai Pretendents iesniedz Sabiedrībā ar ierobežotu 
atbildību “Ķeguma Stars” iesniegumu, kuram pievieno nekustamā īpašuma piederību 
apliecinoša dokumenta kopiju. Ja nekustamā īpašuma zeme atrodas citas personas 
īpašumā- Pretendents iesniedz zemes nomas līguma kopiju vai citu dokumentu, kurā  
Pretendentam zemes īpašnieks piešķīris tiesības izbūvēt kanalizāciju un ūdensvadu.”   
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ķeguma novada domes 2018.gada 14.marta saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/18/5 
“Groz ījumi Ķeguma novada domes 2016.gada 21.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.25/2016 „Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārt ība 
nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīkliem”” 
 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Nepieciešami grozījumi saistošajos noteikumos Nr.25/2016 “Ķeguma 
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo 
īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem”. Spēkā esošie saistošie noteikumi neparedz gadījumus, kad 
līdzfinansējuma pretendentam nepieder nekustamā īpašuma zeme, pa kuru 
tiks veikta attiecīgā pieslēguma izbūve vai arī, ja nekustamais īpašums 
atrodas viņa tiesiskajā valdījumā.  
 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

 

Saistošie noteikumi papildināti ar gadījumiem, kad līdzfinansējuma 
pretendentam nepieder nekustamā īpašuma zeme, pa kuru tiks veikta 
attiecīgā pieslēguma izbūve vai arī, ja nekustamais īpašums atrodas viņa 
tiesiskajā valdījumā.  

3. Inform ācija par 
plānotā projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības 
budžetu 

Kopumā pašvaldības budžets netiks palielināts. 

4. Inform ācija par 
plānotā projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarb ības 
vidi pašvaldības 
teritorij ā 

Tiks atvieglota un uzlabota centralizētā ūdensvada un kanalizācijas 
pakalpojuma pieejamība pašvaldības iedzīvotājiem, kuru īpašumā nav 
zeme.  

5. Inform ācija par  
administrat īvajām 
procedūrām 

Neietekmēs. 

6. Inform ācija par 
konsultācijām ar 
priv ātpersonām  

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas. 
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