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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022. gada 31. augustā                                                                                                     Nr.409 

(protokols Nr.15, 49.§.) 
 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Vidzemes iela 6, Rauna, Raunas 

pagasts, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai 

Saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. marta saistošo noteikumu 

Nr. 13/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai 

centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 15. 

punktu 2022. gada 4. jūnijā tika izsludināta pieteikšanās pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai 

nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. 

Pieteikšanās termiņš tika noteikts 2022. gada 2. augusts. Ar 2022. gada 27. aprīļa domes lēmumu 

Nr. 202  (protokols Nr.10, 32.§.) “Par līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai 

centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai pieteikumu izvērtēšanas komisijas 

apstiprināšanu” tika apstiprināta komisija piecu komisijas locekļu sastāvā atbilstības izvērtējuma 

veikšanai līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai (turpmāk – Komisija). 

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 18.punktu Komisija 2022. gada 10. augustā izvērtēja 

noteiktajā termiņā saņemto L. R. pieteikumu un sagatavoja atzinumu par atbilstību 

līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma Vidzemes iela 6, Rauna, Raunas pagasts, 

Smiltenes novads, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai (turpmāk – Atzinums).  

Atzinumā, ievērojot Saistošo noteikumu 7.5. apakšpunktu, norādīts, ka  L. R. pieteikums 

par nekustamā īpašuma Vidzemes iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads pieslēgšanu 

centralizētajai ūdensapgādes sistēmai nekvalificējas līdzfinansējuma saņemšanai un lēmuma 

pieņemšanai par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes sistēmai, jo nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes 

sistēmai.  

Iepazīstoties ar Atzinuma saturu, secināms, ka pieteikums nav virzāms domes lēmuma 

pieņemšanai par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes sistēmai.  

Ievērojot iepriekš norādīto, saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un 

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022. gada 24. augusta atzinumu (protokols Nr.10) un  

pamatojoties uz Komisijas 2022. gada 10. augusta Atzinumu, Smiltenes novada pašvaldības 

domes 2022. gada 30. marta saistošo noteikumu Nr. 13/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmai” 7.5. apakšpunktu, 18., 20. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" – (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda 

Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervins Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, 

Jānis Āboliņš, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

mailto:dome@smiltenesnovads.lv


1. Neatbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu pieslēguma būvniecības izmaksām L. R., 

dzīvesvietas adrese, nekustamā īpašuma Vidzemes iela 6, Rauna, Raunas pagasts, 

Smiltenes novads, kadastra Nr. 42760060023, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes 

sistēmai.  

2. Uzdot līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmai pieteikumu izvērtēšanas komisijas sekretārei informēt pieteikuma 

iesniedzēju par pieņemto lēmumu. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektora vietniecei teritorijas pārvaldības un 

sadarbības jautājumos. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                         E.Avotiņš 


