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SIA “BANGA KPU” informē par
projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Mazsalacas novada
Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā, II kārta” īstenošanu.
Šī gada 16.jūlijā tika nodots ekspluatācijā Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā
projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā, II
kārta” (id.Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13APIA/CFLA/009) ietvaros izbūvētais objekts – ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu būvniecība Skaņkalnes ciemā. Līdz ar to ir pabeigti visi šī projekta ietvaros laika
periodā no 26.09.2013 līdz 25.09.2015 plānotie darbi.
Kopumā izbūvēti 2 km ūdensapgādes tīklu un 0.3 km jaunu kanalizācijas tīklu. Projekta ietvaros
ir rekonstruēti problemātiskie ūdensvada posmi, kas savu laiku sen nokalpojuši, un izbūvēti jauni tīkli, lai
paplašinātu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas teritoriju un nodrošinātu iespēju vēl
piecām individuālajām mājām pieslēgties centralizētajam ūdensapgādes tīklam un 6 mājām –
kanalizācijas sistēmai.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 177961.34 EUR, no tām 85% finansēja Eiropas
Reģionālās attīstības fonds 151267.14 EUR apmērā un 26694.20 EUR tika segti no Mazsalacas novada
pašvaldības un finansējuma saņēmēja līdzekļiem.
Aicinām iedzīvotājus izmantot radīto iespēju un pieslēgt savus īpašumus pie centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, lai lietotu kvalitatīvu dzeramo ūdeni un novadītu sadzīves
kanalizācijas notekūdeņus uz attīrīšanas iekārtām, nepiesārņojot apkārtējo vidi.
Atgādinām, ka, lai veicinātu pieslēgumu ierīkošanu, pagaidām pieslēguma maksa nav noteikta.
Vienīgie izdevumi, ar ko jārēķinās pieslēdzoties centralizētajiem tīkliem, ir iekšējo tīklu izbūve sava
īpašuma robežās.
Lai pieslēgtos pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, īpašniekam vai tā
pilnvarotai personai jāiesniedz SIA “BANGA KPU” iesniegums par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
pieslēguma ierīkošanu (veidlapa pieejama internetā Mazsalacas novada pašvaldības mājas lapā
http://mazsalaca.lv/index.php?lielbirka=10Pa%C5%A1vald%C4%ABba&birka=40Iest
%C4%81des&subbirka=SIA+Banga+KPU&mazbirka=Pakalpojumi&depth=4,
Mazsalacas
novada
pašvaldības domē un SIA “BANGA KPU” birojā).
Papildu informāciju var iegūt zvanot pa tālruni Ritai Lizumai (29395788) vai Aldim Paeglim
(29195595) vai personīgi SIA “BANGA KPU” birojā, adrese: “Attīrīšanas”, Mazsalacas pagasts,
Mazsalacas novads.
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PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MAZSALACAS NOVADA
SKAŅKALNES PAGASTA SKAŅKALNES CIEMĀ, II KĀRTA”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BANGA KPU".
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

