LATVIJAS REPUBLIKA
INČUKALNA NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141
Tālr.67977310, fax.65507887, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Inčukalnā
2018.gada 19.decembrī

Nr.10/2018
(protokols Nr.17-26.§.)

Par grozījumiem 2012.gada 21.marta Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos
Nr. 5/2012 „Inčukalna novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
Precizētā redakcija apstiprināta ar Inčukalna novada domes 2019.gada 20 .marta lēmumu
Nr.4-41.§.
Izdoti saskaņā ar:
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 4.punktu
un piekto daļu,
likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
16.punktu
1.
Izdarīt Inčukalna novada domes 2012.gada 21.marta Saistošajos noteikumos
Nr.5/2012 „Inčukalna novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” šādus grozījumus:
1.1.izteikt noteikumu 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.1.Pašvaldības palīdzība – līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem atbilstoši
Inčukalna novada domes budžetā šim nolūkam paredzēto līdzekļu apmēram tiek piešķirta
šādiem mērķiem un šādā apjomā:
2.1.1. ja iedzīvotāji ir saņēmuši finansējumu no citām institūcijām:
2.1.1.1. 45% no atlikušajām izmaksām energoaudita veikšanai;
2.1.1.2. 45% no atlikušajām izmaksām tehniskās apsekošanas veikšanai;
2.1.1.3. 45% no atlikušajām izmaksām renovācijas būvprojekta vai apliecinājuma kartes
fasādei izstrādāšanai;
2.1.2. ja iedzīvotāji nav saņēmuši finansējumu no citām institūcijām:
2.1.2.1. 50% no izmaksām energoaudita veikšanai;
2.1.2.2. 50% no izmaksām tehniskās apsekošanas veikšanai;
2.1.2.3. 50% no izmaksām renovācijas būvprojekta vai apliecinājuma kartes fasādei
izstrādāšanai.”,
1.2.izteikt noteikumu 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.2. Kopējā pašvaldības palīdzība – līdzfinansējums šo noteikumu 2.1.apakšpunktā norādīto
pasākumu veikšanai nevar vienai dzīvojamai mājai pārsniegt EUR 5000,00 un to dzīvojamā
māja var saņemt vienu reizi.”;
1.3.izteikt noteikumu 2.3.1. un 2.3.2.apakšpunktus šādā redakcijā:

„2.3.1. dzīvojamā māja atrodas Inčukalna novada administratīvajā teritorijā un ir nodota
ekspluatācijā līdz 2000.gadam;
2.3.2. dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienam īpašniekam pieder ne vairāk
kā 25% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita (neattiecas uz pašvaldības īpašumā esošajiem
dzīvokļa īpašumiem);”;
1.4.izteikt noteikumu 3.1.9. un 3.1.10.apakšpunktus šādā redakcijā:
„3.1.9. līguma kopiju par renovācijas būvprojektu vai apliecinājuma kartes fasādei
izstrādāšanas darbu veikšanu;
3.1.10. renovācijas būvprojektu vai apliecinājuma kartes fasādei izstrādāšanas darbu
veikšanas darbu samaksas dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);”;
1.5.papildināt noteikumus ar 3.1.13.apapkšpunktu šādā redakcijā:
„3.1.13. apliecinājumu par finansējuma saņemšanu no citām institūcijām.”.
1.6.izteikt noteikumu 4.1. un 4.3.apakšpunktus šādā redakcijā:
„4.1. Inčukalna novada dome viena mēneša laikā izskata Iesniegumu un tam pievienotus
dokumentus un pieņem lēmumu par pašvaldības palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā (energoaudita un
tehniskās apsekošanas veikšanai, renovācijas būvprojekta vai apliecinājuma kartes fasādei
izstrādei).
4.2. Pēc Noteikumu 4.1.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas Inčukalna novada dome
informē Iesnieguma iesniedzēju par pieņemto lēmumu un noslēdz rakstisku līgumu ar
pilnvaroto personu par palīdzības saņemšanu, ņemot vērā Noteikumu 2.1. un 2.2.
apakšpunktos noteiktos apmērus.
1.7.Izteikt noteikumu 5.nodaļu šādā redakcijā:
„5.1. Pašvaldības palīdzības saņēmējam pēc Domes pieprasījuma ir pienākums rakstiski
informēt par energoefektivitātes pasākumu realizācijas sagatavošanas darbu un izpildes gaitu.
5.2. Noteikumu 4.1.apakšpunktā minēto lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona
tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā
izdevumā “Novada Vēstis”.
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PASKAIDROJUMU RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānotā projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
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Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu projekts izstrādāts
saskaņā ar likumu ”Par pašvaldībām” 21.
panta 1.daļas 16.punktu un likumu „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.²
panta 4. punktu
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir
sniegt Inčukalna novada pašvaldības
iedzīvotājiem palīdzību - līdzfinansējumu
energoefektivitātes pasākumu īstenošanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, saistošie
noteikumi nosaka palīdzības –
līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas
nosacījumus
Saistošo noteikumu projekta īstenošana
ietekmēs pašvaldības budžetu, jo palīdzība –
līdzfinansējums tiks piešķirts no pašvaldības
budžeta līdzekļiem
Saistošo
noteikumu
īstenošanai
tiek
prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā - būvniecības
procesu attīstība
1) Palīdzības – līdzfinansējuma saņemšanai
pašvaldībā tiks iesniegts iesniegums;
2) Par
palīdzības
–
līdzfinansējuma
piešķiršanu tiks pieņemts Inčukalna
novada domes lēmums;
3) Inčukalna novada domes lēmuma
apstrīdēšanas kārtība un termiņi ir
paredzēti Administratīvā procesa likumā
Konsultācijas netika veiktas

A.Nalivaiko

