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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Inčukalnā 

 

2013.gada 16.oktobrī                                           Nr.24/2013 

 

Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 5/2012 

„Inčukalna novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 

 

 
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  

 

Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 5/2012 „Inčukalna 

novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” šādus grozījumus: 

1. Izteikt noteikumu 2.2.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

„2.2. Kopējā pašvaldības palīdzība – līdzfinansējums šo noteikumu 2.1. punktā norādīto 

pasākumu veikšanai nevar vienai dzīvojamai mājai pārsniegt EUR 2134,00 un to dzīvojamā 

māja var saņemt vienu reizi.”; 

2. Izteikt noteikumu 1.pielikumu sekojošā redakcijā: 

„1.pielikums  

Inčukalna novada domes 

Saistošajiem noteikumiem Nr.5 /2012  

(Apstiprināti ar 2012.gada 21.marta 

Inčukalna novada domes lēmumu  

(protokols Nr.3-28.§.)  

 

Inčukalna novada domei 
Dzīvojamās mājas …………………………………………………….  

(adrese)  

…………………………………………………………  

(iesniedzēja tiesiskais statuss/amats)  

……………………………………………………………  

(vārds uzvārds/nosaukums)  

……………………………………………………………  

(personas kods/reģistrācijas Nr,)  

……………………………………………………………  

(iesniedzēja adrese)  

……………………………………………………………  

mailto:pp@incukalns.lv
http://priede.bf.lu.lv/scripts/atteli/albums.cgi?d=karogi&f=7&s=mazie&k=pilsetas/


 

(tālrunis)  

IESNIEGUMS 

 

Lūdzu piešķirt pašvaldības palīdzību - līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumiem 

dzīvojamajā mājā …………………… …………………………………………………………  

(adrese) 

Dzīvokļu skaits …………………….;  

Dzīvokļu (atsevišķais īpašums) kopējā platība ……………………….. m2;  

Kopējā ieguldījumu summa  …………………………… EUR;  

Plānotais pašvaldības palīdzības - līdzfinansējuma apjoms atbalstāmajām aktivitātēm 

……………………………………… EUR;  

Plānotais/veiktais renovācijas darbu ilgums (mēnešos) ……………….. mēn.  

Iesniegtie obligātie pielikumi:  

□ dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola apliecināta kopija; 

□ dzīvojamās mājas pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) līguma kopija; 

□ dzīvojamās mājas pārvaldnieka izsniegta izziņa par apsaimniekošanas maksas un komunālo 

pakalpojumu parāda apmēru par pēdējiem 12 mēnešiem; 

□ būves kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija; 

□ līguma kopija par energoaudita veikšanu; 

□ energoaudita samaksas dokumentu kopijas; 

□ līguma kopija par tehniskās apsekošanas veikšanu; 

□ tehniskās apsekošanas samaksas dokumentu kopijas; 

□ līguma kopija par renovācijas būvprojektu vai vienkāršotās renovācijas tehniskās 

dokumentācijas izstrādāšanas darbu veikšanu; 

□ renovācijas būvprojektu vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas 

izstrādāšanas darbu veikšanas darbu samaksas dokumentu kopijas; 

□ līguma par renovācijas darbu veikšanu kopija; 

□ Darbu izpildes pārskata Nr.1 (Forma Nr.2) kopija. 

…… . …….. . 20___ .  

…………………………………………………………………………………………  

(amats) (paraksts) (vārds uzvārds)  

”. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                   A.Nalivaiko 

 

 

 


