APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes 28.02.2017.
sēdes lēmumu (protokols Nr.9 § 19)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā
2017.gada 25.aprīlī

Nr.10/2017

Grozījumi Ādažu novada domes 2012.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.30
„Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par
pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas
1.punktu un 24.pantu.
Veikt šādus grozījumus Ādažu novada domes 2012.gada 25.septembra saistošajos noteikumos
Nr.30 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”:
1.

Izteikt 17. un 18.punktu šādā jaunā redakcijā:
“17. Pēc komisijas lēmuma pieņemšanas, pašvaldība slēdz līgumu ar Projekta
iesniedzēju par līdzfinansējuma piešķiršanu. Līgumā norāda, kādā kārtībā un
termiņos tiek segtas izmaksas, ņemot vērā komisijas noteiktos apmērus, samaksas
termiņus un kārtību, kādā tiek pieņemts veiktais darbs.
18. Pēc komisijas lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam par
izpildītiem darbiem, kas veikti nenoslēdzot līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu,
pašvaldības izpilddirektors vizē līdzfinansējuma apmaksu.”

2.

Izteikt 20.punktu šādā jaunā redakcijā:
“20. Komisijas lēmumu nosūta pretendentam Paziņošanas likuma noteiktajā
kārtībā. Papildus tam, pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv tiek publicēta
informācija, norādot pretendentu un pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma
apjomu.”

3.

Izslēgt 21.punktu.

4.

Aizstāt 22.punktā vārdu “domes” ar vārdu “komisijas”;

5.

Izteikt 31.punktu šādā jaunā redakcijā:
“31. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Ādažu novada domē.”

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

PASKAIDROJUMA RAKSTS
saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Ādažu novada domes 25.09.2012. saistošajos
noteikumos Nr.30 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai””
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2.Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz sabiedrību
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk –
likums) 27.2 panta otrās daļas 4. punkts nosaka, ka pašvaldība var
sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai
dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu energoefektivitātes
pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā. Likuma 27.2 panta piektā
daļa nosaka, ka kārtību, kādā tiek sniegta šā panta otrajā daļā
minētā palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos
saistošajos noteikumos.
Lai nodrošinātu operatīvu pašvaldības lēmumu pieņemšanu, ir
lietderīgi deleģēt lēmumu pieņemšanas tiesības pašvaldības
izveidotai komisijai.
Noteikumi papildina un precizē Ādažu novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumus, kārtību un apmēru,
kādā
tā
līdzfinansē
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
energoefektivitātes pasākumus.
Noteikumi neietekmē pašvaldības budžetu.
4.1. Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo
noteikumu tiesiskais regulējums, ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
īpašnieki(-s), kuri vēlas veikt mājas energoefektivitātes
pasākumus.
4.2. Noteikumi sekmē energoefektivitātes pasākumu veikšanu.
5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo
noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada dome.
5.2. Noteikumi paredz kārtību, kādā dzīvojamo māju īpašnieki(-s)
var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu.
6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas
konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu
projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas
Finanšu komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā
www.adazi.lv, kā arī sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu
vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem paredzēts iekļaut
saistošajos noteikumos, izvērtējot lietderības apsvērumus.

M.Sprindžuks
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