Apstiprināti
ar Ādažu novada domes
27.12.2016. sēdes lēmumu
(protokols Nr.22 §31)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā
2016.gada 27.decembrī

Nr.35/2016

Grozījumi 2012.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr. 30 „ Saistošie noteikumi par
Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta
otrās daļas 4.punktu un piekto daļu.

1.

Izdarīt Ādažu novada domes 2012.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.30
„Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai” (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Noteikumus ar 10. punktu šādā redakcijā:
„10. Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem tiek piešķirts:
10.1 energoaudita veikšanai - 100% apmērā no mājas energoaudita
izmaksām, bet ne vairāk kā 430,00 euro;
10.2. tehniskā projekta izstrādei - 50% apmērā, bet ne vairāk kā 1425,00
euro;
10.3.par 10.1. un 10.2. apakšpunktā noteiktajiem izpildītiem darbiem – ne
vēlāk, kā divu mēnešu laikā pēc pieņemšanas akta parakstīšanas”.
1.2.

Papildināt Noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:
„14.1 Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai par aktivitātēm, kas veiktas
nenoslēdzot līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, Pretendents
iesniegumam pievieno:
14.11. līgumu kopijas ar izpildītājiem par aktivitātes veikšanu;
14.12. aktivitātes pieņemšanas–nodošanas aktu kopijas;
14.13. izpildītāju rēķinu kopijas par aktivitāšu apmaksu;
14.14. Pretendenta veikto maksājumu uzdevumu kopijas izpildītāju
rēķinu apmaksai par aktivitāti.”

1.3.

Papildināt Noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:
„22.1 Līgums netiek slēgts 10.3. apakšpunktā noteiktajā gadījumā”.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novadā
Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.35/2016
„Grozījumi 2012.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.30 „ Saistošie noteikumi par
Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai””.
Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
1.1. Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk - Likums) 43.panta trešā daļa noteic, ka dome var pieņemt
saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
1.2. Likuma 15.panta pirmās daļas 2.punkts noteic, ka viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir gādāt par
savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro telpu.
1.3. 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.
1.4. Lai veicinātu mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un
nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu, pašvaldība var sniegt
finansiālu atbalstu budžeta ietvaros.
2. Īss projekta satura izklāsts.
2.1. Ņemot vērā, ka Noteikumos netika noteikta kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums
mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās par jau realizētajiem
projektiem, ir nepieciešams papildināt Noteikumus nosakot šādu kārtību, kā arī precizēt līdzfinansējuma
apmēru.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
3.1. Konkrēta Noteikumu finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav iepriekš nosakāma, jo nav
iespējams precīzi prognozēt pieteikumu skaitu, kas tiks iesniegti līdzfinansējuma saņemšanai.
Līdzfinansējums projektiem tiks piešķirts to iesniegšanas secībā līdz maksimālajam šai programmā
paredzētajai summai.
3.2. Ja atbalstīto projektu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam saimnieciskajam gadam
pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos finanšu līdzekļus, Iesniedzējs kalendārā gada laikā
līdzfinansējumu varēs saņemt, tiklīdz līdzekļi pašvaldības budžetā šim mērķim tiks piešķirti.
3.2. Programma paredzēta kā ilgtermiņa. Turpmākā budžeta plānošana notiks atkarībā no dzīvojamo māju
īpašnieku un apsaimniekotāju aktivitātes izvērtējuma un budžeta iespējām.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.
4.1. Ir sagaidāmas pozitīvas atsauksmes no sabiedrības, jo grozījumi Noteikumos nodrošinās iespēju
pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam izstrādājot jaunus projektus.
5.Informācija par administratīvajām procedūrām.
5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada dome,
kā arī amatpersonas, kuras pilnvarotas izlemt noteikumos minētos jautājumus.
5.2. Noteikumi paredz kārtību, kādā dzīvojamo māju īpašnieki(-s) var saņemt pašvaldības
līdzfinansējumu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
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