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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

2019.gada 23.maija Saistošajiem noteikumiem Nr.9 

Priekuļu novada pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtību energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1.Īss projekta satura 

izklāsts 

1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 4. punktu nodrošināt 

Pašvaldības autonomās funkcijas – sniegt   palīdzību iedzīvotājiem 

dzīvokļa jautājumu risināšanā un noteikt Priekuļu novada pašvaldības 

palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kā arī nodrošināt energoresursu 

patēriņu samazinājumu; 

2.Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību tiesiskajām attiecībām, kādā tiek 

piešķirta finansiāla palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, nosakot pašvaldības līdzfinansējuma 

apjomu un tā piešķiršanas kārtību. 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

2019.gadā budžetā paredzēti līdz 7500.00 EUR. 

Ņemot vērā, ka palīdzības sniegšana paredzēta ilgtermiņā, turpmākā 

budžeta plānošana notiks pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju īpašnieku un to apsaimniekotāju aktivitātēm  un izvērtējot budžeta 

iespējām. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1. Priekuļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās saskaņā ar kadastrālās 

uzmērīšanas lietu ir ne mazāk kā četri dzīvokļi un, kas dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanas tiesības nodevušas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar 

dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai; 

4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums radīs tiesības saņemt 

palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, rodot 

iespēju attīstīt un pilnveidot ēkā energoefektivitāti. 

4.3.Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta tieša ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – būvniecības procesu 

attīstība. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Institūcijas, kurā var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā ir 

Priekuļu novada pašvaldības pagastu pārvaldes vai KAC. 

5.2. Saistošie noteikumu projekts nosaka administratīvās procedūras un 

kritērijus, kas būs jāievēro, lai saņemtu finansiālu palīdzību 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājās. 



Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja            (paraksts)                               Elīna Stapulone 
 


