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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2013.gada 25.septembrī

Nr.22
APSTIPRINĀTI
ar Lielvārdes novada domes 2013.gada 25.septembra
sēdes lēmumu (prot.Nr.15, punkts Nr.2)

GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA DOMES 25.04.2012. SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS Nr.5 LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS
PALĪDZĪBAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU VEIKŠANAI
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBAS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā ” 27.2. panta otrās daļas 4.puktu un piekto daļu,
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

1. Izdarīt Lielvārdes novada domes 25.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.5
„Lielvārdes novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības saistošie
noteikumi” šādus grozījumus:
1.1.izteikt 2.7.punktu šādā redakcijā:
„2.7. ERAF atbalsts – finansiāls atbalsts dzīvojamās mājas renovācijai no
Eiropas Reģionālās attīstības fonda;”
1.2. 5.punktā:
aizstāt 5.2.2.2.apakšpunktā skaitli un vārdu „6 (sešu)” ar skaitli un vārdu „15
(piecpadsmit)”;
aizstāt 5.2.2.3.apakšpunktā skaitli un vārdu „12 (divpadsmit)” ar skaitli un vārdu
„15 (piecpadsmit)”.
1.3. 8.punktā:
aizstāt 18.2.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „6 (sešu)” ar skaitli un vārdu „15
(piecpadsmit)”;
svītrot 18.2.1.apakšpunktā vārdus „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
izdotu”;
aizstāt 18.2.2.apakšpunktā skaitli un vārdus „24 (divdesmit četru)” ar skaitli un
vārdiem „27 (divdesmit septiņu)”;
aizstāt 18.3.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „12 (divpadsmit)” ar skaitli un vārdu
„15 (piecpadsmit)”.

1.4. aizstāt 21.punktā skaitli un vārdu „1.50 Ls/m2” ar skaitli un vārdu „2.13
EUR/m2”.
2. Šo noteikumu 1.4.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Grozījumiem Lielvārdes novada domes 25.04.2012. Saistošajos noteikumos Nr.5 „Lielvārdes
novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības saistošie noteikumi”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
Projekta
nepieciešamības
pamatojums

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

Norādāmā informācija
Šā gada 31.jūlijā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
pārtraukusi
projektu
iesniegumu
pieņemšanu
aktivitātē
"Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi", jo
pieprasītais atbalsta apjoms ir sasniedzis programmas kopējā
finansējuma apmēru – 62,75 miljonus latu.
Strādājot pie 2014. – 2020.gada ES fondu plānošanas perioda
aktivitātēm, Ekonomikas ministrija kā vienu no būtiskākajām
prioritātēm definējusi atbalsta sniegšanas turpināšanu daudzdzīvokļu
māju renovācijai, šim mērķim plānojot būtiski lielāku finansējumu
nekā šajā periodā. Pašlaik sarunās ar Eiropas Komisiju par nākamo
ES fondu plānošanas periodu ir noteikts 220 miljonu latu liels ERAF
finansējuma apmērs ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.
Plānots, ka atbalsta sniegšana mājokļu renovācijai varētu atsākties
2014.gada vidū.
Euro ieviešanas kārtības likums – nosaka pašvaldību normatīvo
aktu pielāgošanu euro.
Saistošajos noteikumos pagarināti termiņi projektu iesniegšanai
ES fondu atbalsta saņemšanai un attiecīgo atskaišu iesniegšanai.
Noteikumos grozīts noteiktā atbalsta finansējuma valūtas nosaukums.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai finansējums
saglabāts iepriekšējā līmenī
Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta labvēlīga
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada administratīvajā teritorijā
sakarā ar dzīvojamo māju renovācijas darbu izpildi.

Saistošie noteikumi paredz privātpersonām veicamo darbību
kārtību pašvaldības palīdzības saņemšanai energoefektivitātes
pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā. Lēmumus pašvaldības
palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā
jomā pieņems pašvaldības speciāli izveidota komisija.
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā
paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē,
tie tiks publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv, Pēc
sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu
apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, saistošo noteikumu
projekts tiks izskatīts domes sēdē. Saistošie noteikumi tiks publicēti
pašvaldības izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas”.
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