
PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022.gada __._____  saistošajiem noteikumiem 

Nr.__ “Par Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas 

kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 
 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums 

Saskaņā  ar  Administratīvo  teritoriju  un  apdzīvotu  vietu  likuma  

Pārejas  noteikumu 17.punktu, 2021.gada pašvaldību vēlēšanās 

ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo  pašvaldību  
pieņemtos  saistošos  noteikumus  un  pieņem  jaunus  novada  
saistošos noteikumus. 

Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet  ne  

ilgāk  kā  līdz  2022.  gada  1.  jūnijam,  ir  spēkā  novadu  veidojošo  

bijušo  pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus 
par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. 

decembrim. 
Likuma  „Par  pašvaldībām”  43.panta  trešā  daļa  dod  tiesības  

pašvaldībai  pieņemt  saistošos noteikumus,  lai  nodrošinātu  

pašvaldības  autonomo  funkciju  un  brīvprātīgo  iniciatīvu  izpildi  - 
piešķirt finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
dzīvojamās mājās (likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 272.panta otrās daļas 4.punkts).  

Personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību 

dzīvojamās telpas (pašvaldības īpašumā, valdījumā vai nomā esošas 

dzīvojamās telpas) jautājumu risināšanā, palīdzības veidus, 

reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību, reglamentē  
Daugavpils novada domes 2012.gada 25.oktobra saistošie 

noteikumi Nr.22 “Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” reglamentē 

Daugavpils novada pašvaldības kārtību, kādā piešķir līdzfinansējumu 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas 

nosacījumus. Ilūkstes novada domei nebija pieņemti šāda veida 

saistošie noteikumi. 
Lai saistošie noteikumi būtu saistoši Augšdaugavas novada 

pašvaldībai, nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus. 
2. Īss projekta 
izklāsts 

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt kārtību, kādā 

Augšdaugavas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas 

nosacījumus. 
3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

Saistošo noteikumu izpilde notiek ikgadējā pašvaldības budžeta 

ietvaros, 



pašvaldības 

budžetu 
4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


