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„Par Kocēnu novada domes līdzfinansējuma apjomu
un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
paskaidrojuma raksts
Kocēnu novada Kocēnos 2012.gada 10.oktobrī
Paskaidrojuma
Norādāmā informācija
raksta sadaļas
1. Projekta
Ar grozījumu likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
nepieciešamības 27.2 panta otrās daļas 4. punktā spēkā stāšanos, ir mainīta noteikta
kārtība, kādā pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas
pamatojums
īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot
finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā
mājā. Minētā likuma 27.2 panta piektajā daļā pašvaldībām tiek
deleģēts izdot saistošos noteikumus par paskaidrojuma raksta
2. punktā minēto.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Kocēnu novada pašvaldība,
2. Īss projekta
satura izklāsts
nolūkā veicināt energoresursu patēriņu samazinājumu, sniedz
palīdzību dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu
veikšanai dzīvojamā mājā, kā arī pretendentiem izvirzāmās prasības,
pieteikumu iesniegšanas, reģistrācijas un izvērtēšanas, lēmumu
pieņemšanas un paziņošanas, pašvaldības palīdzības piešķiršanas
un pārskaitīšanas un pašvaldības palīdzības – finansējuma –
apmēru.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
sabiedrību
(mērķgrupām) un

Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumos Nr. 108 "Normatīvo aktu
projektu sagatavošanas noteikumi" ietvertas pašvaldību saistošo
noteikumu projektu sagatavošanai piemērojamās prasības. Minēto
noteikumu 3.2. apakšpunkts noteic, ka normatīvā akta projektā
neietver normas, kas dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā
akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu. Tomēr, minēto
noteikumu 4. punkts noteic, ka izņēmuma gadījumos, ja šo noteikumu
normu piemērošana apgrūtina normatīvā akta projekta uztveramību
un skaidrību, attiecīgo normu var nepiemērot. Ņemot vērā
iepriekšminēto un nolūkā veicināt saistošo noteikumu projekta
uztveramību un skaidrību mērķgrupām, to 1. punktā ietverti terminu
skaidrojumi, kas daļēji dublē augstāka juridiskā spēka normatīvo aktu
tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu.
3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai 2012. gadā plānots izmantot
pašvaldības budžetā iepriekš neparedzētus ieņēmumus
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt
esošo institūciju kompetenci.
4.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu
tiesiskais regulējums, ir novada administratīvajā teritorijā atrodošos
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, kuri vēlas īstenot
energoefektivitātes pasākumus savā dzīvojamā mājā, pieprasot
pašvaldības palīdzību (finansējumu) attiecināmo izmaksu daļējai

uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

segšanai, kā arī dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas.

4.2. Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta labvēlīga
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada administratīvajā teritorijā
sakarā ar dzīvojamo māju renovācijas darbu izpildi.
5. Informācija par Saistošie noteikumi paredz privātpersonām veicamo darbību kārtību
administratīvajām pašvaldības palīdzības saņemšanai energoefektivitātes pasākumu
procedūrām
veikšanai dzīvojamā mājā. Lēmumus pašvaldības palīdzības
energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā jomā
pieņems pašvaldības Dome.
6. Informācija par 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas konsultācijas
konsultācijām ar
ar sabiedrības pārstāvjiem – novada administratīvajā teritorijā
privātpersonām
atrodošos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem,
dzīvokļu īpašnieku izveidotu biedrību, kuras dzīvokļu īpašnieki
pilnvarojuši apsaimniekot un pārvaldīt attiecīgās dzīvojamās mājas
kopīpašumā esošās daļas, amatpersonām.
6.2. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā
paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē
un
publicēšanas
pašvaldības
mājaslapā
internetā
www.kocenunovads.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības
apsvērumus, tie tiks iekļauti saistošajos noteikumos.
6.3. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana
pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu
izvērtēšana.

