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2020.gada 29.aprīļa sēdē 

 (prot. Nr.16/2020§24) 

 

Grozījumi Saulkrastu novada domes  

2018.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 

„Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sniedz atbalstu 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzīvokļu dzīvojamās mājās” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

43.panta pirmās daļas 13.punktu  

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība 

sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzīvokļu dzīvojamās mājās” 

(turpmāk – Noteikumi):  

 

1.1. Papildināt Noteikumus ar 3.¹punktu šādā redakcijā: 

“3.¹ Pašvaldības atbalsts tiek sniegts arī daudzdzīvokļu mājām, kur kāds no dzīvokļiem tiek 

izmantots saimnieciskās darbības veikšanai, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 

15.marta noteikumi Nr.160 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 

4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un 

dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumu prasībām.”; 

 

1.2.Papildināt Noteikumus ar 8.9.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“8.9. de minimis atbalsta pretendents projekta pieteikumā norāda de minimis atbalsta uzskaites 

sistēmā sagatavotās veidlapas identifikācijas numuru vai iesniedz tās izdruku (.pdf formātā), kā 

noteikts Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumu Nr.715 “Noteikumi par de 

minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu 

paraugiem” 21.punktā”; 

 

1.3.Papildināt Noteikumus ar 8.10.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“8.10. Informāciju, ja nekustamā īpašuma īpašnieks izmantos tiesības, proporcionāli viņa 

īpašuma vai kopīpašuma daļai daudzīvokļu mājā, energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma 

izmaksas segt no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli samazinot 

pašvaldības atbalsta daļu.”; 
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1.4.Papildināt Noteikumus ar 9.¹punktu šādā redakcijā: 

“9.¹ Pirms atbalsta piešķiršanas, Projektu vērtēšanas komisijai ir pienākums izvērtēt pretendenta 

atbilstību Regulas Nr.1407/2013 un Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumu 

Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis 

atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” prasībām.”; 

 

1.5.Papildināt Noteikumus ar 19.punktu šādā redakcijā: 

“19. Domes līdzfinansējums daudzīvokļu mājas energoefektivitātes projektam, kurā kāds no 

dzīvokļiem tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai, projektam tiek piešķirts kā de 

minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (EK) Nr.1407/2013 par 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 

(Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/1) un Ministru 

kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumiem Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta 

uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem””; 

 

1.6.Papildināt Noteikumus ar V. nodaļu šādā redakcijā: 

“V. DE MINIMIS atbalsta nosacījumi projektu iesniedzējiem, 

kas pretendē uz līdzfinansējuma saņemšanu 

20. Līdzfinansējums tiek piešķirts komersantam saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 

18.decembra Regulas (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 

108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - regula Nr.1407/2013) un 

normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību. De minimis 

atbalstu piešķir līdz Eiropas Komisijas regulas Nr.1407/2013 7.panta 4.punkta un 8.pantā 

minētajam termiņam. 

21. De minimis atbalsts netiek piešķirts regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punktā noteiktajām 

nozarēm un darbībām. Līdz ar to projektu iesniedzējs nodrošina, ka darbības/izmaksas projekta 

īstenošanai tiek nošķirtas atbilstoši Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (ES) 

Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de 

minimis atbalstam (turpmāk – Regula Nr.1407/2013) 1.panta 2.punktam, lai ar Regulu 

Nr.1407/2013 neatbalstāmās nozares negūtu labumu no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar 

Regulu Nr.1407/2013. 

22. Vienam komersantam viena vienota uzņēmuma līmenī šī nolikuma ietvaros plānotais de 

minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados 

piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteikto 

maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst 

regulas Nr.1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai. 

23. De minimis atbalstu var kumulēt ar de minimis atbalstu, ko piešķir saskaņā ar citām de 

minimis regulām, līdz regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktajam attiecīgajam 

robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām 

attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja 

kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta 

summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas 

lēmumā. 

24.  Par atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīta diena, kad noslēgts līgums ar atbalsta 

pretendentu.  



 

25. Nolikuma ietvaros saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu atbalstu par vienām un 

tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai 

izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100%. 

26. Pašvaldība nodrošina dokumentācijas uzglabāšanu, ievērojot regulas Nr.1407/2013 6.panta 

4.punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus 

no dienas, kurā saskaņā ar nolikumu piešķirts pēdējais de minimis atbalsts. 

27. Komersants, kas ir saņēmis pašvaldības līdzfinansējumu, uzglabā dokumentāciju, ievērojot 

regulas Nr.1407/2013 6.panta 4.punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas 

pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus no atbalsta piešķiršanas dienas. 

28. Ja komercdarbības atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Regulas Nr.1407/2013 prasības, 

komercdarbības atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Saulkrastu novada domei visu 

projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar 

konkrēto regulu, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 

2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589 

10.pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad atbalsts tika izmaksāts finansējuma 

saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) 

Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589 11.pantā noteikto procentu likmes 

piemērošanas metodi.”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs N.Līcis 



 

2020.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr. SN 13/2020 

„ Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 

„Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sniedz atbalstu 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzīvokļu dzīvojamās mājās”” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 
Ievērojot Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (EK) 

Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 

108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības 

Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/1) un 

Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumu Nr.715 

“Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas 

kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” 

veikti redakcionāli lai nodrošinātu minēto normatīvo aktu prasību 

ievērošanu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos ir veikti redakcionāli grozījumi atbilstoši 

Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (EK) 

Nr.1407/2013 prasībām par atbalsta sniegšanu saimnieciskās 

darbības veicējiem. 

  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai nebūs finansiāla ietekme uz 

pašvaldības budžetu.  

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sociāli 

ekonomisko stāvokli 

(uzņēmējdarbības vidi) 

pašvaldības teritorijā 

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli, 

bet sakārtos uzņēmējdarbības vidi, nodrošinot vienādus 

pašvaldības atbalsta piešķiršanas nosacījumus uzņēmējiem. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar 

privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs N.Līcis 

 

 
 


