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Apstiprināti 

Saulkrastu novada domes 

2020.gada 26.augusta sēdē 

 (prot. Nr.27/2020§22) 

 

Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sniedz atbalstu 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 

 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 

 likuma Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā  

27.2 panta piekto daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Saulkrastu novada 

pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) atbalsta Saulkrastu novada daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju energoefektivitātes pasākumus, līdzfinansējuma apmērus un piešķiršanas 

nosacījumus. 

2. Noteikumos lietoti termini: 

2.1.energoefektivitātes pasākumi – pasākumu kopums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

energoefektivitātes paaugstināšanai, viedas energovadības un atjaunojamo resursu 

izmantošanai, kuru ietvaros veic būvniecību, iekārtu iegādi, būvuzraudzību, 

autoruzraudzību un šo pasākumu vadību; 

2.2.Pašvaldības atbalsts – Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Saulkrastu  novadā; 

2.3.Pretendents – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieks (īpašnieki) vai dzīvokļu 

īpašnieki, vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pilnvarotas personas. 

2.4.ES fondu programma – Eiropas Savienības 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

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 pasākums „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu 

dzīvojamās ēkās”. 

3. Pašvaldības atbalsts atbilstoši Pašvaldības budžetā šim nolūkam paredzēto finanšu līdzekļu 

apmēram tiek Pretendentiem namu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 

veikšanai.  

4. Ja energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi tiek veikti īpašumā, kurā kāds no dzīvokļu 

īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek izmantots 

saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā 

komercdarbības atbalsts, tad atbalstu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu ietvaros 
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sniedz 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. 

 

II. Pašvaldības atbalsta nosacījumi 

5. Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro) apmērā vienai 

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai.  

6. Uz Pašvaldības atbalstu var pretendēt Pretendents, ja: 

6.1.dzīvojamā māja atrodas Saulkrastu novada teritorijā un ir nodota ekspluatācijā līdz 

2000.gadam; 

6.2.dzīvojamā māja ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, 

tajā ir vismaz piecas dzīvojamo telpu grupas, vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne 

vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita, un nedzīvojamo telpu grupas 

(izņemot neapkurināmas bēniņu un pagraba telpu platības) neaizņem vairāk par 25 % 

no ēkas kopējās platības; 

6.3.dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv 2/3 no visiem dzīvokļu īpašumiem, normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā pieņēmuši dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu veikt 

energoefektivitātes pasākumus dzīvojamā mājā, piedaloties “Attīstības finanšu 

institūcijas “Altum”” administrētajā programmā, izstrādāt tehnisko dokumentāciju, 

apmaksāt ar to saistītos izdevumus, kā arī vienojušies par šim mērķim nepieciešamo 

līdzekļu ieguves veidu. 

7. Par vienu dzīvojamo māju var iesniegt tikai vienu pieteikumu Pašvaldības atbalsta 

saņemšanai. 

 

III. Pieteikuma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 

8. Lai pretendētu uz Pašvaldības atbalstu, Pretendents Pašvaldībā iesniedz pieteikumu 

(turpmāk - Pieteikums), kam pievienoti šādi dokumenti: 

8.1.Noteikumu 6.3.punktā noteikto dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma kopija, 

8.2.dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopija; 

8.3.atzinums no ALTUM par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehnisko 

dokumentāciju; 

8.4.būvdarbu veikšanas līguma kopija; 

8.5.būvuzraudzības līguma kopija; 

8.6.autoruzraudzības līguma kopija; 

8.7.projekta vadības līguma kopija; 

8.8. Ja attiecināms, 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. 

8.9.Informāciju, ja nekustamā īpašuma īpašnieks (de minimis atbalsta pretendents) 

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. 

9. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt papildus informāciju saistībā ar Pašvaldības atbalsta 

piešķiršanu.  

10. 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. 

11. Pieteikumus izskata to reģistrācijas secībā. 
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12. Ja attiecīgā kalendārā gada laikā Pašvaldības atbalsta saņemšanai iesniegts vairāk 

Pieteikumu nekā Pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēti budžeta līdzekļi, par 

Pieteikumiem, kuri atbilst Noteikumu prasībām, Pašvaldība pieņem lēmumu par atteikumu 

piešķirt Pašvaldības atbalstu un Pieteikumu iekļaušanu izskatīšanai rindas kārtībā uz 

nākošo gadu. 

13. Pašvaldības domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma kārtībā. 

 

IV. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas un pārskaitīšanas kārtība 

14. Lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu pieņem Pašvaldības dome. 

15. Pretendents mēneša laikā pēc Pašvaldības domes lēmuma par Pašvaldības atbalsta 

piešķiršanu spēkā stāšanās, slēdz līgumu ar Pašvaldību.  

16. Pašvaldības atbalsts tiek pārskaitīts uz Pretendenta kontu kredītiestādē desmit darba dienu 

laikā no dienas, kad Pašvaldības atbalsta saņēmējs noslēdz 15.punktā minēto līgumu. 

V. De minimis atbalsta nosacījumi projektu iesniedzējiem, 

kas pretendē uz līdzfinansējuma saņemšanu 

17. Domes līdzfinansējuma daļa, kura daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes projekta 

ietvaros piešķirta dzīvokļu īpašniekiem, kuri dzīvokļus izmanto saimnieciskās darbības 

veikšanai, tiek piešķirta saskaņā ar Regulas Nr.1407/2013 nosacījumiem, Regulas 

Nr.1407/2013 7.panta 4.punkta un 8.pantā minēto termiņu un ievērojot 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” noteikto 

kārtību. 

18. De minimis atbalsts netiek piešķirts Regulas Nr.1407/2013 1.panta 1. un 2.punktā 

noteiktajām nozarēm un darbībām. Projektu iesniedzējs nodrošina, ka darbības/izmaksas 

projekta īstenošanai tiek nošķirtas atbilstoši Regulas Nr.1407/2013 107. un 108.panta 

prasībām. 

19. 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. 

20. Atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas piešķirts šī 

konkursa nolikuma ietvaros, nedrīkst kumulēt ar komercdarbības atbalstu citu atbalsta 

programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā citu de minimis atbalstu, 

neatkarīgi no finansējuma avota.. 

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

pretendentu.  

22. 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. 

23. De minimis atbalsta ieguvējs, 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. 

24. Ja de minimis atbalsta ieguvējs 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. 

 

VI. Noslēguma jautājums 

25. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2018.gada 

28.februāra saistošie noteikumi Nr.3/2018 “Saistošie noteikumi par kārtību, kādā 

Saulkrastu novada pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”. 

 

Domes priekšsēdētājs           N.Līcis 

  



Saistošo noteikumu Nr. 21/2020 

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

energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

(turpmāk – likums) 27.2 panta otrās daļas 4. punkts nosaka, ka 

pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam 

(īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā. 

Likuma 27.2 panta piektā daļa nosaka, ka kārtību, kādā tiek 

sniegta šā panta otrajā daļā minētā palīdzība, un palīdzības 

apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.  

2018.gada 28.februāra noteikumi ir papildināmi ar De minimis 

atbalsta nosacījumiem.  

Ņemot vērā, ka 2009.gada 3.februāra ministru kabineta 

noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 

noteikumi” 140.punkts noteic, ka grozījumu noteikumu 

projektu  nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no 

spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo 

jaunu noteikumu projektu. Pamatojoties uz minēto, noteikumi 

ir apstiprināmi jaunā redakcijā. 

 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Saulkrastu novada 

pašvaldība atbalsta Saulkrastu novada daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, 

līdzfinansējuma apmērus un piešķiršanas nosacījumus.  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Pašvaldības atbalsta kopējais apmērs ir atkarīgs no iedzīvotāju 

aktivitātes.  

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sociāli 

ekonomisko stāvokli 

(uzņēmējdarbības vidi) 

pašvaldības teritorijā 

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saulkrastu novada domes lēmumus var pārsūdzēt tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Prasības 

attiecībā uz De minimis atbalsta nosacījumiem ir saskaņotas ar 

Finanšu ministriju. 

 

Domes priekšsēdētājs          N.Līcis 

 

 


