
PROJEKTS 

 

APSTIPRIN TI 
ar Daugavpils domes 20__.gada__._____ 

lēmumu Nr. _______ (prot. Nr.___,___.§) 
 

Daugavpils domes 20__. gada __. ________ saistošie noteikumi Nr. ____  

“Grozījums Daugavpils domes 2017. gada 14. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47 

“Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās” 

Izdoti saskaņā ar likuma 

"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 

27.2 panta piekto daļu 

 

Izdar t Daugavpils domes 2017. gada 14. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47 

“L dzfinansējums energoefektivit tes uzlabošanas pas kumu veikšanai daudzdz vokļu dz vojam s 
m j s” (Latvijas Vēstnesis, 2018, Nr.45, 2021, Nr.192) groz jumu un papildin t 17. punktu ar 17.4. un 

17.5. apakšpunktu š d  redakcij : 
 

“17.4. 50% apmēr  no faktiskaj m izmaks m daudzdz vokļu dz vojam s m jas autom tiski regulējam  
siltummezgla ier košanai, nomainot tehniski novecojuš s iek rtas, bet ne vair k k  6000 eiro bez PVN; 

17.5. būvdarbiem, kas ir iekļauti daudzdz vokļu dz vojam s m jas pilnas renov cijas tehniskaj  
dokument cij  un kas nav finansēti no Eiropas Savien bas struktūrfondu l dzekļiem, to faktisko 
izmaksu apmēr , bet ne vair k k  50 000 eiro bez PVN.”. 

 

Daugavpils domes priekšsēdēt js      A.Elksniņš 

 

  



PROJEKTS 

 

Daugavpils domes 2017. gada 14 .decembra saistošo noteikumu Nr. 47 “Līdzfinansējums 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”  

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešam bas pamatojums Atbilstoši likuma “Par pal dz bu dz vokļa jaut juma 
risin šan ” 27.2 panta piektajai daļai pašvald ba savos 
saistošos noteikumus nosaka k rt bu, k d  tiek 
sniegta attiec g  pal dz ba, un pal dz bas apmēru. 

 

2. ss projekta satura izkl sts 
Noteikumi papildin ti ar vēl diviem pal dz bas veidiem  

dz vojam s m jas pašniekam ( pašniekiem) vai dz vokļu 
pašniekiem, piešķirot l dzfinansējumu:  

-50% apmēr  no faktiskaj m izmaks m dz vojam s 
m jas autom tiski regulējam  siltummezgla ier košanai, 
nomainot tehniski novecojuš s iek rtas, bet ne vair k k  
6000 eiro bez PVN; 

-būvdarbiem, kas ir iekļauti daudzdz vokļu dz vojam s 
m jas pilnas renov cijas tehniskaj  dokument cij  un 
kas nav finansēti no Eiropas Savien bas struktūrfondu 
l dzekļiem, to faktisko izmaksu apmēr , bet ne vair k k  
50 000 eiro bez PVN. 

3. Inform cija par pl noto projekta ietekmi 
uz pašvald bas budžetu 

L dzfinansējums tiek piešķirts apstiprin t  pašvald bas 
budžeta ietvaros. 

4. Inform cija par pl noto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarb bas vidi pašvald bas 
teritorij  

Nav attiecin ms. 

5. Inform cija par administrat vaj m 
procedūr m 

Pieteikumus izskat s un lēmumus pieņems M jokļu 
komisija. 

6. Inform cija par konsult cij m ar 
priv tperson m 

Konsult cijas notika ar dz vojamo m ju p rvaldniekiem. 

 

Daugavpils domes priekšsēdēt js                                                       A.Elksniņš 

 

 


