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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Valmieras novada pašvald ības 2021.gada 30.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.23 
“Par Valmieras novada pašvald ības l īdzfinans ējuma apjomu un t ā piešķiršanas k ārt ību 

dzīvojamo m āju energoefektivit ātes pas ākumu veikšanai, piesaist īto zemesgabalu 
labiek ārtošanai un m āju atjaunošanai” 

 
 

Paskaidrojuma raksta sada ļa Inform ācija  

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Apvienojoties Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, 
Naukšēnu, Rūjienas, Strenču novadu un Valmieras pilsētas 
pašvaldībām, no 2021.gada 1.jūlija ir izveidota Valmieras novada 
pašvaldība. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
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 2022.gada 1.jūnijam. 
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 27.2panta 
otrā daļa nosaka, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās 
mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem mājas 
renovācijai, energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā arī mājai 
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai. Šī panta piektā daļa 
nosaka, ka kārtību, kādā tiek sniegta minētā palīdzība, un 
palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos 
noteikumos. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valmieras novada 
pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
(turpmāk – dzīvojamās mājas) energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai, dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala 
labiekārtošanai, dzīvojamo māju atjaunošanas pasākumiem, ja to 
tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts 
par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai vai jālikvidē terora akta, 
avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, kā arī 
līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošajos noteikumos paredzēto darbību finansēšanai tiek 
plānots izmantot Valmieras novada pašvaldības ikgadējā budžetā 
paredzētos finanšu līdzekļus noteiktajā apmērā. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošie noteikumi paredz veicamo darbību kārtību pašvaldības 
līdzfinansējuma saņemšanai energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai dzīvojamā mājā, kā arī piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai. Pieteikumi līdzfinansējuma saņemšanai tiek 



izskatīti ar pašvaldības domes lēmumu izveidotā komisijā, kura 
pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un tā apmēru, ievērojot 
saistošo noteikumu nosacījumus. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav veiktas. 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 
 

 
 


