LATVIJAS REPUBLIKA

LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA
Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

Ludzā
Ludzas novada domes 25.08.2011. saistošie noteikumi Nr.19 „Par Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas
kārt bu daudzdz vokļu dz vojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaist to zemesgabalu labiekārtošanai un dz vojamo
māju renovācijai” ar groz jumiem:
• Ludzas novada domes 26.04.2012. saistošie
• Ludzas novada domes 24.08.2012. saistošie
• Ludzas novada domes 27.09.2012. saistošie
• Ludzas novada domes 28.02.2013. saistošie
• Ludzas novada domes 26.09.2013. saistošie
• Ludzas novada domes 28.12.2013. saistošie
• Ludzas novada domes 27.03.2014. saistošie

noteikumi Nr.13 (Ludzas novada domes 26.04.2012. sēdes lēmums (prot.Nr.11, 44.§);
noteikumi Nr.20 (Ludzas novada domes 24.08.2012. sēdes lēmums (prot.Nr.22, 59.§);
noteikumi Nr.24 (Ludzas novada domes 27.09.2012. sēdes lēmums (prot.Nr.25, 98.§);
noteikumi Nr.7 (Ludzas novada domes 28.02.2013. sēdes lēmums (prot.Nr.4, 46.§);
noteikumi Nr.38 (Ludzas novada domes 26.09.2013. sēdes lēmums (prot.Nr.22, 74.§);
noteikumi Nr.59 (Ludzas novada domes 28.12.2013. sēdes lēmums (prot.Nr.26, 29.§);
noteikumi Nr.7 (Ludzas novada domes 27.03.2014. sēdes lēmums (prot.Nr.4, 29.§).

Aktu l redakcija uz 16.04.2014.

Saistošie noteikumi Nr. 19
APSTIPRIN TI
ar Ludzas novada domes
2011.gada 25.augusta sēdes
lēmumu (protokols Nr.17, 21.§)

PAR LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA
APJOMU UN TĀ PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMO MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU
VEIKŠANAI, PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI
UN DZĪVOJAMO MĀJU RENOVĀCIJAI
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.² panta
otrās daļas 4.punktu un piekto daļu
I. Noteikumos lietotie termini
1. Pašvald bas l dzfinans jums – Ludzas novada pašvald bas finansējums daudzdz vokļu
dz vojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaist to zemesgabalu
labiekārtošanai un dz vojamo māju renovācijai Ludzas novadā.
2. Dz vokļa pašums - daudzdz vokļu dz vojamās mājas dz voklis, neapdz vojamā telpa un
mākslinieka darbn ca likuma "Dz vokļa pašuma likums" izpratnē.

3. Pretendents - dz vokļu pašnieku sabiedr ba, biedr ba, fiziska vai juridiska persona,
kurai dz vokļu pašnieki ir nodevuši dz vojamās mājas pārvald šanas ties bas.
4. Atbalst m s izmaksas - izmaksas, kuru segšanai saskaņā ar šiem noteikumiem Ludzas
novada pašvald ba var piešķirt l dzfinansējumu.
5. Renov cija - būves vai tās daļas remonts (kapitālais remonts), lai atjaunotu būvi vai tās
daļu, nomainot nolietojošos elementus vai konstrukcijas, kā ar mērķtiec gu funkcionālu vai
tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, nemainot tās apjomu un funkcijas.
6. Energoaudits - sistemātiska procedūra, kuras mērķi ir iegūt pareizu informāciju par
esošo enerģijas patēriņu ēkā un noteikt faktorus, kas ietekmē šo patēriņu, kā ar noteikt un
sal dzināt ekonomiski izdev gākos energoefektivitātes pasākumus.
II. Visp r gie jaut jumi
7. Šie saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārt bu un l dzfinansējuma apmēru
un piešķiršanas nosac jumus, kādā Ludzas novada pašvald ba (turpmāk - pašvald ba)
l dzfinansē daudzdz vokļu dz vojamo māju energoefektivitātes pasākumus, lai nodrošinātu
energoresursu patēriņu samazinājumu, piesaist to zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus,
kā ar dz vojamo māju renovācijas pasākumus, ja tās tehniskais stāvoklis normat vajos
aktos noteiktajā kārt bā atz ts par b stamu cilvēku dz v bai vai vesel bai un ja ir jālikvidē
terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas.
8. Pašvald bas l dzfinansējums daudzdz vokļu dz vojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai, piesaist to zemesgabalu labiekārtošanai un dz vojamo māju
renovācijai tiek piešķirts no Ludzas novada pašvald bas budžeta l dzekļiem.
III. Pretendentiem izvirz m s pras bas
9. Pretendentiem pašvald bas l dzfinansējuma saņemšanai negat vā starp ba starp
aprēķinātajiem un visu dz vokļu pašnieku samaksātajiem maksājumiem par
apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa) un pakalpojumiem, kas saist ti ar dz vokļa
pašuma lietošanu (apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, sadz ves atkritumu
izvešana), pēdējos divpadsmit mēnešos nedr kst pārsniegt 10% (sākot atskaites periodu
divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas).
10. Pretendentiem daudzdz vokļu dz vojamo māju energoefektivitātes, piesaist to
zemesgabalu labiekārtošanas un dz vojamo māju renovācijas darbu l dzfinansējuma
saņemšanai jāatbilst šādām pras bām:
10.1. māja ir pārņemta dz vokļu pašnieku vald jumā (mājā ir nodibināta dz vokļu
pašnieku kooperat vā sabiedr ba (Dz KS), biedr ba vai cita reģistrēta dz vokļu
pašnieku apvien ba) vai par mājas pārvald šanu un apsaimniekošanu ir noslēgts
pārvald šanas l gums;
10.2. vismaz 51% dz vokļu pašnieku balsojot "par", ir pieņemts lēmums veikt mājas
energoauditu;
10.3. vismaz 51% dz vokļu pašnieku balsojot "par", ir pieņemts lēmums veikt mājas
energoefektivitātes, piesaist to zemesgabalu labiekārtošanas un/vai renovācijas
pasākumus;
10.4. mājas kopējā lietder gā plat ba ir lielāka par 300 m² un mājas neapdz vojamo
telpu plat ba nepārsniedz 25% no mājas kopējās plat bas, izņemot dz vojamās
mājas, kurās no kopējo dz vokļu skaita vairāk kā 51% ir pašvald bas dz vokļi;

10.5. vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no mājā esošajiem dz vokļa pašumiem;
10.6. šo noteikumu 11., 12. un 13. punktā minētie pasākumi jau nav tikuši
finansēti/l dzfinansēti no Eiropas Savien bas finanšu avotiem vai valsts budžeta
l dzekļiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

10¹. Pretendenti ir ties gi pretendēt uz pašvald bas l dzfinansējumu katrā no noteikumu 15.,
16. un 17.punktos norād tām aktivitātēm ne biežāk kā vienu reizi 5 (piecu) gadu laikā
termiņu skaitot no iepriekš l dzfinansētās aktivitātes realizācijas termiņa beigām.
(Ludzas novada domes 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr.7 redakcijā)
IV. Atbalst m s un neatbalst m s izmaksas
11. Māju energoefektivitātes pasākumu atbalstāmās izmaksas ir šādas:
11.1. energoaudita veikšana;
11.2. (Izslēgts ar Ludzas novada domes 26.04.2012. saistošiem noteikumiem Nr.13);
11.3. ārējo sienu un jumtu siltināšana, koplietošanas telpu, ārdurvju, logu bloku
nomaiņa, norobežojošo konstrukciju (pagraba un bēniņu vai mājas pēdējā stāva
griestu) pārseguma siltināšana, karstā ūdens un apkures sistēmas cauruļvadu
izolācijas ier košana vai atjaunošana;
11.4. ES atbalst tā un finansētā projekta daudzdz vokļu māju siltumnotur bas
uzlabošanas pasākumu ietvaros plānotie darbi, kas nepieciešami kopējā projekta
stenošanā, bet atbalsta programmā ir noteiktas kā neattiecināmas izmaksas vai kas
netika iekļauti energoefektivitātes pasākumā vai tehniskajā projektā;
11.5. tehniskā projekta izstrāde, kura izstrāde nav iekļauta ES atbalst tā un finansētā
projekta attiecināmajās izmaksās.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 2 4.08.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.20,

28.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.7 un 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

12. Mājām piesaist to zemesgabalu labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas ir šādas:
12.1. piebraucamo ceļu un gājēju celiņu renovācija/būvniec ba;
12.2. bērnu rotaļu laukumu renovācija/būvniec ba;
12.3. zaļo zonu labiekārtošana.
13. Māju renovācijas darbu atbalstāmās izmaksas, ja mājas vai tās daļas tehniskais
stāvoklis normat vajos aktos noteiktajā kārt bā atz ts par b stamu cilvēku dz v bai vai
vesel bai vai ja ir jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas
sekas, ir šādas:
13.1. sertificēta speciālista atzinums par mājas vai tās daļas tehnisko stāvokli, ja vizuāli
ir konstatēti konstrukt vo elementu bojājumi vai deformācijas;
13.2. tehniskā projekta izstrāde un renovācijas darbi.
14. Neatbalstāmās izmaksas ir šādas:
14.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;
14.2. apgrozāmo l dzekļu iegādes izmaksas;
14.3. samaksa par aizdevuma izskat šanu, noformēšanu un rezervēšanu, procenta
maksājumi, soda procenti, maksa par finanšu transakcijām;
14.4. izmaksas, kas saist tas ar projekta sagatavošanu, t.sk. konsultāciju pakalpojumi
u.c., izņemot šo noteikumu 13.1.punktā minētās izmaksas;
14.5. visas citas izmaksas, kas šajos noteikumos nav noteiktas kā atbalstāmās.

V. Energoefektivit tes pas kumu l dzfinans juma apjoms

(Nodaļa Ludzas novada domes 26.04.2012. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

15. L dzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem tiek piešķirts šādiem projektiem:
15.1. mājas energoaudita veikšanai - 100% no daudzdz vokļu dz vojamās mājas
energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 570,00;
15.2. energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kas minēti šo noteikumu 11.3.punktā:
15.2.1. ja daudzdz vokļu mājas kopējā plat ba ir l dz 3000 m² ne vairāk kā EUR
10000,00;
15.2.2. ja daudzdz vokļu mājas kopējā plat ba ir no l dz 3001 m² l dz 4000 m² ne
vairāk kā EUR 12000,00;
15.2.3. ja daudzdz vokļu mājas kopējā plat ba ir lielāka par 4001 m² ne vairāk kā
EUR 15000,00.
15.3. energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kas minēti šo noteikumu 11.4.punktā:
15.3.1. ja daudzdz vokļu mājas kopējā plat ba ir l dz 3000 m² ne vairāk kā EUR
25000,00;
15.3.2. ja daudzdz vokļu mājas kopējā plat ba ir no 3001 m² l dz 4000 m² ne
vairāk kā EUR 30000,00;
15.3.3. ja daudzdz vokļu mājas kopējā plat ba ir lielāka par 4001 m² ne vairāk kā
EUR 35000,00.
15.4. tehniskā projekta izstrādei - 50%, bet ne vairāk kā EUR 1423,00.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 24.08.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.20 ,
28.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.7, 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.38, 28.12.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.59 un 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

VI. Piesaist to zemesgabalu labiek rtošanas pas kumu l dzfinans juma apjoms
16. L dzfinansējums mājām piesaist to zemesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts šādiem
pasākumiem:
16.1. mājas piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, gājēju celiņu un servitūtu ceļu seguma
renovācijai vai atjaunošanai - 80% no pasākuma kopējām izmaksām, bet ne vairāk
kā EUR 14000,00;
16.2. automaš nu stāvlaukuma ier košanai vai renovācijai - 50% no pasākuma kopējām
izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 5000,00;
16.3. bērnu rotaļu laukumu ier košanai vai esošo laukumu renovācijai - 50% no
pasākuma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 700,00;
16.4. mājas zaļās zonas labiekārtošanas darbiem - 50% no pasākuma kopējām
izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 1000,00.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 27.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.24 ,
26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.38 un 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

VII. M ju renov cijas darbu l dzfinans juma apjoms
17. L dzfinansējums māju renovācijai, ja mājas vai tās daļas tehniskais stāvoklis
normat vajos aktos noteiktajā kārt bā atz ts par b stamu cilvēku dz v bai vai vesel bai vai ja
ir jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, tiek piešķirts
šādiem darbiem:

17.1. sertificēta speciālista atzinuma par mājas vai tās daļas tehnisko stāvokli
saņemšanai 11.1.punktā minētajos gad jumos - 50%, bet ne vairāk kā EUR
145,00;
17.2. tehniskā projekta izstrādei - 50%, bet ne vairāk kā EUR 1400,00;
17.3. dz vojamās mājas renovācijas darbiem - 50%, bet ne vairāk kā EUR 6000,00;
17.4. ārkārtas situācijas novēršanai dome var pieņemt atsevišķu lēmumu par
l dzfinansējuma piešķiršanu un tā apjomu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.38 un
27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

VIII. Pieteikumu l dzfinans juma sa emšanai iesniegšanas, re istr cijas un
izskat šanas k rt ba
18. L dzfinansējuma saņemšanai pretendents iesniedz Ludzas novada pašvald bai
pieteikumu ar pielikumiem (pielikums Nr.1).
19. Pretendentu atbilst bu šo noteikumu pras bām izvērtē pašvald bas šim mērķim izveidotā
komisija un viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas rakstiski paziņo
pretendentam:
19.1. par iesnieguma reģistrēšanu pašvald bas l dzfinansējuma saņemšanas
programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu
pras bām;
19.2. par atteikumu reģistrēt iesniegumu pašvald bas l dzfinansējuma saņemšanas
programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikumu
pras bām vai sniegtas nepatiesas ziņas.
20. Pieteikuma novērtēšana notiek reģistrācijas sec bā. Komisija katram pretendentam
piešķiramo pašvald bas l dzfinansējuma daļu latos nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo
izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot šajos noteikumos noteiktos l dzfinansējuma apjomus.
21. Ja komisijai, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas par izmaksu atbilst bu vidējām tirgus
izmaksām, tā ir ties ga piepras t pretendentam sniegt paskaidrojumus. Gad jumā, ja
izmaksu atbilst ba netiek pierād ta, komisija ir ties ga pašvald bas l dzfinansējuma
aprēķināšanai tās izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.
22. Komisija sagatavo Ludzas novada domes lēmuma projektu par l dzfinansējuma
piešķiršanu.
23. Pēc pozit va Ludzas novada domes lēmuma pieņemšanas tiek noslēgta rakstiska
vienošanās ar pretendentu par l dzfinansējuma saņemšanas kārt bu un informācija tiek
publicēta Ludzas novada pašvald bas mājaslapā www.ludzaspils.lv.
24. Komisijai ir ties bas veikt izpild to darbu kvalitātes un apjoma kontroli.
25. Gad jumā, ja starp pieteikumam pievienotajos dokumentos uzrād tajām atbalstāmajām
izmaksām un darbu pieņemšanas - nodošanas aktā norād tajiem darbiem tiek konstatētas
atšķir bas, komisija ir ties ga pārskat t lēmumu par pašvald bas l dzfinansējuma
piešķiršanu. Šajā gad jumā pašvald bas l dzfinansējuma apjoms nevar būt lielāks par
sākotnēji piešķirto.
26. Ja Ludzas novada domes atbalst to pieteikumu kopējais l dzfinansējuma apmērs
pārsniedz attiec gajam gadam pašvald bas budžetā paredzēto, pretendents pašvald bas
l dzfinansējumu var saņemt pirmām kārtām, tikl dz l dzekļi budžetā tiek iedal ti.

27. L dzfinansējuma saņēmējam pēc komisijas piepras juma ir pienākums informēt par
atbalst to darbu gaitu.
IX. Nosl guma jaut jumi
28. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvār .

Ludzas novada domes priekšsēdētāja

A.Gendele

1.pielikums
Ludzas novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.19
Ludzas novada pašvald bai
(juridisk s personas nosaukums, fizisk s personas v rds, uzv rds)

(adrese)
(re istr cijas Nr, kontaktpersona, t lru a numurs)

20

. gada

.
PIETEIKUMS

Lūdzu piešķirt l dzfinansējumu dz vojamai mājai ______________________________
energoefektivitātes pasākumu veikšanai
piesaist tā zemesgabala labiekārtošanas darbu
veikšanai
dz vojamās mās renovācijas darbu veikšanai

(adrese)

Iesniegtie obligātie pielikumi:
1.
2.
3.
4.
5.
rotokola kopija
6.
kas izdota ne agrāk kā 6 mēneši pirms iesnieguma iesniegšanas
7.
komunālo
pakalpojumu parāda apmēru par pēdējiem 12 mēnešiem
8.
9.

_____ lpp.
_____ lpp.
_____ lpp.
_____ lpp.
_____ lpp.
_____ lpp.
_____ lpp.

_____ lpp.
_____ lpp.

Pielikumi energoefektivitātes pasākumu veikšanai iesniegtie dokumenti
10.
11.
darbiem

_____ lpp.
_____ lpp.

Pielikumi piesaist tā zemesgabala labiekārtošanas darbu veikšanai iesniegtie dokumenti
12.
_____ lpp.
13.
_____ lpp.
14.
_____ lpp.
Pielikumi dz vojamās mājas renovācijas darbu veikšanai iesniegtie dokumenti
15.
16.

(amata nosaukums)

( paraksts)

_____ lpp.
_____ lpp.

( vārds, uzvārds)

2. pielikums
Ludzas novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.19
(Ar gr ozījumiem, kas izdarīti ar
Ludzas novada domes 26.09.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.38)

RE ISTR CIJAS ANKETA
FINANS JUMA SA EMŠANAI
1.

Mājas kadastra apz mējums

2.

Mājas adrese

3.

Mājas sērijas nr.

4.

Dz vokļu pašumu plat bas:

5.

Pārvaldnieks:

Dz vojamās telpas (m²):

8.

kooperat vā
sabiedr ba
Pārvaldnieka nosaukums/ vārds
uzvārds
Pārvaldnieka reģistrācijas nr. /
personas kods
Pārvaldnieka adrese

9.

Pārvaldnieka e-pasta adrese

10.

Pārvaldnieka telefons

11.

Pārvaldnieka bankas konta rekviz ti

12.

Apsaimniekotājs:

13.
14.

Apsaimniekotāja nosaukums/ vārds
uzvārds
Mājas stāvu skaits

15.

Mājas apkurināmā plat ba (m²)

16.

Mājas kopējā plāt ba (m²)

17.

19.

Piesaist tā zemes gabala kopējā
plat ba (m²)
Zemes gabala
juridiskais statuss:
Siltummezgla tips:

20.

Energoaud ts:

21.

Siltumenerģijas patēriņš apkurei
(MWh) iepriekšējā gadā

6.
7.

18.

Nedz vojamās telpas (m²):

persona

Banka
Kods
Konta nr.

personai

22.
23.
24.

25.

26.
27.

Esošā maksa par apsaimniekošanu
(EUR/m²)
Mājas kopējie ieņēmumi par
iepriekšējo gadu (EUR)
Mājas uzkrāto l dzekļu apjoms uz
iesnieguma iesniegšanas dienu
(EUR)
Mājas rnieku, nomnieku, pašnieku
parādi uz iesnieguma iesniegšanas
dienu (EUR)
Iepriekš saņemtais finansējums no
citiem finansēšanas avotiem
Informācija par jau veiktajām
aktivitātēm un to izmaksām

(aizpild t 27.punktu)
ES fondi (gads, aktivitāte, finansējuma
apjoms)

Valsts (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)

Pašvald ba (gads, aktivitāte, finansējuma
apjoms)

Kred tiestāde (gads, aktivitāte, finansējuma
apjoms)

No uzkrātajiem l dzekļiem (gads, aktivitāte,
finansējuma apjoms)

Ar savu parakstu apliecinu sniegto datu pareiz bu
20___.gada ____._______________
(amata nosaukums)

( paraksts)

( vārds, uzvārds)

