PASKAIDROJUMA RAKSTS
PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 2022/21
„Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”

Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Īss projekta satura izklāsts

2. Projekta nepieciešamības
pamatojums

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi izstrādāti pēc administratīvi teritoriālās reformas,
par pamatu ņemot iepriekš spēkā esošos saistošos noteikumus un ņemot
vērā novada robežu izmaiņas, tie ir attiecināmi uz visu jaunā novada
teritoriju.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā Preiļu novada dome piešķir
līdzfinansējumu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai pasākumu īstenošanai,
līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai
paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana
un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu
pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un
uzturēšana). Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2
panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka pašvaldība var sniegt palīdzību
dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem,
piešķirot finansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanai. Savukārt likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 27.2 panta piektajā daļā noteikts, ka kārtību, kādā tiek sniegta
palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos
noteikumos. Lai veicinātu iepriekš minētās darbības Preiļu novadā,
Preiļu novada domei ir jāpieņem attiecīgi saistošie noteikumi.
Pašvaldības budžetā tiek paredzēti līdzekļi daudzdzīvokļu dzīvojamajām
mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu īstenošanai.
Atbalsts tiek sniegts budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros.
Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā būs
pozitīva. Būvuzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem būs iespēja
piedalīties .
Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un
uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi.
Noteikumi izstrādāti, ņemot vērā no Preiļu novada iedzīvotājiem un
dzīvojamo māju pārvaldniekiem saņemtos priekšlikumus.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs
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