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Pļaviņās

2021. gada 25. februārī

Darba kārtība:

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamai mājai Raiņa ielā 70, Pļaviņās, Pļaviņu
novadā.
5.

Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss
Sēdi protokolē protokoliste Madara Ūdre
Piedalās:
Domes deputāti — Aigars Lukss, Inga Djukareva, Valdis Mičulis, Iveta Ušacka, Mārtiņš Daģis, Modrīte
Bičevska, Andris Ambainis, Silga Stučka, Alita Kluša, Ingus Akmens — piedalās sēdē attālināti.
5. 5

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamai mājai Raiņa ielā 70, Pļaviņās, Pļaviņu
novadā.
(Ziņo: domes priekšsēdētājs Aigars Lukss)

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 272.panta otrās daļas 5.punkts paredz, ka
pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem,
piešķirot finansējumu šādiem mērķiem: dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.
Panta piektā daļa paredz, ka kārtību, kādā tiek sniegta šā panta otrajā daļā minētā palīdzība, un
palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos. Sniedzot šā panta otrajā daļā
noteikto palīdzību, pašvaldība ievēro komercdarbības atbalsta kontroli regulējošos normatīvos aktus.
Pļaviņu novada dome 2020.gada 12.novembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.20 “Par
Pļaviņu novada domes līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai” (turpmāk tekstā — Saistošie noteikumi), kuri stājās spēkā ar 2021 .gada 8.janvāri.
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” kā dzīvojamās mājas Raiņa ielā 70, Pļaviņās, Pļaviņu
novadā, apsaimniekotājs, pamatojoties uz dzīvojamās mājas kopsapulces lēmumu, lūdz piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu EUR 7187,58 (septiņi tūkstoši viens simts astoņdesmit septiņi euro 58
centi) apmērā, dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.
Pieteikumam pievienota dzīvokļu īpašnieku kopības aptaujas kopija (oriģināls uzrādīts) un
labiekārtošanas darbu izmaķsu tāme.
Labiekārtošanas darbus (koku zāģēšanu, stāvlaukuma, trotuāra izbūvi) paredzēts veikt Raiņa ielas
ar šķērsielām pārbūves projekta realizācijas 3.posma “Raiņa ielas posmā no Torņupītes līdz Robežu ielai
ar šķērsielām (Upes iela, Vietalvas iela, Atvaru iela, Dzirnavu iela)” ietvaros, ko organizē Pļaviņu
novada dome.
Izskatot SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pieteikumu konstatēts, ka:
1) dzīvojamā māja Raiņa ielā 70, Pļaviņās, Pļaviņu novadā atbilst Saistošo noteikumu 5.punktam,
kurš paredz kritērijus dzīvojamām mājām, kuras var saņemt pašvaldības atbalstu;
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2) Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 70, Pļaviņās, Pļaviņu novadā plānotās aktivitātes (stāvlaukuma

izbūve, trotuāra izbūve, teritorijas labiekārtošana) atbilst Saistošo noteikumu 7.punktā noteiktajām
atbalstāmajām aktivitātēm.
Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 272.panta otrās daļas
5.punktu, Pļaviņu novada domes 2020.gada 12.novembra saistošo noteikumu Nr.20 “Par Pļaviņu
novada domes līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai” punktu Nr.5; Nr.6; Nr.7, balsojot PAR — 8 deputāti (Aigars Lukss, Inga Djukareva,
Valdis Mičulis, Iveta Ušacka, Mārtiņš Daģis, Modrīte Bičevska, Andris Ambainis, Alita Kluša), PRET
— nav, ATTURAS — 2 deputāti (Ingus Akmens, Silga Stučka), Pļaviņu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR 7187,58 (septiņi tūkstoši viens simts astoņdesmit
septiņi euro 58 centi) apmērā, dzīvojamās mājas Raiņa ielā 70, Pļaviņās, Pļaviņu novadā
apsaimniekotājam teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai (stāvlaukuma izbūvei, trotuāra izbūvei,
teritorijas labiekārtošanai) Raiņa ielas ar šķērsielām pārbūves projekta realizācijas 3.posma “Raiņa ielas
posmā no Torņupītes līdz Robežu ielai ar šķērsielām (Upes iela, Vietalvas iela, Atvaru iela, Dzirnavu
iela)” ietvaros, ko organizē Pļaviņu novada dome.
2. Līdzfinansējuma saņēmējam noslēgt līgumu ar Pļaviņu novada domi par līdzfinansējuma
saņemšanas un izlietošanas kārtību.
3. SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” līdzfinansējuma daļu apmaksāt 30 dienu laikā, skaitot
darbu
pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas.
no
4. Atbildīgā persona par lēmuma izpildi domes izpilddirektors Aivars Bardovskis.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
02.03.2021.
IZRAKSTS PAREIZS
Domes lietvede
Pļaviņās, 04.03.2021.
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