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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2017.gada 25.aprīlī                       Nr.106 

 

Par aizņēmumu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes fasādes vienkāršotās atjaunošanas 

projektēšanai 

 

2016.gada 31.maijā Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) pieņēma lēmumu Nr.118 “Par ēku 

energoefektivitātes projektiem” par projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 

energoefektivitātes paaugstināšana” idejas koncepta sagatavošanu un iesniegšanu Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) izsludinātajā projektu ideju 

konceptu priekšatlasē Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā 

atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās“ 

īstenošanas noteikumi” (turpmāk - SAM 442) otrās projekta iesniegumu atlases kārtas 

“Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas 

nozīmes attīstības centru pašvaldībām” ietvaros, un Dome iesniedza SAM 442 projekta “Ādažu 

pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” idejas konceptu VARAM. 

Domes projekta idejas koncepts “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes 

paaugstināšana” tika apstiprināts ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.704 

“Par projektu ideju konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 4.2.2. 

specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" 

otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo 

energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām" ietvaros”. 

Projekta kopējais plānotais finansējums ir EUR 559 364,78, t.sk., ERAF finansējums – EUR 

451 000 un nacionālais finansējums – EUR 108 364,78. 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk - CFLA) 2016.gada 29.novembrī nosūtīja Domei 

uzaicinājumu iesniegt SAM 442 projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 

energoefektivitātes paaugstināšana” pieteikumu līdz 2017.gada 29.novembrim.  

Lai nodrošinātu projekta savlaicīgu sagatavošanu un atbilstību SAM 422 projektu pieteikumu 

vērtēšanas kritērijiem, Domei nepieciešams savlaicīgi organizēt Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes fasādes vienkāršotās atjaunošanas tehniskā projekta izstrādi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2017.gada 20.martā tika izsludināts iepirkums “Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes siltināšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, un 2017.gada 4.aprīlī SIA 

"Grand Eko" tika piešķirtas tiesības slēgt līgumu, par līgumsummu EUR 22 748, ieskaitot PVN, 

ko veido projektēšanas izmaksas EUR 20 933, ieskaitot PVN, un autoruzraudzības izmaksas EUR 

1 815, ieskaitot PVN. Līguma izpildes, t.sk., būvekspertīzes termiņš, ir 4 mēneši,. 

Pamatojoties uz: 
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1) Ādažu novada attīstības programmā 2016.-2022. gadam noteikto ilgtermiņa prioritāti IP3: 

„Izglītota, aktīva un veselīga sabiedrība”, vidēja termiņa prioritāti VTP7: „Sakārtota 

inženiertehniskā infrastruktūra”, vidēja termiņa prioritāti VTP9: „Pieejama un kvalitatīva 

izglītība”, rīcības virzienu RV1.2: „Veicināt citas nepieciešamās infrastruktūras attīstību”, 

rīcības virzienu RV9.1: „Veicināt pieejamas un kvalitatīvas vispārējās izglītības iespējas”, 

uzdevumu U1.2.4: „Nodrošināt ēku energoefektivitāti”, uzdevumu U9.1.1: „Attīstīt esošās 

izglītības iestādes”;  

2) Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 2015.-2020. gadam;  

3) 2016.gada 27.jūlijā aktualizēto Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energosertifikātu; 

4) Domes 2016.gada 31.maija lēmumu Nr.118 “Par ēku energoefektivitātes projektiem”; 

5) Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.704 “Par projektu ideju konceptu 

finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 4.2.2. specifiskā atbalsta 

mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību 

ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un 

atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru 

pašvaldībām" ietvaros”; 

6) CFLA 2016.gada 29.novembra vēstuli Nr.39-2-60/7172 “Uzaicinājums iesniegt Eiropas 

reģionālās attīstības fonda 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības 

integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” otrajā projektu iesniegumu atlases 

kārtā projektu iesniegumus”; 

7) likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 

likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, 22.1 panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības 

aizņēmumiem un galvojumiem”, likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta otrās 

daļas trešo punktu,  

lai nodrošinātu projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes 

paaugstināšana” savlaicīgu sagatavošanu, pieteikuma iesniegšanu CFLA, kā arī turpmāko 

īstenošanu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes 

paaugstināšana” ietvaros veicamā Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes siltināšanas 

būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas ir  EUR 22 748 ieskaitot PVN. 

Projektēšanas izmaksas EUR 20 933 apmērā tiek segtas no aizņēmuma līdzekļiem. 

2. Projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros 

veicamās Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes siltināšanas būvprojekta izstrādes izmaksu 

finansēšanai 2017.gadā, ņemt aizņēmumu no Valsts kases, nepārsniedzot šī lēmuma 1.punktā 

minēto izmaksu apjomu projektēšanas pakalpojumu finansēšanai, ar šādiem aizņēmuma 

saistību izpildes termiņiem: 

2.1. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 5 gadi; 

2.2. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2018.gada martu. 

3. Projekta finansēšanas apjomu katrā tā īstenošanas gadā noteikt Domes saistošajos noteikumos 

par pašvaldības kārtējo budžetu. 
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4. Uzdot Domes finansistei S.Mūzei, sadarbībā ar projekta vadītāju I.Henilani līdz 28.04.2017. 

sagatavot iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomē visu nepieciešamo dokumentāciju aizņēmuma saņemšanai. 

5. Uzdot Domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam slēgt aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi šī 

lēmuma 2.punkta izpildei. 

6. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot nepieciešamos finanšu līdzekļus Domes budžetā 

turpmākajos gados. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Domes priekšsēdētājs. 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs                M.Sprindžuks  


