
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2017.gada 23.maijā                      Nr.123 

 

Par projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” 

īstenošanu 

 

Ādažu novada domes (turpmāk-Dome) Finanšu komiteja 2016.gada 16.augusta atbalstīja 

pašvaldības dalību Eiropas savienības Horizon 2020 programmas 2016.-2017.gadam prioritātes 

“Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 projektā “Save your bUildiNg by 

SavINg Energy. Begin to move more quickly” (projekta akronīms: Accelerate SUNShINE) 

(turpmāk - Projekts).  

Projekta mērķis ir demonstrēt ēku finansiālo dzīvotspēju un izdevīgumu tāda veida dziļās 

renovācijas projektiem, kas tiek veidoti apvienojot vairākus objektus un ir balstīti uz pašvaldību 

sadarbību.  Projekta ietvaros tiks izstrādāti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas tehniskās un 

iepirkumu dokumentācijas standartizēti risinājumi, lai atvieglotu publisko un daudzdzīvokļu ēku 

atjaunošanas procesu pašvaldībām, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu.  

Projekta partneri ir Rīgas Tehniskā universitāte (vadošais partneris), SIA “EKODOMA”, biedrība 

“Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs”, Jūrmalas pilsētas pašvaldība, Tukuma novada 

pašvaldība, Bauskas novada pašvaldība un fonds “FUNDING FOR FUTURE” (Nīderlande) un 

plānotais partneris  - Ādažu novada pašvaldība. 

Projekta kopējais finansējums: EUR 157 7140,00 (viens miljons pieci simti septiņdesmit septiņi 

tūkstoši viens simts četrdesmit eiro, 00 centi), tai skaitā, Domei paredzētais finansējums EUR 

128 465,00 (viens simts divdesmit astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit pieci eiro, 00 centi). 

Dalībai projektā nav nepieciešams Domes līdzfinansējums.  

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši – no 01.04.2017. līdz 31.03.2020.  

Dome 10.03.2017. parakstīja divus sadarbības līgumus - konsorcijas līgumu par dalību Projektā 

un 31.03.2017. -pievienošanās līgumu.  

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Energoefektivitātes likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu un 6.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 54.pantu, Ādažu novada ilgtspējīgas energoefektivitātes rīcības plānu 2015.-2020.gadam, 

kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā 16.08.2016., Dome 

NOLEMJ: 

1. Īstenot Projektu partnerībā ar vadošo partneri – Rīgas Tehnisko universitāti un partneriem - 

fondu “Funding for future” (Nīderlande), SIA “EKODOMA”, biedrību “Ēku saglabāšanas un 

energotaupības birojs”, Bauskas novada pašvaldību, Tukuma novada pašvaldību un Jūrmalas 

pilsētas pašvaldību. 



 

2. Apstiprināt Domei piešķiramo finansējuma daļu Projektā EUR 128 465,00 (viens simts 

divdesmit astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit pieci eiro, 00 centi). 

3. Noteikt Projekta vadītājus: 

3.1. Sanda Kaša, Projekta vadītāja administratīvajos jautājumos; 

3.2. Normunds Masaļskis, Projekta administratīvais speciālists; 

3.3. Anrijs Zēbergs, Projekta tehniskais speciālists. 

4. Noslēgt papildus vienošanās pie darba līgumiem ar šī lēmuma 3.punktā minētajām personām 

par 30 stundu darba laiku mēnesī darbam ar Projektu, pēc lēmuma 2.punktā noteiktā 

finansējuma ieskaitīšanas Ādažu novada pašvaldības budžetā. 

5. Lēmuma 3.punktā minētajiem darbiniekiem darba samaksu veikt no Projekta līdzekļiem. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  


