
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2017.gada 24.oktobrī                      Nr.244 

 

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 4.2.2. projektam “Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes energoefektivitātes paaugstināšana”  

 

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

energoefektivitātes projektiem”, t.sk., paredzot, ka 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” (turpmāk – SAM 4.2.2.) ietvaros tā realizēs projektu “Ādažu 

pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” (turpmāk – Projekts). 

Projekta mērķis ir paaugstināt Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes (ĀPII) ēkas 

energoefektivitāti, atbilstoši Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Attīstības 

programmā noteiktajiem mērķiem un prioritātēm.  

Projekta ietvaros plānota ĀPII ēkas nesiltināto ārsienu siltināšana ar 200 mm siltumizolāciju, 

pagraba pārseguma siltināšana ar 150 mm biezu siltumizolāciju, bērnudārza daļas cokola (zem 

zemes līmeņa esošo sienu) siltināšana ar 150 mm ekstrudēto polistirolu, bērnudārza daļas 

savietotā jumta siltināšana ar 300 siltumizolāciju, bērnudārza daļas divslīpju jumta daļas papildus 

siltināšana ar 200 mm siltumizolāciju, nemainīto ārdurvju nomaiņa pret jaunām siltinātām durvīm 

un nemainīto logu nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem plastikāta rāmjos. 

Piedaloties Projektā, dome veicinās Attīstības programmas 2016.-2022.gadam šādu vidēja 

termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanu:  

1) VTP1 “Sakārtota inženiertehniskā infrastruktūra” (uzdevums U1.2.4. “Nodrošināt ēku 

energoefektivitāti”); 

2) VTP3 “Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un pievilcīga vide” 

(uzdevumi U3.1.1: “Nodrošināt pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu”, 

U3.1.2: “Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību”); 

3) VTP9 “Pieejama un kvalitatīva izglītība” (uzdevumi U9.1.1. “Attīstīt esošās izglītības 

iestādes”, U9.1.3. “Atbalstīt jaunu mācību īstenošanas vietu izveidi vispārējās izglītības 

iestādēs”, U9.1.5. “Nodrošināt iekļaujošas izglītības principu, kas paredz vienādu iespēju 

neatkarīgi no izglītojamo vajadzībām un spējām, mantiskā sociālā stāvokļa”). 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “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 – MK noteikumi 

Nr.152), dome 2016.gada 30.maijā iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 

(VARAM) SAM 4.2.2. projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes 

paaugstināšana” idejas konceptu (turpmāk – Projekta idejas koncepts), kuru VARAM tālāk 
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iesniedza saskaņošanai Reģionālās attīstības koordinācijas padomei, un tā savukārt, 2016.gada 

12.oktobrī saskaņoja Projekta idejas konceptu.  

22.11.2016. Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr.704 “Par projektu ideju konceptu finansējuma 

apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem SAM 4.2.2. otrās projektu iesniegumu atlases 

kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus 

nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām” ietvaros” (turpmāk – MK rīkojums Nr.704), 

kas paredz, ka Projektam pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 

451 000,00 EUR, un ka pēc Projekta izpildes primārās enerģijas gada patēriņa samazinājumam 

jābūt 330 463 kWh/gadā, siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājumam gadā jābūt 66,597 t no 

CO2 emisijas ekvivalenta, kā arī par 51 vietu jāpalielina izglītojamo vietu skaits ĀPII salīdzinot 

ar situāciju 2016.gada maija nogalē. 

2016.gada 29.novembrī dome saņēma Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) 

uzaicinājumu līdz 2017.gada 29.novembrim iesniegt Projekta iesniegumu otrajā projektu 

iesniegumu atlases kārtā. 

Atbilstoši SIA “Grand Eko” izstrādātajam dokumentam “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 

ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana, Pirmā iela 26a, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164”, kā arī 

tam pievienotajām tāmēm, plānotās būvniecības izmaksas ir 872 996,68 EUR.  

Projekta kopējās izmaksas plānotas 972 061,66 EUR, t.sk., 946 040,04 EUR – attiecināmās 

izmaksas un 26 021,60 EUR – neattiecināmās izmaksas.  

Atbilstoši MK rīkojumam Nr.704, Ādažu novada pašvaldībai būs pieejams ERAF finansējums 

451 000,00 EUR apmērā.  

Atbilstoši Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr.42 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību 

valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai” (turpmāk – MK 

noteikumi Nr.42) 6.punktam, domei plānotais valsts budžeta dotācijas apmērs ir 15% no kopējām 

attiecināmajām izmaksām, kas jāsedz no domes un valsts budžeta, t.i., 74 256,01 EUR. Pārējās 

attiecināmās un visas neattiecināmās izmaksas domei jāsedz no tās budžeta līdzekļiem.  

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.152, Projekts jāīsteno līdz 31.12.2022. un tā indikatīvais 

īstenošanas laiks ir no 2017. līdz 2019.gadam.  

Plānotās projekta indikatīvās izmaksas1: 

Budžeta pozīcijas 2017 2018 2019 Kopā 

Projektēšana 21 695,30 0,00 0,00 21 695,30 

Autoruzraudzība 0,00 0,00 1 815,00 1 815,00 

Būvuzraudzība 0,00 5 237,98 20 951,92 26 189,90 

Būvdarbi 0,00 174 599,34 698 397,34 872 996,68 

Nodošana ekspluatācijā 0,00 0,00 450,00 450,00 

Publicitātes izmaksas 0,00 2 714,78 0,00 2 714,78 

Neparedzētie izdevumi 0,00 0,00 46 200,00 46 200,00 

                                                 
1 Izmaksas tiks precizēts pēc projekta iesnieguma iesniegšanas CFLA un iepirkumu veikšanas 
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Budžeta pozīcijas 2017 2018 2019 Kopā 

Kopā 21 695,30 182 552,10 767 814,26 972 061,66 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3., 5. un 6.punktu un 15.panta 

pirmās daļas 4.punktu, MK noteikumiem Nr.152, MK noteikumiem Nr.42, MK rīkojumu Nr.704, 

Attīstības programmas vidējā termiņa prioritātēm VTP1, VTP3 un VTP9, domes 31.05.2016. 

lēmumu Nr.118 “Par ēku energoefektivitātes projektiem”, kā arī to, ka jautājums tika izskatīts un 

atbalstīts Projektu uzraudzības komisijā 12.10.2017. un Finanšu komitejā 17.10.2017., dome 

NOLEMJ: 

1. Līdz 29.11.2017. iesniegt CFLA projekta iesniegumu “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 

energoefektivitātes paaugstināšana”. 

2. Piedalīties projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes 

paaugstināšana” īstenošanā, kura kopējās prognozētās izmaksas ir 972 061,66 EUR (deviņi 

simti septiņdesmit divi tūkstoši sešdesmit viens eiro 66 centi). 

3. Veikt izmaiņas Ādažu novada Attīstības programmas Investīciju plānā, precizējot pasākuma 

“9.1.1.11.3. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošana (Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes energoefektivitātes pasākumu īstenošana) – SAM 442 projekts “Ādažu PII 

energoefektivitātes paaugstināšana”” paredzētās indikatīvās izmaksas – 972 061,66 EUR. 

4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo domes 

līdzfinansējumu. 

5. Atbildīgais par projekta izstrādi un iesnieguma iesniegšanu CFLA – projektu vadītāja Inga 

Pērkone. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Attīstības un investīciju daļas vadītāja p.i. Inita Henilane. 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 


