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Ādažu novada domes 

pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas  

sēdes protokols Nr. ĀND/1-9-6/17/8 

Ādažos 2017.gada 20.jūlijā 

 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi pl.15.00. Sēde slēgta pl.15.30. 

Sēdē piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Porietis 

Komisijas locekļi: Artis Brūvers, Sarmīte Mūze 

Sēdē nepiedalās komisijas locekļi: J.Tiļčiks un E.Plūmīte 

Protokolē: G.Porietis 

Komisijas izveides pamats: Ādažu novada domes 22.11.2016. lēmums Nr.204 „Par Ādažu 

novada pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas izveidi”. 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamajai mājai Pirmā iela 33, Ādaži. 

SANĀKSMES GAITA: 

1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamajai mājai Pirmā iela 33, Ādaži 

G.PORIETIS informē par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pirmā iela 33, Ādaži, dzīvokļu 

īpašnieku kopības pilnvarotās personas Antras Spickus (turpmāk – Iesniedzējs) 20.07.2017. 

iesniegumu (reģistrēts 30.06.2017. ar Nr.ADM/1-18/17/2352) pašvaldības līdzfinansējuma 

saņemšanai par autostāvvietas izbūvi.  

KOMISIJA izskata, vai iesniegums atbilst 25.03.2015. pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr.21/2015 „Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai” (turpmāk – SN) noteiktajām prasībām: 

Nr. Prasības Paskaidrojumi 

1.  Iesnieguma iesniedzējs:  

1.1. Iesniedzējs ir dzīvokļu īpašnieku kopība, kas pārvaldīšanas tiesības nodevusi 

pilnvarotai personai ar līgumu 
Atbilst 

(pilnvarojums 

dokumentēts 

sanāksmes 

protokolā) 

1.2. Vai iesniegums atbilst SN 1.pielikumam Atbilst 

1.3. Vai Iesniedzēja pilnvarotā persona nav atzīta par maksātnespējīgu, neatrodas 

tiesiskās aizsardzības procesā, tās darbība nav izbeigta vai neatrodas likvidācijas 

procesā un kurai nav nodokļu parādi? 
Atbilst 

2.  Pretendenta atbilstība prasībām:  

2.1. Vai mājā 1 personai pieder ne vairāk kā 25 % no tajā esošajiem dzīvokļu īpašumiem? Atbilst 

2.2. Vai mājas kopējā platība ir lielāka par 500 m2? Atbilst 

2.3. Vai ir dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija vai aptaujas lēmuma kopija, 

vai pilnvarotas personas saskaņojums, kurā: 
Atbilst 

  pilnvarotai personai uzdots organizēt labiekārtošanu, izdevumu apmaksu un 

norādīts finanšu līdzekļu ieguves veids? 
Atbilst 

  norādīti labiekārtošanas darbi un to izmaksas? Atbilst 

  ir plānoto izmaksu tāme, ko sastādījis dzīvokļu īpašnieku izvēlēts darbu veicējs 

un saskaņojusi Iesniedzēja pilnvarotā persona? 
Atbilst 

  norādīta Iesniedzēja pilnvarota persona, iesnieguma iesniegšanai un līguma 

slēgšanai ar pašvaldību, kā arī veikt darbības līdzfinansējuma saņemšanai? 
Atbilst 

  ir Būvvaldē saskaņots būvprojekts vai pielīdzināts dokuments?  Atbilst 

  ir līgums labiekārtošanas būvprojekta vai pielīdzināta dokumenta izstrādei? Nevajag 
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Nr. Prasības Paskaidrojumi 

2.4. Vai pieprasa līdzfinansējumu SN 21.punktā noteiktajām atbalstāmajām izmaksām? Atbilst 

2.6. Vai izmaksu aprēķins atbilst vidējām tirgus izmaksām? Netika vērtēts 

2.7. Vai Pretendents nav saņēmis finansējumu no ES, Domes vai valsts budžeta? Atbilst 

2.8. Vai dokuments, kurā dzīvokļu īpašnieku kopības vienojušās par zemesgabala kopīgu 

labiekārtošanu, kā arī par labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu un saglabāšanu 
Nevajag 

KOMISIJA konstatē, ka: 

1) Iesniegums atbilst SN noteiktajām prasībām. 

2) Būvdarbu izmaksas ir atbalstāmas, jo atbilst SN 21.2. apakšpunkta noteikumam. 

3) Būvdarbi nav uzsākti, taču paredzamais to izpildes termiņš ir 1 mēnesis no avansa 

maksājuma saņemšanas. 

4) Būvdarbu tāme ir 1657,70 EUR.  

5) Aktivitāte ir atbalstāma 70% apmērā no tāmes izmaksām. 

KOMISIJA nolemj:  

1. Piešķirt Iesniedzējai Antrai Spickus pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1160,39 

apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pirmā iela 33, Ādaži, pielīgto būvdarbu 

apmaksas izdevumiem autostāvvietas izbūvei, izmaksājot avansu 50% apmērā no 

piešķirtā līdzfinansējuma, jeb EUR 580,20. 

2. Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai līdz 01.08.2017. sagatavot līguma 

projektu starp domi un Iesniedzēju par līdzfinansējuma piešķiršanu. 

3. Uzdot Iesniedzējai līdz 28.08.2017. parakstīt lēmuma 3.punktā norādīto līgumu. 

4. Uzdot Iesniedzējai ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no lēmuma 1.punktā minēto darbu 

pabeigšanas iesniegt domei visu pielīgto darbu pieņemšanas–nodošanas aktu kopijas 

(uzrādot oriģinālu) un rēķinu kopijas par veiktajiem darbiem (uzrādot oriģinālu). 

5. Uzdot domes Sabiedrisko attiecību daļas vadītājai līdz 01.08.2017. publicēt 

informāciju domes mājaslapā www.adazi.lv, norādot Iesniedzēju un pašvaldības 

piešķirtā līdzfinansējuma apjomu. 

6. Komisijas sēdes protokolu izsniegt Iesniedzējai. 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:  Guntis Porietis 

Komisijas locekļi:  Artis Brūvers 

  Sarmīte Mūze 

 

http://www.adazi.lv/

