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Par dalību projektu konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību 

publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 

 

Pamatojoties uz Ādažu novada attīstības programmas 2011-2017.gadam 1.prioritātes 1.1.mērķi 

„Sakārtota inženiertehniskā infrastruktūra Ādažu novadā”, kas ir atbilstoša Reģiona 4.mērķim – 

augstas kvalitātes dzīves vide, Ādažu novada Attīstības programmas 1.1.1. uzdevumam „Esošo 

inženierkomunikāciju tehniskā stāvokļa uzlabošana visā attīstības programmas darbības laikā”, 

24.05.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību 

publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums” un 17.02.2015. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.80 „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 

"Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" 

nolikums",  

Ādažu novada domes ieskatā ir lietderīgi izstrādāt projektu „Esošo gaismekļu nomaiņa uz 

energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Ādažu novadā” dalībai KPFI finansēta projektu 

konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā" 4.kārtas ietvaros. 

Plānotās projekta izmaksas (EUR): 

Aktivitātes nosaukums 

Prognozējamās 

izmaksas 

(bez PVN) 

PVN 
Kopējās 

izmaksas 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

KPFI 

līdzfinansējums 

Projekta attiecināmās 

izmaksas (saistītas ar 

apgaismojuma nomaiņu) 

164 076.42 34 456.05 198 532.47 

31 % no 

attiecināmām 

izmaksām –  

61 545.07 

136 987.40 

Projekta pieteikuma un 

dokumentācijas 

sagatavošana 

3000.00 630.00 3630.00 

100 % no 

izmaksām 

3630.00 

0 

Neparedzētās izmaksas 

(tiks precizēts atsevišķi) 
0 0 0 

100% no 

izmaksām 
0 

Neattiecināmās izmaksas 

(fosilā bāze, satiksmes 

organizācija, mērījumi) 

Fosilā bāze –

4 923.58 
0 4 923.58 

100% no 

izmaksām –  

4 923.58 

 

0 

Kopā 172 000.00 35 086.05 207 086.05 70 098.65 136 987.40 

http://likumi.lv/doc.php?id=231548
http://likumi.lv/doc.php?id=231548
http://likumi.lv/doc.php?id=231548


 

 

Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. 

punktu,  Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Izstrādāt projektu „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju 

gaismekļiem Ādažu novadā” (turpmāk – Projekts) Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

(KPFI) finansētā projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" 4.kārtas ietvaros.  

2. Iesniegt Projekta iesniegumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

izsludinātajā KPFI finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta emisiju 

samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 4.kārtā līdz 

2015.gada 19.martam. 

3. Noteikt kopējo Projekta finansējumu EUR 207 086,05, t.sk.: 

3.1. pievienotās vērtības nodoklis - EUR 35 086.05; 

3.2. pašvaldības kopējais līdzfinansējums - EUR 70 098.65; 

3.3. projekta attiecināmās izmaksas - EUR 198 532.47, t.sk.: 

3.3.1. KPFI finansējums - EUR 136 987.40 (69% no projekta kopējo attiecināmo 

izmaksu summas); 

3.3.2. pašvaldības finansējums - EUR 61 545.07 (31% no projekta kopējo attiecināmo 

izmaksu summas; 

3.4. Projekta neattiecināmās izmaksas - EUR 4 923,58.  

4. Piedalīties projekta „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju 

gaismekļiem Ādažu novadā” īstenošanā. 

5. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo pašvaldības 

līdzfinansējumu no budžeta līdzekļiem. 

6. Atbildīgais par projekta izstrādi un iesniegšanu – Saimniecības un infrastruktūras daļas 

projekta vadītājs Juris Antonovs. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  


