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2015.gada 17.martā                      Nr. 51 

 

Par grozījumiem 27.02.2015. lēmumā Nr.50 „Par dalību ceturtās kārtas 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, un Attīstības programmas 1.1.1. uzdevumu - 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 18.02.2015. 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", ir precizētas pašvaldības plānotās investīciju izmaksas: 

Projekta izmaksas EUR: 

Aktivitātes nosaukums 

Prognozējamās 

izmaksas 

(bez PVN), EUR 

PVN, EUR 

Kopējās 

izmaksas, 

EUR 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

EUR 

KPFI 

līdzfinansējums, 

EUR 

Projekta attiecināmās 

izmaksas (saistītas ar 

apgaismojuma nomaiņu) 
157 104,35 32 991,91 190 096,26 

36 % no 

attiecināmām 

izmaksām – 

68 434,65 

121 661,61 

Projekta pieteikuma un 

dokumentācijas sagatavošana    
100% no 

izmaksām 
- 

Neparedzētās izmaksas (stabu 

demontāža/montāža)    
100% no 

izmaksām 
- 

Neattiecināmās izmaksas 

(fosilā bāze, satiksmes 

organizācija un mērījumi) 

9 372,48 (fosilā 

bāze – 4 382,84 

(nerēķina PVN), 

citas izmaksas 

4 989,64) 

1 047,82 10 420,30 

100% no 

izmaksām 

 

- 

Kopā 166 476,83 34 039,73 200 516,56   

 
Ņemot vērā augstākminēto, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus Ādažu novada domes 27.02.205. lēmumā Nr.50 „Par dalību ceturtās kārtas 

projektu konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā”” izsakot 3.punktu šādā jaunā redakcijā:  



 

„3. Piedalīties projekta „Energoefektīvu gaismekļu nomaiņa Ādažu novadā” īstenošanā un 

nodrošināt projekta īstenošanai finansējumu, saskaņā ar veikto iepirkuma procedūru un papildus 

izmaksām, 200 516,56 EUR (divi simti tūkstoši pieci simti sešpadsmit euro, 56 centi) apmērā, no 

kurām: 

3.1. 190 096,26 EUR (viens simts deviņdesmit tūkstoši deviņdesmit seši euro, 26 centi) apmērā 

ir attiecināmās izmaksas (gaismekļu iegādes un uzstādīšanas izmaksas saskaņā ar pretendenta 

piedāvājumu), no kurām: 

3.1.1. domes līdzfinansējums saskaņā ar Projekta iesnieguma veidlapu 36% apmērā no 

attiecināmajām izmaksām 68 434,65 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīsdesmit 

četri euro, 65 centri) apmērā no pašu līdzekļiem; 

3.1.2. KPFI plānotais līdzfinansējums saskaņā ar Projekta iesnieguma veidlapu 64% apmērā 

no attiecināmajām izmaksām 121 661,61 EUR (viens simts divdesmit viens tūkstotis seši 

simti sešdesmit viens euro, 61 cents) apmērā. 

3.2. 10 420,30 EUR (desmit tūkstoši četri simti divdesmit euro, 30 centi) apmērā ir domes 

finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai no pašu līdzekļiem.” 

2.    Pārējā daļā lēmums paliek negrozīts.  

 

 

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks       P.Balzāns  


