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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

2016.gada 31.maijā                                                                                             Nr. 118 
 

Par ēku energoefektivitātes projektiem 

 

Pamatojoties uz: 

1) Ādažu novada attīstības programmā 2016.-2022. gadam noteikto ilgtermiņa prioritāti 

IP3: „Izglītota, aktīva un veselīga sabiedrība”, vidēja termiņa prioritāti VTP7: 

„Sakārtota inženiertehniskā infrastruktūra”, vidēja termiņa prioritāti VTP9: „Pieejama 

un kvalitatīva izglītība”, rīcības virzienu RV1.2: „Veicināt citas nepieciešamās 

infrastruktūras attīstību”, rīcības virzienu RV9.1: „Veicināt pieejamas un kvalitatīvas 

vispārējās izglītības iespējas”, uzdevumu U1.2.4: „Nodrošināt ēku energoefektivitāti”, 

uzdevumu U9.1.1: „Attīstīt esošās izglītības iestādes”; 

2) Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 2015.-2020. gadam; 

3) 2016.gada 13.maijā aktualizētajiem energosertifikātiem Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes (PII) ēkai un pašvaldības ēkai Gaujas iela 16,  

un, lai uzlabotu pašvaldības ēku energoefektivitāti, Ādažu novada dome ir ieinteresēta 

piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izsludinātajā 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projektu ideju konceptu priekšatlasē 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” (SAM 422) otrās projektu 

iesniegumu atlases kārtas „Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu 

izmantošana ārpus nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībām” ietvaros. 

Projektu plānotās izmaksas1: 

Projekta 

nosaukums 

Prognozējamās 

kopējās 

izmaksas, eiro 

 

Pašvaldības 

līdz-

finansējums, 

eiro 

Pašvaldības 

līdz-

finansējums 

%, no 

kopējām 

izmaksām 

ERAF 

finansējums, 

eiro 

ERAF 

finansējums, 

% no 

kopējām 

izmaksām 

Kopējās 

izmaksas, 

eiro 

Ādažu PII 

ēkas energo-

efektivitātes 

paaugstināšana 

559 815,33 108 815,33 19% 451 000,00 81% 559 815,33 

Ēkas Gaujas 

ielā 16 energo-

efektivitātes 

paaugstināšana 

221 238,94 115 038,94 52% 106 200,00 48% 221 238,94 

Kopā: 781 054,27 223 854,27 29 % 557 200,00 71 % 781 054,27 

Lai nodrošinātu projekta „Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana” īstenošanu SAM 422 otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 

                                                 
1 Tiks precizētas pēc projektu ideju konceptu sagatavošanas un iepirkumu procedūru veikšanas. 
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„Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus 

nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībām” ietvaros, nepieciešams vienoties ar zemes 

īpašnieku par 2011.gada 3.janvārī starp Ādažu novada domi un A.Beķeri noslēgtā 

zemesgabala nomas līguma Nr.JUR 2011-01/16 pagarināšanu uz 7 gadiem. 

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

pirmās daļas 4.punktu, 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 paaugstināšana un atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”, kā arī to, ka jautājums tika 

atbalstīts Finanšu komitejā 24.05.2016., Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Piedalīties projektu „Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana” un „Ēkas Gaujas ielā 16 ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” 

īstenošanā, kuru kopējās prognozētās izmaksas ir 781 054,27 eiro (septiņi simti 

astoņdesmit viens tūkstotis piecdesmit četri eiro 27 centi). 

2. Sagatavot idejas konceptus: 

2.1. projektam „Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana”; 

2.2. projektam „Ēkas Gaujas ielā 16 ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”. 

3. Iesniegt projektu ideju konceptus VARAM izsludinātajā ERAF projektu ideju konceptu 

priekšatlasē SAM 422 otrās projektu iesniegumu atlases kārtas „Energoefektivitātes 

paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālās nozīmes 

attīstības centru pašvaldībām” ietvaros, līdz š.g. 31.maijam. 

4. Projektu apstiprināšanas gadījumā nodrošināt to īstenošanai nepieciešamo Ādažu novada 

domes līdzfinansējumu. 

5. Noslēgt vienošanos ar A.Beķeri par 2011.gada 3.janvārī noslēgtā zemesgabala nomas 

līguma Nr.JUR 2011-01/16 termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada 31.decembrim. 

6. Juridiskajai un iepirkuma daļai sagatavot lēmuma 5.punktā minētās vienošanās projektu. 

7. Atbildīgā par projektu izstrādi un iesniegšanu VARAM – projektu vadītāja I.Henilane. 

8. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Attīstības un investīciju daļas vadītājs. 

9. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                     M.Sprindžuks  

 


