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Par ēku iekļaušanu projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move 

more quickly” izpildes pasākumos 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) 2017. gada 23.maijā pieņēma  lēmumu Nr. 123 “Par 

projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” īstenošanu” 

un apstiprināja dalību projektā “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more 

quickly” ar vadošo partneri – Rīgas Tehnisko universitāti un partneriem - fondu “Funding for 

future” (Nīderlande), SIA “EKODOMA”, biedrību “Ēku saglabāšanas un energotaupības 

birojs”, Bauskas novada pašvaldību, Tukuma novada pašvaldību un Jūrmalas pilsētas 

pašvaldību. 

Atbilstoši projekta izpildes nosacījumiem, domei ir jānosaka ēkas, kas tiek virzītas projekta 

aktivitātēm sabiedriskajā sektorā un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sektorā. 

PSIA „Ādažu slimnīca” konceptuāli piekrita iesaistīties projektā. 

SIA “Ādažu Namsaimnieks”, kā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotājs, akceptēja 

ēku atjaunošanas iespēju ar Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu starpniecību tās 

apsaimniekotajām divām dzīvojamajām mājām - Pirmā iela 31 un Pirmā iela 33, Ādaži, Ādažu 

novads. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, 77. panta pirmo un otro daļu, Energoefektivitātes likuma 5.panta pirmās daļas 

3.punktu un 6.pantu, kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejā 

18.07.2017., Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Sabiedriskajā sektorā projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move 

more quickly” aktivitātēm izvirzīt šādas ēkas:  

1.1. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes ēka, Pirmā iela 26a, Ādaži; 

1.2. Ādažu vidusskolas ēka, Gaujas iela 30, Ādaži;  

1.3. PSIA „Ādažu slimnīca” ēka, Gaujas iela 13/15, Ādaži.  

2. Daudzdzīvokļu māju sektorā projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to 

move more quickly” aktivitātēm izvirzīt šādas ēkas:  

2.1.  Pirmā iela 31, Ādaži;  

2.2.  Pirmā iela 33, Ādaži. 

3. Lēmumā minētie ēku saraksti projekta realizācijas gaitā var tikt precizēti un papildināti. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes energopārvaldniekam. 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 


