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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

2017. gada 28. februārī                                                                                                      Nr.49  
 

Par atteikšanos no energoefektivitātes projekta īstenošanas 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) 2016.gada 31.maijā pieņēma lēmumu Nr.118 “Par ēku 

energoefektivitātes projektiem” un 2016.gada 30.maijā iesniedza Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijā projekta “Ēkas Gaujas ielā 16 energoefektivitātes 

paaugstināšana” idejas konceptu 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” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas „Energoefektivitātes 

paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālās nozīmes 

attīstības centru pašvaldībām” (SAM 422) ietvaros.  

SAM 422 projekta “Ēkas Gaujas 16 energoefektivitātes paaugstināšana” (turpmāk - SAM 422 

energoefektivitātes projekts) realizēšanai nepieciešamais kopējais finansējums ir 220 679,00 

eiro, t.sk., ERAF finansējums - 106 200,00 eiro un pašvaldības finansējums - 114 479,00 eiro.  

SAM 422 energoefektivitātes projekta idejas koncepts tika apstiprināts 2016.gada 

22.novembrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.704 “Par projekta ideju konceptu finansējuma 

apjomu un sasniedzamajiem rādītājiem 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši 

pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu 

un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” otrās projektu iesniegumu 

atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana 

ārpus nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībām”. 

Domes Projektu uzraudzības komiteja (turpmāk - PUK) 2016.gada 12.decembrī uzdeva 

Saimniecības un infrastruktūras daļai sagatavot indikatīvo tāmi par papildus veicamajiem 

darbiem (pielikums Nr.1), kas nepieciešami ēkas funkcionalitātes un ilgtspējas nodrošināšanai 

un kas būtu īstenojami kopā ar SAM 422 energoefektivitātes projektu. Tāmē iekļautas 

izmaksas ir vēl papildu 125 284,00 eiro apmērā (SAM 422 projekta neattiecināmās izmaksas). 

Balstoties uz iepriekš minēto, kopējās ēkas būvdarbu izmaksas sastāda aptuveni 345 963,00 

eiro, t.sk., SAM 422 energoefektivitātes projekta izmaksas - 220 679,00 eiro (ERAF 

finansējums – 106 200,00 eiro un pašvaldības finansējums 114 479,00 eiro) un neattiecināmās 

izmaksas - 125 284,00 eiro. 

Domes 2017.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr.1/2017 “Par Ādažu novada pašvaldības 

budžetu 2017.gadam”, neparedz līdzekļus SAM 422 energoefektivitātes projektam. 

Centrālā finanšu un līguma aģentūra savā 2017.gada 27.janvāra vēstulē Nr.39-2-60/628 

norāda, ka tiek atteikts domes lūgums pagarināt SAM 422 energoefektivitātes projekta 

iesniegšanas termiņu par vienu gadu, t.i., līdz 2018. gada 29.novembrim. 

PUK 2017.gada 15.februārī sanāksmē nolēma ierosināt domei atteikties no tālākas SAM 422 

energoefektivitātes projekta īstenošanas. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 5. punktu, kā arī to, ka 

jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejā 21.02.2017., Ādažu novada dome 
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1. Attiekties no dalības ERAF SAM 422 energoefektivitātes projekta īstenošanā, informējot 

par to Centrālo finanšu un līguma aģentūru un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju. 

2. Atcelt domes 2016.gada 31.maija lēmuma Nr.118 “Par ēku energoefektivitātes 

projektiem” 1. un 4. punktu noteikumus attiecībā uz projekta „Ēkas Gaujas ielā 16 ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana” tālāku īstenošanu. 

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

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                     M.Sprindžuks 


