
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
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Par subsīdiju pilotēkām projektā “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to 

move more quickly”  

 

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”.  

Ar domes 2018.gada 27.novembra lēmumu Nr.265 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 

25.07.2017. lēmumā Nr.164 “Par ēku iekļaušanu projekta “Save your bUildiNg by SavINg 

Energy. Begin to move more quickly” izpildes pasākumos””, daudzdzīvokļu dzīvojamā māja 

Gaujas iela 25 K-1, Ādažos, tika noteikta par projekta pilotēku.  

2018.gada 4.oktobrī mājas Gaujas iela 25 K-1 dzīvokļu īpašnieku kopība nolēma atjaunot ēku, 

izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu.  

Lai māja Gaujas iela 25 K-1 varētu pretendēt atbalstam ALTUM programmā,  nepieciešams 

veikt ēkas tehnisko apsekošanu, ko var finansēt no projekta finanšu līdzekļiem atbilstoši 

Ministru kabineta 15.03.2016. noteikumiem Nr.160 “Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu 

valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”. 

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, Ādažu novada Attīstības programmas mērķi VTP1 “Sakārtota 

inženiertehniskā infrastruktūra”, Ādažu novada domes 25.07.2017. lēmumu Nr.164 “Par ēku 

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

izpildes pasākumos”, kā arī projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move 

more quickly” darba grupas 01.11.2018. un Finanšu komitejas 20.11.2018. atzinumu, dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas iela 25 K-1, Ādažos, tehniskās 

apsekošanas veikšanu pakalpojuma faktisko izdevumu apmērā, bet ne vairāk kā EUR 

1000,00 (viens tūkstotis eiro, 00 centi). 

2. Lēmuma 1. punkta izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus piešķirt no projekta “Save your 

bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” budžeta tāmes līdzekļiem 

(Nr.754080). 

3. Grāmatvedības daļai apmaksāt šī lēmuma 1. punktā minēto īpašumu īpašnieku pilnvarotās 

personas iesniegto rēķinu par pakalpojuma faktiskajiem izdevumiem. 

4. Atbildīgā par lēmuma 3.punkta izpildi – Grāmatvedības daļas vadītāja A.Vaivade. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt energopārvaldniekam A.Zēbergam. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks      B.Balzāns 
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