
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2020.gada 28.janvārī                       Nr.23 

 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.244 “Par līdzfinansējuma 

nodrošināšanu SAM 4.2.2. projektam “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 

energoefektivitātes paaugstināšana”” 

 

Ādažu novada dome un SIA “BūvKORE” 21.03.2019. noslēdza līgumu par Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes “Strautiņš” (turpmāk – ĀPII) ēkas fasādes vienkāršoto atjaunošanu (Būvdarbu 

līgums), paredzot, ka būvdarbi un pakalpojumi jāpabeidz līdz 30.11.2019.  

19.09.2019. tika noslēgta līgumslēdzēju pušu vienošanās par līguma termiņa pagarinājumu līdz 

21.12.2019. Vienošanās precizēja būvdarbu kopējās izmaksas 869 490,04 EUR kopsummā. 

No SIA “BūvKORE” 03.01.2020. tika saņemta vēstule ar skaidrojumu par darbu izpildes 

kavēšanās iemesliem, kā arī plānoto būvdarbu izpildes plāns, paredzot visu darbu pabeigšanu, 

ievērojot laika apstākļus, līdz š.g. 28.februārim. Atbilstoši noslēgtajai vienošanās ar CFLA par 

Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.2.0/17/I/068, projekts “Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” jāīsteno līdz 2020.gada februārim.  

Ņemot vērā Ministru kabineta 16.12.2014. noteikumu Nr. 784 nosacījumus, ES fondu projektu 

izpilde tiks mērīta pēc plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafika, kas būs aktuāls uz 

01.02.2020. Izvērtējot riskus, kas varētu ietekmēt projekta naudas plūsmu, nepieciešams ar CFLA 

pagarināt vienošanās Nr. 4.2.2.0/17/I/068 termiņu uz maksimāli ilgāku laiku. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3., 5. un 6.punktu un 15.panta 

pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 08.03.2016. noteikumiem Nr.152 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši 

pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” (turpmāk – SAM 4.2.2.) īstenošanas 

noteikumi”, Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumiem Nr.42 “Noteikumi par kritērijiem un 

kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai”, 

Ministru kabineta 22.11.2016. rīkojumu Nr.704 “Par projektu ideju konceptu finansējuma 

apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši 

pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases 

kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus 

nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām” ietvaros”, domes 31.05.2016. lēmumu Nr.118 

“Par ēku energoefektivitātes projektiem”, domes 24.10.2017. lēmumu Nr.244 “Par 

līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 4.2.2. projektam “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 

energoefektivitātes paaugstināšana”, domes Iepirkumu komisijas 15.02.2019. lēmumu (protokols 



 

Nr. 05-30-2019/02-5, domes Attīstības programmas vidējā termiņa prioritātēm VTP1, VTP3 un 

VTP9, kā arī Finanšu komitejas 19.02.2019. atzinumu, Ādažu novada dome: 

NOLEMJ: 

Veikt šādus grozījumus domes 24.10.2017. lēmumā Nr.244 “Par līdzfinansējuma nodrošināšanu 

SAM 4.2.2. projektam “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes 

paaugstināšana” (turpmāk – Lēmums): 

1. Izteikt Lēmuma argumentācijas daļas 9. rindkopu šādā jaunā redakcijā: 

“Projekta kopējās izmaksas plānotas 1 147 162,21 EUR, t.sk., 929 470,54 EUR – 

attiecināmās izmaksas un 217 691,67 EUR – neattiecināmās izmaksas.” 

2. Izteikt Lēmuma argumentācijas daļas 11.rindkopu šādā jaunā redakcijā: 

“Atbilstoši Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr.42 “Noteikumi par kritērijiem 

un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto 

projektu īstenošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.42) 6.punktam, domei plānotais 

valsts budžeta dotācijas apmērs ir 15% no kopējām attiecināmajām izmaksām, kas 

jāsedz no domes un valsts budžeta, t.i., 71 770,58 EUR. Pārējās attiecināmās un visas 

neattiecināmās izmaksas domei jāsedz no tās budžeta līdzekļiem.” 

3. Izteikt Lēmuma argumentācijas daļas 13.rindkopu šādā jaunā redakcijā: 

“Plānotās projekta indikatīvās izmaksas: 

Budžeta pozīcijas Kopā 

Projektēšana 21 695,31 

Autoruzraudzība 1 815,00 

Būvuzraudzība 23 460,69 

Būvdarbi 1 052 082,95 

Ēkas energoefektivitātes garantijas uzturēšanas plāns 999,46 

Nodošana ekspluatācijā 365,54 

Publicitātes izmaksas 348,48 

Neparedzētie izdevumi 41 394,78 

Energoefektivitātes garantija 5 000,00 

Kopā 1 147 162,21 

“ 

4. Izteikt Lēmuma argumentācijas daļas 14. rindkopu šādā jaunā redakcijā: 

“Dome 23.11.2017. iesniedza CFLA projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 

energoefektivitātes paaugstināšana” iesniegumu. Dome ar CFLA 08.06.2018. noslēdza 

vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” (Id.Nr.4.2.2.0/17/I/068) īstenošanu. 

11.01.2019. tika izsludināts iepirkums “Atkārtots iepirkums – Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes “Strautiņš” fasādes vienkāršotā atjaunošana” (Id. Nr. ĀND 2019/02), 

kura uzvarētājs – SIA “BūvKORE” piedāvāja veikt būvdarbus par 870 796,70 EUR 



 

bez PVN (t.sk. kopējā būvdarbu līgumcena – 864 970,70 EUR bez PVN, ēkas 

energoefektivitātes garantijas uzturēšanas plāns – 826,00 EUR bez PVN, un 

energoefektivitātes garantija – 5 000,00 EUR bez PVN). 19.09.2019. ar SIA 

“BūvKORE” tika noslēgta vienošanās pie 21.03.2019. līguma par termiņa 

pagarinājumu, precizējot arī maksimālo kopējo līgumcenu – 875 316,04 (t.sk. kopējā 

būvdarbu līgumcena – 869 490,04 EUR bez PVN).” 

5. Papildināt Lēmumu ar jaunu 1.1punktu: 

“1.1 Līdz 31.01.2020. iesniegt CFLA vienošanās Nr. 4.2.2.0/17/I/068 grozījumus par 

projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes 

paaugstināšana” termiņa pagarinājumu par 6 mēnešiem.” 

6. Izteikt Lēmuma 2.punktu šādā jaunā redakcijā: 

“2. Piedalīties projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes 

paaugstināšana” īstenošanā, kura kopējās prognozētās izmaksas ir 1 147 162,21 

EUR (viens miljons viens simts četrdesmit septiņi tūkstoši viens simts sešdesmit divi 

eiro 21 cents)”  

7. Izteikt Lēmuma 3.punktu šādā jaunā redakcijā: 

“3. Veikt izmaiņas Ādažu novada Attīstības programmas Investīciju plānā, precizējot 

pasākuma “9.1.1.11.3. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošana (Ādažu 

pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes pasākumu īstenošana) – SAM 

442 projekts “Ādažu PII energoefektivitātes paaugstināšana”” paredzētās 

indikatīvās izmaksas – 1 147 162,21 EUR.” 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vientieks       P.Balzāns 

 


