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Par domes līdzfinansējumu ēku energoefektivitātes pasākumiem
Ādažu novada dome izskatīja pašvaldības SIA “Ādažu Namsaimnieks” (turpmāk – SIA)
24.04.2020. vēstuli Nr. ĀNS/1-4-2/20/215 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju Pirmā iela 39, Ādaži, Ādažu novads, un Lazdu iela 5, Garkalne, Ādažu novads,
energoefektivitātes pasākumu veikšanai” (turpmāk – Iesniegums (domes reģ. Nr. ĀND/118/20/1191)), ar lūgumu līdzfinansēt SIA faktiskos izdevumus energoefektivitātes pasākumu
veikšanai.
Izskatot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
1.

Kārtība, kādā dome līdzfinansē izdevumus daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
pasākumiem, ir noteikta 25.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.30 „Saistošie noteikumi
par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai” (turpmāk – Noteikumi).

2.

Noteikumu 10.3. apakšpunktā noteikts, ka līdzfinansējums energoefektivitātes
pasākumiem tiek piešķirts izpildītiem darbiem ne vēlāk, kā divu mēnešu laikā pēc
pieņemšanas akta parakstīšanas.

3.

Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisija 22.04.2020. konstatēja (protokols Nr.
ĀND/1-9-6/20/1), ka dzīvojamās mājas Pirmā iela 39, energoefektivitātes pasākumu
izpildīto darbu pieņemšanas aktus SIA parakstīja 25.02.2019. un 27.05.2019., bet
dzīvojamās mājas Lazdu iela 5, energoefektivitātes pasākumu izpildīto darbu
pieņemšanas aktus SIA parakstīja 15.10.2018. un 27.05.2019., tādejādi, neizpildās
Noteikumu 10.3. apakšpunkta nosacījums.

4.

SIA Iesniegumā norāda, ka domes līdzfinansējuma pieprasīšana aizkavējās, jo ar
01.09.2019. SIA pārņēma daudzdzīvokļu māju ūdenssaimniecību, un pakalpojuma
ieviešanai bija nepieciešami lieli darbinieku un laika resursi. SIA ir pašvaldības
uzņēmums, un domes līdzfinansējuma nepiešķiršana par izpildīto darbu radītu
zaudējumus SIA.

5.

Noteikumu 10.1. apakšpunktā noteikts, ka līdzfinansējums energoaudita veikšanai tiek
piešķirts 100 % apmērā no tā izmaksām, bet ne vairāk kā 430,00 euro. Savukārt,
Noteikumu 10.2. apakšpunktā noteikts, ka līdzfinansējums tehniskā projekta izstrādei tiek
piešķirts 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 1425,00 euro.

6.

Domes atbalstāmā līdzfinansējuma summa par SIA izpildītiem energoefektivitātes
pasākumiem ir EUR 3710,00.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21.panta pirmo
daļu, un Noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1.

Atbalstīt domes līdzfinansējuma piešķiršanu SIA “Ādažu Namsaimnieks” faktisko
izdevumu apmaksai:

2

1.1. EUR 430,00 par energoaudita pārskata izstrādi, un EUR 1425,00 par tehniskā
projekta izstrādi daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Pirmā iela 39, Ādaži, Ādažu
novads;
1.2. EUR 430,00 par energoaudita pārskata izstrādi, un EUR 1425,00 par tehniskā
projekta izstrādi daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Lazdu iela 5, Garkalne, Ādažu
novads.
2.

SIA “Ādažu Namsaimnieks” iesniegt domes Grāmatvedības daļai rēķinu par 1. punktu.

3.

Grāmatvedības daļai apmaksāt 2.punktā minēto rēķinu.

4.

Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Domes priekšsēdētājs
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