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Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 15.12.2021. lēmumā Nr. 256 “Par tehniski 
ekonomisko pamatojumu “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā””   

 

Ādažu novada pašvaldība (turpmāk – ĀNP) ar 15.12.2021. lēmumu Nr. 256 “Par tehniski 
ekonomisko pamatojumu (turpmāk – TEP) “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu 
novadā”” (turpmāk – Lēmums Nr. 256) nolēma atbalstīt TEP “Atjaunojamo energoresursu 
izmantošana Ādažu novadā” veikšanu, paredzot kopējās prognozētās izmaksas 60000 EUR. 
Atbilstoši Lēmumam Nr. 256, tika sagatavots un 17.12.2021. Eiropas pilsētu finansēšanas 
mehānisma (turpmāk – EUCF) elektroniskajā sistēmā iesniegts ĀNP projekta pieteikums 
Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” finansētajā EUCF 
grantu konkursa 3.kārtā. EUCF komanda 01.03.2022. e-pastā informēja, ka ĀNP pieteikums ir 
apstiprināts. Pašvaldība tiek aicināta parakstīt granta līgumu, pieprasīt avansa maksājumu un 
uzsākt TEP izstrādi.  

EUCF konkursa nolikums nosaka, ka visi projekta īstenošanai nepieciešamie līdzekļi 60000 
EUR apmērā tiek finansēti no EUCF. Lēmumā Nr. 256 netika detalizēta projekta finansēšanas 
kārtība. Atbilstoši granta līgumam, projekta priekšfinansēšanai pašvaldība 30 dienu laikā pēc 
granta līguma parakstīšanas saņems 70 % avansu (42 tūkst. EUR) un atlikušie 30% (18 tūkst. 
EUR) tiks ieskaitīti 30 dienu laikā no dienas, kad EUCF vērtēšanas grupa sekmīgi/pozitīvi 
apstiprinās visus dokumentus, kas pašvaldībai saskaņā ar granta līgumu būs jāiesniedz EUCF 
(ieguldījumu koncepcija, ieguldījumu koncepcijas kopsavilkums angļu valodā un nodomu 
protokols). Projekta priekšfinansēšanai nepieciešamie 18 tūkst. EUR tiks segti no naudas 
līdzekļu atlikuma, kas pieejami Ādažu novada pašvaldībai pēc Eiropas komisijas gala 
maksājuma ieskaitīšanas “Life CoHaBit” projekta ietvaros. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, Projektu uzraudzības 
komitejas 24.03.2023. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

Veikt grozījumus Ādažu novada pašvaldības 15.12.2021. lēmumā Nr. 256 “Par tehniski 
ekonomisko pamatojumu “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā””, 
papildinot ar jaunu 1.1 un 3.1 punktu: 

“1.1 Projekta priekšfinansēšanai paredzēt EUCF finansējumu ne vairāk kā 42 000 EUR 
un 18 000 EUR nosegti no naudas līdzekļu atlikuma, kas pieejams Ādažu novada 
pašvaldībai pēc Eiropas Komisijas gala maksājuma ieskaitīšanas “Life CoHaBit” 
projekta ietvaros. 

3.1  Pilnvarot pašvaldības domes priekšsēdētāju M.Sprindžuku parakstīt granta līgumu.” 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs       M. Sprindžuks 


