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LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

     

2022. gada 25. aprīlī                               Nr. 203 

 

Par projektu “Ādažu vidusskolas apkures sistēmas pāreja uz atjaunojamiem 

energoresursiem” 

 

Ādažu novada pašvaldības dome (turpmāk – dome), noklausoties Īpašumu un infrastruktūras 

nodaļas energopārvaldnieka/būvinženiera A.Zēberga ziņojumu, konstatē: 

1. Sakarā ar energoresursu cenu ievērojamu pieaugumu (jo īpaši dabas gāzei) ir 

nepieciešams izvērtēt Ādažu pašvaldības lielākā siltumenerģijas patērētāja – Ādažu 

vidusskolas, pāreju uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltuma ražošanā esošās 

dabas gāzes vietā. 

2. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izsludinājusi projektu konkursu “4.3.1. Veicināt 

energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārta”. 

Piedaloties projektu konkursā ir iespējams saņemt Eiropas Savienības fonda 

līdzfinansējumu Projekta īstenošanai. Projekta pieteikumu Centrālajā finanšu un līgumu 

aģentūrā var iesniegt līdz š.g.15.maijam Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kas 

sniedz centralizētu siltumapgādes pakalpojumu  

3. Domes Finanšu komitejas 2022. gada 20. aprīļa sēdē, prezentējot iespējamos alternatīvo 

kurināmo izmantošanas veidus un to izmantošanas scenārijus – papildus uzstādot 

šķeldas katlu (investīcijas EUR 600 000), papildus  uzstādot granulu katlu (investīcijas 

ERU 240 000) vai uzstādīt jaudīgāku (1MW) šķeldas katlu un savienot to vienotā tīklā 

ar Ādažu centra centralizēto apkures sistēmu un pieslēdzot tam arī Gaujas 33A objektu 

(Ādažu novada kultūras centrs). Kā labākais risinājums tika atbalstīts - Ādažu 

vidusskolas teritorijā, blakus esošajam gāzes katlam uzstādīt jaudīgāku šķeldas katlu 

(jauda 1MW), kurš darbojas kopā ar esošo gāzes katlu (investīcijas EUR 1 331 000).  

4. Ņemot vērā iepriekš minēto, plānots īstenots projektu “Ādažu vidusskolas apkures 

sistēmas pāreja  uz atjaunojamiem energoresursiem” (turpmāk - Projekts) ietvaros. 

Projekta mērķis ir veikt siltumenerģijas ieguves veida pāreju no fosilā kurināmā uz 

atjaunojamiem energoresursiem Ādažu vidusskolas katlumājā, paredzot savienot to ar 

Ādažu centra ciema centrālo siltumapgādes tīklu un tam pieslēdzot objektu Gaujas iela 

33A, Ādažos.  

5. Projektu plānots īstenot  ar struktūrfondu atbalstu saskaņā ar  Ministru kabineta 2017. 

gada 22. augusta noteikumiem Nr. 495 “Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo 

AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās un trešās projektu iesniegumu 

atlases kārtas īstenošanas noteikumi” ar indikatīvajām attiecināmām izmaksām EUR 

1 331 000, tajā skaitā struktūrfondu finansējums EUR 532 400, pašvaldības finansējums 

EUR 798 600. Projektā plānotais īstenošanas termiņš ir līdz 2023. gada beigām. 



6. Domes Projektu uzraudzības komisija 2022. gada 22. aprīlī izskatīja minēto jautājumu 

un ierosināja domei konceptuāli atbalstīt, ka  SIA “Ādažu namsaimnieks” nodrošina 

Projekta pieteikuma iesniegšanu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, kā arī noteikt, 

ka Projekta apstiprināšanas gadījumā tas veiks siltumapgādes ražotāja funkcijas Ādažu 

vidusskolā. 

7. Ādažu vidusskolas pāreja uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltuma ražošanā 

esošās dabas gāzes vietā atbilst Ādažu novada Attīstības programmas (2021.-2027.) 

vidējā termiņa prioritātei “VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija” 

(uzdevumam “U6.1.1: Paaugstināt ēku energoefektivitāti” ar pasākumu “Ā6.1.1.2. 

Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums 

“3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana””, uzdevumam 

“U6.2.1: Veicināt efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu” ar pasākumiem 

“Ā6.2.1.1. Pašvaldības ēku atjaunošana un atjaunojamo energoresursu plašāka lietošana 

(ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.3.)”, “Ā6.2.1.5. AER izmantošanas veicināšana CSS 

(ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.2.)” un “Ā6.2.1.6. Jaunu siltumenerģijas patērētāju 

piesaiste CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.3.)”). Projekts pilnībā atbilst arī “Ādažu 

novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānam līdz 2030.gadam” 

(pasākumam “3.2.3. Pašvaldības ēku atjaunošana un atjaunojamo energoresursu plašāka 

lietošana”).   

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 1. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, PUK 22.04.2022. lēmumu, kā arī Finanšu 

komitejas 20.04.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Konceptuāli atbalstīt Ādažu vidusskolas apkures sistēmas pārejas projektu uz 

atjaunojamiem energoresursiem ar indikatīvajām kopējām attiecināmajām izmaksām 

EUR 1 331 000,_tajā skaitā struktūrfondu finansējums EUR 532 400, pašvaldības 

finansējums EUR 798 600 (pašvaldība līdzfinansējumam tiek izmantots aizņēmums). 

2. Noteikt, ka SIA “Ādažu namsaimnieks” nodrošina dalību Centrālās finanšu un līgumu 

aģentūras izsludinātajā projektu konkursā “4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo 

AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārta” un projekta apstiprināšanas 

gadījumā – tā īstenošanu, tajā skaitā – iesniedz projekta pieteikumu līdz 2022. gada 15. 

maijam. 

3. Deleģēt SIA “Ādažu Namsaimnieks” pēc projekta īstenošanas  veikt siltumenerģijas 

ražotāja funkcijas Ādažu vidusskolas un Ādažu novada kultūras centra vajadzībām, 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

4. Piešķirt pašvaldības finanšu līdzekļus līdz EUR 37 873 eiro projekta pieteikuma un ar 

to saistītās dokumentācijas sagatavošanai - TEP, kā arī projekta vadībai līdz tā pilnīgai 

realizācijai. 

5. Atbildīgais par lēmuma 1. punktā minēto finanšu līdzekļu paredzēšanu budžetā un par 

4.punkta izpildi  – Finanšu nodaļas vadītāja. 

6. Atbildīgais par lēmuma 2., 3. punktu izpildi – SIA “Ādažu namsaimnieks” valdes 

loceklis. 

7. Pašvaldības izpilddirektora 1. vietniekam veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                  M. Sprindžuks 


