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2022. gada 25. aprīlī                               Nr. 204 

 

Par dalību EKII konkursā apgaismojuma atjaunošanai 

 

Ādažu novada pašvaldības dome, noklausoties Īpašumu un infrastruktūras nodaļas 

energopārvaldnieka/būvinženiera A.Zēberga ziņojumu, konstatē: 

1) Ādažu novada pašvaldībā 2022. gada 13. janvārī saņemta informācija (reģistrēta ar 

Nr.ĀNP/1-11-1/22/333), par Ministru kabineta noteikumu projektu “Emisijas kvotu 

izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 

nolikums” ( turpmāk- EKII konkurss). Konkursa mērķis ir SEG emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas 

tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas 

patēriņu. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta 

intensitāte nepārsniedz 70 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. 

2) Carnikavas novada dome 2021. gada 24. februārī pieņēma lēmumu Nr. 3 28.§ “Par 

apgaismojuma kā pilna servisa pakalpojuma (ESCO) nodrošināšanu Carnikavas 

novadā”. Lēmuma 1. punkts paredzēja pašvaldības aģentūrai “Carnikavas 

komunālserviss” (turpmāk - Aģentūra) izsludināt iepirkuma procedūru par 

apgaismojuma kā pilna servisa pakalpojuma (ESCO) nodrošināšanu Carnikavas 

novadā. Aģentūra 2021. gada 21. jūnijā izsludināja iepirkuma procedūru 

“Apgaismojuma nodrošināšanas pilna servisa pakalpojums (ESCO) Carnikavas novadā 

(atkārtots iepirkums)” (identifikācijas Nr. PA “Carnikavas Komunālserviss” 2021/22). 

Aģentūras Iepirkumu komisija vērtēšanas procesā konstatēja, ka slēdzot līgumu 

iepirkuma nolikumā publicētajā redakcijā, nebūtu racionāla un lietderīga finanšu 

līdzekļu izlietošana, jo būtiski kāpusi elektroenerģijas cena. Par radušos situāciju 

Aģentūra 2022. gada 16. februārī ir sniegusi informāciju Ādažu novada Finanšu 

komitejā, kurā vienbalsīgi tika pieņemts lēmums, piekrist pārtraukt iepirkumu 

procedūru.  

3) Projektu uzraudzības komitejā 2022. gada 24. martā tika izskatīts jautājums par 

piedalīšanos EKII konkursā apgaismojuma atjaunošanai, kurā vienbalsīgi tika 

pieņemts lēmums atbalstīt Ādažu novada pašvaldības piedalīšanos EKII konkursā.  

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

daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu kā arī Finanšu komitejas 20.04.2022. 

atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības piedalīšanos EKII konkursā.  



2. Uzdot Īpašumu un infrastruktūras nodaļai līdz 2022. gada 20. maijam veikt tirgus izpēti par 

Ādažu novada pašvaldības ielu apgaismojuma auditu.  

3. Paredzēt finansējumu 7260 euro apmērā lēmuma 2. punktā minētā pakalpojuma veikšanai, 

veicot grozījumus Ādažu novada pašvaldības 2022. gada budžetā, pārceļot nepieciešamos 

finanšu līdzekļus 7260 euro no Aģentūras budžeta sadaļas EKK 2329 Ziemassvētku dekoru 

iegāde un materiāli pasākumu norisei. 

4. Finanšu nodaļas vadītājai S. Mūzei organizēt lēmuma 3. punktā minēto grozījumu veikšanu 

Ādažu novada pašvaldības 2022. gada budžetā.  

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektoru. 

6. Izpilddirektora 1. vietniekam nodrošināt lēmuma izpildi. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M.Sprindžuks 


