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LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

     

2022. gada 3. maijā                                Nr. 215 
 

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 25.04.2022. lēmumā Nr.203 “Par projektu “Ādažu 

vidusskolas apkures sistēmas pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem”” 

 

Ņemot vērā nepieciešamību precizēt Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 25. aprīļa lēmumu 

Nr.203 “Par projektu “Ādažu vidusskolas apkures sistēmas pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem”” 

daļā par SIA “Ādažu namsaimnieks” uzdevumiem un nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas 
kārtību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 25. aprīļa lēmumā Nr.203 “Par projektu 
“Ādažu vidusskolas apkures sistēmas pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem”” šādus 

grozījumus: 

1.1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā: 

“2. Uzdot SIA “Ādažu namsaimnieks”: 

2.1. piedalīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā projektu konkursā 

“4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā 

siltumapgādē, 3. kārta”; 

2.2. līdz 2022. gada 12. maijam sniegt informatīvu ziņojumu domei par projekta tehniski 

ekonomisko pamatojumu un pieteikuma informāciju; 

2.3. līdz 2022. gada 15. maijam iesniegt projekta pieteikumu CFLA; 

2.4. projekta apstiprināšanas gadījumā veikt tā īstenošanu.” 

1.2. izteikt 4. punktu šādā redakcijā: 

“4. Atbalstīt pašvaldības finanšu līdzekļu līdz EUR 37 873 apmērā piešķiršanu projekta 

pieteikuma un ar to saistītās dokumentācijas sagatavošanai (tehniski ekonomiskā 

pamatojuma izstrādei), kā arī projekta vadībai līdz tā pilnīgai realizācijai, daļu no 

izdevumiem EUR 10 864 apmērā apmaksājot no SIA “Ādažu namsaimnieks” 2021. gada 

peļņas dividendēm pašvaldībai.” 

1.3.  papildināt nolēmumu ar 4.1 punktu šādā redakcijā: 

“4.
1
 Konceptuāli piekrist, ka projekta apstiprināšanas gadījumā ar SIA “Ādažu 

namsaimnieks” tiek noslēgts un nostiprināts zemesgrāmatā projekta saistību izpildei 

nepieciešamās pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas nomas līgums uz 10 gadiem.” 

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

 
 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece 

attīstības jautājumos                   K. Miķelsone 


