
 
 

LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

     

2022. gada 27. jūlijā          Nr. 358 

 

Par dalību “New Bauhaus” iniciatīvā 

 

Ādažu novada pašvaldība 2022. gada 13. jūlijā saņēma SIA “Ekodoma” e-pastu ar lūgumu 

izvērtēt iespēju piedalīties LIFE projektā New Bauhaus iniciatīvas ietvaros 

(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_21_4626), sadaļā “Circular 

economy and Quality of Life” (https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2022-sap-

env_en.pdf (turpmāk – Projekts)).  

Projekta mērķis ir pārveidot Eiropas pilsētu mikrorajonus, ievērojot jaunā Eiropas Bauhaus 

pieeju, veidojot ilgtspējīgākas un apļveida teritorijas, ko pārvalda iedzīvotāji, šādos darbības 

virzienos: 

1) apkaimes galveno ēku enerģētiskā sanācija turpmākai ēkas izmantošanai, lai projekts 

veicinātu apkaimes pārveidi. Īpaša uzmanība tiks pievērsta pieejamībai, estētikai, 

materiālu dzīves cikla analīzei, būvniecības atkritumu apsaimniekošanai un pilsētas 

ieguves koncepcijai; 

2) enerģētikas kopienu izveides veicināšana; 

3) bioloģiskās daudzveidības integrēšana pilsētas struktūrā un ēku renovācijā; 

4) aprites un sadarbības ekonomikas iniciatīvu veicināšana, stiprinot sabiedrības 

noskaņojumu. 

Projekta ietvaros ir pieļaujams realizēt šādas aktivitātes: 

1) sabiedriskas ēkas atjaunošana; 

2) enerģētikas kopienas izveidošana; 

3) neizmantoto publisko telpu izmantošana zaļo zonu izveidei un zaļo zonu atjaunošana; 

4) darbības pilsētas bioloģiskās daudzveidības veicināšanai: dzīvi korķi, ligzdu kastes un 

barotavas putniem, kukaiņu viesnīcas, dzīvžogi apputeksnētājiem, veicinātu pilsētu 

putnu ligzdošanu ēkās, u.tml.;  

5) līdzdalības procesi koppārvaldes veicināšanai: līdzdalības darbnīcas telpu projektēšanai, 

dizaina domāšanas metodoloģiju pielietošanai, u.c.; 

6) tādām iniciatīvām, kā laika bankas, objektu maiņas/bibliotēku tirgi un objektu 

remontdarbnīcas. 

Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānā līdz 2030. gadam noteikto 

pasākumu īstenošanas ietvaros un Ādažu pilsētas ārtelpas labiekārtošanas nolūkā pašvaldības 

interesēm atbilst šādas aktivitātes:  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_21_4626
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2022-sap-env_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2022-sap-env_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2022-sap-env_en.pdf
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 pašvaldības ēkas (Pirmā iela 42A, Ādaži) atjaunošana, integrējot zaļos risinājumus; 

 enerģētikas kopienas izveidošana; 

 zaļo zonu attīstība un pilsētas bioloģiskās daudzveidības veicināšana publiskajā ārtelpā; 

 līdzdalības procesu koppārvaldes veicināšana. 

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 04.10.2022. Projektu vērtēšanas rezultātus plānots 

paziņot 2023. gada martā un līgumu par projekta īstenošanu varētu slēgt 2023. gada jūlijā. 

Projekta īstenošanas laiks plānots 3 gadu periodā. Paredzams, ka projektā piedalīsies 5 

pašvaldības un 5 tehniskie partneri no Spānijas, Itālijas, Dānijas, Vācijas, Ungārijas un Latvijas. 

Provizoriskās Projekta kopējās izmaksas plānotas 3.5-4 milj. EUR apmērā, t.sk., Ādažu novadā 

500 000 EUR apmērā. 60 % no izmaksām tiks segtas no EK finansējuma. Pašvaldībai ir 

pieejams nacionālais finansējums līdz 30 % no kopējām attiecināmajām izmaksām Ministru 

kabineta 02.11.2021. rīkojuma Nr. 786 “Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas vides 

un klimata pasākumu programmā (LIFE) un valsts budžeta līdzfinansējumu 2021.-2024. gadā” 

ietvaros (saskaņā ar Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu 

nacionālā finansējuma konkursu nolikumu (turpmāk – Nolikums), izsakot vēlmi iedalīties 

nacionālā finansējuma konkursā un norādot indikatīvo nacionālā finansējuma summu). Projekta 

īstenošanai jāparedz pašvaldības finansējums 10 % apmērā.  

Projekta īstenošana atbilst šādām Ādažu novada Attīstības programmas (2021.-2027.) vidējā 

termiņa prioritātēm:  

 “VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā” 

rīcības virzienam “RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana”, 

uzdevumu “U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību”; 

 “VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība” rīcības virzienam “RV5.1: 

Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana”, 

uzdevumiem “U5.1.1. Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību”, “U5.1.3: Noteikt, kā 

efektīvāk izmantot pašvaldības ēkas un to apkārtējās teritorijas (atjaunot, pielāgot tās 

pašvaldības funkciju īstenošanai, nojaukt, pārdot u.tml.)”, kā arī rīcības virzienam 

“RV5.2: Ādažu novadā esošo resursu ilgtspējīga izmantošana”, uzdevumam “U5.2.1: 

Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību”; 

 “VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija” rīcības virzienam “RV6.1: 

Energoefektivitāte”, uzdevumam “U6.1.2: Īstenot citus energoefektivitātes 

pasākumus”, rīcības virzienam “RV6.4: Klimata pārmaiņām pielāgota infrastruktūra”, 

uzdevumam “U6.4.1: Pielāgoties klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem”; 

 “VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija” rīcības virzienam 

“RV7.2: Pētniecības attīstīšana”, uzdevumam “U7.2.2: Atbalstīt pētniecību un 

inovācijas Ādažu novadā”; 

 “VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām” rīcības 

virzienam “RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un 

organizācijām” uzdevumiem “U14.1.2: Īstenot sadarbību ar privātajiem investoriem, 

uzņēmējiem, privātpersonām”, “U14.1.5: Īstenot sadarbību ar Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriju un vides pārvaldes institūcijām (Dabas aizsardzības 

pārvaldi u.c.)” un “U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm”.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 3., 12. un 14. panta otrās daļas trešo punktu, 

Attīstības programmas 2021.-2027. gadam VTP4, VTP5, VTP6, VTP7, VTP14, Enerģētikas 

darba grupas 15.07.2022. atzinumu, novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
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1. Konceptuāli atbalstīt Ādažu novada pašvaldības dalību LIFE projekta New Bauhaus 

iniciatīvas ietvaros, paredzot kopējās prognozētās izmaksas Ādažu novadā 500 000 EUR 

un šādas aktivitātes: 

1.1. pašvaldības ēkas (Pirmā iela 42A, Ādaži) atjaunošana, integrējot zaļos risinājumus; 

1.2. enerģētikas kopienas izveidošana; 

1.3. zaļo zonu attīstība un pilsētas bioloģiskās daudzveidības veicināšana publiskajā 

ārtelpā; 

1.4. līdzdalības procesu koppārvaldes veicināšana.   

2. Pašvaldības administrācijas Attīstības un projektu nodaļai:  

2.1. sagatavot un līdz 13.09.2022. iesniegt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai Nolikuma 1.pielikumu “Pieteikums par dalību nacionālā finansējuma 

konkursā” LIFE prioritārajā jomā “Aprites ekonomika un dzīves kvalitāte” New 

Bauhaus iniciatīvas ietvaros; 

2.2. sadarbībā ar citiem Projekta sadarbības partneriem sagatavot un līdz 04.10.2022. 

iesniegt LIFE projekta pieteikumu New Bauhaus iniciatīvas ietvaros; 

2.3. Projekta apstiprināšanas gadījumā iesniegt (VARAM) Nolikuma 2.pielikumu 

“Projekta iesnieguma veidlapa nacionālā finansējuma saņemšanai” un paredzēt 

pašvaldības 2023. gada budžetā finanšu līdzekļus 10 % no Projekta kopējām 

izmaksām Ādažu novadā, t.i., 50 000 EUR. 

3. Pilnvarot pašvaldības domes priekšsēdētāju M.Sprindžuku parakstīt ar Projekta īstenošanu 

saistītos dokumentus. 

4. Iekļaut Projektu kā jaunu pasākumu Ādažu novada Attīstības programmā (2021.-2027.) 

uzdevumā “U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm”. 

5. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs             M. Sprindžuks  


