
 

 
 

 
 

LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

     
2022. gada 8. septembrī        Nr. 422 
 

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2022. lēmumā Nr. 358 “Par dalību 
“New Bauhaus” iniciatīvā” 

 
Ādažu novada pašvaldības dome 2022. gada 27. jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 358 “Par dalību 
“New Bauhaus” iniciatīvā”, paredzot konceptuāli atbalstīt pašvaldības dalību LIFE projekta 
“New Bauhaus” iniciatīvā, ar kopējo ārfinansējumu Ādažu novadā EUR 500 000.  

Gatavojot projekta pieteikumu, vadošais partneris “EuroVértice Consultores S.L.” konkretizēja 
projekta pamatojumu un ārfinansējuma sadalījumu sadarbības partneriem. 31.08.2022. 
pašvaldības e-pastā tika saņemta informācija, ka Ādažu novadam paredzētais finansējums tiek 
plānots EUR 700 tūkst., un ietver sabiedriskās ēkas renovāciju, kā arī nepieciešamību organizēt 
metu konkursu pirms būvobjekta siltināšanas. Metu konkursā jānoskaidro arhitektu redzējums 
ēkas atjaunošanai tā, lai vismaz daļa no tās telpām būtu brīvi lietojama sabiedrībai. Projekta 
finansējums paredzēts arī darbībām aprites veicināšanai apkaimē, sabiedrības aktivizēšanai un 
līdzdalības procesam, kā arī sabiedrības izpratnes veidošanas kampaņai. Projekts tiks iesniegts 
Circular Economy and Quality of Life – Stardard Action Projects (SAP) 
apakšprogrammā  LIFE-2022-SAP-ENV-ENVIRONMENT jomā, ar nosaukumu “Beautiful, 
sustainable, together: validation of the New European Bauhaus approach for the reimagination 
of public buildings as boosting projects for the transformation of their neighbourhoods 
(LIFEBauhausingEurope)”.  

Lai saņemtu nacionālo finansējumu 30 % apmērā, pašvaldība gatavo pieteikumu dalībai LR 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) izsludinātajā 
nacionālā finansējuma konkursā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un Projektu 
uzraudzības komisijas 05.09.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Veikt šādus grozījumus Ādažu novada pašvaldības domes 27.07.2027. lēmumā Nr.358 
“Par dalību “New Bauhaus” iniciatīvā”:  

1.1. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:  

“1.    Konceptuāli atbalstīt Ādažu novada pašvaldības dalību LIFE projekta New 
Bauhaus iniciatīvas ietvaros, paredzot kopējās prognozētās izmaksas Ādažu 
novadā 700 000 EUR un šādas aktivitātes: 

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

1.2.    enerģētikas kopienas izveidošana; 
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1.3.  zaļo zonu attīstība un pilsētas bioloģiskās daudzveidības veicināšana 
publiskajā ārtelpā; 

1.4.    līdzdalības procesu koppārvaldes veicināšana.” 

1.2. izteikt 2. punktu šādā redakcijā: 

“2.     Pašvaldības administrācijas Attīstības un projektu nodaļai: 

2.1.    sagatavot un līdz 13.09.2022. iesniegt LR VARAM 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., 70 000 
EUR.” 

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks  
 


