
 
 
 

 
 
 
 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2012.gada 26.jūlijā                                                                       Nr. 9., 7.& 
                                                                          Lēmums Nr.333 

 
 

Par projekta „Kompleksi energoefektivit ātes pas ākumi Il ūkstes novada 
pašvald ības ēkās” izbeigšanu 

 
      

Izvērtējot projekta „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības 
ēkās” īstenošanas apstākļus, dome konstatēja, ka: 
1) 2010.gada 27.decembrī noslēgts līgums Nr. KPFI-7/61 par projekta „Kompleksi 

energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības ēkās” īstenošanu. 
2) Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 875 406,74 (ar PVN), KPFI atbalsta 

intensitāte ir 79.90% (LVL 699 449,99) un pašvaldības līdzfinansējums ir 20.10% (LVL 
175 956,75). 

3) Projektā paredzēts veikt energoefektivitātes pasākumus Ilūkstes 1.vidusskolas galvenajā 
ēkā un sporta zālē, Ilūkstes 1.vidusskolas sākumskolas ēkā, Ilūkstes novada kultūras centrā 
un Ilūkstes sociālo pakalpojumu centra ēkā.  

4) 2012.gada 12.aprīlī ar SIA „Rem Pro” tika noslēgts līgums Nr.2012/15 par tehniskās 
dokumentācijas izstrādi projektam „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada 
pašvaldības ēkās””, līguma summa ir LVL 17 934,00 (ar PVN), projektā paredzētie 
attiecināmie izdevumi  LVL 15 792,00 (ar PVN). 

5) Izvērtējot iepirkumā Nr.INP2012/19KPFI „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes 
novada pašvaldības ēkās” iesniegtos piedāvājumus iepirkuma komisija konstatēja, ka 
noslēdzot līgumus ar iepirkuma uzvarētājiem kopējā summa sastādītu LVL 1 715 510,76 (ar 
PVN), kas ir par LVL 869 724,76 lielāka nekā paredzēts energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai  projekta attiecināmajās izmaksās.  

6) Lai realizētu šo projektu, sasniegtu plānotos projekta mērķus un rezultātus pašvaldībai 
jāiegulda LVL 1 209 951,52. 

7) Pašvaldības saistību pamatsumma uz 2012.gadā 1.jūliju sastāda LVL 1 457 009,00 un 
galvojumu summa sastāda LVL 144 256,00. 

8) 2010.gada 27.decembra līguma Nr.KPFI-7/61 par projekta „Kompleksi energoefektivitātes 
pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības ēkās” īstenošanu 9.7. punkts paredz, ka „Vides 
investīciju fondam ir tiesības ierosināt Līguma izbeigšanu pamatojoties uz Finansējuma 
saņēmēja (Ilūkstes novada pašvaldības) ierosinājumu”; 19.1. punkts paredz, ka „Līguma 
darbību pirms Līgumā noteikto saistību izpildes Puses var izbeigt savstarpēji vienojoties, 
Vienošanos noslēdzot rakstveidā” 19.4. punkts paredz, ka „par Atbalsta summas vai tās 
daļas atmaksu lemj Atbildīgā iestāde, ja Vides investīciju fonds un Atbildīgā iestāde ir 
piekritusi Līguma izbeigšanai”; 12.1.6. punkts paredz, ka „Finansējuma saņēmējam (Ilūkstes 
novada pašvaldībai) pieprasītās Atbalsta summas vai tās daļas atmaksa jāveic viena 
mēneša laikā no Atbildīgās iestādes (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas) 
pieprasījuma saņemšanas dienas”. 



9) Saskaņā ar 08.11.2007. likumu „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos 
mehānismos” 10.panta (11) daļas 2.punktu Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vides 
investīciju fonds” uzrauga projektu īstenošanu un līgumu par projektu īstenošanu izpildi. 

 
       Pamatojoties uz  08.11.2007. likuma  „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola 

elastīgajos mehānismos” nosacījumiem un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas 24.07.2012. atzinumu par nepieciešamību 
izbeigt projekta „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības ēkās” 
īstenošanu, atklāti balsojot ar 13 bals īm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome 
nol ēma:   

1. Atteikties  no projekta „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada 
pašvaldības ēkās” turpmākas īstenošanas. 

2. Lūgt  SIA „Vides invest īciju fondu” izbeigt  2010.gada 27.decembra līgumu Nr.KPFI-
7/61 par projekta „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības 
ēkās” īstenošanu un nosl ēgt rakstveida  Vienošanos par Līguma izbeigšanu. 

3. Saņemto avansa summu LVL  349 725,00 atmaks āt līgumā Nr.KPFI-7/61 noteiktajā 
kārtībā. 

 

Sēdes vadītājs                                                    Stefans Rāzna 


