
 

 
 
 

Līgums 
........................................Domes         ....................departaments   
……………………… personā,  un   Skola Nr. ………………….. personā un 
Rīgas Menedžeru Skola ………………….. personā  ( tālāk Puses) ir 
noslēguši sadarbības līgumu Eiropas Savienības programmas Intelligent 
Energy  - Eirope projekta EURONET 50 / 50 max  aktivitāšu izpildes ietvaros 
 
 

1. Abas puses apzinās savu atbildību publiskā budžeta  finansiālo resursu  
ekonomisku izmantošanas  nepieciešamību , kā arī naturālo resursu saudzīgu 
tērēšanu, rūpējoties tādejādi  par apkārtējas vides saglabāšanu. 

              Tādēļ Puses vienojās  spert  nepieciešamos soļus skolas vajadzībām izdalāmo 
                (rīcībā esošo) resursu: 

- Siltuma enerģijas un karstā ūdens, 
 -Elektrības, 
- Gāzes, 
- Aukstā  ūdens, 
- Līdzekļu atkritumu izvešanai ekonomijai 

 
 

2. Skolas saistības  
2.1. Skolas kolektīvs  veicina skolas ēkai  punktā 1.minēto nepieciešamo resursu 

ekonomiskās izmantošanas metožu apmācību.  
Apmācību veic skolotāji un pieaicinātie konsultanti, pasniedzot materiālu 
projekta grupās. 

2.2.  Procesa veicināšanai  skolā tiek formētas enerģija vienības  , vienas klases līmenī 
vai iekļaujot dažādu klašu skolēnus , skolotājus, tehniskos darbiniekus. Projekta 
EURONET 50/50 Latvijas partneris Rīgas Menedžeru Skola sniedz pilna cikla 
konsultācijas projekta vienību organizēšanas un apmācības jautājumos. 

2.3. Skola nozīmē personu , kas ir atbildīga  par projekta aktivitāšu norisi  
2.4. Skola veic enerģijas ekonomijas darbību  un patēriņu reģistrāciju sasniegto 

rezultātu apkopošanai . Vienlaikus tiek reģistrēti priekšlikumi resursu 
ekonomijas palielināšanai kuru realizācijai ir nepieciešama ārēja (ēkas īpašnieka 
) iejaukšanās  

2.5. Skola iekļaujas Eiropas iniciatīvas 50/50 tīklā ar mērķi piedalīties informācijas un 
pieredzes apmaiņā  starp Latvijas projekta dalībniekiem un dalībniekiem no 
citām Eiropas valstīm. 

 
 
 



 

3. Rīgas domes izglītības, kultūras  un sporta departamenta ( tālāk departaments) 
saistības   

3.1.  Departaments ir atbildīgs par izejas datu – resursu patēriņa līmeņa (atbilstoši 
punktā 4. Formulētam) noteikšanu 

3.2. Departaments nodrošina visu projekta ieviešanai  nepieciešamo dokumentu 
nodošanu skolai. 

3.3. Departaments nozīmē no savu darbinieku loka personu kas ir atbildīga  par 
sadarbību ar skolu projekta Euronet 50/50 max izpildes jautājumos  
 

3.4. Motivācijas projekta izpildē no skolas puses nodrošināšanai Departaments veic 
bonusa apmaksu skolai  atbilstoši punkta 6 noteiktam. 

 
3.5. Departaments veicina projekta izpildes laikā iegūtās pieredzes izplatīšanu  citu 

skolu starpā  lai veicināt to iesaistīšanai 50/50  iniciatīvā 
 

4. Rīgas Menedžeru Skolas (tālāk RMS) saistības. 
4.1.        RMS organizē visu projekta iesaistīto skolu pārstāvjiem ievada semināru 

 
4.2. RMS nodrošina Skolai un Departamentam  ar iniciatīvu un projekta EURONET 

50/50 max izpildi nepieciešamo metodisko  un reklāmas dokumentāciju.   
4.3. RMS pārstāvji iekļaujas, kā dalībnieki, enerģētiskā vienībā un konsultē Skolas 

pārstāvjus visos ar resursu ekonomijas saistītos jautājumos. 
 

5. References (izejas) dati  
5.1.Par bāzes lielumu (līniju) resursu ekonomijas aprēķināšanai tiek ņemti dati par 
vidējo patēriņa lielumu pēdējo trīs gadu laikā. (2010. - 2012.) Informācija tiek gūta 
balstoties uz  ikmēneša apmaksāto  rēķinu datiem . 
5.2. Rekomendējamie metodiskie norādījumi katra resursa veida ekonomijas 
aprēķinam doti līguma  pielikumā 1. 

 
 

6. Tehniskās izmaiņas skolas ēkā.  
6.1 Visas tehniskās pilnveidošanas (logu nomaiņa, sienu siltināšana utt.) izmaiņas 
kas iespaido resursa patēriņa samazināšanu un ir saistītas ar papildus izdevumiem 
no ēkas saimnieka puses tik fiksētas. Ekonomija kas ir saistīta ar šādām izmaiņām 
netiek ierēķināta skolas sasniegumā un netiek ņemta par pamatu bonusa ( 
atbilstoši līguma punktam 8.) izmaksai. 
 

 
7. Ekonomijas noteikšana 
 
7.1. Ekonomijas apjoms tiek noteiks kā starpība starp vidējo noteikto iepriekšējo trīs 
gadu laikā ( kam teorētiski vajadzētu atkārtoties atskaites gadā) un reāli patērēto 
atskaites gadā. Aprēķina tiek izmantoti koeficienti,  kas  uzskaita ārējas temperatūras 
iespaidu uz siltuma patēriņu 
 



 

 
 
 
7.2. Visu gada laikā ieekonomēto resursu apjomi tiek izteikti naudas vienībās, ņemot 
par pamatu aktuālās resursu cenas. 

 
8. Ieekonomēto līdzekļu sadale 
8.1. Ieekonomētie Līdzekļi tiek sadalīti: 
 50%  tiek izdalīti skolai savu vajadzību finansēšanai 
 50%   paliek skolas uzturētāja ( finansētāja 0īpašumā. 

 
9. Maksājumi un līdzekļu izmantošana 
9.1.  Naudas pārskaitījumi skolai notiek ik gadu ne velk par diviem mēnešiem  pēc pilna 

aprēķina nodošanas Domei ( Finanšu departamentam    ??)  
9.2. Saņemtās naudas izmantošana mērķi tiek noteikti no skolas administrācijas 

puses iesaistot līdzekļu izmantošanas mērķu apspriešanā skolas enerģētikas 
vienības pārstāvjus. 

 
10. Līguma termiņš 

10.1 Līgums stājā spēkā 2013. gada 1. Septembrī un darbojās līdz 2016.gada 30. 
maijam 
10.2. Noteiktās bāzes līnijas dati ( resursu ekonomijas aprēķinam) šajā perioda 
nemainās. 
10.3. Līgums var būt pagarināts pusēm vienojoties. 

 
 
Paraksti 
 
Dome................................................................................................................................ 
 
Skola................................................................................................................................. 
 
Rīgas Menedžeru Skola .................................................................................................. 
   
 
 
 
 
 
 
 


