
 
 
 

 
 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

2016.gada 26.jūlijā                              Nr.147 

Par grozījumiem 28.07.2015. lēmumā Nr.139 „Par kopprojekta „Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos – Ādažu un Carnikavas novadu meliorācijas sistēmu pārbūve” 

īstenošanu” 

2015.gada 28.jūlijā Dome pieņēma lēmumu Nr.139 „Par kopprojekta „Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos – Ādažu un Carnikavas novadu meliorācijas sistēmu pārbūve” 

īstenošanu” (turpmāk – Projekts), atbalstot Domes dalību kopprojektā ar Carnikavas novada 
pašvaldību un  tās aģentūru „Carnikavas komunālserviss” (turpmāk – Komunālserviss), 

uzņemoties visas ar Projekta īstenošanu saistītās izmaksas.   

Projekta kopējās izmaksas tika apstiprinātas līdz EUR 541124,10 (ieskaitot pievienotās 
vērtības nodokli) turpmāk – PVN)), t.sk., Domes līdzfinansējumu līdz EUR 192257 un 

neiekļautās vispārējas izmaksas EUR 8470 (ieskaitot PVN), finansējuma apjomu precizējot 
pēc iepirkuma procedūras.       

03.08.2015. starp Domi, Carnikavas novada pašvaldību un Komunālservisu tika noslēgts 
līgums par kopīgu meliorācijas sistēmu Laveru poldera ūdensnoteku pārbūvi Projekta 
ietvaros.   

19.08.2015. iepirkuma procedūras rezultātā starp Komunālservisu un SIA “CE-BO Projekts” 
tika noslēgts līgums Nr.2015/110 “Par Carnikavas un Ādažu novadu Laveru poldera 

ūdensnoteku pārbūves būvprojekta izgatavošanu” par kopējo summu EUR 15 600,00 (bez 
PVN), kur Domes līdzfinansējuma daļa ir EUR 7800,00, kā arī autoruzraudzības kopējās 
izmaksas 1900,00 EUR (bez PVN), no kurām Domes daļa ir 750,00 EUR (bez PVN). 

Ar Lauku atbalsta dienesta 04.11.2015. lēmumu Nr.04.3-11/15/1919 “Lēmums par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu” Projekts tika atzīts kā atbilstošs noteiktajām prasībām un tā 

realizācijai tika piešķirts publiskais finansējums.  

16.06.2016. iepirkuma procedūras rezultātā starp Komunālservisu un SIA “Valkas 
meliorācija” tika noslēgts Būvdarbu līgums Nr.2016/59 “Par Carnikavas un Ādažu novadu 

Laveru poldera pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūvi”, par kopējo summu 
EUR 290 130,35  (bez  PVN),  no kuras Domes līdzfinansējuma daļa ir EUR 104785,74  (bez 

PVN (EUR 126 790,75 - ar PVN)). 

16.06.2016. iepirkuma procedūras rezultātā starp Komunālservisu un SIA “Firma L4” tika 
noslēgts līgums Nr.2016/60 “Par būvuzraudzības pakalpojumiem Carnikavas un Ādažu 

novadu Laveru poldera pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūvei”, par kopējo 
summu EUR 11 000,00 (bez PVN), no kuras Domes līdzfinansējuma daļa ir EUR 5500,00 

(bez PVN (EUR 6655,00 - ar PVN)). 

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka iepirkumu procedūru rezultātā tika noskaidrotas 
kopprojekta patiesās izmaksas, pamatojoties uz Domes 2015.gada 25.marta lēmumu Nr.67 

“Par piedalīšanos kopprojektā “Atbalsts ieguldījumam infrastruktūrā””, Ādažu novada dome 
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NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumu Domes 2015.gada 28.jūlija lēmumā Nr.139 „Par kopprojekta 
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos – Ādažu un Carnikavas novadu meliorācijas sistēmu 
pārbūve” īstenošanu” un izteikt tā lemjošās daļas 4.punktu šādā jaunā redakcijā:  

”4. Apstiprināt kopprojekta kopējās izmaksas līdz EUR 384298,89 (ieskaitot PVN) un 
Ādažu pašvaldības kopējo līdzfinansējuma apjomu līdz EUR 143211,33 (ieskaitot PVN)”. 

2. Noslēgt vienošanos ar Komunālservisu par Projekta  būvdarbu pieņemšanu un apmaksas 
kārtību. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Saimniecības un infrastruktūras daļas hidromeliorācijas 

inženieris.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes izpilddirektoram.    

 
 
 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 
 


