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Par tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi pašvaldības ieguldījumiem novada 

industriālajām teritorijām piegulošai publiskai infrastruktūrai  

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 2015.gadā plāno 

pieņemt projektu ideju konceptus specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1.„Palielināt privāto 

investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši 

pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un 

balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” (turpmāk – Specifiskais atbalsta mērķis) ietvaros, 

kurā paredz līdz 85% lielu ERAF līdzfinansējumu pašvaldības ieguldījumiem industriālām 

teritorijām piegulošas publiskās infrastruktūras izveidei un pilnveidošanai.  

Ādažu novadā ir identificētas vairākas industriālas teritorijas, kas daļēji atbilst Specifiskā 

atbalsta mērķa normatīvo aktu projektos noteiktajām prasībām: 

1) Muižas ielai 2014.gadā ir izstrādāts tehniskais projekts ielas seguma rekonstrukcijai, 

gājēju celiņa un apgaismojuma ierīkošanai,  

2) Ādažu novada domes speciālistu virzīti projekti: Eimuru ceļa un „Jaunkūlu” 

industriālai teritorijai piegulošas publiskās infrastruktūras izveidei un pilnveidošanai. 

Specifiskā atbalsta mērķa regulējošo normatīvo aktu projekti paredz, ka vienai pašvaldībai 

būs iespējams saņemt līdz 3 milj. EUR lielu ERAF līdzfinansējumu, līdz ar to pašvaldībai: 

1) ir jāizvērtē plānoto projektu realizācijas iespējas; 

2) Specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju konceptiem ir jāizvirza projektu/s, kuru 

tehniski ekonomiskais pamatojums pierādīs to dzīvotspēju, īstenošanas iespējas un 

plānoto investīciju atdevi.  

Plānotās projektu sagatavošanas izmaksas*: 

Projekts Tehniski ekonomiskā 

pamatojuma izmaksas           

(EUR, t.sk., PVN) 

Tehniskā projekta izmaksas             

(EUR, t.sk., PVN) 

Izmaksas kopā  

(EUR, t.sk., PVN) 

Muižas iela 4500,00 7500,00 12 000,00 

Eimuru ceļš 4700,00 22 700,00** 27 400,00 

„Jaunkūlas” 3800,00 13 200,00** 17 000,00 

*Tiks precizētas pēc iepirkuma procedūru veikšanas. 

**Izmaksas, kas būs nepieciešamas pēc TEP izstrādes un to rezultātu salīdzināšanas. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības autonomā funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā 

teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu, Ādažu novada attīstības programmas (2011. – 

2017.) mērķi 2.2.„Daudzpusīgi attīstīta uzņēmējdarbība”, uzdevumus 2.2.4.„Ražošanas 

uzņēmējdarbības sekmēšana teritorijās pie maģistrāliem ceļiem”, 2.2.5.„Atbalsts vietējo 

zemnieku produkcijas ražošanai, ekoloģiski tīru produktu iegūšanai un noieta sekmēšanai” un 

2.2.6.„Atbalsts videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanai un izmantošanai Ādažu novadā”, 



2 

 

saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta 

mērķi 3.3.1.„Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 

uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 

ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”, kā arī ņemot 

vērā, ka jautājums 10.02.2015. tika atbalstīts Attīstības komitejā un 17.02.2015. Finanšu 

komitejā, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Uzsākt tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi publiskās infrastruktūras attīstībai un 

pilnveidošanai plānotajiem projektiem Muižas iela, Eimuri, „Jaunkūlas”. 

2. Uzsākt Muižas ielas tehniskā projekta papildināšanu, atbilstoši Specifiskā atbalsta mērķa 

kritērijiem, iekļaujot nepieciešamos inženiertehnisko komunikāciju risinājumus. 

3. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu 20500,00* EUR apmērā nodrošināt no 

pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāja 

Kristīne Berķe. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors. 

 
 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  


