
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

2015.gada 28.jūlijā                             Nr.139 

 

Par kopprojekta „Ieguldījumi materiālajos aktīvos – Ādažu un Carnikavas novadu 

meliorācijas sistēmu pārbūve” īstenošanu 

Pamatojoties uz: 

1) 31.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.600 “Kārtība, kādā piešķir valsts un 

Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos"”; 

2) 17.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un 

zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”; 

3) 25.03.2015. Ādažu novada domes lēmumu Nr.67 “Par piedalīšanos kopprojektā 

“Atbalsts ieguldījumam infrastruktūrā””;  

4) 14.04.2015. Ādažu novada domes lēmumu Nr.73 “Par grozījumiem lēmumā Nr.67 

„Par piedalīšanos kopprojektā „Atbalsts ieguldījumam infrastruktūrā”””; 

5) likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldību 

autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību, tai skaitā – veikt pretplūdu pasākumus; 

6) Civillikuma 1084.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka katram būves īpašniekam, lai 

aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties 

kaitējums ne kaimiņiem, ne garām gājējiem, ne arī tās lietotājiem; 

7) Šādām plānotajām izmaksām dalībai kopprojektā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”: 

Nr. 

p.k. 

Izmaksu pozīcijas Finansējums, EUR 

bez PVN PVN Attiecināmās Neattiecināmas, 

t.sk. PVN 

Vispārējās izmaksas 

1. Kopā 10 000 2100 10 000 2 100 

 t.sk. Ādažu pašvaldība 5 000 1050 5000 1050 

Pārbūve, atjaunošana 

2. Kopā 437 210 91 814  437 210 91 814 

 Ādažu pašvaldība 153 890 32 317 153 890 32 317 

Kopprojekta kopējās izmaksas 

3. Kopā 447 210 93 914 447 210 93 914 

 Ādažu pašvaldība 158 890  33 367 158 890 33 367 

 Eiropas Savienības 

līdzfinansējums 

  402 489  



 Projekta pieteikumā 

neiekļautās Ādažu 

novada pašvaldības 

vispārējās izmaksas  

  Kopā: 8 470 

 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 95.panta pirmo un otro daļu, Ādažu novada domes lēmumu Nr.67 “Par 

piedalīšanos kopprojektā “Atbalsts ieguldījumam infrastruktūrā””, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības dalību kopprojektā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos 

– Ādažu un Carnikavas novadu meliorācijas sistēmu pārbūve” ar Carnikavas novada 

pašvaldību un Carnikavas novada pašvaldības aģentūru “Carnikavas komunālserviss”, 

uzņemoties visas ar projekta īstenošanu saistītās saistības.  

2. Noteikt Carnikavas novada pašvaldības aģentūru “Carnikavas komunālserviss” kā šī 

projekta vadošo partneri.  

3. Pilnvarot Carnikavas novada pašvaldības aģentūru “Carnikavas komunālserviss” iesniegt 

kopprojekta iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus, īstenot kopprojektu, 

pieprasīt un saņemt Eiropas Savienības atbalstu, tai skaitā organizēt publiskā iepirkuma 

procedūru Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.  

4. Apstiprināt kopprojekta kopējās izmaksas līdz 541 124,10 euro, ieskaitot pievienotās 

vērtības nodokli (turpmāk – PVN) un pašvaldības kopējo līdzfinansējuma apjomu līdz 192 

257 euro un kopprpjektu pieteikumā neiekļautās vispārējās izmaksas 8470 euro, ieskaitot 

PVN, finansējuma apjomu precizējot pēc iepirkuma procedūru noslēgšanas un tāmju 

sagatavošanas. 

5. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo 

līdzfinansējumu (pie nosacījuma, ka Lauku atbalsta dienests finansē 90% (402 489 euro) 

no attiecināmajām izmaksām).  

6. Noslēgt līgumu par kopprojekta „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” īstenošanu ar 

Carnikavas novada pašvaldību un Carnikavas novada pašvaldības aģentūru “Carnikavas 

komunālserviss”: 

6.1. Juridiskajai un iepirkuma daļai nedēļas laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās 

sagatavojot kopprojekta līguma projektu ; 

6.2. pilnvarojot līguma parakstīšanai domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku P.Balzānu.  

7. Uzdot Saimniecības un infrastruktūras daļas hidromeliorācijas inženierim koordinēt 

lēmuma 1.punktā minētā kopprojekta norisi. 

8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks      P.Balzāns 


