
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

 

2015.gada 28.jūlijā                             Nr.140 

 

Par projektu „„Ieguldījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras 

attīstībā Ādažu novadā” Ādažu novada Laveru poldera Garciema ceļa novadgrāvju 

atjaunošana” 

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) 14.04.2015. Ādažu novada domes lēmumu Nr.74 “Par Ādažu novada pašvaldības 

piedalīšanos atbalstu pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos””;  

4) 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; 

5) Civillikuma 1084.panta pirmo daļu, kur noteikts, 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; 

6) šādām plānotām izmaksām projekta  ““Ieguldījumi lauksaimniecības un 

mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā Ādažu novadā” Ādažu novada Laveru 

poldera Garciema ceļa novadgrāvju atjaunošana””: 

Nr. 

p.k. 

Izmaksu pozīcijas Izmaksas, EUR 

bez PVN PVN Attiecināmās Neattiecināmas, 

t.sk. PVN 

1 Vispārējās izmaksas 5000 1050 3255 2 795 

    2 Būvdarbu izmaksas 46 500 9 765 46 500 9 765 

 Projekta kopējās 

izmaksas 
51 500 10 815 49 755 12 560 

 t.sk. Eiropas Savienības 

līdzfinansējums (90%) 
  44 780  

*Projekta kopējās izmaksas tiks precizētas atbilstoši iepirkuma rezultātiem. 

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 14.04.2015. lēmumu Nr.74 

“Par Ādažu novada pašvaldības piedalīšanos atbalstu pasākumā “Ieguldījumi materiālajos 

aktīvos””, Ādažu novada dome 
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NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības projekta „“Ieguldījumi lauksaimniecības un 

mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā Ādažu novadā” Ādažu novada Laveru poldera 

Garciema ceļa novadgrāvju atjaunošana” pieteikšanu Eiropas Savienības atbalstu 

pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”, uzņemties visas ar 

projekta realizāciju saistītās saistības.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas līdz 62 315 euro, ieskaitot pievienotās vērtības 

nodokli (turpmāk – PVN), un pašvaldības kopējo līdzfinansējuma apjomu līdz 17 535 

euro, ieskaitot PVN, finansējuma apjomu precizējot pēc iepirkuma procedūru noslēgšanas 

un tāmju sagatavošanas. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo 

līdzfinansējumu 17 535 (Lauksaimniecības atbalsta dienests finansē 90% no 

attiecināmajām izmaksām).  

4. Lēmuma izpildei nepieciešamo priekšfinansējumu 62 315 euro apmērā nodrošināt no 

Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļai apstiprinātajiem budžeta 

līdzekļiem.  

5. Saimniecības un infrastruktūras daļas hidromeliorācijas inženierim Mārītei Šketikai 

koordinēt lēmuma projekta norisi un rezultāta sasniegšanu. 

6. Attīstības un investīciju daļas projektu vadītājai Guntai Dundurei sagatavot investīciju 

projekta pieteikumu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un termiņiem. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes izpilddirektoram. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks    P.Balzāns 


