
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2017.gada 23.maijā                      Nr.120 

 

Par aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda  projekta “Muižas ielas industriālās 

teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības 

vides uzlabošanai Ādažu novadā” īstenošanai 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu Nr.180 “Par 

projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas 

pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” īstenošanu (turpmāk - 

Projekts), un projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Centrālajai finanšu un līgumu 

aģentūrai (CFLA) Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1.specifiskā mērķa “Palielināt privāto 

investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībās attīstībai atbilstoši pašvaldību 

attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 

uzņēmēju vajadzībām” trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā, pamatojoties uz Ministru kabineta 

2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 

uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 

ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām“ īstenošanas 

noteikumi” 25.3.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2016.gada 1.jūnija rīkojuma 

Nr.314 “Par projektu ideju konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 

3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 

uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 

ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu 

iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras 

nav nacionālās vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības" ietvaros” pielikuma 

nosacījumiem.  

Dome 2016.gada 30.novembrī iesniedza Projekta iesnieguma pieteikumu CFLA. Atbilstoši CFLA 

2017.gada 2.februāra lēmumam Nr.39-2-60/1639 “Par projekta iesnieguma Nr.3.3.1.0/16/1/020 

apstiprināšanu ar nosacījumu”, Dome 2017.gada 28.aprīlī iesniedza CFLA Projekta iesniegumu ar 

nosacījumu izpildi. Projekta iesniegumā norādītās kopējās prognozētās izmaksas ir EUR 

2 424 255,15 (divi miljoni četri simti divdesmit četri tūkstoši divi simti piecdesmit pieci simti eiro, 

15 centi). 

Dome 2017.gada 3.februārī izsludināja iepirkumu “Muižas ielas pārbūve” Projektā paredzamajiem 

būvdarbiem. Domes Iepirkumu komisija 2017.gada 21.aprīlī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanu 

ar iepirkuma uzvarētāju. Iepirkuma rezultātā noteiktās būvdarbu izmaksas ir EUR 1 932 971,20. 

Būvdarbu iepirkumu procedūra ir pabeigta, ir paziņots uzvarētājs, taču Iepirkumu komisijas 

lēmums ir pārsūdzēts Iepirkumu uzraudzības birojā. Sūdzības izskatīšanas rezultāts būs zināms līdz 

2017.gada jūlijam.  



2 

 

Dome 2017.gada 13.martā izsludināja iepirkumu “Muižas ielas pārbūves būvuzraudzība” Projektā 

paredzamo būvdarbu būvuzraudzībai un Domes Iepirkumu komisija 2017.gada 7.aprīlī pieņēma  

lēmumu par līguma slēgšanu ar iepirkuma uzvarētāju. Iepirkuma rezultātā noteiktās būvdarbu 

būvuzraudzības izmaksas ir EUR 20 243,30. 

AS "Sadales Tīkls" veica iepirkumu procedūru par Muižas ielas apgaismojuma ārējo elektroapgādi 

un EPL pārbūvi. Iepirkuma rezultātā būvdarbu izmaksas ir EUR 17 932,58. Līguma slēgšanas un 

avansa maksājuma termiņš pagarināts līdz 2017.gada 28.jūlijam 

.AS " Sadales Tīkls" veica iepirkumu procedūru par KSS ārējo elektroapgādi. Iepirkuma rezultātā 

būvdarbu izmaksas ir EUR 275,89. Līguma slēgšanas un avansa maksājuma termiņš pagarināts 

līdz 2017.gada 28.jūlijam. 

Ar SIA "Firma L4" 2016.gada 7.martā ir noslēgts līgums Nr.2016-03/215 par Muižas ielas 

rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu. Autoruzraudzības izmaksas ir 

EUR  8 712,00. 

Projekta indikatīvās kopējās izmaksas, saskaņā ar visiem iepirkumu rezultātiem, ir EUR 

1 980 134,97. 

Pamatojoties uz: 

1) Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumiem Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina 

plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā”; 

2) Ādažu novada ilgtspējīgā attīstības stratēģijā 2013.-2037.gadam noteiktajam 

stratēģiskajam attīstības virzienam Nr.2 - Saimnieciskā darbība (uzņēmējdarbības vides 

aktivizēšana un ilgtermiņa prioritātei IP2: "Daudzveidīga, mūsdienīga un ilgtspējīga 

ekonomika"; 

3) Ādažu novada Attīstības programmā 2016.-2022.gadam noteiktajām vidēja termiņa 

prioritātēm VTP7: "Apzināti novada teritorijā esošie resursi un definēta to iespējamā 

izmantošana" un VTP8:"Novada teritorija-pievilcīga investoriem";  

4) Domes 2016.gada 28.jūnija sēdes protokollēmumā Nr.11 § 3. “Par Muižas ielas 

būvprojekta izstrādi” apstiprinātām izmaksām;   

5) Domes 2016.gada 27.septembra lēmumu Nr.180 “Par projekta “Muižas ielas industriālās 

teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības 

vides uzlabošanai Ādažu novadā”;   

6) CFLA 2017.gada 2.februāra lēmumu Nr.39-2-60/1639; 

7)  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1., 2. un 10. punktu, 21.panta pirmās daļas 

19.punktu; 

8)  likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, 22.1 panta pirmo daļu; 

9) Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības 

aizņēmumiem un galvojumiem”, likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta otrās 

daļas trešo punktu  

un, lai nodrošinātu 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu 

reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 

programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 

uzņēmēju vajadzībām” īstenošanu, kā arī, nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda  

projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas 

pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” īstenošanu, Ādažu novada 

dome  
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NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas 

zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”  izmaksas ir  EUR 
1 980 135, kuru priekšfinansēšana ne vairāk kā EUR 1 195 364 apmērā tiek segta no 

aizņēmuma līdzekļiem. 

2. Projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas 

pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” izmaksu finansēšanai 

2017.gadā ņemt aizņēmumu no Valsts kases, nepārsniedzot šī lēmuma 1.punktā minēto 

izmaksu apjomu, ar šādiem aizņēmuma saistību izpildes termiņiem: 

2.1. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 5 gadi; 

2.2. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sabalansēt ar saņemtajām atmaksām no ERAF un 

Valsts budžeta līdzekļiem Projekta ietvaros. 

3. Projekta finansēšanas apjomu katrā tā īstenošanas gadā noteikt Ādažu novada domes 

saistošajos noteikumos par Ādažu novada pašvaldības gadskārtējo budžetu. 

4. Uzdot Domes finansistei S.Mūzei, sadarbībā ar projekta vadītāju G.Dunduri, līdz 31.05.2017. 

sagatavot aizņēmuma saņemšanai nepieciešamo dokumentāciju un iesniegt to Pašvaldību 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. 

5. Uzdot Domes priekšsēdētājam slēgt aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi lēmuma 2.punkta 

izpildei. 

6. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus Ādažu novada pašvaldības budžetā turpmākajos gados. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Domes priekšsēdētājs. 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs                M.Sprindžuks  


