
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
 Ādažu novadā 

 

 

2016.gada 27.septembrī                                                                                               Nr. 180 
 

Par projekta „Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas 

zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” īstenošanu 

 

Ādažu novada domē (turpmāk – Dome) 16.06.2016.tika saņemta Centrālās finanšu un līgumu 

aģentūras vēstule Nr.39-2-60/3149 ar uzaicinājumu iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

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

uzņēmjdarbībās attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 

ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešajā projektu 

iesniegumu atlases kārtā projektu iesniegumu, 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 finansējuna 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” 

pielikumā noteikto.  

Projekta plānotās izmaksas1: 

Izmaksu pozīcijas Attiecināmās 

izmaksas, 

EUR 

 

Pašvaldības 

finansējums, 

EUR 

ERAF 

finansējums, 

EUR 

Neattiecināmās 

izmaksas 

pašvaldības 

finansējums, 

EUR 

Plānotās 

izmaksas 

kopā 

EUR 

Būvprojekta 

izstrāde 

41 382,00 6 207,30 35 174,70 - 41 382,00 

Būvprojekta 

autoruzraudzība  

8 712,00 1 306,80 7 405,20 - 8 712,00 

Būvprojekta 

ekspertīze 

2 870,00 430,50 2 439,50 - 2 870,00 

Ieguvumu-

izdevumu analīze 

1 210,00 181,50 1 028,50 - 1 210,00 

Muižas ielas 

pārbūve 

1 136 257,64 170 438,65 965 818,99 350 381,17 1 486 638,81 



2 

 

Ūdenssaimniecības 

tīklu izbūve  

689 063,10 103359,47 585 703,64 129 221,89 818 284,99 

Būvuzraudzība 30 298,00 4 544,70 25 753,30  30 298,00 

Finanšu rezerve 

neparedzētiem 

darbiem (5%) 

91 266,04 13 689,91 77 576,13 23 980,15 115 246,19 

Kopā: 2 001 058,78 300 158,83 1 700 899,96 503 583,21 2 504 641,99 

1  
Tiks precizēts pēc iepirkumu procedūras veikšanas 

Pamatojoties uz 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”, Ādažu novada ilgtspējīgā attīstības stratēģijā 2013.-2037.gadam  noteiktajam 

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

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

ekonomika",  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"; 2016.gada 28.jūnija domes 

sēdes Nr.11 protokollēmumā 3.§ “Par Muižas ielas būvprojekta izstrāde”  apstiprinātām izmaksas 

un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas pirmo, otro un desmito 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 un iesniegtu  Eiropas Reģionālās attīstības fonda  projekta iesniegumu  “Muižas ielas 

industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”, kā arī to, ka jautājums 20.09.2016. tika 

izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Līdz 31.10.2016. iesniegt Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā, kā sadarbības iestādē, 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu “Muižas ielas industriālās teritorijas 

infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanai Ādažu novadā”.  

2. Piedalīties projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana 

ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” 

īstenošanā, kura kopējās prognozētās izmaksas ir 2 504 641,99 EUR (divi miljoni pieci simti 

četri tūkstoši seši simti četrdesmit viens eiro 99 centi). 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo Domes 

līdzfinansējumu. 

4. Atbildīgā par projekta izstrādi un iesniegšanu Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā – projektu 

vadītāja G.Dundure. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – Attīstības un investīciju daļas vadītājs.  

 

 
 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 


