
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2016.gada 27.decembrī                     Nr.250 

 

Par Laveru grants ceļa pārbūves sadalīšanu posmos 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) ar savu 22.09.2015 lēmuma Nr.171 ”Par Ādažu 

pašvaldības dalību atklātu projektu konkursā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos Ādažu novadā” Dome nolēma piedalīties Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.  

Ministru kabineta 18.08.2015 noteikumu Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu 

projektu iesniegumu konkursu veidā” 2.pielikumā noteiktais Ādažu novadam maksimālais 

pieejamais atbalsts ir 210 000 euro. 

Dome 24.11.2016. saņēma SIA “Ceļu Komforts” izstrādāto būvprojektu “Laveru ceļa grants 

seguma pārbūve” (turpmāk – Būvprojekts), kurā paredzēta Laveru ceļa pārbūve 1.98 km garumā. 

Būvprojekta tāmē paredzētas orientējošās izmaksas 376 673,71 EUR, ieskaitot pievienotās 

vērtības nodokli (turpmāk – PVN).  

Lai iekļautos valsts un Eiropas Savienības atbalsta summā 210 000 euro apmērā, iespējams 

izbūvēt tikai daļu no Laveru ceļa grants seguma. Iepriekšminētās atbalsta programmas nosacījumi 

pieļauj sadalīt būvniecību kārtās un veikt būvprojekta precizēšanu, sadalot Laveru ceļa pārbūvi 

šādās III kārtās: 

1) I. kārta, no Pk 8+43 līdz Pk 20+00 – 1,157 km; 

2) II. kārta, no Pk 20+00 līdz Pk 28+23 – 0,823 km; 

3) III. kārta, ilgtermiņā (tiks realizēta par pašvaldības līdzekļiem);.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumu Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības 

atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 2.pielikumu, kā arī ņemot vērā, ka 

jautājums tika izskatīts un atbalstīts. Attīstības komitejā 14.12.2016. un Finanšu komitejā 

20.12.2016., Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Organizēt būvprojekta “Laveru ceļa grants seguma pārbūve” sadalīšanu kārtās, lai pirmās 

kārtas realizācijas izmaksas nepārsniegtu 210 000 euro ar PVN. 

2. Būvprojekta sadalīšanai kārtās nepieciešamos finanšu līdzekļus 4800,00 euro ar PVN un 

būvekspertīzei būvprojektam 1210,00 euro ar PVN paredzēt no Saimniecības un 

infrastruktūras daļas budžeta līdzekļiem.  

3. Uzdot ceļu inženierim P. Sabļinam organizēt un uzraudzīt Būvprojekta sadalīšanu kārtās un 

būvekspertīzes veikšanu būvprojektam:  



 

4. Uzdot domes izpilddirektoram pārraudzīt lēmuma izpildi.  

 
 

 

Domes priekšsēdētājs        Māris Sprindžuks  


