
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2017.gada 28.novembrī                     Nr.265 

 

Par projektu “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažu novadā” 

 

 

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

pašvaldības dalību atklātu projektu konkursā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

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

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” (turpmāk - Pasākums)  

Lai iekļautos Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumos Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības 

atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos" (turpmāk - Noteikumi Nr.475) atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” Ādažu 

novadam noteiktajā maksimāli pieejamā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) atbalsta summā 210 000 eiro apmērā, Dome 17.10.2016. pieņēma lēmumu Nr.250 “Par 

Laveru grants ceļa pārbūves sadalīšanu posmos” un 29.08.2017. saņēma SIA “Ceļu Komforts” 

izstrādātā būvprojekta “Laveru ceļa grants seguma pārbūve” izmaiņas “Būvprojekta sadalījums 

kārtās”.  

Pasākuma ietvaros Dome plāno īstenot projektu “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažu 

novadā” (turpmāk - Projekts), ar kopējo indikatīvo finansējumu 233 333,33 euro, tajā skaitā ELFA 

finansējumu – 210 000 euro (90%) un pašvaldības līdzfinansējumu 23 333,33 euro (10%).   

Projekta plānotās indikatīvās izmaksas1: 

                                                 

1 Tiks precizēts pēc iepirkumu procedūras veikšanas. Iepirkumu procedūras  rezultātā izveidojies ietaupījums tiks novirzīts Projekta II kārtas 

īstenošanai  

 

Izmaksu pozīcijas 2016. 2017. 2018. Plānotās izmaksas 

kopā (EUR) 

Būvprojekta izstrāde 16010,72 0,00 0,00 16010,72 

Būvprojekta 

autoruzraudzība  

0,00 0,00 3415,83 3415,83 

Būvprojekta ekspertīze 1815,00 0,00 0,00 1815,00 

Būvprojekta sadalīšana 

kārtās 

0,00 3903,46 0,00 3903,46 

Būvdarbi1 0,00 0,00 161257,70 161257,70 

Būvuzraudzība1 0,00 0,00 13731,30 13731,30 



 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 5. punktu, 15.panta pirmās daļas 

2.punktu, kā arī atbilstoši Noteikumiem Nr.475 un Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumiem 

Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un 

uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”, kā arī 

Finanšu komitejas 21.11.2017. atzinumu, , Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Sagatavot un iesniegt Projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā līdz 31.12.2017. 

2. Piedalīties Projekta īstenošanā, kura kopējās indikatīvās izmaksas ir 233 333.33 EUR (divi 

simti trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs euro, 33 centi). 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo Domes 

līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, kā arī līdzfinansējumu 

neattiecināmo izmaksu segšanai – no aizņēmuma līdzekļiem. 

4. Atbildīgā par Projekta izstrādi un iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā – projektu vadītāja 

G.Dundure. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi– Attīstības un investīciju daļas vadītājs.  

6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – Domes izpilddirektors.  

 

 
 

Domes priekšsēdētāja vientieks       P.Balzāns  

Finanšu rezerve 

būvniecībai1  
0,00 0,00 33199,32 33199,32 

Kopā: 17825.72 3903,46 211604.15 233 333,33 


