
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2018.gada 27.februārī          Nr. 41 

 

Par grozījumiem 28.11.2017. lēmumā Nr.265 “ Par projektu “Laveru ceļa grants seguma 

pārbūve Ādažu novadā” 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) ar 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 izpildītu 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” minētos 

nosacījumus Ādažu novada pašvaldībai noteiktā 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”.  

Atklātu projektu konkursā 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 līdz 210 000 euro (90%) un pašvaldības līdzfinansējumu līdz 23 

333,33 euro (10%).   

Domes iepirkumu procedūras (ID.Nr.ĀND 2017/131) rezultātā 23.01.2018. līguma slēgšanas 

tiesības “Atkārtots iepirkums - Laveru ceļa grants seguma pārbūve” būvdarbu veikšanai tika 

piešķirtas CBF SIA “Binders” par kopējo līgumcenu 387 271.77 EUR, bez PVN, t.sk., I. kārtas 

būvdarbu līgumcena 148 356,08 EUR, bez PVN (Iepirkuma komisijas protokols Nr.05-30-

2017/131-6). 

 Domes Projektu uzraudzības komisija 01.02.2018. nolēmuma atteikties no “Laveru ceļa grants 

seguma pārbūve”  būvdarbu II. un III. kārtas realizācijas (protokols ĀND/1-36-3/18/5 2§ “Par 

Laveru ceļa projekta tālāku virzību”). 

Domes iepirkumu procedūras (ID.Nr.ĀND 2018/07) rezultātā 23.02.2018. līguma slēgšanas 

tiesības “Laveru ceļa grants seguma pārbūves būvuzraudzība” I. kārtas būvuzraudzības veikšanai 

tika piešķirtas SIA “BaltLine Globe”  par kopējo līgumcenu 6 050,00 EUR, bez PVN  (Iepirkuma 

komisijas protokols Nr.05-30-2018/07-3). 

 

 

 

 



 

Projekta plānotās indikatīvās izmaksas1: 

 

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 

Domes Projektu uzraudzības komisijas 01.02.2018. lēmumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra lēmumā Nr.265 „Par 

projektu “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažu novadā””, izsakot lēmuma 1. un 

2.punktu šādā jaunā redakcijā: 

„1. Sagatavot un līdz 28.02.2018. iesniegt Projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā. 

2. Piedalīties Projekta īstenošanā, realizējot būvprojekta “Laveru ceļa grants seguma 

pārbūve” I. kārtu. Projekta kopējās izmaksas noteikt 233 333.33 EUR (divi simti 

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

2. Pārējā daļā lēmums paliek negrozīts. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Māris Sprindžuks  

 
 
 

 

 

                                                 
1 “Laveru ceļa grants seguma pārbūve”  I kārtas īstenošana 

 

 

Izmaksu pozīcijas 2016. 2017. 2018. 
Plānotās izmaksas 

kopā (EUR) 

Būvprojekta izstrāde 16 010,72 0,00 0,00 16 010,72 

Būvprojekta 

autoruzraudzība 1 

0,00 0,00 1 260,44 1 260,44 

Būvprojekta ekspertīze 1 815,00 0,00 0,00 1 815,00 

Būvprojekta sadalīšana 

kārtās 

0,00 3 903,46 0,00 3 903,46 

Būvdarbi1 0,00 0,00 179 510,86 179 510,86 

Būvuzraudzība1 0,00 0,00 7 320,50 7 320,50 

Finanšu rezerve  0,00 0,00 23 512,35 23 512,35 

Kopā: 17 825,72 3 903,46 211 604,15 233 333,33 



 

 

 

 

 


