
 

 
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2018.gada 24.aprīli                     Nr.91  

 

Par aizņēmumu projektam “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažos” Laveru ceļa 

grants seguma  I.kārtas izbūves, autoruzraudzības un būvuzraudzības finansēšanai 

 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome)  2015.gada 22.septembrī pieņēma lēmumu Nr.171 “Par 

Ādažu pašvaldības dalību atklātu projektu konkursā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos Ādažu novadā”  (turpmāk – lēmums Nr.171) par piedalīšanos Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”,  ar 

mērķi atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, 

lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Ar lēmumu Nr.171 tika apstiprināti arī 

Ādažu pašvaldības ceļu ar grants segumu (tupmāk – objekti) atlases kritēriji.  

Dome 2016.gada 27.decembrī pieņēma lēmumu Nr.250 “Par Laveru grants ceļa pārbūves 

sadalīšanu kārtās” par būvprojekta “Laveru ceļa grants seguma pārbūve” sadalīšanu kārtās, lai 

pirmās kārtas realizācijas izmaksas nepārsniegtu 210  000 eiro ar PVN. 

Domes Iepirkumu komisija 2018.gada 23.janvārī pieņēma lēmumu par iepirkuma “Atkārtots 

iepirkums - Laveru ceļa grants seguma pārbūve” (ID.Nr.ĀND 2017/131) rezultātiem, piešķirot 

līguma slēgšanas tiesības būvdarbu veikšanai CBF SIA “Binders” par kopējo līgumcenu 

387 271,77 eiro, bez PVN, t.sk., I. kārtas būvdarbu līgumcena 148 356,08 eiro, bez PVN 

(Iepirkuma komisijas protokols Nr.05-30-2017/131-6). 

Dome 2018.gada 27.februārī pieņēma lēmumu Nr.41 “Par grozījumiem 28.11.2017. lēmumā 

Nr.265 “Par projektu “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažu novadā”  par piedalīšanos 

projekta īstenošanā, realizējot būvprojekta “Laveru ceļa grants seguma pārbūve” I.kārtu.  

Domes Iepirkumu komisija 2018.gada 23.februārī pieņēma lēmumu par iepirkuma “Laveru ceļa 

grants seguma pārbūves būvuzraudzība” (ID.Nr.ĀND 2018/07) rezultātiem, piešķirot līguma 

slēgšanas tiesības I.kārtas būvuzraudzības veikšanai SIA “BaltLine Globe”  par kopējo 

līgumcenu 6 050,00 eiro, bez PVN  (Iepirkuma komisijas protokols Nr.05-30-2018/07-3). 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 “Noteikumi par 

valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un 

zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”, dome 2018.gada 1.martā Lauku 

atbalsta dienestā iesniedza Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) atklāta projeku iesnieguma konkursa Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-

2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciemata atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

projekta “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažu novadā” iesniegumu.  
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Lauku atbalsta dienests 2018.gada 6.aprīlī pieņēma Lēmumu par projekta iesnieguma 

apstiprināšanu un publisko finansējumu 174 484,56 eiro apmērā. 

Dome 2016.gada 23.maijā noslēdza līgumu Nr.JUR2016-05/416 ar SIA “Ceļu Komforts” par 

būvprojekta “Laveru ceļa grants seguma pārbūve” (turpmāk – Būvprojekts) izstrādi, kurā 

paredzēta arī  autoruzraudzības veikšana par kopējo summu 2 823,00 eiro bez PVN, t.sk., I.kārtas 

autoruzraudzības veikšana par 1 041,69 eiro bez PVN.  

Pamatojoties uz: 

1) likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu;  

2) likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu un 22.1 panta pirmo daļu; 

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

aizņēmumiem un galvojumiem”; 

4) Lauku atbalsta dienesta 2018.gada 6.aprīļa Lēmumu par projekta “Laveru ceļa grants 

seguma pārbūve Ādažu novadā”  iesnieguma apstiprināšanu; 

5) Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam (aktualizēta 17.01.2017.)  

vidējā termiņa prioritātes VTP2 "Attīstīta satiksmes infrastruktūra un drošība"   uzdevumu 

U2.1.1. "Uzlabot satiksmes drošību uz  pašvaldības ceļiem un ielām", uzdevumu 

U2.1.2."Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus"  un aktivitāti 

2.1.2.3."Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana"  ar projektu "Laveru 

ceļa grants seguma pārbūve Ādažu novadā""  un  VTP8 "Novada teritorija - pievilcīga 

investoriem"  uzdevumu U8.1.3."Veicināt uzņēmējdarbības attīstību"; 

      

un saskaņā ar  Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 “Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” un Ministru kabineta 2014.gada 

30.septembra noteikumiem Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada 

plānošanas periodā”  Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka domes investīciju projekta “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažu novadā” 
Laveru ceļa grants seguma I.kārtas izbūves, autoruzraudzības un būvuzraudzības  

realizēšanas izmaksas ir līdz 219 821 eiro (ieskaitot PVN), kur nepieciešamo 

priekšfinansējumu līdz 153 195 eiro finansēt no aizņēmuma līdzekļiem. 

2. Lēmuma 1.punktā minētā projekta izpildei ņemt aizņēmumus 153 195 eiro apmērā no Valsts 

kases ar šādiem saistību izpildes termiņiem: 

2.1. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 2 gadi; 

2.2. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sabalansēt ar Projekta ietvaros saņemtajām 

atmaksām no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) publisko 

finansējumu. 

3. Lēmuma 1.punktā minētā projekta finansēšanas apjomu tā īstenošanas gadā noteikt domes 

saistošajos noteikumos par Ādažu novada pašvaldības budžetu. 

4. Uzdot domes finansistei S.Mūzei, sadarbībā ar projekta vadītāju G.Dunduri, līdz 27.04.2018. 

sagatavot nepieciešamo dokumentāciju aizņēmuma saņemšanai un nodrošināt tās iesniegšanu 

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. 

5. Uzdot domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam slēgt aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi 

lēmuma 2.punkta izpildei. 
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6. Garantēt lēmuma 2.punkta minētā aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot tam nepieciešamos 

līdzekļus Ādažu novada pašvaldības budžetā turpmākajos gados. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes priekšsēdētājs. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs               M.Sprindžuks  


