
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 4.septembrī                                                Nr.204 

 

Par aizņēmumu projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana 

ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” 

īstenošanai 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) 2016.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu Nr.180 “Par 

projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas 

pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” īstenošanu, un minētā projekta 

(turpmāk – Projekts) pieteikuma iesniegšanu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1.specifiskā mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu 

reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībās attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 

programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 

vajadzībām” trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā, 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 finansējuma 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” pielikuma 

nosacījumiem.  

Dome un CFLA 2017.gada 11.augustā noslēdza Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta 

īstenošanu Nr.3.3.1.0/16/I/020, bet 2018.gada 26.jūnijā tajā tika veikti grozījumi, nosakot Projekta 

kopējās prognozētās izmaksas EUR 2 074 977,87 (divi miljoni septiņdesmit četri tūkstoši deviņi 

simti septiņdesmit septiņi simti eiro, 87 centi). 

CFLA apstiprinātais projekta finansēšanas plāns: 
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2016.gada 7.martā ar SIA "Firma L4" tika noslēgts līgums Nr.2016-03/215 par Muižas ielas 

rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu. Būvprojekta izstrādes izmaksas 

ir  EUR 41 382,00, autoruzraudzības izmaksas ir EUR  8 712,00. 

2017.gada 16.augustā ar SIA “Ostas celtnieks” tika noslēgts līgums Nr.2017-08/662 par Muižas 

ielas pārbūves būvdarbu veikšanu, ar kopējām izmaksām  EUR 1 933 557,40.  

2017.gada 23.augustā ar SIA “BaltLine Globe” tika noslēgts līgums Nr.2017-08/679 par Muižas 

ielas pārbūves būvuzraudzību, ar kopējām izmaksām EUR 20 243,30. 

2017.gada 19.septembrī ar AS "Sadales Tīkls" tika noslēgts līgums Nr.107661164 par Muižas ielas 

apgaismojuma ārējo elektroapgādi un EPL pārbūvi ar kopējām būvdarbu izmaksām EUR 

17 932,58, kas ir apmaksātas. 

2017.gada 19.septembrī ar AS "Sadales Tīkls" tika noslēgts līgums Nr.107647162 par KSS ārējo 

elektroapgādi, ar kopējām būvdarbu izmaksām EUR 275,89, kas ir apmaksātas. 

Pamatojoties uz: 

1) 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”; 

2) Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam stratēģiskajam attīstības 

virzienu Nr.2 “Saimnieciskā darbība (uzņēmējdarbības vides aktivizēšana)” un ilgtermiņa prioritāti 

IP2: "Daudzveidīga, mūsdienīga un ilgtspējīga ekonomika"; 

3) Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam vidēja termiņa prioritātēm VTP7: 

"Apzināti novada teritorijā esošie resursi un definēta to iespējamā izmantošana" un VTP8:"Novada 

teritorija - pievilcīga investoriem";  

4) Domes 2016.gada 28.jūnija sēdes protokollēmumā Nr.11 § 3 “Par Muižas ielas būvprojekta 

izstrādi” apstiprinātām izmaksām; 

5) Domes 2016.gada 27.septembra lēmumu Nr.180 “Par projekta “Muižas ielas industriālās 

teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanai Ādažu novadā”; 

6) CFLA 2017.gada 21.jūlija lēmumu Nr.39-2-40/6726 “Par projekta iesnieguma 

Nr.3.3.1.0/16/I/020 nosacījumu izpildi”; 

7) 2017.gada 11.augusta Vienošanos Nr.3.3.1.0/16/I/020 par Eiropas Savienības fonda 

projekta īstenošanu; 

Finansējuma avots 
2017.gads 2018.gads Kopā 

Summa Summa Summa % 

ERAF finansējums 236 585.28 1 464 314.72 1 700 900.00 85 

Valsts budžeta dotācija 

pašvaldībām 
6 262.55 38 761.27 45 023.82 2,25 

Pašvaldības finansējums 35 487.80 219 647.20 255 135.00 12,75 

Cits publiskais finansējums 0.00 0.00 0.00  

Publiskās attiecināmās izmaksas 278 335.63 1 722 723.19 2 001 058.82 100 

Privātās attiecināmās izmaksas 0.00 0.00 0.00  

Kopējās attiecināmās izmaksas 278 335.63 1 722 723.19 2 001 058.82 100 

Publiskās neattiecināmās 

izmaksas 
0.00 73 919.05 73 919.05  

Privātās neattiecināmās izmaksas 0.00 0.00 0.00  

Neattiecināmās izmaksas kopā 0.00 73 919.05 73 919.05  

KOPĀ 278 335.63 1 796 642.24 2 074 977.87  
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8)  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1., 2. un 10. punktu, kā arī 21.panta 

pirmās daļas 19.punktu; 

9) likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas pirmo punktu; 

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

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

aizņēmumiem un galvojumiem”,  

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, kā arī, nodrošinātu ERAF projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras 

sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” 

īstenošanu, dome  

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana 

ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”  izmaksas ir  

līdz EUR 2 074 978. Izmaksas EUR 410 889 apmērā (pielikumā) segt no aizņēmuma līdzekļiem. 

2. Projekta finansēšanai ņemt aizņēmumu līdz EUR 410 889 apmērā no Valsts kases ar 

šādiem aizņēmuma saistību izpildes termiņiem: 

2.1. atmaksas termiņš ir 10 gadi; 

2.2. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2020.gada janvāri; 

2.3. pamatsummas atmaksu sabalansēt ar Projekta ietvaros saņemtajām atmaksām no 

ERAF un valsts budžeta. 

3. Projekta finansēšanas apjomu tā īstenošanas gadā noteikt domes saistošajos noteikumos 

par pašvaldības budžetu. 

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

05.09.2018. sagatavot un iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomei aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus. 

5. Uzdot domes priekšsēdētājam noslēgt aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi šī lēmuma 

2.punkta izpildei. 

6. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu paredzot pašvaldības budžetā turpmākajos gados tam 

nepieciešamos finanšu līdzekļus.  

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes priekšsēdētājs. 

8. Ar šī  lēmuma spēkā stāšanos  spēku zaudē domes 2017.gada 23.maija lēmums Nr.120 

“Par aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda  projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas 

infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai 

Ādažu novadā” īstenošanai”. 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs                M.Sprindžuks  


