
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
 Ādažu novadā 

 

 

2019.gada 01.augustā                                                                                             Nr.146  
 

Par grozījumiem 2018.gada 27.novembra lēmumā Nr.267 “Par projektu „Eimuru 

industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 21.jūnijā saņēma Centrālās finanšu un līgumu 

aģentūras (CFLA) Lēmumu Nr.39-2-60/5344 Par projekta iesnieguma Nr.3.3.1.0/18/I/007 

atkārtotu apstiprināšanu ar nosacījumu (trešās atlases kārtas ietvaros). Atbilstoši Lēmumā 

norādītajam, projekta “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas 

pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” iesniegumā  

Nr.3.3.1.0/18/I/007 tika veikti precizējumi. 

Tādejādi projekta “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas 

pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” plānotās indikatīvās 

izmaksas1 ir šādas : 

Izmaksu pozīcijas ERAF 

finansējums, 

EUR 

Valsts 

budžeta 

dotācijas 

pašvaldībām, 

EUR 

Pašvaldības 

finansējums, 

EUR 

Pašvaldības 

finansējums 

(neattiecināmās 

izmaksas), 

EUR 

Plānotās  

izmaksas  

kopā,  

EUR 

 

Būvprojekta izstrāde 15 740 2 195 17 022 218 35 175 

Būvprojekta autoruzraudzība   4 399    613 4 758 61    9 831 

Būvprojekta ekspertīze - - - 9 410 9 410 

Ieguvumu-izdevumu analīze - - - 2 178 2 178 

Projekta vadības izmaksas - - - 2 974 2 974 

Būvniecības izmaksas 
1
 1 265 830 176 617 1 325 956 60 350 2 828 753 

Būvuzraudzība
1
 12 287 1 713 13 287 170 27 457 

Rezerve neparedzētiem 

darbiem (2 % no būvniecības 

izmaksām)
 1

 

          56 575 56 575 

Kopā: 1 298 256 181 138 1 361 023 131 936 2 972 353 

1  
Tiks precizēts pēc iepirkumu procedūras veikšanas 

Pamatojoties uz: 

1) likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1., 2. un 10. punktu; 



2 

 

2) 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”; 

3) Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem 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”; 

4) 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"; 

5) 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";  

6) CFLA 2019.gada 21.jūnija Lēmumu Nr. Nr.39-2-60/5344, 

  

Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Līdz 09.08.2019., izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014-

2020.gadam CFLA iesniegt precizētu projekta iesniegumu “Eimuru industriālās teritorijas 

infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanai Ādažu novadā”.  

2. Veikt grozījumus Ādažu novada domes 2019.gada 27.novembra lēmumā Nr.267 “Par 

projektu “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas 

pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”  un izteikt tā 3.punktu 

šādā redakcijā: 

“3.Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo domes 

līdzfinansējumu līdz 1 492 959 EUR apmērā, tajā skaitā, neattiecināmās izmaksas 131 936 

EUR finansēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem un projekta attiecināmās izmaksas finansēt 

veicot aizņēmumu Valsts kasē līdz 1 446 849 EUR apmērā.”  

3. Atbildīgais par šī lēmuma 2.punkta izpildi – domes finansists. 

4. Atbildīgais par šī lēmuma 1.punkta izpildi – projektu vadītāja G.Dundure. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  


