
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2020.gada 9.jūnijā                      Nr.134 

 

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” atbilstību 

administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai  Ādažu novada attīstībai 

 

Carnikavas novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” (turpmāk –

Komunālserviss) savā 13.05.2020. vēstulē Nr.01-6/402 un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) savā 28.05.2020. vēstulē Nr. 1-132/4834, apliecināja 

Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros 

īstenotā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” (turpmāk – 

Projekts) vispārējo tautsaimniecisko nozīmību  un kompleksā risinājuma saimniecisko pieeju.  

VARAM lūdza Ādažu novada domi pieņemt pamatotu lēmumu par Projekta attiecināmo un 

neattiecināmo izmaksu pārskatīšanu, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma aktuālās redakcijas pielikumu (likumprojekts Nr. 462/Lp13).  

Dome arī iepazinās ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) 01.06.2020. vēstuli Nr. 4-

4/4924 par izmaksām, ko iespējams iekļaut Projekta attiecināmajās izmaksās, veicot attiecīgus 

Projekta grozījumus.  

Izskatot Projekta dokumentāciju, dome secināja, ka Projekta neattiecināmajās izmaksās ietvertas 

arī tādas izmaksas, kas pēc būtības atbilst Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu 

Nr.403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa 

“Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt 

pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi” 25. punktā noteiktajām atbalstāmajām izmaksām, 

taču pārsniedz 2. pielikumā noteikto pieejamo Kohēzijas fonda finansējumu Projektam 

326 241,01 EUR apmērā, tāpēc tās tika kvalificētas kā neattiecināmās izmaksas.  

Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 30.aprīļa sēdes protokollēmumam  Nr.29 10.§ 

“Informatīvais ziņojums  “Par pašvaldību aizņēmuma limita palielināšanu Covid-19 ekonomisko 

seku mazināšanai”” šādas izmaksas var iekļaut Projekta attiecināmajās izmaksās, veicot Projekta 

grozījumus.  

Vienlaikus, dome secina, ka ūdens apgādes tīklu izbūves izmaksas ir uzskatāmas par Projekta 

neattiecināmajām izmaksām atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumu Nr.403 

26.3.apakšpunktam. 

Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

aktuālās redakcijas pielikumu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 



 

1. Atbalstīt Carnikavas novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” Projekta 

attiecināmo izmaksu sadalījuma pārskatīšanu atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 

30.aprīļa sēdes protokollēmuma  Nr.29 10.§ “Informatīvais ziņojums  “Par pašvaldību 

aizņēmuma limita palielināšanu Covid-19 ekonomisko seku mazināšanai””, izvērtējot iespēju 

pārcelt uz attiecināmajām izmaksām Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 

403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa 

“Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un 

nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi” 25.punktā noteiktajām 

pieļaujamajām izmaksām Projekta plānotos izdevumus 362 241,01 EUR apmērā. 

2. Atbalstīt izmaksu iekļaušanu Projekta attiecināmajās izmaksās un saistību palielinājumu, 

veicot attiecīgus Projekta grozījumus ar CFLA noslēgtā darījuma dokumentācijā. 

3. Atzīt Projektu par atbilstošu atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai  

Ādažu novada attīstībai. 

4. Kancelejai 3 (trīs) darba dienu laikā nosūtīt šo lēmumu Carnikavas novada pašvaldības 

aģentūrai “Carnikavas komunālserviss”, Carnikavas novada domei, VARAM un CFLA. 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  


