
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
 Ādažu novadā 

 

 

2020.gada 12.jūnijā                                                                                            Nr.138 
 

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)  2018.gada 27.novembrī pieņēma lēmumu Nr.267 “Par 

projektu “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības 

un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” un 2019.gada 1.augustā – lēmumu 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””. 

Dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk -  CFLA) 2019.gada 19.septembrī 

noslēdza Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3.3.1.0/18/I/007 (turpmāk – 

projekts) īstenošanu iepriekš minēto domes lēmumu izpildei.  

Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanas mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Ādažu novada 

Eimuru industriālajā teritorijā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši 

pašvaldības Attīstības programmai un  balstoties uz komersantu vajadzībām. 

Mērķa izpildei paredzamās kopējās indikatīvās izmaksas ir 2 972 353 EUR, t.sk. būvniecības 

izmaksas 2 828 753 EUR,  projekta  kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 840 416,92 EUR. 

Dome 2019.gada 5.augustā izsludināja iepirkumu “Atkārtots iepirkums – Ataru ceļa pārbūve” (ID 

Nr.ĀND2019/126 (turpmāk – iepirkums)). 2019.gada 8.novembrī domes Iepirkumu komisija 

pieņēma lēmumu atzīt A/S “A.C.B.” piedāvājumu par saimnieciski visizdevīgāko. Konkursa 

uzvarētāja finanšu piedāvājuma 1.un 2.kārtas būvdarbu kopējā līgumcena  2 579 929,78 EUR bez 

PVN pārsniedza kopējās plānotās būvdarbu izmaksas.  

2020.gada 28.janvārī  domes sēdē ar protokollēmuma Nr.3 33.§ Par atklātā konkursa “Atkārtots 

iepirkums - Ataru ceļa pārbūve” rezultātiem, tika nolemts slēgt iepirkuma līgumu ar A/S 

“A.C.B.” par Ataru ceļa pārbūves 1.kārtas būvdarbiem, kuru kopējā summa sastāda 2 010 970,92 

EUR ar PVN  un uzdot domes Iepirkumu komisijai organizēt atkārtotu iepirkuma procedūru par 

Ataru ceļa pārbūves 2.kārtas būvdarbu veikšanu. 

Dome un būvuzņēmējs AS “A.C.B.” 11.03.2020. noslēdza līgumu Nr.JUR2020-03/200 par Ataru 

ceļa pārbūves 1.kārtas darbiem. Līgumcena bez PVN ir 2 010 970,92 EUR. 

Dome un SIA “BaltLine Globe” 25.03.2020. noslēdza līgumu Nr.JUR2020-03/263 par Ataru ceļa 

būvuzraudzību. Līgumcena bez PVN ir 21 150.00 EUR, t.sk., 1.kārtas būvuzraudzība 12 980,00 

EUR. 
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Dome un AS “Sadales tīkls” 23.04.2020. noslēdza pieslēguma līgumu Nr.102484207  Ataru 

ceļam. Pieslēguma maksa bez  PVN ir 1 489,51 EUR. 

Dome un AS “Sadales tīkls” 24.04.2020. noslēdza pieslēguma līgumu Nr.102487204  Ataru 

ceļam. Pieslēguma maksa bez  PVN ir 522,08 EUR. 

Dome un AS “Sadales tīkls” 07.05.2020. noslēdza pieslēguma līgumu Nr.102483208  Ataru 

ceļam. Pieslēguma maksa bez  PVN ir 2 102,15 EUR. 

Dome un SIA “Firma L4” 09.03.2016. noslēdza līgumu Nr.JUR2016-03/225 par Ataru ceļa 

rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi. Līgumcena bez PVN ir 40 425,00 EUR, t.sk., 

autoruzraudzība 8 125,00 EUR, kurā iekļauta 1.kārtas autoruzraudzība par 6 093,75 EUR. 

Tādejādi projekta izmaksu pozīciju sadalījums pa kārtām ar PVN ir šāds: 

 

Izmaksu pozīcijas  

1.kārta 2.kārta 

 

Kopā 

 

Būvniecības izmaksas 2 438 252 390 500* 2 828 752 

Būvuzraudzība  15 706 9 886 25 592 

Autoruzraudzība 7 373 2 458 9 831 

 *Tiks precizēts pēc iepirkuma procedūras veikšanas 

 

Pamatojoties uz: 

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

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) Domes un CFLA 2019.gada 19.septembra Vienošanās par Eiropas Savienības fonda 

projekta īstenošanu Nr. 3.3.1.0/18/I/007   

  

Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

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

projektu “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas 
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pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”  un izteikt tā 3.punktu 

šādā redakcijā: 

“3. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo domes līdzfinansējumu līdz 1 492 959 

EUR apmērā, veicot aizņēmumu Valsts kasē līdz 1 446 849 EUR (viens miljons četri simti 

četrdesmit seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit deviņi eiro) apmērā ar šādiem aizņēmuma 

saistību izpildes termiņiem: 

3.1. Projekta 1.kārtas īstenošanai līdz 1 290 674 EUR un 2.kārtas īstenošanai līdz 156 175 

EUR,  nosakot: 

3.1.1. aizņēmuma izņemšana vidējā termiņā, sākot ar 2020.gadu; 

3.1.2. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 15 gadi ; 

3.1.3. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2021.gada jūniju; 

3.2. Pamatsummas atmaksu garantēt no domes budžeta līdzekļiem.”  

2. Uzdot domes finansistam organizēt šī lēmuma  1.punkta izpildi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  


