
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
 Ādažu novadā 

 

 

2020.gada 3.septembrī                                                                                            Nr.194  
 

Par grozījumu Ādažu novada domes 27.11.2018. lēmumā Nr.267 “Par projektu „Eimuru 

industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” 

 

Ādažu novada dome ar 28.01.2020. protokollēmumu Nr.3 § 33. “Par atklātā konkursa “Atkārtots 

iepirkums - Ataru ceļa pārbūve” rezultātiem” nolēma rīkot atkārtotu iepirkuma procedūru Ataru 

ceļa pārbūves 2.kārtas būvdarbu veikšanai, un 17.07.2020. domes Iepirkumu komisija izsludināja 

iepirkumu “Ataru ceļa 2.kārtas pārbūve” (ID Nr.ĀND2020/89). 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra 

noteikumu Nr. 77 „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu 

veikšanas kārtība 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 10. un 20.punktu, veic domes iepirkumu 

dokumentācijas pārbaudi starp domi un CFLA 19.09.2019. noslēgtā līguma Nr. 3.3.1.0/18/I/007 

“Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” ietvaros. Pārbaudes veikšanai dome 

17.08.2020. iesniedza CFLA iepirkuma “Ataru ceļa 2.kārtas pārbūve” dokumentāciju par to, ka 

17.08.2020. Iepirkumu komisija nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības A/S “A.C.B.” 

(protokols Nr.05-30-2020/89-4), jo pretendenta piedāvājums bija saimnieciski visizdevīgākais un  

ar zemāko cenu būvdarbiem 2.kārtai 448357,63 EUR bez PVN (542512,73 EUR ar PVN).  

Projekta budžetā Ataru ceļa 2.kārtas pārbūvei apstiprinātais finansējums ir 390 500.00 EUR ar 

PVN. 

AS “A.C.B.” veica Ataru ceļa pārbūves 1.kārtas būvdarbus  un 25.08.2020. iesniedza darbu 

izpildes aktu, norādot kopējo būvdarbu izmaksu ietaupījumu 188681,83 EUR bez PVN 

(228305,01 EUR ar PVN)., jo ietaupījuma lielāko daļu veido zemes klātnes izbūves risinājumu 

izmaksu ekonomija. Minēto izmaksu ietaupījumu var novirzīt Ataru ceļa  2.kārtas būvdarbiem. 

Būvprojektā bija paredzēti risinājumi zemes klātnes izbūvei. Atbilstoši ģeotehniskās izpētes 

pārskatam, esošās gruntis zemes klātnes līmenī ir ar zemu nestspēju, jo to veido putekļaina smilts 

ar dūņu piejaukumu, u.tml. Atbilstoši būvprojekta 12.sējuma daļai “Ekonomiskā daļa: Tehniskās 

specifikācijas” nodaļai 4.4. “Zemes klātnes būvniecība”, uz zemes klātnes jāsasniedz 45 MPa, ko 

bija plānots  panākt pastiprinot pamatnes un izveidojot 20 cm paklājslāni. Testējot zemes klātni 

būvdarbu gaitā, tika konstatēts, kas esošā grunts spēj nodrošināt 45 MPa nestspēju, līdz ar to 

zemes klātnes pastiprināšana nebija jāveic. 

 

Minēto izmaksu ietaupījumu var novirzīt Ataru ceļa  2.kārtas būvdarbiem.  

Tādejādi Ataru ceļa pārbūves darbu izmaksas ir šādas : 
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Būvnieks Būvdarbi 
Budžets / līguma 

summa ar PVN 
Izmaiņas  

ar PVN 
Līgumsumma 

ar PVN 

AS “A.C.B.”  

11.03.2020.  

līgums Nr.JUR2020-03/200 
1.kārta 2 433 274.81 - 228 305.01 2 204 969.80 

Iepirkums ĀND/2020/89 

AS”A.C.B.” 
2.kārta 

390 500.00 

 

+ 152 012.73 

 
542 512.73 

Finanšu rezerve  
 

 + 76 292.28 76 292.28 

Kopā  2 823 774.81 0 2 823 774.81 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1., 2. un 10. punktu, 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” un 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”, Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam stratēģiskā 

attīstības virziena Nr.2 “Saimnieciskā darbība (uzņēmējdarbības vides aktivizēšana)” ilgtermiņa 

prioritāti IP2: "Daudzveidīga, mūsdienīga un ilgtspējīga ekonomika", 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", CFLA 2019.gada 21.jūnija lēmumu Nr. Nr.39-2-60/5344, domes 2020.gada 

28.janvāra sēdes protokollēmumu Nr.3 § 33 “Par atklātā konkursa “Atkārtots iepirkums - Ataru 

ceļa pārbūve” rezultātiem”, kā arī Iepirkumu komisijas 17.08.2020. lēmumu, Ādažu novada 

dome 

NOLEMJ: 

1. Projekta ietvaros uzsākt Ataru ceļa pārbūves 2.kārtas būvdarbus.   

2. Veikt grozījumu 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. Noteikt, ka kopējās projekta izmaksas ir līdz 2 985 239 EUR, kur daļēji 

finansējumu nodrošināt, veicot aizņēmumu Valsts kasē līdz 1 446 850 EUR (viens 

miljons četri simti četrdesmit seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit eiro) apmērā, ar 

šādiem aizņēmuma saistību izpildes termiņiem: 

3.1. Projekta 1. un 2.kārtas īstenošanai ņemta aizņēmumu Valsts kasē līdz 1 446 

849 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.” 
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3. Atbildīgais par lēmuma 2.punkta izpildi – domes finansists. 

4. Lēmuma izpildes kontroli  veikt domes izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  

 


