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Par grozījumiem 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 2018. gada 27. novembrī pieņēma lēmumu Nr.267 “Par projektu “Eimuru 
industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” (turpmāk - Projekts) īstenošanu, 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””, precizējot Projekta 
iesniegumu un domes finansējumu Projekta īstenošanai. 

Dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 2019. gada 19. septembrī noslēdza 
Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3.3.1.0/18/I/007 īstenošanu minēto lēmumu 
izpildei.  

Dome 2020. gada 12. jūnijā pieņēma lēmumu 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””, precizējot 
domes līdzfinansējumu Projekta īstenošanai. 

Dome un būvuzņēmējs AS “A.C.B.” 11.03.2020. noslēdza līgumu Nr.JUR2020-03/200 par Ataru 
ceļa pārbūves 1.kārtas būvdarbiem (līgumcena bez PVN 2 010 970,92 EUR), un būvdarbu laikā 
izveidojās izmaksu ietaupījums 228 305 EUR apmērā, kas tika novirzīts Ataru ceļa 2.kārtas 
būvdarbu izdevumu apmaksai. 

Dome un AS “A.C.B.” 14.09.2020. noslēdza līgumu Nr.JUR2020-09/662 par Ataru ceļa 
pārbūves 2.kārtas būvdarbiem (līgumcena bez PVN 448 357,63 EUR). No būvdarbu 2.kārtas 
darbu apmaksai paredzētās 1.kārtas izmaksu ietaupījuma (228 305 EUR) tika apgūti 152 013 
EUR, un atlikumu 76 292 EUR apmērā bija iespējams izmantot papildu attiecināmām Projekta 
aktivitātēm Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošanai.  

Balstoties uz domes speciālistu ieteikumiem un vadoties no Projekta mērķiem, domes Projektu 
uzraudzības komisija 18.09.2020. atbalstīja ierosinājumu izmantot ietaupījumu 76 292 EUR 
apmērā Laveru ceļa asfalta seguma posma atjaunošanai. Dome ierosināja CFLA veikt Vienošanās 
grozījumus par Laveru ceļa asfalta seguma posma pārbūvi un iekļaušanu projekta izmaksu 
attiecināmajā tāmē, un CFLA 09.11.2020. informēja domi, ka atbildīgā iestāde - Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, saskaņo ierosinātos Vienošanās grozījumus. 

Domes organizētā iepirkuma “Asfaltbetona seguma atjaunošana Laveru ceļa posmam” (ID 
Nr.ĀND 2020/138) rezultātā līguma slēgšanas tiesības 17.11.2020. tika piešķirtas pretendentam, 
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kura piedāvātā līgumcena bija 78 313.02 EUR, bez PVN, tādejādi, Projekta precizētās plānotās 
izmaksas ir šādas: 

Izmaksu pozīcijas 
ERAF 

finansējums, 
EUR 

Valsts budžeta 
dotācija, EUR 

Domes 
finansējums, 

EUR 

Izmaksas 
kopā,  

EUR 

Būvprojekta izstrāde 15 740 2 195 17 240 35 175 

Būvprojekta autoruzraudzība   4 399    613 4 819    9 831 

Būvprojekta ekspertīze - - 9 410 9 410 

Ieguvumu-izdevumu analīze - - 2 178 2 178 

Projekta vadības izmaksas - - 2 974 2 974 

Būvniecības izmaksas, t.sk. Laveru ceļa asfalta 
seguma posma pārbūve  

1 265 830 176 617 1 417 659 2 860 106 

Būvuzraudzība 12 287 1 713 11 592 25 592 

Rezerve neparedzētiem darbiem (2 % no 
būvniecības izmaksām)    26482 26482 

Kopā: 1 298 256 181 138 1 492 354 2 971 748 

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”, kā arī domes un CFLA 2019. gada 19. septembra Vienošanos par Eiropas Savienības 
fonda projekta īstenošanu Nr. 3.3.1.0/18/I/007, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Saskaņot grozījumus domes un CFLA 2019. gada 19. septembra Vienošanās par Eiropas 
Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 3.3.1.0/18/I/007, attiecībā uz Laveru ceļa asfalta 
seguma posma pārbūves iekļaušanu Projektā. 

2. Projektu vadītājai Guntai DUNDUREI sagatavot nepieciešamos dokumentus Vienošanās 
grozījumu parakstīšanai. 

3. Domes priekšsēdētājam Mārim SPRINDŽUKAM parakstīt Vienošanās grozījumus, 
izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas elektronisko vidi. 

4. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  


