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LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

     

2021. gada 13. oktobrī        Nr.144  

 

Par papildu finansējumu projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Carnikavā, III. kārta” 

 

Ādažu novada pašvaldības dome iepazinās ar pašvaldības aģentūras „Carnikavas 

komunālserviss” (turpmāk – Aģentūra) ziņojumu par projekta “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Carnikavā, III. kārta” (turpmāk – Projekts) realizācijas gaitu un 

konstatēja: 

1. Saskaņā ar 2017. gada 16. novembra līgumu Nr. 5.3.1.0/17/I/017 ar Centrālo finanšu un 

līgumu aģentūru (CFLA) par līdzfinansējuma piešķiršanu Projektam, tiek turpināta 

ūdenssaimniecības attīstība Carnikavā, paredzot izbūvēt ūdensvada un kanalizācijas tīklus 

Mazajā Gaujas, Līņu, Mazajā Lašu, Vimbu, Mežrožu, Ceriņu, Draudzības, Ludmilas 

Azarovas, Bišu, Jāņa, Viestura, Īsā, Cīrulīšu, Kokgaujas, Dambja un Rūpnieku ielās.  

Projekta būvdarbu izmaksas ir 1257994,34 EUR, no kuriem 409360 EUR ir ES Kohēzijas 

fonda līdzfinansējums.  

2. 2020. gada 19. oktobrī tika noslēgts līgums Nr. 02-20.1/2020/89 ar SIA “Woltec” par 

būvdarbu veikšanu. 2021. gada 25. augustā saņemta SIA “Woltec” vēstule Nr.3175/2021, 

ar lūgumu piešķirt papildu finansējumu aptuveni 205978,93 EUR apmērā, jo veicot ielu 

platību uzmērīšanu dabā tika konstatēts, ka būvprojektā uzrādītie darbu apjomi ceļu 

seguma atjaunošanai ir nepietiekoši, kā arī divkāršās virsmas apstrādei nav paredzēti visi 

ceļa konstruktīvās daļas apjomi. Veicot precizējumus un sastādot tāmi tika precizēts,  ka 

nepieciešamais papildu finansējums ir 202 455,76 EUR. 

3. Carnikavas novada domes Ceļu un ielu infrastruktūras attīstības programmas 2021. gada 

budžetā tika apstiprināti finanšu līdzekļi Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošanai 

19500,- EUR (15 % no plānotās kopējās summas), Viršu ielas asfaltbetona seguma 

atjaunošanai 21000,- EUR (15 % no plānotās kopējās summas) un Kļavu ielas divkāršās 

virsmas apstrādei 6900,- EUR (15 % no plānotās kopējās summas). Pārējo plānoto summu 

268600,- EUR pašvaldība paredzēja finansēt no valsts budžeta, kā aizņēmumu Valsts kasē.  

4. 2021. gada 22. jūlijā Aģentūra izsludināja iepirkumu “Trīs ielu pārbūve Carnikavas 

pagastā” (identifikācijas Nr. PA „Carnikavas Komunālserviss” 2021/24). Plānotā atbalstītā 

piedāvājuma cena ir 514918,59 EUR (t.sk. PVN).  

5. Pamatojoties uz iepirkuma “Atpūtas iela, Kļavu ielas, Viršu ielas un Liepu alejas 

Carnikavas novadā būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” ar identifikācijas 

Nr. PA „Carnikavas Komunālserviss” 2020/30 rezultātiem, Aģentūra 2021. gada 4. janvārī 

noslēdza līgumu ar SIA “Vertex projekti” par būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību. 

Autoruzraudzības pakalpojuma izmaksas ir 726,- EUR (t.sk. PVN). Aģentūra paredz ka 

būvuzraudzības pakalpojuma izmaksas būs 9000,- EUR. Tādejādi, kopējās projekta “Trīs 

ielu pārbūve Carnikavas pagastā” izmaksas būs 524644,59 EUR.  



6. Pamatojoties uz iepriekš minēto, būtu nepieciešams papildu finansējums 62990,60 EUR 

apmērā, lai Kļavu, Viršu ielu un Liepu alejas pārbūve tiktu realizēta. Pamatojoties uz 

būtisko sadārdzinājumu un to, ka izstrādātajos būvprojektos noteikts, ka veicamo būvdarbu 

tehnoloģija, kā arī prasības produkta kvalitātei paredzētas saskaņā ar normatīvu “Ceļu 

specifikācijas 2019”, tas nozīmē, ka šogad asfaltbetona segumu un divkārtas virsmu nav 

iespējams izbūvēt, ievērojot specifikācijas noteiktās prasības. Tādejādi plānoto atlikušo 

finansējumu 23973,19 EUR apmērā iespējams novirzīt projekta “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Carnikavā, III. kārta” realizācijai. 

7. Carnikavas novada dome 2021. gada 8. jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 10, 4. § ”Par 

finansējuma piešķiršanu Jūras ielas posma atjaunošanai”, paredzot finansējumu 99527,79 

EUR apmērā (vecot aizņēmumu Valsts kasē 85 % apmērā un nodrošinot domes 

līdzfinansējumu 14930,- EUR apmērā) projekta “Jūras ielas posma atjaunošana (posmā no 

parka ieejas līdz Nākotnes ielai) Carnikavā”, un uzdeva Aģentūrai organizēt būvdarbu 

iepirkumu.  

Iecere paredzēja, cita starpā, veikt arī parka ieejas pārbūves darbus. Ir izstrādāts 

paskaidrojuma raksts inženierbūvei (nav apstiprināts būvvaldē un nav sagatavots 

iepirkuma nolikums būvniecības iepirkumam).  

Pašlaik tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Carnikavas 

pamatskolas pārbūve un paplašināšana” realizācija, kas notiek tiešā Jūras ielas tuvumā. 

Nav lietderīgi veikt Jūras ielas viena krustojuma pārbūvi (posmā no parka ieejas līdz 

Nākotnes ielai), neveicot kopēju satiksmes organizācijas izpēti, t.sk. pēc Carnikavas 

pamatskolas pārbūves, kopsakarā ar nākotnes attīstības plāniem (Mūzikas un mākslas 

skolas būvniecība, izglītības kvartāla būvniecība, u.tml.). Plānoto finansējumu 14930,- 

EUR apmērā iespējams novirzīt projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Carnikavā, III. kārta” realizācijai. Jūras ielas pārbūve tiks skatīta kompleksi ar nākotnes 

attīstības plāniem šajā teritorijā.  

8. Carnikavas pagasta budžetā ir atlikums struktūrvienības 06.300.34 “Ūdensvada izbūve 

Mežrožu ielā, Carnikavā” un ekonomiskās klasifikācijas kategorijas (EKK) 5240 

“Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība” 30638 EUR. Atlikums izveidojies, 

jo līguma ietvaros paredzētais finansējums ceļa konstruktīvās daļas atjaunošanai tika 

izslēgts no būvdarbu tāmes. Minētais finansējumu jānovirza projektam “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Carnikavā, III. kārta”, jo tā būvdarbu tāmē iekļauta arī pozīcija 

divkāršas virsmas apstrādei Mežrožu ielā.  

9. 2021. gada 28. septembrī tika saņemta informācija no Valsts Kases par aizņēmuma 

atbalstīšanu Atpūtas ielas pārbūves projekta īstenošanai. Ņemot vērā minēto, 2021. gada 5. 

oktobrī iepirkuma procedūras uzvarētājam SIA "Ribetons ceļi" tika nosūtīts aicinājums 

parakstīt būvdarbu līgumu. Iepirkuma komisija 2021. gada 7. oktobrī saņēma  SIA 

"Ribetons ceļi" vēstuli (reģistrēta 2021. gada 7. oktobrī ar Nr. 01-4/21/153), ar atteikumu 

slēgt līgumu. Ja Atpūtas ielas pārbūve netiek veikta 2021. gadā, tad plānoto finansējumu 

10800,- EUR apmērā iespējams novirzīt projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Carnikavā, III. kārta” realizācijai. Atkārtoti nepieciešams izskatīt šo jautājumu, 

plānojot 2022.gada budžetu.  

10. Kopējais finansējums, ko iespējams novirzīt Projekta realizācijai, ir 80341,19EUR (skatīt. 

Pielikumā). 

11. Lai noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros būtu iespējams 2022. gadā esošās ielās ar grants-

šķembu maisījumu veikt divkāršas virsmas apstrādi, nepieciešams papildu finansējums 

133900,- EUR apmērā. 2021. gadā nepieciešams papildu finansējums 78900,- EUR apmērā 

(ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai ar grants-šķembu maisījumu 0/45 mm - 20 cm). 



2022. gadā nepieciešams papildus finansējums 55000,- EUR apmērā (ceļa seguma 

konstrukcijas atjaunošanai ar grants-šķembu maisījumu 0/32 mm - 10 cm).  

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. 

punktu, 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. panta otro daļu, kā arī apvienotās Attīstības un 

Tautsaimniecības komitejas 28.09.2021. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Novirzīt finansējumu 78900,- EUR apmērā (pielikumā) projekta “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Carnikavā, III. kārta” realizācijai (ceļa seguma konstrukcijas 

atjaunošanai ar grants-šķembu maisījumu 0/45 mm - 20 cm), veicot grozījumus 

pašvaldības 2021. gada budžetā. 

2. Paredzēt 2022. gada budžetā finansējumu 55000,- EUR apmērā projekta 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III. kārta” realizācijai (ceļa seguma 

konstrukcijas atjaunošanai ar grants-šķembu maisījumu 0/32 mm - 10 cm). 

3. Atcelt Carnikavas novada domes 2021. gada 8. jūnija lēmumu Nr. 10, 4. § ”Par finansējuma 

piešķiršanu Jūras ielas posma atjaunošanai”. Plānoto Jūras ielas pārbūvi plānot kompleksi 

ar nākotnes attīstības plāniem šajā teritorijā. 

4. Pārtraukt iepirkuma procedūru “Trīs ielu pārbūve Carnikavas pagastā” (identifikācijas Nr. 

PA „Carnikavas Komunālserviss” 2021/24). Veikt ceļu auditu un sastādīt prioritāro ielu 

sarakstu, plānojot 2022. gada budžetu un veicamos darbus. 

5. Pārtraukt iepirkuma procedūru “Atpūtas ielas pārbūve posmā no Zvejnieku ielas līdz Nēģu 

ielai, Carnikavā” (identifikācijas Nr. PA „Carnikavas Komunālserviss” 2021/21). Iekļaut 

plānotos darbus pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” 2022.gada darba 

plānā. 

6. Pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītāja vietniecei A.Snigirevai 

sagatavot grozījumu projektu pašvaldības 2021. gada budžetā šajā lēmumā noteiktajā 

apmērā. 

7. Atbildīgais par lēmuma 4. un 5. punkta izpildi ir pašvaldības aģentūras “Carnikavas 

komunālserviss” direktors G.Dzenis. 

8. Ādažu novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt lēmuma izpildes kontroli. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs     M.Sprindžuks 

 


