
Pielikums 

Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 13. oktobra lēmumam Nr.144 

“Par papildu finansējumu projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta”” 

 

Projekts Problemātika 

Plānotais pašvaldības 

līdzfinansējums 

 

Atlikums 

Carnikavas 

pagasta 

budžetā 

Nepieciešamās darbības 

Kļavu, Viršu un 

Liepu alejas 

pārbūve 

Plānotās būvniecības izmaksas ir 293 000 EUR 

ar PVN. 

Saimnieciski visizdevīgāko pretendentu 

piedāvājumi kopā ir 514 918,59 EUR ar PVN. 

Saimnieciski izdevīgākā pretendenta 

piedāvājums ir par 221 918,59 EUR ar PVN 

dārgāks kā gada sākumā plānotās izmaksas.  

Lai realizētu nepieciešams papildu finansējums 

62990,60  EUR no pašvaldības budžeta.  

 

Pamatojoties uz būtisko sadārdzinājumu un to, 

ka izstrādātajos būvprojektos noteikts, ka 

būvmateriālu un būvdarbu tehnoloģija 

pielietošanā, kā arī prasības produkta kvalitātei 

paredzētas saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 

2019”. Šogad asfaltbetona segumu un divkārtas 

virsmu nav iespējam izbūvēt, ievērojot 

specifikācijā noteiktās prasības 

23 973,19 EUR (15 % no 

plānotās kopējās summas 

un atņemot jau veikto 

maksājumu par 

būvprojektu izstādi). 

Pārējo plānoto summu 

pašvaldība paredzēja 

finansēt no valsts 

budžeta, kā aizņēmumu 

Valsts kasē. 

 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 veicamos darbus.  

Jūras ielas posma 

atjaunošana  

(posmā no parka 

ieejas līdz 

Nākotnes ielai)  

Nav izstrādāts būvprojekts ielas pārbūves 

darbiem.  

Paralēli notiek citi projekti tiešā ielas tuvumā, 

tādēļ jāskata kompleksi ar nākotnes attīstības 

plāniem šajā teritorijā.  

14 930 EUR 

(15 % no plānotās 

kopējās summas) 

Pārējo plānoto summu 

pašvaldība paredzēja 

finansēt no valsts 

budžeta, kā aizņēmumu 

Valsts kasē. 

 Atcelt Carnikavas novada domes 

2021. gada 8. jūnija lēmumu Nr. 

10, 4.§ ”Par finansējuma 

piešķiršanu Jūras ielas posma 

atjaunošanai”. 

 

Skatīt kompleksi ar nākotnes 

attīstības plāniem.  



 

Ūdensvada 

izbūve Mežrožu 

ielā 

Atlikums izveidojies, jo līguma ietvaros 

paredzētais finansējums ceļa konstruktīvās daļas 

atjaunošanai izslēgts no būvdarbu tāmes. 

Finansējumu ceļa konstruktīvās daļas 

atjaunošanai jānovirza projektam 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Carnikavā, III kārta”, jo tā būvdarbu tāmē ir 

iekļauta arī pozīcija divkāršas virsmas apstrādei 

Mežrožu ielā. 

 30 638 EUR Konstatētais atlikums novirzāms 

projektam “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Carnikavā, 

III kārta”. 

Atpūtas ielas 

pārbūve 

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas 

tiesības atteicās no līguma slēgšanas, 

pamatojoties uz neplānotu būvniecības cenu 

kāpumu.  

Piedāvājot nākamajam pretendentam veikt 

būvniecību, nav iespējams iekļauties termiņos, 

jo nepieciešams piešķirt papildus finansējumu, 

atkārtoti pieprasīt aizņēmumu Valsts kasē, 

laikapstākļi nelabvēlīgi seguma atjaunošanas 

darbu veikšanai.  

10 800 EUR 

(15 % no plānotās 

kopējās summas) 

Pārējo plānoto summu 

pašvaldība paredzēja 

finansēt no valsts 

budžeta, kā aizņēmumu 

Valsts kasē. 

 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. 

 

 

 Kopā:  49 703,19 EUR 30 638 EUR 80 341,19 EUR iespējams 

novirzīt projekta 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Carnikavā, III.kārta ” 

realizācijai 

   1441,19 EUR Atlikums. Iespējams novirzīt 

citiem izdevumiem.  


