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LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 26. janvārī         Nr. 30 

Par vienošanās izbeigšanu par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā” īstenošanu 

Carnikavas novada dome 2019. gada 20. martā pieņēma lēmumu Nr.3 “Par projekta iesnieguma 
iesniegšanu 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojuma infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtā un īstenošana nepieciešamā 
līdzfinansējuma nodrošināšanai” (turpmāk - Lēmums). 

Carnikavas novada dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2020. gada 28. aprīlī noslēdza 
Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā” Nr. 9.3.1.1/19/I/018 (turpmāk – 
Projekts) īstenošanu.  

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība 
Carnikavas novadā, radot priekšnosacījumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem (GRT) saņemt nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot to iespējas iekļaujošai 
dzīvei sabiedrībā. Projekta ietvaros plānots uzbūvēt grupu dzīvokļu ēkas 16 personām un 
labiekārtot telpas esošajā Carnikavas alternatīvās aprūpes centra “Pīlādzis” atbilstoši prasībām 
6 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir EUR 936 719,39, no tām ERAF finansējums 
- EUR 662 124,33, valsts budžeta finansējums – EUR 32 616,75, valsts budžeta dotācija 
pašvaldībām – EUR 16 962,12 un pašvaldības finansējums – EUR 225 016,19. Projekta 
īstenošanas termiņš ir no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Carnikavas novada dome un SIA “Marels būve” (turpmāk – Puses) 2020. gada 20. jūlijā 
noslēdza līgumu Nr.02-14.1/20/8 “Par grupu dzīvokļu ēku būvprojekta izstrādi, būvdarbiem un 
autoruzraudzību” (turpmāk – Līgums) par kopējo summu EUR 671 683,32 (bez PVN), jeb EUR 
812 736,82 (ar PVN). Līguma ietvaros tika izstrādāts būvprojekts, par ko Carnikavas novada 
dome 2020. gada 23. decembrī veica samaksu EUR 32 268,60, kā arī 2020. gada 23. decembrī 
veica Valsts kasei reversā PVN maksājumu EUR 6 776,41 apmērā. 

Balstoties uz Pušu savstarpējo vienošanos dēļ tā, ka būvdarbu izmaksas pēc būvprojekta 
izstrādes būtiski pārsniedza Līgumā noteikto līgumcenu 2021. gada 16. aprīlī tika noslēgta 
vienošanās starp Pusēm par Līguma izbeigšanu. 

Starp Carnikavas novada domi un SIA "NORD INDUSTRY" (turpmāk – Puses) 2020. gada 22. 
decembrī tika noslēgts līgums Nr. 02-14.6/20/189 būvuzraudzības līgums (turpmāk – 
Būvuzraudzības īgums) par kopējo summu EUR 7 103,16 (bez PVN), jeb 8 594,82 (ar PVN). 
Līguma ietvaros pakalpojumi nav veikti, jo aizkavējās būvdarbu uzsākšanas termiņš un nav 
veikti maksājumi nav veikti.  

2021. gada 9. septembrī tika izsludināts atkārtots iepirkums uz Projekta ietvaros plānotajiem 
būvdarbiem un 2021. gada 23. novembrī Ādažu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 
domes Iepirkuma komisijas pieņēma starplēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesībām. 
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Būvdarbu iepirkumā konstatēts būtisks sadārdzinājums, kas veido aptuveni 43 % pret sākotnēji 
plānotajām būvdarbu izmaksām, tādējādi būvdarbu kopējās izmaksas ir EUR 1 123 331 (bez 
PVN), jeb EUR 1 359 231 (ar PVN). Atkārtota iepirkuma veikšana būtiski nemainot iepirkuma 
tehnisko specifikāciju nav lietderīga, jo būvniecības cenu izmaksas līmenis tikai pieaug.    

Pašvaldība dome piesaistīja ārējo ekspertu Projekta ekonomiskā pamatojuma izvērtēšanai, 
tostarp, novērtētu dzīvotspēju un sociālo pakalpojumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 
turpmākajos gados.  Eksperts secināja, ka: 

1) Projekta sadārdzinājums būvdarbiem aptuveni EUR 580 311 jeb 43 % pret sākotnēji 
plānoto palielinās pašvaldības līdzfinansējumu Projektam 3,5 reizes. Vienlaikus, 2022. 
gadā Ādažu pagastā darbību uzsāks pašvaldības Dienas aprūpes centrs personām ar 
garīga rakstura traucējumiem un sociālo rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem, palielinot pašvaldības sociālā budžeta izdevumus par 41 
%. Grupu dzīvokļu projekta atvēršana pēc 2023. gada radīs pašvaldībai vēl ne mazāk, 
kā EUR 75 000 papildu izmaksas, neskaitot izveidošanas ieguldījumus, kas kopā veidos 
ļoti būtisku slogu pašvaldības budžetam turpmākajos gados.  

2) Izmitināšanas izmaksu kompensācija grupu dzīvoklī 19 eiro/diennaktī (no valsts 
budžeta līdzekļiem par Ropažu SAC klientiem) nav pietiekama, lai segtu visas izmaksas 
par klienta uzturēšanu. Atbilstoši pašvaldības aprēķiniem, viena klienta uzturēšanas 
izmaksas ir ne mazāk, kā 29 eiro/diennaktī (2021. gada cenās), tādejādi, ir jāpārskata 
valsts budžeta līdzfinansējuma apmērs grupu dzīvokļu pakalpojumam uz klientu 
diennaktī (pašvaldības aprēķini - pielikumā). 

Ņemot vērā ievērojamo būvdarbu sadārdzinājumu, pašvaldības dome 07.12.2021. nosūtīja 
Finanšu ministrijai, Labklājības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam vēstuli Nr. ĀNP/1-
12-4/21/1251, ar lūgumu rast iespēju piesaistīt valsts budžeta vai citus ārējos finanšu 
līdzekļus Projekta būvdarbu sadārdzinājuma izdevumu apmaksai un pārskatīt valsts 
kompensācijas apmēru par klientu uzturēšanas izmaksām grupu dzīvokļos. 

Kā izriet no Finanšu ministrijas (04.01.2022. vēstule Nr.3.2-22/13-2/30) un Labklājības 
ministrijas (07.01.2022. vēstule Nr.38-3-01/14) atbildēm, sadārdzinājuma segšanai nav 
iespējams piesaistīt ES līdzekļus pēc esošā normatīvā regulējuma. Vienlaikus minēts, ka ir 
ierosināti grozījumi normatīvajā regulējamā, kas ļautu veikt finansējuma pārdali starp 
reģioniem, kā rezultātā varētu būt iespējams pārdalīt finansējumu Projektam no citu reģionu 
pašvaldībām, kas atteikušās no SAM9311 projektu īstenošanas, vienlaikus palielinot Projektā 
sasniedzamos rādītājus, vai arī palielinot finansējumu Projektam, ja citu SAM9311 pašvaldību 
projektos būtu radies finansiāls ietaupījums. Sniegtās atbildes nepārliecina par iespēju 
tuvākajā laikā piesaistīt papildu līdzekļus Projektam tā sadārdzinājuma finansēšanai  580 
311 eiro apmērā, un secināms, ka šim nolūkam jāizmanto pašvaldības budžeta vai 
aizņēmuma līdzekļi, kas radītu nesamērīgi lielu finansiālo slogu pašvaldībai. 

Projekta uzraudzības komisija š.g. 14. janvārī izskatīja minēto jautājumu un ierosina domei 
izbeigt vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par Projekta īstenošanu.  

Projekta ietvaros pašvaldība no CFLA saņēma kopsummā EUR 68 711,41, tajā skaitā avansa 
maksājumu EUR 39 045,01 (saņemts 15.12.2020.) un starpposma maksājumu EUR 29 666,40 
(saņemts 02.06.2021.), kas ir atmaksājams CFLA pirms vienošanās slēgšanas par Projekta 
īstenošanu izbeigšanas. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. un 6. punktu, 21. panta otro 
daļu, Ādažu novada pašvaldības dome 
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NOLEMJ: 

1. Atteikties no projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas 
īstenošanai Carnikavas novadā” turpmākas īstenošanas. 

2. Izbeigt starp Carnikavas novada domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 2020. gada 
28. aprīlī noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta “Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā” Nr. 
9.3.1.1/19/I/018. 

3. Veikt Projekta ietvaros no CFLA saņemtā maksājumu EUR 68 711,41 (sešdesmit astoņi 
tūkstoši septiņi simti vienpadsmit eiro, 41 cents) atmaksu saskaņā ar lēmuma 2. punktā 
minētās vienošanās nosacījumiem. 

4. Finanšu nodaļai organizēt lēmuma 3. punktā minētās summas atmaksu CFLA. 

5. Attīstības un projektu nodaļai līdz š.g. 27. janvārim informēt CFLA par šo lēmumu. 

6. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                        M. Sprindžuks 

 


