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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 1 257 994,34 EUR, no kuriem 409 360 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, 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. 

3. 2021. gada 13. oktobrī dome nolēma piešķirt papildus finansējumu 133 900 EUR Projekta 
realizācijai.  

4. 2022. gada 25. aprīlī saņemta SIA “Woltec” vēstule Nr.875/2022, ar lūgumu piešķirt 
papildu finansējumu 82 823 EUR apmērā sakarā ar būvniecības izmaksu pieaugumu 
ģeopolitiskās situācijas dēļ.  

5. Jautājuma izskatīšana par papildus finansējuma piešķiršanu izskatīta Projektu uzraudzības 
komisijā 05.05.2022. un 10.05.2022., kas konceptuāli atbalstīja papildu finansējuma 
piešķiršanu.  

6. Aģentūra ierosina rast nepieciešamo papildu finansējumu, veicot grozījumus tās 2022. 
gada budžetā tāmē. Ceļu un ielu infrastruktūras attīstības programmas ietvaros paredzēts 
finansējums 25 000 EUR Dzirnupes ielas satiksmes organizācijas uzlabošanas darbu 
veikšanai, bet izpilde ir objektīvi apgrūtināta. 8 000 EUR paredzēti gājēju pārejas izbūvei 
Jūras ielā, ko iespējams atlikt uz 2023. gadu. Atlikušo trūkstošo finansējumu 49 823 EUR 
apmērā iespējams paredzēt, samazinot ceļa zīmju un materiālu ceļu uzturēšanai (šķembu) 
iegādes apjomus.  

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. 
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punktu, 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. panta otro daļu, kā arī Finanšu komitejas 
18.05.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Paredzēt finansējumu 82 823 EUR apmērā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Carnikavā, III. kārta” realizācijai, veicot grozījumus Ādažu novada pašvaldības 
2022. gada budžetā, pārceļot nepieciešamos finanšu līdzekļus no p/a “Carnikavas 
komunālserviss” teritorijas un īpašumu apsaimniekošanas (EKK 2350) uz KF 
Ūdenssaimniecības projekta Carnikavā, 3. kārtas realizāciju (EKK 5240). 

2. Atcelt Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra lēmumu Nr. 260 ” Par 
satiksmes organizācijas izmaiņām Dzirnupes ielā”. Plānoto satiksmes organizācijas 
uzlabošanas darbu izdevumus iekļaut Aģentūras 2023. gada budžeta projektā. 

3. Finanšu nodaļai sadarbībā ar Grāmatvedības nodaļu organizēt lēmuma 1. punktā minēto 
grozījumu veikšanu Ādažu novada pašvaldības 2022. gada budžetā.  

4. Pašvaldības izpilddirektora 1. vietniekam nodrošināt lēmuma izpildes kontroli. 
 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks 

 


