
 

 
 

 
 

LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

     
2022. gada 8. septembrī        Nr. 421 
 
Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 01.06.2022. lēmumā Nr. 263 “Par projekta 

“Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1.daļas 
īstenošanu” 

Ādažu novada pašvaldība (turpmāk - Pasūtītājs) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2019. 
gada 5. aprīlī un noslēdza Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 
5.1.1.0/17/I/009 “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā 
daļa” (turpmāk – Projekts).  

Pasūtītājs un SIA “Valkas meliorācija” (turpmāk – Būvuzņēmējs) 2019. gada 12. aprīlī noslēdza 
līgumu Nr.JUR2019-04/292 (turpmāk – Līgums) par būvdarbiem plūdu un krasta risku 
apdraudējumu novēršanai Ādažu novadā (turpmāk – Būvdarbi), paredzot izbūvēt Gaujas kreisā 
krasta nostiprinājumu ar rievsienu 3 posmos: RS-1 (pie Centra attīrīšanas ietaisēm), RS-2 (pie 
pašvaldības domes ēkas) un RS-3 (pie sūkņu stacijas “Kārkli”). 

Ādažu novada pašvaldības Iepirkumu komisija 2022. gada 2. septembrī izskatīja Būvuzņēmēja 
tāmi par RS-1 posmā nepieciešamo papildu darbu apjomu un būvmateriālu sadārdzinājumu un 
atbalstīja Līgumcenas palielinājumu par EUR 140 127.36 bez PVN (EUR 169 554.1 ar PVN) 
(protokols Nr. 05-30-2019/01-12). Vienlaikus tika precizēts būvdarbu sadārdzinājuma apjoms 
par RS-2 un RS-3 posmiem, samazinot to uz EUR 55 421.82 bez PVN (EUR 67 060.40 ar PVN) 
(protokols Nr. 05-30-2019/01-10), un palielinot par EUR 43 607.86 bez PVN (EUR 52 765.51 
ar PVN) sakarā ar RS-2 būvdarbu zonā pamatoti veiktiem papildu darba apjomiem (protokols 
Nr. 05-30-2019/01-11).  

Projekta pabeigšanai nepieciešams nodrošināt pašvaldības papildu finansējumu EUR 153 811 
apmērā, ko plānots nodrošināt no aizņēmuma līdzekļiem Valsts kasē. 

Projekta provizoriskās izmaksas: 

Finansējuma avots EUR, t.sk. PVN 
ERAF 896 265 
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 202 125 
Pašvaldības finansējums 2 109 413 
Kopējās izmaksas 3 207 803 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. un 6. punktu, 15. panta 
pirmās daļas 2. punktu, kā arī Projektu uzraudzības komisijas 05.09.2022. atzinumu, Ādažu 
novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

Veikt grozījumus Ādažu novada pašvaldības domes 01.06.2022. lēmumā Nr. 263 "Par projekta 
"Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā" 1.daļas īstenošanu” un 
izteikt 1., 2., 3. un 4. punktu šādā redakcijā:  
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“1. Atbalstīt projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu 
novadā 1. daļa” (turpmāk – Projekts) īstenošanai nepieciešamo kopējo finansējumu 
EUR 3 207 803 (trīs miljoni divi simti septiņi tūkstoši astoņi simti trīs euro). 

2.  Nodrošināt Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo 
izmaksu apmaksai līdz EUR 2 109 413 (divi miljoni viens simts deviņi tūkstoši četri 
simti trīspadsmit euro). 

3. Projekta būvdarbu izmaksu finansēšanai 2022. gadā ņemt aizņēmumu no Valsts 
kases, līdz EUR 1 548 450  (viens miljons pieci simti četrdesmit astoņi tūkstoši četri 
simti piecdesmit euro), t.sk. papildu nepieciešamo summu EUR 153 811 (viens simts 
piecdesmit trīs tūkstoši astoņi simti vienpadsmit euro) ar šādiem saistību izpildes 
termiņiem: 

3.1. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 15 gadi; 

3.2. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2023. gada augustu.  

4. Pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai sadarbībā ar Attīstības un projektu 
nodaļu līdz 2022. gada 14. septembrim iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomē  dokumentāciju aizņēmuma saņemšanai.”  

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks  
 


