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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2018.gada 27.februārī                      Nr. 38 

 

Par aizņēmumu investīciju projektam “Attekas ielas turpinājuma, savienojuma ar Pirmo 

ielu un siltumtrases no katlu mājas Attekas ielā 43 līdz Gaujas 16 izbūve” 

 

Pamatojoties uz: 

1) likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 

tīrību (t.sk., ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, 

laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un 

zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana), 21.panta pirmās daļas 19.punktu;  

2) likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu un 22.1 panta pirmo daļu; 

3) likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta otrās daļas septīto punktu; 

4) Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldības 

aizņēmumiem un galvojumiem”; 

5) Ādažu novada Attīstības programmas (2016.– 2022.) vidēja termiņa prioritātēm “VTP1: 

Sakārtota inženiertehniskā infrastruktūra” uzdevumu “U1.2.6: Labiekārtot siltumapgādes 

sistēmu” (pasākums “1.2.6.3. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS, tās esošajās 

robežās”) un “VTP2: Attīstīta satiksmes infrastruktūra un satiksmes drošība” uzdevumu 

“U2.1.6: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi” (pasākums “2.1.6.5. Attekas ielas 

turpinājuma izbūve”), 

kā arī ņemot vērā, ka starp Ādažu novada domi un SIA “MONUM” 21.02.2018. tika noslēgts 

līgums par Attekas ielas turpinājuma, savienojuma ar Pirmo ielu un siltumtrases no katlu mājas 

Attekas ielā 43 līdz Gaujas 16 izbūvi, par kopējo summu EUR 1 535 550,86 (ieskaitot PVN) un, 

lai sakārtotu inženiertehnisko infrastruktūru un nodrošinātu tās pilnvērtīgu izmantošanu, Ādažu 

novada dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka investīciju projekta “Attekas ielas turpinājuma, savienojuma ar Pirmo ielu un 

siltumtrases no katlu mājas Attekas ielā 43 līdz Gaujas 16 izbūve” (turpmāk – Projekts) 

realizācijas izmaksas ir līdz EUR 1 588 510 (ieskaitot PVN). Izmaksas EUR 1 174 140 

apmērā segt no aizņēmuma līdzekļiem (skatīt pielikumu). 

2. Projekta finansēšanai ņemt aizņēmumu EUR 1 174 140 apmēra no Valsts kases ar izņemšanu 

vidējā termiņā, ar šādiem aizņēmuma saistību izpildes termiņiem: 

2.1. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 15 gadi; 

2.2. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2019.gada jūniju. 

3. Projekta finansēšanas apjomu tā īstenošanas gadā noteikt Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos par Ādažu novada pašvaldības kārtējo budžetu. 

4. Uzdot domes finansistei S.Mūzei, sadarbībā ar projekta vadītāju N.Masaļski līdz 07.03.2018. 

sagatavot nepieciešamo dokumentāciju aizņēmuma saņemšanai un nodrošināt tās iesniegšanu 

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē. 
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5. Uzdot domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam slēgt aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi 

lēmuma 2.punkta izpildei. 

6. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot tam nepieciešamos finanšu līdzekļus Ādažu 

novada pašvaldības budžetā. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes priekšsēdētājs. 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs               M.Sprindžuks  

 

 

 


