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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2017.gada 4.aprīlī                                            Nr. 91 

 

Par aizņēmumu investīciju projekta “Gaujas ielas A, Ādažos, pārbūve un rekonstrukcija” 

1.-3.kārtas īstenošanai 

 

Pamatojoties uz 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, likuma „Par pašvaldību 

budžetiem” 22.panta pirmo daļu, 22.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 

noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem”, likuma “Par 

valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta otrās daļas trešo punktu un, lai nodrošinātu kvalitatīvas 

infrastruktūras pakalpojumus Ādažu novadā,  kā arī pamatojoties uz Ādažu novada attīstības 

programmas (2011. – 2017.) vidēja termiņa prioritātēm Nr.1. “Sakārtota inženiertehniskā 

infrastruktūra ” un Nr. 2.„Attīstīta satiksmes infrastruktūra un satiksmes drošība”, uzdevumu 

Nr.2.1.2. „Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus”, pasākumu aktivitātēm 

Nr.2.1.2.2.„ Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana” un Nr.2.1.2.4. „Pašvaldības ielu 

segumu atjaunošana”, investīciju plāna 6.punktu “Pašvaldības ielu segumu atjaunošana (Gaujas 

ielas posmā starp Rīgas gatvi un Attekas ielu), kā arī ņemot vērā to, ka 12.02.2016. noslēdzās 

iepirkuma procedūra ar identifikācijas numuru ĀND 2016/02 “Konsultāciju un būvuzraudzības 

pakalpojumi Gaujas ielas A rekonstrukcijas apvienotās projektēšanas un būvniecības projekta 

ietvaros” par kopējo summu 50’578 EUR (ieskaitot PVN) un 18.07.2016. - iepirkuma procedūra 

ar identifikācijas numuru ĀND 2016/93 “Gaujas iela A, Ādažos, pārbūves būvprojekta izstrāde 

un būvdarbi” par kopējo summu 3’242’800 EUR (ieskaitot PVN), kurai 2017.gada 28.martā 

tika noslēgta papildus vienošanās, samazinot summu uz 2’850’500 EUR (ieskaitot PVN) un, lai 

nodrošinātu sakārtotu inženiertehnisko infrastruktūru, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka investīciju projekta “Gaujas ielas A, Ādažos, pārbūve un rekonstrukcija” 1.-

3.kārtas projektēšanas un būvniecības izmaksas ir līdz EUR 2’901’078. Projekta realizācijas 

izmaksas EUR 1’925’611 apmērā tiek segtas no aizņēmuma līdzekļiem (skatīt pielikumu). 

2. Investīciju projekta “Gaujas ielas A, Ādažos, pārbūve un rekonstrukcija” 1.-3.kārtas 

finansēšanai 2017.gadā ņemt aizņēmumu, nepārsniedzot 1.punktā minēto izmaksu apjomu, 

no Valsts kases ar šādiem aizņēmuma saistību izpildes termiņiem: 

2.1. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 15 gadi; 

2.2. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2018.gada martu. 

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

noteikumos par Ādažu novada pašvaldības gadskārtējo budžetu. 
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4. Uzdot domes finansistei S.Mūzei, sadarbībā ar Gaujas ielas projekta vadītāju A.Brūveri 

līdz 04.04.2017. sagatavot visu dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomē aizņēmuma saņemšanai. 

5. Uzdot domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam slēgt aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi 

lēmuma 2. punkta izpildei. 

6. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus Ādažu novada pašvaldības budžetā. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes priekšsēdētājs. 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs               M.Sprindžuks  

 

 

 


