
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2020.gada 3.septembrī                                                Nr.192 

 

Par aizņēmumu projektam “Bukultu ielas seguma atjaunošana” 

 

Ādažu novada domes šī gada budžetā tika paredzēts finansējums Bukultu ielas seguma 

atjaunošanai (turpmāk – Projekts) EUR 40000 apmērā.  

Pēc iepirkuma procedūras veikšanas, kurā piedalījās trīspadsmit pretendenti, tika secināts, ka 

budžetā apstiprinātais finanšu līdzekļu apjoms nav pietiekams Projekta realizēšanai. Iepirkumu 

komisija 2020.gada 12.maijā pieņēma lēmumu par konkursa “Bukultu ielas seguma atjaunošana” 

(ID.Nr.ĀND 2020/57) rezultātiem, piešķirot līguma slēgšanas tiesības SIA "GP Holding", ar 

līgumcenu EUR 79746,58, neieskaitot PVN (t.i. EUR 96493,36 ar PVN). 

Ādažu novada domes Finanšu komiteja 2020.gada 21.jūlijā atbalstīja ieceri par pieteikuma 

iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai Projekta realizēšanai, jo iecere atbilst Ādažu 

novada Attīstības programmas 2016.-2022. gadam vidēja termiņa prioritātes VTP2 “Attīstīta 

satiksmes infrastruktūra un satiksmes drošība”  uzdevumam Nr. 2.1.2.4: “Pašvaldības ielu un 

segumu atjaunošana (Baltezera un Bukultu ielas)”. 

Ādažu un Carnikavas novada pašvaldību Finanšu komisija 2020.gada 12.augustā pieņēma lēmumu 

par Projekta atbalstīšanu pieteikumam valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai Bukultu ielas 

remontam (protokols Nr.2), un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. maija noteikumu 

Nr. 278 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu 

ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” 3. punktu, 

dome iesniedza VARAM investīciju projekta “Bukultu ielas seguma atjaunošana, Baltezera ciemā, 

Ādažu novadā” pieteikumu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai atbilstoši Ministru kabineta 

noteiktajam pašvaldību aizņēmumu apmēram ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un 

novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību. 

Ar Ministru kabineta 2020. gada 26. augusta rīkojumu Nr. 475 “Par atbalstītajiem pašvaldību 

investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un 

novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” Projekta pieteikums tika apstiprināts, t.sk. arī tā 

finansēšanas plāns: 

Finansējuma avots 
2020.gads Kopā 

Summa (EUR) Summa (EUR) % 

Valsts kases aizņēmums 72 370.00 72 370.00 75.00 

Pašvaldības finansējums 24 123.36 24 123.36 25.00 

Cits publiskais finansējums 0.00 0.00 0 

KOPĀ 96 493.36 96 493.36  
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu, kā arī 21.panta pirmās 

daļas 19.punktu, likuma,  likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu un 22. prim 

panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 456 "Noteikumi par 

nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas 

ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, Ministru kabineta 2008.gada 

25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem” un 

Ministru kabineta 2020. gada 26. augusta rīkojumu Nr. 475 “Par atbalstītajiem pašvaldību 

investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un 

novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt pašvaldības investīciju projekta “Bukulta ielas seguma atjaunošana”  izmaksas 

EUR 96493,36 apmērā. 

2. Projekta finansēšanai ņemt aizņēmumu EUR 72370,00 apmērā no Valsts kases, ar šādiem 

aizņēmuma saistību izpildes termiņiem: 

2.1. atmaksas termiņš ir 5 gadi; 

2.2. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2021.gada martu; 

2.3. pamatsummas atmaksu sabalansēt ar Projekta ietvaros saņemtajām atmaksām no  valsts 

budžeta. 

3. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, nosakot domes saistošajos noteikumos par pašvaldības 

budžetu tam nepieciešamos finanšu līdzekļus. 

4. Domes finansistam sadarbībā ar projekta vadītāju sagatavot aizņēmuma saņemšanai 

nepieciešamos dokumentus un iesniegt tos Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomei. 

5. Domes priekšsēdētājam noslēgt aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi šī lēmuma 2.punkta izpildei. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes priekšsēdētājs. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                M.Sprindžuks  
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