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Par Ķiršu ielas pārbūvi un Ziedu ielas seguma atjaunošanu
Ādažu novada Attīstības programmas (2016.-2022.) Investīciju plānā ir iekļauts pasākums
“2.1.2.4.3. Pašvaldības ielu seguma atjaunošana (Ķiršu iela)”, Ādažu novada Ceļu un ielu
programmā (2018.-2023.) ir paredzēts pasākums “Ķiršu un Ziedu ielas pārbūve”, Ādažu novada
Attīstības programmas (2021.-2027.) 1. redakcijā ir iekļauts pasākums “Ā3.1.2.1.1. Pašvaldības
ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Ķiršu iela)”. Visu minēto pasākumu būtība paredz
Ķiršu ielas pārbūvi un Ziedu ielas seguma atjaunošanu Ādažu ciemā. Minētās ieceres īstenošanai
2020. gadā tika izstrādāts būvprojekts, un 2021. gada 29. aprīlī Ādažu novada būvvalde
apstiprināja būvprojekta sadalīšanu kārtās:
1) 1.kārta: Ķiršu ielas pārbūve posmā no Pirmās ielas līdz Saule ielai;
2) 2.kārta: Esošo novadgrāvju pārbūve;
3) 3.kārta: Ķiršu ielas pārbūve posmā no Saules ielas līdz Attekas ielai;
4) 4.kārta: Ķiršu ielas pārbūve posmā no Rīgas gatves (V30) līdz Pirmā ielai;
5) 5.kārta: Bērzu ielas pārbūve posmā no Ķiršu ielas līdz Ziedu ielai, un Ziedu ielas pārbūve.
Ķiršu ielas pārbūves un Ziedu ielas seguma atjaunošanas 1. kārtas ietvaros paredzēta Ķiršu ielas
pārbūve no Pirmās ielas līdz Saules ielai (turpmāk - Projekts), kuras indikatīvās izmaksas ir
824 000 eiro, t.sk., 500 000 eiro 2021. gadā un 324 000 eiro 2022. gadā.
Ādažu novada dome paredz iesniegt Projekta pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atbalsta saņemšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa
noteikumu Nr.242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas
un finansējuma piešķiršanas kārtība” 3. punktu.
Pamatojoties uz Ādažu novada Attīstības programmā 2016.-2022. gadam noteikto vidējā termiņa
prioritāti “VTP2: Attīstīta satiksmes infrastruktūra un satiksmes drošība”, rīcības virzienu
“RV2.1: Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana, uzturēšana un attīstība”, uzdevumu
“U2.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus”, Ādažu novada Attīstības
programmas 2021.-2027.gadam 1. redakcijā noteikto vidējā termiņa prioritāti “VTP3: Attīstīta,
droša un mobila satiksmes infrastruktūra”, rīcības virzienu “RV3.1: Pašvaldības ceļu un ielu
infrastruktūras atjaunošana un attīstība”, uzdevumu “U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot
pašvaldības ielas un ceļus”, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3., 5. un 6. punktu un
15.panta pirmās daļas 2. punktu, Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumu Nr.242
“Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma
piešķiršanas kārtība” 3. punktu, kā arī Projektu uzraudzības komisijas 06.05.2021. lēmumu,
Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projektu “Ķiršu ielas pārbūve un Ziedu ielas seguma atjaunošana Ādažu ciemā, 1.
kārta” (turpmāk – Projekts), paredzot kopējās prognozētās izmaksas 824 000,00 eiro.
2. Saimniecības un infrastruktūras daļas (SID) vadītājam A.Brūverim sagatavot un līdz
14.05.2021. iesniegt Projekta pieteikumu LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
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ministrijā valsts budžeta finansējuma saņemšanai augstas gatavības pašvaldību investīciju
projektu konkursā.
3. Projekta finansēšanas apjomu katrā tā īstenošanas gadā noteikt pašvaldības saistošajos
noteikumos par pašvaldības budžetu.
4. Domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam organizēt šī lēmuma izskatīšanu Finanšu komisijā.
5. Projekta apstiprināšanas gadījumā:
5.1. nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo Ādažu novada domes līdzfinansējumu ne mazāk
kā 15 % apmērā no Projekta kopējām izmaksām;
5.2. domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam parakstīt vienošanos par valsts budžeta
finansējuma saņemšanu;
5.3. SID vadītājam A.Brūverim iesniegt VARAM attiecīgos pārskatus par investīciju projektu
īstenošanu un valsts budžeta finansējuma izmantošanu.
6. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.
Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks
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