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Par papildu finansējuma piešķiršanu Atpūtas ielas pārbūvei 

 

Ādažu novada pašvaldības dome iepazinās ar pašvaldības aģentūras „Carnikavas 

komunālserviss” (turpmāk – Aģentūra) direktora Gunāra Dzeņa ziņojumu par Atpūtas ielas 

pārbūvi Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., un konstatēja: 

1) Carnikavas novada domes Ceļu, ielu infrastruktūras attīstības programmas 2021. gada 

budžetā tika apstiprināti finanšu līdzekļi Atpūtas ielas asfaltbetona seguma atjaunošanai 

posmā no Zvejnieku ielas līdz Nēģu ielai (turpmāk – objekts) 10800 EUR apmērā (15% 

no plānotās kopējās summas). Pārējo plānoto summu 61200 EUR apmērā pašvaldība 
paredzēja finansēt no valsts budžeta, kā aizņēmumu  Valsts kasē. 

2) Aģentūra 27.05.2021. izsludināja iepirkumu “Atpūtas ielas pārbūve posmā no 

Zvejnieku ielas līdz Nēģu ielai, Carnikavā” (identifikācijas Nr. PA „Carnikavas 

Komunālserviss” 2021/21). Atbalstītā piedāvājuma cena ir 80449,69 EUR (t.sk. PVN).  

3) Pamatojoties uz iepirkuma “Atpūtas iela, Kļavu ielas, Viršu ielas un Liepu alejas 

Carnikavas novadā būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” ar identifikācijas 

Nr. PA „Carnikavas Komunālserviss” 2020/30 rezultātiem,. Aģentūra 04.01.2021. 

noslēdza līgumu ar SIA “Vertex projekti” par minēto ielu būvprojektu izstrādi un 

autoruzraudzību. Autoruzraudzības pakalpojuma izmaksas objektā ir 242 EUR.  

4) Aģentūra veica tirgus izpēti būvuzraudzības pakalpojuma veikšanai objektā un paredz 

ka šī pakalpojuma izmaksas būs 3000 EUR. 

5) Tādejādi, kopējās projekta “Atpūtas ielas pārbūve posmā no Zvejnieku ielas līdz Nēģu 

ielai, Carnikavā” izmaksas būs 83691,69 EUR, no kurām 85 % plānoti no aizņēmuma 

līdzekļiem (71137,94 EUR) un 15 % - no pašvaldības budžeta līdzekļiem (12553,75 

EUR). Pamatojoties uz iepriekš minēto, nepieciešams piešķirt papildu finansējumu 

1753,75 EUR apmērā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās 

daļas 2. punktu, 21. panta otro daļu, kā arī Finanšu komitejas 20.07.2021. atzinumu, Ādažu 

novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt papildu finansējumu 1753,75 EUR projektam “Atpūtas ielas pārbūve posmā no 

Zvejnieku ielas līdz Nēģu ielai, Carnikavā”, no Carnikavas pagasta budžeta 

struktūrvienības 01.110.14 “Apdrošināšanas pasākumi” un ekonomiskās klasifikācijas 

kategorijas (EKK) 2247 “Apdrošināšanas izdevumi”.  

2. Pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītājas vietniecei 

A.SNIGIREVAI sagatavot nepieciešamos grozījumus pašvaldības 2021. gada budžetā. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs       M. Sprindžuks 


