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Nr. 29
Par ilgtermiņa aizņēmumu Atpūtas ielas pārbūvei

Ādažu novada pašvaldības dome konstatē, ka:
1.

Carnikavas novada domes Ceļu, ielu infrastruktūras attīstības programmas ietvaros
2021. gada budžetā tika ieplānots līdzfinansējums projektam “Atpūtas ielas pārbūve
posmā no Zvejnieku ielas līdz Nēģu ielai, Carnikavā” (turpmāk – Projekts), par kopējo
summu 10 800 EUR.

2.

Projekta izpildei pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” rīkoja
iepirkumus:
2.1. būvdarbiem – saskaņā ar iepirkumu komisijas 2021. gada 30. jūnija protokolu Nr.
4, SIA "Ribetons ceļi" piedāvātā līguma cena bija 80 449,69 EUR ar PVN;
2.2. būvuzraudzības pakalpojuma iegādei tika veikta tirgus izpēte, kopējā līguma
summa ir 3 000,00 EUR, ar PVN;
2.3. autoruzraudzības pakalpojuma izmaksas ir 242,00 EUR, ar PVN (iepirkumu
komisijas 2020. gada 28. decembra protokols Nr. 4).

3. Kopējais nepieciešamais finansējums Projektam ir 83 691,69 eiro, tai skaitā PVN.
Būvniecību paredzēts veikt divu mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas līdz akta
par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.
4. Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta trešās daļas
ceturto punktu, 2021. gada 11. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 104
“Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi
pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.1.2.
punktu, pašvaldībām 2021. gadā paredzētas iespējas aizņemties pašvaldību transporta
infrastruktūras attīstībai, ar pašvaldības budžeta līdzfinansējumu ne mazāku par 15 %.
5. Ar savu 2021. gada 27. jūlija sēdes lēmumu Nr. 26 “Par papildu finansējuma
piešķiršanu Atpūtas ielas pārbūvei”, Ādažu novada pašvaldības dome nolēma piešķirt
Projektam papildu finansējumu 1753,75 EUR apmērā, no Carnikavas pagasta budžeta
struktūrvienības 01.110.14 “Apdrošināšanas pasākumi” un ekonomiskās klasifikācijas
kategorijas (EKK) 2247 “Apdrošināšanas izdevumi”.
6. Projekta īstenošanai 2021. gadā no nepieciešamā finansējuma 83 691,69 eiro apmērā
nepieciešams ņemt aizņēmumu no Valsts kases 71 138 eiro apmērā, un no pašvaldības
budžeta līdzekļiem līdzfinansēt Projektu 15 % apmērā, jeb 12 553,75 eiro,
līdzfinansējumu veicot vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.
punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, Likuma par budžetu un finanšu
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vadību 41. panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta trešās daļas
ceturto punktu, Ministru kabineta 11.02.2021. noteikumu Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem
un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās
krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.1.2. punktu, un 10.12.2019. noteikumiem Nr.590
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kā arī pamatojoties uz Finanšu
komitejas 20.07.2021. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome
N O L E M J:
1.

Ņemt aizņēmumu investīciju projekta “Atpūtas ielas pārbūve posmā no Zvejnieku ielas
līdz Nēģu ielai, Carnikavā” īstenošanai 71 138 eiro (septiņdesmit viens tūkstotis viens
simts trīsdesmit astoņi eiro, 00 centi) ar atmaksas termiņu 20 gadi, ar Valsts kases
noteikto procenta likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 2022. gadu,
līdzfinansējumu veicot vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu.

2.

Aizņēmuma procentu un pamatsummas garants ir Ādažu novada pašvaldības budžets.

3.

Domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam pašvaldības vārdā parakstīt aizņēmuma līgumu
ar Valsts kasi par lēmuma 1. punktā minēto aizņēmumu.

4.

Pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītājai un pašvaldības aģentūras
“Carnikavas Komunālserviss” direktoram līdz 01.08.2021. nodrošināt nepieciešamās
dokumentācijas sagatavošanu aizņēmuma saņemšanai un iesniegšanu Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē.

5.

Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks
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