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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”, un arī 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 būvniecības
izmaksas ir 858 110 eiro (650 000 eiro paredzēts izlietot 2021. gadā un 208 110 eiro - 2022.
gadā).
Projekts atbilst kritērijiem, lai pašvaldība varētu pretendēt uz valsts budžeta aizņēmumu saskaņā
ar Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par nosacījumiem
un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes
mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”. Projekta realizācijai paredzēts šāds
finansēšanas plāns:
Projekta finansēšanas plāns:
Finansējuma avots
Valsts kases aizņēmums
Pašvaldības finansējums
Cits publiskais finansējums
KOPĀ

2021.gads
(EUR)
452 900.00
197 100.00
0.00

1

2022.gads
(EUR)
147 000.00
61 110.00
0.00

Kopā
(EUR)
599 900.00
258 210.00
0.00
858 110.00

%
70
30

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, kā arī 21.
panta pirmās daļas 19. punktu, likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta trešās daļas 4.
punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. panta pirmo daļu un 22.1 panta pirmo daļu, kā arī
Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumiem Nr. 590 „Noteikumi par pašvaldības
aizņēmumiem un galvojumiem”, Ādažu novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1.

Noteikt, ka projekta “Ķiršu ielas pārbūve un Ziedu ielas seguma atjaunošana Ādažu ciemā, 1.
kārta” (turpmāk – Projekts), būvniecības izmaksas ir EUR 858 110,00.

2.

Projekta finansēšanai ņemt aizņēmumu līdz EUR 599 900,00 apmērā no Valsts kases, ar
šādiem aizņēmuma saistību izpildes termiņiem:
2.1. aizņēmuma izņemšana 2021. un 2022. gadā;
2.2. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 10 gadi;
2.3. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2022. gada martu.

3.

Projekta finansēšanas apjomu tā īstenošanas gadā noteikt pašvaldības saistošajos noteikumos
par pašvaldības budžetu.

4.

Pašvaldības finansistei S.Mūzei, sadarbībā ar projekta vadītāju, sagatavot un iesniegt
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei aizņēmuma
saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

5.

Pašvaldības domes priekšsēdētājam noslēgt aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi šī lēmuma 2.
punkta izpildei.

6.

Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot tam nepieciešamos finanšu līdzekļus pašvaldības
budžetā turpmākajos gados.

7.

Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības domes priekšsēdētājs.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

M. Sprindžuks
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