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Par aizņēmumu projekta “Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa pārbūve Kadagas ciemā, Ādažu 

novads” īstenošanai 

 

Ādažu novada Attīstības programmas (2016.-2022.) Investīciju plānā ir iekļauts pasākums 

“2.1.2.2.2. Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana (Mežaparka ceļš)”, kā arī vidēja termiņa 

prioritātē VTP2: “Attīstīta satiksmes infrastruktūra un satiksmes drošība” ir noteikts uzdevums 

1.1.2.4. “Pašvaldības ielu un seguma atjaunošana”. Visu minēto pasākumu kopumā paredzēta 

sadzīves, ūdens un lietus kanalizācijas tīklu, ielas brauktuves, ietves, veloceliņa, stāvvietu pārbūve 

un izbūve Iļķenes ceļa daļai un Mežaparka ceļa pārbūve Kadagas ciemā (turpmāk - Projekts). 

Minētās ieceres īstenošanai 2019. gadā tika izstrādāts būvprojekts, un 2021. gada 23. martā Ādažu 

novada būvvalde apstiprināja būvprojekta sadalīšanu kārtās: 

1) 1.kārta: Iļķenes ceļa pārbūve posmā no A1 līdz Mežaparka ceļam; 

2) 2.kārta: Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Iļķenes ceļa līdz Smilšu ielai; 

3) 3.kārta: Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Smilšu ielas līdz Kadagas ceļam. 

Ādažu novada pašvaldības Iepirkumu komisija 2021. gada 4. jūnijā pieņēma lēmumu par iepirkuma 

“Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa III. kārtas pārbūve” (ID Nr. ĀND 2021/60) rezultātiem, piešķirot 

līguma slēgšanas tiesības SIA “Binders”, ar līgumcenu 1 559 555,55 EUR neieskaitot PVN (t.i. 

1 887 062,22 EUR ar PVN). Autoruzraudzības izmaksas, saskaņā ar spēkā esošo projektēšanas un 

autoruzraudzības līgumu, ir 8122,73 EUR un plānotās būvuzraudzības izmaksas ir ne vairāk, kā 

37 741,27 EUR. 

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”. Projektam paredzēts šāds finansēšanas plāns: 

Finansējuma avots 
2021.gads 2022.gads Kopā 

(EUR) (EUR) (EUR) % 

Būvniecība: 1 287 936 599 126,22 1 887 062,22  

- aizņēmums Valsts kasē  204 679 418 687 623 366 33 

- pašvaldības finansējums 200 000 95 000,22 295 000,22 16 

- Aizsardzības ministrijas finansējums 883 257 85 439 968 696 51 

Būvuzraudzība, autoruzraudzība: 31 304 14 560 45 864  

- Aizsardzības ministrijas finansējums 31 304 - 31 304  

- pašvaldības finansējums  14 560 14 560  
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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 “Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa III. kārtas pārbūve” (turpmāk – Projekts) 

būvniecības izmaksas ir EUR 1 887 062,22.  

2. Projekta būvniecības finansēšanai ņemt aizņēmumu līdz EUR 623 366,00 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 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 
 

Kopā: 1 319 240 613 686,22 1 932 926,22  

- aizņēmums Valsts kasē 204 679 418 687 623 366 32 

- pašvaldības finansējums 200 000 109 560,22 309 560,22 16 

- Aizsardzības ministrijas finansējums 914 561 85 439 1 000 000 52 

KOPĀ   1 932 926,22  


