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Par projektu “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – 

“Carnikava”” 
 

Ādažu novada pašvaldība 2022. gada 5. janvārī saņēma Satiksmes ministrijas e-pastu par 
Ministru kabineta noteikumu projekta “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības 
mehānisma (ANM) plāna komponentes Nr.1 “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” reformu 
un investīciju virziena 1.1. “Emisiju samazināšana transporta sektorā” reformas 1.1.1.r. “Rīgas 
metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” investīcijas 1.1.1.2.i “Videi draudzīgi 
uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” saistīto pasākumu 1.1.1.2.i.2. un 
1.1.1.2.i.3. īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) anotācijas izstrādi, lai nodrošinātu 
Atveseļošanas un noturības mehānisma projektu (mobilitātes punkti un neatkarīga ātrgaitas 
sabiedriskā transporta līnija) ieviešanas dokumentācijas virzību saskaņošanai Eiropas Komisijā. 

Noteikumu projekts paredz investīcijas Rīgas valstspilsētai EUR 85 945 742, Ādažu novada 
pašvaldībai – EUR 1 186 500, un Saulkrastu novada pašvaldībai – EUR 2 465 750. Investīcijas 
mērķis ir nodrošināt Rīgas metropoles areāla prioritāro transporta koridoru attīstību, izveidojot 
multimodālus savienojumus un maršrutu tīklu integrāciju, kā arī uzlabojot ar dzelzceļa staciju 
sabiedriskā transporta pieejamību saistītās piekļuves infrastruktūru. 

Investīcijas Carnikavas pagastā plānots piešķirt mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošanai, 
kur attiecināmo izmaksu likme ir 100 % un pasākumi īstenojami ne vēlāk kā līdz 2026. gada 
31. maijam. Plānotās mobilitātes infrastruktūras izveidošanas projekta provizoriskais 
nosaukums ir "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – 
“Carnikava”” (turpmāk – Projekts). 

Satiksmes ministrija lūdz pašvaldību līdz š.g. 10. janvārim sniegt informāciju par Projekta 
budžeta indikatīvo sadalījums pa gadiem, tai skaitā, pēc finansējuma avotiem. 

Pašvaldības ieskatā būtu nosakāms šāds Projekta finansējuma indikatīvais sadalījums pa 
finanšu avotiem: 

 

Finansējuma avoti 2022. 2023. 2024. 2025. KOPĀ 

ANM finansējums, eiro  - 82 000 370 000 734 500 1 186 500 

Pašvaldības budžeta 
līdzekļi, eiro 

21 780  - - - 21 780 

Aizņēmuma līdzekļi, eiro - 17 220  77 700  132 465  227 385 

KOPĀ 21 780 99 220  447 700  866 965  1 435 665 
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Ir būtiski 2022. gadā uzsākt Projekta dokumentācijas sagatavošanu, veicot izmaksu–ieguvumu 
analīzi (Projekta optimālās īstenošanas alternatīvas izvēlei), tostarp izmaksu un finanšu resursu 
apzināšanu Projekta īstenošanai, Projekta ietekmes uz īstenošanas teritoriju un mērķa grupām 
(ekonomiskie ieguvumi un izmaksas) un Projekta jutīgumu un risku (finansiālās un 
ekonomiskās ietekmes noteikšana) analīzi. 

Projekta uzraudzības komisija š.g. 7. janvārī izskatīja minēto jautājumu un ierosina domei 
konceptuāli atbalstīt Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektu "Mobilitātes punkta 
infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava””. 

Projekts atbilst Ādažu novada Attīstības programmas (2021.-2027.) vidējā termiņa prioritātei 
“VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija” rīcības virziena “RV6.3: Videi 
draudzīgs transports un mobilitāte” uzdevuma “U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus transporta un 
mobilitātes risinājumus” pasākumam Ā6.3.1.1. “Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar 
citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 2. punktu un 21. panta otro daļu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Konceptuāli atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 
projektu "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – 
“Carnikava”” ar kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 1 186 500 (viens miljons simtu 
astoņdesmit seši tūkstoši pieci simti euro). 

2. Iekļaut EUR 21 780 (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit euro) Attīstības un 
projektu nodaļas 2022. gada budžeta projektā Projekta izmaksu un ieguvumu analīzes 
izstrādei. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo pašvaldības 
līdzfinansējumu pievienotās vērtības nodokļa apmaksai  līdz EUR 227 385 (divi simti 
divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci euro), ko paredzēt no aizņēmuma 
līdzekļiem Valsts kasē. 

4. Attīstības un projektu nodaļai līdz š.g.10. janvārim informēt Satiksmes ministriju par 
Projekta izmaksu sadalījumu pa gadiem  un finanšu avotiem. 

5. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                        M. Sprindžuks 


