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2022. gada 10. janvārī         Nr. 8 

Par projektu ”Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā 
Rīga-Carnikava” 

 

Ādažu novada pašvaldība 05.01.2022. 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 1.1.1.3.i. “Pilnveidota veloceļu 
infrastruktūra” īstenošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) anotācijas izstrādi, lai 
nodrošinātu Atveseļošanas un noturības mehānisma projektu ieviešanas dokumentācijas virzību 
saskaņošanai Eiropas Komisijā. 

Noteikumu projekts paredz investīcijas Rīgas valstspilsētai EUR 21 184 730, Ropažu novada 
pašvaldībai EUR 3 296 748, Ķekavas novada pašvaldībai EUR 3 250 910, Mārupes novada 
pašvaldībai  EUR 2 877 00, un Ādažu novada pašvaldībai EUR 3 904 620. 

Investīcijas mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu maģistrālo velo satiksmes infrastruktūras izveidi 
Rīgā un Pierīgā, lai nodrošinātu “zaļās” mobilitātes pieejamību starp apdzīvotām vietām un 
radītu priekšnosacījumus vietēja līmeņa un apkaimju savienojumu attīstībai, kā arī vides un 
dzīves kvalitātes uzlabošanai reģiona iedzīvotājiem. 

Ādažu novadā investīcijas plānots piešķirt maģistrālās veloceļu infrastruktūras izveidošanai 
virzienā Rīga-Carnikava (vismaz 11 km garumā), kur attiecināmo izmaksu likme ir 100 %, un 
pasākumi īstenojami līdz 2026. gada 31. maijam. Plānotā projekta provizoriskais nosaukums ir 
“Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-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, kas pašvaldības 
ieskatā būtu nosakāms šādi: 

Finansējuma avoti 2022. 2023. 2024. 2025. KOPĀ 

ANM finansējums, eiro  - 200 000 2 000 000  1 704 620 3 904 620 

Pašvaldības budžets, eiro 32 670 - - - 32 670 
Aizņēmuma līdzekļi, eiro - 42 000 420 000  325 300 787 300 

KOPĀ 32 670 242 000 2 420 000  2 029 920  4 724 590 

2022. gadā jāuzsāk Projekta dokumentācijas sagatavošana, t.sk. izmaksu un ieguvumu analīzei 
(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. 
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Projekta uzraudzības komisija š.g. 7. janvārī izskatīja minēto jautājumu un ierosina domei 
konceptuāli atbalstīt Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektu “Maģistrālās 
veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-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 “C6.3.1.2. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība 
(ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.2.)”. 

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 “Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-
Carnikava” ar kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 3 904 620 (trīs miljoni deviņi simti 
četri tūkstoši seši simti divdesmit euro). 

2. Iekļaut EUR 32 670,00 (trīsdesmit divi tūkstoši seši simti septiņdesmit euro) Attīstības un 
projektu nodaļas 2022. gada budžeta projektā izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādei. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo pašvaldības 
līdzfinansējumu pievienotās vērtības nodokļa apmaksai līdz EUR 787 300 (septiņi simti 
astoņdesmit septiņi tūkstoši trīs simti 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 


