
 
 
 
 

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv 
 

LĒMUMS 
Ādazos, Ādažu novadā 

     
2022.gada 23.martā                                              Nr. 161 
 

Par aizņēmumu projekta “Gaujas ielas atjaunošana posmā no Kadagas tilta līdz 
Dadzīša ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai pilnā atjaunošana”  īstenošanai 

 

Ādažu novada Attīstības programmas (2021.-2027.) Investīciju plānā ir iekļauts pasākums 
“Ā3.1.2.1.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Gaujas ielas atjaunošana 
posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīša ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai pilnā atjaunošana)” 
(turpmāk – Projekts), kura 3 kārtas paredz gājēju celiņa izbūvi un elektrifikāciju 1,6 km garumā. 

Ieceres īstenošanai 2021. gadā tika izstrādāts būvprojekts. Ādažu novada pašvaldības 
Iepirkumu komisija 24.08.2021. pieņēma lēmumu par iepirkuma “Gaujas ielas apvienotā gājēju 
un veloceliņa projektēšana un būvniecība” (ID. Nr. ĀND 2021/87) rezultātiem, piešķirot 
līguma slēgšanas tiesības SIA “Buildimpeks” (turpmāk – Būvuzņēmējs).   

2021. gada 13. septembrī starp pašvaldību un Būvuzņēmēju tika noslēgts līgums JUR 2021-
09/690 “Par apvienotā gājēju un veloceliņa projektēšanu un būvniecību par kopējo līgumcenu 
219 041.06 EUR, neieskaitot PVN (265 039.68 EUR ar PVN), tai skaitā:  

1) projektēšanas izmaksas 36 720.00 EUR apmērā, neieskaitot PVN (44 431.20 EUR ar PVN); 

2) autoruzraudzības izmaksas 2 160.00 EUR apmērā, neieskaitot PVN (2 613.60 EUR ar PVN): 

3) būvniecības izmaksas visām kārtām 180 161,06 EUR, neieskaitot PVN (ar PVN 217 994,88), 
tai skaitā par 1. kārtas (no Gundegu ielas līdz Priežu ielai) būvniecību 144 849,49 EUR, 
neieskaitot PVN, par 2. kārtas (no Priežu ielas (ieskaitot pāreju pār Priežu ielu) līdz Ozolu ielai)) 
būvniecību 16 754,98  EUR, neieskaitot PVN, par 3. kārtas (no Ozolu ielas (ieskaitot pāreju pār 
Ozolu ielu līdz Zīļu ielai)) būvniecību  18 556,59 EUR, neieskaitot PVN.  

Gājēju un veloceliņa projektēšanas nosacījumi ir izpildīti un var uzsākt būvniecību. 
Projektēšanas darbi ir apmaksāti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.        

Būvuzraudzības izmaksas paredzamas 850.00 EUR apmērā, neieskaitot PVN (1 028.50 EUR 
ar PVN). 

Projekts atbilst kritērijiem, lai pašvaldība varētu pretendēt uz valsts budžeta aizņēmumu 
saskaņā ar Ministru kabineta 22.02.2022. noteikumiem Nr. 143 “Noteikumi par kritērijiem un 
kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”.  

Projekta realizācijai paredzēts šāds finansēšanas plāns: 
 



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, kā arī 21. panta 
pirmās daļas 19. punktu, likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” 10. panta trešo daļu, likuma 
“Par pašvaldību budžetiem” 22. panta pirmo daļu un 22.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 
22.02.2022. noteikumiem Nr. 143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek 
izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai 
un novēršanai”, kā arī Projektu uzraudzības komisijas 17.03.2022. atzinumu, Ādažu novada 
pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka projekta “Gaujas ielas atjaunošana posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīša ielai 
(veloceliņš), Dadzīša ielai pilnā atjaunošana” izmaksas ir EUR 266 068.18. Izmaksas EUR 
185 295 apmērā segt no aizņēmuma līdzekļiem. 

2. Projekta finansēšanai ņemt aizņēmumu līdz EUR 185 295 apmērā no Valsts kases, ar 
šādiem aizņēmuma saistību izpildes termiņiem: 

2.1. aizņēmuma izņemšana 2022. gadā; 

2.2. atmaksas termiņš ir 5 gadi; 

2.3. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2023. gada janvāri. 

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

4. Pašvaldības finansistei S.Mūzei 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  

Finansējuma avots 
2022. gads 

Summa % 
Valsts kases aizņēmums 185 295 84 
Pašvaldības finansējums 36 341.98 16 

KOPĀ 221 636.98 100 


