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 Par pieteikuma sniegšanu mērķdotācijai investīciju projektam “Carnikavas stadiona 
rekonstrukcija” 

 
Ar Carnikavas novada domes 2017. gada 25. janvāra lēmumu “Par Carnikavas novada izglītības 
iestāžu investīciju projektu” (protokols Nr.3, 1.§) nolemts nodrošināt investīciju projekta 
“Carnikavas pamatskolas paplašināšana un rekonstrukcijai bibliotēkas, mūzikas un mākslas skolas 
izbūve, sporta laukuma rekonstrukcija” iesniegšanu atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 24. 
maija noteikumiem Nr. 323 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā 
atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi”. 

2019.gada 19.septembrī saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas vēstule Nr.4-7e/19/2879, kurā tā 
norāda, ka papildu darbības projekta “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” ietvaros 
nav atbalstāmas. Papildu darbības šī projekta ietvaros ir ar vispārējo izglītību nesaistītas darbības, 
piemēram, mūzikas un mākslas skolas telpu būvniecība, Carnikavas sporta centra un Carnikavas 
novada bibliotēkas telpu būvniecība.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, lai saņemtu finansējumu projekta īstenošanai, bija nepieciešams veikt 
izmaiņas projekta nosacījumos, samazinot projekta apjomu, līdz ar to projekts daļā par Carnikavas 
stadiona rekonstrukciju netika īstenots. 

2022. gada 17. februārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 112 “Kārtība, kādā 
piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” (turpmāk – Noteikumi). 
Saskaņā ar Noteikumu 4.punktu, pašvaldības var iesniegt investīciju projektu pieteikumus 30 dienu 
laikā pēc Noteikumu spēkā stāšanās, t.i. līdz 2022.gada 21.martam (ieskaitot). 

Mērķdotāciju piešķir augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kas nodrošina pilnvērtīgu 
pašvaldību pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem un sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu 
sasniegšanu. 

Sporta nodaļa  ierosina domei sagatavot pieteikumu valsts mērķdotāciju investīciju saņemšanai 
augstas gatavības pašvaldību investīciju projektam Ādažu novadā “Carnikavas stadiona 
rekonstrukcija” (turpmāk – Investīciju projekts). 

Investīciju projekta īstenošanai ir veikti sagatavošanās darbi. 2017.gada 09.novembrī minētās 
būvniecības ieceres īstenošanai tika izdota būvatļauja Nr. BIS-BV-4.2-2017-588 un 2018.gadā 
izstrādāts būvprojekts “Carnikavas novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai 
nepieciešamo pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība: Pamatskolas sporta komplekss” . 

Carnikavas novada Būvvalde atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā ir veikusi 
2018.gada 26.novembrī. Būvniecības informācijas sistēmā noteiktais Būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildes termiņš ir 2020.gada 26.novembris. 

Investīciju projektam plānotais finansējums ir  1 764 706 EUR t.sk., 2022.gadā EUR 1 147 059 
2023. gadā EUR 617 647. 
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Projekta provizoriskais  finansēšanas plāns: 

Investīciju projektam plānotās investīcijas attiecināmajām izmaksām EUR 1 764 706, tajā skaitā 
finansējums no mērķdotācijas EUR 1 500 000 (85% no attiecināmajām izmaksām) un pašvaldības 
līdzfinansējums EUR 264 706 (15% no attiecināmajām izmaksām). 2022. gadā jāuzsāk Investīciju 
projekta ieviešana kam nepieciešams Pašvaldības līdzfinansējums EUR 172 059 apmērā, kas ir 
iekļaujams Investīciju projekta attiecināmajās izmaksās.  

Pašvaldības līdzfinansējumu Investīciju projekta realizācijai paredzēts piesaistīt no ieņēmumiem no 
nekustamā īpašuma pārdošanas. Ar pašvaldības domes priekšsēdētāja 2022. gada 2. februāra 
rīkojumu Nr. ĀNP/1-6-1/22/15 izveidota darba grupa pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai. 
Darba grupas vadītājam – pašvaldības izpilddirektora 1. vietniekam M.Martinsonam domes 
Attīstības komitejai 2022. gada 9. marta sēdē ir jāziņo par priekšlikumiem rīcībai ar pašvaldības 
īpašumiem. 

Projekta realizācijas termiņš ir līdz 2023.gada 31.decembrim. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 5. punktu, 15. panta pirmās daļas 
2., 4. un 6. punktiem, kā arī 21. panta otro daļu, Noteikumu 4. punktu, Attīstības programmas 
(2021.-2027.) Rīcības plāns nosaka pasākumu C5.1.3.17, 24.02.2022. Projektu uzraudzības 
komisijas lēmumu Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
1. Atbalstīt pieteikuma sniegšanu mērķdotācijai investīciju projekta “Carnikavas stadiona 

rekonstrukcija” realizēšanai ar kopējām attiecināmajām izmaksām līdz EUR 1 764 706. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo pašvaldības 
līdzfinansējumu no nekustamā īpašuma pārdošanas līdz EUR 264 706, tajā skaitā 2022.gadā 
EUR 172 059 un 2023.gadā EUR 92 647. 

3. Lēmumu par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu pieņemt pēc Pašvaldības zemes 
īpašumu izvērtēšanas darba grupas priekšlikumu saņemšanas. 

4. Ādažu novada domei līdz š.g.21. martam iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijā investīciju projekta pieteikumu. Pieteikumu sagatavo Sporta nodaļa.  

5. Uzdot Administrācijas Sporta nodaļai līdz 2022.gada 20.martam sagatavot un iesniegt 
Iepirkumu komisijai pieteikumu un nepieciešamo dokumentāciju lēmuma 1. punktā minētā 
iepirkuma organizēšanai.  

6. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieku Imantu Krastiņu pašvaldības vārdā saskaņot un 
parakstīt būvniecības pieteikumu, iesniegumu par projektēšanas nosacījumu izpildi, tehnisko 
projektu (tai skaitā būvprojektu minimālā sastāvā) un apliecinājumu par būves gatavību 
ekspluatācijai, saistībā ar projekta “Carnikavas stadiona rekonstrukcija” īstenošanu. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                  M.Sprindžuks 

Finansējuma avots 
2022.gads 2023.gads Kopā 

(EUR) (EUR) (EUR) % 
Mērķdotācija investīcijām, 
EUR 

975 000 525 000  1 500 000  85 

Pašvaldības līdzfinansējums, 
EUR 

172 059  92 647  264 706 15 

KOPĀ 1 147 059   617 647  1 764 706 100 


