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Par aizņēmumu projekta “Skolas ielas atjaunošana ar betona bruģakmens” 3. kārtas 
īstenošanai 

 
Ādažu novada Attīstības programmas (2021.-2027.) Investīciju plānā ir iekļauts pasākums 
“Ā3.1.2.3.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno 
segumu Skolas ielai (turpmāk – Projekts), kura 3. kārta paredz ielas seguma atjaunošanu no 
betona bruģakmens 0,165 km garumā. 
Ieceres īstenošanai 2021. gadā tika izstrādāts būvprojekts. Ādažu novada pašvaldības (turpmāk 
Iepirkumu komisija 01.04.2021. pieņēma lēmumu par iepirkuma “Skolas ielas atjaunošana ar 
betona bruģakmeni” (ID. Nr. ĀND 2022/50) rezultātiem, atzīstot par atbilstošu iepirkuma 
noteikumiem SIA “GP Holding”, ar līgumcenu 94 159.15 EUR, neieskaitot PVN (113 932.57 
EUR ar PVN).  
Autoruzraudzības izmaksas paredzamas 1000.00 EUR apmērā, neieskaitot PVN (1210.00 EUR 
ar PVN).  
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 

Finansējuma avots 2022.gads 
 

Summa % 
Būvdarbu izmaksas 113 932.57  
Valsts kases aizņēmums 96 800.00 84.95 
Pašvaldības finansējums 17 132.57 15.05 
Būvuzraudzība un autoruzraudzība 2 238.50  
Pašvaldības finansējums 2 238.50  

KOPĀ 116 171.07  



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 “Skolas ielas atjaunošana ar betona bruģakmens” 3. kārtas  kopējās 

izmaksas ir EUR 116 171.07, kur būvdarbu izmaksas ir EUR 113 932.57. Izmaksas EUR 
96 800.00 apmērā segt no aizņēmuma līdzekļiem. 

2. Projekta 3. kārtas finansēšanai ņemt aizņēmumu līdz EUR 96 800.00 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 3. kārtas finansēšanas apjomu tā īstenošanas gadā noteikt pašvaldības saistošajos 
noteikumos par pašvaldības budžetu. 

4. Pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai 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  
 
 


