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Par papildu finansējumu projektam “Aizvēju ielas, Garciemā, dubultā virsmas 
apstrāde” 

 
Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja pašvaldības aģentūras „Carnikavas komunālserviss” 
(turpmāk – Aģentūra) ziņojumu par projekta “Aizvēju ielas, Garciemā dubultā virsmas 
apstrāde” (turpmāk – Projekts) realizācijas gaitu, un konstatēja: 

1. 2021. gada 27. decembrī pašvaldība un SIA “Ceļinieks 01” noslēdza līgumu Nr. JUR 2021-
12/1004 par būvdarbu veikšanu.  

2. 2022. gada 13. aprīlī saņemta SIA “Ceļinieks 01” vēstule Nr.V-52-22, ar lūgumu piešķirt 
papildu finansējumu sakarā ar būvniecības izmaksu pieaugumu ģeopolitiskās situācijas dēļ. 
2022. gada 5. maijā saņemta SIA “Ceļinieks 01” vēstule Nr.V-61-22 par būvniecības 
izmaksu pieauguma precizējumu, nepieciešamais papildu finansējums 9661,04 EUR. 

3. Papildu nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai 9661,04 EUR apmērā Aģentūra ierosina 
grozīt tās 2022. gada budžetā tāmi un samazināt ceļa zīmju un materiālu ceļu uzturēšanai 
(šķembu) iegādes apjomus par 3794,39, kā arī pārcelt 5866,65 EUR no realizētā projekta 
"Koka gājēju tilts (ar laidumu līdz 10 m) un laipa pāri Lilastes upes” līdzekļu atlikuma. 

4. Pašvaldības Projektu uzraudzības komisija 05.05.2022. atbalstīja Aģentūras priekšlikumus 
papildu finansējuma nodrošināšanai.  

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. 
punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta otro daļu, Ādažu novada pašvaldības 
dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu 9661,04 EUR apmērā projekta “Aizvēju ielas, 
Garciemā dubultā virsmas apstrāde” realizācijai, veicot grozījumus Ādažu novada 
pašvaldības 2022. gada budžetā, pārceļot 5867,00 EUR no investīcijas projekta "Koka 
gājēju tilts (ar laidumu līdz 10 m) un laipa pāri Lilastes upes” saņemtās avansa atmaksas 
atlikuma un 3794,04 EUR no teritorijas un īpašumu apsaimniekošanas izdevumiem (EKK 
2350). 

2. Finanšu nodaļai organizēt lēmuma 1. punktā minēto grozījumu veikšanu Ādažu novada 
pašvaldības 2022. gada budžetā.  

3. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 
 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks 


