
 
 

LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

 
2022. gada 22. septembrī                                  Nr. 431 
 

 Par līguma slēgšanu par Carnikavas stadiona rekonstrukciju  
 

Ādažu novada pašvaldības dome 2022. gada 31. augustā pieņēma lēmumu Nr. 418 “Par 
pieteikuma sniegšanu pašvaldības investīciju projektam “Carnikavas stadiona rekonstrukcija”, 
nolemjot:  

1) atbalstīt investīciju projekta “Carnikavas stadiona rekonstrukcija” īstenošanu ar 
kopējām izmaksām līdz EUR 1 774 703 apmērā;  

2) atbalstīt Projekta pieteikuma iesniegšanu VARAM aizdevuma saņemšanai 2022. gadā 
higiēnas prasību nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 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” 
3.1.6. punktu, EUR 300 000 apmērā;  

3) atbalstīt Projekta pieteikuma iesniegšanu VARAM aizdevuma saņemšanai 2022. gadā 
prioritārajiem projektiem atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” 10. panta 
ceturtajai daļai, līdz EUR 503 660 apmērā.  

2022. gada 21. septembrī pašvaldībā tika saņemta LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) vēstule Nr. 1-132/6571, kurā VARAM sniedza pozitīvu atzinumu 
prioritārajam investīciju projektam “Carnikavas pamatskolas sporta kompleksa rekonstrukcija” 
par kopējo aizdevuma summu EUR 503 660. Vienlaikus, pašvaldības saņēma arī VARAM e-
pasta vēstuli Nr. 1-15/6583 par to, ka VARAM ir sagatavojusi atbalstošu sākotnējo vērtējumu 
pašvaldības investīciju projektam “Carnikavas pamatskolas sporta kompleksa rekonstrukcija”, 
un sākotnējais vērtējums tiek virzīts izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Pašvaldību investīciju 
projektu izvērtēšanas komisijas sēdē 2022. gada 23. septembrī. 

Pamatojoties uz likuma “Par budžeta un finanšu vadību” 46. panta ceturto daļu, kā arī Finanšu 
komitejas 21.09.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Slēgt līgumu ar SIA “Buildimpeks” par Carnikavas stadiona rekonstrukcijas īstenošanu ar 
kopējām izmaksām EUR 1 734 703,19 pēc labvēlīga Pašvaldību investīciju projektu 
izvērtēšanas komisijas lēmuma saņemšanas par Ādažu novada pašvaldības investīciju 
projektam “Carnikavas pamatskolas sporta kompleksa rekonstrukcija”. 

2. Uzdot Ādažu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam funkciju jautājumos Imantam 
Krastiņam parakstīt 1. punktā noteikto līgumu pēc Pašvaldību investīciju projektu 
izvērtēšanas komisijas lēmuma saņemšanas Ādažu novada pašvaldībā. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                   M. Sprindžuks 


