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Par aizņēmumu investīciju projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku 

apdraudējumu Ādažu novadā” I kārtas Būvprojektu izstrādes finansēšanai 

 

Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 15.panta pirmās daļas 2.punkts, kas nosaka, ka 

pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību, t.sk., veikt pretplūdu pasākumus, Ādažu novada dome (turpmāk – dome) paredz 

realizēt projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”, veicot 

Gaujas aizsargdambja rekonstrukciju, Ādažu Centra poldera krājbaseina atjaunošanu, Gaujas 

kreisā krasta daļas nostiprināšanu un Gauja labā krasta posma aizsargdambja izbūvi, tādejādi 

pasargājot minētajām teritorijām piegulošajā aglomerācijā dzīvojošos iedzīvotājus un īpašumus 

no plūdu apdraudējuma. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumu Nr.519 “Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas 

risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas 

īstenošanas noteikumi” pielikumu Nr.1, ir noteikts, ka minētais domes projekts ir noteikts 

atbalstāmo projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas projektu sarakstā.  

18.07.2017. ir noslēgusies domes iepirkuma procedūra ar identifikācijas numuru ĀND 2017/80 

“Būvprojektu izstrāde plūdu riska un krasta erozijas novēršanai”, par kopējo summu EUR 

150’645,00 (ieskaitot PVN), kur EUR 136’730,00 būvprojekta izstrādei (ieskaitot PVN) un EUR 

13’915,00 (ieskaitot PVN) autoruzraudzībai.. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un  21.panta pirmās 

daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu un 22.1 panta pirmo 

daļu, likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta otrās daļas piekto punktu, Ministru 

kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumiem Nr.519 “Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku 

apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas 

noteikumi”, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par 

pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem”, Ādažu novada attīstības programmas (2016.–2022.) 

vidēja termiņa prioritāti Nr.4 “Sakārtotas polderu un citas meliorācijas sistēmas” uzdevumu 

Nr.4.1.2. „Apsaimniekot un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves un dambi”, 

aktivitāti Nr.4.1.2.2. „Sūkņu stacijas pārbūves būvprojekta izstrāde” un aktivitāti Nr.4.1.2.4. 

„Ādažu Centra poldera krājbaseina un dambja pik. 00/00-15/57 atjaunošanas projekta izstrāde 

(t.sk., ūdens izlaide pik 00/18)”, aktivitāti 4.1.3.5. “Krasta nostiprināšanas pasākumi posmā no 

00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk, pie Ādažu Kultūrizglītības centra”, aktivitāti 4.1.3.9. “Pārgaujas 

pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšana – Upmalu aizsargdambis (būvprojekts)”, 

Ādažu novada Investīciju plāna 37.punktu “Ādažu Centra poldera krājbaseina un dambja pik. 

00/00-15/57 atjaunošanas projekta izstrāde (t.sk., ūdens izlaide pik 00/18”, 39.punktu “Sūkņu 



2 

 

stacijas pārbūves būvprojekta izstrāde”, 41.punktu “Krasta nostiprināšanas pasākumi posmā no 

00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības Centra (TP izstrāde)” un 45.punktu 

“Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšana – Upmalu aizsargdambis 

(būvprojekts)”, dome 

 

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka domes investīciju projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu 

Ādažu novadā” I kārtas Būvprojektu izstrādes finansēšanas izmaksas ir līdz EUR 136’730,00, 

kas tiek finansētas no aizņēmuma līdzekļiem. 

2. Lēmuma 1.punktā minētajam pasākumam 2017.-2018.gadā ņemt aizņēmumus no Valsts 

kases, nepārsniedzot 1.punktā minēto izmaksu apjomu, ar šādiem saistību izpildes 

termiņiem: 

2.1. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 5 gadi; 

2.2. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2018.gada septembri. 

3. Lēmuma 1.punktā minēto pasākumu finansēšanas apjomu tā īstenošanas gadā noteikt domes 

saistošajos noteikumos par Ādažu novada pašvaldības budžetu. 

4. Uzdot domes finansistei S.Mūzei, sadarbībā ar projekta vadītāju M. Šketiku, līdz 30.07.2017. 

sagatavot nepieciešamo dokumentāciju aizņēmuma saņemšanai un nodrošināt tās iesniegšanu 

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. 

5. Uzdot domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam slēgt aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi 

lēmuma 2.punkta izpildei. 

6. Garantēt lēmuma 2.punkta minētā aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot tam nepieciešamos 

līdzekļus Ādažu novada pašvaldības budžetā turpmākajos gados. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Domes priekšsēdētājs. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                M.Sprindžuks  

 


