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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2015.gada 28. aprīlī          Nr. 80 

 

Par dalību LIFE 2014 -2017 programmas prioritātē “Vide un resursefektivitāte” 

 

Ādažu novada administratīvajā teritorijā nav veikta gruntsūdens līmeņu izpēte, gruntsūdens 

līmeņu karšu sastādīšana un zaļo infrastruktūras risinājumu iesviešana.  

Eiropas Komisijas LIFE budžeta programmas 1.perioda 2014 – 2017 Vides apakšprogrammas 

prioritāte „Vide un resursefektivitāte” ļauj pieteikt projektu, kas paredzētu gruntsūdeņu 

izpētes veikšanu Ādažu novadā un sniegtu priekšstatu par gruntsūdens līmeņu kontrolēšanas 

iespējām.   

Pamatojoties uz: 

1) Ādažu novada attīstības programmas (2011-2017) mērķiem un uzdevumiem „1.3.15. 

Sabiedriskā drošība (ugunsdrošība, civilā drošība, drošība uz ūdens)”, „1.5.1. Publisku 

piekļūšanas vietu labiekārtošana pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem 

ūdeņiem, ūdens piesārņojuma mazināšana”, „1.5.3. Gaujas – Mazā Baltezera kanāla 

renovācija un krastu labiekārtošana”, „1.5.6. Ūdens kvalitātes monitoringa veikšana 

ūdensobjektos”, „1.6.14. Ādažu novada teritorijas iekļaušana ūdens ceļu kartēs”, 

„1.6.15. Ādažu novada apkārtējās dabas vides uzlabošana” un „1.6.16. dabas resursu 

saglabāšana, sakopšana un aizsardzība, degradēto teritoriju rekultivēšana un 

rekonstruēšana”, „4.2.1.Sekmēt sadarbību ar citām pašvaldībām, pašvaldības un valsts 

iestādēm”;  

2) Eiropas Savienības Stratēģiju par pielāgošanos klimata pārmaiņām, Vides politikas 

pamatnostādnēm 2009.-2013.gadam, EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

REGULU (ES) Nr. 1293/2013 (2013. gada 11.decembris) par vides un klimata 

pasākumu programmas (LIFE) izveidi, Eiropas Komisijas LIFE budžeta programmas 

1.perioda 2014 – 2017 Vides apakšprogrammas prioritāti „Vide un resursefektivitāte”;  

3) likuma „Par pašvaldībām”14. panta otrās daļas 1. un 3. punktu, kā arī to, ka jautājums 

14.04.2015. tika atbalstīts Attīstības komitejā, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības piedalīšanos LIFE 2014 - 2017 programmas 

prioritātē “Vide un resursefektivitāte”. 

2. Pieteikt izvērtēšanai potenciālās izpētes teritorijas Rīgas plānošanas reģiona projektā 

“Zaļā infrastruktūra gruntsūdens līmeņa ietekmju novēršanai un ekoloģiskā stāvokļa 

uzlabošanai Rīgas plānošanas reģiona apdzīvotajās teritorijās”. 

3. Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam V.Ligeram organizēt lēmuma 2.punkta 

izpildi. 
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4. Kontaktpersona Ādažu novada domē lēmuma 1.punkta izpildei – Saimniecības un 

infrastruktūras daļas Hidromeliorācijas inženiere Mārīte Šketika (tālrunis 67996265, e-

pasts marite.sketika@adazi.lv). 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  
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