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Ādažu novadā 

 

2015.gada 28.aprīlī                                        Nr.83 

 

Par iestāšanos biedrībā „Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja biedrības „Gaujas ilgtspējīgas attīstības 

biedrība” (turpmāk – biedrība) valdes priekšsēdētāja Aināra Šteina iesniegumu ar 

ierosinājumu domei kļūt par biedrības biedru un deleģēt savu pārstāvi biedrības valdē.  

Biedrība ir dibināta 2015.gada 26.martā. Biedrības dibinātāji ir Beverīnas, Cēsu, Amatas, 

Pārgaujas, Līgatnes, Krimuldas un Sējas novadu pašvaldības un tās mērķis ir panākt Gaujas 

un tās baseina upju ilgtspējīgu attīstību un apsaimniekošanu, kas pavērtu jaunas iespējas 

katras upes baseina pašvaldībai un iedzīvotājiem.  

Atbilstoši biedrības statūtos noteiktajam, tās galvenie uzdevumi ir: 

1) veikt Gaujas baseina upju strukturālos uzlabojumus; 

2) atjaunot un/vai uzlabot biotopus; 

3) kontrolēt ūdens kvalitāti Gaujas baseina upēs; 

4) novērtēt, uzraudzīt un novērtēt zveju un makšķerēšanu; 

5) veikt akvakultūras pasākumus; 

6) kontrolēt plēsīgās sugas; 

7) izstrādāt pētījumus un monitoringu; 

8) informēt sabiedrību iepriekšminētajos jautājumos un veicināt sadarbību starp 

pašvaldībām un privāto sektoru.             

Iestājoties biedrībā, novada iedzīvotāju interesēs tiks veicināta šādu novada Attīstības 

programmas 2011.-2017.gadam mērķu sasniegšana: 

1) 1.5.5. Pasākumu īstenošana krastu erozijas novēršanai; 

2) 1.5.6. Ūdens kvalitātes monitoringa veikšana ūdensobjektos; 

3) 1.6.16. Dabas resursu saglabāšana, sakopšana un aizsardzība, degradēto teritoriju 

rekultivēšana un rekonstruēšana; 

4) 4.2.2. Sekmēt sadarbību starp pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām. 

Dalība biedrībā sekmētu šādu Rīcības programmā noteiktu uzdevumu īstenošanu: 

1) 3.2. Pasākumu īstenošana krastu erozijas novēršanai; 

2) 4.18.5. Publisko ūdeņu apsaimniekošanas koncepcijas izveide; 

3) 4.18.6. Publisko ūdeņu apsaimniekošanas un izmantošanas plānu izstrāde . 

Pašvaldības finanšu izdevumi, iestājoties biedrībā ir šādi: 

1) Vienreizēja iestāšanās maksa - EUR 100;  

2) ikgadējā dalības maksa (biedra nauda) - EUR 600 (EUR 50 mēnesī). 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu un 95.panta pirmo un ceturto daļu, kā arī to, ka jautājums tika izskatīts un 

atbalstīts 14.04.2015. Attīstības komitejā un 21.04.2015. - Finanšu komitejā, Ādažu novada 

dome 

      



NOLEMJ: 

1. Iestāties biedrībā „Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, ar mērķi padarīt Gaujas upi 

pievilcīgāku no zivju resursu, tūrisma un citiem aspektiem, kā arī piesaistīt Eiropas 

Savienības finansējumu šī mērķa sasniegšanai.  

2. Dalības maksas un iestāšanās maksas finansējumu veikt no pašvaldības 2015.gada 

budžeta līdzekļiem. 

3.  Par Ādažu novada pašvaldības pārstāvi biedrības „Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” 

valdē izvirzīt domes priekšsēdētāja otro vietnieku Arti Brūveri.    

4. Noteikt, ka pašvaldības izvirzītajam pārstāvim ir pienākums atskaitīties domei ne retāk kā 

divas reizes gadā par veiktajām darbībām lēmuma 1. punktā mērķa sasniegšanai.  

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli domes priekšsēdētājs.   

 

 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks   


