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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2015.gada 22.septembrī         Nr.171 

 

Par Ādažu pašvaldības dalību atklātu projektu konkursā „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos Ādažu novadā” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana), ņemot vērā 

iedzīvotāju skaita pieaugumu, Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (2013.-2037.) 

definēto Ādažu novada attīstības stratēģisko mērķi „SM 2 Saimnieciskā darbība 

(Uzņēmējdarbības vides aktivizēšana)” un noteikto, ka Ādažu novads ir saimnieciski aktīvs, 

ar attīstītu mūsdienīgu infrastruktūru un pievilcīgs investīcijām, Ādažu novada attīstības 

programmas (2011.–2017.) mērķi 1.2. „Attīstīta satiksmes infrastruktūru un drošība”, 

uzdevumu 1.2.1. „Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana, apsaimniekošana un 

attīstība Ādažu novadā” un 1.2.2. „Satiksmes drošības uzlabošana uz Ādažu pašvaldības 

ceļiem un ielām”, mērķi 1.6. „Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas”, 

uzdevumu 1.6.13. „Tūrisma maršrutu izveide, maršrutu shēmu izdošana un izplatīšana” un 

mērķi 2.2. „Daudzpusīgi attīstīta uzņēmējdarbība”, uzdevumu 2.2.4. „Ražošanas 

uzņēmējdarbības sekmēšana teritorijās pie maģistrāliem ceļiem” un 2.2.5. „Atbalsts vietējo 

zemnieku produkcijas ražošanai, ekoloģiski tīru produktu iegūšanai un noieta sekmēšanai”, 

atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 „Noteikumi par 

valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un 

zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” un Ministru kabineta 

2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, domes Finanšu komitejas 2015.gada 

16.septembra protokola Nr.11 §10 „Vērtēšanas kritēriji līdzfinansētajam projektam „Grants 

ceļu atjaunošana”, saskaņā ar valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību 

pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar mērķi atbalstīt 

investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu 

uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību, kā arī ņemot vērā, ka ir notikusi projektā ietvertā 

objekta apspriešana ar biedrību „Ādažu uzņēmēji” un Ādažu lauku atbalsta koordinators ir 

izvērtējis objektu, kā arī jautājums 2015.gada 16.septembrī tika izskatīts un atbalstīts Finanšu 

komitejas sēdē, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības dalību Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

saņemšanai pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

2. Apstiprināt Ādažu pašvaldības atlases kritērijus: 

Kritērijiem Punkti 
Objekta nosaukums 

   

Projekta īstenošana veicina 

apdzīvotības, saimnieciskās 

1 punkts par katru objektu    
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darbības saglabāšanos un 

lauku tūrismu  

Projekta īstenošana attīsta 

apdzīvotības veidošanos 

 

1 punkts par tiešo labumu 

gūstošo (esošo/apstiprināto) 

detālplānojumu 

   

Projekta īstenošana veicina un 

attīsta velo tūrismu novadā 

1 punkts par katru  

velomaršruta kilometru 

 

   

Potenciālās uzņēmējdarbības 

teritorijas 

 

1 punkts par katriem 30 

hektāriem zemes tiešā 

pilnveidotās infrastruktūras 

tuvumā un šīs zemes 

izmantošanas mērķis ir 

saistīts ar lauksaimniecību, 

saimniecisko darbību 

vai  

1 punkts par katriem 10 000 

EUR 

Tiešo labumu gūstošo 

(esošo) uzņēmumu 

apgrozījums 2014.gadā 

   

 

3. Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības projekta „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos Ādažu novadā” sagatavošanu. 

4. Lēmuma izpildei nepieciešamo priekšfinansējumu nodrošināt no Ādažu novada domes 

Saimniecības un infrastruktūras daļai apstiprinātajiem 2015.gada budžeta līdzekļiem. 

5. Apspriest ar biedrību „Ādažu uzņēmēji” projektu konkursam izvirzītos objektus. 

6. Uzdot Attīstības un investīciju daļas Lauku atbalsta koordinatorei Vallijai Ošiņai izvērtēt 

konkursam izvirzītos objektus. 

7. Saimniecības un infrastruktūras daļas ceļu inženierim Pēterim Sabļinam koordinēt šī 

lēmuma 3.punktā minētā projekta norisi un rezultāta sasniegšanu. 

8. Attīstības un investīciju daļas projektu vadītājai Kristīnei Berķei sagatavot investīciju 

projekta pieteikumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām un termiņiem. 

9. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Attīstības un investīciju daļas vadītāja Karīna 

Miķelsone. 

10. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors Guntis Porietis. 

 

   
 

Domes priekšsēdētājs        Māris Sprindžuks  


