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Par Ādažu novada pašvaldības prioritārajiem investīciju projektiem  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās 

darbības uzraudzību” 11.1pantu, lai nodrošinātu Ādažu novada pašvaldības Attīstības 

programmā 2016.-2022. gadam paredzēto investīciju projektu īstenošanu un sagatavotu 

grozījumus Ādažu novada pašvaldības finanšu stabilizācijas projektā,  kā arī to, ka jautājums 

19.01.2016. tika atbalstīts Finanšu komitejā, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt šādu Ādažu novada pašvaldības īstenojamo prioritāro projektu sarakstu, kuru 

īstenošanai paredzēts Eiropas Savienības struktūrfondu, ārvalstu finanšu līdzekļu un 

Valsts kases kredīta finansējums: 

1.1. Ādažu vidusskolas paplašināšana (Ādažu vidusskolas jaunas mācību īstenošanas 

vietas un sporta infrastruktūras izveide, kā arī Ādažu vidusskolas esošās ēkas 

atjaunošana). 

1.2. Attekas ielas pagarinājuma izbūve. 

1.3. Gaujas ielas atjaunošana, posmā no Rīgas gatves līdz Attekas ielai. 

1.4. Muižas ielas  industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana  ražošanas zonas 

pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai  Ādažu novadā. 

1.5. Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana  ražošanas zonas 

pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai  Ādažu novadā. 

1.6. Ādažu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) dūņu anaeroba stabilizēšana ar 

enerģijas ieguvi. 

1.7. Ādažu NAI jaudas palielināšana. 

1.8. Projekts „Proti un dari!” 

1.9. Laveru poldera ūdensnoteku atjaunošana/pārbūve. 

1.10. Ādažu Centra poldera krājbaseina un aizsargdambja pik. 00/00-15/57 atjaunošana. 

1.11. Krasta nostiprināšana Ādažu aizsargdambja posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam. 

1.12. Pretplūdu dambja no Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam 4,5 km izbūve 

(t.sk. sūkņu stacija) 

1.13. Projekts „Digital Citizens in Action”. 

1.14. Projekts „Sport is not only Football”. 

1.15. Laveru ceļa atjaunošana. 

1.16. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes projekts. 

1.17. Ādažu novada domes ēkas Gaujas 16 atjaunošana, piebūves izbūve. 

1.18. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Garkalnes ciemā. 

1.19. Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un 

bērniem. 

2. Domei projektus īstenot, izvērtējot pašvaldības finansiālās iespējas, un likumā „Par 

pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību” 

noteiktajā kārtībā. 
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3. Uzdot Attīstības un investīciju daļai līdz 23.02.2016. sagatavot un iesniegt Domei 

apstiprināšanai grozījumu projektu pašvaldības finanšu stabilizācijas projektā, sadaļā par 

Eiropas Savienības struktūrfondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu īstenošanas plānu. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Attīstības un investīciju daļas vadītājs. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 

 


