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Ādažu novadā 

     

2016.gada 31.maijā                       Nr.126 

 

Par dalību projektā „Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā” 

 

Ādažu novada dome paredz piedalīties biedrības „Gaujas Partnerība” izsludinātajā atklātajā 

konkursā ar projektu „Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā” (turpmāk – Projekts). 

Projekta mērķis ir labiekārtot ārtelpu, izveidojot trīs publiski pieejamus velo infrastruktūras 

objektus ar velostatīviem, velosipēdu pumpjiem un velosipēdu remontu stendiem.Veicināt 

sabiedrības iesaistīšanos aktīvā tūrisma un drošas velo infrastruktūras izmantošanā, nodrošinot 

Ādažu novada pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma un citu 

saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam. 

Projekta ietvaros tiks uzstādīti  velostatīvi, publiskie velosipēdu pumpji un velosipēdu remontu 

stendi  gan Gaujas ielā  Ādažos  - pie Līgo laukuma un stāvlaukumā pie Kadagas tilta, kā arī 

Alderos publiski pieejamā aktīvās atpūtas vietā pie Mazā Baltezera.   Lai nodrošinātu informāciju 

par Ādažu novadā esošajiem un plānotajiem velo maršrutiem, izveidotajos  velo infrastruktūras 

objektos tiks izvietoti informatīvie stendi un tiks izdots arī informatīvais materiāls - buklets- par 

velomaršrutiem Ādažu novadā.  

Projekta plānotās investīcijas (EUR) ir šādas: 

Projekts 

 Attiecināmās 

izmaksas 

(bez PVN) 

PVN Pašvaldības līdzfinansējums Kopā 

Velo infrastruktūras 

uzlabošana Ādažu 

novadā 

13488,79 2832,65 

10 % no attiecināmām 

izmaksām - 1348,88 EUR + 

neattiecināmās izmaksas 

(PVN) 2832,65 EUR  

(summas tiks precizētas pēc 

iepirkuma procedūras) 

16321,44 

Pašvaldībai jānodrošina priekšfinansējums par kopējo summu, kura 90 % apmērā no 

attiecināmām izmaksām tiek atgriezta pašvaldības budžetā. Pašvaldības izdevumi būs 10 % 

+PVN). 

Pamatojoties uz: 

1) likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 6. punktu, 15.panta pirmās daļas 

2. un 6.punktu; 

2) Ādažu novada attīstības programmas (2016. – 2022.) ilgtermiņa prioritāti IP1 „Kvalitatīva 

dzīves telpa” un vidējā termiņa prioritātēm: VTP2 „Attīstīta satiksmes infrastruktūra un 

satiksmes drošība” un VTP6 „Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas 

iespējas”’; 



 

3) Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”; 

4) 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 saskaņā ar biedrības „Gaujas Partnerība” izsludināto atklāta konkursa projektu iesniegumu 

pieņemšanas 1.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās 

attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  Rīcībā 

2.1. „Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”” ietvaros, kā arī to, ka jautājums tika atbalstīts Finanšu 

komitejā 24.05.2016., Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Iesniegt Ādažu novada domes projekta „Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā” 

iesniegumu biedrības „Gaujas Partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu 

pieņemšanas 1.kārtā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā 

ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās 

vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” Rīcībā 2.1. „Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, 

sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”. 

2. Piedalīties projekta „ Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā” īstenošanā, kura plānotā 

kopējā summa ir 16321,44 EUR, ieskaitot PVN. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu kopējās summas apmērā, kā 

arī projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu (10% apmērā no attiecināmām 

izmaksām un PVN).  

4. Atbildīgā par projekta izstrādi un iesniegšanu biedrībā „Gaujas Partnerība” – projektu 

vadītāja Gunta Dundure. 

5. Atbildīgā par lēmuma izpildi -  Attīstības un investīciju daļas vadītāja. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                M.Sprindžuks 

 


