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Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par
projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”
sagatavošanu un īstenošanu”
Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) 2017.gada 22.decembrī pieņēma lēmumu Nr.289 “Par
projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu
un īstenošanu” (turpmāk - Lēmums).
Centrālā finanšu līgumu aģentūrā 2017.gada 28.decembrī tika iesniegts projekta “Novērst
plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1.daļa” pieteikums (turpmākProjekta 1. daļa), kuras ietvaros plānota:
1) 1.aktivitāte - Ādažu centra poldera aizsargdambja atjaunošana (no pk. 00/00 līdz pk.
15/57); Ādažu Centra poldera sūkņu stacijas pārbūve un Gaujas kreisā krasta
nostiprinājumi (turpmāk – Projekta 1. daļas 1.aktivitāte),
2) 2.aktivitāte - Upmalu aizsargdambja pārbūve un Gaujas labā krasta nostiprinājums
(turpmāk - Projekta 1.daļas 2.aktivitāte).
Projekta 2.daļas ietvaros plānots izbūvēt jaunu aizsargdambi Gaujas kreisajā krastā (no
Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam), izbūvēt sūkņu staciju Nr.2 (pie Vējupes
caurtekas-regulatora), izbūvēt krasta nostiprinājumus paredzamo izskalojumu vietās, kā arī
pārbūvēt Kadagas ceļu (posmā no tilta līdz pagrieziena uz Abzaļiem), paaugstinot ceļa klātni.
Realizējot Projektu, tiks veicināta Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam
(turpmāk – Attīstības programma) šādu vidējā termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšana:
 VTP3 “Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un pievilcīga
vide” (uzdevums: U3.1.8. “Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus, labiekārtot
degradētās teritorijas”);
 VTP4 “Sakārtotas polderu un citas meliorācijas sistēmas” (uzdevumi U4.1.2.
“Apsaimniekot un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves un dambi”,
U4.1.3. “Novērst / mazināt plūdu riskus”).
Dome 2017.gada 13.decembrī saņēma Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides
pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) vēstuli Nr.4.5.-05/8276 “Par ietekmes uz vidi sākotnējā
izvērtējuma rezultātu un tehniskajiem noteikumiem pretplūdu un krasta erozijas risku
apdraudējumu novēršanas pasākumu ieviešanai Ādažu novadā”, kurā Pārvalde kategoriski
nepiekrīt izvēlētajam Gaujas aizsargdambja izvietojumam Gaujas labajā krastā, Upmalās.
Domes Projektu uzraudzības komisija š.g. 8.janvārī un 1.februārī iepazinās ar situāciju par
Projekta saskaņošanas gaitu ar dambja skarto īpašumu īpašniekiem, tiem piedāvāto risinājumu
un Projekta indikatīvām izmaksām. Upmalu dambja projektu nesaskaņo zemes gabala
“Virpnieki A” (kadastra Nr. 80440020220) īpašnieks, kurš savā 2017.gada 27.oktobra vēstulē
Nr.ĀND/1-18/17/3562 norāda, ka dambja izbūvei piekrīt ar nosacījumu - atsavināt zemi par
tirgus cenu zem plānotā aizsargdambja un pārējo zemes gabalu (Gaujas pusē) aiz plānotā
aizsargdambja.

2018.gada 31.janvārī saņemts SIA “Meliorprojekts” izstrādātais būvprojekts minimālajā
sastāvā ar indikatīvām Projekta 1.daļas izmaksām - 1.aktivitātes izmaksas paredzētas
2 461 500.37 euro, tai skaitā PVN, (pasargāti vairāk kā 2 700 iedzīvotāji), un 2.aktivitātes
izmaksas paredzētas 650 046.64 euro, tai skaitā PVN, (pasargāts 91 deklarētais iedzīvotājs).
Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumi Nr.519 “Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krastu erozijas risku
apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas
īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) nosaka, ka Projekta 1.daļas realizēšanai
pieejams maksimālais ERAF finansējums ir 1 202 265 euro.
Izvērtējot Projekta 1.daļas 2.aktivitātes (Upmalu aizsargdambja) būvniecības izmaksas uz
vienu iedzīvotāju, kas gūst labumu no pretplūdu pasākumiem, kā arī to, ka Projektu nesaskaņo
skartās zemes īpašnieks, un ir saņemts negatīvs Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās
vides pārvaldes atzinums, Projekta realizācija nav ekonomiski pamatota un lietderīga, un līdz
ar to, tā ir izņemama no Projekta 1.daļas. Šī izmaiņa nepasliktinās Projekta 1.daļas ietvaros
plānotos sasniedzamos rādītājus: iedzīvotāju skaits, kuri gūst labumu no pretplūdu
pasākumiem - 2 770, un piesārņoto vietu un piesārņojumu emitējošo objektu skaits, kuros
samazināts vides un sociālekonomisko zaudējumu risks, kas rastos šo vietu applūšanas
gadījumā - 14.
Atbilstoši Noteikumu 5.punktam, visas Projekta daļas nepieciešams īstenot līdz 2022.gada
31.decembrim. Ņemot vērā Projekta 1.daļas izmaksu pieaugumu un Domes uzņemto saistību
apmēru, jautājumu par Projekta 2.daļas projektēšanu un īstenošanu Domei būs jāizskata
pašvaldības 2019.budžeta projekta sagatavošanas laikā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Noteikumiem
Nr.519, Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) vidējā termiņa prioritātēm VTP3
un VTP4, Domes 2017.gada 22.februāra lēmumu Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un
krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” un Projektu
uzraudzības komisijas 2018.gada 1.februāra sēdes protokolu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1.

Izteikt Lēmuma 3., 4. un 6. punktu šādā redakcijā:
1.1. “3. Domei atkārtoti lemt par Projekta 2.daļas projektēšanu un īstenošanu
pašvaldības 2019.budžeta projekta sagatavošanas laikā”;
1.2. “4. Precizēt Projekta 1.daļas pieteikumu, izslēdzot 2.aktivitāti un iesniegt
precizēto Projekta iesniegumu CFLA”;
1.3. “6. Atbildīgais par lēmuma 2. punkta izpildi – Domes finansists.”.

2.

Atbildīgā par lēmuma izpildi – Projekta vadītāja L.Indriksone.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks
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