
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2017.gada 22.decembrī                     Nr.289 

 

Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 

sagatavošanu un īstenošanu 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) 23.08.2011. pieņēma lēmumu Nr.135 “Par pretplūdu 

pasākumu īstenošanas programmu”, nosakot projektu “Plūdu draudu novēršana Ādažu novada 

teritorijā” kā īpašu papildus pasākumu finanšu stabilizācijas plāna ietvaros. 

Dome 2016.gada 19.janvārī pieteica projektu “Novērst plūdu un krastu erozijas risku 

apdraudējumu Ādažu novadā” (turpmāk – Projekts) Specifiskā atbalsta mērķa 5.1.1. (turpmāk – 

SAM 5.1.1.) “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu 

priekšatlasē, paredzot to realizēt 2 kārtās. Kopējās Projekta indikatīvās izmaksas - 3 735 833,00 

euro, t.sk., Domes un valsts budžeta finansējums 560 374,95 (15%) euro. 

Domes 26.01.2016. lēmumā Nr.10 “Par Ādažu novada pašvaldības prioritārajiem investīciju 

projektiem” Projekta aktivitātes tika noteiktas kā prioritātes Nr.1.1.10., Nr.1.11. un Nr.1.12.  

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 Nr. 519) paredz Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - 

ERAF) finanšu atbalsta apmēru, kas piesaistāms augstu plūdu risku novēršanas pasākumiem. 

Projektu atlase plānota ierobežota projektu konkursa atlases veidā, kur ERAF atbalsta likme ir 

85%, bet valsts budžeta un pašvaldību finansējums - 15% no katra projekta attiecināmajām 

izmaksām. Domes Projektam Noteikumos noteikts atbalsts 2 911 958 euro apmērā, t.sk., 

1 709 693 euro - pēc 2018.gada 31.decembra, Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā par 

snieguma izpildi.  

2017.gada 23.martā Dome saņēma Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vēstuli Nr.39-2-

60/2634, ar uzaicinājumu iesniegt Projekta iesniegumu līdz š.g. 31.decembrim.  

08.12.2017. Dome pieņēma lēmumu Nr.276 “Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku 

apdraudējumu Ādažu novadā” pieteikuma īstenošanas uzsākšanu”, apņemoties īstenot abas 

Projekta daļas kopā, iesniedzot projekta iesniegumu CFLA līdz 2018.gada vidum. 

14.12.2017. Dome saņēma VARAM vēstuli Nr. 4.3-2/9609 “Par SAM 5.1.1. trešās atlases kārtas 

projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa pagarināšanu”, ar atteikumu Domei par trešās atlases 

kārtas iesniegšanas termiņa pagarinājumu un aicinājumu iesniegt Projekta pirmās daļas 

iesniegumu CFLA līdz iepriekš noteiktajam termiņam - 2017.gada 29.decembrim. Saistībā ar 

Projekta otrās daļas īstenošanu, vēstulē minēts, ka VARAM izvērtēs iespēju veikt grozījumus 

Noteikumos Nr.519, paredzot Projekta otrās daļas pieteikuma iesniegšanu līdz 2018.gada vidum.  

Projekta plānotās indikatīvās kopējās izmaksas ir šādas: 



 

Projekta 

aktivitātes  

Pasargāto 

iedzīvotāju 

skaits 

Pasargāto 

objektu 

skaits 

Pašvaldības 

finans., eiro  

Valsts 

dotācija, 

euro 

ERAF 

līdzfinans., 

(75,59%), 

eiro 

Attiecināmās 

izmaksas, 

eiro 

Kopējās 

izmaksas, 

eiro 

1.aktivitāte 

– Centra 

polderis un 

“Upmalas”  

2770* 14* 398 548.00 70 332.00 1 202 265.00 1 671 145.00 

3 816 478 

2.aktivitāte 

– jauna 

dambja 

būvniecība 

no Kadagas 

tilta līdz 

Gaujas–

Daugavas 

kanālam, 

Kadagas 

ceļa posma 

klātnes 

paaugstināša

na 

4155 21 370 294 65 346 1 709 693 2 145 333 

Kopā 6925 35 768 842 135 678 2 911 958 3 816 478 3 816 478 

*Atbilstoši Noteikumu Nr.519 nosacījumiem 40% apmērā no Projekta kopējā sasniedzamā 

rādītāja. 

Projektu plānots īstenot no 2017.gada līdz 2022.gadam. 

Realizējot Projektu, tiks veicināta Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam 

(turpmāk – Attīstības programma) šādu vidējā termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanu: 

 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”). 

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, kā arī Finanšu komitejas 19.12.2017. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Līdz 29.12.2017. iesniegt SAM 5.1.1. ERAF projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku 

apdraudējumu Ādažu novadā” (turpmāk – Projekts) 1.daļas iesniegumu Centrālajā finanšu un 

līgumu aģentūrā.  

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā 1.daļas īstenošanai nepieciešamo 

līdzfinansējumu 398 548.00 euro apmērā, finansējot to no aizņēmuma līdzekļiem Valsts kasē.  

3. Sagatavot Projekta 2.daļas iesniegumu un iesniegt to Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai 

līdz 2018.gada 30.jūnijam.  

4. Paredzēt Domes 2018.gada budžetā priekšfinansējumu Projektam - būvprojektu izstrādei 

2.daļai 170 000 euro apmērā, finansējot to no aizņēmuma līdzekļiem Valsts kasē.   



 

5. Atbildīgie par lēmuma 1. un 3.punkta izpildi - Hidromeliorācijas inženiere Mārīte Groza un 

Attīstības un investīciju daļas vadītāja p.i. Inita Henilane 

6. Atbildīgais par lēmuma 2. un 4. punkta izpildi – Domes finansists. 

7. Atcelt Domes 08.12.2017. lēmumu Nr.276 “Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas 

risku apdraudējumu novēršanu Ādažu novadā” pieteikuma īstenošanas uzsākšanu”. 

8. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – Domes izpilddirektors.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  


