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Par projekta “Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana” īstenošanu
2018.gada 3.janvārī Latvijas Pašvaldību savienības mājaslapā www.lps.lv publicēta informācija
par Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – LVAF) konkursa izsludināšanu pašvaldībām
aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”.
Konkursa ietvaros tiek atbalstīta 3.2. aktivitāte “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes
(atbilstoši plānošanas dokumentiem)”, kuras 3.2.1.apakšaktivitātē iespējams pieteikt Ūdensteču
un ezeru apsaimniekošanas pasākumu veikšanu, t.sk., ūdeņu krastu attīrīšana un sakopšana,
ūdensaugu un/vai niedru pļaušana, u.c.
Projekta iesniegumu 3.2. aktivitātei var iesniegt pašvaldība. Minimālais pašu ieguldījums ir 10%.
Maksimālais pieejamais LVAF finansējums vienam projektam ir 50 000.00 EUR. Projektu
iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018.gada 31.janvāris.
Domes ieskatā ir lietderīgi sagatavot iesniegumu 3.2.aktivitātei - projektam “Lilastes ezera un
Dūņezera savienojuma tīrīšana”. 2017.gada 18.augustā Dūņezera un Lilastes ezera tīrīšanai
izsniegti Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi Nr.RI17TN0447, kas derīgi līdz 2022.gada
17.augustam.
Kopējās indikatīvās minētā projekta izmaksas ir 24 200 euro, t.sk., Domes finansējums - 2 420,00
(10%) euro.
Projekta plānotās indikatīvās kopējās izmaksas ir šādas:
Projekta aktivitātes / EUR

Domes
finansējums (10%)

LVAF
līdzfinansējums (90%)

Attiecināmās
izmaksas

Kopējās
izmaksas

Lilastes ezera un Dūņezera
savienojuma tīrīšana

2 420

21 780

24 200

24 200

Projektu plānots īstenot no 2018.gada maija līdz 15.decembrim.
Realizējot projektu tiks veicināta Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam
(turpmāk – Attīstības programma) vidējā termiņa prioritātes VTP6 “Attīstīts tūrisms, atpūta un
brīvā laika pavadīšanas iespējas” šādu uzdevumu sasniegšana:
 uzdevums: U6.1.1. “Organizēt publisko ūdeņu apsaimniekošanu”;
 uzdevums: U6.1.2. “Attīstīt rekreācijas infrastruktūru pie ūdens resursiem”;
 uzdevums: U6.1.3. “Attīstīt ūdens ceļus”;
 uzdevums: U6.2.2. “Attīstīt tūrisma infrastruktūru Ādažu novadā”;
 uzdevums: U6.2.5. “Izveidot un popularizēt tūrisma iespējas Ādažu novadā”;
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, Zemes pārvaldības
likuma 15. panta otro daļu, Ūdens apsaimniekošanas likuma 2. panta pirmās daļas 1. punkta a) un

c) apakšpunktu, Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) vidējā termiņa prioritāti
VTP6, kā arī Attīstības komitejas 09.01.2018. un Finanšu komitejas 16.01.2018. atzinumu,
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NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana” (turpmāk – Projekts)
īstenošanu un tā iesnieguma iesniegšanu LVAF administrācijā līdz 31.01.2018.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo Domes
līdzfinansējumu 2 420 euro apmērā no Domes budžeta līdzekļiem – nesadalītā konta
atlikuma.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi - Hidromeliorācijas inženiere M.Groza.
4. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

