
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2018.gada 13.aprīlī                      Nr. 70 

 

Par grozījumiem 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 

projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un 

īstenošanu” (turpmāk - Lēmums), paredzot to realizēt 2 daļās. 

Dome 2017.gada 28.decembrī iesniedza Centrālajai finanšu līgumu aģentūrai  projekta “Novērst 

plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1.daļa” pieteikumu (turpmāk - 

Projekta 1.daļa), kuras ietvaros plānota: 

1) 1.aktivitāte - Ādažu centra poldera aizsargdambja atjaunošana (no pk. 00/00 līdz pk. 

15/57), kā arī Ādažu Centra poldera sūkņu stacijas pārbūve un Gaujas kreisā krasta 

nostiprināšana (turpmāk – Projekta 1.daļas 1.aktivitāte), 

2) 2.aktivitāte - Upmalu aizsargdambja pārbūve un Gaujas labā krasta nostiprināšana 

(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), krasta nostiprinājumus iespējamo izskalojumu vietās, kā arī pārbūvēt Kadagas ceļu 

(posmā no tilta līdz pagrieziena uz “Abzaļiem”). 

Dome 2018.gada 6.februārī pieņēma lēmumu Nr.16 “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”, nolemjot izslēgt Projekta 1.daļas 

2.aktivitāti no projekta pieteikuma, šādu iemeslu dēļ: 

1) negatīvs Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes atzinums par 

aizsargdambja būvniecību; 

2) Upmalu dambja projektu nesaskaņo zemes gabala “Virpnieki A” (kadastra Nr. 

80440020220) īpašnieks; 

3) aktivitātes realizēšanas augstas izmaksas uz vienu pasargāto deklarēto iedzīvotāju. 

Š.g. 28.martā notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (turpmāk - VARAM) un Domes 

pārstāvju tikšanās. VARAM informēja, ka, izslēdzot projekta 1.daļas 2.aktivitāti, tiks samazināts 

ERAF finansējums 306 000 eiro apmērā, kā arī valsts un pašvaldības finansējums 54 000 eiro 

apmērā. Finansējuma apmērs noteikts, pamatojoties uz 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst 

plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu priekšatlases aptaujas 

anketu. 

Tādējādi, saskaņā ar Lēmumā noteikto indikatīvo finansējuma apmēru, Projekta 1.daļas izmaksu 

sadalījums (bez 2.aktivitātes), provizoriski būs 1 311 145 eiro: 

Izmaksu elementi Izmaksas (EUR) 



 

ERAF daļa 896 265 

Valsts budžeta dotācija 62 232 

Pašvaldības finansējums 318 298 

Neattiecināmās izmaksas 34 350 

KOPĀ: 1 311 145 

Plūdu projekta darba grupa un Projektu uzraudzības komisija ierosināja Projekta 1.daļas 

2.aktivitāti iekļaut Projekta 2.daļā un turpināt meklēt risinājumus tās īstenošanai. 

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”). 

Atbilstoši 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) 5.punktam, abas 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 Dome paredz izskatīt pašvaldības 2019.budžeta projekta sagatavošanas gaitā.  

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 9.aprīļa atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu 

“Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un 

īstenošanu” un izteikt tā 4.punktu šādā jaunā redakcijā: 

 “4. Precizēt Projekta 1.daļas pieteikumu, izslēdzot 2.aktivitāti ar indikatīvo 

finansējumu 360 000 eiro apmērā, tai skaitā, ERAF finansējumu 306 000 eiro, un valsts 

un pašvaldības līdzfinansējumu 54 000 eiro, un iesniegt precizēto Projekta iesniegumu 

CFLA. Projekta 2.aktivitātes plānotās darbības iekļaut Projekta 2.daļas pieteikumā.” 

2. Uzdot projektu vadītājai Laurai Indriksonei 5 (piecu) darba dienu laikā informēt VARAM un 

CFLA par Domes lēmumu. 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi – Projekta vadītāja L.Indriksone. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 


