
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2018.gada 28.augustā                      Nr.188 

 

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 (turpmāk – CFLA) 

pieteikumu projektam “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 

1.daļa” (turpmāk - Projekta 1.daļa), kura ietvaros bija paredzētas šādas aktivitātes: 

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

15/57), kā arī šī poldera sūkņu stacijas pārbūve un Gaujas kreisā krasta nostiprināšana 

(turpmāk – P.1.1.), 

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

(turpmāk – P.1.2.). 

Projekta 2.daļas ietvaros plānots izbūvēt aizsargdambi Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta 

līdz Gaujas-Baltezera kanālam), sūkņu staciju Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora), veikt 

Gaujas krasta nostiprinājumus, kā arī pārbūvēt Kadagas ceļu (no tilta līdz pagriezienam 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”, lemjot skatīt Projekta 2.daļas 

projektēšanu un īstenošanu pašvaldības 2019.gada budžeta projekta sagatavošanas laikā. 

Dome 2018.gada 13.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.70 “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” (turpmāk - Lēmums Nr.70), nolemjot 

P.1.2. iekļaut Projekta 2.daļā un turpināt meklēt risinājumus tās īstenošanai, informējot par to 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un CFLA. 

2018.gada 30.maijā dome nosūtīja CFLA vēstuli Nr. ĀND/1-12-6/18/479 “Par precizētā projekta 

iesnieguma Nr.5.1.1.0/17/I/009 termiņa pagarinājumu”, lūdzot pagarināt precizētā Projekta 

pieteikuma iesniegšanas termiņu līdz š.g. 1.septembrim.  

2018.gada 5.jūnijā saņemta CFLA vēstule Nr.39-2-60/7592. par lēmumu “Par grozījumiem 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2018.gada 28.februāra lēmumā Nr.39-2-60/2893 “Par 

projekta iesnieguma Nr.5.1.1.0/17/I/009 apstiprināšanu ar nosacījumu (trešās atlases kārtas 

ietvaros)””, atļaujot domei pagarināt Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņu līdz š.g. 

1.septembrim. 



 

2018.gadā 2.jūlijā starp domi un SIA “Enviroprojekts” tika parakstīts līgums JUR2018-06/488 

par būvprojekta "Plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršana Ādažu novadā" 

ekspertīzes veikšanu un 26.jūlijā tika saņemts SIA “Enviroprojekts” atzinums par nepilnībām 

būvprojekta tehniskajā daļā, ko nepieciešams novērst pirms būvprojekta iesniegšanas 

akceptēšanai būvvaldē. Savukārt būvprojekta ekonomiskā daļa tika novērtēta pozitīvi, norādot, ka 

provizoriskie būvdarbi un to apjomi atbilst būvprojekta risinājumiem, kā arī, ka aprēķini ir 

objektīvi gan paredzētajiem darbu veidiem, gan materiāliem.  

Tādējādi, Projekta 1.daļas kopējās indikatīvās izmaksas (EUR), salīdzinājumā ar domes 

13.04.2018. Lēmumu Nr.70, ir šādas: 

Izmaksu elementi Lēmums Nr.70 
Indikatīvās izmaksas 

pēc būvprojekta 
Starpība 

ERAF daļa 896 265.00 896 265.00 0.00 

Valsts budžeta dotācija 62 232.00 201 708.73 139 476.73 

Pašvaldības finansējums 318 298.00 1 143 016.15 824 718.15 

Neattiecināmās izmaksas 34 350.00 58 786.56 24 436.56 

KOPĀ: 1 311 145 2 299 776.44 988 631.44 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Projekta 1. un 2.daļas plānotās indikatīvās izmaksas (EUR) ir šādas: 

Projekta 

pasākumi 

Pasargāto 

iedzīvotāju 

skaits 

Pasargāt

o objektu 

skaits 

Pašvaldības 

finansējums, 

t.sk. 

neattiecināmās 

izmaksas 

Valsts 

dotācija 

ERAF 

finansējums 

(75,59%) 

Attiecināmās 

izmaksas 

KOPĀ 

 

1.daļa –

aizsargdambj

a atjaunošana, 

krastu 

stiprināšana, 

sūkņu stacijas 

pārbūve  

2770* 14* 1 201 802,71 201 708,73 896 265.00 2 240 989.88 

4 751 109,44 

2.daļa –

dambja 

būvniecība no 

Kadagas tilta 

līdz Gaujas–

Daugavas 

kanālam, 

Kadagas ceļa 

klātnes 

pārbūve, 

“Upmalu” 

dambja 

izbūve 

4155 21 370 294.00 65 346.00 2 015 693.00 2 451 333.00 

Kopā 6925 35 1 572 096,71 267 054,73 2 911 958 4 692 322.88 4 751 109,44 

Lai nodrošinātu Projekta 1.daļas īstenošanu, nepieciešams apstiprināt papildus finansējumu un 

iekļaut to domes turpmāko gadu budžeta finanšu plūsmā. 

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, domes 2017.gada 22.decembra lēmumu Nr.289 “Par projekta “Novērst plūdu un krasta 

erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”, kā arī Projektu uzraudzības komisijas 13.08.2018. 

un Finanšu komitejas 21.08.2018. atzinumiem, 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 2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Nodrošināt Projekta 1.daļas īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu līdz 

1 201 802,71 euro apmērā, finansējot to no aizņēmuma līdzekļiem Valsts kasē.” 

2. Uzdot projekta vadītājai Laurai Indriksonei līdz šā gada 1.septembrim iesniegt CFLA 

precizēto Projekta 1.daļas pieteikumu. 

3. Atbildīgais par lēmuma 1.punkta izpildi – domes finansists. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  
 


