
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2018.gada 13.novembrī                     Nr.247 

 

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) 22.12.2017. pieņēma lēmumu Nr.289 “Par projekta 

“Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” (turpmāk - Lēmums), 

paredzot realizēt projektu 2 daļās, un 28.12.2017. iesniedza Centrālajai finanšu līgumu aģentūrai 

(CFLA) pieteikumu projektam “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu 

novadā, 1.daļa” (turpmāk - Projekta 1.daļa), paredzot: 

1) 1.aktivitāti - Ādažu centra poldera aizsargdambja atjaunošana, poldera sūkņu stacijas 

pārbūve un Gaujas kreisā krasta nostiprināšana (turpmāk – P.1.1.); 

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

(turpmāk – P.1.2.). 

Savukārt, Projekta 2.daļas ietvaros plānots izbūvēt aizsargdambi Gaujas kreisajā krastā (no 

Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam) un sūkņu staciju (pie Vējupes caurtekas-regulatora), 

veikt krasta stiprināšanu un pārbūvēt Kadagas ceļu (no tilta līdz pagriezienam uz “Abzaļiem”). 

06.02.2018. dome 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 projektēšanas un 

īstenošanas iespēju pašvaldības 2019.gada budžeta projekta sagatavošanas laikā. 

13.04.2018. dome 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”, nolemjot P.1.2. iekļaut Projekta 2.daļā un meklēt 

risinājumus tās īstenošanai, par ko informēja VARAM un CFLA. 

30.05.2018. 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.  

05.06.2018. CFLA savā vēstulē Nr.39-2-60/7592. informēja 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)”” un Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņa pagarinājumu līdz š.g. 1.septembrim.  

28.08.2018. Dome pieņēma lēmumu Nr.188 “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”, un 31.08.2018. iesniedza CFLA precizēto Projekta 

1.daļas pieteikumu.  



 

16.08.2017. starp domi un VSIA "Meliorprojekts" tika noslēgts līgums Nr.JUR 2017-08/660 par 

būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību (turpmāk - Līgums). 14.09.2018. būvprojekts tika 

iesniegts būvvaldē, kas 02.10.2018. veica atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. 

02.07.2018. starp domi un SIA “Enviroprojekts” tika noslēgts līgums JUR2018-06/488 par 

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

veikšanu Projekta 1.daļas aktivitātēm un š.g. 26.jūlijā tika saņemts atzinums par nepilnībām 

būvprojekta tehniskajā daļā, ko nepieciešams novērst pirms būvprojekta iesniegšanas 

akceptēšanai būvvaldē. Būvprojekta ekonomiskā daļa novērtēta pozitīvi, provizoriskie būvdarbi 

un to apjoms atbilst būvprojekta risinājumiem, kā arī, aprēķini ir objektīvi gan paredzētajiem 

darbu veidiem, gan materiāliem. Pamatojoties uz SIA “Enviroprojekts” atzinumu, VSIA 

“Meliorprojekts” būvprojektā precizēja lokālās tāmes 1-6 “Ceļu nobrauktuvju (CN) būve” 

2.pozīciju “Grunts izmaksas un transports līdz 20 km”, kā rezultātā palielinājās uzberamā grunts 

kubatūra par 812 m3, kā arī tika precizētas plānotās būvdarbu un būvuzraudzības izmaksas. 

Ņemot vērā, ka precizētais Projekta 1.daļas pieteikums tika iesniegts CFLA pirms tika saņemta 

būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā, kā arī, lai novērstu tehnisku 

neprecizitāti attiecībā uz plānotajām izmaksām, ir jāveic precizējumi Projekta 1.daļas kopējās 

indikatīvajās izmaksās. 

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

28.08.2018. lēmumu Nr.188 “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”, ir šādas: 

Izmaksu elementi Lēmums Nr.188 

Indikatīvās izmaksas uz 

02.10.2018.  

(saņemta būvvaldes atzīme par 

projektēšanas nosacījumu 

izpildi būvatļaujā) 

Starpība 

ERAF daļa 896 265,00 896 265,00 0 

Valsts budžeta dotācija 201 708,73 202 124,79 +416,06 

Pašvaldības finansējums 1 143 016,15 1 147 222,55 +4206,40 

Neattiecināmās izmaksas 58 786,56 58 786,56 0 

KOPĀ: 2 299 776,44 2 304 398,90 +4 622,46 

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

Projekta 

pasākumi 

Pasargāto 

iedzīvotāju 

skaits 

Pasargā

-to 

objektu 

skaits 

Pašvaldības 

finansējums, 

eiro 

Valsts 

budžeta 

dotācija, 

eiro 

ERAF 

finansējums, 

eiro 

Kopējais 

finansējums, 

eiro 

 

1.daļa –

aizsargdambja 

atjaunošana, 

krastu 

stiprināšana, 

sūkņu stacijas 
pārbūve  

2770* 14* 1 206 009,11 202 124,79 896 265,00 2 304 398,90 

2.daļa –dambja 

būvniecība no 

Kadagas tilta līdz 

Gaujas–Daugavas 

kanālam, Kadagas 

4155 21 370 294.00 65 346,00 2 015 693,00 2 451 333,00 



 

ceļa klātnes 

pārbūve, 

“Upmalu” dambja 
izbūve 

Kopā 6925 35 1 576 303,11 267 470,79 2 911 958,00 4 755 731,90 

* 40 % apmērā no Projekta kopējā sasniedzamā rādītāja. 

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 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, 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””, 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 

1 206 009,11 eiro apmērā, tajā skaitā, līdz 1 175 948,11 eiro finansēt no aizņēmuma 

līdzekļiem Valsts kasē.” 

2. Uzdot projektu vadītājai Initai Henilanei informēt CFLA par šo lēmumu. 

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

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  
 


