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Par pumpu trases labiekārtošanu Ādažos 

Ādažu novada dome izskatīja Sporta daļas (SPD) priekšlikumu par domes dalību  biedrības 

„Gaujas Partnerība” atklātajā konkursā, ar projektu „Pumpu trases labiekārtošana Ādažos”. 

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. 

kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 

2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 

aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcības 2.2. “Atbalsts sabiedrisko 

aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, 

sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai” ietvaros.  

Šobrīd pasaulē populāras ir velo “pumpu trases”. Šādas trases izveide Ādažu novadā dažādotu 

iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu. Pumpu trasē velobraucēji ar savu spēku, līdzsvaru un ātrumu, 

virzītās cauri trasei, kuras konstrukcija paredz dažādas grūtības pakāpes cilvēkiem ar atšķirīgu 

prasmju līmeni. Trase būtu pielāgota dažāda vecuma un dažādu braucamo līdzekļu lietotājiem 

(velosipēdi, skrejriteņi, skrituļdēļi, skrituļslidas, utt.). 

Projekta iecere atbilst novada Attīstības programmas (2016.–2022.) mērķiem un uzdevumiem: 

1) VTP5 “Apmierināts novada iedzīvotājs” (uzdevums 5.1.2. “Veicināt un atbalstīt jauniešu 

nodarbinātību”, 5.2.2. “Nodrošināt jaunus un alternatīvus sociālos pakalpojumus” un 

5.2.2.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”); 

2) VTP6 “Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas” (uzdevums 6.2.1. 

“Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību” un 6.2.5. “Izveidot un popularizēt tūrisma 

iespējas Ādažu novadā”); 

3) VTP10. “Daudzveidīgas sporta aktivitātes” (uzdevums “10.1.2.3. “Citiem jauniem sporta 

veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība (pumpu trase)” 

Projekta plānotās izmaksas (EUR) ir šādas: 

Prognozējamās 

izmaksas (bez PVN) 
PVN Pašvaldības līdzfinansējums 

Kopējās 

izmaksas 

37 433 7861 10 % no attiecināmām izmaksām – 3 743  

+ neattiecināmās izmaksas (PVN) 7 861 
45 294.00 

Projekta realizācijai būs nepieciešams domes priekšfinansējums 45 294 EUR apmērā. Pēc Projekta 

īstenošanas domei tiks kompensēti priekšfinansējuma izdevumi  90 % apmērā no biedrības „Gaujas 

Partnerība” finanšu līdzekļiem.  



 

Saimniecības un infrastruktūras daļas 2019.gada budžetā paredzēti līdzekļi 5 000 EUR (t.sk. PVN) 

trases dokumentācijas sagatavošanai.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās daļas 

6.punktu, Ādažu novada Attīstības programmas (2016.–2022.) mērķiem VTP5, VTP6 un VTP10 

un Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un 

Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””, kā arī ņemot vērā, 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 05.03.2019. atzinumu un Finanšu komitejas 

19.03.2019. atzinumu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt projekta „Pumpu trases labiekārtošana Ādažu novadā” (turpmāk – Projekts) izstrādi 

dalībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās 

sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas 

stiprināšanas iniciatīvas” rīcībā 2.2. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un 

interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika 

pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai”. 

2. Uzdot:  

2.1. Sporta daļai līdz 2019.gada 1.aprīlim iesniegt Projekta iesniegumu dalībai biedrības 

„Gaujas Partnerība” izsludinātajā 4.kārtas atklātajā konkursā Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības 

stratēģijas aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”; 

2.2. Juridiskajai un iepirkuma daļai š.g. martā izsludināt publisko iepirkumu “Pumpu trases 

labiekārtošana Ādažu novadā”, paredzot tehniskā projekta un citas nepieciešamās 

dokumentācijas sagatavošanu līdz š.g. jūlijam un trases būvniecības termiņu - līdz 

2020.gada jūlijam, kā arī, pēc Projekta apstiprināšanas organizēt līguma noslēgšanu ar 

iepirkumā uzvarējušo pretendentu; 

2.3. Sporta daļai un domes finansistam pēc Projekta apstiprināšanas nodrošināt  

priekšfinansējumu EUR 40 294 EUR apmērā Sporta daļas 2020.gada budžeta tāmē.  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Sporta daļas vadītājs A.Rozītis. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes Attīstības un investīciju daļas vadītājam. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                 M.Sprindžuks 


