
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2019.gada 23.jūlijā                      Nr.140 

 

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 - Projekts), 

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 -Daugavas 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 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 

(VARAM) un CFLA. 

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 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. 

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 “Plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanu Ādažu novadā, Upmalās” 

(turpmāk – būvprojekts) minimālā sastāvā izstrādi. 

Kopš būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes ir notikusi intensīva Gaujas krastu erozija (Valsts 

SIA “Meliorprojekts” 17.06.2019. vēstule nr.01-03/155), kas vairs neatļauj jaunā aizsargdambja 

izbūvi atbilstoši būvprojekta risinājumiem.   

Izvērtējot Projekta 2.daļas aktivitātes P.1.2.(Upmalu aizsargdambja) būvniecības izmaksas uz 

vienu deklarēto iedzīvotāju, kas gūs labumu no pretplūdu pasākumiem, kā arī to, ka Projektu 

nesaskaņo skartās zemes īpašnieks, ir saņemts negatīvs Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās 

vides pārvaldes atzinums, kā arī ir notikusi intensīva Gaujas krastu erozija, kas vairs neatļauj 

jaunā aizsargdambja izbūvi atbilstoši būvprojekta risinājumiem, Projekta realizācija nav 

ekonomiski pamatota un lietderīga un ir pretrunā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu. Līdz ar to, tā ir izņemama no Projekta 2 daļas. 

Projektu “Upmalu aizsargdambja pārbūve un Gaujas labā krasta nostiprināšana” turpmāk attīstīt 

neatkarīgi no Projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”. 

Tādējādi, Projekta 2.daļas kopējās indikatīvās izmaksas (EUR), salīdzinājumā ar domes 

13.11.2018. lēmumu Nr.247 “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: 

Projekta 

pasākumi 

Pasargāto 

iedzīvotāju 

skaits 

Pasargā

-to 

objektu 

skaits 

Pašvaldības 

finansējums, 

eiro 

Valsts 

budžeta 

dotācija, 

eiro 

ERAF 

finansējums, 

eiro 

Kopējais 

finansējums, 

eiro 

 

2.daļa –dambja 

būvniecība no 

Kadagas tilta līdz 

Gaujas–Daugavas 

kanālam, Kadagas 

ceļa klātnes 
pārbūve 

4155 21 370 294,00 65 346,00 1 709 693,00 2 145 333 

 

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”” un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta, kā arī Finanšu komitejas 16.07.2019. 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  2.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.” 

2. Uzdot projektu vadītājam Jānim Meijeram 5 (piecu) darba dienu laikā informēt CFLA  un 

VARAM par šo lēmumu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – projekta vadītājs Jānis Meijers. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  
 


