
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2019.gada 26.novembrī                     Nr.225 

 

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda iniciatīvas “Urban Innovative Actions” 

projektu konkursā 

 

Ādažu novada dome izskatīja Rīgas Tehniskās universitātes 2019.gada 12.novembra vēstuli 

“Priekšlikums dalībai sadarbības projektā” un 2019.gada 19.novembra domes Finanšu komitejas 

sēdē uzklausīja Rīgas Tehniskās universitātes prezentāciju par dalību Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) sadarbības projektā “Urban Innovative Actions” (UIA) ar finansējuma 

piesaistei, organizējot sadarbību notekūdeņu apsaimniekošanas jomā ar Ādažu, Ogres un 

Salaspils novadiem.   

UIA mērķis ir līdzfinansēt inovatīvus un eksperimentālus izmēģinājuma projektus.  

Projektu īstenošanai var pieteikties pašvaldības un to kapitālsabiedrības, apvienojoties grupā, 

kuru kopējais iedzīvotāju skaits ir vismaz 50 000 iedzīvotāji.  

Rīgas Tehniskā universitāte, sadarbībā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Civitta Latvija", 

nodrošinās projekta sagatavošanu atbilstoši ERAF nosacījumiem par kopējo summu 9000,00 

EUR, ko apmaksās projektā iesaistītās puses, proporcionāli tām paredzētā projekta 

līdzfinansējuma apjomam.     

ERAF projekta līdzfinansējums ir līdz 80 %, bet ne vairāk kā 5 miljoni eiro.  

Projekts jāīsteno 3 gadu laikā no finansējuma saņemšanas brīža.  

Rīgas Tehniskās universitāte piedāvā minētajām pašvaldībām tehniskus risinājumus notekūdeņu 

atkārtotai izmantošanai, aktīvo dūņu utilizācijai un akvaponikai (inovatīva metode zivkopības un 

dārzkopības produkcijas audzēšanu bez grunts, ar organiskajām vielām un slāpekli bagātinātā 

ūdenī), nodrošinot ūdens atgriešanu vidē, tādejādi ietaupot gan dabas resursus, gan finanšu 

līdzekļus.  

Projekta realizācijas rezultātā Ādažu novadā tiks palielināta esošās ūdens attīrīšanas iekārtas 

jauda, izbūvēta biogāzes koģenerācijas stacija un ēkas kultūraugu un zivju audzēšanai visa gada 

garumā ar akvaponikas metodi. Ēkas tiks apkurinātas ar projekta rezultātā izbūvētās 

koģenerācijas stacijas atjaunojamo enerģiju.  

Aptuvenās projekta realizācijas izmaksas Ādažu novada domei varētu būt aptuveni 398 660 EUR 

(20 % no kopējām izmaksām), kas tiks precizētas pēc minētā projekta pieteikuma 

apstiprināšanas. 

Ādažu novada domes ieskatā, tās SIA “Ādažu Ūdens” spēj veikt minētā projekta organizēšanas 

un realizēšanas pienākumus gan Ādažu novadā, gan arī Ādažu novada domes vārdā veicot visu 

projekta vadību un iesaistīto partneru darba koordināciju tā sekmīgai izpildei.  



 

Realizējot Projektu, tiks veicināta Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam 

vidējā termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšana: rīcības programmas uzdevums U1.1.4.7. 

Ādažu centra NAI jaudas palielināšana; investīciju plāna projekts Nr.19: prioritāte VTP1  1.2.3.4. 

Ādažu centra NAI 35% jaudas palielināšana, otrā un trešā kārta.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 

Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) vidējā termiņa prioritāti VTP1  1.2.3.4. 

“Ādažu centra NAI 35% jaudas palielināšana, otrā un trešā kārta”, kā arī Finanšu komitejas 

19.11.2019. atzinumu, Ādažu novada dome     

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Ādažu novada domes dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda iniciatīvas “Urban 

Innovative Actions” projektā kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti, sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “Civitta Latvija”,  Salaspils novada domi un Ogres novada domi. 

2. Pilnvarot SIA “Ādažu Ūdens”: 

2.1. piedalīties lēmuma 1.punktā minētā projekta pieteikuma izstrādē; 

2.2. projekta apstiprināšanas gadījumā: 

2.2.1. organizēt Ādažu novada domei saistošu projekta aktivitāšu realizāciju; 

2.2.2. veikt projekta kopējo vadību un iesaistīto partneru darba koordināciju; 

2.2.3. sagatavot daudzpusējā līguma projektu ar lēmuma 1.punktā minētajiem projekta 

dalībniekiem un iesniegt to izskatīšanai domei. 

3. Pilnvarot Rīgas Tehnisko universitāti nodrošināt lēmuma 1.punktā minētā projekta 

pieteikuma sagatavošanu atbilstoši ERAF nosacījumiem. 

4. Ar lēmuma 3.punkta izpildi saistītos izdevumus apmaksāt no SIA “Ādažu Ūdens” budžeta 

līdzekļiem. 

5. Lēmumu par projekta līdzfinansēšanas kārtību pieņemt pēc projekta pieteikuma 

apstiprināšanas. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes Projektu uzraudzības komisijai.    

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                             M.Sprindžuks  

 


