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Par LIFE programmas projekta koncepta sagatavošanu
Ādažu novada dome izskatīja domes Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas (turpmāk
– Komisija) informāciju par tūrisma izaugsmi Latvijā un Ādažos gan kā eksporta nozarei (no
2000.gada 16.6 reizes), gan arī kā novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas veidam. Komisija
akcentē šādus aspektus un ierosina izmantot Eiropas Savienības fondus tūrisma veicināšanai
novadā:
1) Novadu šķērso Baltijas valstis apceļojošo tūristu intensīva plūsma. Tūristu nakšņojumi novadā
nav būtiski ietekmējama (78 % nakšņojumu ir Rīgā un 8 % Jūrmalā), tūristus Ādažu novadā
varētu piesaistīt tikai ar interesantiem apskates objektiem vai fiziskām aktivitātēm.
2) Novada nozīmīgākie tūrisma piesaistes resursi ir daba: Gauja, savienotie ezeri, mitrāji, meži,
u.tml., t.sk. vairākas “NATURA 2000” teritorijas, paverot plašas iespējas gan dabas tūrisma
infrastruktūras, gan dabas tūrisma produktu izveidei, īpaši aktīvā tūrisma jomā (nobraucieni ar
laivām, SUPiem, smaiļošana, burāšana, izbraucieni ar kuģīšiem).
3) Tūrisma attīstības virzieni ir noteikta Ādažu novada Attīstības programmas Rīcības plāna
uzdevumos: U 6.1.2. “Attīstīt rekreācijas infrastruktūru pie ūdens resursiem”, un U 6.2.5.
“Attīstīt tūrisma infrastruktūru”. Arī novada telpiskās attīstības perspektīva ir saistīta ar
ūdensceļu, rekreācijas un tūrisma attīstību. Papildus, arī Ādažu novada ūdensobjektu
koncepcijā vairums no ūdenstilpņu apsaimniekošanas veidiem ir saistīti ar atpūtu pie vai uz
ūdens.
4) Visi iepriekš minētie apsvērumi norāda uz to, ka novads apzinās rekreatīvo spiedienu uz dabas
teritorijām, kā arī uz pašvaldības vēlmi veidot ilgtspējīgu tūrisma un rekreācijas jomas
attīstību. Viens no veidiem, kā šo vēlmi varētu īstenot, ir izmantot Eiropas Komisijas LIFE
programmu, kas ir finanšu instruments vides un klimata jomā, lai veicinātu, aktualizētu,
attīstītu un īstenotu ES vides un klimata politiku.
Izvērtējot Komisijas argumentus, dome konstatēja:
1) LIFE programma ir izmantojama kā Komisijas ierosinājuma izpildes instruments un
līdzfinansējuma avots, jo projektu pieteikumus var iesniegt arī pašvaldības, paredzot veikt
inovatīvus un ilgtspējīgus uzlabojumus. Respektīvi, domes dalībai LIFE programmā
nepieciešams sagatavot tādu projektu, kura aktivitātes un ilgtspējīgā tūrisma modelis balstītos
uz novada dabas resursu izmantošanu.
2) LIFE programmas atbalsts ir ļoti plašs tieši Vides apakšprogrammā un Klimata pasākumu
apakšprogrammā. Latvijā šo programmu vēsturiski vairāk izmanto nevalstiskās organizācijas,
parasti - dabas projektu realizācijai. Tomēr 2020. gada LIFE programmas uzsaukumā ir
jauninājums “tirgum gatavie” produkti vides un klimata tehnoloģijās, un tas ir ērts un

pieejams veids kā arī privātie uzņēmēji var veikt arī ar tūrismu saistītu jaunu produktu vai
tehnoloģiju ieviešanu. Diemžēl šīs virziens neatbilst pašvaldību funkcijām un dome nevar
realizēt.
3) Vienīgais ātrākais un salīdzinoši vienkāršākais veids, kādā dome varētu pieteikt dalību LIFE
programmā, ir izstrādāt tāda projekta konceptu, kas paredz aktīvo atpūtu pie ūdens objektiem,
lai samazinātu antropogēno slodzi pašvaldībai piederošā noteiktā dabas teritorijā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
2. un 3. punktu, 61. pantu, domes 2017.gada 20. jūnija saistošo noteikumu Nr. 22/2017 “Ādažu
novada pašvaldības nolikuma“ 20. punktu, Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas
24.01.2020. sēdes protokolu, Attīstības komitejas 11.02.2020. atzinumu un Finanšu komitejas
18.02.2020. atzinumu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1.

Uzdot Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijai līdz aprīļa sēdei sagatavot un
iesniegt domei izskatīšanai LIFE programmas projekta koncepta priekšlikumu aktīvās
atpūtas pie ūdens objektiem pasākuma vai būvobjekta izveidei pašvaldībai piederošā noteiktā
dabas teritorijā, lai samazinātu antropogēno slodzi tajā.

2. Šī lēmuma 1.punktā minētā projekta koncepta priekšlikumā iekļaut:
2.1. veicamo pasākumu kopumu vienā pašvaldībai piederošā noteiktā dabas teritorijā;
2.2. izmantojamās teritoriju dabas vērtību uzskaitījumu un raksturojumu, kā arī papildu
nepieciešamo datu apzināšanas un ievākšanas kārtību;
2.3. paredzamo aktīvās atpūtas pasākumu vai būvobjektu;
2.4. pasākuma saturu un izpildes kārtību vai būvobjekta mērķi un izmantošanas
nosacījumus;
2.5. paredzamo aktīvās atpūtas pasākumu vai būvobjekta lietošanas rezultatīvos rādītājus;
2.6. nosacījumus projektu koncepta sagatavošanai (iespējamo sadarbības partneru piesaistes
un līdzdalības apjoma apzināšanai, uzrunāšanai, sadarbības priekšlīgumu noslēgšanai,
atbildības sadalījumam, nepieciešamā finansējuma un tā piesaistes pamatošanai, u.c.);
2.7. nosacījumus projekta ieviešanas komandas izveidei, publicitātei, u.c. ar projekta izpildi
saistītajām darbībām.
3. Pieņemt atsevišķu domes lēmumu par turpmākajām veicamajām darbībām dalībai LIFE
programmā un šī lēmuma 1.punktā minētā projekta koncepta sagatavošanas kārtību tā
iesniegšanai Eiropas Komisijai.
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