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Par hidroloģiskās monitoringa stacijas izvietošanu   

 

Ādažu novada dome izskatīja VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

(turpmāk - Iesniedzējs) 2020.gada 26.februāra vēstuli Nr.1-2/363 (domes reģ. Nr.ĀND/1-

18/20/590) ar lūgumu noslēgt bezatlīdzības vienošanos par valsts hidroloģiskās stacijas “Alderi” 

uzstādīšanu pie Gaujas–Daugavas kanāla tilta balsta, ne mazāk kā uz 10 gadiem, ar iespēju to 

pagarināt. 

Iesniedzējs plāno 2020.gadā uzsākt īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

2014.-2020.gada plānošanas periodā paredzētās aktivitātes darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles 

sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides 

pārvaldībā” 5.4.2.2.pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības 

līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” projektu konkursa 3.kārtā. Aktivitātes ietvaros plānots 

attīstīt valsts hidroloģisko monitoringu staciju tīklu.  

Jaunas valsts hidroloģiskās stacijas uzstādīšana Ādažu novadā uz Gaujas–Daugavas kanāla dos 

iespēju kontrolēt plūdu risku Baltezera apkārtnē un valsts nozīmes plūdu riska teritorijā Ādažu 

novadā. 

Hidroloģiskās monitoringa stacijas “Alderi” tehniskais risinājums tiek plānots kā vertikālas 

caurules (ar diametru 3 collas (7,62 cm)) stiprinājums ar distanceriem pie kanāla krasta tilta balsta 

pamatnes, iegremdējot līdz kanāla gultnei, ar izvirzījumu apmēram 700 mm virs tilta balsta 

pamatnes. Vertikālajā caurulē tiks ielaists automātiskais ūdens līmeņa un temperatūras sensors ar 

kabeli un caurules vākā būs ievietota mērījumu datu pārraides aparatūra.  

Izvērtējot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 

otrās daļas 5.punktu, trešo, trīs prim un ceturto daļu, kā arī Attīstības komitejas 10.03.2020. 

atzinumu, Ādažu novada dome                                                                  

NOLEMJ: 

1. Piekrist, ka VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (reģ. Nr.50103237791 

(juridiskā adrese: Maskavas iela 165, Rīga)) bez atlīdzības un par saviem līdzekļiem izvieto  

Hidroloģisko monitoringa staciju “Alderi” pie Gaujas–Daugavas kanāla tilta balsta pamatnes 

un veic tās uzturēšanu un noteikumu ievērošanu pie nosacījumu, ka plānotā darbība 

saskaņojama ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk - VSIA). 

2. Noteikt līguma termiņu līdz 31.12.2030. ar tiesībām pusēm vienojoties līgumu pagarināt.   

3. Domes Juridiskajai un iepirkuma daļai viena mēneša laikā no saskaņojuma ar VSIA  “Latvijas 

Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” saņemšanas sagatavot līguma projektu par  

lēmuma 1. punktā noteikto.  



4. Pilnvarot domes izpilddirektoru noslēgt 3. punktā paredzēto līgumu un veikt lēmuma izpildes 

kontroli.     

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  

 
 
 

 

 


