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2020.gada 28.aprīlī                                                     Nr.98 

Par velotrases izveidošanu 

Latvijā un pasaulē populāras kļūst velo “pumpu trases”, kur velobraukšana īpaši aprīkotā vietā 

apvieno sportu un izklaidi, uzlabo fizisko formu un pilda sociālo funkciju, rosinot aktīvi un veselīgi 

pavadīt brīvo laiku.  

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

1) VTP5 “Apmierināts novada iedzīvotājs” (uzdevums 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)” 

Ādažu novada Sporta attīstības stratēģijā (2016. – 2022.) ir noteikts, ka Sporta attīstības galvenais 

mērķis ir veicināt iedzīvotāju nodarbošanos ar sportu, t.sk. radot katram iedzīvotājam iespējas 

nodarboties ar sportu, izveidojot sporta infrastruktūru un sekmējot bērnu interesi par sportu. 

Trases projektēšanas un būvniecības kopējās izmaksas ir aptuveni 120’000 EUR. 

Paredzams, ka trases teritorijas platība būs aptuveni 1100 m2  (t.sk. pašas velotrases platība 

aptuveni 500 m2 (garums ap 150 m, platums ap 2 m, un 30 pacēlumi). Papildus tiks izbūvēta 

notekūdens sistēma, apgaismojums, starta un pulcēšanās platforma, apzaļumojams (paklāja zālājs) 

un labiekārtojums (soliņi, atkritumu urnas, informatīvās zīmes). Nākotnē trases teritorijā varētu 

veikt videonovērošanu, kā arī izbūvēt labierīcību ēku un žogu. 

Ādažu novada dome 2020.gada budžetā apstiprināja finansējumu 50’000 EUR apmērā trases 

ierīkošanai, ko paredzēts izlietot projektēšanai (paredzot būvniecību vairākās kārtās) un vismaz 

1.kārtas būvdarbu izpildei. Būvniecība tiks turpināta turpmākajos gados, atbilstoši būvprojektam 

un pašvaldības budžeta iespējām. 

Domes Sporta daļa, konsultējoties ar jomas speciālistiem, izvērtēja trases novietojuma iespējas 

pašvaldības īpašumos, kā arī šo jautājumu izskatīja Attīstības komitejas 14.04.2020. sēdē un par 

labāko vietu uzskata īpašumu Attekas ielā 41 (pielikums Nr.1). 

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, 

kā arī ņemot vērā, Attīstības komitejas 14.04.2020. atzinumu un Finanšu komitejas 21.04.2020. 

atzinumu, Ādažu novada dome  

 



 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt investīciju projekta “Velotrases ierīkošana Ādažos” realizēšanu vairākās kārtās 

Ādažu novada domes nekustamajā īpašumā Attekas iela 41, Ādaži, (kadastra Nr. 

80440070563) saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Sporta daļas vadītājam nodrošināt lēmumā minētā projekta realizāciju, iekļaujot tā izpildei 

nepieciešamos finanšu līdzekļus pašvaldības turpmāko budžetu projektos. 

3. Izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                 M.Sprindžuks 


