
 

  

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2020.gada 26.maijā                             Nr.116 

 

Par grozījumiem domes 28.04.2020. lēmumā Nr. 92 “ Par 2017.gada 22.decembra lēmuma 

Nr. 289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu 

novadā” sagatavošanu un īstenošanu” izpildi” 

 

Ādažu novada dome savā 2020. gada 28. aprīļa lēmumā Nr. 92 “Par 2017. gada 22. decembra 

lēmuma Nr. 289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu 

novadā” sagatavošanu un īstenošanu” izpildi” (turpmāk – Lēmums) uzdeva Hidromeliorācijas 

inženierei iesniegt Finanšu komitejai 19.05.2020. sēdē  lēmuma projektu par projekta pirmās 

daļas 2.kārtas būvdarbu īstenošanas risinājumiem.  

07.05.2020. dome un VSIA “Meliorprojekts” noslēdza vienošanos Nr. JUR 2020-05/364 “Par 

izmaiņu tehniskās dokumentācijas izstrādi”, nosakot projektētājam pienākumu uzmērīt Gaujas 

kreiso krastu un gultni visā rievsienu izbūves garumā un novērtēt būvprojekta risinājumu 

atbilstību esošajai situācijai. Papildus, būvprojekta izmaiņu tehniskā dokumentācija jāsagatavo 1 

(viena) mēneša laikā no uzmērīšanas dienas.  

Gaujas kreisā krasta un gultnes uzmērīšana tika veikta 15.05.2020., tāpēc būvprojekta risinājumu 

novērtējums un izmaiņas tehniskajā dokumentācijā tiks veiktas līdz 15.06.2020.  

Dome 30.04.2020. nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk - 

VARAM), Finanšu ministrijai (turpmāk – FM), Valsts kasei (turpmāk – VK) un Centrālajai 

finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk – CFLA) vēstuli Nr. ĀND/1-12-6/20/466 “Par Projektu 

"Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa"” informējot par 

ārkārtas situāciju projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 

pirmā daļa” (turpmāk – Projekts) īstenošanā un lūdzot atļaut domei izmantot Projektam piešķirto 

aizņēmumu Valsts kasē, lai pabeigtu dambja pārbūvi un izbūvētu Gaujas kreisā krasta 

stiprinājumus.  

11.05.2020. dome saņēma VARAM vēstuli Nr.4-4/4307 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta 

erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa””, kurā VARAM aicināja FM, VK un 

CFLA rast iespēju turpināt piešķirtā aizdevuma izsniegšanu domei 1.posma pabeigšanai. 

Ņemot vērā, ka būvprojekta izvērtēšana un izmaiņu tehniskās dokumentācijas sagatavošana tiks 

veikta līdz šī gada 15.jūnijam, kā arī, ka domē nav saņemta informācija no FM vai VK par 

piešķirtā aizņēmuma izmantošanu un CFLA atzinums par būvniecības iepirkuma dokumentācijas 

pārbaudes rezultātiem, ir lietderīgi pagarināt Lēmumā noteikto termiņu līdz š.g. 16.jūnijam. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. un 6. 

punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, kā arī Finanšu komitejas 19.05.2020. atzinumu, Ādažu 

novada dome 

NOLEMJ: 



 

1. Izteikt Ādažu novada domes 28.04.2020. lēmuma Nr. 92 “Par 2017. gada 22. decembra 

lēmuma Nr. 289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu 

novadā” sagatavošanu un īstenošanu” izpildi” 3. punktu šādā redakcijā: 

“3. Hidromeliorācijas inženierei Mārītei Grozai līdz 12.06.2020. sagatavot  domes 

lēmuma projektu par Projekta pirmās daļas 2. kārtas būvdarbu īstenošanas 

risinājumiem, ja līdz 10.06.2020. nebūs saņemts atzinums par iepirkumu Nr. ĀND 

2019/1 “Būvdarbi plūdu un krasta risku apdraudējumu novēršanai Ādažu novadā”, vai 

arī būs saņemts negatīvs atzinums.” 

2. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Domes priekšsēdētājs          M.Sprindžuks 


