
 

  

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2020.gada 26.maijā                     Nr.117 

 

Par projekta ““Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 

sagatavošanu un īstenošanu””  otro daļu 

 

Šā gada 28. aprīlī Ādažu novada dome pieņēma lēmumu 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”, nosakot projekta ““Novērst plūdu un krasta 

erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” (turpmāk – Projekts) 

pirmās un otrās daļas turpmākās īstenošanas kārtību. 

Projekta 2. daļas realizācijas risku rada joprojām neapstiprinātie grozījumi Ministru kabineta 

2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 519 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 

5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krastu erozijas risku apdraudējumu pilsētu 

teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – 

Noteikumi).  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) savā 18.05.2020. vēstulē Nr. 4-

4/4465 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”” 

informē, ka Noteikumu grozījumi ir izstrādāti un saskaņoti ar institūcijām, tomēr netiek virzīti 

apstiprināšanai Ministru kabinetā līdz domes lēmumam par to, ka pašvaldība nodrošinās plānotā 

Projekta sagatavošanu un īstenošanu līdz 2023.gada 31.decembrim - Eiropas Savienības fondu 

2014.-2020.gada plānošanas perioda noteiktajā termiņā.  

Sadarbojoties ar VARAM un gaidot Noteikumu grozījumus 2019.gadā (kad  tika saņemts 

pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par snieguma ietvara izpildi), dome rīkojās atbildīgi, jo 

izvērtēja aktuālo situāciju un projekta riskus, un informēja VARAM par domes  23.07.2019. 

lēmumu Nr.140 “Par grozījumiem 2017. gada 23. decembra lēmumā Nr. 289 “Par projektu 

“Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un 

īstenošanu”, norādot, ka realizējot Projektu, tiks veicināta Ādažu novada Attīstības programmas 

2016.-2022.gadam vidējā termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšana, kā arī tiks sasniegti šādi 

Projekta rādītāji: 

Projekta  rādītāji Projekta 2. daļa 

1) Projekta iznākuma rādītājs: iedzīvotāju skaits, kuri gūst labumu no pretplūdu 

pasākumiem 
4155 

2) Specifiskais iznākuma rādītājs: dažādu veidu piesārņoto vietu un piesārņojumu 

emitējošo objektu skaits projektā, kuros samazināts vides un sociālekonomisko 

zaudējumu risks 

21 

Pašvaldībai nebija pieejami brīvi finanšu līdzekļi, lai pirms Noteikumu grozījumu apstiprināšanas 

un CFLA uzaicinājuma saņemšanas tā sagatavotu un iesniegtu Projekta otrās daļas projektu, 

tādejādi uzņemoties nesankcionētas finanšu saistības bez ES struktūrfondu atbalsta un bez 

aizņēmuma Valsts kasē.   



 

Domes pārstāvji, tiekoties ar VARAM atbildīgajiem darbiniekiem šā gada 9.janvārī, tika 

informēti par Noteikumu grozījumu paredzēto izsludināšanu šā gada janvārī, kas vēlāk izrādījās 

nepatiess apgalvojums. 
 

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” norādīts - lai iekļautos Projekta laika grafikā, domei bija būtiski arī saņemt 

informāciju par kompetentas valsts pārvaldes iestādes sniegto atzinumu par 1. posma 

apturētajiem maksājumu pieprasījumiem ne vēlāk, kā līdz šī gada 15. maijam, jo aizsargdambis ir 

vienota līnijbūve, kas tiek būvēta no lejteces uz augšu, un, pastāvot riskam zaudēt ES 

finansējumu un pilnībā neizbūvēt projekta 1. posmu, var veidoties pārtraukums ar 2. posmu.   

Līdz 18.05.2020. šāds atzinums domē netika saņemts.  

VARAM savā 18.05.2020. vēstulē Nr.4-4/4465 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas 

risku apdraudējumu Ādažu novadā ” informēja domi, ka Noteikumu grozījumi netiek virzīti 

apstiprināšanai Ministru kabinetā līdz Ādažu novada domes lēmumam par to, ka pašvaldība 

nodrošinās plānotā projekta sagatavošanu un īstenošanu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. 

gada plānošanas perioda noteiktajā termiņā (līdz 2023.gada 31.decembrim), kā arī, ka domei 

26.05.2020. jāpieņem lēmums par projekta realizāciju un jāpaziņo par lēmumu VARAM ne vēlāk 

kā līdz 27.05.2020. pretējā gadījumā projekta līdzfinansējums tiks novirzīts citām vides jomas 

aktivitātēm. 

Ņemot vērā ārkārtas situāciju Gaujas krastu erozijā un force majore apstākļus, dome  26.05.2020. 

pieņēma lēmumu 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””, nosakot, ka, ņemot vērā 

būvprojekta izvērtēšanu, un ka tehniskās dokumentācijas izmaiņu sagatavošana tiks veikta līdz šī 

gada 15.jūnijam, kā arī, to, ka domē nav saņemta informācija no Finanšu ministrijas vai Valsts 

Kases par piešķirtā aizņēmuma izmantošanu un Centrālās finanšu līgumu aģentūras (turpmāk - 

CFLA) atzinums par būvniecības iepirkuma dokumentācijas pārbaudes rezultātiem, ir lietderīgi 

pagarināt līdz š.g. 16.jūnijam lēmuma pieņemšanas termiņu par krastu nostiprinājumu izbūves 

tehniskajiem risinājumiem. 

Projekta pirmās daļas 1. kārtas būvdarbu pabeigšanas gadījumā tikai par domes budžeta 

līdzekļiem, domei nepietiks savu līdzekļu Projekta otrās daļas finansēšanai. Ja Projekta pirmā 

daļa netiks izpildīta pilnā apjomā, tad, pat izpildot Projekta otro daļu, netiks sasniegti Projekta  

rādītāji. 

Atbilstoši Noteikumu nosacījumiem, Projekta otrā daļa jārealizē līdz 2023.gada 31.decembrim. 

Ņemot vērā Noteikumu grozījumu pieņemšanas kavēšanos (par ko informējām VARAM 

20.02.2020 elektroniskā sarakstē un atkārtoti 07.04.2020 vēstulē Nr.ĀND/1-12-6/20/342),  atlikto 

iepirkumu projektēšanas darbiem (par ko informējām VARAM 12.02.2020. vēstulē Nr.ĀND/1-

12-6/20/296), kā arī pārskatot Projekta otrās daļas izpildes laika grafiku, dome konstatēja, ka 

pastāv pārāk augsts risks Projekta otrās daļas neizpildei termiņā un pilnā apjomā līdz 2023. gada 

31. decembrim.  

Vēršam uzmanību, ka, ievērojot ārkārtas situāciju Gaujas krastu erozijā un no tā iezietošo plūdu 

draudu risku palielināšanos, Projekta otrās daļas plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

finansējumu 1 785 326 EUR apmērā ir ļoti būtisks atspaids domei, lai izpildītu Nacionālā plūdu 

plāna augstākās prioritātes un pasargātu Ādažu novadu un tā iedzīvotājus. Izvērtējot gan ar 

projekta īstenošanu un finansēšanu saistītos riskus, gan arī jautājuma risināšanas nozīmību, 



 

novirzot Projekta otrās daļas plānoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 1 785 326 

EUR apmērā citām vides jomas aktivitātēm valstī, VARAM tomēr būtu jāparedz finansējums no 

valsts budžeta sākot ar 2021. gadu Ādažu novada domes Projekta 2.posmam vai jāparedz tas 

jaunajā ES struktūrfondu plānošanas periodā, nosakot samērīgu termiņu Projekta ieviešanai. 

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

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

pantu, 3. panta pirmo daļu, Ādažu novada domes 28.04.2020. lēmumu 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” un Projektu uzraudzības komisijas 

21.05.2020. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Pārtraukt projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 

otrās daļas realizāciju. 

2. Attīstības un investīciju daļai informēt VARAM par šo lēmumu. 

3. Domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam 26.05.2020. nosūtīt VARAM lūgumu par steidzamu 

risinājumu projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 

otrās daļas realizācijai, un lūgumu VARAM plānot finansējumu Projekta 2.posma izpildei no 

valsts budžeta līdzekļiem vai arī paredzot tos ES struktūrfondu jaunajā plānošanas periodā ar 

samērīgiem Projekta ieviešanas termiņiem, ja Projekta otrās daļas ERAF finansējums 1 785 

326 eiro tiks novirzīts citām valsts vides jomas aktivitātēm. 

4. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  

 


