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Nr. 15

Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1.
daļas īstenošanu
Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi 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) paredzēja, ka projektam “Novērst plūdu un krasta erozijas
risku apdraudējumu Ādažu novadā” (turpmāk – Projekts) būs pieejams Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums) 2 911 958 EUR apmērā.
Ādažu novada dome 22.12.2017. pieņēma lēmumu Nr. 289 “Par projektu “Novērst plūdu un
krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”, nolemjot
īstenot Projektu divās daļās.
Abu Projekta daļu īstenošanas rezultātā paredzēts sasniegt 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" (turpmāk - SAM
5.1.1.) šādus rādītājus ERAF un Valsts budžeta finansējuma saņemšanai:
1.tabula
Projekta rādītāji
1) Projekta iznākuma rādītājs: iedzīvotāju skaits, kuri gūst labumu no
pretplūdu pasākumiem
2) Specifiskais iznākuma rādītājs: dažādu veidu piesārņoto vietu un
piesārņojumu emitējošo objektu skaits projektā, kuros samazināts vides un
sociālekonomisko zaudējumu risks
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Projekta pirmā daļa
Dome un Centrālā finanšu līgumu aģentūra (turpmāk - CFLA) 05.04.2019. noslēdza vienošanos
Nr. 5.1.1.0/17/I/009 par ES fonda projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku
apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa” (turpmāk - Projekts-1) īstenošanu, par kopējo
summu 2 304 398,90 EUR.
2.tabula
Finansējuma avots
ERAF
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām
Pašvaldības finansējums
Cits publiskais finansējums
Publiskās attiecināmās izmaksas
Kopējās attiecināmās izmaksas

EUR, t.sk. PVN
896 265,00
202 124,79
1 147 222,55
0,00
2 245 612,34
2 245 612,34

Publiskās neattiecināmās izmaksas
Kopējās neattiecināmās izmaksas
Kopējās izmaksas

58 786,56
58 786,56
2 304 398,90

Projekts-1 paredz būvdarbu izpildi divās kārtās. 1. kārtā tiek pārbūvēts aizsargdambis no
autoceļa Baltezers-Ainaži (A1) līdz Kārklu ielai, un tiek izbūvēta poldera sūkņu stacija. 2. kārtā
tiek izbūvēti aizsargdambim pieguļoša krasta stiprinājumi atsevišķos Gaujas posmos.
Iepirkuma “Būvdarbi plūdu un krasta risku apdraudējumu novēršanai Ādažu novadā” (turpmāk
– Iepirkums) rezultātā dome un būvuzņēmējs SIA “Valkas meliorācija” (turpmāk Būvuzņēmējs), 12.04.2019. noslēdza līgumu Nr. JUR2019-4/292 par Projekts-1 būvdarbiem
(turpmāk – Līgums), ar līgumcenu (bez PVN) 1 739 998,41 EUR, t.sk. 1. kārtai – 563 056,29
EUR, un 2. kārtai 1 424 099,98 EUR (ar PVN).
15.10.2019. dome saņēma CFLA vēstuli Nr. 39-2-40.2/820 par to, ka CFLA lūgusi kompetentas
valsts pārvaldes iestādes atzinumu par domes iepirkuma procedūru, un ka domes maksājuma
pieprasījuma izskatīšana tiek apturēta. Ņemot vērā būvdarbu faktisko stāvokli un reljefa
situāciju (krasta nogruvumi), dome 2019./2020. gadā turpināja 1. kārtas būvdarbus par atlikušo
līgumsummas daļu 119 994,93 EUR apmērā, nodrošinot finansējumu no domes budžeta
līdzekļiem 90 796 EUR apmērā (autoruzraudzībai 1 346 EUR, būvuzraudzībai 15 246 EUR),
jo dambja pārbūve un sūkņu stacija bija jānodod ekspluatācijā neatkarīgi no kompetentas
iestādes atzinuma. 1. kārtas objekti pieņemti ekspluatācijā 2020. gada septembrī.
CFLA savā 2020. gada 19. marta vēstulē Nr. 39-2-40/2060 informēja, ka līdz kompetentās
iestādes atzinuma saņemšanai, tā piemēro finanšu korekciju 100 % apmērā izdevumu
attiecināmajai daļai maksājumu pieprasījumos, līdz ar to 2. kārtas būvdarbi (krasta stiprinājumu
izbūve 1317 m garumā) par 1 424 099,98 EUR (ar PVN)) netika uzsākti, neņemot vērā, ka
Gaujas kreisā krasta erozija pēdējo gadu laikā strauji progresē, īpaši upes līkumā pie sūkņu
stacijas. Krasta nostiprinājuma rievsiena (RS-3) savulaik tika projektēta vidēji 6 m attālumā no
dambja pakājes, bet 2020. gada martā tika konstatēts, ka no atjaunotā dambja pakājes līdz
krastam ir palicis tikai 1,5–2,0 m attālums (2 gadu laikā erozijas vidējais temps bija 2 m).
Turklāt, erozijai turpinoties tiks apgrūtināta rievsienas izbūve un palielināsies pievedamās
grunts apjomi, radot arī būvniecības izmaksu pieaugumu.
Lai noteiktu 2. kārtas būvdarbu izmaksu pieaugumu, dome 07.05.2020. ar VSIA
“Meliorprojekts” (turpmāk – Projektētājs) noslēdza Vienošanās Nr. JUR2020-05/364 par
izmaiņu tehniskās dokumentācijas izstrādi, ar mērķi precizēt būvprojekta apjomus un
risinājuma atbilstību situācijai dabā. Sākotnējās RS-3 būvdarbu izmaksas bija plānotas 284 867
euro apmērā, bet aprēķinātais izmaksu pieaugums – 362 259 EUR, kas tika iekļauts domes
2021. gada budžetā
Dome 22.03.2021. saņēma CFLA vēstuli Nr. 39-2-40/2080 par projekta Nr. 5.1.1.0/17/I/009
maksājuma pieprasījuma izskatīšanas atsākšanu pamatojoties uz Konkurences padomes
11.03.2021. lēmumā Nr. 8 “Par pārkāpuma konstatēšanu, naudas soda uzlikšanu un par lietas
izpētes izbeigšanu daļā” norādīto, ka Konkurences padome izbeidz lietas izpēti pret SIA
“Valkas meliorācija” attiecībā uz Ādažu novada domes veikto iepirkumu Nr. ĀND 2019/01
“Būvdarbi plūdu un krasta risku apdraudējumu novēršanai Ādažu novadā”, nekonstatējot šo
uzņēmuma darbībās Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā noteiktā vienošanās
aizlieguma pārkāpumu.
Domes speciālisti nekavējoties informēja Būvuzņēmēju par iespēju atsākt būvdarbu 2. kārtas
darbus, kā arī kopīgi ar būvprojekta izstrādātāju apsekoja Gaujas kreisā krasta būvdarbu
teritoriju, konstatējot, ka darbus var uzsākt pie rievsienas (turpmāk – RS) RS-2 posma izbūves,
bet ievērojamu izskalojumu rezultātā RS-3 un RS-1 izbūves posmos faktiskā situācija ir būtiski
mainījusies, līdz ar to jāveic atkārtota uzmērīšana.
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Dome 22.04.2021. saņēma Būvuzņēmēja vēstuli Nr. 1_22/04-1 “Par darbu atsākšanu un
izpildes termiņa pagarinājumu” par gatavību atsākt darbus, vienlaikus lūdzot līguma termiņa
pagarinājumu līdz 30.09.2022. Dome 31.05.2021. iesniedza CFLA vienošanās grozījumus par
Projekta-1 īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2022. gada oktobrim, un vienošanās
grozījumi tika parakstīti 11.06.2021. (spēkā ar 31.05.2021 (t.i. ar grozījumu iesniegšanas
dienu).
Projekta-1 2. kārtas būvdarbu ietvaros paredzēts izbūvēt Gaujas kreisā krasta nostiprinājumu ar
rievsienu 3 posmos, kuru kopējais garums ir 1,317 km un būvniecības izmaksas 1 424 000 EUR
ar PVN.
Dome 26.04.2021. ar Projektētāju noslēdza Vienošanos Nr. JUR2021-04/285 par RS-3 izmaiņu
tehniskās dokumentācijas izstrādi, precizējot būvprojekta apjomus un risinājuma atbilstību
esošajai situācijai dabā, nosakot līgumsummu 6200 EUR, bez PVN (7502 EUR ar PVN). Krasta
līnijas izmaiņu apsekošanas darbus (ūdensteces gultnes un krasta mērījumi) tika veikti no 2021.
gada 10. maija līdz 14. maijam.
Projektētājs 07.06.2021. informēja pašvaldību par upes krastu un gultnes uzmērīšanas
rezultātiem, secinot, ka RS–3 trases posmu garums ir palielinājies par 2 m sakarā ar pastiprinātu
krasta eroziju, līdz ar to nostiprinājuma izbūvei palielināsies akmeņu un pievedamās grunts
daudzums. Dabu tāmē tika iekļautas jaunas izdevu pozīcijas, sakarā ar celmu piebēršanu (tika
veikta avārijas darbu ietvaros 2020. gadā). RS-3 trase pagarināta par 2 m, jo krasts strauji
izskalots upes līmeņu svārstību dēļ un vēja un ūdens plūsmas iedarbības rezultātā (lejpus Gaujas
upes pik. 98/00). Projektētājs 2021. gadā jūnijā iesniedza sagatavotas projekta izmaiņas RS-3,
precizējot trasi un veicot nepieciešamo būvmateriālu apjomu pārrēķinu.
05.07.2021. dome iesniedza Būvuzņēmējam RS-3 projekta izmaiņas, t.sk. apjoma izmaiņas, lai
precizētu kopējās izbūves izmaksas.
Dome 09.07.2021. no Būvuzņēmēja saņēma būvdarbu tāmes, kurās iekļautas precizētās RS-3
izbūves izmaksas, kas veido izmaksu sadārdzinājumu 332 059 EUR apmērā, kas kopā ar 2021.
gada budžetā iekļauto sadārdzinājumu 273 231 EUR apmērā, veido kopējās izmaksas 605 290
EUR.
Projekta-1 2. kārtas īstenošanai RS 3 būvdarbu veikšanai ir nepieciešams nodrošināt domes
2021. gada budžetā papildus finansējumu 332 059 EUR apmērā.
3.tabula
Finansējuma avots
EUR, t.sk. PVN
ERAF
896 265
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām
202 125
Pašvaldības finansējums
1 147 222
Publiskās attiecināmās izmaksas
2 245 612
Kopējās attiecināmās izmaksas
2 245 612
Publiskās neattiecināmās izmaksas
58 787
Kopējās neattiecināmās izmaksas
58 787
Papildus izmaksas RS3 rievsienas būvniecībai 1 (iekļauts 2021.g.budžetā)
273 231
Papildus izmaksas RS3 rievsienas būvniecībai1
332 059
Kopējās papildus izmaksas RS3 rievsiena1
605 290
Kopējās izmaksas
2 909 689
Projekta 2.daļa (informatīvi)

1

plānots virzīt uz CFLA kā attiecināmās izmaksas

3

Projekta 2. daļa (turpmāk – Preojekts-2) ietver jauna aizsargdambja un sūkņu stacijas Nr.2
būvniecību, Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanu, Kadagas ceļa pārbūvi no
Kadagas tilta līdz “Abzaļiem”.
Pamatojoties uz CFLA paziņojumu par finanšu korekcijas piemērošanu Projektam-1, dome šā
gada februārī pārtrauca Projekta-2 projektēšanas darbu iepirkumu līdz brīdim, kad tiks saņemts
CFLA lēmums par Projekta-1 maksājumiem.
Projekts-2 jārealizē līdz 2023. gada 31. decembrim. Ņemot vērā Noteikumu grozījumu
pieņemšanas kavēšanos, atlikto iepirkumu projektēšanas darbiem, kā arī pārskatot Projekta-2
izpildes laika grafiku, dome konstatēja, ka pastāv risks Projekta-2 neizpildei termiņā, par ko
informēja VARAM 2020. gada 1. aprīlī.
VARAM savā 01.04.2020. vēstulē Nr. 4-4/3154 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas
risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa” informēja, ka neparedz termiņa pagarinājumu
Projekta-2 realizēšanai, aicināja domi izvērtēt situāciju un pieņemt lēmumu attiecībā uz
Projekta-2 īstenošanu.
Dome 26.05.2020. pieņēma Lēmumu Nr. 117 “Novērst plūdu un krasta erozijas risku
apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” nolemjot pārtraukt Projekta-2
realizāciju. Dome 18.01.2021. nosūtīja VARAM vēstuli Nr. ĀND/1-12-6/21/79 ar lūgumu
sniegt informāciju par iespēju iekļaut Projekta-2 īstenošanu ES struktūrfondu 2021.-2027. gada
plānošanas periodā. Dome 15.02.2021. saņēma VARAM vēstuli Nr. 4-4/1440 ar informāciju,
ka Darbības programmas Latvijai 2021.-2027. gadam projekta specifiskajā atbalsta mērķī 2.1.3.
”Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņā, risku novēršanu un noturību pret katastrofām”
plānots atbalstīt teritorijas ar augstu plūdu risku, un Ādažu novada pašvaldība ir noteikta kā
viena no šīm teritorijām. Precīzāku informāciju būs iespējams saņemt pēc izstrādāto ES fondu
2021.-2027. gada plānošanas perioda regulējošo dokumentu un nacionālā līmeņa normatīvo
aktu apstiprināšanas.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. un 6. punktu, 15. panta
pirmās daļas 2. punktu, kā arī Projektu uzraudzības komisijas 07.06.2021. atzinumu un
12.07.2021. atzinumu, kā arī Finanšu komitejas 20.07.2021. atzinumu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1.

Atbalstīt projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā 1.
daļa” (turpmāk – Projekts) īstenošanai nepieciešamo kopējo finansējumu 2 909 689 EUR
apmērā.

2.

Nodrošināt Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo
izmaksu apmaksai līdz 1 230 506 EUR apmērā.

3.

Projekta ietvaros veicamo būvdarbu izmaksu finansēšanai 2021. gadā ņemt aizņēmumu no
Valsts kases, nepārsniedzot lēmuma 1. punktā noteikto izmaksu apjomu būvdarbiem, ar
šādiem aizņēmuma saistību izpildes termiņiem:
3.1. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 15 gadi;
3.2. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2022. gada augustu.

4.

Projekta finansēšanas apjomu katrā tā īstenošanas gadā noteikt pašvaldības saistošajos
noteikumos par pašvaldības budžetu.

5.

Pašvaldības finansistei S.Mūzei, sadarbībā ar projektu vadītāju L.Biti līdz 2021.gada
31.jūlijam sagatavot un iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē visu nepieciešamo dokumentāciju aizņēmuma saņemšanai.

6.

Uzdot domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam slēgt aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi
lēmuma 5. punkta izpildei.
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7.

Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot nepieciešamos finanšu līdzekļus pašvaldības
budžetā turpmākajos gados.

8.

Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks
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