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Par projektu “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un 
būvniecība Lilastē” 

 

Carnikavas novada dome (turpmāk – CND) 2020. gada 23. decembrī pieņēma lēmumu (Nr. 27, 
6.§), nolemjot piedalīties biedrības “Jūras zeme” izsludinātajā projektu iesniegumu 
pieņemšanas 11. kārtā ar projektu “Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšana, atpūtas vietu, 
labiekārtojuma, labierīcību, kempinga iespēju projektēšana un izbūve. Nobrauktuves uz 
pludmali izbūve glābšanas transportam”, paredzot Lilastē paplašināt auto stāvlaukumu, izbūvēt 
nobrauktuvi uz pludmali glābšanas transporta vajadzībām, izveidot atpūtas vietas, 
labiekārtojumu, labierīcības un vietu kemperu novietošanai. 

Lauku atbalsta dienests (LAD) ar 2021. gada 17. marta lēmumu Nr. 04.6-11/21/160-e (turpmāk 
– Lēmums) apstiprināja CND iesniegumu, kam tika piešķirts Nr.21-04-FL02-F043.0210-
000001 (turpmāk – Projekts Nr.21-04-FL02-F043.0210-000001).  

CND saistību pārņēmēja - Ādažu novada pašvaldība veica darbības Projekta Nr.21-04-FL02-
F043.0210-000001 īstenošanai, tomēr objektīvi nebija iespējams iesniegt visus nepieciešamos 
dokumentus LAD 2021. gada 14. septembra lēmumā 04-6-11/21/588 noteiktajā termiņā. 
Pašvaldība 2021. gada 24. novembrī pieņēma lēmumu Nr. 222 “Par atteikšanos no projekta 
īstenošanas” par atteikšanos īstenot Projektu Nr. 21-04-FL02-F043.0210-000001, un š.g. 6. 
janvārī saņēma LAD vēstuli Nr. 04.6-11/22/11 ar lēmumu par saistību pārtraukšanu. 

Pašvaldība 2022. gada 7. janvārī saņēma biedrības “Jūras zeme” e-pastu ar informāciju, ka 
atsakoties no Projekta Nr. 21-04-FL02-F043.0210-000001 īstenošanas, ir atbrīvojies 
finansējums EUR 397475,71 apmērā (attiecināmās izmaksas (tajā skaitā publisko finansējumu 
EUR 357728,14)) un lūgumu pašvaldībai līdz š.g. 12.janvārim sniegt priekšlikumu līdzvērtīga 
projekta iekļaušanai biedrības “Jūras zeme” stratēģijā, nosakot projekta nosaukumu, mērķi un 
pamatojumu,  pretējā gadījumā minētais finansējums pašvaldībai vairs nebūs pieejams.  

Pašvaldības Projekta uzraudzības komisija š.g. 7. janvārī izskatīja biedrības lūgumu un 
ierosināja domei konceptuāli atbalstīt jaunu projektu "Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu 
labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē” (turpmāk – Projekts). Projekts paredz 
papildus vietu automašīnu novietošanai Lilastē izveidošanu, atpūtas vietu  labiekārtojuma 
projektēšanu un izbūvi, kā arī glābšanas transporta nobrauktuves izveidošanu uz pludmali. 
Projektā, salīdzinot ar  Projektu Nr.21-04-FL02-F043.0210-000001, ir paredzēts 
daudzveidīgāks atpūtas vietu  labiekārtojuma elementu klāsts (tajā skaitā velonovietnes, 
veloapkopes stends, galdi, soli, vides elementi, u.c.). Vienlaikus Projektā netiek paredzēta 
labierīcību izveidošana, jo tās jau ir izveidotas Lilastes auto stāvlaukumā, un infrastruktūra 
kemperu stāvlaukumam, jo tā palielinātu antropogēno slodzi uz Piejūras dabas parka teritoriju 
un radītu papildus izdevumus pašvaldībai kemperu infrastruktūras uzturēšanai un 
apsaimniekošanai. 
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Projekts atbilst Ādažu novada Attīstības programmas (2021.-2027.) vidējā termiņa prioritātēm: 

l “VTP4: Aizsargāta un sakopta vide brīvā laika pavadīšanai” rīcības virziena “RV4.1:  
Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu 
izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā” uzdevuma 
“U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru” pasākumam “C4.1.1.2. Pieeju jūrai 
būvniecība Carnikavas un Lilastes ciemā”; 

l “VTP4: Aizsargāta un sakopta vide brīvā laika pavadīšanai” rīcības virziena “RV4.2: 
Dabas parka “Piejūra” attīstība” uzdevuma “U4.2.1: “Īstenot novada ilgtspējīgas 
attīstības intereses dabas parka “Piejūra” teritorijā” pasākumam C4.2.1.1. “Dalība dabas 
parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā”;  

l “VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra” rīcības virziena “RV3.2: 
Mobilitātes attīstība” uzdevuma “U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas” 
pasākumam C3.2.2.1. “Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana”.  

Projekta realizācijas termiņš ir līdz 2023.gada 31.decembrim un pēcuzraudzības periods no 
Lauku atbalsta dienesta puses pieci gadi pēc Projekta pabeigšanas. 

Projektam ir pieejamas investīcijas attiecināmajām izmaksām EUR 397475,71, tajā skaitā 
struktūrfondu finansējums EUR 357728,14 (90% no attiecināmajām izmaksām) un pašvaldības 
līdzfinansējums EUR 39747,57 (10% no attiecināmajām izmaksām). 2022. gadā jāuzsāk 
Projekta būvprojekta un ar to saistītās dokumentācijas izstrāde, kam nepieciešams Pašvaldības 
līdzfinansējums EUR 35 000,00 apmērā, kas ir iekļaujams Projekta attiecināmajās izmaksās.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 2. punktu un 21. panta otro daļu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Konceptuāli atbalstīt projekta “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma 
projektēšana un būvniecība Lilastē” iekļaušanu biedrības “Jūras zeme” stratēģijā un tā 
īstenošanu ar kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 397475,71 (trīs simti deviņdesmit 
septiņi tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci euro, 71 cents), tajā skaitā publiskais 
finansējums EUR 357728,14 (trīs simti piecdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti divdesmit 
astoņi euro, 14 centi) un pašvaldības līdzfinansējumu EUR 39747,57 (trīsdesmit deviņi 
tūkstoši septiņi simti četrdesmit septiņi euro, 57 centi) apmērā. 

2. Iekļaut EUR 35000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši euro) pašvaldības administrācijas 
Attīstības un projektu nodaļas 2022. gada budžeta projektā Projekta būvprojekta un ar to 
saistītās dokumentācijas sagatavošanai. 

3. Attīstības un projektu nodaļai līdz š.g.12. janvārim informēt biedrību “Jūras zeme” par šo 
lēmumu un iesniegt Finanšu nodaļai Projekta indikatīvās naudas plūsmas grafiku. 

4. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                        M. Sprindžuks 


