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Par projektu ”Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” 
 

Ādažu novada pašvaldība 28.02.2022. saņēma Latvijas Pašvaldību savienības vēstuli 
Nr.202202/INIC128 ar aicinājumu piedalīties kā sadarbības partnerim valsts budžeta 
apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” nacionālas nozīmes Latvijas vides aizsardzības 
fonda vides aizsardzības projektā “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 
realizēšana” (turpmāk – Projekts). Projekta vadošais partneris (iesniedzējs) ir Latvijas 
Pašvaldību savienība. 

Saskaņā ar Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (turpmāk – LPPA) 18.02.2022. 
kopsapulcē pieņemto lēmumu, Ādažu novada pašvaldībai piešķirtais finansējums Projekta 
realizēšanai ir 10 621.00 EUR. 

Projekta mērķis ir īstenot Baltijas jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošināt tajā labu 
vides kvalitāti un iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un 
pludmales pieejamību, kā arī veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos. Projektā 
atbalstāmā galvenā aktivitāte ir pludmales apsaimniekošanas pasākumi, piemēram, atkritumu 
vākšana, izvešana, nodošana poligonā, jūras mēslu, izskaloto koku savākšana, nodošana, 
mirušo dzīvnieku savākšana un nodošana, tualešu apkopšana, asenizācijas pakalpojumu 
veikšana, pludmales irdināšana, apauguma novākšana, materiālu, inventāra iegāde. Projekta 
ietvaros bez apsaimniekošanas pasākumu veikšanas var paredzēt arī pludmales infrastruktūras 
izveidi un uzstādīšanu. Projekta realizācijas teritorija Ādažu novadā būtu Carnikavas pagasta 
jūras piekrastes zona.  

Projekta darbības laiks ir no 01.05.2022. līdz 01.10.2022. Projekta realizācijas uzsākšanai ir 
iespējams saņemt 20 % avansu. 

Projekta uzraudzības komisija š.g. 7. martā atbalstīja pašvaldības dalību projektā “Piekrastes 
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, ar mērķi iegādāties un uzstādīt dažādus 
labiekārtojuma elementus Carnikavas pagasta piekrastes zonā 

Projekts atbilst Ādažu novada Attīstības programmas (2021.-2027.) vidējā termiņa prioritātei 
“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” un “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” 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 5. punktu, 15. panta pirmās 
daļas 2. punktu un 21. panta otro daļu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 



1. Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības dalību Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā 
nacionālas nozīmes projektā “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 
realizēšana”, kā sadarbības partnerim, ar kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 
10 621,00 (desmit tūkstoši seši simti divdesmit viens euro). 

2. Nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu projekta 
priekšfinansēšanai EUR 8496,80 (astoņi tūkstoši četri simti deviņdesmit seši euro, 80 centi 
(80 % no attiecināmajām izmaksām)), kas tiks atmaksāts pašvaldībai pēc projekta progresa 
pārskata un noslēguma pārskata apstiprināšanas. 

3. Pašvaldības administrācijas Attīstības un projektu nodaļai līdz š.g.14. martam sagatavot 
projekta pieteikumu un iesniegt to Latvijas Pašvaldību savienībai. 

4.  Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 
 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks  


