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Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumā Nr.15 “Par projekta 
“Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1. daļas 

īstenošanu” 
 
Ādažu novada dome 2021. gada 18. oktobrī ar Valsts kasi noslēdza Aizdevuma līgumu Nr. 
A2/1/21/636 ERAF projekta (Nr.5.1.1.0/17/I/009) “Novērst plūdu un krasta erozijas risku 
apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa” (turpmāk – Projekts) īstenošanai, atbilstoši Ādažu 
novada pašvaldības 2021.gada 27.jūlija lēmuma Nr. 15 “Par projekta “Novērst plūdu un krasta 
erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1. daļas īstenošanu” 6.punktam. 

2021.gadā Projekta īstenošana notika lēnāk, nekā sākotnēji plānots, paveikto darbu apmaksai 
nebija nepieciešams izmantot saņemto Valsts kases aizdevumu un tādēļ Valsts kase to nepārcēla 
uz 2022.gadu. Projektā plānotie darbi aizkavējās par aptuveni 3 mēnešiem, jo 1) bija 
nepieciešams veikt tehniskas izmaiņas projektā (tikai uzsākot būvdarbus tika konstatēts, ka 
būvdarbu vietā pēc projekta izstrādes ir izbūvēts LVRTC (Latvijas valsts radio un televīzijas 
centra) komunikāciju kabelis, tādēļ projektētājam bija nepieciešams laiks, lai izstrādātu 
izmaiņas tehniskajā risinājumā plānoto rievsienu vietā paredzot akmens krāvumu, lai neskartu 
izbūvēto kabeli; 2) kavējās materiālu piegādes; 3) būvuzņēmējam bija grūtības nodrošināt 
pietiekamu skaitu darbinieku aktīvajā būvniecības sezonā (jūlijā un augustā). 2021.gadā 
(oktobrī, novembrī un decembrī) plānotie darbi ir pārplānoti un tiks veikti 2022.gadā. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un sakarā ar to, ka ir nepieciešams noslēgt jaunu aizdevuma 
līgumu ar Valsts kasi, kā arī pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 
5. un 6. punktu, 15. panta pirmās daļas 2.punktu un Attīstības komitejas 09.03.2022. atzinumu, 
Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

Veikt šādus grozījumus Ādažu novada pašvaldības domes 27.07.2021. lēmumā Nr. 15 “Par 
projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1. daļas 
īstenošanu”: 

1. Izteikt Lēmuma 3. un 5. punktu šādā jaunā redakcijā: 
 

“3. Projekta ietvaros veicamo būvdarbu izmaksu finansēšanai 2022. 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 2023. gada maiju.  
 



       5. Pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai S.Mūzei, sadarbībā ar Attīstības un projektu 
nodaļas eksperti L.Biti līdz 2022.gada 6.aprīlim sagatavot un iesniegt Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē visu nepieciešamo 
dokumentāciju aizņēmuma saņemšanai”.   

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks  


