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LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

 

2022. gada 25. aprīlī          Nr. 177 

 

Par projekta “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas 

pagastā” pieteikumu biedrības "Jūras zeme" ELFLA3 rīcībā "Atbalstīt ciemu un 

apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību" 

 

2022. gada 7. aprīlī uzsākās biedrības “Jūras Zeme” izsludinātā atklāta konkursa projektu 

iesniegumu pieņemšanas 14. kārta Lauku attīstības programmas (LAP) 19.2. pasākuma 

“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un Rīcības 

programmas (RP) 43.02. pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

īstenošana” ietvaros sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu 

iesniegšanas termiņš ir līdz 2022. gada 7. maijam, projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku 

atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Rīcībā ELFLA3 “Atbalstīt ciemu un 

apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību” pieejams publiskais finansējums 43 451 eiro 

apmērā. 

Pašvaldības Projektu uzraudzības komisija š.g. 11. aprīlī izskatīja priekšlikumus par 

iespējamiem publiskās infrastruktūras objektiem partnerības teritorijā (Carnikavas pagastā) un 

pieņēma lēmumu virzīt īstenošanai projektu “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja 

D- 2 posmā, Carnikavas pagastā” (turpmāk - Projekts). Projekta ietvaros plānots izbūvēt 

apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Dzelzceļa tilta pār Gauju (Rožu iela) virzienā 

uz Ādažiem (indikatīva shēma – pielikumā). 

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 43 451 eiro, tajā skaitā 39 106 eiro Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums un pašvaldības līdzfinansējums 4 345 eiro. 

Projekta sagatavošanas un īstenošanas nodrošināšanai plānots priekšfinansējums no 

aizņēmuma līdzekļiem līdz 35 630 eiro. 

Projekta īstenošanas termiņš ir ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim. 

Projekts atbilst Ādažu novada Attīstības programmas (2021-2027.) vidējā termiņa prioritātēm: 

- VTP4: “Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā” 

rīcības virziena RV4.2: Dabas parka “Piejūra” attīstība U4.2.2:”Ilgtspējīgi iekļaut dabas 

parku “Piejūra” novada atpūtas un sporta aktivitātēs” pasākums C4.2.2.3. “Gaujas 

promenādes attīstība (Gaujas promenāde no Dzelzceļa tilta līdz Ādažiem.)” 

- VTP4: “Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā” 

rīcības virziena RV4.2: Dabas parka “Piejūra” attīstība U4.2.2:”Ilgtspējīgi iekļaut dabas 

parku “Piejūra” novada atpūtas un sporta aktivitātēs” pasākums C4.2.2.5. 

“Infrastruktūras labiekārtošana” 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 

2. punktu un 21. panta otro daļu, kā arī ņemot vērā domes Finanšu komitejas 20.04.2022. 

atzinumu Ādažu novada pašvaldības dome  



NOLEMJ: 

1. Atbalstīt projekta “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas 

pagastā” pieteikuma iesniegšanu biedrības "Jūras zeme" ELFLA3 rīcībā "Atbalstīt ciemu 

un apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību" ar kopējo plānoto finansējumu 43 451 

(četrdesmit trīs tūkstoši četri simti piecdesmit viens) eiro, tajā skaitā 39 106 (trīsdesmit 

deviņi tūkstoši simtu seši) eiro Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

finansējums un pašvaldības līdzfinansējums 4 345 (četri tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci) 

eiro. 

2. Uzdot Attīstības un projektu nodaļai sagatavot un līdz 2022. gada 7. maijam iesniegt Lauku 

atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā projekta “Apgaismojuma izbūve uz 

Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā” pieteikumu. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu līdz 

35  630 (trīsdesmit pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit) eiro nodrošināt no aizņēmuma no 

Valsts kases ar šādiem saistību izpildes nosacījumiem: 

1.1. aizņēmuma izņemšana 2022. un 2023.gadā; 

1.2. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 3 gadi; 

1.3. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2024. gada maiju. 

4. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai S.Mūzei, 

sadarbībā ar Attīstības un projektu nodaļas vecāko eksperti L.Biti sagatavot un iesniegt 

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē visu 

nepieciešamo dokumentāciju aizņēmuma saņemšanai. 

5. Projekta apstiprināšanas gadījumā uzdot domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam slēgt 

aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi lēmuma 3. punkta izpildei. 

6. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot nepieciešamos finanšu līdzekļus pašvaldības 

budžetā turpmākajos gados. 

7. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.  

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks 

  



Pielikums 

25.04.2022 pašvaldības domes lēmumam Nr. 177 

 

Projekta “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D- 2 posmā, Carnikavas 

pagastā” indikatīvā īstenošanas vieta 

 

 


