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LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

 

2022.gada 25.aprīlī          Nr. 181 

 

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  

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 397 475,71 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.  

2022.gada 10.janvārī pašvaldība pieņēma lēmumu par konceptuālu atbalstu Nr.7 “Par 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.  

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

“Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība 

Lilastē”” ietvaros plānotajām aktivitātēm. Projekts paredz papildus vietu automašīnu 

novietošanai Lilastē izveidošanu, atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšanu un izbūvi, kā arī 

glābšanas transporta nobrauktuves izveidošanu uz pludmali. 
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Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 397 475,71 eiro, tajā skaitā 357 728,14 

eiro Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums un pašvaldības 

līdzfinansējums 39 747,57 eiro. Projekta sagatavošana un īstenošanas nodrošināšanai 

plānots priekšfinansējums no aizņēmuma līdzekļiem līdz 325 930,08 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 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”; 

• “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”;  

• “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”.  

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 “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un 

būvniecība Lilastē” pieteikuma iesniegšanu biedrības "Jūras zeme" EJZF3 rīcībā 

"Zivjsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes 

publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība" ar kopējo plānoto finansējumu 397 475,71 eiro 

(trīs simti deviņdesmit septiņi tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci eiro un 71 cents) 

apmērā, tajā skaitā 357 728,14 eiro (trīs simti piecdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti 

divdesmit astoņi eiro un 14 centi) eiro Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 

finansējums un pašvaldības līdzfinansējums 39 747,57 eiro (trīsdesmit deviņi tūkstoši 

septiņi simti četrdesmit septiņi eiro un 57 centi). 

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

atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā projekta “Auto stāvlaukuma un atpūtas 

vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē” pieteikumu. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu līdz 

325930,08 eiro (trīs simti divdesmit pieci tūkstoši  deviņi simti trīsdesmit eiro, 8 centi) 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 jūniju. 

4. Projekta apstiprināšanas gadījumā Finanšu nodaļas vadītājai S.Mūzei, sadarbībā ar vecāko 

eksperti I. Grīviņu-Dilāni 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. 
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6. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot nepieciešamos finanšu līdzekļus pašvaldības  

budžetā turpmākajos gados. 

7. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.  

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                        M. Sprindžuks 


