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Par konceptuālu atbalstu ELFLA konkursa projekta iecerei 

 

Biedrība “Gaujas Partnerība”, reģistrācijas numurs 40008143121 (turpmāk – Biedrība), 

izsludināja konkursu uz projektu idejām, kuras varētu ietvert Biedrības sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģijā kā stratēģiskos projektus, ar iespēja pretendēt uz ELFLA 

finansējumu teritorijas labiekārtošanas aktivitātē Ādažu pagasta un Ādažu pilsētas teritorijā.  

Noslēdzoties pēdējai izsludinātajai projektu konkursa kārtai, Biedrība secināja, ka Ādažu 

pagasta teritorijā veidojas neapgūts ELFLA finansējums aptuveni 44 500 EUR apmērā, ko 

iespējams novirzīt jaunai projektu kārtai, tādiem projektiem, kuri atbilst visiem šādiem 

nosacījumiem - projekts jāīsteno Ādažu pagasta vai Ādažu pilsētas teritorijā laikā no 2023. gada 

līdz 2025. gada 1. septembrim rīcībā “2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras 

objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”, nepārsniedzot 

kopējās izmaksas 50 000 EUR, no kurām 10 % būs jānodrošina savs finansējums (90 % 

apmaksās ELFLA). 

Ādažu novada pašvaldības Projektu uzraudzības komisija (turpmāk – PUK) š.g. 22. augustā 

atbalstīja divas alternatīvas projektu idejām, ko varētu pieteikt pašvaldība:  

1) "Pastaigu ceļa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu”. Projekta ideja paredz gājēju un 

veloceliņa izveidi gar Gaujas-Baltezera kanālu, kas ir nozīmīgs Ādažu novada vēsturisks 

industriālais mantojums. Kanāls tika izbūvēts 1903. gadā un līdz 20. gadsimta sešdesmitajiem 

gadiem tika izmantots koku pludināšanai. 2021. gadā kanāls no Gaujas līdz Mazajam 

Baltezeram tika atjaunots un ir izmantojams tūrisma attīstībai. Gājēju un veloceliņa veidotu ērtu 

savienojumu starp Ādažu pilsētu, Alderiem un Baltezeru, dotot iespēju aplūkot kanāla sezonālo 

mainību, dažādot ikdienas un atpūtas maršrutus un veikt aktivitātes brīvajā laikā, kā arī 

nodrošinātu drošu ceļu mazāk aizsargātiem satiksmes dalībniekiem kustībai ārpus autoceļiem. 

Projekts atbilst Ādažu novada Attīstības programmai (2021.-2027.) vidējā termiņa prioritātei: 

• “VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra” rīcības virzienam “RV3.2: 

Mobilitātes attīstība” uzdevumam “U3.2.3: Uzlabot  pārvietošanās iespējas starp novada 

ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām” pasākumam “Ā3.2.3.1. Gājēju un velobraucēju 

maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana” un “Ā3.2.3.3. Velo savienojums 

starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu”. 

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

rīcības virzieniem: 

o “RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un 

atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā”, 

uzdevumam “U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru”, pasākumiem “Ā4.1.1.1. Publiskas 

piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem 
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labiekārtošana, ūdens piesārņojuma mazināšana” un “Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – 

Daugavas kanālu izveide”;  

o “RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana” uzdevumam “U4.3.2: 

Attīstīt tūrismu Ādažu novadā” pasākumam “Ā4.3.2.2. Tūrisma maršrutu un produktu 

izstrāde tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai”. 

• “VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija” rīcības virzienam “RV6.3: 

Videi draudzīgs transports un mobilitāte” uzdevumam “U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus transporta 

un mobilitātes risinājumus” pasākumam “Ā6.3.1.2. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība 

(ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.2.)”. 

2) “Irdenā seguma izveide Gaujas aizsargdambim”. Laikā no 2012. līdz 2014. gadam 

pašvaldība izveidoja Gaujas aizsargdambi no Kadagas tilta līdz Gaujas tiltam, lai būtiski 

samazinātu plūdu draudus. Aizsargdambis veidots kā hidrobūve, kas nav pielāgota gājējiem un 

velobraucējiem. Projekta ideja paredz izveidot Gaujas aizsargdambja seguma virskārtu stingru, 

ērti kopjamu un lietojamu gājēju un velosipēdistu vajadzībām. Gaujas aizsargdambis ir svarīgs 

savienojums starp Ādažu pilsētu un Carnikavas ciemu, kā ar savieno Ādažu un Carnikavas 

pagastu teritorijas. Projekts atbilst Ādažu novada Attīstības programmai (2021.-2027.) vidējā 

termiņa prioritātei: 

• “VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra”, rīcības virzienam “RV3.2: 

Mobilitātes attīstība”, uzdevumam “U3.2.3: Uzlabot  pārvietošanās iespējas starp novada 

ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām”, pasākumiem “Ā3.2.3.1. Gājēju un velobraucēju 

maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana”, “Ā3.2.3.3. Velo savienojums starp 

Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu” un “C3.2.3.2. 

Gājēju un velobraucēju maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana”; 

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

rīcības virzieniem: 

o “RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un 

atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā”, 

uzdevumam “U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru”, pasākumam “Ā4.1.1.1. Publiskas 

piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem 

labiekārtošana, ūdens piesārņojuma mazināšana”,  

o “RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana” uzdevumam “U4.3.2: 

Attīstīt tūrismu Ādažu novadā” pasākumam “Ā4.3.2.2. Tūrisma maršrutu un produktu 

izstrāde tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai”. 

• “VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija” rīcības virzienam “RV6.3: 

Videi draudzīgs transports un mobilitāte” uzdevumam “U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus transporta 

un mobilitātes risinājumus” pasākumam “Ā6.3.1.2. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība 

(ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.2.)”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta otro 

daļu, kā arī PUK 22.08.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Konceptuāli atbalstīt konkursa idejas pieteikuma projekta “Pastaigu ceļa izveide gar 

Gaujas-Baltezera kanālu” iekļaušanu biedrības “Gaujas partnerība” stratēģijā un tā 

īstenošanu  ar kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro), 

tajā skaitā ELFLA finansējums 90 % apmērā un pašvaldības līdzfinansējumu 10 % apmērā. 

2. Pašvaldības administrācijas Attīstības un projektu nodaļai līdz š.g. 24. augustam informēt 

biedrību “Gaujas partnerība” par šo lēmumu un iesniegt projekta pamatinformāciju. 
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3. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                        M. Sprindžuks 


