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Ievads 

 

Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam (turpmāk – Attīstības programma) 

izstrāde uzsākta saskaņā ar Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra lēmumu Nr.7 „Par 

Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam izstrādes uzsākšanu”, ievērojot 

Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtās daļas un Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 12.panta pirmās daļas prasības par pašvaldības teritorijas attīstības 

programmas izstrādāšanu un īstenošanu, kā arī citus spēkā esošos normatīvos aktus. 

Atbilstoši lēmumam, Attīstības programma tiek izstrādāta laka periodam no 2016. līdz 

2022.gadam.  

Attīstības programmas izstrādes darba uzdevums un izpildes termiņi tika apstiprināti 

2015.gada 27.janvārī, apstiprinot Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu, bet precizēti 

2015.gada 30.jūnijā ar lēmumu Nr.114 „Par Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-

2022.gadam izstrādes termiņu precizēšanu” un 2015.gada 28.jūlijā ar lēmumu Nr.142 „Par 

Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam izstrādes termiņu precizēšanu”. 

Uz Attīstības programmas izstrādes laiku tika izveidotas četras darba grupas. Attīstības 

programmas izstrādes darba grupu nolikumi tika apstiprināti ar Ādažu novada domes 

17.02.2015. rīkojumu Nr.ĀND/1-10-1/15/10 „Par novada Attīstības programmas izstrādes 

darba grupu nolikumiem”, bet darba grupu dalībnieki tika apstiprināti ar Ādažu novada 

domes 23.02.2015. rīkojumu Nr.ĀND/1-10-1/15/15 „Par Attīstības programmas izstrādes 

darba grupu sastāvu”. 

Attīstības programma tika izstrādāta, ņemot vērā Rīgas plānošanas reģiona spēkā esošos 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, 

Ādažu novada teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību spēkā esošos teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Ādažu novads. 

Attīstības programma sastāv no trim sējumiem. Pirmajā sējumā ir veikta novada 

pašreizējās situācijas un SVID analīze. Otrajā sējumā ir norādīta novada attīstības vīzija, 

stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes, kā arī, balstoties uz pašreizējās situācijas 

analīzes rezultātiem, katrai no ilgtermiņa prioritātēm noteiktas vidējā termiņa prioritātes, 

rīcības virzieni un uzdevumi. Trešajā sējumā ir ietverta informācija par sabiedrības 

līdzdalības pasākumiem. Rīcības plāns un Investīciju plāns ir otrā sējuma pielikums, kas, 

ņemot vērā plānu izpildes progresu un kārtējam gadam apstiprināto pašvaldības budžetu, 

tiks aktualizēti. Šis ir Attīstības programmas III sējums. 

Ādažu novada Attīstības programmas izstrādes ietvaros laika posmā no 15.01.2015. līdz 

15.04.2015. tika organizēta iedzīvotāju aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot Ādažu novada 

iedzīvotāju viedokli par situāciju novadā pēc esošās attīstības programmas 5 īstenošanas 

gadiem un vēlamajām izmaiņām līdz 2022.gadam.  

Lai veicinātu bērnu radošo un māksliniecisko iztēli, iesaistītu bērnus sabiedriskajās 

aktivitātēs un novada plānošanas dokumenta izstrādē, kā arī stiprinātu bērnu un jauniešu 

piederību Ādažiem, no 23.02.2015. līdz 24.03.2015. tika organizēts bērnu zīmējumu 

konkurss „Mans sapņu novads – ĀDAŽI”.  

Ar 25.08.2015. Ādažu novada domes lēmumu Nr.157 tika apstiprināta Ādažu novada 

attīstības programmas 2016.-2022.gadam pirmā redakcija un tā nodota sabiedriskajai 

apspriešanai. Attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks tika 

noteikts no 28.08.2015. līdz 26.10.215. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 

24.09.2015.  
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Izstrādājot Attīstības programmu, tika ievēroti šādi principi
12

: 

─ ilgtspējīgas attīstības princips — tagadējām un nākamajām paaudzēm nodrošina 

kvalitatīvu vidi un līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionāli izmanto dabas, 

cilvēku un materiālos resursus, saglabā un attīsta dabas un kultūras mantojumu; 

─ interešu saskaņotības princips — saskaņo dažādas intereses un ievēro attīstības 

plānošanas dokumentu pēctecību, nodrošina, lai tie nedublētos; 

─ līdzdalības princips — visām ieinteresētajām personām ir iespēja līdzdarboties 

attīstības plānošanas dokumenta izstrādē; 

─ sadarbības princips — valsts un pašvaldību institūcijas sadarbojas, tai skaitā 

izpildot attīstības plānošanas dokumentos izvirzītos uzdevumus un informējot cita 

citu par nosprausto mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanu; 

─ finansiālo iespēju princips — izvērtē esošos un vidējā termiņā prognozētos resursus 

un piedāvā efektīvākos risinājumus attiecībā uz nosprausto mērķu sasniegšanai 

nepieciešamajām izmaksām; 

─ atklātības princips — attīstības plānošanas process ir atklāts, un sabiedrība tiek 

informēta par attīstības plānošanas un atbalsta pasākumiem un to rezultātiem, 

ievērojot likumā noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus; 

─ uzraudzības un novērtēšanas princips — attīstības plānošanā un attīstības 

plānošanas dokumentu īstenošanā visos pārvaldes līmeņos tiek nodrošināts to 

ietekmes izvērtējums, kā arī uzraudzība un pārskatu sniegšana par sasniegtajiem 

rezultātiem; 

─ subsidiaritātes princips — politiku īsteno tā valsts vai pašvaldības institūcija, kura 

atrodas pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmējiem, un attiecīgie pasākumi tiek 

efektīvi īstenoti pēc iespējas zemākā pārvaldes līmenī; 

─ attīstības plānošanas un normatīvo aktu izstrādes sasaistes princips — politiku 

plāno pirms normatīvā akta izdošanas, un, izstrādājot normatīvos aktus, ņem vērā 

attīstības plānošanas dokumentus; 

─ līdzsvarotas attīstības princips — politiku plāno, sabalansējot atsevišķu valsts 

teritoriju attīstības līmeņus un tempus; 

─ aktualitātes princips — attīstības plānošanas dokumentus aktualizē atbilstoši 

situācijai; 

─ dokumentu saskaņotības princips — pieņemot attīstības plānošanas dokumentu vai 

izdarot grozījumus šādā dokumentā, nodrošina izmaiņu veikšanu arī citos saistītajos 

dokumentos un normatīvajos aktos, ievērojot tiesiskās paļāvības principu. 

Attīstības programmas izstrādes galvenais mērķis ir noteikt vietējās pašvaldības attīstības 

vidēja termiņa prioritātes, mērķus un norādīt veicamos uzdevumus, rīcības, projektus 

pašvaldības ilgtspējīgai un līdzsvarotai sociāli ekonomiskās attīstības veicināšanai. 

Attīstības programmas galvenie uzdevumi: 

1 Noskaidrot esošo situāciju un vispārējās attīstības tendences Ādažu novada teritorijā. 

2 Noteikt Ādažu novada teritorijas attīstības prioritātes, mērķus un uzdevumus. 

                                                           
1
 Likums „Attīstības plānošanas sistēmas likums”, spēkā no 01.01.2009. (ar grozījumiem līdz 06.11.2013) 

2
 Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī, 03.12.2014. 
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3 Definēt Ādažu novada attīstības rīcības plānu, investīciju plānu, veicamos pasākumus 

un projektus. 

Atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.628
3
, attīstības programma ietver: 

1. pašreizējās situācijas raksturojumu un analīzi — attīstības tendences, problēmas un 

izaugsmes resursus; 

2. stratēģisko daļu — vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni (pasākumu kopums); 

3. rīcības plānu un investīciju plānu — rīcības un investīciju projektu kopumu ne mazāk 

kā triju gadu periodam; 

4. attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtību — rezultatīvie 

rādītāji un uzraudzības pārskata sniegšanas biežums un saturs. 

Informācijas iegūšanai izmantoti pāsvaldības dati, speciālistu sagatavotā informācija, 

institūciju apkopotie dati, dažādu interneta adrešu resursi, kā arī pieejamie plānošanas 

dokumenti. Attīstības programmas izstrādi veica Ādažu novada dome, ņemot vērā darba 

grupu, pašvaldības speciālistu, vadības, deputātu un sabiedrības viedokli, bet Attīstības 

programmas vides pārskatu sagatavoja SIA „Reģionālie projekti”. Atbildīgā par Attīstības 

programmas izstrādi – Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas projektu 

vadītāja Inga Pērkone. 

 

Tekstā izmantotie saīsinājumi: 
MK ─ Ministru Kabinets 

Nr. ─ numurs 

SIA ─ sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 

                                                           
3
 MK 14.10.2014. noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem”  
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1 Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem 

 

Sabiedrības līdzdalības pasākumi attīstības programmas izstrādes procesā tika plānoti, 

ņemot vērā 25.08.2009. MK Noteikumus Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā”. 

Lai sekmīgāk apzinātu un apkopotu sabiedrības viedokli Ādažu novada attīstības 

programmas (2016.-2022.) izstrādē, tika veikti sekojoši pasākumi: 

─ caur publikācijām Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv un vietējā avīzē  „Ādažu 

Vēstis” iedzīvotāji tika aicināti iesaistīties kādā no 4 darba grupām (Ekonomiskās 

attīstības; Izglītības, sporta un kultūras; Veselības aprūpes un sociālo jautājumu; 

Telpiskās attīstības, teritorijas plānošanas un vides); 

─ visu 4 darba grupu regulārs darbs (tikšanās, diskusijas, viedokļu apmaiņa un 

apkopojums). Laika posmā no marta beigām līdz maija beigām 3 no 4 darba 

grupām noorganizēja pa 4 sanāksmēm katra un viena darba grupa – 5 sanāksmes. 

Katrā no sanāksmēm piedalījās vidēji 8-9 cilvēki un vienas sanāksmes ilgums 

parasti bija vismaz 2 stundas; 

─ pirms attīstības programmas 1.redakcijas nodošanas publiskai apspriešanai, lai 

detalizētāk izvērtētu rīcības programmā ietvertos pasākumus, 2015.gada jūlijā 

notika 6 sanāksmes, kurās piedalījās vadība un struktūrvienību / iestāžu vadītāji. 

Sanāksmju laikā tika diskutēts par nepieciešamajiem investīciju projektiem un 

citām darbībām, kas būtu jāveic turpmāko gadu laikā. 

─ Ādažu novada iedzīvotāju aptauja (publicējot anketu (3.pielikums) Ādažu novada 

mājas lapā www.adazi.lv un vietējā avīzē  „Ādažu Vēstis”, kā arī piedāvājot to 

saņemt pašvaldībā, tās iestādēs un pie urnām) no 15.01.2015. līdz 15.04.2015.; 

─ bērnu zīmējumu konkurss „Mans sapņu novads – ĀDAŽI”, kas notika no 

23.02.2015. līdz 24.03.2015.; 

─ 28.05.2015. organizējot tikšanos ar iedzīvotājiem pēc iedzīvotāju aptaujas atbilžu 

apkopošanas; 

─ ar 25.08.2015. Ādažu novada domes lēmumu Nr.157 apstiprinātās Ādažu novada 

attīstības programmas 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā 

apspriešana (no 28.08.2015. līdz 26.10.2015.), nodrošinot programmas projekta 

pieejamību Ādažu novada domes ēkā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 

pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv; 

─ 24.09.2015. organizējot sabiedriskās apspriešanas sanāksmi. 

Uz Attīstības programmas izstrādes laiku tika izveidotas četras darba grupas: 

─ Ekonomiskās attīstības darba grupa 7 cilvēku sastāvā (darba grupas vadītājs – 

Māris Sprindžuks); 

─ Izglītības, sporta un kultūras darba grupa 15 cilvēku sastāvā (darba grupas vadītājs 

– Juris Antonovs); 

─ Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa 10 cilvēku sastāvā (darba 

grupas vadītāja – Ieva Roze); 

http://www.adazi.lv/
http://www.adazi.lv/
http://www.adazi.lv/
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─ Telpiskās attīstības, teritorijas plānošanas un vides darba grupa 8 cilvēku sastāvā 

(darba grupas vadītājs – Silvis Grīnbergs). 

Iedzīvotāju aptaujas mērķis bija noskaidrot Ādažu novada iedzīvotāju viedokli par situāciju 

novadā pēc esošās attīstības programmas 5 īstenošanas gadiem un vēlamajām izmaiņām 

līdz 2022.gadam. Aizpildītās anketas varēja ievietot speciāli tam paredzētās urnās, kuras 

atradās Ādažos: Gaujas ielā 33A (Ādažu novada domē, Klientu apkalpošanas centrā, 

Kultūras centrā, Ādažu Mākslas un mūzikas skolā, restorānā – picērijā „4 krasti”), Gaujas 

ielā 30 (bibliotēkā) ,Gaujas ielā 16 (SIA „Ādažu Namsaimnieks”, SIA „Ādažu Ūdens”), 

Gaujas ielā 13/15 (Sociālajā dienestā, SIA „Ādažu slimnīca”), Gaujas ielā 8 (kafejnīcā 

„Madcafe”), Gaujas ielā 11 (Jāņa Saukas gaļas veikalā), Pirmā ielā 26a (Ādažu 

pirmsskolas izglītības iestādē), Kadagā – Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē, Alderos 

– veikalā, Garkalnē – veikalā un Baltezerā: picērijā „PICA & GRILL”, krodziņā „Vanaga 

ligzda”. Aptaujas anketa tika publicēta Ādažu novada laikraksta „Ādažu Vēstis” 2015.gada 

janvāra numurā, kā arī bija pieejama Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv. 

Aptaujā piedalījās 548 respondenti. Tikšanās ar iedzīvotājiem un aptaujas rezultātu 

prezentācija notika 2015.gada 27.maijā. 

Bērnu zīmējumu konkurss „Mans sapņu novads – ĀDAŽI” tika organizēts, lai veicinātu 

bērnu radošo un māksliniecisko iztēli, iesaistītu bērnus sabiedriskajās aktivitātēs un novada 

plānošanas dokumenta izstrādē, kā arī stiprinātu bērnu un jauniešu piederību Ādažiem. 

Zīmējumu konkursā tika saņemti 438 darbi, kas visi bija apskatāmi Gaujas ielas svētku 

laikā 2015.gada 16.maijā. 

No 28.08.2015. līdz 26.10.2015. notika Ādažu novada attīstības programmas 1.redakcijas 

un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana. Rakstiskus priekšlikumus un 

ierosinājumus Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam 1.redakcijas un 

Vides pārskata projekta papildināšanai varēja iesniegt Ādažu novada domē Gaujas ielā 

33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai elektroniski pa e-pastu: inga.perkone@adazi.lv 

līdz 2015.gada 26.oktobrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 

24.septembrī. Ar Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam pirmās 

redakcijas un Vides pārskata projekta materiāliem varēja iepazīties Ādažu novada domes 

Attīstības un investīciju daļā darba laikā, kā arī Ādažu novada domes mājas 

lapā www.adazi.lv. 

 

Lai aktivizētu sabiedrību izteikt savus viedokļus, komentārus un ieteikumus, tika 

izmantotas vairākas metodes: informācijas un aicinājumu ievietošana pašvaldības mājas 

lapā www.adazi.lv (pie jaunumiem un sadaļā „Ādažu novada attīstības programmas 

izstrāde”) (4.pielikums), pašvaldības vietējā avīzē „Ādažu Vēstis” (5.pielikums), publicējot 

paziņojumus Rīgas plānošanas reģiona mājas lapā (6.pielikums) un laikrakstā „Rīgas 

Apriņķa Avīze” (7.pielikums).  

 

http://www.adazi.lv/
http://www.adazi.lv/
http://www.adazi.lv/


ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2016-2022), III SĒJUMS – SABIEDRĪBAS IESAISTES PĀRSKATS 

 

8 
 

Terminu skaidrojums 
 

Attīstības 

programma 

─ Vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu 

kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai 

Bezdarba 

līmenis 

─ Bezdarbnieku  skaits darbaspējas vecumā iedzīvotāju kopskaitā 

Bruto darba 

samaksa 

─ Bruto jeb aprēķinātās darba samaksas fonda sastāvā ir iekļauta 

pamatalga (mēnešalga, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai 

veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, 

piemaksas par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās, samaksa par 

ikgadējo un papildatvaļinājumu, piemaksas pie atvaļinājuma, 

atvaļinājuma pabalsts, kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu, 

darbnespējas lapu A apmaksa, samaksa par citām dienām, kurās 

nestrādā, valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu, ko maksā 

strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas, kā arī darba 

samaksas subsīdijas 

Demogrāfiskā 

slodze 

─ Darbaspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita 

attiecība pret personu skaitu darbaspējas vecumā 

Iedzīvotāju 

blīvums 

─ Skaitlisks lielums, kas parāda, kādai noteiktai teritorijai piederīgo 

iedzīvotāju skaita attiecību pret šīs teritorijas platību 

Iedzīvotāju 

dabiskais 

pieaugums 

─ Starpība starp attiecīgajā periodā piedzimušo un mirušo skaitu 

Investīciju 

plāns 

─ Attīstības programmas rīcības plāna sastāvdaļa laika posmam vismaz 

līdz 3 gadiem, kuru apstiprina pašvaldība. Investīciju plānu var 

aktualizēt katru gadu 

Īpaši 

aizsargājamās 

dabas 

teritorijas 

─ Ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā, lai 

aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību – retas un tipiskas dabas 

ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un 

Latvijai raksturīgas ainavas, ģeogrāfiskos un ģeomorfoloģiskos 

veidojumus, dendroloģiskos stādījumus un dižkokus, kā arī sabiedrības 

atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas  

Natura 2000 

teritorija 

─ Natura 2000 teritorija ir Eiropas Savienības valstu kopīgi radīts 

aizsargājamo dabas teritoriju tīkls jeb sistēma, kas Latvijā izveidots uz 

jau esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju bāzes, tām pievienojot 

122 jaunas teritorijas 

Pakalpojumu 

grozs 

─ Pakalpojumu nodrošināšana pašvaldībās 

Prioritāte ─ Teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta 

priekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstības prioritātēm 

Projekts ─ Pasākumu kopums, kas veicams noteiktu mērķu sasniegšanai noteiktā 

laika periodā ar iepriekš noteiktiem, materiāliem un cilvēku resursiem 

Publiskā 

apspriešana 

─ Ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laika periods, kura 

ietvaros sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un 

priekšlikumus vai piedalās citās institūcijas organizētās sabiedrības 

līdzdalības aktivitātēs (piemēram, sabiedriskajās apspriedēs un 

sabiedriskās domas aptaujās) 
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Rīcības plāns ─ Attīstības programmas sadaļa, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu 

un investīciju plānu attīstības programmā noteikto uzdevumu 

īstenošanai 

Rīcības 

virzieni 

─ Konkrētu pasākumu kopums, kas izvirzīts noteikto vidēja termiņa 

prioritāšu sasniegšanai 

Sabiedriskā 

apspriede 

─ Sanāksme, kurā piedalās un savus iebildumus un priekšlikumus sniedz 

sabiedrības pārstāvji 

Stratēģiskais 

ietekmes uz 

vidi 

novērtējums 

─ Procedūra, kas veicama likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 

noteiktajā kārtībā, lai novērtētu plānošanas dokumenta īstenošanas 

iespējamo ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas 

ietekmes samazināšanai un novēršanai, kā arī lai nodrošinātu 

sabiedrības informēšanu un iesaistīšanu plānošanas dokumenta 

izstrādāšanas procesā 

Stratēģiskais 

mērķis 

─ Koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas 

pārmaiņām noteiktā laika periodā, kas ir vērsts uz teritorijas attīstības 

vīziju sasniegšanu, un kas kalp par pamatu prioritāšu noteikšanai un 

turpmāk veicamo darbību identificēšanai 

Stratēģiskā 

daļa 

─ Attīstības programmas sadaļa, kas definē plānošanas reģiona / 

pašvaldības vidēja termiņa prioritātes un virziena uzdevumus to 

īstenošanai 

Transferts ─ Gadskārtējā valsts budžeta likumā īpaši iezīmētu budžeta līdzekļu 

pārskaitījums, ko var veikt viena līmeņa budžeta – valsts 

pamatbudžeta, valsts speciālā budžeta, pašvaldību pamatbudžeta, 

pašvaldību speciālā budžeta – ietvaros vai starp dažāda līmeņa 

budžetiem 

Uzdevumi  ─ Iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu 

sasniegšanai; tie ir skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi  

Vides pārskats ─ Atsevišķa sadaļa stratēģijā, plānā, programmā, koncepcijā vai cita 

veida plānošanas dokumentā, vai atsevišķs dokuments, kas nosaka, 

apraksta un novērtē attiecīgā dokumenta, kā arī iespējamo alternatīvu 

īstenošanas ietekmi uz vidi, ņemot vērā plānošanas dokumenta 

mērķus, paredzamo realizācijas vietu un darbības jomu 

Vīzija  ─ Lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda 

teritorijas unikālās vērtības 
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Pielikumi 

 

1. Ādažu novada domes lēmumi 

2. Ādažu novada domes rīkojumi 

3. Iedzīvotāju aptaujas anketa 

4. Publikācijas Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv 

5. Publikācijas Ādažu novada domes avīzē „Ādažu Vēstis”  

6. Publikācijas Rīgas plānošanas reģiona mājas lapā www.rpr.gov.lv  

7. Publikācijas laikrakstā „Rīgas Apriņķa Avīze” 

8. Baneris – aicinājums uz dalību attīstības programmas publiskajā apspriešanā 

9. Darba grupu dalībnieku saraksti 

10. Publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi 

11. Publiskās apspriešanas sanāksmes protokols 

12. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu 

13. Atzinumi 

 

 

 

 

http://www.adazi.lv/
http://www.rpr.gov.lv/
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1.pielikums 

Ādažu novada domes lēmumi 
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2.pielikums  

Ādažu novada domes rīkojumi 
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3.pielikums 

Iedzīvotāju aptaujas anketa 
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