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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2016.gada 26.janvārī          Nr.9 

 

Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam un Ādažu novada 

attīstības programmas 2016.-2022. gadam Vides pārskata apstiprināšanu  

 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes (turpmāk – Dome) 27.01.2015. lēmumu Nr.7 „Par 

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

30.06.2015. lēmumu Nr.114 „Par Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022. gadam 

izstrādes termiņu precizēšanu”, Domes 28.07.2015. lēmumu Nr.124 „Par Ādažu novada 

Attīstības programmas 2016.-2022. gadam izstrādes termiņu precizēšanu”, likuma “Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta 

ceturto daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.pantu, Ministru kabineta 25.08.2009. 

noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10.punktu, 

kā arī to, ka jautājums 12.01.2016. tika atbalstīts Attīstības komitejā, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt: 

1.1. Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam gala redakciju;  

1.2. Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam Vides pārskata gala 

redakciju. 

2. Nosūtīt Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam gala redakciju atzinuma 

saņemšanai: 

2.1. Rīgas plānošanas reģionam;  

2.2. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Nosūtīt Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam gala redakciju un 

Attīstības programmas 2016.-2022.gadam Vides pārskata gala redakciju atzinuma 

saņemšanai no Vides pārraudzības valsts biroja. 

4. Paziņojumu par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam gala redakcijas 

nodošanu Rīgas plānošanas reģiona un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas atzinumu saņemšanai publicēt domes mājaslapā www.adazi.lv un pašvaldības 

laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – projektu vadītāja Inga Pērkone. 

 

Pielikumā: 

1. Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam, gala redakcija: 

1.1.  I sējums – Esošās situācijas raksturojums, uz 250 lp. 

1.2. II sējums – Stratēģiskā daļa, uz 162 lp. 

1.3. III sējums – Sabiedrības iesaistes pārskats, uz 120 lp. 

http://www.adazi.lv/
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2. Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam Vides pārskata gala redakcija uz 

101 lp. 

3. Paziņojums par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam gala redakcijas 

nodošanu Rīgas plānošanas reģiona un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas atzinumu saņemšanai. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 
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3.pielikums 

 

Paziņojums par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam gala redakcijas 

nodošanu Rīgas plānošanas reģiona, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu saņemšanai 

 

Ar Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra lēmumu Nr.7 „Par Ādažu novada Attīstības 

programmas 2016.-2022.gadam izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta Ādažu novada attīstības 

programmas 2016.-2022.gadam (turpmāk – Attīstības programma) un Attīstības programmas 

Vides pārskata izstrāde. Laika posmā no 2015.gada 28.augusta līdz 2015.gada 2.oktobrim 

notika Attīstības programmas un Attīstības programmas Vides pārskata publiskā apspriešana. 

Publiskai apspriešanai noslēdzoties, tika apkopoti un izvērtēti publiskās apspriešanas laikā 

saņemtie ierosinājumi un komentāri, kā arī izstrādāta Attīstības programmas un Attīstības 

programmas Vides pārskata gala redakcija, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus. Ar 

Ādažu novada domes 2016.gada 26.janvāra lēmumu Nr. 9 „Par Ādažu novada attīstības 

programmas 2016.-2022. gadam un Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam 

Vides pārskata apstiprināšanu” tika apstiprināta Attīstības programmas un Attīstības 

programmas Vides pārskata gala redakcija atzinumu saņemšanai no Rīgas plānošanas reģiona, 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Vides pārraudzības valsts biroja. 

Ar Attīstības programmas materiāliem var iepazīties Ādažu novada domes Attīstības un 

investīciju daļā darba laikā, kā arī Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv. 
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