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4.pielikums 

Darba grupu SVID analīzes 

 

Joma Stiprās puses Vājās puses Iespējas Draudi 

Satiksme un sakari  Ādažu novadā ir labs ceļu 

tīkls 

 Laba transporta 

infrastruktūra virzienā uz 

Rīgu un Saulkrastiem (A1) 

 Laba sabiedriskā transporta 

satiksme ar Rīgu 

 Labs internets 

 Ir saglabājušās vēstures 

liecības par Pēterburgas ceļu 

Ādažu novada teritorijā 

 Veikals „Maxima” atbalsta 

gājēju ceļa infrastruktūras 

attīstību veikala tuvumā 

 Ir noticis arhitektu plenērs 

Ādažu ciema centra 

satiksmes organizācijas 

pilnveidošanai 

 Ādažu novadā svarīgākās ar 

satiksmes organizēšanu saistītās 

problēmas ir – Ādažu centra 

noslodze un autoceļa A1 

šķērsošana 

 Neattīstīti transporta pieslēgumi 

autoceļam A1 

 Dzīvojamās teritorijas veidojas 

vietās, kur nav attīstīta laba 

satiksmes infrastruktūra 

 Kadagas ciemā ceļu kvalitāte ir 

slikta 

 Iļķenes ceļš ir ļoti sliktā 

tehniskā stāvoklī 

 Podnieku tilts ir sliktā tehniskā 

stāvoklī 

 Garkalnes novada iedzīvotāji 

izmanto Ādažu novada ceļu 

infrastruktūru Baltezerā, lai 

nokļūtu uz Rīgu 

 Izbūvēt gar autoceļu A1 vietējās 

joslas, šosejas pievadceļus un šosejas 

šķērsošanas infrastruktūru 

 Izpētīt grunts līmeni pretī veikalam 

„Maxima”, lai izvērtētu pazemes 

gājēju pārejas izbūves iespējas 

 Rekonstruēt un labiekārtot Gaujas ielu 

 Paredzēt citu satiksmes organizēšanas 

shēmu pie Ādažu vidusskolas un 

citām izglītības iestādēm, decentralizēt 

satiksmi pie Ādažu vidusskolas rīta 

pusē 

 Attīstoties izglītības iestādēm, 

izstrādāt jaunus sabiedriskā transporta 

maršrutus 

 Organizēt vietējo sabiedrisko 

transportu Ādažu novadā 

 Sakārtot Kaula tiltu, novirzot 

automašīnu kustību uz skolu 

 Atjaunot kuģīšu satiksmi Baltezeros 

 Veikt esošo ceļu rekonstrukciju 

 Izbūvēt dzelzceļa atzaru no 

Carnikavas novada 

 Attīstīt ceļu infrastruktūru uz 

Garciemu 

 Izmantot Rail Baltica trases tuvumu 

Ādažu novada teritorijai 

 Tuvāko gadu laikā nav plānots 

attīstīt „Ziemeļu koridora” 

projektu, apejot Baltezera ciemu 

 Neattīstīsies uzņēmējdarbība 

nesakārtotās ielu un ceļu 

infrastruktūras dēļ 

 Neatrisinot satiksmes 

organizāciju no Garkalnes 

novada Mārsilu ciema uz 

autoceļu A1 un Pleskavas 

šoseju, pastiprināsies slodze uz 

Alderu ceļa, Garkalnes novada 

dome neparedz risinājumus 

transporta infrastruktūras 

attīstīšanai pie Mārsiliem 
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Joma Stiprās puses Vājās puses Iespējas Draudi 

 Izbūvēt tiltu pār Gauju Āņos 

 Nodot ceļu Iļķenes ceļu Aizsardzības 

ministrijas valdījumā, attīstīt Vecštāles 

ceļu ar tiltu pie Āņiem, ierobežojot 

tranzītkustību caur NBS poligonu 

 Izveidot ielu tīklu Kadagas ciema 

centrālajā daļā, sakārtot transporta 

infrastruktūru Kadagas ciemā 

 Sadarboties ar Latvijas armiju 

satiksmes infrastruktūras attīstībā 

 Veikt sarunas ar Garkalnes novada 

domi par Garkalnes novada Mārsilu 

ciema iedzīvotāju nokļūšanu uz 

autoceļu A1 un Pleskavas šoseju 

 Pārveidot gājēju tuneli Baltezerā par 

tuneli autotransporta vajadzībām 

 Izbūvēt dzelzceļa pārbrauktuvi 

Garkalnes novadā uz Venču ceļa 

 Atbalstīt tramvaja maršruta izveidi 

līdz Ādažiem 

 Attīstīt Bukultu ceļu  

 Parādīt trasējumā Pēterburgas ceļa 

atrašanās vietu 

 Organizēt dažādus plenērus, lai 

izvērtētu satiksmes shēmas, to 

nepieciešamās izmaiņas novada 

publiskās ārtelpas attīstībai 

 Veicināt telekomunikāciju attīstību 

Enerģētika un 

energoefektivitāte 
 Uzsākta daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju siltināšana 

 Tiks izstrādāti tehniski 

 Nepietiekamas elektroenerģijas 

jaudas nākotnē 

 Paredzēt jaudas, ņemot vērā 

rūpniecisko uzņēmumu vēlmi attīstīt 

savu darbību 

 Neattīstīsies uzņēmējdarbība 

nepietiekamu jaudu dēļ 
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ekonomiskie pamatojumi 3 

industriālajām teritorijām, 

kuros tiks noteiktas arī 

teritorijām nepieciešamās 

jaudas 

 Veikt energoefektīvus pasākumus 

pašvaldības izglītības iestādēs un citās 

pašvaldībai piederošajās ēkās 

 Atbalstīt dažādus projektus, kas 

veicina energoefektivitāti, īstenot 

dažādus projektus energoefektivitātes 

veicināšanai pašvaldībā 

 Piedāvāt iedzīvotājiem iespēju saņemt 

finansējumu daudzdzīvokļu māju 

siltināšanai 

 Atbalstīt elektro uzlādes staciju 

uzstādīšanu Ādažu novadā 

Meža 

apsaimniekošana 

un zemes 

pārvaldība 

 Uzņēmēji vēlas uzsākt savu 

darbību industriālajās 

teritorijās Ādažu novadā 

 Kadagas ciemam tiek 

izstrādāts detālplānojums, 

kas paredzēs jaunas skolas, 

sporta kompleksa, garāžu – 

autostāvvietu, veikala, 

sociālo māju, pansionāta, 

baznīcas izbūvi 

 Atsākta jauna Ādažu novada 

teritorijas plānojuma 

izstrāde 

 Rūpniecības uzņēmumu darbību 

traucē tas, ka Ādažu novadā nav 

darbaspēka ar nepieciešamajām 

zināšanās un prasmēm 

 Daudzās vietās zeme pieder 

vienam īpašniekam, bet ēka uz 

šīs zemes – citam īpašniekam 

 Atsevišķiem Ādažu novada 

ciemiem nav ciemu pazīmes 

 Atsevišķām Ādažu novada 

apdzīvotajām vietām ir 

atsevišķa ciema pazīmes 

 Daudzās vietās novada teritorijā 

ir bijuši bērnu rotaļu laukumi, 

kas šobrīd nefunkcionē 

 Attīstīt industriālās teritorijas pie 

Muižas, Jaunkūlās, Podniekos, 

Birzniekos un Eimuros, paredzēt 

teritorijas industriālo zonu attīstībai, 

teritorijās, kur ir bijušas plānotas 

industriālas būves, veicināt šo būvju 

attīstību 

 Attīstīt Eimurus kā industriālo parku, 

sekmējot ražošanas attīstību abās ielas 

pusēs 

 Veidot buferjoslas vietās, kur 

dzīvojamās apbūves zonas robežojas 

ar rūpnieciskās apbūves zonām 

 Neparedzēt dzīvojamo apbūvi vietās, 

kur varētu attīstīties rūpniecība 

 Veicināt komercdarbības attīstību gar 

autoceļu A1 

 Veicināt jaunu izglītības iestāžu 

būvniecību, atrast vietas skolu 

izvietojumam nākotnē, decentralizēt 

Ādažu vidusskolu 

 Jaunajā Teritorijas plānojumā 

visām teritorijām būs jāparedz 

konkrēts zemes izmantošanas 

veids – funkcionālais zonējums 

 Ādažu lidlauka attīstību kavē 

Carnikavas novada iedzīvotāji 

 Jaunas izglītības iestādes 

būvniecībai būs nepieciešams 

kredīts 
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 Veicināt augstskolas izveidi Stapriņos 

 Sekmēt dzīvojamo teritoriju attīstību 

dabiski skaistās vietās 

 Attīstīt poligona teritoriju Bukultu 

ceļa rajonā 

 Izstrādāt jaunu Ādažu novada 

teritorijas plānojumu 

 Teritorijas, kas bija paredzētas atvēlēt 

Rail Baltica trases vajadzībām, 

turpmāk neparedzēt kā turpmākās 

izpētes teritorijas 

 Izstrādāt detālplānojumus arī citiem 

ciemiem 

 Atcelt detālplānojumus, kuros nekas 

nav uzsākts 

 Pārskatīt novada teritorijas robežas 

Baltezerā, sekmēt Ādažu novada 

teritorijas robežas izlīdzināšanu ar 

Garkalnes novadu 

 Izstrādāt kritērijus ciemu robežu 

pārskatīšanai 

 Veicināt Ādažu lidlauka attīstību 

 Īstenot „Mamma Daba” projektus 

Ādažu novadā 

 Atjaunot vecos bērnu rotaļu laukumus 

daudzdzīvokļu māju pagalmos 

 Paredzēt, ko darīt ar pašvaldības 

īpašumiem, ko pašvaldība neplāno 

izmantot savu funkciju īstenošanai, 

pārdot pašvaldības nekustamos 

īpašumus, kas netiks izmantoti 

pašvaldības funkciju pildīšanai 
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 Veikt sākotnējo IVN lielākām 

teritorijām 

 Izpētīt Ādažu sporta centra ēku un 

teritoriju 

 Ādažu poligona administrācija veidos 

atklāta tipa sporta laukumu Kadagā 

 Ādažu tenisa centrs plāno jaunu tenisa 

kortu būvniecību 

Atkritumu 

apsaimniekošana 
     Novadā izveidot atkritumu šķirošanas 

laukumus 

 Veidot atkritumu savākšanas punktus 

 Atbalstīt iedzīvotāju bezmaksas 

atkritumu šķirošanas konteineru 

izmantošanu Ādažu novadā 

  

Lauksaimniecība 

un lauku attīstība 
 Ādažos darbojas vairāki lieli 

uzņēmumi, kuri pārstrādā 

lauksaimniecības produktus 

 Ādažos darbojas uzņēmums, 

kas Baltijas mērogā ir 

lielākais, kas ražošanā 

izmanto bioloģisku 

produkciju 

 Cilvēki vēlas lietot uzturā 

ekoloģiski tīru produkciju 

 Rīgas tuvums rada pozitīvu 

ietekmi uz lauksaimniecības 

produktu pašizmaksu 

 Cilvēkiem patīk darboties 

dārziņos 

 Lauksaimniecības nozares 

attīstībai nav lielas perspektīvas 

 Ādažu lauksaimnieki nevar 

nodrošināt vietējiem pārtikas 

ražotājiem nepieciešamo 

izejvielu daudzumu 

 Lauksaimniekiem vajag laiku, 

lai sāktu piedāvāt izejvielas 

jauniem pārtikas produkcijas 

ražotājiem 

 Ādažu novadā lauksaimniecība 

kļūst arvien dārgāka 

 Veicināt ekoloģiski tīras 

lauksaimniecības produkcijas 

ražošanu 

 Atbalstīt jaunu lauksaimniecības 

kultūru audzēšanu Ādažu novada 

teritorijā 

 Atteikties no ģenētiski modificēto 

organismu audzēšanas Ādažu novadā 

 Esošiem lauksaimniecības produkcijas 

ražotājiem ir plāni un iespējas attīstīt 

savus darbības apjomus 

 Palielinās pieprasījums pēc 

mazdārziņiem 

 Attīstīt tirgus laukumus dažādās 

Ādažu novada vietās 

 Lauksaimnieciskās ražošanas 

apsīkums 

Dabas aizsardzība  Ādažu novadā ir vairākas 

aizsargājamas dabas 

 Nav zināms, kādus draudus 

dabai rada rūpniecība, izmeši, 

 Ādažu pašvaldībā pieņemt darbā vides 

speciālistu 

 Alternatīvu enerģijas ieguvi 

ierobežo AS „Latvenergo” 
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teritorijas; novada teritorijā 

atrodas 3 īpaši 

aizsargājamās dabas 

teritorijas, kas ir arī Natura 

2000 teritorijas (dabas 

liegums „Lieluikas un 

Mazuikas ezeri”, daļa no 

dabas lieguma „Lielā 

Baltezera salas” teritorijas, 

daļa no aizsargājamo ainavu 

apvidus „Ādaži” teritorijas) 

 Ādažu novadā ir noteiktas 

NATURA 2000 teritorijas 

 Ādažu novadā ir daudz 

aizsargājamu biotopu 

teritoriju 

 Ādažu novadā ir daudz 

dižkoku 

 Ģeogrāfiski netālu atrodas 

Getliņu atkritumu poligons 

dažāda veida starojumi, 

poligons, militārās mācības, 

lidmašīnas 

 Lielu slogu Ādažu novadam 

rada Latvijas armija 

 Ādažu pašvaldībā nav 

speciālists, kas būtu kompetents 

vides aizsardzības jomā, 

gatavojot pašvaldības projektus, 

nav neviens, kas varētu 

kompetenti atbildēt par vides 

aizsardzību novadā 

 Dabas liegums „Lieluikas un 

Mazuikas ezeri” ir iežogots un 

nav pieejams iedzīvotājiem 

 Iedzīvotāji, kuru īpašumā vai 

pie tā plānots būvēt jaunas vai 

attīstīt esošas augstsprieguma 

līnijas, to neatbalsta 

 Sazināties ar Rīgas Tehnisko 

universitāti, lai saņemtu konsultācijas 

vides aizsardzības jautājumos 

 Atbalstīt dažādus alternatīvus 

enerģijas ražošanas veidus Ādažu 

novada teritorijā 

 Veicināt piekļūšanu pie dabas lieguma 

„Lieluikas un Mazuikas ezeri” 

 Nenoteikt vides ierobežojumus vietās, 

kur tas nav aktuāli 

 Izstrādāt rekomendācijas ezeriem 

pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai 

 Atbalstīt elektromobīļu uzlādes staciju 

izveidi Ādažu novadā 

 Latvijā nav iekārtu, ar ko varētu 

izmērīt smakas 

 Ezeru aizaugšana 

Ūdens resursu 

apsaimniekošana 
 Iepriekšējā plānošanas 

perioda laikā tika īstenoti 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstības 

projekti Ādažu un Baltezera 

ciemos 

 Pašvaldība ir pārņēmusi 

savā pārvaldībā publiskos 

ūdeņus 

 Pašvaldība var saskaņot 

piestātņu un laipu izveidi 

publiskajos ūdeņos 

 Ādažu novadā 2015.gadā 

 Nav zināms, kā dambja izbūve 

ietekmēs visu novada teritoriju 

 Vecais dambis neveic savas 

aizsargfunkcijas 

 Atsevišķas teritorijas Baltezerā 

nav pieslēgtas centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmai 

 Ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīkli Muižā nav sacilpoti 

 Atbilstoši esošajiem plānošanas 

dokumentiem, Ādažu novadam 

nav paredzēts piesaistīt ES 

 Veikt izpēti par dambja ietekmi uz 

novada teritoriju, veikt dambja 

turpinājuma izbūves izpēti, izbūvēt 

dambja turpinājumu, paredzēt 

pretplūdu pasākumus teritorijām 

augšup pa Gauju 

 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

izbūve perspektīvajās industriālajās 

teritorijās 

 Paredzēt jaudas, ņemot vērā 

rūpniecisko uzņēmumu vēlmi attīstīt 

savu darbību 

 Sakārtot atsevišķus kanalizācijas 

 Plūdu draudu palielināšanās 

augšpus dambja, atsevišķu 

(daudzu) teritoriju applūšana arī 

pēc jaunā dambja izbūves 

 Eiropas Savienības 

struktūrfondu plānošanas 

perioda 2014.-2020.gadam 

ietvaros finansējums 

ūdensapgādes sistēmas tīklu 

sakārtošanai netiks paredzēts 

 Gaujas krastu strauja erozija un 

izskalošana, upes aizsērēšana 

 Meliorācijas sistēmas 
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tiks pabeigta dambja 

būvniecība posmā no …. 

līdz … 

 Pašvaldības dalība Rīgas 

plānošanas reģiona LIFE 

projektā, kura ietvaros 

Ādažu novadā tiks pētīts 

Baltezera kanāls un 

Baltezeri 

 Tiek izstrādāts ūdens resursu 

apsaimniekošanas plāns 

 Pašvaldībai ir labiekārtota 

„Vējupes” pludmale 

 Publiskās peldvietās tiek 

veiktas ūdens analīzes 

fondu finansējumu ūdens 

resursu apsaimniekošanai un 

ūdens būvju infrastruktūras 

attīstīšanai 

 Iedzīvotājiem nav informācijas, 

kur ir iespējams piekļūt pie 

publiskiem ūdeņiem 

 Kultūrvēsturiskā būve – Gaujas 

– Baltezera kanāls ir valsts 

īpašumā, Gaujas – Baltezera 

kanāls ir Zemkopības 

ministrijas valdījumā 

 Gaujas – Baltezera kanāla 

atjaunošanai nepieciešamas 

lielas investīcijas 

 Gauja nav piemērota kuģošanai 

 Nav attīstīta infrastruktūra 

laivošanai pa Gauju 

 

sistēmas posmus Ādažu, Kadagas, 

Baltezera un Garkalnes ciemos 

 SIA „Ādažu Ūdens” pieteikties 

Kohēzijas fonda finansējuma 

saņemšanai kanalizācijas sistēmas 

sakārtošanai Garkalnes un Stapriņu 

ciemos 

 Sakārtot pašvaldībai piederošās 

peldvietas pie publiskiem ūdeņiem 

 Informēt iedzīvotājus par vietām, kur 

ir iespējams piekļūt pie publiskiem 

ūdeņiem 

 Attīstīt infrastruktūru un labiekārtot 

apkārtni laivotājiem Gaujas krastā 

 Attīstīt Gauju kā makšķerēšanas 

tūrisma galamērķi 

 Veicināt / atbalstīt zivju resursu 

apsaimniekošanu 

 Sakārtot meliorācijas sistēmas Ādažu 

novadā 

 Pārņemt Ādažu novada domes 

īpašumā Gaujas – Baltezera kanālu 

 Atjaunot Gaujas – Baltezera kanālu un 

slūžas 

 Iesaistīties kopprojektos ūdens objektu 

un būvju izpētei un sakārtošanai 

 Īstenot kopprojektu ūdens būvju 

infrastruktūras attīstīšanai 

 Veikt vienotu sākotnējo IVN Rīgas 

Ūdens ķīmiskajā aizsargjoslā 

sabrukums, līdzeno teritoriju 

pārpurvošanās 

 Ūdenstilpju eitrofikācija 

 Iedzīvotāju sūdzības saistībā ar 

teritorijas labiekārtošanu ezeru 

krastu zonā 

 Baltezera – Gaujas kanāls 

netiek sakārtots 

Gaisa kvalitāte un  Ir izstrādāta trokšņu karte  Nav zināms, kādus draudus 

dabai rada rūpniecība, izmeši, 

 Izstrādāt trokšņu kartes poligonam un  Paaugstināts trokšņu līmenis 
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troksnis autoceļam A1 dažāda veida starojumi, 

poligons, militārās mācības, 

lidmašīnas 

 Pašvaldībā nav neviens 

speciālists, kas būtu zinošs 

vides aizsardzības jomā 

 Nav ierīču, ar ko izmērīt smakas 

citām Ādažu novada teritorijām 

 Plānojot dzīvojamo zonu attīstību gar 

autoceļu, paredzēt skaņu 

norobežojošas sienas 

 Informēt iedzīvotājus par aktivitātēm 

poligonā 

autoceļa A1 tuvumā 

Zemes dzīļu 

aizsardzība 
 Ādažu novada domei pieder 

karjers – ūdenskrātuve 

„Asni” 

 Tiek veikta smilšu ieguve no 

Gaujas upes 

 Karjers – ūdenskrātuve „Asni” 

– netiek izmantots 

 Smilšu ieguve Gaujā samazinās  

 Turpināt smilšu ieguvi no Gaujas 

 Veicināt karjera „Asni” izmantošanu 

 Zemes dzīļu resursu izsīkšana 

Kultūrvēsturiskie 

objekti 
 Ādažu novadam ir sena 

vēsture 

 Ādažu novadā ir šādi 

kultūrvēsturiski objekti: 

Baltezera Baznīca, 

komunistiskā masu terora 

upuru piemiņas vieta un 

kapi, Baltezera sūkņu 

stacija, pagastmājas ēka 

Gaujas ielā 16, vecā skolas 

ēka, Garkalnes baznīca, 

Gaujas-Baltezera kanāls 

 Baltezera sūkņu stacijas 

ēkas ir unikālas no 

arhitektoniskā viedokļa 

 Latvijā ir spēcīgas tradīcijas 

vēsturisko ēku restaurācijā 

 Ādažu novadā nav daudz 

kultūrvēsturisku objektu 

 Baltezera sūkņu stacija nav 

Ādažu pašvaldības īpašums 

 Izpētīt Ādažu novada vēsturi 

 Izpētīt Ādažu novada vietvārdu 

izcelsmi 

 Veikt / atbalstīt vēsturisko ēku 

renovāciju 

 Veicināt Baltezera sūkņu stacijas ēku 

kompleksa renovāciju 

 Veicināt Ādažu muzeja izveidi 

 Veidot vēsturiskas takas gar bijušo 

Pēterburgas ceļu 

 Attīstīt / sakārtot neskartās vēsturiskās 

vietas Ādažu novadā 

  

Bērnu un ģimenes 

politika 
 Novadā ir draudzīga vide 

bērniem un jauniešiem, 

jauno ģimeņu dzīves 

 Pašvaldībā nav algots 

speciālists darbam ar jaunatni. 

Nav izstrādāta un apstiprināta 

 Izveidot daudzfunkcionālu bērnu un 

ģimeņu atbalsta centru, kur ģimenes ar 

bērniem varētu saņemt pēc iespējas 

 Pašvaldības koncepcijas 

trūkums jauniešu aktivizēšanai 

un iesaistei pašvaldības dzīvē 
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uzsākšanai. Ir piemērota 

infrastruktūra (izglītības 

iestādes, interešu pulciņi, 

sporta aktivitātes, veselības 

pakalpojumi, sadzīves 

pakalpojumi u.c.) 

 Ir laba sadarbība starp  

pašvaldības iestādēm, 

speciālistiem. Ir izveidota 

nepilngadīgo lietu komisija 

 Novadā ir plašas izglītības 

iespējas, kur var iegūt 

kvalitatīvu izglītību. 

Izglītības iestādēs ir 

profesionāli, augsti 

kvalificēti speciālisti, tiek 

pielietotas mūsdienīgas 

mācību metodes  un  mācību 

aprīkojums   

 Pieejami dažādi interešu 

izglītības un neformālās 

izglītības pulciņi, sporta  

nodarbības un pasākumi 

 Pašvaldībā ir speciālisti 

darbam ar ģimenēm ar 

bērniem. Ir pieejami 

psihologa pakalpojumi 

bērnu un ģimeņu problēmu 

risināšanā 

 Ir izveidotas vietas bērnu un 

ģimeņu aktīvā dzīvesveida 

izpausmēm (bērnu laukumi, 

veloceliņi, āra trenažieri, 

skeitparks) 

stratēģija vai cits plānošanas 

dokuments darbam ar jaunatni 

 Nav izveidots bērnu un ģimeņu 

atbalsta centrs 

 Nav izveidots jauniešu centrs, 

kur satikties ar vienaudžiem, 

plānot kopīgus pasākumus un 

aktivitātes 

 Nav izveidojusies pašvaldības 

un uzņēmumu sadarbība 

jaunatnes nodarbinātības 

veicināšanas jautājumā 

 Pašvaldība neorganizē skolēnu 

nodarbinātības iespējas vasaras 

brīvlaikā 

 Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

kvartālu iekšpagalmos pārsvarā 

ir pieejamas atpūtas vietas 

pirmsskolas vai sākumskolas 

vecuma bērniem 

 Pašvaldības budžetā nav 

atsevišķas sadaļas darbam ar 

jaunatni, kas nedod iespēju 

izvērtēt nepieciešamos un 

ieguldītos resursus jaunatnes 

politikas īstenošanā 

 Novadā darbojās maz interešu 

grupu un nevalstisko 

organizāciju, kas nodarbojas ar 

bērnu un jauniešu lietām 

 

plašākus sociālos pakalpojumus 

 Izveidot jauniešu centru, kur satikties 

ar vienaudžiem, plānot kopīgus 

pasākumus un aktivitātes 

 Attīstīt atbalsta un pašpalīdzības 

grupas ģimenēm ar bērniem, 

piemēram Bērnu emocionālā 

audzināšana 

 Iespējas piedalīties projektu 

izstrādāšanā, realizēšanā 

 Dažādu neformālās izglītības 

apmācību organizēšana, skolēnu un 

studentu vasaras nodarbinātības 

sekmēšana, pašvaldības loma jaunieša 

un uzņēmēju sadarbības veicināšanā 

 Attīstīt iespēju bērniem un jauniešiem 

saturīgai brīvā laika pavadīšanai, jo 

īpaši jauniešiem no trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm 

(nodarbības, nometnes, sporta 

aktivitātes u.c.) 

 Attīstīt atbalsta pakalpojumus 

aizbildņiem un audžuģimenēm 

 Atbalstīt jauniešu interešu grupu un 

nevalstisko organizāciju veidošanos 

un līdzdalību jauniešu aktivizēšanai un 

iesaistei pašvaldības dzīvē 

 Pašvaldības finansējuma 

trūkums daudzveidīgu 

pakalpojumu izveidei 

 Jauniešu neieinteresētība 

novadā notiekošajās aktivitātēs 

un sabiedriskajos procesos, 

zema līdzdalības motivācija 

 Kvalitatīvu speciālistu darbā ar 

jaunatni trūkums 

 Jauniešiem interesējošu, aktuālu 

piedāvājumu un iespēju 

trūkums 

 Jaunieši aizbrauc uz dzīvi ārpus 

novada vai Latvijas 
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Sociālie 

pakalpojumi un 

sociālā palīdzība 

 Pašvaldībā ir izveidots 

klientu apkalpošanas centrs, 

nodrošinot iedzīvotājiem 

pašvaldības sniegto 

pakalpojumu centralizāciju 

 Sociālais dienests ir  

reģistrēts kā sociālo 

pakalpojumu sniedzējs un  

atbilst noteiktajām 

minimālajām prasībām. Ir 

nodrošināta  infrastruktūra 

un materiāltehniskā bāze 

sociālo pakalpojumu 

sniegšanai 

 Sociālajā dienestā ir 

profesionāli izglītoti sociālie 

darbinieki. Notiek regulāras 

apmācības  kvalifikācijas 

paaugstināšanai un 

supervīzijas – profesionālās 

kompetences 

paaugstināšanai un 

profesionālās izdegšanas 

profilaksei 

 Sociālā dienesta darbinieku 

aktīvs darbs, vēlme un 

prasme strādāt atbilstoši 

sociālā darba speciālistu 

kvalitātes kritērijiem 

 Laba sadarbība un izpratne 

no pašvaldības puses 

finansējuma nodrošināšanai. 

Daudzveidīgi sociālās 

palīdzības pabalstu veidi, 

 Klientu apkalpošanas centrā tiek 

nodrošināta tikai  pašvaldības 

sniegto pakalpojumu saņemšana 

 Novadā netiek nodrošināts 

pietiekams sociālo pakalpojumu 

klāsts   (aprūpes mājās 

pakalpojumi, grupu dzīvokļi, 

krīzes dzīvokļi  dienas centri 

dažādām klientu grupām) 

 Sociālo pakalpojumu attīstīšanai 

nav atbilstošu telpu 

 Nav pietiekams sociālo 

darbinieku skaits, atbilstoši 

likuma prasībām 

 Sociālajā dienestā pieaug 

deleģēto pienākumu apjoms, 

 rodas speciālistu pārslogotība 

(profesionālās izdegšanas 

sindroma iespējas) 

 Nepilnības sociālo jomu 

regulējošos normatīvajos aktos 

 Higiēnas centra aprīkojums ir 

nolietojies un nav pielāgots 

klientiem ar kustību 

traucējumiem 

 Daļai klientu zema motivācija 

uzlabot savu situāciju, 

iesaistīties sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu 

saņemšanā 

 Nav specializēta transporta 

iedzīvotāju ar īpašām  

vajadzībām transportēšanai 

 Iespējas paplašināt klientu 

apkalpošanas centru, papildus saņemot 

valsts sniegtos pakalpojumus (LAD, 

NVA, PMLP, UR, VID, VSAA, VZD) 

 Papildus finansējuma piesaiste sociālo 

pakalpojumu uzlabošanai un jaunu 

pakalpojumu attīstīšanai ( Privātā 

partnerība, ES struktūrfondi, ziedotāji) 

 Kvalitatīvu alternatīvo sociālo 

pakalpojumu attīstīšana dažādām 

sociālā riska grupām (aprūpes mājās 

pakalpojumi, grupu dzīvokļi,  dienas 

centri dažādām klientu grupām, 

darbnīcas un c.). Minētos 

pakalpojumu veidot uz vietas novadā 

vai pirkt kā pakalpojumu no 

tuvākajām pašvaldībām 

 Iedzīvotāju motivēšana brīvprātīgā 

darba veikšanai 

 Attīstīt  iedzīvotāju pašpalīdzības un 

atbalsta grupu pakalpojumus 

 Iespēja pirkt ārpakalpojumus no 

citiem pakalpojumu sniedzējiem  

sociālo pakalpojumu nodrošināšanai 

 Veikt remontu atbilstoši klientu ar 

kustību traucējumiem vajadzībām, 

paplašinot durvis un uzstādot 

atbilstošu aprīkojumu 

 Iespēja pakāpeniski nodrošināt 

atbilstošu sociālā darba speciālistu 

skaitu 

 Laba sadarbības tīkla veidošana starp 

dažāda veida sociālo pakalpojumu 

 Neīstenot projektu finanšu 

trūkuma dēļ, ja nav valsts 

līdzfinansējuma 

 Deinstitucionalizācija, 

pašvaldības nespēja nodrošināt 

klienta individuālajām 

vajadzībām atbilstošus sociālos 

pakalpojumus 

 Sociālās un ekonomiskās 

situācijas pasliktināšanās. 

Nabadzības un sociālās 

spriedzes pieaugums  

iedzīvotājos 

 Finanšu līdzekļu trūkums 

pašvaldības budžetā esošo 

sociālo pabalstu un  jaunu 

pakalpojumu  nodrošināšanai 

 Sociālā darba speciālistu 

profesionālā izdegšana, 

motivācijas trūkums 

 Sociālā darba speciālistu 

trūkums 

 Klientu zemā motivācija mainīt 

savu situāciju, nevēlēšanās 

sadarboties  savu sociālo 

problēmu risināšanā 

 SD higiēnas telpas platība liedz 

ierīkot mūsdienīgu aprīkojumu 

klientiem ar kustību 

traucējumiem 

 Nepietiekama un vāja NVO  

sektora darbība novadā 

 Piemērotu telpu trūkums  
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pietiekams līdzekļu apjoms 

to nodrošināšanai. Jaunu 

pabalstu ieviešana atbilstoši 

iedzīvotāju vajadzībām un 

pašvaldības budžeta 

iespējām 

 Darbojas Dienas atbalsta 

centrs veciem ļaudīm un 

cilvēkiem ar invaliditāti, 

jauniešiem ar īpašām 

vajadzībām un citām 

interešu grupām 

 Dienas atbalsta centrā 

darbojas higiēnas centrs, 

kurā ir pieejama duša un 

automātiskā veļas mašīna 

 Laba starpinstitucionālā 

sadarbība ar citām valsts un 

pašvaldības institūcijām, 

nevalstiskām un privātām 

organizācijām 

 Novada iedzīvotāju regulāra 

informēšana par sociālajiem 

pakalpojumiem un palīdzību 

ar pašvaldības avīzes, 

mājaslapas un informācijas 

bukletu starpniecību 

sniedzējiem,  NVO drauds neīstenot  pakalpojumu 

attīstību un izveidi 

Vienlīdzīgu iespēju 

politika (personas 

ar invaliditāti) 

 Pašvaldībā ir nodrošināts 

atbalsts personu ar 

invaliditāti sociālo vajadzību 

nodrošināšanā 

 Arvien vairāk ir pielāgota 

vide un infrastruktūra 

cilvēkiem ar īpašām 

 Nav pilnīga infrastruktūras un 

vides pieejamība cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām atsevišķās 

iestādēs un gājēju ceļa posmos 

 Nav NVO, biedrības, kas 

izstrādā projektus un realizē 

sociālos pakalpojumus 

 Pielāgot pieejamu infrastruktūru un 

vidi personām ar funkcionāliem 

traucējumiem piesaistot ekspertus 

 Izveidot daudzfunkcionālu dienas 

centru un specializētās darbnīcas, kurā 

tiktu sniegti pakalpojumi personām ar 

invaliditāti 

 Nepietiekams pašvaldības 

finansējuma pieaugums  

budžetā 

 Piemērotu telpu trūkums  

drauds neīstenot  pakalpojumu 

attīstību un izveidi 
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vajadzībām jaunajos 

projektos 

 Sociālajā dienestā tiek 

organizēti sociālās 

iekļaušanās pasākumi 

jauniešiem ar invaliditāti 

personām ar invaliditāti 

 Nav izveidoti dienas centri 

personām ar invaliditāti 

 Nav izveidotas specializētās 

darbnīcas personām ar 

invaliditāti 

 Nav izveidoti grupu dzīvokļi  

personām ar invaliditāti 

 Nav izveidoti atbalsta 

pakalpojumi personām ar garīga 

rakstura traucējumiem, 

nodrošinot individuālu atbalstu 

sociālo problēmu risināšanā, 

saglabājot neatkarīgas dzīves 

iespējas 

 Izveidot atbalsta-pašpalīdzības grupas 

personām ar invaliditāti un viņu 

ģimenes locekļiem 

 Sociālā rehabilitētāja piesaistīšana 

sociālo prasmju attīstībai 

 Izveidot grupu dzīvokļus un atbalsta 

pakalpojumus personām ar garīga 

rakstura traucējumiem, nodrošinot 

individuālu atbalstu sociālo problēmu 

risināšanā, saglabājot neatkarīgas 

dzīves iespējas 

 Ierīkot pacēlājus (liftus, nobrauktuves, 

eskalatorus) publiski pieejamās vietās, 

personu dzīvesvietās 

 Nodrošināt sabiedriskā transporta 

pieejamību neatkarīgi no personas 

funkcionālo traucējumu veida 

 Klientu zemā motivācija mainīt 

savu situāciju, nevēlēšanās 

sadarboties  savu sociālo 

problēmu risināšanā 

 Pakalpojumu lielo izmaksu dēļ 

ir draudi pakalpojumu  neieviest 

Veselības aprūpe un 

veselības 

veicināšana 

 Novada iedzīvotājiem 

saglabāta poliklīnika, dienas 

stacionārs, mājas aprūpe 

 Ir profesionāli izglītoti 

medicīnas darbinieki ar 

vēlmi un  prasmēm strādāt 

atbilstoši kvalitātes 

kritērijiem 

 Veikta ārstniecības iestādes 

telpu renovācija 

 Uzlabots veselības aprūpes 

tehniskais nodrošinājums,  

jaunu diagnostikas 

tehnoloģiju izmantošana 

 Pieejams plašs ārstniecības 

pakalpojumu klāsts - 

 Ārstniecības iestādē nav 

pieejams traumpunkts, 

dežūrārsts, diennakts stacionārs 

 Valsts nepietiekams 

finansējums  daudzveidīgu 

veselības aprūpes pakalpojumu 

nodrošināšanā 

 Pašvaldības nespēja šobrīd 

finansiāli atbalstīt 

daudzveidīgus veselības 

aprūpes pakalpojumus  

Iedzīvotāju zemā maksātspēja 

par veselības aprūpes 

pakalpojumiem 

 Apgrūtināta pieeja pie 

speciālistiem 

 Paplašināt  veselības aprūpes 

pakalpojumu spektru  sadarbojoties ar 

blakus esošiem novadiem 

 Paplašināt  veselības aprūpes 

pakalpojumu spektru izmantojot  

alternatīvus ES projektus 

 Iedzīvotāju  informētības veicināšana 

un izpratnes veidošana par veselības 

veicināšanas un profilakses 

pasākumiem 

 Ieviest pašvaldībā vieglā transporta 

īres pakalpojumus iedzīvotāju 

vajadzībām 

 Iespējas apzināt pastāvīgo klientu 

nepieciešamās vajadzības 

 Pašvaldībai nelabvēlīga valsts 

politika veselības aprūpes jomā 

 Nepietiekams finansējuma 

pieaugums veselības aprūpes 

jomā valsts un pašvaldības 

budžetā 

 Medicīnas speciālistu 

izceļošana no valsts Darbinieku 

profesionālā izdegšana 

 Veselības aprūpes pakalpojumu 

cenu pieaugums – pakalpojumu  

pieejamības samazināšanās 

iedzīvotājiem 

 Nabadzības un sociālās 

spriedzes  pieaugums  

iedzīvotājos 
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daudzprofilu ambulatorā 

aprūpe dienas stacionārā 

 Ārstniecības iestādei laba 

sadarbība ar privātiem 

veselības pakalpojumu 

sniedzējiem 

 Optimāls medicīnas iestāžu 

(poliklīnikas, ārstu prakses, 

aptiekas, laboratorijas) 

izvietojums, kas nodrošina 

iedzīvotājiem pieejamus 

pakalpojumus novadā 

 Zems atalgojums medicīnas 

sfērā 

 Medicīnas iestāžu (aptiekas, 

laboratorijas) koncentrēšanās 

Ādažu centra ciematā 

 Vieglā transporta īres iespēju 

neesamība pašvaldībā –  

ierobežo iedzīvotāju savlaicīgu  

nokļūšanu veselības aprūpes 

iestādēs ārpus pašvaldības 

teritorijas 

 Nepareiza izpratne par zāļu 

lietošanu, finansiālas 

problēmas, neprasme pareizi 

novērtēt savu atbildību 

veselības jomā 

Sabiedriskā kārtība 

un drošība 
 Specializēta motorizētā un 

aprīkota ūdenstransporta 

esamība 

 Patrulēšana ūdenstilpēs 

 Materiāltehniskais 

nodrošinājums 

 Palielinātas iespējas 

nodrošināt paplašinātus 

patrulēšanas maršrutus 

ūdenstilpēs un sauszemē 

 Sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanas pasākumi 

pie izglītības iestādes 

 Tiek pasniegtas regulāras 

audzinoša un izglītojoša 

rakstura lekcijas par drošību 

 Sensoru sistēma 

apgaismojumam koridoros 

un kāpņu telpās 

 Iedzīvotāju pozitīvais 

vērtējums par personisko un 

 Videonovērošana praktiski tiek 

veikta tikai centra apkaimē 

 Nav nodrošināts pietiekams 

kājnieku patruļu skaits visos 

novada ciematos 

 Palielinās noziedzīgo 

nodarījumu skaits 

 Pieaug nepilngadīgo personu 

skaits par huligāniskām 

darbībām, smēķēšanu un 

alkohola lietošanu 

 Novecojusi pilsētas 

apgaismošanas infrastruktūra 

 Sabiedrības bezatbildīga 

attieksme pret mājdzīvniekiem 

 Nepietiekoša gājēju drošība 

nerekonstruētajās ielās 

 Policistu skaits 

 Pašvaldības policijas 

aprīkojums 

 Attīstīt ūdenssatiksmes un 

zvejniecības kontroli 

 Esošo pilsētas gaismekļu nomaiņa uz 

energoefektīviem LED tehnoloģiju 

gaismekļiem 

 Papildu videonovērošanas sistēmu 

uzstādīšana parkos, kapos, kā arī 

sabiedriskās vietās ārpus centra 

 Drošas pilsētvides veidošana 

 Īstenot preventīvus pasākumus 

noziegumu, pārkāpumu mazināšanai 

 Mājdzīvnieku reģistrēšana valsts 

vienotā datubāzē 

 Īstenot izglītojošus pasākumus par 

attieksmi pret dzīvniekiem 

 Realizēt ciešāku  starpinstitucionālo 

sadarbību 

 Klaiņojošo un bezsaimnieka 

dzīvnieku atrašanās pilsētā 

 Kriminogēnā situācija valstiskā 

mērogā 

 Noziedzības paaugstināšanās 

Finansējuma trūkums 

 Birokrātiskā sloga 

palielināšanās 

 Iepirkumu politika 

 Cilvēku izceļošana 

 Autoceļu stāvoklis 
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mājokļa drošību pārsvars pār 

negatīvo vērtējumu 

 Tiek veiktas aktivitātes 

klaiņojošo un bezsaimnieka 

dzīvnieku skaita 

samazināšanai 

 Drošība pietiekama 

 Pašvaldības policijā ir augsti 

kvalificēts ar lielo pieredzi  

speciālistu klāsts 

 Pašvaldības atbalsts 

attīstības projektiem 

 Viegli nodrošināma 

sabiedriskā drošība mazā 

iedzīvotāju skaita dēļ 

 Ugunsdzēšanas depo trūkums 

 Jaunu tehnoloģiju trūkums 

drošības jomā 

 Ādažu novadā nav dzīvnieku 

patversmes 

Nodarbinātība  Ādažos ir zems bezdarba 

līmenis  

 Darbu var atrast gan 

Ādažos, gan blakus esošajās 

pašvaldībās, t.sk., Rīgā 

 Ādažos pamatā dzīvo 

“balto” un “zilo” apkaklīšu 

segments 

 Ādažos dzīvo plašs spektrs 

dažādu jomu pārstāvju 

 Var noteikt, kāds ir vidējais 

Ādažu novada iedzīvotājs 

 Uzņēmējdarbībā izmantojot 

arvien vairāk tehnoloģijas, 

arvien samazinās fiziskā 

darbaspēka īpatsvars 

 No investoru viedokļa Ādaži ir 

nepievilcīgi fiziskā darbaspēka, 

veikala darbinieku un ļoti 

kvalificētu speciālistu trūkuma 

dēļ  

 Ādaži ir “guļamrajons” Rīgā 

strādājošajiem 

 Jebkuru darbinieku nevar 

pielāgot jebkuram darbam 

 Ļoti liels administratīvais slogs 

mājokļu būvniecībai 

(detālplānojumi paredz, ka 

jāuzbūvē gan ūdens, gan 

kanalizācijas tīkli) un nekādi 

pagaidu risinājumi netiek 

pieļauti 

 Nav veikta detalizēta analīze 

attiecībā uz to, kādi cilvēki 

 Nodarbinātības attīstībai izmantot vēl 

neizmantotas rezerves 

 Piesaistīt darbaspēku gan no Rīgas, 

gan citām blakus esošām pašvaldībām 

 Attīstīt industriālos rajonus un 

uzņēmumus ar augstu pievienoto 

vērtību  

 Novada vizītkartē informēt investorus 

par industriālajām teritorijām Ādažu 

novadā 

 Uzlabot nodarbinātību, sekmējot 

mājokļu būvniecību 

 Īstenot aktivitātes informatīvajā telpā 

uzņēmējdarbības attīstībai 

 Aicināt uzņēmējus un jauniešus 

sadarboties karjeras dienu laikā 

 Vairs nav tādu attīstītāju, kas 

var ieguldīt līdzekļus visu 

komunikāciju izbūvei 

 Liberalizējot politiku attiecībā 

uz mājokļu būvniecību, var 

rasties situācija, ka veidojas 

nesakārtota vide 

 Tie, kas Ādažos būvēs māju vai 

pirks dzīvokli, neapmierinās 

pieprasījumu pēc fizsikā 

darbaspēka 

 Ādžos ir samilzis dzīvokļu 

jautājums 
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dzīvo Ādažos 

 Darba devēji pēc darbaspēka 

brauc uz citām pašvaldībām 

 Ādažos dzīvokļu tirgus ir 

dārgāks nekā Rīgā vai citās 

blakus esošajās pašvaldībās 

Uzņēmējdarbības 

attīstība 
 Pašvaldībai pieder daudz 

zemes gar Gaujas ielu, ko 

varētu attīstīt 

uzņēmējdarbībai 

 Ādažu novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā ir 

noteikts, ka 

uzņēmējdarbības attīstība ir 

viena no Ādažu novada 

attīstības prioritātēm 

 Lauksaimniecība kā nozare ir 

sašaurinājusies 

 Kadagā ir neapmierināts 

pieprasījums pēc 

pakalpojumiem 

 Uzņēmēji sociāliem 

pasākumiem velta tik daudz 

lizdekļu, cik var atļauties 

 Pašvaldībai ir ierobežotas 

iespējas attīstīt biznesu 

 Pašvaldībai nepieder daudz 

zemes 

 Lai nodrošinātu lielas algas, 

uzņēmējiem nepieciešams liels 

tirgus, apgrozījums un peļņa 

 Uzņēmējdarbības attīstībai uzsvaru 

likt nevis uz darbaspēku, bet uz 

tehnoloģijām 

 Sakārtot pašvaldībai piederošās 

teritorijas gar Gaujas ielu 

 Sakārtot satiksmes plūsmas un 

stāvvietu jautājumu Ādažu ciema 

centrā 

 Veidot mārketinga aktivitātes 

uzņēmēju piesaistei 

 Sekmēt Ādažu novadā tāda biznesa 

attīstību, kas orientēts uz eksportu 

 Uzņēmēju migrācija no Rīgas 

 Algu līmenis ir tiešā korelācijā 

ar to, cik spēcīga ir Latvijas 

iekšējā ekonomika 

 Ekonomika attīstās viļņveidīgi 

Ienākumu līmenis    Darbadevēji Rīgā spēj 

nodrošināt lielāku atalgojumu 

nekā Ādažos 

 Attiecīgo jomu speciālistiem ir 

augstas prasības attiecībā uz 

atalgojumu 

 Ādažos ir dārgi gan būvēt māju, 

gan iegādāties dzīvokli 

 Lētie dzīvokļi neatbilst 

mūsdienu prasībām 

   Lētais darbaspēks ilgtermiņā 

nāk ar sociālām problēmām 
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 Strādāt par minimālo algu ilgas 

darba stundas ir pazemojoši 

 Sievietēm ar maziem bērniem ir 

izdevīgāk neiet darbā nekā 

strādāt un maksāt auklītēm 

Jauniešu 

nodarbinātība 
 Jaunieši ir potenciālais 

darbaspēks 

 Ādažu vidusskola ir 

noslēgusi sadarbības līgumu 

ar Rīgas Tehnisko 

universitāti 

 Izejot praksi uzņēmumos, 

jaunieši gūst priekšstatu par 

darbu attiecīgajos 

uzņēmumos 

 Uzņēmēji vēlas sadarboties 

ar Ādažu vidusskolu 

 Ādažu vidusskolā notiek 

projektu nedēļas, kuru laikā 

skolēni gūst priekšstatu par 

dažādu uzņēmumu darbu 

 Ir daudz jauniešu, kas ne strādā, 

ne mācās 

 Jaunieši nepiekrīt strādāt par 

zemu atalgojumu 

 Ādažos nevar attīstīt 

profesionāli tehnisko skolu 

 Nav atļauts nodarbināt jauniešus 

uzņēmumos  

 Ādažu novada teritorija nav 

piemērota profesionāli tehnisku 

skolu tīkla attīstībai 

 Pēc vidusskolas daudzi jaunieši 

nav izlēmuši, ko darīt tālāk 

 Ādažu novadā nav attīstīta 

interešu izglītība un 

mūžizglītība 

 Uzņēmējiem lasīt lekcijas izglītības 

iestādēs, investējot zināšanās, lai 

nodrošinātu sev darbaspēku nākotnē 

 Pašvaldībai veidot sadarbību ar Rīgas 

Tehnisko universitāti 

 Stimulēt jauniešus strādāt vasarā pie 

uzņēmējiem 

 Uzņēmējiem sadarboties ar Ādažu 

vidusskolu 

 Sadarboties ar Ādažu uzņēmēju 

biedrību 

 Veidot interešu izglītības pulciņus pie 

Ādažu vidusskolas 

 Nesakārtojot izglītības jomu, 

nevarēs attīstīt uzņēmējdarbību 

Resursi  Tādi resursi kā ezeri, Gauja, 

līdz šim nav īpaši izmantoti  

 No dabiskajiem izrakteņiem 

vienīgais izmantotais resurss ir 

smiltis 

 Nav veiktas izpētes par to, kādi 

resursi vēl ir atrodami Ādažu 

novadā 

 Daudzas lauksaimniecības 

zemes netiek izmantotas 

atbilstoši mērķim 

 Ādažu meži pēc koksnes 

 Izmantot pašvaldībai piederošos 

mežus, valdījumā esošos publiskos 

ūdeņus, lai veicinātu pakalpojumu 

attīstību 
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bagātības nav vērtīgi 

 Ādažu novada teritorijai nav 

veikta ģeoloģija, kas parādītu 

zemes nestspēju 

Izglītība  Novadā attīstīta un pieejama 

izglītības infrastruktūra arī 

alternatīvā izglītība 

 Konkurēt spējīga mākslas un 

mūzikas skola 

 Nepastāv iespējas novadā iegūt 

profesionālo izglītību 

 Pilnveidot kultūrizglītības pieejamību 

 Pilnveidot un attīstīt vispārējās un 

profesionālās izglītības infrastruktūru 

 Izglītības attīstība visā novada 

teritorijā 

  

Sports  Novadā attīstīta 

infrastruktūra sporta 

aktivitātēm 

 Nav pietiekošs nodrošinājums ar 

kvalitatīviem sporta laukumiem 

 Atbalstīt sporta infrastruktūras 

attīstību 

 Sporta attīstība visā novada teritorijā 

 Atbalstīt talantīgu bērnu iespēju 

nodarboties ar sportu 

  

Kultūra  Moderns kultūrizglītības 

centrs 

 Daudzveidīga pašdarbības 

kolektīvu darbība 

   Veicināt vietējo iedzīvotāju interesi 

par savu novadu apzinoties un 

sakārtojot esošo dabas un 

kultūrvēsturisko mantojumu veidojot 

muzeja ekspozīcija 

 Sekmēt un atbalstīt kultūras vides 

attīstību 

 Kultūras attīstība visā novada teritorijā 

 Atbalstīt esošo un sekmēt jaunu brīvā 

laika pavadīšanas aktivitāšu attīstību 

Ādažos 

 Novadā kā tradīcija attīstīt dažādus 

kultūras pasākumus 

 Atbalstīt talantīgu bērnu iespēju 

nodarboties ar mākslu un mūziku 

 Izveidot Ādažu mūžizglītības Tautas 
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universitāti 

Tūrisms      Veicināt atpūtas zonu veidošanu 

ciemu, mežu un ūdensobjektu 

teritorijās 

 Ādažu tēla izveidošana 

  

 


