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Ādažu novada dome 

25.04.2017. 

1.pielikums 

Rīcības plāna izpilde par 2016.gadu 

Paskaidrojumi:  

Pasākums ir izpildīts. Pasākums nav izpildīts/ nav nepieciešams veikt 2016.g.  Pārcelts pasākuma izpildes termiņš  Pasākumu nav plānots veikt. 

 

Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

VTP1: Sakārtota inženiertehniskā infrastruktūra 

U1.1.1: Atbalstīt centralizēto 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu 

attīstību, t.sk., dzeramā 

ūdens kvalitātes uzlabošanos 

1.1.1.1. Esošās situācijas 

centralizētajā ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmā izpēte 

SIA „Ādažu 

Ūdens” 

Regulāri Veikta esošās situācijas 

izpēte centralizētajā 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmā. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Skaloti centralizētie 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīkli 3 km 

apjomā 

 1.1.1.2. Centralizēti piegādātā 

dzeramā ūdens kvalitātes 

novērtējums 

SIA „Ādažu 

Ūdens” 

Regulāri Noteikti centralizēti 

piegādātā dzeramā ūdens 

kvalitātes rādītāji. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Veiktas 20 ūdens analīzes 

dažādās tīkla vietās. 

Rezultāti atbilst kvalitātes 

rādītājiem 

 1.1.1.3. Centralizētās 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas pakalpojumu kvalitātes 

attīstībai nepieciešamo pasākumu 

noteikšana 

SIA „Ādažu 

Ūdens” 

2016.-2022. Noteikti pasākumi 

centralizētās 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas 

kvalitātes attīstībai. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Uzsākti divi projekti 

sadarbībā ar Rīgas 

tehnisko universitāti abu 

sistēmu kvalitātes attīstībai 

 1.1.1.4. Pasākumi centralizēti SIA „Ādažu Regulāri Veikti pasākumi Nav veiktas. Izpildīts. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

piegādātā dzeramā ūdens 

kvalitātes paaugstināšanai 

Ūdens” centralizēti piegādātā 

dzeramā ūdens kvalitātes 

paaugstināšanai. 

Izbūvēts jauns tīkla posms 

140 metru garumā Skolas 

ielā 

 1.1.1.5. Centralizētās 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas pakalpojumu attīstības 

projektu īstenošana 

SIA „Ādažu 

Ūdens” 

2016.-2022. Īstenoti projekti 

centralizētās 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas 

pakalpojumu kvalitātes 

attīstībai. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

2016.gadā uzsākti 3 

investīciju projekti ar 

aizsardzības ministrijas, 

pašvaldības, ES 

struktūrfondu un SIA 

“Ādažu Ūdens" 

līdzfinansējumu 

U1.1.2: Uzlabot esošo 

inženierkomunikāciju 

tehnisko stāvokli 

1.1.2.1. Esošās situācijas 

apzināšana (lietus notekūdeņu 

kanalizācija un sakari) 

SID 2016.-2017. Apzināta esošā situācija 

inženierkomunikāciju 

sistēmā (lietus 

notekūdeņu kanalizācijā 

un sakaru sistēmā). 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Saules ielas 

inženierkomunikāciju aku 

lūku regulēšana, 

novietojuma, skaita 

precizēšana un digitālā 

uzmērīšana. Sakaru kabeļu 

pārbūve. 

U1.1.3: Izveidot jaunas 

komunikāciju sistēmas 

vietās, kur esošā blīvā 

apbūve nav ar tām 

nodrošināta, un kur veidojas 

vai paplašinās blīvas 

apbūves teritorijas, uzsvaru 

liekot uz perspektīvo 

rūpniecības teritoriju 

attīstības veicināšanu 

1.1.3.1. Komunikāciju, kādas 

nepieciešams izveidot blīvas 

apbūves teritorijās, noteikšana 

SID Regulāri  Noteiktas vietas, kur ar 

komunikācijām nav 

nodrošināta esošā blīvā 

apbūve, un kur veidojas 

vai paplašinās blīvas 

apbūves teritorijas. 

Noteiks, kādas 

komunikācijas 

nepieciešamas katrā no 

blīvas apbūves 

teritorijām. 

Papildināts ar kā 

1. atbildīgo – 

Būvvaldi. 

Izpildīts. 

Ir iekļaut TP 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

 1.1.3.2. Tehniski ekonomisko 

pamatojumu izstrāde 

inženierkomunikāciju sistēmas 

attīstībai 

SID 2016.-2022. Izstrādāti tehniski 

ekonomiskie pamatojumi 

inženierkomunikāciju 

sistēmu (siltumapgādes, 

ūdens, kanalizācijas, 

lietus ūdens, elektro, 

sakaru sistēmas) 

attīstībai. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Izstrādāts ielu 

apgaismojumu 

rekonstrukcijas plāns 2016-

2022 gadam 

 1.1.3.3. Inženierkomunikāciju 

sistēmu attīstības projektu 

īstenošana 

SID 2016.-2022. Īstenoti projekti 

inženierkomunikāciju 

sistēmu (siltumapgādes, 

ūdens, kanalizācijas, 

lietus ūdens, elektro, 

sakaru sistēmas) 

attīstībai. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

2016.gadā uzsākti 3 

investīciju projekti ar 

aizsardzības ministrijas, 

pašvaldības, ES 

struktūrfondu un SIA 

“Ādažu Ūdens" 

līdzfinansējumu 

 1.1.3.4. Projektu īstenošana 

komunikāciju izveidei līdz blīvas 

apbūves teritorijām 

SID 2016.-2022. Īstenoti projekti 

komunikāciju 

(siltumapgādes, ūdens, 

kanalizācijas, lietus 

ūdens, elektro, sakaru 

sistēmas) izveidei līdz 

blīvas apbūves 

teritorijām. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

2016.gadā uzsākti 3 

investīciju projekti ar 

aizsardzības ministrijas, 

pašvaldības, ES 

struktūrfondu un SIA 

“Ādažu Ūdens" 

līdzfinansējumu 

 1.1.3.5. Nepieciešamās tehniskās 

infrastruktūras izveide 

komercteritoriju pie Kadagas ceļa 

attīstībai, komercteritoriju 

realizācijai 

SID 2016.-2022. Īstenoti projekti 

tehniskās infrastruktūras 

izveidei komercteritoriju 

pie Kadagas ceļa 

attīstībai, 

komercteritoriju 

Papildināts ar kā 

2. atbildīgo – AID. 

Nav izpildīts,  

jo tam netika paredzēti 

līdzekļi. 

Pie Rīcības plāna 

aktualizācijas nepieciešams 

pārcelt pasākuma izpildes 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

realizācijai. termiņu. 

U1.1.4: Izstrādāt un ieviest 

ūdenssaimniecības un lietus 

ūdeņu novadīšanas sistēmas 

attīstības projektus 

1.1.4.1. Esošās situācijas 

ūdenssaimniecības sistēmā izpēte 

SIA „Ādažu 

Ūdens” 

Regulāri  Veikta esošās situācijas 

izpēte ūdenssaimniecības 

sistēmā. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Izstrādāti 3 

ūdenssaimniecības projekti, 

kuru ieviešana tiek 

turpināta 2017.g. 

 1.1.4.2. Tehniskā projekta izstrāde 

bijušās NAI Kadagā rekultivācijai 

SIA „Ādažu 

Ūdens” 

2016.-2022. Izstrādāts tehniskais 

projekts NAI Kadagā 

rekultivācijai. 

Precizēts izpildes 

termiņš uz 

2016.g.. 

Izpildīts. 

Teritorija sakārtota un 

nodota pašvaldībai 

 1.1.4.4. Ūdenssaimniecības 

sistēmas attīstības projekta 

īstenošana līdz Stapriņiem 

SIA „Ādažu 

Ūdens” 

2016.-2017. Īstenots projekts 

ūdenssaimniecības 

sistēmas attīstībai līdz 

Stapriņiem. 

Precizēts izpildes 

termiņš uz 2018.-

2020.g. 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

Termiņš pārcelts, jo 

privātais investors nav 

uzsācis māju būvniecību 

U1.2.1: Nodrošināt 

energoefektīvu 

apgaismojumu apdzīvotajās 

vietās un sabiedriskās vietās, 

kur tas vēl nav nodrošināts 

1.2.1.1. Ielu apgaismojuma 

attīstības plāna izstrāde (t.sk., 

paredzot apgaismes līniju 

rekonstrukciju, dzīvsudraba 

spuldžu nomaiņa, apgaismes 

sistēmas vadības sakārtošana) 

Energo-

pārvaldnieks 

2016.- Izstrādāts ielu 

apgaismojuma attīstības 

plāns (t.sk., paredzot 

apgaismes līniju 

rekonstrukciju, 

dzīvsudraba spuldžu 

nomaiņa, apgaismes 

sistēmas vadības 

sakārtošana). 

Nav veiktas. Izpildīts. 

2016. gada oktobrī tika 

apstiprināts Ādažu novada 

ielu apgaismojuma 

rekonstrukcijas plāns 

2017.-2022.gadam 

 1.2.1.2. Ielu apgaismojuma 

attīstības plāna izpildes pārskatu 

sagatavošana 

Energo-

pārvaldnieks 

regulāri Sagatavoti pārskati par 

ielu apgaismojuma 

attīstības plāna izpildi. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

ĀN ielu apgaismojuma 

uzturēšana 

(apsaimniekošana) tiek 

veikta maksimāli 

izmantojot 

energoefektivitātes 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

principus 

U1.2.2: Veicināt 

telekomunikāciju attīstību 

Ādažu novadā 

1.2.2.1. Atbalsts telekomunikāciju 

sniedzēju attīstības piedāvājumiem 

Būvvalde 2015.-2022. Atbalstīti 

telekomunikāciju 

sniedzēju attīstības 

projekti. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2016.g. 

Izpildīts. 

Notiek periodiskas 

tikšanās ar 

inženierkomunikāciju 

turētājiem lai pārrunātu 

savstarpējos plānus un 

problēmu risinājumus; 

 

 1.2.2.2. Sadarbība ar 

telekomunikāciju sniedzējiem 

bezmaksas WiFi nodrošināšanai 

publiskās vietās 

SID 2015.-2022. Notikušas sarunas ar 

telekomunikāciju 

sniedzējiem par iespēju 

atsevišķās publiskās 

vietās Ādažu novadā 

nodrošināt piekļuvi 

bezmaksas WiFi. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2018.g. 

Pārcelts izpildes termiņš, jo 

budžetā netika paredzēti 

līdzekļi. 

 1.2.2.3. Bezmaksas WiFi 

nodrošināšana publiskās vietās 

SID 2016.-2022. Atsevišķās publiskās 

vietās Ādažu novadā tiek 

nodrošināta piekļuve 

bezmaksas WiFi. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2018.g. 

Pārcelts izpildes termiņš, jo 

budžetā netika paredzēti 

līdzekļi 

U1.2.3: Sekmēt videi 

draudzīgas enerģijas 

ražošanas un alternatīvu 

enerģijas ieguves veidus 

1.2.3.1. Iespēju ieviest videi 

draudzīgas enerģijas ražošanas un 

alternatīvu elektroenerģijas 

ieguves veidus izvērtējums 

SID 2016.-2022. Izvērtēta iespēja ieviest 

videi draudzīgas 

enerģijas ražošanas un 

alternatīvu 

elektroenerģijas ieguves 

veidus. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Izvērtējot atjaunojamo 

energoresursu 

izmantošanas iespējas un 

veicot dažādu tehnoloģiju 

savstarpēju salīdzinājumu 

un to lietošanas iespēju 

analīzi, kā arī finasiālās 

izmaksas tiek secināts, ka 

šadas iespējas ir saules 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

enerģijas izmantošanai 

(saules baterijas). Šadu 

projektu ES 

līdzfinansējuma gadījumā 

ir lietderīgi piedalīties 

šādās aktivitātes. Ekspertu 

viedokļu daudzvedībā 

dominē viedoklis, ka 

tuvāko piecu gadu laikā 

nav paredzēts ES 

līdzfinansējuma. Līdz ar to 

projekta īstenošanas 

termiņš tiek pagarināts. 

 1.2.3.2. Ādažu NAI dūņu anaeroba 

stabilizēšana ar enerģijas ieguvi 

SIA „Ādažu 

Ūdens” 

2016.-2018. Izbūvēts dūņu 

apsaimniekošanas 

iekārtas ar ģeneratoru 

elektrības un siltuma 

ražošanai. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2018.-

2020. 

Pārcelts izpildes termiņš 

Projekta pieteikums tika 

noraidīts, 2017.gadā tiek 

gatavots pieteikums LIFE 

programmā 

 1.2.3.4. Citas aktivitātes videi 

draudzīgas enerģijas ražošanas un 

alternatīvu tās ieguves veidu 

ieviešanai 

SID 2016.-2022. Īstenotas aktivitātes videi 

draudzīgas enerģijas 

ražošanas un alternatīvu 

elektroenerģijas ieguves 

veidu ieviešanai. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2018.g. 

Pārcelts izpildes termiņš 

Skatīt 1.2.3.1. 

 

U1.2.4: Nodrošināt ēku 

energoefektivitāti 

1.2.4.1. Pašvaldības ēku 

energoattīstības plāna izstrāde 

(t.sk., regulāra elektroenerģijas un 

siltumenerģijas audita veikšana, 

iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, 

termoregulatoru uzstādīšana, 

siltumapgādes sistēmas apkope un 

balansēšana, dežūrapsildes 

Darba grupa, 

iestādes un 

struktūrvienības 

2016. Izstrādāts pašvaldības 

ēku energoattīstības 

plāns (t.sk., regulāra 

elektroenerģijas un 

siltumenerģijas audita 

veikšana, iekštelpu 

apgaismojuma nomaiņa, 

termoregulatoru 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Izstrādāts Ādažu novada 

ilgtspējīgas enerģētika 

plāns 2015-2022. gadam. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

iestādīšana, vējtveru uzstādīšana, 

logu un durvju blīvēšana vai 

nomaiņa, kustību sensoru 

uzstādīšana, atbildīgo darbinieku 

apmācība u.c.) 

uzstādīšana, 

siltumapgādes sistēmas 

apkope un balansēšana, 

dežūrapsildes iestādīšana, 

vējtveru uzstādīšana, 

logu un durvju blīvēšana 

vai nomaiņa, kustību 

sensoru uzstādīšana, 

atbildīgo darbinieku 

apmācība u.c.). 

 1.2.4.2. Pašvaldības ēku 

energoattīstības plāna pasākumu 

iekļaušana Ādažu novada 

Attīstības programmā un iestāžu 

budžeta plānos 

AID, iestādes, 

struktūrvienības 

regulāri Pašvaldības ēku 

energoattīstības plāna 

pasākumi iekļauti Ādažu 

novada Attīstības 

programmā un iestāžu 

budžeta plānos. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Tika veikti organizatoriskie 

pasākumi (kuri neprasa 

papildu tiešus finanšu 

līdzekļus), piemēram – 

esošās energo patēriņa 

situācijas konstatēšana un 

precīza kontrole, 

plānošana, kā arī Ādažu 

novada sabiedriskajās ēkās 

esošā personāla ieradumu 

maiņa, ēku energo resursu 

patēriņa režīmu 

optimizācija, 

energoefektivitātes 

pamatprincipu iekļaušana 

iepirkumu procedūrās un 

jaunajos līgumos, kas 

saistīti ar energo resursu 

izmantošanu. 

 1.2.4.3. Saistošo noteikumu JID, energo- 2016. Sagatavoti un pieņemti Precizēts Pārcelts izpildes termiņš 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

sagatavošana un pieņemšana par 

nekustamā īpašuma nodokļa 

atlaides piemērošanu gandrīz 

nulles un zema enerģijas patēriņa 

dzīvojamām mājām 

pārvaldnieks saistošie noteikumi par 

nekustamā īpašuma 

nodokļa atlaides 

piemērošanu gandrīz 

nulles un zema enerģijas 

patēriņa dzīvojamām 

mājām. 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2019.g. 

dēļ tā, ka vēl nav pieredzes 

ar jauno normatīvo 

regulējumu attiecībā  uz 

nulles un zema enerģijas 

patēriņa ēkām 

 1.2.4.4. Pašvaldības ēku 

energoattīstības plāna izpildes 

pārskatu sagatavošana 

Energo-

pārvaldnieks 

regulāri Sagatavoti pārskati par 

pašvaldības ēku 

energoattīstības plāna 

izpildi. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Esošās energo patēriņa 

situācijas konstatēšana un 

precīza kontrole, 

plānošana, kā arī Ādažu 

novada sabiedriskajās ēkās 

esošā personāla ieradumu 

maiņa, ēku energo resursu 

patēriņa režīmu 

optimizācija, 

energoefektivitātes 

pamatprincipu iekļaušana 

iepirkumu procedūrās un 

jaunajos līgumos, kas 

saistīti ar energo resursu 

izmantošanu. Notika Ādažu 

novada sabiedrisko ēku 

telpu mikroklimata 

reģistrācija un izpēte 

 1.2.4.7. Energoefektivitātes 

pasākumu īstenošana, piesaistot 

trešās puses finansējumu (t.sk., 

apkures sistēmu pilnveidošana, 

bēniņu siltināšana, cauruļvadu 

SID, ĀVS, 

ĀPII, KPII 

2016.-2020. Īstenoti 

energoefektivitātes 

pasākumi, piesaistot 

trešās puses finansējumu 

(t.sk., apkures sistēmu 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Tika uzsākta sadarbība ar 

SIA “3E Risinājumi” par 

iespējamo ĀN pašvaldības 

ēku mikroklimata 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

siltumizolācijas uzlabošana, 

ārsienu siltināšana, ventilācijas 

sistēmas rekonstrukcija, pagrabu 

siltināšana) 

pilnveidošana, bēniņu 

siltināšana, cauruļvadu 

siltumizolācijas 

uzlabošana, ārsienu 

siltināšana, ventilācijas 

sistēmas rekonstrukcija, 

pagrabu siltināšana). 

optimizāciju, piesaistot 

trešās puses finansējumu 

U1.2.5: Izveidot un ieviest 

energopārvaldības sistēmu 

1.2.5.1. Darba grupas 

noorganizēšana energopārvaldības 

sistēmas ieviešanai 

Izpilddirektors 2015.-2016. Noorganizētas darba 

grupas energopārvaldības 

sistēmas ieviešanai. 

Precizēts 

aktivitāšu 

uzsākšanas 

termiņš uz 2016.g. 

Izpildīts. 

Izveidota darba grupa ar 

Domes rīkojumu. 

 1.2.5.2. Energopārvaldnieka 

darbības uzsākšana 

Personāldaļa  2016. Pašvaldībā darbu uzsācis 

energopārvaldnieks. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Energopārvaldnieks tik 

pieņemts darbā 2016. gada 

aprīlī. 

 1.2.5.3. Energopārvaldības 

sistēmas dokumentācijas izstrāde 

Energo-

pārvaldnieks 

2016. Izstrādāti 

energopārvaldības 

sistēmas dokumenti. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Izstrādāta 

energopārvaldības sistēmas 

dokumentācija atbilstoši 

LVS EN ISO 50001:2012 

standarta prasībām 

U1.2.6: Labiekārtot 

siltumapgādes sistēmu 

1.2.6.1. Ilgtermiņa līguma slēgšana 

centralizētās siltumapgādes 

nodrošināšanai, paredzot jaunas 

investīcijas siltuma avotā un 

atjaunojamo energoresursu plašāku 

lietojumu 

SIA „Ādažu 

Namsaimnieks 

2016. Noslēgts ilgtermiņa 

līgums centralizētās 

siltumapgādes 

nodrošināšanai, paredzot 

jaunas investīcijas 

siltuma avotā un 

atjaunojamo 

energoresursu plašāku 

lietojumu. 

Nav veiktas. Izpildīts. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

 1.2.6.2. Esošo siltumtrašu 

pakāpeniska modernizācija 

SIA „Ādažu 

Namsaimnieks 

2016.-2021. Pakāpeniski 

modernizētas esošās 

siltumtrases. 

Precizēts 

aktivitāšu 

uzsākšanas 

termiņš uz 2017.g. 

Izpildīts. 

2016 gadā modernizēti 

un/vai aprīkoti ar attālinātu 

vadību 10 siltummezgli 

Lūdzu pie Rīcības plāna 

aktualizācijas precizēt 

aktivitāšu uzsākšanas 

termiņu uz 2016.g. 

 1.2.6.3. Jaunu siltumenerģijas 

patērētāju piesaiste CSS, tās 

esošajās robežās 

SIA „Ādažu 

Namsaimnieks” 

2016.-2021. Piesaistīti jauni 

siltumenerģijas patērētāji 

CSS, tās esošajās 

robežās. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Notiek projektēšanas darbi 

Jaunai skolai un Attekas 

ielai 

U1.2.7: Sekmēt mobilitāti 1.2.7.1. Videi draudzīgu 

pārvietošanās veidu attīstība 

(esošās situācijas analīze; 

efektīvāko pārvietošanās veidu 

noteikšana dažādos maršrutos; ērtu 

un drošu velonovietņu plānošana 

un iekārtošana publisko un 

pašvaldības ēku tuvumā) 

SID, AID, 

Būvvalde 

2016.-2021. Attīstīti videi draudzīgi 

pārvietošanās veidi 

(esošās situācijas analīze; 

efektīvāko pārvietošanās 

veidu noteikšana dažādos 

maršrutos; ērtu un drošu 

velonovietņu plānošana 

un iekārtošana publisko 

un pašvaldības ēku 

tuvumā). 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Gaujas ielas, jaunās skolas 

un Attekas ielas projektos 

paredzēta velosipēdiem 

draudzīga infrastruktūra  - 

celiņi un velonovietnes 

 1.2.7.2. Elektrotransporta 

pilotprojekta īstenošana (elektriskā 

transporta tirgus piedāvājuma 

analīze, līdzfinansējuma 

piesaistīšana pašvaldības elektriskā 

transporta iegādei, iepirkuma 

organizēšana, projekta ieviešana) 

AID, Energo-

pārvaldnieks, 

SID 

2016.-2021. Īstenots elektrotransporta 

pilotprojekts (elektriskā 

transporta tirgus 

piedāvājuma analīze, 

līdzfinansējuma 

piesaistīšana pašvaldības 

elektriskā transporta 

iegādei, iepirkuma 

Precizēts 

atbildības 

sadalījums, kā 

1.atbildīgo norādot 

“Energopārvaldnie

ku” 

Izpildīts. 

Tika sagatavots ziņojums 

AND par elektrotransporta 

līdzekļu infrastruktūras 

attīstību Rīgā un Rīgas 

rajonā, uz galvenajām LR  

automaģistrālēm, jo Tieši 

infrastruktūras esamība un 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

organizēšana, projekta 

ieviešana). 

tās pielietošanas potenciāls 

būs noteicošais faktors 

videi draudzīgu 

pārvietošanās veidu un 

līdzekļu izplatībai Ādažu 

novadā. 

 1.2.7.3. Elektrotransporta uzlādes 

punktu tīkla izveidošana (uzlādes 

iekārtu tirgus piedāvājuma analīze 

un elektrotransporta uzlādes 

punktu tīkla plānošana, 

līdzfinansējuma piesaistīšana 

elektrisko uzlādes iekārtu iegādei 

un pieslēgšanai, elektrotransporta 

uzlādes punktu tīkla veidošana) 

AID, Energo-

pārvaldnieks, 

SID 

2016.-2021. Izveidots 

elektrotransporta uzlādes 

punktu tīkls (uzlādes 

iekārtu tirgus 

piedāvājuma analīze un 

elektrotransporta uzlādes 

punktu tīkla plānošana, 

līdzfinansējuma 

piesaistīšana elektrisko 

uzlādes iekārtu iegādei 

un pieslēgšanai, 

elektrotransporta uzlādes 

punktu tīkla veidošana). 

Precizēts 

atbildības 

sadalījums, kā 

1.atbildīgo norādot 

“Energopārvaldnie

ku”. 

Precizēts 

aktivitāšu 

uzsākšanas 

termiņš uz 2020.g. 

Pārcelts izpildes termiņš 

Elektrotransporta attīstība 

pašreiz LR ir stagnācijas 

fāzē, tāpēc tuvākajā laikā 

nav prognozes par 

pieprasījumam pēc straujas 

uzlādes tīkla infrastruktūras 

attīstību. 

U1.2.8: Ieviest 

energoefektivitātes standartu 

1.2.8.1. Zaļā publiskā iepirkuma 

procedūras izstrāde un lietojums 

pašvaldības iepirkumos 

JID 2016.-2021. Izstrādāta Zaļā publiskā 

iepirkuma procedūra un 

lietojums pašvaldības 

iepirkumos. 

Precizēts 

aktivitāšu 

uzsākšanas 

termiņš uz 2019.g. 

Pārcelts izpildes termiņš 

Ņemot vērā, ka jaunais PIL 

stājās spēkā tikai 

2017.gadā 1. martā un 

varēs izstrādāt tikai kad 

būs vadlīnijas no IUB un 

veidosies kaut kāda prakse. 

U1.2.9: Īstenot informatīvos 

pasākumus enerģijas gala 

lietotājiem 

1.2.9.1. Informācijas izvietošana 

uz enerģijas patēriņa rēķiniem 

SIA „Ādažu 

Namsaimnieks” 

2016. Uz enerģijas patēriņa 

rēķiniem izvietota 

informācija. 

Nav veiktas Izpildīts. 

 

 1.2.9.2. Mobilitātes un AID, SID 2016.-2021. Noorganizēta Mobilitātes Precizēts Izpildīts. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

Energodienu rīkošana un Energodienas. aktivitāšu 

īstenošanas 

termiņš uz “katru 

gadu” 

Noorganizēta mobilitātes 

diena 2016. gada 16. 

septembrī. 

 1.2.9.3. Informatīvo materiālu 

publiskošana 

AID, Energo-

pārvaldnieks, 

SAD 

2016.-2021. Publicēti informatīvie 

materiāli. 

Precizēts 

atbildības 

sadalījums, kā 

1.atbildīgo norādot 

“Energopārvaldnie

ku”. 

Precizēts 

aktivitāšu 

īstenošanas 

termiņš uz 

“regulāri” 

Izpildīts. 

Publiskajā serverī izveidots 

folderis AN Energo plāns, 

kur var iepazīties ar 

informāciju par 

energopārvaldības sistēmas 

darbību 

VTP2: Attīstīta satiksmes infrastruktūra un satiksmes drošība 

U2.1.1: Uzlabot satiksmes 

drošību uz pašvaldības 

ceļiem un ielām 

2.1.1.1. Esošā ceļa infrastruktūras 

stāvokļa izpēte 

SID Regulāri Veikta ceļu 

infrastruktūras stāvokļa 

izpēte. Noteiktas vietas, 

kurās būtu nepieciešams 

veikt aktivitātes 

satiksmes drošības 

uzlabošanai. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Ūbeļu ielas pieguļošais 

kvartāls. 

 

 2.1.1.2. Projekta izstrāde satiksmes 

drošības uzlabošanai uz Ādažu 

pašvaldības ceļiem un ielām 

SID 2016.-2022. Izstrādāti projekti 

satiksmes drošības 

uzlabošanai uz Ādažu 

pašvaldības ceļiem un 

ielām. 

Precizēts kolonnā 

Pasākumi, 

aktivitātes” vārds 

“Projekta” uz 

“Projektu” 

Izpildīts. 

Ūbeļu ielas satiksmes 

organizācijas uzlabošana 

(ceļazīmes, stāvvietas un 

ātrumvaļņi) 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

 2.1.1.3. Satiksmes drošības 

uzlabošanas projektu īstenošana uz 

Ādažu pašvaldības ceļiem un 

ielām 

SID 2015.-2022. Īstenoti projekti 

satiksmes drošības 

uzlabošanai uz Ādažu 

pašvaldības ceļiem un 

ielām. Uzstādītas ātrumu 

samazinošās zīmes, 

labiekārtotas gājēju 

pārejas, ierīkots 

apgaismojums pie 

gulošajiem policistiem. 

Precizēts 

aktivitāšu 

uzsākšanas 

termiņš uz 2016.g. 

Izpildīts. 

Ātrumvaļņu izbūve Priežu 

ielā (2.gab.), Austrumu ielā 

(2.gab.), Pirmā ielā(2.gab.), 

Baltezera ielā (2.gab.). 

U2.1.2: Uzturēt, labiekārtot 

un atjaunot pašvaldības ielas 

un ceļus 

2.1.2.1. Esošā ceļa infrastruktūras 

stāvokļa izpēte 

SID Regulāri  Veikta ceļu 

infrastruktūras stāvokļa 

izpēte. Noteiktas vietas, 

kurās būtu nepieciešams 

veikt aktivitātes 

satiksmes drošības 

uzlabošanai. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Draudzības iela. Gaujas 

ielas iebrauktuves uz 

Ādažu vidusskolu. Ādažu 

pirmsskolas izglītības 

iestādes stāvvieta, Kadagas 

autobusa galapunkts. 

Gaujas ielas iebrauktuve uz 

Ādažu novada bibliotēku. 

 2.1.2.2. Pašvaldības ceļu ar asfalta 

segumu atjaunošana 

SID 2016.- Atjaunots Kadagas ceļš 

(1,5 km), Mežaparka ceļš 

(1,6 km), Briljantu ceļš 

(0,35 km) atjaunoti 

gājēju celiņi, ierīkots 

apgaismojums. Uzlabots 

visu satiksmes dalībnieku 

drošības līmenis. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2016.-

2022. 

Izpildīts. 

Netika iedalīts finansējums 

visām aktivitātēm, tāpēc 

pagarināts īstenošanas 

termiņš. 

Draudzības ielas un ietves 

asfaltbetona seguma 

atjaunošana. Betona 

bruģakmens seguma izbūve 

Saules ielā. Gaujas ielas 

iebrauktuves uz Ādažu 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

vidusskolu seguma 

atjaunošana.  . 

 2.1.2.3. Pašvaldības ceļu ar grants 

un šķembu segumu atjaunošana 

SID 2016.- Atjaunots Smilškalnu 

ceļš un Laveru ceļš. 

Izstrādāts TP Vecštāles 

ceļa sakārtošanai un 

savienojuma ar Sējas 

novadu izveidošanai. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2016.-

2022. 

Izpildīts. 

Smilškalnu ceļš nav iedalīts 

finansējums., tāpēc 

pagarināts termiņš. 

Vecštāles ceļa sakārtošanai 

un savienojuma ar Sējas 

novadu izveidošanai nav 

iedalīts finansējums un 

esošās politiskās situācijas 

dēļ projekts var realizēt 

tikai ar Aizsardzības 

ministrijas atbalstu. 

 2.1.2.4. Pašvaldības ielu segumu 

atjaunošana 

SID 2015.- Izstrādāti TP pašvaldības 

ielu seguma atjaunošanai. 

Veikta Gaujas ielas 

atjaunošana posmā starp 

Rīgas gatvi un Attekas 

ielu. Veikta Ķiršu, 

Muižas u.c. ielu seguma 

atjaunošana, ceļa 

infrastruktūras attīstība. 

Izbūvēts Attekas ielas 

turpinājums. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2016.-

2022. 

Izpildīts. 

Netika iedalīts finansējums 

visām aktivitātēm, tāpēc 

pagarināts īstenošanas 

termiņš. 

Izstrādāts tehniskais 

projekts Gaujas ielas 

pārbūvei posmā starp Rīgas 

gatvi un Attekas ielu. 

Izstrādāts tehniskais 

projekts Muižas ielas 

pārbūvei. 

 2.1.2.5. Pašvaldības ielu ar grants 

un šķembu segumu nomaiņa pret 

bruģi 

SID 2015.-2022. Pašvaldības ielām 

(Skolas, Dārza, Bērzu, 

Ziedu, Gaujmalas, Depo) 

grants un šķembu segums 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2018.-

Pārcelts izpildes termiņš, jo 

netiks budžetā piešķirts 

finansējums 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

nomainīts pret bruģi. 2022. 

 2.1.2.6. Kādreizējā Pēterburgas 

ceļa izpēte 

SID, Būvvalde 2016.-2018. Veikta kādreizējā 

Pēterburgas ceļa izpēte. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2017.-

2018. 

Pārcelts izpildes termiņš 

Esošās politiskās situācijas 

dēļ izpēti var veikt tikai ar 

Aizsardzības ministrijas 

atbalstu, tāpēc pārcelts 

termiņš. 

 2.1.2.7. Kādreizējā Pēterburgas 

ceļa trasējuma projekta izstrāde 

SID 2016.- Izstrādāts kādreizējā 

Pēterburgas ceļa projekts. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2018-

2022. 

Pārcelts izpildes termiņš 

Esošās politiskās situācijas 

dēļ izpēti var veikt tikai ar 

Aizsardzības ministrijas 

atbalstu, tāpēc pārcelts 

termiņš 

 2.1.2.8. Kādreizējā Pēterburgas 

ceļa trasējuma iezīmēšana 

SID 2016.- Dabā iezīmēts kādreizējā 

Pēterburgas ceļa 

maršruts. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2018.-

2022. 

Pārcelts izpildes termiņš 

Esošās politiskās situācijas 

dēļ izpēti var veikt tikai ar 

Aizsardzības ministrijas 

atbalstu, tāpēc pārcelts 

termiņš 

 2.1.2.9. Citu projektu izstrāde 

pašvaldības ielu un ceļu 

atjaunošanai 

SID 2016.-2022. Izstrādāti projekti Ādažu 

pašvaldības ceļu un ielu 

atjaunošanai. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Apliecinājuma kartes 

izstrāde Draudzības ielas 

seguma atjaunošanai posmā 

no Rīgas gatves līdz Saules 

ielai izstrāde 

 2.1.2.10. Citu pašvaldības ielu un 

ceļu atjaunošanas projektu 

īstenošana 

SID 2016.-2022. Īstenoti projekti 

pašvaldības ceļu un ielu 

atjaunošanai (Luksti). 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

Norādītie ceļi un ielas 

pašvaldībai pieder tikai 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

termiņš uz 2017. daļēji vai arī nepieder 

vispār, tamdēļ šo projektu 

var realizēt tikai iegūstot 

ceļus un ielas pašvaldības 

U2.1.3: Veikt izmaiņas 

satiksmes organizācijas 

shēmās 

2.1.3.1. Esošo satiksmes 

organizācijas shēmu pie Ādažu 

vidusskolas un citām izglītības 

iestādēm stāvokļa izpēte 

SID 2016.-2017. Veikta esošo satiksmes 

organizācijas shēmu pie 

Ādažu vidusskolas un 

citām izglītības iestādēm 

stāvokļa izpēte. Noteiktas 

aktivitātes satiksmes 

organizācijas shēmu pie 

Ādažu vidusskolas un 

citām izglītības iestādēm 

uzlabošanai. 

Nav veiktas Izpildīts. 

ĀtrumvaļņI pie Ādažu 

pirmskolas iestādes. 

 2.1.3.2. Satiksmes organizācijas 

risinājumu pie jaunās mācību 

īstenošanas vietas izstrāde 

AID 2016.-2017. Veikta satiksmes 

organizācijas shēmas 

izpēte pie jaunās mācību 

īstenošanas vietas. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Aktivitātes uzsāktas  jaunās 

skolas ēkas projektēšanas 

ietvaros 

 2.1.3.3. Projektu izstrāde 

satiksmes organizācijas shēmu pie 

Ādažu vidusskolas un citām 

izglītības iestādēm uzlabošanai 

SID 2016.-2022. Izstrādāti projekti 

satiksmes organizācijas 

shēmu pie Ādažu 

vidusskolas un citām 

izglītības iestādēm 

uzlabošanai. 

Nav veiktas Izpildīts. 

izdarīts 2016.g.? 

ĀtrumvaļņI pie Ādažu 

pirmskolas iestādes. 

 2.1.3.4. Projektu īstenošana 

satiksmes organizācijas shēmu pie 

Ādažu vidusskolas un citām 

izglītības iestādēm pilnveidošanai 

SID 2016.-2022. Īstenoti projekti 

satiksmes organizācijas 

shēmu pie Ādažu 

vidusskolas un citām 

izglītības iestādēm 

pilnveidošanai. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Ātrumvaļņu izbūve pie 

Ādažu pirmskolas iestādes. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

 2.1.3.5. Ātrumu regulējošās zīmes 

pie ciemu robežām 

SID 2015.-2019. Uzstādītas zīmes, kas 

liecina, kur sākas un 

beidzas ciemi. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2016. 

Izpildīts. 

Kadagas ceļš 70km/h, 

Podnieku iela 60km/h. 

U2.1.4: Izbūvēt, labiekārtot 

un atjaunot stāvvietas 

2.1.4.1. Darba grupas 

noorganizēšana koncepcijas 

izstrādei par stāvvietu ierīkošanu 

Gaujas ielas skvēru teritorijā 

SID, Būvvalde 2015.-2016. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes 

koncepcijas izstrādei par 

stāvvietu ierīkošanu 

Gaujas ielas skvēru 

teritorijā. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2016. 

Izpildīts. 

 

 2.1.4.2. Koncepcijas par stāvvietu 

ierīkošanu Gaujas ielas skvēru 

teritorijā izstrāde 

SID, Būvvalde 2016.-2018. Izstrādāta koncepcija par 

stāvvietu ierīkošanu 

Gaujas ielas skvēru 

teritorijā. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2016. 

Izpildīts. 

 

 2.1.4.3. Stāvvietas izbūve „Gaujas 

ielas skvēru” teritorijā (Gaujas 31) 

SID 2011.-2017. Izveidots stāvlaukums. 

Veikts labiekārtojums pie 

stāvlaukuma. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2016.-

2018. 

Izpildīts. 

Pirmā kārta pabeigta, 

izbūvēts grants šķembu  

pamats. Betonbruģakmens 

segums tiks izbūvēts tiklīdz  

piešķirs budžetā 

finansējumu. 

 2.1.4.4. Park & Ride sistēmas 

izveides izpēte 

AID 2016.- Veikta Park & Ride 

sistēmas izveides izpēte. 

Papildināts ar kā 

2. atbildīgo – 

būvvaldi. Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2018. 

Pārcelts izpildes termiņš 

Pēc Gaujas ielas 

rekonstrukcijas situācija 

varētu mainīties attiecībā 

ar sabiedriskā transporta 

izmantošanas ieradumiem. 

Kā arī Ādažu ekspresis 

plāno veikt izmaiņas 

pasažieru pārvadājumu 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

organizēšana, līdz ar to 

Park & Ride sistēma 

jāplāno komunicējot ar 

pārvadājumu veicējiem. 

 2.1.4.6. Labiekārtot teritorijas pie 

daudzdzīvokļu mājām Kadagā 

SID 2016.-2022. Labiekārtotas 

autostāvvietas pie 

daudzdzīvokļu mājām 

Kadagā (t.sk., ar privāto 

līdzfinansējumu) 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2018. 

Pārcelts izpildes termiņš 

dēļ ierobežotajiem budžeta 

resursiem 

U2.1.5: Veicināt ceļu 

infrastruktūras attīstību pie 

Tallinas šosejas 

2.1.5.1. Situācijas ceļa 

infrastruktūras attīstībai pie valsts 

galvenā autoceļa A1 „Rīga – 

Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, 

divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās 

joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.) 

izpēte 

AID 2016.-2017. Veikta situācijas ceļa 

infrastruktūras attīstībai 

pie valsts galvenā 

autoceļa A1 „Rīga – 

Ainaži” (E67) 

(piebraucamie ceļi, 

divlīmeņu krustojumi, 

ieskriešanās joslas, gājēju 

tuneļi vai tilti utt.) 

izpēte). 

Precizēts 

atbildīgais 

izpildītājs uz 

būvvaldi, precizēti 

finanšu resursi uz 

“valsts 

finansējums” 

Izpildīts. 

Vēstule no Latvijas ceļiem, 

kur lūdz izteikt pašvaldības 

viedokli par jaunā 

apvedceļa ap Baltezeru 

projekta risinājuma 

variantiem. 

 

 2.1.5.2. Projektu izstrāde ceļa 

infrastruktūras attīstībai pie valsts 

galvenā autoceļa A1 „Rīga – 

Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, 

divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās 

joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.) 

SID 2016.-2022. Izstrādāti projekti ceļa 

infrastruktūras attīstībai 

pie valsts galvenā 

autoceļa A1 „Rīga – 

Ainaži” (E67) 

(piebraucamie ceļi, 

divlīmeņu krustojumi, 

ieskriešanās joslas, gājēju 

tuneļi vai tilti utt.). 

Precizēts 

atbildīgais 

izpildītājs uz 

būvvaldi, precizēti 

finanšu resursi uz 

“valsts 

finansējums” 

Nav veiktas. 

Aktivitātes netika veiktas 

dēļ tā, ka budžetā netika 

piešķirts finansējums. 

 

Pie Rīcības plāna 

aktualizācijas nepieciešams 

pārcelt izpildes termiņu. 

 2.1.5.3. Baltezera apvedceļa 

izbūve, sadarbībā ar LR Satiksmes 

SID 2016.-2022. Izbūvēts Baltezera 

apvedceļš, sadarbībā ar 

Precizēts 

pasākuma 

Pārcelts izpildes termiņš, jo 

netika budžetā piešķirts 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

ministriju un Garkalnes novada 

domi 

LR Satiksmes ministriju 

un Garkalnes novada 

domi. 

uzsākšanas 

termiņš uz 2018. 

finansējums 

 2.1.5.4. Šķērsojuma pie A1 izbūve 

pie Stapriņiem, sadarbībā ar LR 

Satiksmes ministriju 

Būvvalde 2016.-2022. Īstenota gājēju 

savienojuma izbūve starp 

Ādažiem un Stapriņiem 

Gaujas ielas galā. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2019. 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

Latvijas Valsts ceļi ir 

izstrādājuši būvprojektu 

“Govju tuneļa” pārbūvei. 

Lai akceptētu, trūkst 

z.gb.īpašnieka saskaņojums 

Pien nākamās Rīcības pl. 

Aktualizācijas precizēt 

atbildīgo izpildītāju., BV 

akceptē iesniegtos 

būvprojektus.  

 2.1.5.7. Projektu īstenošana ceļa 

infrastruktūras attīstībai pie valsts 

galvenā autoceļa A1 „Rīga – 

Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, 

divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās 

joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.) 

SID 2016.-2022. Īstenoti projekti ceļa 

infrastruktūras attīstībai 

pie valsts galvenā 

autoceļa A1 „Rīga – 

Ainaži” (E67) 

(piebraucamie ceļi, 

divlīmeņu krustojumi, 

ieskriešanās joslas, gājēju 

tuneļi vai tilti utt.). 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2018. 

Pārcelts izpildes termiņš, jo 

netika budžetā piešķirts 

finansējums 

U2.1.6: Veikt pašvaldības 

ielu un ceļu izbūvi 

2.1.6.1. Lauku ielas izbūve SID 2016.-2018. Izstrādāts Lauku ielas 

izbūves projekts. 

Izbūvēta Lauku iela. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2018.-

Pārcelts izpildes termiņš, jo 

netika budžetā piešķirts 

finansējums 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

2022. 

 2.1.6.5. Attekas ielas turpinājuma 

izbūve 

SID 2016.-2017. Izbūvēts Attekas ielas 

turpinājums. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2018.-

2019. 

Pārcelts izpildes termiņš 

sakarā ar Attekas ielas 

projektēšanas termiņa 

pagarināšanos 2017.g. 

 

 2.1.6.7. Jaunas piebrauktuves 

izbūve pie daudzdzīvokļu mājām 

Kadagā 

Būvvalde 2016.-2022. Izveidotas jaunas 

piebrauktuves pie 

daudzdzīvokļu mājām 

Kadagā. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2019. 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

.Būvprojekti nav iesniegti 

Ir apstiprināts 2016.g. 

Kadagas detālplānojum, 

saskaņā ar to var izstrādāt 

būvprojektus 

piebrauktuvēm. 

Pie nākamās Rīcības plāna 

aktualizācijas, lūdzu 

precizēt atbildīgo 

izpildītāju., jo BV akceptē 

iesniegtos būvprojektus. 

 2.1.6.8. Vietējās nozīmes ielas 

starp daudzdzīvokļu mājām un 

centrālo aktīvās atpūtas teritoriju 

izbūve Kadagā 

Būvvalde 2016.-2022. Izbūvēta vietējās nozīmes 

iela starp daudzdzīvokļu 

mājām un centrālo 

aktīvās atpūtas teritoriju 

Kadagā (~520 m). 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2017. 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

.Būvprojekti nav iesniegti 

Ir apstiprināts 2016.g. 

Kadagas detālplānojum, 

saskaņā ar to var izstrādāt 

būvprojektus 

piebrauktuvēm. 

Pie nākamās Rīcības plāna 

aktualizācijas, lūdzu 

precizēt atbildīgo 

izpildītāju., jo BV akceptē 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

iesniegtos būvprojektus. 

U2.1.7: Uzlabot esošos un 

izveidot jaunus gājēju 

celiņus, veloceliņus un velo 

novietnes 

2.1.7.1. Esošās gājēju un 

veloceliņu infrastruktūras izpēte 

SID Regulāri Veikta esošā 

inženierkomunikāciju 

sistēmu tehniskā stāvokļa 

izpēte. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

 

 2.1.7.2. Gājēju un veloceliņu 

maršrutu izstrāde, attīstības 

projektu izstrāde un īstenošana 

AID 2016.- Veikta gājēju un 

veloceliņu maršrutu 

izveide, trasēšana, 

marķēšana. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2016.-

2022. 

Izpildīts. 

Sagatavots un apstiprināts 

projekta pieteikums ES 

fondu 2014.-2020. gada 

plānošanas perioda LAD 

projekta "Velo 

infrastruktūras uzlabošana 

Ādažu novadā". 

Pagarināts aktivitātes 

īstenošanas termiņš, ņemot 

vērā tā aktualitāti. 

U2.1.8: Attīstīt velo 

maršrutus 

2.1.8.1. Esošo un potenciālo velo 

maršrutu Ādažu novadā 

apzināšana 

AID 2015.-2017. Apzināti esošie un 

potenciālie velo maršruti 

Ādažu novadā. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2016. 

Izpildīts. 

Pēc plāna. Sagatavots un 

apstiprināts projekta 

pieteikums ES fondu 

2014.-2020. gada 

plānošanas perioda LAD 

projekta "Velo 

infrastruktūras uzlabošana 

Ādažu novadā". 

 2.1.8.2. Ādažu novada velo 

maršrutu iekļaušana Eiro velo 

maršrutu tīklā 

AID 2015.-2017. Ādažu novada velo 

maršrutiem (Ādaži – 

Dūņezers, Ādaži – 

M.Baltezers, Ādaži – 

L.Baltezers, Ādaži – 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2016. 

Izpildīts. 

Sagatavots un apstiprināts 

projekta pieteikums ES 

fondu 2014.-2020. gada 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

Sēja, Ādaži – jūra, Ādaži 

- Garkalne) piešķirti Eiro 

velo maršrutu numuri. 

plānošanas perioda LAD 

projekta "Velo 

infrastruktūras uzlabošana 

Ādažu novadā". 

 2.1.8.3. Aktivitātes velo maršrutu 

attīstībai 

AID 2015.- Veiktas aktivitātes velo 

maršrutu attīstībai. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2016.-

2022. 

Izpildīts. 

Sagatavots un apstiprināts 

projekta pieteikums ES 

fondu 2014.-2020. gada 

plānošanas perioda LAD 

projekta "Velo 

infrastruktūras uzlabošana 

Ādažu novadā. 

Pagarināts aktivitātes 

īstenošanas termiņš, ņemot 

vērā aktivitātes  aktualitāti 

U2.1.9: Paplašināt 

sabiedrisko pārvadājumu 

maršrutu tīklu 

2.1.9.1. Tikšanās ar SIA „Ekspress 

Ādaži” 

AID 2015.-2018. Noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada domi 

un SIA „Ekspress 

Ādaži”. Veiktas izmaiņas 

sabiedriskā transporta 

maršrutos. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

“regulāri” 

Izpildīts. 

Notikušas tikšanās un 

sarunas starp Domi un  SIA 

“Ekspress Ādaži” 

U2.1.11: Veicināt alternatīvo 

transporta veidu attīstību 

2.1.11.1. Alternatīvo transporta 

satiksmes veidu attīstības iespēju 

izvērtējums 

AID, SID 2016.-2022. Izvērtēta alternatīvo 

transporta satiksmes 

veidu attīstība. 

Precizēts 

atbildības 

sadalījums, kā 

1.atbildīgo norādot 

“Energopārvaldnie

ku”. 

Izpildīts. 

Automaģistrāles Rīga – 

Tallina aprīkošana ar 

elektrotransport līdzekļu 

(ETL) uzlādes 

infrastruktūras izveidošana 

nodrošinās ETL lietošanas 

iespēju visā Ādažu novada 

teritorijā, kā arī novēršot 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

ETL braukšanas attāluma 

ierobežojumu. Kā rezultātā 

arī Ādažu novada dome 

būs spiesta reaģēt uz jauno 

situāciju un adaptēt (ETL) 

izmantošanas iespējas 

novada teritorijā atbilstoši 

konkrētajai situācijai. 

 

 2.1.11.2. Tikšanās ar aviācijas 

lidlauka pārstāvjiem, lai 

noskaidrotu viņu vajadzības 

lidlauka attīstībai 

AID, SID 2016.-2018. Noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada domi 

un aviācijas lidlauka 

pārstāvjiem. 

Noskaidrotas lidlauka 

vajadzības tā attīstībai. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Biedrība “Ādažu 

uzņēmēji”) kopīgi ar  

pašvaldības speciālistiem   

ir noorganizējusi tikšanos  

ar lidlauka īpašniekiem, 

kurā tika diskutēts par 

lidlauka  attīstības 

iespējām. Pašvaldība plāno 

pārbūvēt Laveru ceļu, 

sakārtojot publisko 

infrastruktūru 

uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanai, t.sk., arī  

piekļuvi  lidlaukam. 

 

VTP3: Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un pievilcīga vide 

U3.1.1: Nodrošināt 

pašvaldības nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanu 

3.1.1.1. Informācijas apkopošana 

par pašvaldības nekustamajiem 

īpašumiem 

SID, Būvvalde, 

AID 

2016.-2017. Apkopota informācija par 

pašvaldības 

nekustamajiem 

īpašumiem. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Apkopota informācija par 

pašvaldības nekustamajiem 

īpašumiem. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

 3.1.1.2. Darba grupas 

noorganizēšana pašvaldības 

nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanai 

SID, Būvvalde, 

AID 

2016.-2017. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes 

pašvaldības nekustamo 

īpašumu 

apsaimniekošanai. 

Nav veiktas Izpildīts 

Noorganizētas darba grupas 

sanāksmes pašvaldības 

nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanai 

 3.1.1.3. Rīcības plāna izstrāde 

pašvaldības nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanai 

SID 2016.-2017. Izstrādāts rīcības plāns 

pašvaldības nekustamo 

īpašumu 

apsaimniekošanai. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Izstrādāts plāna pirmais 

etaps, kas tiek ieviests ar 

01.04.2017 un galīgais 

ieviešanas termiņš ir 

31.12.2017 

 3.1.1.4. Darba grupas 

noorganizēšana Ūdensrožu parka 

attīstības koncepcijas izstrādei 

AID 2015.-2016. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes 

Ūdensrožu parka 

attīstības koncepcijas 

izstrādei. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2016. 

Izpildīts. 

Organizētas darba 

sanāksmes 

 3.1.1.5. Ūdensrožu parka attīstības 

koncepcijas izstrāde 

AID 2015.-2016. Izstrādāta koncepcija 

Ūdensrožu parka 

attīstībai. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2016. 

Izpildīts. 

Izstrādāts koncepcijas 

projekts uz prezentēts 

2016. gadā Domes sēdē. 

 3.1.1.6. Ūdensrožu parka 

lokālplānojuma, detālplānojuma 

izstrāde 

Būvvalde 2016.-2017. Izstrādāts Ūdensrožu 

parka lokālplānojums, 

detālplānojums. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2018.-

2019. 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

2017.g.notiks  plenērs par 

Ūdensrožu parka attīstību, 

lai noteiktu  

lokālplānojuma, 

detālplānojuma uzdevumus 

 3.1.1.7. Ūdensrožu parka attīstības 

projekta izstrāde 

Sporta daļa, 

AID, SID 

2015.-2018. Izstrādāts projekts 

Ūdensrožu parka 

Precizēts 

pasākuma 

Pārcelts izpildes termiņš 

sakarā ar rīcības plāna 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

attīstībai. īstenošanas 

termiņš uz 2018.-

2019. 

Papildināts ar 

1.atbildīgo – 

būvvaldi. 

3.1.1.6. uzdevuma izpildes 

termiņa pagarināšanos 

 3.1.1.8. Aktivitātes Ūdensrožu 

parka attīstībai 

SID 2015.- Īstenotas aktivitātes 

Ūdensrožu parka 

attīstībai. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2016.-

2022. 

Izpildīts. 

Pagarināts aktivitātes 

īstenošanas termiņš, ņemot 

vērā aktivitātes  aktualitāti 

(skatīt skaidrojumu pie 

3.1.16. un 3.1.1.7.punkta) 

 3.1.1.9. Pastaigu taku un celiņu – 

dabas taku ar atraktīviem atpūtas 

elementiem izveide Ādažu novada 

ciemos 

AID 2015.-2018. Izveidotas atpūtas vietas 

mežos, ar pastaigu un 

atpūtas vietām, 

tematiskiem elementiem. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2016.-

2018. 

Izpildīts. 

Ūdensrožu parkā īstenoti 

jaunie Mežu dienas 

projekti. 

Noorganizēta Alderu parka 

sakopšanas talka 

 3.1.1.10. Katlu mājas Kadagā 

pārveidošana par pašvaldības 

noliktavām 

SID 2015.-2017. Katlu māja Kadagā 

pārveidota par 

pašvaldības noliktavām. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2016.-

2018. 

Pārcelts izpildes termiņš 

2016. un 2017. g. budžetā 

nav izdalīta nauda 

turpmākajām darbībām.. 

 

Pie Rīcības plāna 

aktualizācijas pārcelt 

pasākuma izpildes termiņu.  

 3.1.1.11. Darba grupas 

noorganizēšana pašvaldībai 

SID, Būvvalde, 

AID 

2016.-2017. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes 

Nav veiktas Izpildīts. 

Noorganizētas darba grupas 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

piederošo zemes īpašumu 

nepieciešamības izvērtēšanai 

pašvaldībai piederošo 

zemes īpašumu 

nepieciešamības 

izvērtēšanai. 

sanāksmes pašvaldībai 

piederošo zemes īpašumu 

nepieciešamības 

izvērtēšanai. 

 3.1.1.12. Nekustamo īpašumu 

“Gaujas ielas skvēri”, Gaujas ielā 

25B un Gaujas ielā 31 attīstības 

koncepcijas izstrāde 

Būvvalde 2016.-2017. Noteikta visu pašvaldībai 

piederošo zemes īpašumu 

nepieciešamība. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2018.-

2019. 

Papildināts ar 

2.atbildīgo – AID. 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

27.12.2016. domes sēdē 

atbalstītā versija tiks 

iestrādāta teritorijas 

plānojuma 2.redakcijā 

 3.1.1.13. Zemes ierīcības darbi 

Kadagā 

SID 2016.-2022. Uzmērītas 

jaunveidojamās zemes 

vienības un nekustamais 

īpašums iereģistrēts 

valsts kadastra 

informācijas sistēmā. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Ūdensrožu parks, šķiroto 

atkritumu laukums u.c. 

U3.1.2: Sekmēt novada 

publiskās ārtelpas attīstību 

3.1.2.1. Darba grupas 

noorganizēšana Ādažu novada 

publiskās ārtelpas attīstības 

koncepcijas izstrādei 

AID, SID, 

Būvvalde 

2015.-2017. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes Ādažu 

novada publiskās ārtelpas 

attīstības koncepcijas 

izstrādei. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2016. 

Izpildīts. 

Koncepcija izstrādāta 

2016.g. 

 3.1.2.2. Ādažu novada publiskās 

ārtelpas esošās situācijas 

apzināšana 

AID 2015.-2016. Apzināta esošā Ādažu 

novada publiskās ārtelpas 

situācija. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2016. 

Izpildīts. 

Koncepcija izstrādāta 

2016.g. 

 3.1.2.3. Obligātās, jeb 

nepieciešamās publiskās ārtelpas 

teritoriju labiekārtojuma daļas 

AID, SID, 

Būvvalde 

2015.-2016. Noskaidrota obligāto, jeb 

nepieciešamo publiskās 

ārtelpas teritoriju 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

Izpildīts. 

Koncepcija izstrādāta 

2016.g. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

noteikšana labiekārtojuma daļa 

(ietves, velo celiņi, 

sabiedriskā transporta 

pieturas). 

termiņš uz 2016. 

 3.1.2.4. Ādažu novada publiskās 

ārtelpas attīstības koncepcijas 

izstrāde 

AID, SID, 

Būvvalde 

2015.-2017. Izstrādāta koncepcija 

Ādažu novada publiskās 

ārtelpas attīstībai. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2016. 

Izpildīts. 

Koncepcija izstrādāta 

2016.g. 

 3.1.2.5. Darba grupas 

noorganizēšana apstādījumu 

koncepcijas izstrādei 

AID, Būvvalde 2015.-2016. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes 

apstādījumu koncepcijas 

izstrādei. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2016. 

Izpildīts. 

Koncepcija izstrādāta 

2016.g. 

 3.1.2.6. Apstādījumu koncepcijas 

izstrāde 

AID, Būvvalde 2015.-2016. Izstrādāta apstādījumu 

koncepcija. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2016. 

Izpildīts. 

Koncepcija izstrādāta 

2016.g. 

 3.1.2.7. Zīmju, pilonu izvietošana 

ciemos un citās novada teritorijās 

AID 2016.-2019. Ciemos un citās novada 

teritorijās uzstādītas 

informatīvās zīmes un 

piloni. 

Nav veiktas.. Izpildīts. 

Kadagā uz Kadagas un 

Mežaparka ceļa 

krustojuma. Remontēts 

pilons pie t.c. Apelsīna, 

kurā iebrauca mašīna 

 3.1.2.8. Vides objektu izvietošana 

Ādažu novada teritorijā sadarbībā 

ar uzņēmējiem 

AID 2015.-2016. Veicināta sadarbība ar 

uzņēmējiem, piedāvājot 

viņiem līdzdarboties 

Ādažu publiskās ārtelpas 

dekorēšanā – izveidot 

vides objektus (ziedu 

trauki, skulpturāli 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2016.-

2018. 

 

Izpildīts. 

2016.g. uzstādīti 12 

velostatīvi pie Ādažu 

vidusskolas konkursa 

“Sabiedrība ar dvēslei” 

ietvaros, 

veidots Dzīvo sapņu dārzu. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

objekti, arī soliņi, 

velostatīvi u.c.) 

vienlaicīgi ar iespēju 

reklamēt sevi. 

Pagarināts aktivitātes 

īstenošanas termiņš, ņemot 

vērā aktivitātes  aktualitāti. 

U3.1.3: Pilnveidot atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmu 

3.1.3.1. Darba grupas 

noorganizēšana atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas 

kvalitātes paaugstināšanai 

SID, SIA 

„Ādažu 

Namsaimnieks” 

2016.-2017. Notikušas darba grupas 

sanāksmes atkritumu 

apsaimniekošanas 

sistēmas kvalitātes 

paaugstināšanai. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

2016.g. Izveidots atkritumu 

šķirošanas laukums 

 3.1.3.2. Pasākumu noteikšana 

atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmas kvalitātes paaugstināšanai 

SID, SIA 

“Ādažu 

Namsaimnieks” 

2016.-2017. Noteikti pasākumi 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

sistēmas kvalitātes 

paaugstināšanai. 

Nav veiktas Izpildīts. 

2016.g. Izveidots atkritumu 

šķirošanas laukums 

 3.1.3.3. Pasākumi atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas 

kvalitātes paaugstināšanai 

SID, SIA 

„Ādažu 

Namsaimnieks” 

2016.-2022. Īstenoti pasākumi 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

sistēmas kvalitātes 

paaugstināšanai. 

Nav veiktas Izpildīts. 

2016.g. Izveidots atkritumu 

šķirošanas laukums 

U3.1.4: Veikt pašvaldības 

vēsturisko ēku atjaunošanu 

3.1.4.1. Pašvaldībai piederošo 

vēsturisko ēku atjaunošanas 

projektu izstrāde 

SID 2015.-2019. Izstrādāti pašvaldībai 

piederošo vēsturisko ēku 

atjaunošanas projekti. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2016. 

Izpildīts. 

Izvērtētas iespējas ēkas 

Gaujas ielā 16 siltināšanai 

ES fondu SAM 422 

aktivitātes ietvaros. 

 3.1.4.2. Pašvaldībai piederošo 

vēsturisko ēku atjaunošana 

SID 2016.-2019. Veikta pašvaldībai 

piederošo vēsturisko ēku 

atjaunošana. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2018. 

Papildināts ar 

Pārcelts izpildes termiņš 

ņemot vērā pašvaldības 

prioritātes. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

2.atbildīgo – AID. 

 3.1.4.3. Tikšanās saistībā ar 

pašvaldības teritorijā esošo 

vēsturisko ēku tehniskā stāvokļa 

atjaunošanu 

SID, Būvvalde, 

AID 

2016.-2018. Notikušas tikšanās ar 

personām, kam 

pašvaldības teritorijā 

pieder vēsturiskas ēkas. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Iekļauts ter. plānojumā 

 3.1.4.4. Aktivitātes pašvaldības 

teritorijā esošo vēsturisko ēku 

tehniskā stāvokļa atjaunošanai 

SID, Būvvalde, 

AID 

2016.-2018. Veiktas aktivitātes 

pašvaldības teritorijā 

esošo vēsturisko ēku 

tehniskā stāvokļa 

atjaunošanai. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Veikta ēkas Gaujas ielā 16 

tehniskā apsekošana 

U3.1.5: Attīstīt rotaļu, sporta 

un atpūtas laukumus 

3.1.5.1. Darba grupas 

noorganizēšana rotaļu un sporta 

laukumu attīstības koncepcijas 

izstrādei 

AID, Būvvalde 2015.-2016. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes rotaļu 

un sporta laukumu 

attīstības koncepcijas 

izstrādei. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2016. 

Izpildīts. 

Izstrādāta Publiskās 

ārtelpas koncepcija. 

 3.1.5.2. Rotaļu un sporta laukumu 

attīstības koncepcijas izstrāde 

AID, Būvvalde 2015.-2016. Izstrādāta rotaļu un 

sporta laukumu attīstības 

koncepcija. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2016. 

Izpildīts, izstrādāta 

Publiskās ārtelpas 

koncepcija., kurā ir 

paredzēti rotaļu un spēļu 

laukumi 

 3.1.5.3. Līgo laukuma 

labiekārtošana Ādažu centrā, 

4.kārta 

AID 2016.-2017. Izbūvēti: gājēju celiņi no 

autobusu pieturas uz 

parku, gājēju celiņš ap 

svētku egli, ugunskura 

vieta, atsevišķas 

apstādījumu grupas. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas beigu 

termiņš uz 2018. 

Papildināts ar 

2.atbildīgo – SID. 

Izpildīts. 

Savienojošie celiņi iekļauti 

Gaujas ielas projektā un 

tiks realizēti kopā ar Gaujas 

ielas izbūvi. Atsevišķi 

pasākumi plānoti 2018.g. 

 3.1.5.4. Bērnu un jauniešu aktīvās 

atpūtas parku ierīkošana Ādažu 

novadā 

AID 2015.-2017. Izbūvēta jauniešiem 

aktīvās atpūtas vieta ar 

sporta laukumiem, 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

Izpildīts. 

Uzsākta Kadagas aktīvās 

atpūtas laukuma izveide. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

skrituļotāju celiņiem, āra 

galda tenisiem utt. – 

iespēja jauniešiem aktīvi 

atpūsties tuvāk mājām. 

termiņš uz 2016.-

2022. 

Papildināts ar 

2.atbildīgo – SID. 

 

Pagarināts aktivitātes 

īstenošanas termiņš, ņemot 

vērā aktivitātes  aktualitāti 

 3.1.5.5. Darba grupas 

noorganizēšana koncepcijas 

izstrādei jauniešu aktīvās atpūtas 

parka ierīkošanai Ādažos 

AID, Būvvalde, 

Sporta daļa 

2016.-2017. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes 

koncepcijas izstrādei 

jauniešu aktīvās atpūtas 

parka ierīkošanai 

Ādažos. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2017. 

 

Izpildīts. 

Uzsākta Kadagas aktīvās 

atpūtas laukuma izveide 

 3.1.5.6. Koncepcijas izstrāde 

jauniešu aktīvās atpūtas parka 

ierīkošanai Ādažos 

AID, Būvvalde, 

Sporta daļa 

2016.-2017. Izstrādāta koncepcija 

jauniešu aktīvās atpūtas 

parka ierīkošanai 

Ādažos. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2017. 

 

Izpildīts. 

Uzsākta Kadagas aktīvās 

atpūtas laukuma izveide 

 3.1.5.7. Suņu pastaigu laukumu 

izveide un suņu ekskrementu 

savākšanai domāto atkritumu urnu 

uzstādīšana 

SID 2015.-2018. Urnu izvietojuma 

programma un izveide.  

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2016. 

Izpildīts. 

Urnas izvietotas. 

 3.1.5.8. Publisko atpūtas laukumu 

izveidošana 

AID 2016.-2022. Izveidoti publiski atpūtas 

laukumi. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Atpūtas vietas ar stendiem 

pie Gaujas tilta un pie 

Baltezera, kas izveidoti 

konkursa “Sabiedrības ar 

dvēseli” projektā 

U3.1.6: Attīstīt novada 

kapsētas 

3.1.6.1. Novada kapsētu esošās 

situācijas izvērtējums 

SID Regulāri Noteikta novada kapsētu 

esošā situācija. 

Nav veikta. Izpildīts. 

2016.gadā darba grupa 

izvērtēja kapsētā esošo 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

situāciju 

 3.1.6.2. Novada kapsētu attīstībai 

nepieciešamo aktivitāšu noteikšana 

SID Regulāri Noteiktas aktivitātes 

novada kapsētu attīstībai. 

Nav veikta Izpildīts. 

2016.gadāar ĀND 

Lēmumu Nr.25 no 

23.02.2016  tika 

apstiprināta Balezera kapu 

attīstības vīzija un noteiktas 

darbības tuvākajos gados 

 3.1.6.3. Aktivitātes novada kapsētu 

attīstībai 

SID, Būvvalde Regulāri Īstenotas aktivitātes 

novada kapsētu attīstībai. 

Nav veikta Izpildīts. 

2016.gadā tika izstrādāta 

Balezera kapu attīstības 

vīzija 

U3.1.7: Veikt jaunu 

pašvaldības ēku izbūvi 

3.1.7.1. Darba grupas 

noorganizēšana jauniešu centra 

izveidei 

AID, Kultūras 

centrs, Izglītības 

iestādes, 

Sociālais 

dienests 

2015.-2016. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes 

jauniešu centra izveidei. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2016. 

Papildināts ar 

1.atbildīgo – 

Izglītības darba un 

jaunatnes lietu 

speciālistu. 

 

Izpildīts. 

Ādažu Kultūras centrā 

darbojas biedrība „Ādažu 

jauniešiem”. Atbalstām un 

sniedzam metodisku  

palīdzību jauniešu 

pašiniciatīvas veicināšanai., 

t.sk., kultūras pasākumu 

rīkošanā. 

 3.1.7.2. Darba grupas 

noorganizēšana multifunkcionālā 

sociālā centra izveidei 

Sociālais 

dienests, AID 

2016.-2017. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes 

multifunkcionālā sociālā 

centra izveidei. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2017. 

 

Pārcelts izpildes termiņš 

Pašvaldība2017.gadā 

neatbalstīja 

Multifunkcionāla centra 

izveidi Gaujas ielā 16 . 

 3.1.7.3. Koncepcijas izstrāde Sociālais 2016.-2017. Izstrādāta koncepcija Precizēts Pārcelts izpildes termiņš 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

multifunkcionālā sociālā centra 

ierīkošanai 

dienests, AID multifunkcionālā sociālā 

centra izveidei. 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 2017. 

 

Pašvaldība 2017.gadā 

neatbalstīja 

Multifunkcionāla centra 

izveidi Gaujas ielā 16 

 3.1.7.4. Bibliotēkas izveides 

projekta izstrāde 

AID 2016.-2019. Izstrādāts projekts 

bibliotēkas izveidei. 

Iespējams, Gaujas ielā 

16. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2018. 

 

Pārcelts izpildes termiņš 

ņemot vērā, ka nebija 

paredzēts finansējums 

projekta izstrādei 

 3.1.7.6. Darba grupas 

noorganizēšana brīvā laika centra 

pieaugušajiem izveidei 

AID, SID, 

Kultūras centrs 

2016.-2017. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes brīvā 

laika centra 

pieaugušajiem izveidei. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas  

termiņš uz 2018. 

Pārcelts izpildes termiņš 

ņemot vērā, ka nebija 

paredzēts finansējums 

centra izveidei 

 3.1.7.7. Brīvā laika centra 

pieaugušajiem izveides projekta 

izstrāde 

Sociālais 

dienests 

2016.-2020. Izstrādāts projekts brīvā 

laika centra 

pieaugušajiem izveidei. 

Iespējams, Gaujas ielā 

16. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2018. 

Papildināts ar 

1.atbildīgo – SID. 

 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

Pašvaldība 2017.gadā 

neatbalstīja 

Multifunkcionāla centra  un 

brīvā laika centra 

pieaugušajiem izveidi 

Gaujas ielā 16 

U3.1.8: Saglabāt, sakopt un 

aizsargāt dabas resursus, 

labiekārtot degradētās 

teritorijas 

3.1.8.1. Ādažu novada teritorijā 

esošo dabas resursu apzināšana 

AID, Būvvalde 2016.-2021. Apzināti Ādažu novadā 

esošie dabas resursi. 

Papildināts ar 

1.atbildīgo – SID. 

Izpildīts. 

2016.g. veikta dižkoku 

novērtēšana 

 3.1.8.2. Ādažu novada teritorijā 

esošo degradēto teritoriju 

apzināšana 

AID, Būvvalde 2016.-2018. Apzinātas Ādažu novadā 

esošās degradētās 

teritorijas. 

Papildināts ar 

1.atbildīgo – SID. 

Izpildīts. 

Papildināti saistošie 

noteikumi, kurā precizēta 

ar zālienu klāto teritoriju 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

uzturēšana. 

 3.1.8.3. Pasākumu noteikšana 

dabas resursu saglabāšanai, 

sakopšanai un aizsardzībai 

AID, Būvvalde 2016.-2018. Noteikti pasākumi dabas 

resursu saglabāšanai, 

sakopšanai un 

aizsardzībai. 

Papildināts ar 

1.atbildīgo – SID. 

Izpildīts. 

Noorganizētas talkas. 

 3.1.8.4. Pasākumu noteikšana 

degradēto teritoriju atjaunošanai 

AID, Būvvalde 2016.-2018. Noteikti pasākumi 

degradēto teritoriju 

atjaunošanai. 

Papildināts ar 

1.atbildīgo – SID. 

Izpildīts. 

Papildināti saistošie 

noteikumi, kurā precizēta 

ar zālienu klāto teritoriju 

uzturēšana . 

 3.1.8.5. Aktivitātes dabas resursu 

saglabāšanai, sakopšanai un 

aizsardzībai 

AID 2016.-2020. Īstenotas aktivitātes 

dabas resursu 

saglabāšanai, sakopšanai 

un aizsardzībai 

(informācijas plākšņu 

izvietošana uz 

aizsargdambja, 

Ūdensrožu parkā, 

poligona teritorijā). 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Īstenots Meža dienu 

projekts ar ES finansējumu. 

 3.1.8.6. Aktivitātes degradēto 

teritoriju atjaunošanai 

SID 2016.-2022. Īstenotas aktivitātes 

degradēto teritoriju 

atjaunošanai (Kadagā, 

Ādažu centrā). 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2019. 

Pārcelts izpildes termiņš, 

ņemot vērā ierobežotās 

pašvaldības budžeta 

iespējas  

 3.1.8.7. Vides politikas plāna 

izstrāde 

AID 2016.- Izstrādāts vides politikas 

plāns. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

SN par teritoriju kopšanu 

un būvju uzturēšanu, 

22.10.2013.Nr.30 

šie ir tie Saistošie 

noteikumi, kuros iet runa 

par teritoriju uzturēšanu un 

http://www.adazi.lv/upload/novada_dome/and_saistosie_not/sn_groz_teritorijas_uzturesana_domei.pdf
http://www.adazi.lv/upload/novada_dome/and_saistosie_not/sn_groz_teritorijas_uzturesana_domei.pdf
http://www.adazi.lv/upload/novada_dome/and_saistosie_not/sn_groz_teritorijas_uzturesana_domei.pdf
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

pēc kuriem zonē dažādas 

intensitātes kopšanas 

teritorijas 

 

U3.1.9: Uzlabot vides 

aizsardzības situāciju 

3.1.9.1. Esošās situācijas ar 

privātmāju kanalizācijas 

saimniecību izpēte 

Būvvalde Regulāri  Veikta esošās situācijas 

izpēte privātmāju 

kanalizācijas 

saimniecībā. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Uzsākta kartogrāfiskā 

materiāla sagatavošana 

kurā norādīti īpašumi kuri 

nav pievienoti pie centrālās 

kanalizācijas sistēmas. 

Būvēm kuras tiek 

atjaunotas vai pārbūvētas, 

pie pārbūves projekta 

apstiprināšanas (ja gar 

īpašumu iet kanalizācijas 

vads) tiek prasīts SIA 

“Ādažu Ūdens” 

skaņojums/piekrišana ka 

būve netiek pieslēgta pie 

esošā kanalizācijas tīkla. 

 3.1.9.2. Normatīvo aktu izstrāde 

privātmāju kanalizācijas 

saimniecību attīstībai 

Būvvalde 2016.-2022. Izstrādāti normatīvie akti 

privātmāju kanalizācijas 

saimniecību sistēmas 

attīstībai. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Izstrādāti un pārstrādāti SN 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanai. 

2017.gada tiks apstiprināti 

maija sēdē. 

U3.1.10 Kultūras pieminekļu 

saglabāšana pašvaldības 

teritorijā 

3.1.10.1. Kultūras pieminekļu 

izpēte pašvaldības teritorijā 

Kultūras centrs 2016.-2022. Veikta pašvaldības 

teritorijā esošo kultūras 

pieminekļu izpēte. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2018. 

Pārcelts izpildes termiņš 

Samazināts budžets. Izpēte 

notiek esošā budžeta 

ietvaros 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

 3.1.10.2. Aktivitātes kultūras 

pieminekļu saglabāšanai 

pašvaldības teritorijā 

Kultūras centrs 2016.-2022. Veiktas aktivitātes 

kultūras pieminekļu 

saglabāšanai pašvaldības 

teritorijā. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2018. 

Pārcelts izpildes termiņš 

Samazināts budžets. 

VTP4: Sakārtotas polderu un citas meliorācijas sistēmas 

U4.1.1: Apsaimniekot 

polderus 

4.1.1.1. Darba grupas 

noorganizēšana polderu 

apsaimniekošanas plāna izstrādei 

SID, AID, 

Būvvalde 

2016.-2017. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes 

polderu 

apsaimniekošanas plāna 

izstrādei. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas  

termiņš uz 2017. 

Pārcelts izpildes termiņš 

Iepriekšējā periodā nav 

oficiāli izveidota darba 

grupa. AND pārstāvji nav 

vienojušies par darba 

grupas sastāvu. 

 4.1.1.2. Polderu apsaimniekošanas 

plāna izstrāde 

SID 2016.- Izstrādāts polderu 

apsaimniekošanas plāns. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas  

termiņš uz 2017. 

Pārcelts izpildes termiņš 

Plāns tiks izstrādāts pēc 

polderu apsaimniekošanas 

darba grupas sastādīšanas. 

 4.1.1.3. Polderu teritoriju attīstība SID 2015.- Īstenoti projekti polderu 

teritoriju attīstībai. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas  

termiņš uz 

„pastāvīgi” 

Izpildīts. 

Kopprojekta ar Carnikavu 

ietvaros atjaunoti 7,7 km 

Laveru poldera 

novadgrāvju, kā arī 

atjaunoti Laveru poldera 

Garciema ceļa novadgrāvji 

2,8 km garumā 

U4.1.2: Apsaimniekot un 

attīstīt citas meliorācijas 

sistēmas, hidrotehniskās 

būves un dambi 

4.1.2.1. Esošo meliorācijas sistēmu 

un dambja uzturēšana kārtībā 

SID Regulāri Veikta pļaušana, grāvju 

piesērējumu tīrīšana, 

caurteku labošana – 

tīrīšana, bebru aizsprostu 

nojaukšana. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas  

termiņš uz 

„regulāri” 

Izpildīts. 

Sūkņu stacijas pārbūve 

paredzēta piesaistot ERAF 

atbalstu, tā kā Ministru 

kabineta noteikumi par 



40 
 

Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

SAM 5.1.1. projektu 

īstenošanu izstrādāti 

novēloti, projekts netika 

uzsākts ātrāk. 

 4.1.2.2. Sūkņu stacijas pārbūves 

būvprojekta izstrāde 

SID 2016.- Izstrādāts projekts sūkņu 

stacijas pārbūvei. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas  

termiņš uz „2017” 

Pārcelts izpildes termiņš 

Sūkņu stacijas pārbūve 

paredzēta piesaistot ERAF 

atbalstu, tā kā Ministru 

kabineta noteikumi par 

SAM 5.1.1. projektu 

īstenošanu izstrādāti 

novēloti, projekts netika 

uzsākts ātrāk. 

 4.1.2.4. Ādažu Centra poldera 

krājbaseina un dambja pik. 00/00 - 

15/57 atjaunošanas projekta 

izstrāde (tai skaitā ūdens izlaide 

pik. 00/18) 

SID 2016.-2020. Izstrādāts Ādažu Centra 

poldera krājbaseina un 

dambja pik. 00/00 - 

15/57 atjaunošanas 

projekts. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Notiek projektēšana un 

autoruzraudzība. 

 

U4.1.3: Novērst / mazināt 

plūdu riskus 

4.1.3.1. Darba grupas 

noorganizēšana plūdu risku izpētei 

Ādažu novadā 

SID, AID, 

Gaujas 

ilgtspējīgas 

attīstības 

biedrība 

2016.-2018. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes plūdu 

risku izpētei Ādažu 

novadā. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Atbilstoši pašvaldības 

pretplūdu pasākumu 

plānam sagatavots 

pamatojums pretplūdu 

pasaūkumu pieteikumu 

ierobešotas atlases pirmajai 

kārtai 

 4.1.3.2. Plūdu risku Ādažu novadā 

noteikšana 

SID, Gaujas 

ilgtspējīgas 

attīstības 

biedrība 

2016.-2018. Noteikti plūdu riski 

Ādažu novadā. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Notiek būvprojekta 

izstrāde  SAM 551 

projektā “Novērst plūdu un 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

krasta erozijas risku 

apdraudējumu Ādažu 

novadā”. 

 4.1.3.5. Krasta nostiprināšanas 

pasākumi posmā no 00/00 līdz 

Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu 

Kultūrizglītības Centra 

SID 2016.-2022. Nostiprināts krasts, 

nepieļaujot krasta tālāku 

noskalošanu un 

aizsargājot atjaunoto 

Centra poldera 

aizsargdambi (rievpāļi, 

rievsienu veidošana, 

straumes novirzīšana ar 

būnām). 

Nav veiktas Izpildīts. 

Notiek projektēšana un 

autoruzraudzība. 

 4.1.3.9. Pārgaujas pusē (labajā 

krastā) esošo apdzīvoto teritoriju 

applūšana - Upmalu aizsargdambis 

(būvprojekts) 

SID 2014 Izstrādāts būvprojekts 

Upmalu aizsargdambja 

izbūvei. 

Precizēts izpildes 

termiņš uz “2016.-

2019.” 

Izpildīts 

Notiek būvprojekta 

izstrāde, iekļauts pie 

pretplūdu pasākumiem 

SAM 551 projektā“Novērst 

plūdu un krasta erozijas 

risku apdraudējumu Ādažu 

novadā”. 

Termiņš pagarināts sakarā 

ar ES fondu aktivitātes 

ītsenošanas termiņa 

pagarinājumu. 

 

VTP5: Apmierināts novada iedzīvotājs 

U5.1.1: Sekmēt sociālās 

atstumtības riskam pakļauto 

jauniešu iesaistīšanos 

sabiedriskās aktivitātēs 

5.1.1.1. Dienas centra jauniešiem 

izveide 

Izglītības darba 

un jaunatnes 

lietu speciālists 

2016.-2022. Izveidots dienas centra 

jauniešiem. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2018” 

Pārcelts izpildes termiņš 

Dienas centra izveide tiek 

pārcelta, jo budžetā nav 

līdzekļu. Jauniešu 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

aktivitātēm Ādažu 

vidusskolā piešķirts 

finansējums 1000 eiro. 

Pašvaldība nodrošina telpas 

Jauniešu biedrības tikšanās 

Kultūras  centra Vēstures 

galerijā 

 5.1.1.2. Projekta „Proti un dari!” 

īstenošana 

Izglītības darba 

un jaunatnes 

lietu speciālists 

2016.-2018. Īstenots projekts „Proti 

un dari!”. Projekta 

ietvaros iesaistīti 20 

jaunieši, kas nestrādā, 

nemācās. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2017” 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

2017.gada budžetā projekta 

īstenošanai nav paredzēta 

nauda, jo  pašvaldībā (caur 

Sociālo dienestu, 

pašvaldības policiju, Ādažu 

vidusskolu)  nav 

identificēts neviens NEET 

jaunietis. Projekta 

publicitāte arī 2017.gadā 

tiks nodrošināta 

www.adazi.lv 

U5.1.2: Veicināt un atbalstīt 

jauniešu nodarbinātību 

5.1.2.1. Nodarbinātības 

nodrošināšana jauniešiem un 

skolēniem 

Izglītības darba 

un jaunatnes 

lietu speciālists 

2016.-2022. Nodarbinātības 

nodrošināšana jauniešiem 

un skolēniem. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Ir izstrādāts pasākumu 

kopums informatīvā 

atbalsta sniegšanai 

jauniešiem par 

pieejamajām darba vietām 

uzņēmumos ĀN. 

U5.1.3: Veicināt pensionāru 

sabiedriskās aktivitātes 

5.1.3.1. Aktivitātes pensionāru 

sabiedriskās dzīves aktivizēšanai 

Pensionāru 

padome 

2016.-2022. Īstenotas dažādas 

aktivitātes pensionāru 

sabiedriskās dzīves 

aktivizēšanai. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Īstenotas dažādas 

aktivitātes. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

U5.1.4: Atbalstīt bērnu un 

jauniešu saturīga brīvā laika 

aktivitātes skolas brīvlaikos 

5.1.4.1. Radošo darbnīcu izveide 

vasaras brīvlaikā 

Izglītības darba 

un jaunatnes 

lietu speciālists 

2016.-2022. Nodrošināta saturīga 

brīvā laika pavadīšana 

skolas vecuma 

jauniešiem. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Vasarā notika 9 radošās 

darbnīcas, kurās iesaistījās 

135 skolas vecuma bērni. 

 5.1.4.2. Brīvprātīgā darba prakses 

izveide 

Izglītības darba 

un jaunatnes 

lietu speciālists 

2016.-2022. Izveidota brīvprātīgā 

darba sistēma. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2017.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

Tika apzināti labās prakses 

piemēri citās pašvaldībās 

un apzinātas brīvprātīgā 

darba prakses iespējas 

Ādažu pašvaldībā. 

Nepieciešams papildus 

laiks sistēmas izveidei  

U5.2.1: Paaugstināt esošo 

sociālo pakalpojumu 

kvalitāti un sekmēt 

pieejamību visā novada 

teritorijā 

5.2.1.1. Dienas centra izveide 

bērniem ar īpašām vajadzībām 

Sociālais 

dienests 

2016.-2022. Izveidots dienas centrs 

bērniem ar īpašām 

vajadzībām. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2018.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

Pašvaldība 2017.gadā 

neatbalstīja 

Multifunkcionāla centra 

izveidi Gaujas ielā 16  

Šobrīd nav precizēts kādi 

pakalpojumi tiks 

nodrošināti DI ietvaros. 

 5.2.1.2. Dienas centra izveide 

pilngadīgām personām ar 

funkcionāliem un garīgās attīstības 

traucējumiem 

Sociālais 

dienests 

2016.-2022. Izveidots dienas centrs 

personām ar 

funkcionāliem un garīgās 

attīstības traucējumiem. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2018.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

Projekta DI Ietvaros 

izvērtētas 27 pilngadīgas 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem un 

pašvaldības DI projekta 

vadības grupa pieņēma 

lēmumu veidot Dienas 

centru pilngadīgām 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

personām ar funkcionāliem 

un garīgās attīstības 

traucējumiem 

 5.2.1.3. Specializētas darbnīcas 

izveide personām ar garīgās 

attīstības traucējumiem pēc 

deinstitucionalizācijas 

Sociālais 

dienests 

2016.-2022. Nodarbinātības un 

prasmju apguves 

nodrošināšana personām 

ar garīgās attīstības 

traucējumiem pēc 

deinstitucionalizācijas. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2018.” 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

Pašvaldība 2017.gadā 

neatbalstīja 

Multifunkcionāla centra 

izveidi Gaujas ielā 16  

Šobrīd nav precizēts kādi 

pakalpojumi tiks 

nodrošināti DI ietvaros 

 5.2.1.4. Higiēnas centra izveide 

multifunkcionālajā centrā 

Sociālais 

dienests 

2016.-2022. Izveidots Higiēnas centrs 

pilngadīgām personām ar 

dažādiem funkcionāliem, 

garīgiem traucējumiem 

un trūcīgiem, 

maznodrošinātiem 

iedzīvotājiem. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2018.” 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

Pašvaldība 2017.gadā 

neatbalstīja 

Multifunkcionāla centra 

izveidi Gaujas ielā 16  

Šobrīd nav precizēts kādi 

pakalpojumi tiks 

nodrošināti DI ietvaros 

 5.2.1.5. Ģimenes atbalsta centra 

izveide 

Sociālais 

dienests 

2016.-2022. Izveidots ģimenes 

atbalsta centrs bērniem 

un pilngadīgām 

personām ar dažādiem 

funkcionāliem, garīgiem 

traucējumiem un viņu 

ģimenes locekļiem. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2018.” 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

Pašvaldība2017.gadā 

neatbalstīja 

Multifunkcionāla centra 

izveidi Gaujas ielā 16  

Šobrīd nav precizēts kādi 

pakalpojumi tiks 

nodrošināti DI ietvaros 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

 5.2.1.6. Specializētā transporta 

iegāde 

Sociālais 

dienests 

2016.-2022. Iegādāts specializētais 

transportlīdzeklis. 

Specializētā transporta 

nodrošināšana bērniem 

un pilngadīgām 

personām ar dažādiem 

funkcionāliem un 

garīgiem traucējumiem. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2018.” 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

Specializētais 

transportlīdzeklis 

nepieciešams, ja tiks 

izveidots Multifunkcionāls 

centrs. 

 5.2.1.7. Grupu dzīvokļu izveide 

personām ar invaliditāti pēc 

deinstitucionalizācijas 

Sociālais 

dienests 

2016.-2022. Dzīvesvietas 

nodrošināšana personām 

ar garīgās attīstības 

traucējumiem pēc 

deinstitucionalizācijas. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2018.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

Šobrīd nav precizēts kādi 

pakalpojumi tiks 

nodrošināti DI ietvaros 

 

 5.2.1.8. Kopienas centru izveide 

novada lielākajos ciemos 

Sociālais 

dienests 

2016.-2022. Izveidots kopienas centrs 

dažādām sociālajām 

grupām. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2018.” 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

Šobrīd nav piemērotu telpu, 

lai attīstītu pakalpojumu 

 5.2.1.9. Aprūpes mājās 

pakalpojumu apjoma palielināšana 

Sociālais 

dienests 

2016.-2022. Paplašināta aprūpes 

mājās pakalpojuma 

pieejamība pašvaldības 

iedzīvotājiem. 

Pakalpojumu saņems visi 

novada iedzīvotāji, kam 

tas būs vajadzīgs (līdz 50 

pakalpojumu 

saņēmējiem, šobrīd to 

saņem 30-35). 

Nav veiktas. Izpildīts. 

25.10.2016.pieņemti SN 

Nr.29/2016 

 5.2.1.10. Projekta 

„Deinstitucionalizācija un sociālie 

pakalpojumi personām ar 

Sociālais 

dienests 

2015.-2023. Īstenots projekts 

„Deinstitucionalizācija 

un sociālie pakalpojumi 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

Izpildīts. 

Projekta 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

invaliditāti un bērniem” īstenošana personām ar invaliditāti 

un bērniem”. 

termiņš uz „2016.-

2022..” 

„Deinstitucionalizācija un 

sociālie pakalpojumi 

personām ar invaliditāti un 

bērniem”ietvaros izvērtētas 

27 pilngadīgas personas ar 

garīra rakstura 

traucējumiem un 27 bērni 

ar funkcionāliem 

traucējumiem 

Izveidota pašvaldības DI 

projekta vadības grupa. 

U5.2.2: Nodrošināt jaunus 

un alternatīvus sociālos 

pakalpojumus 

5.2.2.1. Atbalsts dažādām 

iedzīvotāju grupām 

Sociālais 

dienests 

2016.-2022. Sniegts atbalsts dažādām 

iedzīvotāju grupām 

pabalstu un pakalpojumu 

veidā. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

22.11.2016.pieņemti 

grozījumi SN 

Nr.33/2016 

U5.2.3: Sekmēt sociālo 

palīdzību un sociālos 

pakalpojumus iedzīvotāju 

pamatvajadzību 

nodrošināšanai 

5.2.3.1. Sociālā dienesta telpu 

labiekārtošana vides pieejamības 

nodrošināšanai personām ar 

funkcionāliem traucējumiem 

Sociālais 

dienests 

2016.-2022. Pielāgotas sociālā 

dienesta telpas (2 tualetes 

un dušas telpa) personām 

ar funkcionāliem 

traucējumiem. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2017.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

Projekts tiks īstenots 

2017.gadā. netika uzsākts 

2016.g. dēļ tā, ka nebija 

pieejams finansējums 

U5.2.4: Pielāgot novada vidi 

un infrastruktūru personām 

ar funkcionāliem 

traucējumiem 

5.2.4.1. Infrastruktūras pielāgošana 

personām ar funkcionāliem 

traucējumiem publiski pieejamās 

vietās 

SID 2016.-2022. Infrastruktūras 

pieejamība personām ar 

funkcionāliem 

traucējumiem publiski 

pieejamās vietās (skola, 

pasts, poliklīnika, 

aptieka). Izvietotas 

plāksnes braila rakstā. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz 2018.g. 

Pārcelts izpildes termiņš, jo 

jo tam netika paredzēti 

līdzekļi. 

 

 5.2.4.2. Vides pielāgošana 

personām ar funkcionāliem 

SID 2016.-2022. Vides pieejamība 

personām ar 

Nav veiktas. Izpildīts. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

traucējumiem (gājēju celiņi) funkcionāliem 

traucējumiem. 

Labiekārtotas uzbrauktuves 

uz gājēju celiņiem: 

Draudzības iela, Krastupes 

iela, Saules iela 

 5.2.4.3. Infrastruktūras un vides 

pieejamības nodrošināšana 

personām ar funkcionāliem 

traucējumiem dzīvesvietās 

(pandusi, uzbrauktuves, pacēlāji, 

citi palīglīdzekļi) 

SID, Sociālais 

dienests 

2016.-2022. Infrastruktūras un vides 

pieejamība personām ar 

funkcionāliem 

traucējumiem personu 

dzīvesvietās. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Ir nodrošināta vides 

pieejamība personām ar 

funkcionāliem 

traucējumiem personu 

dzīvesvietās, kuri lūguši 

pašvaldības atbalstu 

U5.3.1: Pilnveidot veselības 

aprūpes pakalpojumu klāstu 

atbilstoši iedzīvotāju 

vajadzībām 

5.3.1.1. Diennakts traumpunkta 

izveide 

PSIA „Ādažu 

slimnīca” 

2016.-2022. Izveidots diennakts 

traumpunkts. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2018.” 

Pārcelts izpildes termiņš, jo 

2016. un 2017.g. nav 

paredzēts finansējums 

šādām aktivitātēm 

 5.3.1.2. Diennakts dežūrārsta 

pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšana 

PSIA „Ādažu 

slimnīca” 

2016.-2022. Nodrošināti diennakts 

dežūrārsta pakalpojumi. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2018.” 

Pārcelts izpildes termiņš, jo 

2016. un 2017.g. nav 

paredzēts finansējums 

šādām aktivitātēm 

 5.3.1.3. Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 

izveidošana 

PSIA „Ādažu 

slimnīca” 

2016.-2022. Izveidota neatliekamā 

medicīniskā palīdzība. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2018.” 

Pārcelts izpildes termiņš, jo 

2016. un 2017.g. nav 

paredzēts finansējums 

šādām aktivitātēm 

 5.3.1.4. Dzemdību nodaļas izveide PSIA „Ādažu 

slimnīca” 

2016.-2022. Izveidota dzemdību 

nodaļa. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2018.” 

Pārcelts izpildes termiņš, jo 

2016. un 2017.g. nav 

paredzēts finansējums 

šādām aktivitātēm 

U5.3.2: Attīstīt sociālās un 

veselības aprūpes 

5.3.2.1. Slimnīcas fasādes 

atjaunošana 

PSIA „Ādažu 

slimnīca” 

2016.-2022. Atjaunota slimnīcas ēkas 

fasāde. 

Precizēts 

pasākuma 

Pārcelts izpildes termiņš, jo 

2016. un 2017.g. nav 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

infrastruktūru uzsākšanas  

termiņš uz „2018.” 

paredzēts finansējums 

šādām aktivitātēm 

 5.3.2.2. Slimnīcas autonomās 

apkures sistēmas izveide 

PSIA „Ādažu 

slimnīca” 

2016.-2022. Izveidota autonomās 

apkures sistēma. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2018.” 

Pārcelts izpildes termiņš, jo 

2016. un 2017.g. nav 

paredzēts finansējums 

šādām aktivitātēm 

U5.4.1: Nodrošināt 

sabiedrisko drošību 

(ugunsdrošība, civilā 

drošība, drošība uz ūdens) 

5.4.1.1. Novada videonovērošanas 

sistēmas attīstīšana 

ĀPP 2016.-2022. Jaunu kabeļu ievilkšana, 

pārraides iekārtu 

izvietošana un 

uzstādīšana, video 

novērošanas kameru 

uzstādīšana. Droša vide. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

2016.gadā ir realizēts 

projekts un izveidoti 

patstāvīgās elektrības 

pieslēgumi videokamerām 

Attekas ielā 20 un Rīgas 

gatves un Pirmās ielas 

krustojumā. 2017.gadā 

budžetā ir ieplānots 2 video 

novērošanas kameras 

Gaujas ielā un patstāvīgās 

elektrības izveide 

Draudzības un Rīgas gatves 

krustojumā kā arī Rīgas 

gatves un Pirmās ielas 

krustojumā. 2016.un 2017. 

gada budžetā netika 

apstiprināts video 

novērošanas izveide 

Kadagas ciemā. 

 5.4.1.2. Jaunu štata vietu un 

papildekipāžas izveide 

ĀPP 2016.-2022. Izveidotas jaunas štata 

vietas: 1 nepilngadīgo 

lietu inspektors, 4 

policijas kārtībnieki. 

Sakarā ar lielo 

Nav veiktas. Izpildīts. 

2016.gadā izveidota jauna 

štata vieta uz pusslodzi – 

vecākais inspektors darbam 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

pieprasījumu no skolas 

un lielo materiālu un 

problēmu īpatsvaru 

specifiskos jautājumos 

par nepilngadīgajiem. 

Droša vide un ikdienas 

darbības pilnveidošana. 

ar nepilngadīgajiem. 

 5.4.1.5. Praktisko iemaņu un 

zināšanu pieveidošana 

ĀPP 2016.- Atbilstoši amatam un 

apmācību plānam. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas  

termiņš uz 

„regulāri” 

Izpildīts. 

Lekcija “Terorisma draudi 

un pretterorisma 

pasākumi”, lekcija 

“Kompetento iestāžu rīcība 

pēc personas nāves 

konstatēšanas”, lekcija 

“Pārkāpumi vides 

aizsardzības jomā”,  lekcija 

“Pārkāpumi darba 

aizsardzības jomā un 

pārkāpumi darba attiecību 

jomā”, seminārs “Efektīva 

telefonsarunu 

komunikācija”, apmācības 

“Klaiņojošu suņu un kaķu 

izķeršanas kārtība”, 

starptautiska konference 

“Efektīvi – pret vardarbību 

pret sievietēm un 

vardarbību ģimenē”, 

seminārs “Par fiktīvām 

laulībām un cilvēku 

tirdzniecību”. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

 5.4.1.6. Pašvaldības atbalsts 

ugunsdzēsēju depo izveidei 

Brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju 

biedrība 

2016.-2022. Izveidots ugunsdzēsēju 

depo. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2017.” 

Pārcelts izpildes termiņš, jo 

2016.g. nav paredzēts 

finansējums šādām 

aktivitātēm 

U5.4.2: Attīstīt pašvaldības 

policijas infrastruktūru 

5.4.2.1. Pašvaldības policijas ēkas 

atjaunošana 

ĀPP 2015.-2022. Nomainītas ārdurvis, 

nomainītas iekšdurvis (3 

gab.), izveidota 

elektroniskā caurlaides 

barjera, veikts kabinetu 

kosmētiskais remonts. 

Pašvaldības policijas 

ēkas energoefektivitātes 

uzlabošana atbilstoši 

2015.gada energoaudita 

slēdziena rezultātiem. 

Energoefektivitātes 

uzlabošanās. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2016.” 

Izpildīts. 

Izveidots ārējais ēkas 

apgaismojums un 

nostiprinātas kāpnes un 

veikta palīgtelpas grīdas 

seguma izveide, veikti 

apzaļumošanas darbi 

pašvaldības policijas 

pieguļošajā teritorijā. 

 

 5.4.2.2. Pašvaldības policijas 

iekštelpu atjaunošana 

ĀPP 2015.-2022. Energoefektivitātes 

uzlabošanās. Pievilcīgāka 

darba vide un 

pievilcīgāka vide 

apmeklētājiem. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2016.” 

Izpildīts. 

Nomainītas durvis, 

izveidota elektroniskā 

caurlaides barjera, 

izveidots ārējais ēkas 

apgaismojums un 

nostiprinātas kāpnes un 

veikta palīgtelpas grīdas 

seguma izveide. 

 

 5.4.2.3. Pašvaldības policijas 

iecirkņa tuvumā esošās teritorijas 

labiekārtošana 

ĀPP 2015.-2022. Teritorija kļuvusi 

apzaļumota, ierīkoti 

soliņi. Pievilcīgāka vide. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

Izpildīts. 

Veikti apzaļumošanas darbi 

pašvaldības policijas 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

termiņš uz „2016.” pieguļošajā teritorijā. 

F3.1.1.101. 

 

5.4.3.1. Pašvaldības 

transportlīdzekļu iegāde un 

aprīkošana 

ĀPP 2015.-2022. 2012.gadā iegādāti divi 

speciālie 

transportlīdzekļi. 2015.un 

2016.gadā nomainīt uz 

jauniem, sakarā ar esošo 

ekspluatācijas termiņa 

beigām. Drošas vides 

radīšana un uzturēšana, 

neatņemama ikdienas 

darbu veikšanai 

nepieciešamā sastāvdaļa. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2016.” 

Nav izpildīts. 

2016. gadā aktivitātes nav 

veiktas dēļ tā, ka budžetā 

netika atbalstīts 

priekšlikums budžeta 

piešķiršanai jaunu 

automašīnu iegādei 

 

Pie Rīcības plāna 

aktualizācijas lūdzu izvērtēt 

termiņa pārcelšanu. 

U5.4.4: Organizēt 

preventīvus pasākumus par 

drošību un policijas darbu 

5.4.4.1. Novada iedzīvotāju 

izglītošana par to, ka policijas 

darbs ir uz sabiedrību vērsts 

ĀPP 2016.-2022. Izveidoti 500 

informatīvie bukleti par 

pašvaldības policiju, 

izdoti 300 pašvaldības 

policijas atstarotāji, 

izgatavotas atstarojošas 

vestes.  

Palielināta iedzīvotāju 

izpratne par drošību un 

rīcību. savstarpējo 

uzticēšanos, 

atgriezeniskā saites 

komunikāciju. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz 

„regulāri.” 

Izpildīts. 

Izstrādāti un izgatavoti 

1000 bukleti par drošību un 

500 kalendāri ar 

informāciju par ĀPP. 

 

 5.4.4.2. Projekta „Drošības dienas 

novadā” izstrāde 

ĀPP 2016.-2022. Izdoti bukleti, veiktas 

publikācijas, īstenota 

sadarbība ar novada 

iedzīvotājiem. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz 

„regulāri.” 

Izpildīts. 

Pēc plāna. 2016.gadā 

notikušas sarunas ar ĀVSK 

par drošības dienu. 

2017.gada 30.maijā pie 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

Ādažu vidusskolas tiks 

rīkotas drošības dienas 

“Droša vasara” 

 5.4.4.3. Izglītības semināru par 

drošību organizēšana sadarbībā ar 

Ādažu izglītības iestādēm 

ĀPP 2016.-2017. Uzticības radīšana un 

informācijas apmaiņas 

nodrošinājums. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

2016.gadā tika izglītoti 

pirmskolas izglītības 

iestādes “Mežavēji” vecāko 

grupu bērni. 

U5.5.1: Veicināt iedzīvotāju 

iniciatīvu un dalību novada 

publiskās ārtelpas 

izdaiļošanā 

5.5.1.1. Nolikuma iedzīvotāju 

iniciatīvu atbalsta konkursam 

„Sabiedrība ar dvēseli” izstrāde un 

apstiprināšana 

AID 2013.-2022. Izstrādāts un apstiprināts 

nolikums iedzīvotāju 

iniciatīvu atbalsta 

konkursam „Sabiedrība 

ar dvēseli”. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2016.” 

Izpildīts. 

Ar Domes 23.02.2016. 

lēmumu apstiprināts 

konkursa nolikumu. 

 5.5.1.2. Iedzīvotāju iniciatīvu 

atbalsta konkursa „Sabiedrība ar 

dvēseli” īstenošana 

AID 2013.-2022. Izsludināts iedzīvotāju 

iniciatīvu atbalsta 

konkurss „Sabiedrība ar 

dvēseli”. Īstenoti 

iedzīvotāju iniciatīvu 

atbalsta konkursā 

„Sabiedrība ar dvēseli” 

iesniegtie projekti. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2016.” 

Izpildīts. 

2016.g. 16. martā 

izlusidnāts kokurss un 

īstenoti 18 projekti. 

 5.5.1.3. Ādažu novada pašvaldības 

līdzfinansējums daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju 

energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai 

Vērtēšanas 

komisija 

2016.-2022. Atbalsts energoauditu 

veikšanai, tehnisko 

projektu izstrādei. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

 

 

 5.5.1.4. Pašvaldības 

līdzfinansējums daudzdzīvokļu 

dzīvojamām mājām piesaistīto 

Vērtēšanas 

komisija 

2015.-2022. Īstenoti projekti 

pašvaldības 

līdzfinansējuma 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

Izpildīts. 

Īstenoti projekti. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

zemesgabalu labiekārtošanai saņemšanai 

daudzdzīvokļu 

dzīvojamām mājām 

piesaistīto zemesgabalu 

labiekārtošanai. 

termiņš uz „2016.” 

 5.5.1.5. Konkursa "Sakopta vide 

Ādažu novadā" īstenošana 

Vērtēšanas 

komisija 

2015.-2022. Izsludināts konkurss 

„Sakopta vide Ādažu 

novadā”.  

Apbalvoti konkursā 

„Sakopta vide Ādažu 

novadā” iesniegtie darbi. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2016.” 

Izpildīts. 

2016.g.vasarā tika 

izsludināts un īstenots 

konkurss. 

Apbalvoti konkursā 

„Sakopta vide Ādažu 

novadā” iesniegtie darbi 

17.11.2016. 

 

U5.5.2: Atbalstīt 

daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju energoefektivitātes 

pasākumus 

5.5.2.1. Iesniegumu vērtēšana 

pašvaldības līdzfinansējuma 

saņemšanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju 

energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai 

Pašvaldības 

līdzfinansējuma 

vērtēšanas 

komisija 

2013.-2022. Saņemti iesniegumi 

pašvaldības 

līdzfinansējuma 

saņemšanai 

daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju 

energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2016.” 

Izpildīts 

 5.5.2.2. Iesniegumu apstiprināšana 

pašvaldības līdzfinansējuma 

saņemšanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju 

energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai 

Dome 2013.-2022. Apstiprināti iesniegumi 

pašvaldības 

līdzfinansējuma 

saņemšanai 

daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju 

energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2016.” 

Izpildīts. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

U5.5.3: Atbalstīt nevalstisko 

organizāciju darbību 

5.5.3.1. Tikšanās starp Ādažu 

novada domes un nevalstisko 

organizāciju pārstāvjiem 

AID Regulāri Noorganizētas regulāras 

tikšanās starp Ādažu 

novada domes un 

nevalstisko organizāciju 

pārstāvjiem. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Pēc nepieciešamības 

noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada domes 

un nevalstisko organizāciju 

pārstāvjiem. 

 5.5.3.2. Informācijas apkopošana 

par nevalstisko organizāciju 

vajadzībām 

AID Regulāri  Apkopota informācija par 

nevalstisko organizāciju 

vajadzībām. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Skatīt izpildi pie 5.5.3.1. 

punkta. 

 5.5.3.3. Darbības nevalstisko 

organizāciju dažādošanai 

AID Regulāri  Veiktas darbības 

nevalstisko organizāciju 

dažādošanai. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Skatīt izpildi pie 5.5.3.1. 

punkta. 

U5.5.4: Atbalstīt iedzīvotāju 

pašpārvaldes veidošanos 

novada ciemos 

5.5.4.1. Tikšanās starp Ādažu 

novada domes un ciemu 

aktīvākajiem pārstāvjiem 

AID Regulāri Noorganizētas regulāras 

tikšanās starp Ādažu 

novada domes un ciemu 

aktīvākajiem pārstāvjiem. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Sadarbībā ar būvvaldi 

organizētas tikšanās ar 

Podnieku ciemata 

iedzīvotājiem  u.c. 

 5.5.4.2. Atbalsts iedzīvotāju 

pašpārvaldes veidošanai Ādažu 

novada ciemos 

AID Regulāri  Sniegts atbalsts 

iedzīvotāju pašpārvaldes 

veidošanai Ādažu novada 

ciemos. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

2016.g. atsevišķas 

aktivitātes pašpārvaldes 

izveidošanai nav veiktas. 

VTP6: Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas 

U6.1.1: Organizēt publisko 

ūdeņu apsaimniekošanu 

6.1.1.1. Darba grupas 

noorganizēšana ūdens resursu 

apsaimniekošanas plāna izstrādei 

SID, AID, 

Būvvalde 

2015.-2017. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes ūdens 

resursu 

apsaimniekošanas plāna 

izstrādei. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas  

termiņš uz „2017.” 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

Publisko ūdeņu 

apsaimniekošanas 

koncepcijas gala variants 

tiks iesniegts 2017.gada 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

aprīlī, atbilstoši 

koncepcijas ieteikumiem  

tiks sastādīta darba grupa 

un uzsākta 

apsaimniekošanas plāna 

izstrāde.   

 6.1.1.2. Publisko ūdeņu resursu 

apsaimniekošanas koncepcijas 

izstrāde 

SID 2015.-2017. Izstrādāta publisko ūdeņu 

resursu 

apsaimniekošanas 

koncepcija. Koncepcijas 

ietvaros sniegs 

priekšlikumus 

pašvaldībai ezeru 

apsaimniekošanas 

iespējās. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2016.” 

Izpildīts. 

2015.gada nogalē noslēgts 

līgums par koncepcijas 

izstrādi 18 mēnešu laikā. 

2016.gadā veiktas analīzes 

un izstrādāti 

apsaimniekošanas 

ieteikumi. Koncepcijas gala 

versijas apstiprināšana un  

nodošana paredzēta 

2017.gada aprīlī. 

 6.1.1.3. Ezeru apsaimniekošanas 

plānu izstrāde, zivsaimniecisko 

noteikumu izstrāde 

SID 2018.-2022. Konkrēti katras publiskās 

ūdenstilpnes  

izmantošanas un 

apsaimniekošanas 

noteikumi, 

zivsaimnieciskās 

apsaimniekošanas 

noteikumi. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz „2016.” 

Izpildīts. 

2016g. izstrādāti 

zivsaimnieciskās apsaimn. 

noteikumi (Mazais 

Baltezers, Dūņezers, 

Kadagas ezers, Vējupei) 

 6.1.1.5. Ūdens kvalitātes 

monitorings ūdensobjektos 

(peldūdeņos) 

SID Regulāri  Veikts ūdens kvalitātes 

monitorings 

ūdensobjektos 

(peldūdeņos). 

Nav veiktas. Izpildīts. 

2016.gadā veiktas 

peldūdens kvalitātes 

analīzes 9 Ādažu novada 

publiskajās peldvietās 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

U6.1.2: Attīstīt rekreācijas 

infrastruktūru pie ūdens 

resursiem 

6.1.2.1. Publisko pludmaļu 

labiekārtošana 

AID, SID 2016.-2020. Labiekārtotas 5 publiskās 

pludmales: 2 Baltezerā 

(Abuļos, Bojāros), 

Alderos, Kadagā, pie 

Vējupes). 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Rotaļu aktivitāšu laukumu 

izveide 3 dažāda vecuma 

grupām Vējupes pludmalē. 

Uz doto brīdi ir veikti 

labiekārtojumi Alderu, 

Kadagas un Vējupes 

pludmalēs. 

 6.1.2.2. Publiskas piekļūšanas 

vietas pašvaldībai piederošajās 

teritorijās pie publiskajiem 

ūdeņiem labiekārtošana, ūdens 

piesārņojuma mazināšana 

SID Regulāri  Labiekārtotas publiskās 

piekļūšanas vietas 

pašvaldībai piederošajās 

teritorijās pie 

publiskajiem ūdeņiem 

labiekārtošana (izvietotas 

un regulāri iztukšotas 

atkritumu urnas, 

novietotas ģērbtuves, 

WC u.c.). Mazināts 

ūdens piesārņojums. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Tika veikta laivu ielaišanas 

vietas izveide un laipas 

izveide Alderu pludmalē. 

 6.1.2.3. Vietu, kur ierīkot pastaigu 

un atpūtas takas, apzināšana 

SID, AID 2016.-2018. Apzinātas vietas, kur 

ierīkot pastaigu un 

atpūtas takas. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Iekļauts publiskās ārtelpas 

koncepcijā 

 6.1.2.4. Izstrādāt projektus 

pastaigu un atpūtas taku 

ierīkošanai 

SID 2016.-2018. Izstrādāti projekti 

pastaigu un atpūtas taku 

ierīkošanai. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas  

termiņš uz „ 

2018.-2019.” 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

dēļ ierobežotām 

pašvaldības budžeta 

iespējām. 

U6.1.3: Attīstīt ūdens ceļus 6.1.3.1. Darba grupas 

noorganizēšana ūdens ceļu 

izveidei Ādažu novadā 

Būvvalde, SID, 

AID 

2016.-2018. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes ūdens 

ceļu izveidei Ādažu 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Iekļauts Teritorijas 

plānojumā 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

novadā. 

Noteikti ūdens ceļi 

Ādažu novadā. 

 6.1.3.2. Ūdens ceļu iekļaušana 

kartēs 

Būvvalde, SID, 

AID 

2016.-2020. Ūdens ceļi iekļauti 

kartēs. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Iekļauts Teritorijas 

plānojumā 

U6.2.1: Stiprināt Ādažu 

novada tēlu un atpazīstamību 

6.2.1.1. Jauna dizaina Ādažu 

novada domes mājas lapas izstrāde 

SAD 2015.-2016. Izstrādāta jauna dizaina 

Ādažu novada domes 

mājas lapa www.adazi.lv. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz „2016.” 

Izpildīts. 

Izstrādāta jauna dizaina 

Ādažu novada domes 

mājas lapa www.adazi.lv. 

 6.2.1.2. Citu aktivitāšu īstenošana 

Ādažu novada tēla popularizēšanai 

SAD Regulāri  Īstenotas dažādas 

aktivitātes Ādažu novada 

tēla popularizēšanai. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Gaujas svētki Ādažos, 

Donoru diena Ādažos, Ēnu 

diena, Eiropas Mobilitātes 

diena, Muzeju nakts 

Ādažos, viena no 

lielākajām slidotavām 

Latvijā, Eiropas Kultūras 

Mantojuma diena u.c. 

 6.2.1.3. Informācijas apkopot par 

Ādažu novadu, tajā notiekošajiem 

pasākumiem 

SAD, KAC, 

Kultūras centrs, 

AID 

Regulāri  Apkopota informācija par 

Ādažu novadu, tajā 

strādājošajām iestādēm, 

uzņēmumiem, novadā 

notiekošajiem 

pasākumiem. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Informācija par novadu – 

jaunajā mājaslapā sadaļā 

“Novads”, kā arī sadaļā 

“Tūrisms”, jauna sadaļa 

jaunajā mājaslapā – 

Notikumu kalendārs (labā 

puse mājaslapā), kā arī 

sadaļā “Novads” – 

aplūkojami plānotie 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

pasākumi – visa gada 

garumā. Laikrakstā “Ādažu 

Vēstis” regulāri tiek 

publicēta informācija par 

novadā notiekošajiem 

pasākumiem 

 6.2.1.4. Ādažu novada kartes 

izdošana 

AID Regulāri Izdotas Ādažu novada 

kartes. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

2016.gadā izdota Ādažu 

novada karte 

 6.2.1.5. Informatīvo materiālu 

izdošana par Ādažu novadu 

SAD Regulāri  Izdoti dažādi 

informatīvie materiāli par 

Ādažu novadu. 

Precizēts 

atbildības 

sadalījums uz 

„SAD, muzejs, 

Kultūras centrs, 

AID” 

Izpildīts. 

10 dažādu lielformāta 

plakātu izgatavošana par 

dažādām atšķirīgām 

tēmām.  

 6.2.1.6. Ikgadēju Ādažu novadā 

notiekošo pasākumu saraksta 

izdošana 

Kultūras centrs Regulāri  Izdota informācija par 

Ādažu novadā 

notiekošajiem 

pasākumiem. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Izdota informācija par 

Ādažu novadā 

notiekošajiem pasākumiem. 

 6.2.1.7. Darba grupas 

noorganizēšana Ādažu novada 

atpazīstamības tēla koncepcijas 

izstrādei 

SAD, AID, 

Kultūras centrs 

2015.-2016. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes Ādažu 

novada atpazīstamības 

tēla koncepcijas izstrādei. 

Pasākumu nav 

plānots veikt 

Pasākumu nav plānots 

veikt. 

 6.2.1.8. Koncepcijas izstrāde 

Ādažu novada atpazīstamības tēla 

attīstībai 

SAD, AID, 

Kultūras centrs 

2015.-2016. Izstrādāta koncepcija 

Ādažu novada 

atpazīstamības tēla 

attīstībai. 

Pasākumu nav 

plānots veikt 

Pasākumu nav plānots 

veikt. 

U6.2.2: Attīstīt tūrisma 6.2.2.1. Vietu, kur būtu jāizvieto SID, AID 2016.-2017. Apzinātas vietas, kur 

būtu jāizvieto 

Nav veiktas. Izpildīts. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

infrastruktūru Ādažu novadā informatīvās norādes, apzināšana informatīvās norādes. Plānotas Velo info zīmju 

uzstādīšanas vietas 

LEADER projekta ietvaros 

 6.2.2.2. Nepieciešamo informatīvo 

zīmju noteikšana 

SID 2016.- Noteiktas nepieciešamās 

informatīvās zīmes. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„regulāri”. 

Papildināts ar kā 

1. atbildīgo – AID 

Izpildīts. 

Plānotas Velo info zīmju 

uzstādīšanas vietas 

LEADER projekta 

ietvaros? 

 6.2.2.3. Informatīvo zīmju 

pasūtīšana un izvietošana Ādažu 

novadā 

SID 2016.-2022. Ādažu novadā izvietotas 

informatīvās zīmes pie 

apskates vietām, 

publiskām / sabiedriskām 

ēkām. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„regulāri”. 

 

Izpildīts. 

 

 6.2.2.4. Pilnu pakalpojumu servisa 

(t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, 

inventāra noma u.c.) galvenajās 

atpūtas vietās, veicināšana 

SID, AID 2016.-2017. Veiktas dažādas 

aktivitātes pilna 

pakalpojumu servisa 

(t.sk., ēdināšana, WC, 

naktsmītnes, inventāra 

noma u.c.) galvenajās 

atpūtas vietās, 

veicināšanai. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

No SID puses organizētas 

WC izvietošana pludmalēs 

un līgo parkā. 

U6.2.3: Attīstīt Ādažu 

novada bibliotēku 

6.2.3.1. Darba grupas 

noorganizēšana koncepcijas 

izstrādei par Ādažu novada 

bibliotēkas attīstību 

Bibliotēka, AID, 

SID, Izglītības 

iestādes, 

Kultūras centrs 

2016.-2017. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes 

koncepcijas izstrādei par 

Ādažu novada 

bibliotēkas attīstību. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz „2016.” 

 

Izpildīts. 

Noorganizētas darba grupas 

sanāksmes. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

 6.2.3.2. Koncepcijas par Ādažu 

novada bibliotēkas attīstību 

izstrāde 

Bibliotēka, AID, 

SID, Izglītības 

iestādes, 

Kultūras centrs 

2016.-2017. Izstrādāta koncepcija par 

Ādažu novada 

bibliotēkas attīstību. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz „2016.” 

 

Izpildīts. 

Izstrādāta koncepcija par 

Ādažu novada bibliotēkas 

attīstību 

 6.2.3.3. Ādažu novada bibliotēkas 

darbības pilnveidošana 

Bibliotēka 2016.- Tiek pilnveidota Ādažu 

novada bibliotēka 

darbība. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz „2016.-

2020.” 

 

Izpildīts. 

Nomainīti 2 vecie 

nolietotie datori un iegādāts 

portatīvais dators, iegādātas 

mēbeles un papildināts 

bibliotēkas fonds 

Pagarināts aktivitātes 

īstenošanas termiņš, ņemot 

vērā aktivitātes  aktualitāti 

U6.2.4: Nodrošināt atpūtai 

un aktīvai atpūtai 

nepieciešamo 

materiāltehnisko bāzi 

6.2.4.1. Noteikt atpūtai un aktīvai 

atpūtai nepieciešamo 

materiāltehnisko bāzi 

Kultūras centrs, 

Sporta daļa 

Regulāri  Noteikts, kādi 

materiāltehniskie līdzekļi 

nepieciešami atpūtai un 

aktīvai atpūtai. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Kultūras centrs aktīvās 

atpūtas pasākumos 

nodrošina skaņu tehniku, 

KC pārziņā esošās 

materiāltehniskās bāzes 

ietvaros  

 6.2.4.2. Iegādāties atpūtai un 

aktīvai atpūtai nepieciešamo 

materiāltehnisko bāzi 

Kultūras centrs, 

Sporta daļa 

2016.-2022. Iegādāti atpūtai un 

aktīvai atpūtai 

nepieciešamie 

materiāltehniskie 

līdzekļi. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas 

termiņš uz „2018.” 

 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

2016.un 2017.gada budžetā 

nav iekļauti līdzekļi 

materiāltehniskās bāzes 

attīstībai 

U6.2.5: Izveidot un 

popularizēt tūrisma iespējas 

6.2.5.1. Noteikt sporta, izglītības, 

kultūras un citu brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, kas 

SAD, Kultūras 

centrs, Sporta 

daļa, Izglītības 

2016.-2017. Noteiktas sporta, 

izglītības, kultūras un 

citu brīvā laika 

Nav veiktas. Izpildīts. 

KC notikuši ap 290 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

Ādažu novadā pieejamas Ādažu novadā iestādes pavadīšanas iespējas, kas 

pieejamas Ādažu novadā. 

pasākumu 

Jauna sadaļa jaunajā 

mājaslapā – Notikumu 

kalendārs, kā arī sadaļā 

“Novads” – aplūkojami 

plānotie pasākumi sportā 

un kultūrā – visa gada 

garumā.  

 6.2.5.4. Darba grupas 

noorganizēšana tūrisma maršrutu 

izstrādei 

SAD, Kultūras 

centrs, AID 

2016.-2017. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes 

tūrisma maršrutu 

izstrādei. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas beigu 

termiņš uz „2018.” 

 

Izpildīts. 

Notikušas 2 darba grupas 

sanāksmes. Secināts, ka 

domē nepieciešams tūrisma 

speciālists, kas merķtiecīgi 

nodarbotos ar tūrisma 

jomas attīstīšanu novadā, 

tai skaitā tūrisma 

informācijas materiālu 

veidošanu.  

 

 6.2.5.5. Tūrisma maršrutu izstrāde SAD, Kultūras 

centrs, AID 

2016.-2017. Izstrādāti tūrisma 

maršruti. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas beigu 

termiņš uz „2018.” 

Izpildīts. 

Ir izstrādāti velomaršruti. 

Pagarināts izpildes termiņš 

dēl ierobežotām 

pašvaldības budžeta 

iespējām kārtējā gadā.  

 

 6.2.5.6. Tūrisma maršrutu shēmu 

izdošana 

SAD 2016.- Izdoti materiāli ar 

tūrisma maršrutu 

shēmām. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Ir publicētas dažādas 

shēmas. Jāizstrādā papildus 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

tūrisma maršruti, ja 

pieejams finansējums 

 6.2.5.7. Informācijas par Ādažu 

novadā pieejamajām brīvā laika 

pavadīšanas iespējām nosūtīšana 

kaimiņu pašvaldībām 

KAC Regulāri  Kaimiņu pašvaldībām 

regulāri tiek nosūtīta 

informācija par Ādažu 

novadā pieejamajām 

brīvā laika pavadīšanas 

iespējām. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Kaimiņu pašvaldībām 

regulāri tiek nosūtīta 

informācija par Ādažu 

novadā pieejamajām brīvā 

laika pavadīšanas iespējām  

 6.2.5.8. Informācijas par citās 

pašvaldībās pieejamajām brīvā 

laika pavadīšanas iespējām 

izvietošana Klientu apkalpošanas 

centrā 

KAC Regulāri  Klientu apkalpošanas 

centrā izvietota 

informācija par brīvā 

laika pavadīšanas 

iespējām kaimiņu 

pašvaldībās. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Klientu apkalpošanas 

centrā izvietota informācija 

par brīvā laika pavadīšanas 

iespējām kaimiņu 

pašvaldībās. 

VTP7: Apzināti novada teritorijā esošie resursi un definēta to iespējamā izmantošana 

U7.1.1: Informēt par Ādažu 

novada domei piederošajiem 

resursiem 

7.1.1.1. Informācijas par Ādažu 

novada domei piederošajiem 

resursiem apkopšana 

SID, Būvvalde, 

AID 

2016. Apkopota informācija par 

Ādažu novada domei 

piederošajiem resursiem. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Iekļauts Teritorijas 

plānojuma projektā. 

 

 7.1.1.2. Kartes izveidošana par 

Ādažu novada domei 

piederošajiem resursiem 

SID 2016. Izveidota karte par 

Ādažu novada domei 

piederošajiem resursiem. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz „2018.-

2019.” 

 

Pārcelts izpildes termiņš 

 

 7.1.1.3. Informācijas par Ādažu 

novada domei piederošajiem 

resursiem atjaunošana kartē 

SID, Būvvalde, 

AID 

Regulāri  Kartē publiskota 

aktuālākā informācija par 

Ādažu novada domei 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Iekļauts Teritorijas 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

piederošajiem resursiem. plānojuma projektā. 

 

U7.1.2: Informēt par 

resursiem, kas pieejami 

Ādažu novadā, t.sk., par 

komerciāli apbūvējamiem 

objektiem 

7.1.2.1. Informācijas apkopošana 

par resursiem, kas pieejami Ādažu 

novadā, t.sk., par Ādažu novadā 

pieejamajiem komerciāli 

apbūvējamiem objektiem 

SID, Būvvalde, 

AID 

2016. Apkopota informācija par 

resursiem, kas pieejami 

Ādažu novadā. Apkopota 

informācija par Ādažu 

novadā pieejamo 

nekustamo īpašumu. 

Apkopota informācija par 

Ādažu novadā 

pieejamajiem komerciāli 

apbūvējamiem 

objektiem. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Iekļauts Teritorijas 

plānojuma projektā. 

 7.1.2.2. Kartes izveidošana par 

resursiem, kas pieejami Ādažu 

novadā, t.sk., par Ādažu novadā 

pieejamo nekustamo īpašumu un 

Ādažu novadā pieejamajiem 

komerciāli apbūvējamiem 

objektiem 

SID 2016. Izveidota karte par 

resursiem, kas pieejami 

Ādažu novadā, t.sk., par 

Ādažu novadā pieejamo 

nekustamo īpašumu un 

Ādažu novadā 

pieejamajiem komerciāli 

apbūvējamiem 

objektiem. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz „2017.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

 

 7.1.2.3. Informācijas par 

resursiem, kas pieejami Ādažu 

novadā atjaunošana kartē 

SID, Būvvalde, 

AID 

Regulāri  Kartē publiskota 

aktuālākā informācija par 

resursiem, kas pieejami 

Ādažu novadā. Kartē 

publiskota aktuālākā 

informācija par Ādažu 

novadā pieejamo 

nekustamo īpašumu un 

Ādažu novadā 

Nav veiktas. Izpildīts. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

pieejamajiem komerciāli 

apbūvējamiem 

objektiem. 

VTP8: Novada teritorija – pievilcīga investoriem 

U8.1.1: Piesaistīt investorus 8.1.1.1. Darba grupas 

noorganizēšana koncepcijas 

izstrādei par investoru piesaisti 

Ādažu novadam 

AID, Būvvalde 2016.-2017. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes 

koncepcijas izstrādei par 

investoru piesaisti Ādažu 

novadam. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz „2017.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

dēļ tā, ka uzņēmējdarbības 

speciālists bija dekrēta 

atvaļinājumā 

 8.1.1.2. Mērķa teritoriju dažādām 

ekonomikas / uzņēmējdarbības 

nozarēm un pašvaldības 

līdzdarbības nodrošināšana šo 

teritoriju attīstībā noteikšana 

AID, Būvvalde 2016.-2017. Noteiktas mērķa 

teritorijas dažādām 

ekonomikas / 

uzņēmējdarbības 

nozarēm un pašvaldības 

līdzdarbības 

nodrošināšana šo 

teritoriju attīstībā. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Notikušas sanāksmes ar 

uzņēmējiem saistībā ar ES 

Muižas u.c. projektiem, par 

Eimuriem, par Laveru ceļu. 

 8.1.1.3. Saskarsmes vietu starp 

industriālajām un privātās apbūves 

vietām pārskatīšana 

Būvvalde 2016.-2017. Pārskatītas saskarsmes 

vietas starp 

industriālajām un 

privātās apbūves vietām. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Iekļauts Teritorijas 

plānojumā. 

 8.1.1.4. Koncepcijas izstrāde par 

investoru piesaisti Ādažu novadam 

AID, Būvvalde 2016.-2017. Izstrādāta koncepcija par 

investoru piesaisti Ādažu 

novadam. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz „2017.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

dēļ tā, ka uzņēmējdarbības 

speciālists bija dekrēta 

atvaļinājumā 

U8.1.2: Veicināt industriālo 

teritoriju attīstību, paredzēt 

teritorijas industriālo zonu 

attīstībai teritorijās, kur ir 

8.1.2.1. Perspektīvo industriālo un 

komerciālo teritoriju noteikšana 

AID, SID, 

Būvvalde 

2015.-2018. Noteiktas perspektīvās 

industriālās un 

komerciālās teritorijas. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz 

Izpildīts. 

Iekļauts Teritorijas 

plānojumā. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

bijušas industriālas būves, 

veicināt šo teritoriju attīstību 

„2016.” 

 8.1.2.2. Inženiertehniskās 

infrastruktūras esošās situācijas 

apzināšana perspektīvajās 

industriālajās un komerciālajās 

teritorijās 

SID, Būvvalde 2015.-2018. Noskaidrota esošā 

situācija saistībā ar 

inženiertehnisko 

infrastruktūru 

perspektīvajās 

industriālajās un 

komerciālajās teritorijās. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz 

„2016.” 

Izpildīts. 

Iekļauts Teritorijas 

plānojumā. 

 8.1.2.3. Tikšanās ar uzņēmējiem, 

kas darbojas industriālajās 

teritorijās pie Muižas, Eimuros un 

„Jaunkūlās” attīstībai 

AID 2015.-2022. Noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada 

domes un uzņēmumu 

pārstāvjiem. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas  

termiņš uz 

„regulāri.” 

Izpildīts. 

SAM 331 projekta  

"Muižas ielas industriālās 

teritorijas infrastruktūras 

sakārtošana ražošanas 

zonas pieejamības un 

uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanai Ādažu novadā" 

projektēšanas un 

iesnieguma sagatavošanas 

ietvaros. 

 8.1.2.4. Projekti publiskās 

infrastruktūras attīstībai un 

pilnveidošanai teritorijā pie 

Muižas, Eimuros un „Jaunkūlas” 

AID, SID, 

Būvvalde 

2015.-2022. Īstenoti projekti 

publiskās infrastruktūras 

attīstībai un 

pilnveidošanai teritorijā 

pie Muižas, Eimuros un 

„Jaunkūlas”. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz 

„pastāvīgi” 

Izpildīts. 

SAM 331 projekta  

"Muižas ielas industriālās 

teritorijas infrastruktūras 

sakārtošana ražošanas 

zonas pieejamības un 

uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanai Ādažu 

novadā" projektēšanas un 

iesnieguma sagatavošanas 

ietvaros. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

 8.1.2.6. Tikšanās ar uzņēmējiem, 

kas darbojas teritorijās, kur ir 

bijušas industriālas būves 

AID 2015.-2018. Noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada 

domes un uzņēmumu 

pārstāvjiem. 

Nav veiktas Izpildīts. 

AID dalība biedrības 

“Ādažu uzņēmēji”, 

brokastīs, kā arī SAM 331 

projekta sagatavošana 

ietvaros 

 8.1.2.7. Aktivitātes teritoriju, kur ir 

bijušas industriālas būves, 

attīstībai 

AID, SID, 

Būvvalde 

2016.-2018. Īstenotas aktivitātes 

publiskās infrastruktūras 

attīstībai un 

pilnveidošanai teritorijā, 

kur ir bijušas industriālas 

būves. 

Nav veiktas Izpildīts. 

SAM 331 projekta 

sagatavošana ietvaros 

U8.1.3: Veicināt 

uzņēmējdarbības attīstību 

8.1.3.1. Tikšanās starp Ādažu 

novada domes un uzņēmumu 

pārstāvjiem 

AID Regulāri Noorganizētas regulāras 

tikšanās starp Ādažu 

novada domes un 

uzņēmumu pārstāvjiem. 

Nav veiktas Izpildīts. 

SAM 331 projekta 

sagatavošana ietvaros 

noorganizētas tikšanās ar 

uzņēmējiem, nodrošināta 

dalība biedrības “Ādažu 

uzņēmēji ”uzņēmēju 

brokastīs un citos 

pasākumos. 

 8.1.3.2. Informācijas apkopošana 

par uzņēmēju vajadzībām 

AID Regulāri  Apkopota informācija 

par uzņēmēju 

vajadzībām. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Sadarbībā ar biedrību 

“Ādažu uzņēmēji” 

notikušas regulāras 

tikšanās, apzinot uzņēmēju 

vajadzības u.c. 

 8.1.3.3. Darba grupas 

noorgnizēšana uzņēmējdarbības 

veicināšanas programmas un 

mārketinga plāna izstrādei 

AID, Būvvalde, 

SAD 

2015.-2018. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes 

uzņēmējdarbības 

veicināšanas 

programmas un 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz 

„2016..” 

Pārcelts izpildes termiņš 

dēļ tā, ka uzņēmējdarbības 

speciālists bija dekrēta 

atvaļinājumā 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

mārketinga plāna 

izstrādei. 

 8.1.3.4. Uzņēmējdarbības 

veicināšanas programmas un 

mārketinga plāna izstrāde 

AID 2015.-2018. Izstrādāta 

uzņēmējdarbības 

veicināšanas programma 

un mārketinga plāns. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas  

termiņš uz 

„regulāri”. 

Papildināts ar kā 

1. atbildīgo – SAD 

 

Pārcelts izpildes termiņš 

dēļ tā, ka uzņēmējdarbības 

speciālists bija dekrēta 

atvaļinājumā 

 8.1.3.5. Mārketinga aktivitātes 

uzņēmēju piesaistei 

SAD 2016.- Veiktas mārketinga 

aktivitātes uzņēmēju 

piesaistei. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Veiktas mārketinga 

aktivitātes uzņēmēju 

piesaistei. 

Uzņēmējiem būtiskas 

informācijas publicēšana 

Twitter, Facebook, 

mājaslapā adazi.lv, 

izdevumā “Ādažu Vēstis”, 

piem., informācija par 

“Mazā biznesa dienām”, 

“Biznesa inkubatoru”, 

pašvaldības konkursu 

uzņēmējdarbības 

uzsākšanai. Pašvaldība 

ieguvusi 3 nozīmīgas 

balvas šajā jomā – 

 8.1.3.6. Tikšanās ar uzņēmējiem, 

aicinot viņus sadarboties ar Ādažu 

novada skolu audzēkņiem 

AID 2016.-2019. Noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada 

domi un uzņēmējiem. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada domi 

un uzņēmējiem. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

 8.1.3.7. Tikšanās ar Ādažu skolu 

vadītājiem, aicinot viņus 

sadarboties ar uzņēmējiem 

AID 2016.-2019. Noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada 

domi un Ādažu skolu 

vadītājiem. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada domi 

un Ādažu skolu 

vadītājiem. 

 8.1.3.8. Pasākumi uzņēmumu un 

Ādažu skolu audzēkņu sadarbībai 

AID 2016.-2019. Noorganizēti pasākumi 

uzņēmēju un Ādažu 

skolu audzēkņu 

sadarbībai. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Ir izstrādāts pasākumu 

kopums informatīvā 

atbalsta sniegšanai 

jauniešiem par 

pieejamajām darba vietām 

uzņēmumos ĀN.  

  

 8.1.3.9. Aktivitātes ražošanas 

uzņēmējdarbības sekmēšanai 

teritorijās pie maģistrāliem ceļiem 

AID Regulāri  Īstenotas aktivitātes 

ražošanas 

uzņēmējdarbības 

sekmēšanai teritorijās 

pie maģistrāliem ceļiem. 

Nav veiktas Izpildīts. 

SAM 331 projekta  

"Muižas ielas industriālās 

teritorijas infrastruktūras 

sakārtošana ražošanas 

zonas pieejamības un 

uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanai Ādažu 

novadā" ietvaros 

 8.1.3.10. Tikšanās starp Ādažu 

novada domes pārstāvjiem un 

vietējiem zemniekiem 

AID Regulāri  Noorganizētas regulāras 

tikšanās starp Ādažu 

novada domes 

pārstāvjiem un vietējiem 

zemniekiem. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Noorganizētas regulāras 

tikšanās starp Ādažu 

novada domes pārstāvjiem 

un vietējiem zemniekiem. 

 8.1.3.11. Informācijas par vietējo 

zemnieku vajadzībām apkopošana 

AID Regulāri  Apkopota informācija 

par vietējo zemnieku 

vajadzībām. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Apkopota informācija par 

vietējo zemnieku 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

vajadzībām. 

 8.1.3.12. Atlaižu sistēmas izstrāde 

zemniekiem, kas piegādā savu 

produkciju izglītības iestāžu bērnu 

ēdināšanai 

JID, Izglītības 

iestādes 

2016.-2022. Izstrādāti noteikumi 

atlaižu piemērošanai 

zemniekiem, kas piegādā 

savu produkciju 

izglītības iestāžu bērnu 

ēdināšanai. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas  

termiņš uz 

„2022.”. 

 

Pārcelts izpildes termiņš 

dēļ sarežģīta 

administrēšanas procesa.  

 

Pie Rīcības plāna 

aktualizācijas izvērtēt 

atteikšanos no uzdevuma 

izpildes. 

 8.1.3.13. Citas aktivitātes vietējo 

zemnieku darbības sekmēšanai 

AID Regulāri  Īstenotas aktivitātes 

vietējo zemnieku 

darbības sekmēšanai. 

Nav veiktas. Izpildīts. 

 

 8.1.3.14. Tikšanās starp Ādažu 

novada domes un 

mikrouzņēmējdarbības pārstāvjiem 

AID Regulāri  Noorganizētas regulāras 

tikšanās starp Ādažu 

novada domes un 

mikrouzņēmējdarbības 

pārstāvjiem. 

Nav veiktas Izpildīts. 

2016.g. notikušas sarunas 

ar topošajiem uzņēmējiem 

Ādažu novada jauno 

uzņēmēju konkursa 

2016.g. ietvaros, notikušas 

tikšanas ar uzņēmējiem, 

kuri vēlas attīstīt 

uzņēmējdarbību Ādažu 

novadā. u.c. 

 8.1.3.15. Informācijas apkopošana 

par nevalstisko organizāciju un 

mikrouzņēmēju vajadzībām 

AID Regulāri  Apkopota informācija 

par nevalstisko 

organizāciju un 

mikrouzņēmēju 

vajadzībām. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Apzinātas mikro 

uzņēmumu vajadzības 

uzņēmējdarbības attīstībai 

Ādažu novadā (atsevišķi 

nav apkopotas) 

 8.1.3.16. Darbības nevalstisko 

organizāciju un 

AID Regulāri Veiktas darbības 

nevalstisko organizāciju 

Nav veiktas Izpildīts. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

mikrouzņēmējdarbības 

dažādošanai 

un 

mikrouzņēmējdarbības 

dažādošanai. 

Īstenots Ādažu novada 

jauno uzņēmēju konkurss 

2016. 

 8.1.3.17. Nolikuma atbalsta 

konkursam inovatīvām biznesa 

idejām izstrāde un apstiprināšana 

AID 2016.-2022. Izstrādāts un apstiprināts 

nolikums atbalsta 

konkursam inovatīvām 

biznesa idejām. 

Nav veiktas Izpildīts. 

2016.gada 22.03.2016. ar 

Domes lēmumu tika 

apstiprināts Konkursa 

nolikums 

 8.1.3.18. Atbalsta konkursa 

inovatīvām biznesa idejām 

īstenošana 

AID 2016.-2022. Izsludināts atbalsta 

konkurss inovatīvām 

biznesa idejām. 

Nav veiktas Izpildīts. 

2016. gadā tika izsludināts 

konkurss , īstenota projektu 

vērtēšana un noslēgts viens 

līgums. 

U8.1.4: Izstrādāt un ieviest 

PPP projektus 

8.1.4.1. Jomu, kurās būtu 

jāizstrādā PPP projekti, noteikšana 

AID 2016.-2022. Noteiktas jomas, kurās 

būtu jāizstrādā PPP 

projekti. 

Precizēts 

pasākuma 

uzsākšanas  

termiņš uz 

„2017.”. 

 

Pārcelts izpildes termiņš 

dēļ tā, ka uzņēmējdarbības 

speciālists bija dekrēta 

atvaļinājumā. 

U8.1.5: Attīstīt tirgus 

laukumus 

8.1.5.1. Tirgus laukuma attīstība 

Ādažu novadā 

AID 2015.- Ādažu ciema centrā 

labiekārtots tirgus 

laukums. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas  

termiņš uz 

„2016.” 

 

Precizēts 

atbildības 

sadalījums uz 

“Darba grupa par 

tirgus laukuma 

izstrādi, SID, 

Izpildīts. 

Jautājumu plānots atkārtoti 

skatīt pēc Gauja ielas 

izbūves. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

AID” 

 8.1.5.2. Darba grupas 

noorganizēšana koncepcijas 

izstrādei tirgus laukumu attīstībai 

Ādažu novadā 

AID, SID, 

Būvvalde 

2016.-2018. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes 

koncepcijas izstrādei 

tirgus laukumu attīstībai 

Ādažu novadā. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes 

koncepcijas izstrādei tirgus 

laukumu attīstībai Ādažu 

novadā. 

 8.1.5.3. Koncepcijas izstrāde tirgus 

laukumu attīstībai Ādažu novadā 
Darba grupa 

par tirgus 

laukuma 

izstrādi, AID, 

SID, Būvvalde 

2016.-2018. Izstrādāta koncepcija 

tirgus laukumu attīstībai 

Ādažu novadā.  

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

sākuma termiņš 

uz „2017.” 

 

Precizēts 

atbildības 

sadalījums uz 

“Darba grupa par 

tirgus laukuma 

izstrādi, SID, 

AID” 

 

Pārcelts izpildes termiņš 

Jautājumu plānots atkārtoti 

skatīt pēc Gauja ielas 

izbūves. 

VTP9: Pieejama un kvalitatīva izglītība 

U8.1.6: Atbalstīt videi 

draudzīgu tehnoloģiju 

ieviešanu un izmantošanu 

8.1.6.1. Videi draudzīgu 

tehnoloģiju izmantošanas iespēju 

Ādažu novadā noteikšana 

SID 2016.-2020. Noteiktas videi 

draudzīgu tehnoloģiju 

izmantošanas iespējas 

Ādažu novadā. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

sākuma termiņš 

uz „2018.” 

 

Pārcelts izpildes termiņš 

dēl pašvaldības 

ierobežotajām budžeta 

iespējām 

U9.1.1: Attīstīt esošās 

izglītības iestādes 

9.1.1.1. Izglītības iestāžu rīcības 

plānu izstrāde 

Izglītības 

iestādes 

2016.-2017. Izglītības iestādēm ir 

izstrādāti rīcību plāni. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

Pārcelts izpildes termiņš 

KPII - Pirmsskolu 

normatīvā dokumentācija 

nenosaka iestādes 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

„2017.” 

Precizēts 

pasākuma 

nosaukums uz 

“9.1.1.1. Izglītības 

iestāžu attīstības 

plānu izstrāde” 

atsevišķa attīstības plāna 

izveidi. Katru gadu 

iestādes darba plāna 

izstrādē ir ietverta sadaļa 

stratēģisko uzdevumu, 

aktivitāšu izvirzīšanai. 

2017.g. tiek izvērtēta 

attīstības plāna izstrādes 

nepieciešamība un 

izvirzītas prioritātes u.c. 

ĀMMS – ir izstrādāts 

skolas attīstības plāns 

2014. – 2017. gadam pēc 

IZM prasībām, tas ietver 

arī skolas Rīcības plānu. Ir 

plānots veidot jauno skolas 

attīstības plānu 2017.-

2020. gadam šī gada 

vasarā. 

u.c. 

 9.1.1.2. Izglītības iestāžu rīcību 

plānu īstenošana 

Izglītības 

iestādes 

2016.-2020. Tiek veiktas secīgas 

darbības izglītības 

iestāžu attīstības plānu 

īstenošanai. 

Precizēts 

pasākuma sākuma 

termiņš uz 

„2017.” 

Precizēts 

pasākuma 

nosaukums uz 

“9.1.1.1. Izglītības 

iestāžu attīstības 

plānu izstrāde” 

Pārcelts izpildes termiņš. 

ĀMMS – pašreiz strādājam 

pēc attīstības plāna 2014.-

2017.gadam u.c. 

 9.1.1.3. Labāko nozares speciālistu 

piesaiste izglītības iestādēm 

Izglītības 

iestādes 

2016.-2020. Izglītības iestādēs strādā 

20 labākie nozares 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

Izpildīts. 

Nodrošināta iespējami 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

speciālisti. 

Profesionāli, kompetenti 

mācībspēki. 

Veiksmīga sadarbība 

starp vispārizglītojošām 

skolām Ādažu novadā. 

termiņš uz 

„pastāvīgi.” 

 

labāko nozares speciālistu 

piesaiste budžeta iespēju 

robežās. Nodrošināta 

veiksmīga sadarbība starp 

vispārizglītojošām skolām 

Ādažu novadā 

 9.1.1.4. Nosaukuma piešķiršana 

Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādei 

ĀPII 2016.-2022. Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādei 

piešķirts nosaukums. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

sākuma termiņš 

uz „2017.” 

 

Pārcelts izpildes termiņš. 

ĀPII-Sakarā ar pašreiz 

plānoto izglītības reformu, 

jo iespējams, ka nebūs 

pirmsskolas un 

sākumskolas izglītība, bet 

sauksies “sākumizglītība”, 

kur būs bērni no 1,5 

gadiem līdz 7.klasei un lai 

nevajadzētu atkal pārlabot 

nosaukumus un 

dokumentus, pašlaik nav 

vēlams kārtot šo izglītības 

iestādes nosaukuma maiņu. 

 9.1.1.5. Rīcības plānu izstrāde 

katrai Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes grupiņai 

ĀPII 2016.-2022. Katrai Ādažu 

pirmsskolas izglītības 

izstādes grupiņai 

izstrādāts rīcības plāns. 

Uzdevuma izpilde 

tiek pārtraukta dēļ 

uzdevuma 

nesamērīguma. 

Pasākumu nav plānots 

veikt. 

Uzdevuma izpilde tiek 

pārtraukta dēļ uzdevuma 

nesamērīguma. 

 9.1.1.6. Izglītības iestāžu esošā 

tehniskā stāvokļa novērtēšana 

SID, Izglītības 

iestādes 

Regulāri  Veikta izglītības iestāžu 

tehniskā stāvokļa 

novērtēšana. 

Nav veiktas Izpildīts. 

KPII - Notiek regulāra 

sadarbība ar SID, 

nepieciešamības gadījumā 

tiek veiktas apsekošanas, 

izvirzīti izdevumi un 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

noteiktas nepieciešamās 

aktivitātes. 

ĀMMS – pēc plāna katru 

gadu apsekojam savas 

telpas, 2016. gadā būtiskas 

tehniskā stāvokļa 

nepilnības nav konstatētas. 

u.c. 

 9.1.1.7. Ādažu vidusskolas 

atjaunošanas projekta izstrāde 

SID, ĀVS 2016.- Izstrādāts Ādažu 

vidusskolas atjaunošanas 

projekts. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„2018.” 

 

Pārcelts izpildes termiņš 

dēļ ierobežotām budžeta 

iespējām. 

 9.1.1.8. Ādažu vidusskolas 

atjaunošana 

SID, ĀVS 2016.- Veikta Ādažu 

vidusskolas atjaunošana. 

Atjaunoti 3 Ādažu 

vidusskolas korpusi 

mācību procesa 

nodrošināšanai 1200 

skolēniem 5.-12.klašu 

posmā. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„2019.-2022.” 

 

Pārcelts izpildes termiņš 

dēļ ierobežotām budžeta 

iespējām. 

 9.1.1.9. Ādažu vidusskolas 

lietojumā esošās teritorijas 

labiekārtošana 

SID, ĀVS 2016.-2022. Labiekārtota, apzaļumota 

vidusskolas āra teritorija 

– izbūvētas velosipēdu 

novietnes, uzklāts 

bruģakmens segums pie 

galvenās ieejas, izveidots 

aktīvās atpūtas laukums. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„pastāvīgi” 

 

Izpildīts. 

Projekts realizēts 75000 

EUR apmērā. Atjaunoti 

ieejas pakāpieni un 

nobruģēts centrālais 

laukums. 

Īstenojot projektu konkursā 

“Sabiedrībai ar dvēseli” 

uzstādīti 12 velosipēdu 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

statīvi, 

u.c. 

 9.1.1.10. Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes atjaunošanas 

projekta izstrāde 

SID, ĀPII 2015.-2022. Izstrādāts Ādažu 

pirmsskolas izglītības 

iestādes atjaunošanas 

projekts. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„2017.-2018.” 

Precizēts 

atbildības 

sadalījums uz 

“SID,  

AID, ĀPII”. 

Precizēti finanšu 

avoti. 

Pārcelts izpildes termiņš 

2016.gadā iesniegts 

apstiprināts SAM422 

projekta idejas koncepts un 

uzsākat projektēšanas 

uzdevuma sagatavošana. 

Pagarināts termiņš, sakarā 

ar ES fondu aktivitātes 

īstenošanas termiņa 

pagarinājumu. 

 9.1.1.11. Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes atjaunošana 

SID, ĀPII 2015.-2022. Veikta Ādažu 

pirmsskolas izglītības 

iestādes atjaunošana. 

Uzlabota Ādažu 

pirmsskolas izglītības 

iestādes ēkas 

energoefektivitāte. Veikts 

kāpņu remonts pie Ādažu 

pirmsskolas izglītības 

iestādes grupiņām, 

nomainītas betona flīzes 

pie galvenās ieejas. 

Veikts kabinetu un 

grupiņu remonts. Veikta 

jumta siltināšana un 

remonts virs baseina. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„2018.-2022.” 

 

Precizēts 

atbildības 

sadalījums uz 

“SID, AID, 

ĀPII”. 

 

Pārcelts izpildes termiņš 

AID- ĀPII siltināšanas 

īstenošana ir atkarīga no ES 

atlases izsludināšanas 

aizkavēšanās. 



76 
 

Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

 9.1.1.12. Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes lietojumā esošās 

teritorijas labiekārtošana 

SID, ĀPII 2015.-2022. Labiekārtota Ādažu 

pirmsskolas izglītības 

iestādes teritorija. 

Nodrošināta kvalitatīva 

pirmsskolas izglītības 

infrastruktūra. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„pastāvīgi” 

 

Izpildīts. 

 

 9.1.1.15. Karjeras centra 

nodrošināšana 

ĀVS Regulāri  Tiek uzturēts karjeras 

centrs. 

Nav veiktas Nav nepieciešams veikt 

2016.g. 

Karjeras centra izveide 

paredzēta 2017.g. 

 9.1.1.16. Atbalsts iespējai visiem 

interesentiem Ādažos apgūt 

valdorfpedagoģiju 

ĀBVS 2015.-2022. Pilnībā uzbūvēta Ādažu 

Brīvā Valdorfa skola. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„pastāvīgi” 

 

 

Izpildīts. 

 9.1.1.17. Pedagogu profesionālās 

pilnveides un pieredzes apmaiņas 

nodrošināšana, iesaistīšanās 

projektos 

Izglītības 

iestādes 

regulāri Konkurētspējīga, prestiža 

izglītības iestāde. 

Veiksmīga sadarbība 

starp vispārizglītojošām 

skolām Ādažu novadā. 

Profesionāli, kompetenti 

mācībspēki. 

Nav veiktas Izpildīts. 

KPII- Regulāri tiek 

pilnveidota pedagogu 

profesionalitāte, ir 

izveidota laba sadarbība ar 

Ādažu vidusskolas un 

Kadagas PII atbalsta 

personālu, lai pilnvērtīgi 

veidotu pirmsskolas un 

sākumskolas pēctecību, 

bērnu sagatavošanu skolai 

ĀMMS – pedagogu 

profesionālā pilnveide pēc 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

plāna, saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr. 662.  

2016.gadā pēc plāna tika 

īstenots pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Liepājas 

Mūzikas skolu un Liepājas 

Mākslas skolu.  

Ar pedagogu atbalstu un 

iesaistīšanos realizēts KKF 

projekts.  

Pieredzes apmaiņas 

pasākumi un  koncerti ar 

Rīgas J. Mediņa mūzikas 

skolu, Rīgas Em. Dārziņa 

mūzikas skolu, Ulbrokas 

Mūzikas un mākslas skolu, 

Garkalnes Mūzikas un 

mākslas vidusskolu, 

Babītes Mūzikas skolu.  

Atbalstīti pedagogu 

organizētie pasākumi, divas 

reizes gadā katrs skolas 

pedagogs organizē savas 

klases koncertu vai izstādi. 

u.c. 

U9.1.2: Attīstīt izglītības 

iestāžu materiāltehnisko bāzi 

9.1.2.1. Izglītības iestādēs 

nepieciešamo materiāltehnisko 

līdzekļu noteikšana 

Izglītības 

iestādes 

Regulāri  Noteikti izglītības 

iestādēm nepieciešami 

materiāltehniskie 

līdzekļi. 

Nav veiktas Izpildīts. 

ĀPII - Iegādāta aparatūra 

mūzikas nodarbībām, 

iegādāti tērpi teatrālām 

nodarbībām un rotaļām. 

KPII- Regulāri tiek 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

papildināts 

materiāltehniskais stāvoklis 

(mācību materiāli, 

rotaļlietas, kancelejas 

preces, darba rīki), kas 

veicina iestādes efektīvu 

pastāvēšanu un darbu. 

u.c. 

 9.1.2.2. Izglītības iestādēs 

nepieciešamo materiāltehnisko 

līdzekļu iegāde 

Izglītības 

iestādes 

2016.-2020. Iegādāti izglītības 

iestādēm nepieciešamie 

materiāltehniskie 

līdzekļi. 

Mācību kabineti aprīkoti 

ar mūsdienīgām 

informācijas un 

komunikācijas tehnikām. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„pastāvīgi” 

 

Izpildīts. 

ĀPII - Iegādāta aparatūra 

mūzikas nodarbībām, 

iegādāti tērpi teatrālām 

nodarbībām un rotaļām. 

KPII-2016. gadā tika 

iegādātas vairākas 

manetolas, 

multifunkcionālā 

kopēšanas iekārta un cits 

inventārs. Vairākās grupās 

uzstādīti rūteri bezvadu 

interneta nodrošināšanai 

u.c. 

 9.1.2.3. Materiāltehnisko līdzekļu 

iegāde Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes 

multifunkcionālajai zālei 

ĀPII 2016.-2017. Iegādāti Ādažu 

pirmsskolas izglītības 

iestādes 

multifunkcionālajai zālei 

nepieciešamie 

materiāltehniskie 

līdzekļi. 

Nav veiktas Izpildīts. 

ĀPII-Iegādāti pirmsskolas 

izglītības iestādes 

multifunkcionālajai zālei 

nepieciešamie 

materiāltehniskie līdzekļi 

U9.1.3: Atbalstīt jaunu 9.1.3.1. Tikšanās ar izglītības AID, Būvvalde, 2015.-2017. Noorganizētas tikšanās Precizēts Izpildīts. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

mācību īstenošanas vietu 

izveidi vispārējās izglītības 

iestādēs 

iestāžu pārstāvjiem SID, Izglītības 

iestādes 

starp Ādažu novada 

domi un izglītības 

iestādēm. 

Noteikts, kā jāmainās 

esošajām izglītības 

iestādēm. 

Noteikts, kādas 

vispārējās izglītības 

iestādes nepieciešamas 

Ādažu novadā. 

pasākuma sākuma 

termiņš uz „2016” 

 

ĀPII-Iekārtotas 2 jaunas 

papildus grupas. 

2017./2018. mācību gadā 

tiks pārveidota grupa, lai 

varētu uzņemt vairāk  

1,5 – 2,5 gadus veci bērni 

u.c. 

 9.1.3.2. Jaunas mācību īstenošanas 

vietas izveide Ādažu vidusskolā un 

tai nepieciešamās sporta 

infrastruktūras būvniecības 

projekta izstrāde 

AID, SID 2015.-2016. Izstrādāts projekts jaunas 

mācību īstenošanas 

vietas Ādažu vidusskolā 

būvniecībai Ādažos. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„2016.-2017.” 

 

Izpildīts.  

Uzsākta projektēšana 

2016.g. un pagarināsies dēļ 

iepirkuma procesa 

pagarināšanās pārsūdzību 

u.tml. 

 9.1.3.3. Jaunas mācību īstenošanas 

vietas Ādažu vidusskolā (1.kārta) 

un tai nepieciešamās sporta 

infrastruktūras Ādažu novadā 

būvniecība 

SID 2016.-2018. Izveidota jauna mācību 

īstenošanas vieta Ādažu 

vidusskolai ar sporta zāli 

(6000-8000 m2). Izcelta 

jauna ēka mācību 

procesa nodrošināšanai 

1.-4.klašu posmā 800 

skolēniem. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„2018.-2019.” 

Papildināts ar kā 

1. atbildīgo – AID 

 

 

Pārcelts izpildes termiņš 

dēļ ES fondu SAM 812 

aktivitātes uzsākšanas 

aizkavēšanās.  

U9.1.5: Nodrošināt 

pirmsskolas izglītības 

pakalpojumus visiem novada 

bērniem 

9.1.5.1. 2 grupiņu pielāgošana 

Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādē: viena grupa 16 bērniem  

1,5-3 gadu vecumā, otra – 20 

jaukta vecuma bērniem no 3 gadu 

vecuma 

SID, ĀPII 2016. Izremontētas 2 telpas 

Ādažu PII. 

Izveidotas 2 jaunas 

grupiņas , viena -  16 

bērniem vecumā no 1,5 

gadu vecuma līdz 3 gadu 

Nav veiktas Izpildīts. 

Iekārtotas 2 jaunas 

papildus grupas. 

2017./2018. mācību gadā 

tiks pārveidota grupa, lai 

varētu uzņemt vairāk  
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

vecumam, viena – 20 

jaukta vecuma bērniem 

no 3 gadiem līdz 6 

gadiem  Ādažu 

pirmsskolas izglītības 

iestādē. 

Tiek samazināts bērnu 

skaits reģistrācijas rindā 

uz pašvaldības 

pirmsskolas izglītības 

iestādēm. 

Bērnu vecākiem tiek 

nodrošināta iespēja 

atgriezties darba tirgū. 

1,5 – 2,5 gadus veci bērni 

Palielināts bērnu skaits 

Iestādē līdz 376 bērniem. 

 9.1.5.2. Līdzfinansējuma 

plānošana privātajām pirmsskolām 

Izglītības darba 

un jaunatnes 

lietu speciālists 

2016.-2020. Tiek samazināts bērnu 

skaits reģistrācijas rindā 

uz pašvaldības 

pirmsskolas izglītības 

iestādēm. 

Bērnu vecākiem tiek 

nodrošināta iespēja 

atgriezties darba tirgū. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„pastāvīgi” 

 

Izpildīts. 

Veikti aprēķini par bērnu 

skaitu un vietu skaitu 

Ādažu pašvaldības un  

novadā esošajās privātajās 

pirmsskolas izglītības 

iestādēs un  nepieciešamo 

budžetu līdzfinansējuma 

nodrošināšanai visiem 

bērniem vecumā no 1,5 

gadiem līdz pamatizglītības 

uzsākšanai. 

U9.1.6: Nodrošināt 

iekļaujošas izglītības 

principu, kas paredz vienādu 

iespēju neatkarīgi no 

izglītojamo vajadzībām un 

spējām, mantiskā sociālā 

9.1.6.1. Atbalsta sistēmas 

pakalpojumu pilnveidošana 

ĀVS 2016.-2020. Izveidota atbalsta sistēma 

ĀVS 2.-4.klašu 

skolēniem. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Lai nodrošinātu atbalsta 

sistēmas darbību ĀVS ir 

nodibinājusi darba 

tiesiskās attiecības ar 2 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

stāvokļa izglītības psihologiem un 

pedagoga palīgu – 

konsultantu. Tiek piedāvāti 

atbalsta pasākumi arī 

skolēnu vecākiem.  

 

 9.1.6.2. Speciālo izglītības 

programmu licencēšana un 

akreditācija visās izglītības 

pakāpēs (pēc nepieciešamības) 

ĀVS 2016.-2022. Izglītojamiem 

nodrošināta iespēja iegūt 

izglītību tuvāk 

dzīvesvietai. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„pastāvīgi” 

 

Izpildīts. 

Lai nodrošinātu atbalsta 

sistēmas darbību ĀVS ir 

nodibinājusi darba tiesiskās 

attiecības ar 2 izglītības 

psihologiem un pedagoga 

palīgu – konsultantu. Tiek 

piedāvāti atbalsta pasākumi 

arī skolēnu vecākiem. 

 9.1.6.3. Atbalsta personāla 

nodrošināšana pašvaldības 

izglītības iestādēs 

ĀVS, ĀPII, 

KPII, ĀMMS, 

ĀBJSS 

2016.-2022. Izglītības iestādēs ir 

pieejams kvalificēts 

atbalsta personāls bērnu 

attīstības nodrošināšanai. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„pastāvīgi” 

 

Izpildīts. 

Lai nodrošinātu atbalsta 

sistēmas darbību ĀVS ir 

nodibinājusi darba 

tiesiskās attiecības ar 2 

izglītības psihologiem un 

pedagoga palīgu – 

konsultantu. Tiek piedāvāti 

atbalsta pasākumi arī 

skolēnu vecākiem.  

ĀPII-Pieņemts psihologs 

uz pilnu slodzi, medmāsa 

uz pilnu slodzi. 

Tika izstrādāts plāns 

atbalsta personāla aktīvai 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

darbībai iestādē, sadarbībā 

ar iestādes darbiniekiem, 

vecākiem un izglītojamiem. 

 9.1.6.4. Fiziski pieejamas vides 

nodrošināšana izglītības iestādēs 

izglītojamiem ar fiziskās kustības 

traucējumiem 

ĀVS 2016.-2022. Nodrošināta izglītības 

iestādes pieejamība, 

izmantojot Ādažu 

slimnīcas resursus, 

izglītojamiem ar 

funkcionāliem 

traucējumiem. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„2018.” 

 

Pārcelts izpildes termiņš 

dēļ ierobežotām budžeta 

iespējām.   

No automašīnu stāvvietām 

un pie ieejas ĀVS ir 

jāizveido  uzbrauktuve, lai 

nodrošinātu vides 

pieejamību 1. stāva līmenī 

U9.1.7: Sekmēt un 

pilnveidot audzēkņu mācību 

procesa kvalitatīvu norisi 

9.1.7.1. Projekta „Digital Citizens 

in Action” īstenošana 

ĀVS 2015.-2017. Īstenots projekts „Digital 

Citizens in Action”. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„2016.” 

 

Izpildīts. 

Erasmus+ projekts. 
Īstenošanas laiks 01.09. 
2015..– 31.08.2017.  

2016. gadā notika 
projekta koordinatoru 
sanāksme Turcijā – 
piedalījās projekta 
vadītājs un mācību 
aktivitāte Vācijā – 
piedalījās 2 skolotāji un 
9 skolēni. 

 9.1.7.2. Projekta „Sport is not only 

Football” īstenošana 

ĀVS 2015.-2017. Īstenots projekts „Sport 

is not only Football”. 

Precizēts 

pasākuma sākuma 

termiņš uz 

„2016.” 

Izpildīts. 

Erasmus+ projekts. 

Īstenošanas laiks 

05.10.2015. – 04.10.2017. 

2016. gadā notika 3 

mācību aktivitātes 



83 
 

Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

Rumānijā, Polijā un 

Bulgārija. Aktivitātēs 

piedalījās 2 skolotāji un 10 

skolēnu komanda 

 9.1.7.3. Atbalsts dalībai 

starptautiskos izglītību atbalstošos 

projektos 

ĀVS 2016.-2022. Kvalitatīvs, daudzveidīgs 

izglītības process, kas 

sniedz labas zināšanas 

izglītojamiem. 

Profesionāli, kompetenti 

mācībspēki. 

Nav veiktas Izpildīts. 

2016. gadā ĀVS uzsākusi 

īstenot  trīs Erasmus+ 

projektos –  

A Child Is A World 

Everything Begins With 

The First Step 

Hands On Media Literacy 

 9.1.7.4. Izglītojamo motivācija 

piedalīties ārpus izglītības iestādes 

projektos, aktivitātēs 

ĀVS 2016.-2022. Kvalitatīvs, daudzveidīgs 

izglītības process, kas 

sniedz labas zināšanas 

izglītojamiem. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„pastāvīgi.” 

 

Izpildīts. 

2016. gadā ĀVS skolēni 

turpināja sadarbību ar 

Klubu "Māja" - jaunatne 

vienotai Eiropai, 

iesaistoties kluba 

organizētajās aktivitātēs, kā 

arī noorganizēja Eiropas 

klubu starpskolu 

konferenci. 

 9.1.7.5. Plašu interešu izglītības 

programmu piedāvājumu 

pilnveidošana 

Izglītības 

iestādes 

2016.-2022. Konkurētspējīga, prestiža 

izglītības iestāde. 

Kvalitatīvs, daudzveidīgs 

izglītības process, kas 

sniedz labas zināšanas 

izglītojamiem. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„pastāvīgi.” 

 

Izpildīts. 

2016. gadā ĀVS skolēni 

turpināja sadarbību ar 

Klubu "Māja" - jaunatne 

vienotai Eiropai, 

iesaistoties kluba 

organizētajās aktivitātēs, kā 

arī noorganizēja Eiropas 

klubu starpskolu 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

konferenci. Kadagas PII 

izglītojamiem piedāvā 6 

interešu izglītības 

programmām 

 9.1.7.7. Izglītojamo motivācijas 

veicināšana 

Izglītības darba 

un jaunatnes 

lietu speciālists 

2016.-2017. Paaugstinās izglītojamo 

motivācija mācību 

rezultātu sasniegumos. 

Nav veiktas 

 

Izpildīts. 

Pašvaldība iedibināja Jauno 

izcilnieku godināšanu, 

piešķirot naudas balvu par 

izciliem sasniegumiem 

mācībās un radošajā 

darbībā. To saņēma 84 

izglītojamie. 

U9.2.2: Pilnveidot interešu 

un profesionālās ievirzes 

izglītības pakalpojumus 

9.2.2.1. Jaunu izglītības 

programmu ieviešana Ādažu 

Mākslas un mūzikas skolā 

ĀMMS 2016.-2022. Izstrādātas jaunas 20V un 

30 V profesionālās 

ievirzes izglītības 

programmas, piesaistīti 

pedagoģiskie kadri to 

realizēšanai, MMS 

piedāvājums atbilst 

sabiedrības 

pieprasījumam. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„pastāvīgi.” 

 

Izpildīts. 

Izstrādāta 20V izglītības 

programma “Deja” 2016. 

gadā 

 9.2.2.2. Noteikt interešu un 

profesionālās ievirzes izglītībai 

nepieciešamo materiāltehnisko 

bāzi 

ĀMMS, ĀBJSS Regulāri  Noteikts, kādi 

materiāltehniskie līdzekļi 

nepieciešami interešu 

izglītībai. 

Nav veiktas Izpildīts. 

ĀBJSS - Apzināti mat.teh. 

līdzekļi, kuri nepieciešami 

ziemas periodā – slēpju 

komplekti, lai nodrošinātu 

vispusīgu fiz. attīstību  visu 

sporta nodaļu sportistiem. 

2017. g. realizēti pirmo 5 

slēpju kompl. Iegāde. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

ĀMMS – metodiskajās 

komisijās apzināti un 

noteikti nepieciešamie 

materiāltehniskie līdzekļi, 

kuri tika iekļauti nākamā 

gada budžetā. 

u.c. 

 9.2.2.3. Ādažu Mākslas un 

mūzikas skolas materiāltehniskās 

bāzes uzlabošana 

ĀMMS 2016.-2020. Iegādāti nepieciešamie 

mūzikas instrumenti un 

IT izglītības programmu 

efektīvai realizēšanai. 

Uzsākot e-klasi, 

nepieciešami vismaz 20 

datori (šobrīd uz 61 

skolotāju pieejami 

3datori) 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„pastāvīgi.” 

 

Izpildīts. 

Iegādāti mūzikas 

instrumenti stīgu nodaļā un 

pūšaminstrumentu nodaļā, 

kā arī sitaminstrumentu 

spēles nodaļā. Mākslas 

nodaļai iegādāta podnieku 

virpa. Skolai - foto un 

video kameras, 2 A4 

melnbaltie printeri, 20 

portatīvie datori. 

Papildināti mācību 

literatūras un nošu krājum. 

 9.2.2.4. Nometnes organizēšana 

bērnu atbalstam 

ĀMMS, Dome 2016.-2019. Organizētas nometnes - 

talantīgo audzēkņu 

atbalstam, sasniegumu 

novērtēšanai un 

audzēkņu radošās un 

mākslinieciskās 

iniciatīvas 

pilnveidošanai. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„pastāvīgi.” 

 

Izpildīts. 

Noorganizētas 2 nometnes 

– mūzikā un mākslā , 

atbalstīta 80 audzēkņu 

dalība. 

 9.2.2.5. Karjeras izglītības 

programmu, ietverot lielāko daļu 

ĀVS 2016.-2020. Ir izveidots karjeras 

izglītības centrs. 

Precizēts 

pasākuma sākuma 

termiņš uz 

Pārcelts izpildes termiņš 

dēļ ierobežotām 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

novada iedzīvotājus, paplašināšana 

un pilnveidošana 

„2019.” 

 

pašvaldības  budžeta 

iespējām. 

ĀVS tiek papildināts 

karjeras izglītības kabineta 

materiālu klāsts, 2017. – 

2019. tiks pilnveidots 

karjeras izvēles atbalsta 

pasākumi skolēniem, 

izmantojot VIAA projekta 

iespējas.  

ĀVS kā iestāde nevarēs  

savā darbībā aptver lielāko 

daļu novada iedzīvotājus. 

Domāju, ka jāpiesaista 

papildu spēki no 

pašvaldības.    

 9.2.2.6. Ādažu vidusskolā esošās 

observatorijas atjaunošana 

Biedrība „ĀVS 

atbalsta 

biedrība” 

2016.-2018. Atjaunota Ādažu 

vidusskolā esošā 

observatorija. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Turpinās atjaunošanas 

darbi. 

 9.2.2.7. Sadarbības partneru 

(vietējo uzņēmēju, augstskolas) 

sadarbība profesionālās izglītības 

programmu īstenošanā 

ĀVS 2016.-2022. Kvalitatīvs, daudzveidīgs 

izglītības process, kas 

sniedz labas zināšanas 

izglītojamiem. 

Profesionāli, kompetenti 

mācībspēki. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„pastāvīgi.” 

 

Izpildīts. 

Izmantojot Ādažu novada 

budžeta līdzekļus, ĀVS 

īstenoja profesionālās 

izglītības programmu 

„Transportlīdzekļu 

vadītāju apmācības 

programma.  

ĀVS turpina sadarboties ar 

RTU, kā arī ar vietējiem 

uzņēmējiem, kas iesaistās 

biznesa izglītības 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

programmas īstenošanā. 

U9.2.3: Sekmēt un 

pilnveidot mūžizglītību 

9.2.3.1. Nepieciešamo 

mūžizglītības aktivitāšu noteikšana 

Izglītības darba 

un jaunatnes 

lietu speciālists 

2016.-2018. Noteikts, kāda veida 

mūžizglītības aktivitātes 

būtu nepieciešams ieviest 

(dejas, rotas lietu 

veidošana, gleznošana, 

keramika, stikla 

apgleznošana u.c.). 

Nav veiktas Izpildīts. 

Pēc iedzīvotāju vēlmes 

ĀMM skolas telpās 

veiksmīgi darbojās 

mūžizglītības programma 

gleznošanā ar 20 

dalībniekiem.  

Sadarbībā ar Kultūras 

centru tika noorganizēta 

apmācība jaunajiem 

vecākiem (4 semināri) par 

bērnu audzināšanu. 

 9.2.3.2. Mūžizglītības kursu 

ieviešana 

Izglītības darba 

un jaunatnes 

lietu speciālists 

2016.-2020. Ieviesti mūžizglītības 

kursi. 

Precizēts 

pasākuma sākuma 

termiņš uz „2018” 

 

Pārcelts izpildes termiņš 

dēļ ierobežotām 

pašvaldības budžeta 

iespējām. 

Dome pieņēma  lēmumu  

par dalību  ESF 

mūžizglītības projektā 

“Pilnveidot nodarbināto 

personu profesionālo 

kompetenci”. 

 9.2.3.3. Atbalsts mūžizglītības 

aktivitātēm 

Izglītības darba 

un jaunatnes 

lietu speciālists 

2016.-2020. Veiktas aktivitātes 

mūžizglītības atbalstam. 

Tiek nodrošinātas jaunas 

zināšanas, prasmes, 

iemaņas atbilstoši dažādu 

sociālo grupu 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„pastāvīgi.” 

 

Izpildīts. 

Sadarbībā ar Kultūras 

centru ir notikušas lekcijas 

jaunajiem vecākiem par 

bērnu emocionālo 

audzināšanu. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

vajadzībām. 

Iespēja ikvienam novada 

iedzīvotājam paaugstināt 

savu kvalifikāciju vai 

iegūt citu kvalifikāciju 

atbilstoši darba tirgus 

prasībām, savām 

interesēm un vajadzībām. 

Papildus. S 

katīt komentāru pie 

pasākuma 9.2.3.1. 

 

U9.2.4: Sekmēt 

profesionālās un 

profesionālās ievirzes 

izglītības piedāvājumu 

9.2.4.4. Profesionālās pirmsskolas 

izglītības kvalifikācijas un augstas 

kvalitātes veicināšanas kursu un 

semināru atbalstīšana 

Izglītības 

iestādes 

2016.-2020. Atbalstīti profesionālās 

pirmsskolas izglītības 

kvalifikācijas un augstas 

kvalitātes veicināšanas 

kursi un semināri. 

Nav veiktas Izpildīts. 

KPII-2016. gadā Kadagas 

PII tika nodrošināts 

apmācības kurss 

pedagogiem, kas veicina 

radošo pieeju atsevišķu 

rotaļnodarbību u.c. 

VTP10: Daudzveidīgas sporta aktivitātes 

U10.1.1: Attīstīt esošo sporta 

infrastruktūru 

10.1.1.1. Ādažu vidusskolas 

stadiona atjaunošana 

Sporta daļa 2015.- Veikta Ādažu 

vidusskolas atjaunošana 

(ierīkots mākslīgais 

segums, uzbūvētas 

tribīnes, ģērbtuves ar 

WC, jumts un 

stāvvietas). 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„2019.-2021.” 

 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

sakarā ar to ka netiek 

plānots finansējums 

projekta realizācijai 

 10.1.1.2. Attīstīt esošo sporta 

infrastruktūru ārpus Ādažu ciema 

Sporta daļa 2016.-2022. Labiekārtoti sporta un 

atpūtas laukumi ārpus 

Ādažu ciema teritorijas. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz 

„pastāvīgi.” 

 

Izpildīts. 

Uzsākti darbi sporta 

laukumu izveidē Kadagas 

ciemā. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

U10.1.2: Atbalstīt jauniem 

sporta veidiem nepieciešamo 

infrastruktūru 

10.1.2.1. BMX trases izveide Sporta daļa 2016.- Izveidota BMX trase. Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„2016.-2020.” 

Izpildīts. 

Ir uzsākta BMX trases 

izbūve. 

 10.1.2.2. Skeitparka laukuma 

izveide 

Sporta daļa 2016.- Izveidots skeitparka 

laukums. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„2017.-2020.”  

Pārcelts izpildes termiņš/ 

Netiek iedalīts finansējums 

projekta realizācijai, nav 

atrisināts zemes jautājums 

kur to izveidot. 

 10.1.2.3. Citiem jauniem sporta 

veidiem nepieciešamās 

infrastruktūras attīstība 

Sporta daļa 2016.-2022. Izveidoti jauni sporta 

laukumi. Uzsākti jauni 

sporta veidi. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi” 

Izpildīts. 

Uzsākti darbi sporta 

laukumu izveidē Kadagas 

ciemā. 

U10.1.3: Uzlabot sportam 

nepieciešamo 

materiāltehnisko bāzi 

10.1.3.1. Sportam nepieciešamo 

materiāltehnisko līdzekļu 

noteikšana 

Sporta daļa Regulāri  Noteikti sportam 

nepieciešami 

materiāltehniskie 

līdzekļi. 

Nav veiktas 

 

Izpildīts. 

Ir noteikti nepieciešamie 

materiāltehniskie līdzekļi 

sportam. 

 10.1.3.2. Sportam nepieciešamo 

materiāltehnisko līdzekļu iegāde 

Sporta daļa 2016.-2020. Iegādāti sportam 

nepieciešamie 

materiāltehniskie 

līdzekļi. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi” 

Izpildīts. 

Katru gadu tiek iegādāti 

materiāltehniskie līdzekļi 

sportam. 

 10.1.3.3. Sporta bāzes īre futbola 

un florbola treniņiem 

ĀBJSS 2016.-2022. Sporta skola spēs 

nodrošināt nepieciešamos 

treniņu laikus, lai 

izpildītu IZM 

noteikumus Nr. 1036. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi” 

Izpildīts. 

Noslēgts līgums ar Ādažu 

sporta kompleksu par telpu 

īri futbola treniņiem , 

noslēgts sadarbības līgums 

ar Saulkrastu sporta centru 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

par bezmaksas sporta zāles 

izmantošanu florbola 

treniņiem 

U10.1.4: Atbalstīt sporta 

aktivitātes 

10.1.4.4. Atbalsts bērnu vasaras 

nometņu organizēšanai 

Sporta daļa 2015.-2022. Izveidota infrastruktūra 

bērnu vasaras nometņu 

organizēšanai. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi” 

Izpildīts. 

 Lai pakalpojumu 

nodrošinātu lielākam bērnu 

un jauniešu   skaitam, tika 

noorganizētas 9  radošās 

darbnīcas kā alternatīvs 

piedāvājums bērnu vasaras 

nometnēm. Tajās piedalījās 

135 bērni un jaunieši. 

 10.1.4.6. Sporta skolas bērnu 

dalība vasaras sporta nometnēs 

ĀBJSS 2016.-2022. Sporta skolas 

audzēkņiem iespējas 

vasarā pilnveidot 

speciālo fizisko 

sagatavotību, satikties ar 

citu sporta klubu 

sportistiem. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi” 

Izpildīts. 

Sporta skola izstrādājusi 

vērtēšanas kritērijus, pēc 

kuriem tiek izvērtēti grupu 

izglītojamie, un pēc kuriem 

tiek noteikti, kuri saņem 

domes  līdzfinansējumu 

vasaras sporta nometnēm 

70 EUR apmērā 

VTP11: Attīstīta kultūra 

U11.1.1: Ieviest un uzturēt 

ikgadēju novada svētku un 

kultūras pasākumu 

svinēšanas tradīcijas 

11.1.1.1. Esošo ikgadējo novada 

svētku un kultūras pasākumu 

svinēšanas tradīciju uzturēšana 

Kultūras centrs, 

Izglītības 

iestādes 

Regulāri  Katru gadu tiek 

organizēti dažai novada 

svētki un tradīcijas 

(Mākslu diena, Teātra 

diena, Ģimenes diena, 

radošie vakari, 

tematiskas dienas 

jauniešiem, mūziķiem, 

Nav veiktas Izpildīts. 

KC 2016.gadā notikuši ap 

290 pasākumi 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

citu mākslu meistariem 

u.c.). 

Katru gadu tiek 

organizēti dažādi svētki 

un tradīcijas izglītības 

iestādēs. 

 11.1.1.2. Gaujas svētku ikgadējas 

tradīcijas uzturēšana 

Kultūras centrs 2015.-2020. Katru gadu tiek 

organizēti Gaujas svētki. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi” 

Izpildīts. 

Gaujas svētki Ādažos 

notiek arvien plašāk. 

2016.gadā ap 20 000  

apmeklētāju 

 11.1.1.3. Jaunu novada svētku un 

kultūras pasākumu svinēšanas 

tradīciju ieviešana 

Kultūras centrs 2016.-2022. Tiek ieviesti jauni 

novada svētki un kultūras 

pasākumi. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi” 

Izpildīts. 

2016 gadā tika organizēti 

jauni brīvdabas pasākumi 

„Deju lielkoncerts Līgo 

laukumā, Kantrī diena 

Ādažos 

 11.1.1.4. Gaujas tilta svētku 

izgaismojums 

Kultūras centrs 2015.-2018. Veikta izpēte un 

izstrādāts TP. Izgaismots 

tilts svētkos. 

Precizēts 

pasākuma sākuma 

termiņš uz  

„2016.” 

Izpildīts. 

Gaujas tilts ir Gaujas 

svētku simbols un, 

apmaksājot no KC budžeta, 

tiek izgaismots katru gadu 

Gaujas svētkos 

U11.1.2: Organizēt dažādus 

koncertus, festivālus, 

konkursus, izstādes, 

meistarklases 

11.1.2.1. Dažādu koncertu, 

festivālu, konkursu, izstāžu, 

meistarklašu organizēšana Ādažu 

novadā 

Kultūras centrs, 

ĀMMS 

2016.-2022. Tiek noorganizēti dažādi 

koncerti, festivāli, 

konkursi, izstādes, 

meistarklases. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi” 

Izpildīts. 

Pasākumi notiek regulāri, 

vidēji 4 reizes nedēļā. 

ĀMMS - realizētas 

ikgadējas tradīcijas - 

mācību atskaites koncerti,  
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

pirmo klašu audzēkņu 

koncerts, pedagogu 

koncerts, muzicējošo 

ģimeņu koncerts, 

kolektīvās muzicēšanas 

koncerts, Etīžu konkurss 

Klavierspēlē, tematiskie 

koncerti un mākslas 

nodaļas izstādes, organizēts 

III Mūzikas jaunrades 

konkurss „Skaņuraksti 

Ādažos“ un kokļu festivāls 

„ Kokles skan. Kas 

koklēja?. 

 11.1.2.2. Atbalsts bērnu dalībai 

konkursos, izstādēs, koncertos, 

festivālos Latvijā un ārvalstīs 

Kultūras centrs, 

ĀMMS 

2016.-2022. Bērni piedalās dažādos 

konkursos, izstādēs, 

koncertos, festivālos 

Latvijā un ārvalstīs. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi” 

Izpildīts. 

Kultūras centrs nefinans 

bērnu kolektīvu darbību, 

bet atbalsta , piem jau 

niešu aktivitātes KC telpās. 

ĀMMS - Īstenota 91 

aktivitāte – konkursi, 

koncerti, festivāli, izstādes  

– gan Latvijā, gan ārzemēs. 

197 bērniem ir izsniegti 

apbalvojumi un atzinības 

raksti par veiksmīgu 

piedalīšanos konkursos. 

U11.1.3: Nodrošināt kultūrai 

nepieciešamo 

materiāltehnisko bāzi 

11.1.3.1. Noteikt kultūrai 

nepieciešamo materiāltehnisko 

bāzi 

Kultūras centrs Regulāri Noteikts, kādi 

materiāltehniskie līdzekļi 

nepieciešami kultūrai. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Materiāltehniskā bāze un 

aprīkojums uzskaitīts 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

2016.inventarizācijas aktos  

 11.1.3.2. Iegādāties kultūrai 

nepieciešamo materiāltehnisko 

bāzi 

Kultūras centrs 2016.-2022. Iegādāti kultūrai 

nepieciešamie 

materiāltehniskie 

līdzekļi. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„2018.-2022.” 

Pārcelts izpildes termiņš. 

Budžeta ekonomija. 

 11.1.3.3. Iegādāties muzejam 

nepieciešamo materiāltehnisko 

bāzi 

Kultūras centrs 2016.-2018. Novada muzejs aprīkots 

ar nepieciešamajiem 

materiāltehniskajiem 

līdzekļiem un 

aprīkojumu. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„2018.-2022.” 

Pārcelts izpildes termiņš. 

Budžeta ekonomija. 

U11.1.5: Izpētīt un publiskot  

novada kultūrvēsturisko 

mantojumu 

11.1.5.1. Informācijas par Ādažu 

novada vēsturi apkopošana 

Kultūras centrs 2016.-2018. Apkopota informācija par 

Ādažu novada vēsturi. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Visi apkopotie materiāli 

pieejami Vēstures un 

mākslas galerijā digitāli 

arī 

www.galerija.adazikultura.l

v 

 11.1.5.2. Informācijas par Ādažu 

novada kultūrvēsturisko 

mantojumu apkopošana 

Kultūras centrs, 

SAD 

2016.-2018. Apkopota informācija par 

Ādažu novada 

kultūrvēsturisko 

mantojumu. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Apkopota informācija par 

Ādažu novada 

kultūrvēsturisko 

mantojumu. 

Muzejs izdos grāmatu, 

raksti par šo tēmu regulāri 

tiek publicēti izdevumā 

“Ādažu Vēstis”. 

 11.1.5.3. Ādažu novada vietvārdu Kultūras centrs 2016.-2018. Izpētīti Ādažu novada Nav veiktas Izpildīts. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

izcelsmes izpēte vietvārdi. Procesā. 

 11.1.5.4. Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes vēstures 

apkopošana, izpēte 

ĀPII, Kultūras 

centrs 

2016.-2022. Apkopota informācija par 

Ādažu pirmsskolas 

izglītības vēsturi. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi” 

Izpildīts. 

ĀPII - Ādažu PII vēsture 

ievietota Ādažu novada  

mājas lapā 

 11.1.5.5. Informācijas par Ādažu 

novada vēsturi un kultūrvēsturisko 

mantojumu publiskošana 

Kultūras centrs, 

SAD 

2016.-2018. Izdota grāmata par 

Ādažu novadu, tā vēsturi 

un kultūrvēsturisko 

mantojumu. 

Izdotas kartes, kur 

norādīti apskates objekti. 

Izdoti citi informatīvie 

materiāli par Ādažu 

novada vēsturi. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi” 

Izpildīts. 

Budžetā grāmatas un citu 

materiālu izdošana tika 

noraidīta 

 11.1.5.6. Informācijas par Ādažu 

pirmsskolas izglītības iestādes 

vēsturi publiskošana 

ĀPII, SAD 2016.-2020. Izdoti bukleti par Ādažu 

pirmsskolas izglītības 

iestādes vēsturi. 

Atmiņu stāstu grāmatas 

par Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādi 

gatavošana. 

Precizēts 

pasākuma sākuma 

termiņš uz  

„2017.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

2018.gadā būs ĀPII 35 

gadu jubileja, tāpēc buklets 

veidojams 2017.g. buklets 

par Ādažu PII 

 11.1.5.7. Informācijas par Ādažu 

novada kultūrvēsturisko 

mantojumu popularizēšana 

Kultūras centrs, 

SAD 

2016.-2018. Veiktas aktivitātes Ādažu 

novada kultūrvēsturisko 

mantojumu 

publiskošanai. 

Precizēts 

pasākuma sākuma 

termiņš uz  

„2017.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

Ierobežots budžets. 

Darbs ir procesā 

 11.1.5.8. Darba grupas 

noorganizēšana Ādažu novada 

muzeja izveidei 

Kultūras centrs, 

AID 

2016.-2018. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes Ādažu 

novada muzeja izveidei. 

Precizēts 

pasākuma sākuma 

termiņš uz  

Pārcelts izpildes termiņš 

Ierobežots budžets. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

„2017.” 

 11.1.5.9. Aktivitāšu noteikšana 

novada muzeja izveidei 

Kultūras centrs, 

AID 

2016.-2018. Noteiktas aktivitātes 

novada muzeja izveidei. 

Precizēts 

pasākuma sākuma 

termiņš uz  

„2017.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

Ierobežots budžets. 

 11.1.5.10. Novada muzeja izveide 

Interreg projekta ietvaros 

Kultūras centrs 2016.-2018. Izveidots novada muzejs. Precizēts 

pasākuma sākuma 

termiņš uz  

„2017.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

Ierobežots budžets. 

VTP12: Attīstīta zinātniskā un pētnieciskā darbība 

U12.1.1: Atbalstīt pētniecību 

un inovācijas Ādažu novadā 

12.1.1.1. Darba grupas 

noorganizēšana pētniecības un 

inovāciju attīstībai Ādažu novadā 

AID, Izglītības 

iestādes 

2016.-2018. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes 

pētniecības un inovāciju 

attīstībai Ādažu novadā. 

Precizēts 

pasākuma sākuma 

termiņš uz  

„2017.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

sakarā ar ierobežotajiem 

finanšu resursiem 

 12.1.1.2. Jomu, pasākumu, kā 

pašvaldība var sekmēt pētniecību 

un inovācijas Ādažu novadā, 

noteikšana 

AID 2016.-2018. Noteiktas jomas, 

pasākumi, kā pašvaldība 

var sekmēt pētniecību un 

inovācijas Ādažu novadā. 

Precizēts 

pasākuma sākuma 

termiņš uz  

„2017.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

sakarā ar ierobežotajiem 

finanšu resursiem 

 12.1.1.3. Aktivitātes, kā pašvaldība 

var sekmēt pētniecību un 

inovācijas Ādažu novadā 

AID 2016.-2018. Īstenot aktivitātes 

pētniecības un inovāciju 

sekmēšanai Ādažu 

novadā. 

Precizēts 

pasākuma sākuma 

termiņš uz  

„2017.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

sakarā ar ierobežotajiem 

finanšu resursiem 

 12.1.1.4. Darba grupas 

noorganizēšana zinātniskā centra 

izveidei Ādažu novadā 

AID, Izglītības 

iestādes 

2016.-2020. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes 

zinātniskā centra izveidei 

Ādažu novadā. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„2018.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

sakarā ar ierobežotajiem 

finanšu resursiem centra 

izveidei 

 12.1.1.5. Tikšanos ar iestādēm, AID 2016.-2020. Noorganizētas tikšanās ar Precizēts Pārcelts izpildes termiņš 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

organizācijām, kuras varētu 

sekmēt zinātniskā centra izveidi 

Ādažu novadā 

iestādēm, organizācijām, 

kuras varētu sekmēt 

zinātniskā centra izveidi 

Ādažu novadā. 

pasākuma sākuma 

termiņš uz  

„2018.” 

sakarā ar ierobežotajiem 

finanšu resursiem 

 12.1.1.6. Darbību noteikšana 

zinātniskā centra izveidei Ādažu 

novadā 

AID 2016.-2020. Noteiktas darbības 

zinātniskā centra izveidei 

Ādažu novadā. 

Precizēts 

pasākuma sākuma 

termiņš uz  

„2018.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

sakarā ar ierobežotajiem 

finanšu resursiem 

 12.1.1.7. Sadarbības līgumu 

noslēgšanai starp Ādažu novada 

domi un iestādēm, organizācijām, 

kuras varētu sekmēt zinātniskā 

centra izveidi Ādažu novadā 

JID 

AID 

2016.-2020. Noslēgti sadarbības 

līgumi starp Ādažu 

novada domi un 

iestādēm, organizācijām, 

kuras varētu sekmēt 

zinātniskā centra izveidi 

Ādažu novadā. 

Precizēts 

pasākuma sākuma 

termiņš uz  „pēc 

nepieciešamības” 

Izpildīts. 

2016.gadā nebija 

nepieciešams 

U12.1.2: Atbalstīt jauniešu 

izglītības pulciņu veidošanu 

12.1.2.1. Esošo jauniešu izglītības 

pulciņu noteikšana 

Izglītības 

iestādes 

Regulāri  Noteikti esošie jauniešu 

izglītības pulciņi. 

Precizēti finanšu 

resursi 

Izpildīts. 

Skolā darbojās 33  interešu 

izglītības pulciņi/grupas, 

iesaistot 1009 skolēnus vai 

77% . 

 12.1.2.2. Aptauja, lai noskaidrotu 

nepieciešamos jauniešu izglītības 

pulciņus 

Izglītības 

iestādes 

Regulāri  Noteikti jauniešu 

izglītības pulciņi, kuri vēl 

būtu nepieciešami. 

Nav veiktas Izpildīts. 

2016.g.decembrī visās 

klašu grupās tika veikta 

skolēnu anketēšana un 

noskaidrots, kādos pulciņos 

viņi vēlas piedalīties. 

 12.1.2.3. Jauniešu izglītības 

pulciņu izveide 

Izglītības 

iestādes 

Regulāri  Tiek īstenoti jauniešu 

izglītības pulciņi. 

Precizēti finanšu 

resursi 

Izpildīts. 

Ņemot vērā esošo 

infrastruktūru, ir veiktas 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

iestrādes interešu izglītības 

pulciņu piedāvājuma 

dažādošanai. 

Tiek īstenoti 33 interešu 

pulciņi/grupas. 

U12.1.3: Atbalstīt tehnisko 

jaunradi 

12.1.3.1. Aktivitātes tehniskās 

jaunrades attīstībai 

Izglītības 

iestādes 

2016.-2020. Veiktas aktivitātes 

tehniskās jaunrades 

attīstībai. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas  

termiņš uz  

„pastāvīgi”. 

Precizēti finanšu 

resursi 

Izpildīts. 

Sadarbībā ar Uzņēmēju 

biedrību ir notikusi 

viedokļu apmaiņa par 

iespējamo sadarbības 

modeli. Galvenie 

bremzējošie faktori – 

nodarbību laiks (darbdienas 

vidus) un  pedagoģiskā 

izglītība. 

VTP13: Sekmīga pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārvalde 

U13.1.1: Uzlabot 

pašvaldības struktūrvienību 

un iestāžu darbu 

13.1.1.1. Pašvaldības 

struktūrvienību rīcību plānu 

izstrāde 

ĀND 

struktūrvienības 

2016. Izstrādāti pašvaldības 

struktūrvienību rīcību 

plāni. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Izstrādāti struktūrvienību 

darba plāni 

 13.1.1.2. Pašvaldības iestāžu rīcību 

plānu izstrāde 

ĀND 

struktūrvienības 

2016. Izstrādāti pašvaldības 

iestāžu rīcību plāni. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„2017.” 

Pārcelts izpildes termiņš. 

 13.1.1.3. Pašvaldības un tās iestāžu 

darbinieku esošo zināšanu un 

kvalifikācijas noteikšana 

Personāldaļa, 

ĀND 

struktūrvienības, 

ĀND iestādes 

Regulāri  Noteiktas pašvaldības un 

tās iestāžu darbinieku 

esošās zināšanas un 

kvalifikācija. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Atbilstoši plānotajiem 

rezultatīvajiem rādītājiem 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

 13.1.1.4. Iespēju, piedāvājumu 

paaugstināt pašvaldības un tās 

iestāžu darbinieku zināšanas un 

kvalifikāciju izvērtēšana 

Personāldaļa, 

ĀND 

struktūrvienības, 

ĀND iestādes 

Regulāri  Izvērtētas iespējas un 

piedāvājumi pašvaldības 

un tās iestāžu darbinieku 

zināšanu un 

kvalifikācijas 

paaugstināšanai. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Atbilstoši plānotajiem 

rezultatīvajiem rādītājiem 

 13.1.1.5. Dalība darbinieku 

zināšanu un kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursos, apmācībās 

Personāldaļa, 

ĀND 

struktūrvienības, 

ĀND iestādes 

Regulāri  Struktūrvienību un 

iestāžu darbinieki ir 

apmeklējuši zināšanu un 

kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursus, 

apmācības. 

Paaugstināta darbinieku 

kvalifikācija un 

zināšanas. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Atbilstoši plānotajiem 

rezultatīvajiem rādītājiem 

 13.1.1.6. Izglītības iestāžu 

pedagogu kvalifikācijas 

paaugstināšana 

Izglītības 

iestādes 

Regulāri  Pilnveidota skolotāju 

darba pašvērtējuma 

sistēma,  nodrošinātas  

pedagogu tālākizglītības 

vajadzības, pilnveidota 

profesionālā pieredze, 

kvalifikācija, pedagogu 

kompetences atbilst 

skolas specifikai un 

iedzīvotāju 

pieprasījumam. 

Nav veiktas Izpildīts. 

ĀPII - 25 skolotājām 

3.kvalifikāciijas pakāpe 

(augstākā pirmsskolā) 

Kadagas PII- Kadagas PII 

regulāri tiek piedāvāta 

iespēja piedalīties 

bezmakas pieredzes 

pasākumos, kurus organizē 

Pierīgas novadu izglītības 

iestādes. Sadarbībā ar 

PIKSP pedagogiem tika 

nodrošināta iespēja 

piedalīties dažādos 

bezmaksas kursos. 2016. 

gadā visiem iestādes 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

pedagogiem tika dota 

iespēja apgūt apmācības 

programmu, kas veicina 

radošo pieeju atsevišķu 

rotaļnodarbību. 

ĀMMS – pēc plāna, 

saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.662  par 

pedagogiem nepieciešamo 

izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju un pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveides kārtību. 

u.c. 

U13.1.2: Uzlabot 

pašvaldības pakalpojumu 

kvalitāti 

13.1.2.1. Pašvaldības uzņēmumu 

sniegto pakalpojumu esošās 

kvalitātes noteikšana 

ĀND 

uzņēmumi, 

SAD, AID 

Regulāri  Veiktas iedzīvotāju 

aptaujas uzņēmumu 

sniegto pakalpojumu 

kvalitātes noteikšanai. 

Veikts uzņēmumu 

sniegto pakalpojumu 

kvalitātes novērtējums. 

Noskaidrotas jomas, ar 

kurām iedzīvotāji nav 

apmierināti. 

Nav veiktas Izpildīts. 

2016.g. nav veiktas 

aktivitātes, plānots veikt 

veicot Attīstības 

programmas monitoringu. 

 13.1.2.2. Iespēju paaugstināt 

uzņēmumu sniegto pakalpojumu 

kvalitāti izvērtēšana 

ĀND uzņēmumi Regulāri Noteiktas aktivitātes, kā 

paaugstināt uzņēmumu 

sniegto pakalpojumu 

kvalitāti. 

Nav veiktas Nav nepieciešams veikt 

2016.g. 

Plānots veikt veicot 

Attīstības programmas 

monitoringu. 

 13.1.2.3. Aktivitātes uzņēmumu 

sniegto pakalpojumu kvalitātes 

ĀND uzņēmumi Regulāri Veikt aktivitātes, kā 

paaugstināt uzņēmumu 

Nav veiktas Nav nepieciešams veikt 

2016.g. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

paaugstināšanai sniegto pakalpojumu 

kvalitāti. 

Plānots veikt veicot 

Attīstības programmas 

monitoringu.. 

U13.1.3: Pilnveidot 

pašvaldības finanšu 

plānošanu 

13.1.3.1. Problēmu, ar ko 

jāsaskaras pašvaldībā saistībā ar 

finansēm, to plānošanu un uzskaiti, 

noteikšana 

Grāmatvedība, 

Finansists 

2016.-2017. Noteiktas problēmas, ar 

ko jāsaskaras pašvaldībā 

saistībā ar finansēm, to 

uzskaiti. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Budžeta plānošanas 

plūsma, ilgtermiņa 

ieguldījumu un 

pamatlīdzekļu uzskaite. E-

rēķinu ieviešana atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

 13.1.3.2. Aktivitāšu, ar kuru 

palīdzību var uzlabot pašvaldības 

finanšu plānošanu un uzskaiti, 

noteikšana 

Grāmatvedība, 

Finansists 

2016.-2017. Noteiktas aktivitātes, ar 

kuru palīdzību var 

uzlabot pašvaldības 

finanšu plānošanu un 

uzskaiti. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Apmācīt budžeta turētājus 

budžeta plānošanas 

sistēmas lietošanā un 

uzskaites kontrolē. 

Veikt detalizētu 

salīdzināšanos ar valsts 

reģistriem. 

Pasūtīt un izstrādāt e-

rēķinu moduli esošajai 

grāmatvedības sistēmai. 

 13.1.3.3. Aktivitātes, ar kuru 

palīdzību var uzlabot pašvaldības 

finanšu plānošanu un uzskaiti 

Grāmatvedība, 

Finansists 

2016.-2017. Veiktas aktivitātes, ar 

kuru palīdzību var 

uzlabot pašvaldības 

finanšu plānošanu un 

uzskaiti. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Budžeta turētāji apmācīti 

un lieto budžeta plānošanas 

sistēmu. 

Veikta detalizēta 

salīdzināšanās ar valsts 

reģistriem. 

Pasūtīts un izstrādāts e-
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

rēķinu modulis esošajai 

grāmatvedības sistēmai. 

Ieviesta e-rēķinu aprite – 

1.posms – norēķiniem ar 

privātajām pirmsskolas 

izglītības iestādēm 

U13.1.4: Attīstīt pašvaldības 

sniegtos pakalpojumus 

13.1.4.1. Pakalpojumu, kurus vēl 

būtu nepieciešams sniegt Klientu 

apkalpošanas centrā, noteikšana 

Kanceleja, 

KAC, ĀND 

iestādes 

2016.-2017. Noteikti pakalpojumi, 

kurus vēl būtu 

nepieciešams sniegt 

Klientu apkalpošanas 

centrā. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Noteikti pakalpojumi, 

kurus vēl būtu 

nepieciešams sniegt 

Klientu apkalpošanas 

centrā. 

 13.1.4.2. Valsts pārvaldes iestāžu 

pakalpojumu saņemšanas 

nodrošināšana Klientu 

apkalpošanas centrā 

KAC 2016.-2017. Klientu apkalpošanas 

centrā ir pieejami valsts 

pārvaldes iestāžu 

pakalpojumi. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Klientu apkalpošanas 

centrā ir pieejami valsts 

pārvaldes iestāžu 

pakalpojumi. 

 13.1.4.3. Tūrisma informācijas 

centra funkciju nodrošināšana 

Klientu apkalpošanas centrā 

KAC 2016.-2017. Klientu apkalpošanas 

centrā ir pieejami tūrisma 

informācijas centra 

pakalpojumi. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Klientu apkalpošanas 

centrā ir pieejami tūrisma 

informācijas centra 

pakalpojumi. 

 13.1.4.4. Noteikt, kuras 

pašvaldības iestādes būtu 

nepieciešams izvietot vienā ēkā 

Izpilddirektors 2016.-2018 Noteiktas pašvaldības 

iestādes, kuras būtu 

nepieciešams izvietot 

vienā ēkā. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„2018.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

dēļ ierobežotām budžeta 

iespējām. 

 13.1.4.5. Darbību pašvaldības ēkas 

pielāgošanai visām 

Izpilddirektors 2016.-2018. Veiktas darbības 

pašvaldības ēkas Gaujas 

Precizēts 

pasākuma 

Pārcelts izpildes termiņš 

dēļ ierobežotām budžeta 



102 
 

Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

nepieciešamajām iestādēm 

veikšana 

ielā 16 pielāgošanai 

visām nepieciešamajām 

iestādēm. 

īstenošanas 

termiņš uz  

„2020.” 

iespējām. 

 13.1.4.7. Ādažu novada domes 

Klientu apkalpošanas centra 

darbības izvērtēšana 

Kanceleja Regulāri  Izvērtēta Ādažu novada 

domes Klientu 

apkalpošanas centra 

darbība. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Izvērtēta Ādažu novada 

domes Klientu 

apkalpošanas centra 

darbība. 

 13.1.4.8. Darbību, ko būtu 

nepieciešams veikt Klientu 

apkalpošanas centra darbības 

uzlabošanai, noteikšana 

Kanceleja Regulāri Noteikt darbības, ko būtu 

nepieciešams veikt 

Klientu apkalpošanas 

centra darbības 

uzlabošanai. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Noteikt darbības, ko būtu 

nepieciešams veikt Klientu 

apkalpošanas centra 

darbības uzlabošanai 

 13.1.4.9. Darbības Klientu 

apkalpošanas centra darbības 

uzlabošanai 

Kanceleja 2015.-2016. Veiktas darbības Klientu 

apkalpošanas centra 

darbības uzlabošanai. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„2015.” 

Izpildīts. 

 

U13.1.5: Veikt funkcionālo 

auditu pašvaldībā 

13.1.5.1. Personāla funkcionālais 

audits Ādažu novada iestādēs un 

struktūrvienībās 

Personāldaļa 2016.-2022. Veikti personāla 

funkcionālie auditi 

Ādažu novada iestādēs 

un struktūrvienībās. 

Noteiktas darbības 

izmaiņu veikšanai Ādažu 

novada iestādēs un 

struktūrvienībās. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi” 

Izpildīts. 

SID reformas ietvaros. 

U13.1.6: Energoefektivitātes 

pārvaldības sistēmas modeļa 

izstrāde 

13.1.6.1. Energoefektivitātes 

pārvaldības sistēmas modeļa 

izstrāde 

AID 2016.-2017. Izstrādāts 

energoefektivitātes 

pārvaldības sistēmas 

Precizēts 

atbildības 

sadalījums uz ; 

Izpildīts. 

Izstrādāta 

energopārvaldības sistēmas 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

modelis. Energopārvaldniek

s, SID, AID” 

dokumentācija atbilstoši 

LVS EN ISO 50001:2012 

standarta prasībām 

U13.1.7: Veikt aktivitātes 

darba spējas vecuma 

iedzīvotāju deklarēšanās 

skaita pieauguma 

veicināšanai 

13.1.7.1. Veikt informēšanas 

pasākumus 

Grāmatvedība 2015.-2016. Veiktas mārketinga 

aktivitātes. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„2016.” 

Izpildīts. 

Veiktas mārketinga 

aktivitātes 

 13.1.7.2. Ieviest Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā deklarēto 

iedzīvotāju identifikācijas / 

privilēģijas karti 

Grāmatvedība 2016. Ieviesta Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā 

deklarēto iedzīvotāju 

identifikācijas / 

privilēģijas karte. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„2017.” 

Izpildīts. 

2016.gadā izvērtēti 

tehnoloģiskie risinājumi un 

pieņemts lēmums atlikt 

karšu izgatavošanu un 

meklēt integrētākus 

risinājumus. 

VTP14: Ilgtspējīgas attīstības plānošana 

U14.1.1: Izstrādāt Ādažu 

novada teritorijas 

plānojumu, ietverot Smilgu 

ielu, Upmalu ielu, Baltezera 

ielu, Ādažu centra ielu un 

Garkalnes ciema ielu 

sarkanās līnijas 

14.1.1.6. Ādažu novada teritorijas 

plānojuma izstrāde 

Būvvalde 2015.-2016. Izstrādāts Ādažu novada 

teritorijas plānojums. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„2016.-2017..” 

Izpildīts. 

2016.gadā ir izstrādāta 

Ādažu novada teritorijas 

plānojuma 1.redakcija. 

Izpildes kalendārā grafika 

precizēšana saistīta ar 

darbietilpīgu teritorijas 

plānojuma materiālu 

ievietošanu TAPIS vidē. 

2017. gadā vēl turpinās 

aktivitātes. 

 14.1.1.7. Īpašumu, kas ir 

nepieciešami pašvaldības funkciju 

SID, Būvvalde 2016.-2017. Noteikti īpašumi, kas ir 

nepieciešami pašvaldības 

Nav veiktas Izpildīts. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

nodrošināšanai, noteikšana funkciju nodrošināšanai  

 14.1.1.8. Tikšanās ar īpašumu, kas 

ir nepieciešami pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai, 

īpašniekiem 

AID, SID, 

Būvvalde 

2016.-2017. Notikušas tikšanās ar 

īpašumu, kas ir 

nepieciešami pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai, 

īpašniekiem. 

Noskaidrots, vai 

īpašnieki piekritīs noslēgt 

sadarbības līgumu ar 

pašvaldību par savu 

īpašumu nodošanu 

pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi”. 

 

Precizēts 

atbildības 

sadalījums uz 

“SID, AID, 

Būvvalde” 

Izpildīts. 

Notikušas sarunas ar 

Gaujas 33 īpašniekiem un 

darba grupā izvērtēts zemes 

gabala nepieciešamība 

pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai. Uz 

sarunām tika aicināti arī 

Gaujas 22 īpašnieki, 

sarunas nav notikušas. 

 14.1.1.9. Sadarbības līgumu 

noslēgšana starp Ādažu novada 

domi un zemju, kas nepieciešamas 

pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai, īpašniekiem 

JID, SID 2016.-2017. Noslēgti sadarbības 

līgumi starp Ādažu 

novada domi un zemju, 

kas nepieciešamas 

pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai, 

īpašniekiem. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  „pēc 

nepieciešamības” 

Izpildīts. 

Atbilstoši plānotajiem 

rezultatīvajiem rādītājiem. 

 14.1.1.10. Īpašumu atsavināšanas 

procedūra gadījumos, kad ar 

zemju, kas nepieciešamas 

pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai, īpašniekiem nevar 

panākt vienošanos 

JID 2016.-2018. Uzsāktas īpašumu 

atsavināšanas procedūras 

gadījumos, kad ar zemju, 

kas nepieciešamas 

pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai, 

īpašniekiem nevar panākt 

vienošanos. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi” 

Izpildīts. 

Atbilstoši plānotajiem 

rezultatīvajiem rādītājiem. 

U14.1.2: Izstrādāt nekustamā 

īpašuma Attekas ielā 16 

14.1.2.1. Nekustamā īpašuma 

Attekas ielā 16 detālplānojuma 

Būvvalde 2016.-2017. Izstrādāti nekustamā 

īpašuma Attekas ielā 16 

Precizēts 

pasākuma 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

Attekas ielas 16 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

detālplānojuma grozījumus grozījumu izstrāde detālplānojuma 

grozījumi. 

īstenošanas 

termiņš uz  

„2018.-2019.” 

detālplānojuma grozījumu 

izstrāde nav nepieciešama 

U14.1.3: Veikt novada 

attīstības plānošanas 

dokumentu aktualizēšanu 

14.1.3.1. Ādažu novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

aktualizācija 

AID 2016.-2022. Veikta Ādažu novada 

ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas darbības 

aktualizācija. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„2019.” 

Pārcelts izpildes termiņš, jo 

aktualizācija ir jāveic reizi 

3 gados., t.i. 2019., 2022.g. 

Pie Rīcības plāna 

aktualizācijas izpildes 

termiņš ir papildināms ar 

2022.g. 

 14.1.3.2. Ādažu novada attīstības 

programmas monitorings 

AID 2016.-2022. Veikta Ādažu novada 

attīstības programmas 

aktualizācija. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi” 

Nav nepieciešams veikt 

2016.g. 

 

 14.1.3.3. Ādažu novada attīstības 

programmas aktualizācija 

AID 2016.-2022. Veikta Ādažu novada 

ilgtspējīgas enerģētikas 

rīcības plāna 

aktualizācija. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi” 

Nav nepieciešams veikt 

2016.g. 

 

 14.1.3.4. Citu Ādažu novada 

plānošanas dokumentu 

aktualizācija 

AID 2016.-2022. Veikta citu Ādažu 

novada plānošanas 

dokumentu aktualizācija. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi” 

Nav nepieciešams veikt 

2016.g. 

 

U14.1.4: Veikt novada 

attīstības plānošanas 

dokumentu monitoringu 

14.1.4.1. Ādažu novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

monitorings 

AID 2016.-2022. Veikts monitorings 

Ādažu novada 

ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas darbības 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

Nav nepieciešams veikt 

2016.g. 

. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

novērtēšanai. „pastāvīgi” 

 14.1.4.2. Ādažu novada attīstības 

programmas monitorings 

AID 2016.-2022. Veikts monitorings 

Ādažu novada attīstības 

programmas darbības 

novērtēšanai. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi” 

Nav nepieciešams veikt 

2016.g. 

 (jāveic reizi 3 gados) 

 14.1.4.3. Ādažu novada 

ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 

plāna monitorings 

AID 2016.-2022. Veikts monitorings 

Ādažu novada 

ilgtspējīgas enerģētikas 

rīcības plāna darbības 

novērtēšanai. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi” 

Nav nepieciešams veikt 

2016.g. 

 

 14.1.4.4. Citu Ādažu novada 

plānošanas dokumentu 

monitorings 

AID 2016.-2022. Veikts monitorings citu 

Ādažu novada 

plānošanas dokumentu 

darbības novērtēšanai. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi” 

Nav nepieciešams veikt 

2016.g. 

 

VTP15: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām 

U15.1.1: Sekmēt sadarbību 

ar citām pašvaldībām, 

pašvaldību un valsts 

iestādēm ceļu infrastruktūras 

attīstībā 

15.1.1.1. Tikšanās ar Ādažu 

novada domes, citu pašvaldību un 

pašvaldību, valsts iestāžu 

pārstāvjiem 

Vadība, AID 

Būvvalde, SID, 

ĀND iestādes 

2016.-2019. Noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada 

domes, citu pašvaldību 

un pašvaldību, valsts 

iestāžu pārstāvjiem. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi” 

Izpildīts. 

Pastāvīgi noorganizētas 

tikšanās starp Ādažu 

novada domes, citu 

pašvaldību un pašvaldību, 

valsts iestāžu pārstāvjiem. 

 15.1.1.2. Aktivitāšu, kuras Ādažu 

novada dome varētu īstenot 

sadarbībā ar citām pašvaldībām, 

pašvaldības un valsts iestādēm, 

noteikšana 

Vadība, AID, 

Būvvalde, SID, 

ĀND iestādes 

2016.-2019. Noteiktas aktivitātes, 

kuras Ādažu novada 

dome varētu īstenot 

sadarbībā ar citām 

pašvaldībām, pašvaldības 

un valsts iestādēm. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi” 

Izpildīts. 

Izvērtēta Alderu veloceliņa 

projekta īstenošana ar 

Garkalnes novada domi 

u.c. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

 15.1.1.3. Aktivitātes Ādažu 

novada domes sadarbībai ar citām 

pašvaldībām, pašvaldības un valsts 

iestādēm 

Vadība, AID, 

Būvvalde, SID, 

ĀND iestādes 

2016.-2019. Veiktas aktivitātes Ādažu 

novada domes sadarbībai 

ar citām pašvaldībām, 

pašvaldības un valsts 

iestādēm. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„pastāvīgi” 

Izpildīts. 

Veiktas dažādas aktivitātes 

Ādažu novada domes 

sadarbībai ar citām 

pašvaldībām, pašvaldības 

un valsts iestādēm 

 15.1.1.4. Tikšanās ar Ādažu 

novada domes un LR Satiksmes 

ministrijas pārstāvjiem 

Būvvalde, SID 2016.-2018. Noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada 

domes un LR Satiksmes 

ministrijas pārstāvjiem 

par sadarbību ceļu 

infrastruktūras attīstībā. 

Nav veiktas Izpildīts. 

 

 15.1.1.5. Aktivitāšu, kuras Ādažu 

novada dome varētu īstenot 

sadarbībā ar LR Satiksmes 

ministriju, noteikšana 

SID, Būvvalde 2016.-2018. Noteiktas aktivitātes, 

kuras Ādažu novada 

dome varētu īstenot 

sadarbībā ar LR 

Satiksmes ministriju. 

Nav veiktas Izpildīts. 

 

 15.1.1.6. Sadarbības līguma starp 

Ādažu novada domi un LR 

Satiksmes ministriju noslēgšana 

JID, SID 2016.-2018. Noslēgts sadarbības 

līgums starp Ādažu 

novada domi un LR 

Satiksmes ministriju. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  „pēc 

nepieciešamības” 

Nav nepieciešams veikt 

2016.g. 

 

 15.1.1.7. Tikšanās ar Ādažu 

novada domes un LR Aizsardzības 

ministrijas pārstāvjiem 

Būvvalde, SID 2016.-2018. Noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada 

domes un LR 

Aizsardzības ministrijas 

pārstāvjiem par sadarbību 

ceļu infrastruktūras 

attīstībā. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 

Notikusi sanāksme un 

komunikācija  ar 

Aizsardzības ministriju un 

Iļķenes ciema 

iedzīvotājiem par Iļķenes 

ceļa nodošanai Aizs.min. 



108 
 

Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

valdījumā. 

 15.1.1.8. Aktivitāšu, kuras Ādažu 

novada dome varētu īstenot 

sadarbībā ar LR Aizsardzības 

ministriju, noteikšana 

SID, Būvvalde 2016.-2018. Noteiktas aktivitātes, 

kuras Ādažu novada 

dome varētu īstenot 

sadarbībā ar LR 

Aizsardzības ministriju. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 

Notikusi sanāksme un 

komunikācija  ar 

Aizsardzības ministriju un 

Iļķenes ciema 

iedzīvotājiem par 

iespējamiem risinājumiem 

Iļķenes ceļa nodošanai 

Aizs.min. valdījumā. 

 15.1.1.9. Sadarbības līguma starp 

Ādažu novada domi un LR 

Aizsardzības ministriju noslēgšana 

JID, SID 2016.-2018. Noslēgts sadarbības 

līgums starp Ādažu 

novada domi un LR 

Aizsardzības ministriju. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  „pēc 

nepieciešamības” 

Nav nepieciešams veikt 

2016.g. 

 

 15.1.1.10. Tikšanās ar Ādažu 

novada domes un citu pašvaldību 

pārstāvjiem 

Būvvalde, SID 2016.-2018. Noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada 

domes un citu pašvaldību 

pārstāvjiem par sadarbību 

ceļu infrastruktūras 

attīstībā. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 

Notika tikšanās ar Ķekavas, 

Ogres, BV 

 15.1.1.11. Aktivitāšu, kuras Ādažu 

novada dome varētu īstenot 

sadarbībā ar citām pašvaldībām, 

noteikšana 

SID, Būvvalde 2016.-2018. Noteiktas aktivitātes, 

kuras Ādažu novada 

dome varētu īstenot 

sadarbībā ar citām 

pašvaldībām. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 

Notikušas sarunas ar 

Garkalnes novada domi par 

veloceliņa izbūvi Alderos 

u.c. 

 15.1.1.12. Sadarbības līguma starp 

Ādažu novada domi un citām 

pašvaldībām noslēgšana 

JID, SID 2016.-2018. Noslēgts sadarbības 

līgums starp Ādažu 

novada domi un citām 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

Nav nepieciešams veikt 

2016.g. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

pašvaldībām. termiņš uz  „pēc 

nepieciešamības” 

 15.1.1.13. Tikšanās ar Ādažu 

novada domes un citiem ceļu 

īpašniekiem 

Būvvalde, SID 2016.-2018. Noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada 

domes un citiem ceļu 

īpašniekiem par 

sadarbību ceļu 

infrastruktūras attīstībā. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 

Izsniegti nosacījumi 

būvprojekta izstrādāšanai 

 15.1.1.14. Aktivitāšu, kuras Ādažu 

novada dome varētu īstenot 

sadarbībā ar citiem ceļu 

īpašniekiem, noteikšana 

SID, Būvvalde 2016.-2018. Noteiktas aktivitātes, 

kuras Ādažu novada 

dome varētu īstenot 

sadarbībā ar citiem ceļu 

īpašniekiem. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 

Atbilstoši plānotajiem 

rezultatīvajiem rādītājiem. 

 15.1.1.15. Sadarbības līguma starp 

Ādažu novada domi un citiem ceļu 

īpašniekiem noslēgšana 

JID, SID 2016.-2018. Noslēgts sadarbības 

līgums starp Ādažu 

novada domi un citiem 

ceļu īpašniekiem. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  „pēc 

nepieciešamības” 

Izpildīts. 

Atbilstoši plānotajiem 

rezultatīvajiem rādītājiem. 

 15.1.1.16. Tikšanās ar Ādažu 

novada domes, LR Satiksmes 

ministrijas, LR Aizsardzības 

ministrijas un Garkalnes novada 

domes pārstāvjiem 

SID, Būvvalde 

AID 

2016.-2022. Noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada 

domes, LR Satiksmes 

ministrijas, LR 

Aizsardzības ministrijas 

un Garkalnes novada 

domes pārstāvjiem par 

iespēju, kuras sniedz 

ātrgaitas dzelzceļa 

RailBaltic tuvums. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 

Notikušas tikšanās Ādažu 

novada domei un 

Garkalnes novada domei 

Alderu veloceliņa sakarā. 

U15.1.2: Sekmēt sadarbību 

starp pašvaldību un 

15.1.2.1. Sadarbība ar biedrībām, Vadība Regulāri  Īstenotas aktivitātes 

sadarbībai ar biedrību 

Nav veiktas Izpildīts. 



110 
 

Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

sabiedriskām organizācijām kurās pašvaldība ir biedrs „Latvijas Pašvaldību 

savienība”. 

Īstenotas aktivitātes 

sadarbībai ar biedrību 

„Septiņi soļi”. 

Īstenotas aktivitātes 

sadarbībai ar biedrību 

„Gaujas Partnerība”. 

Īstenotas aktivitātes 

sadarbībai ar biedrību 

„Gaujas ilgtspējīgas 

attīstības biedrība”. 

Īstenotas aktivitātes 

sadarbībai ar biedrību 

„Latvijas Pašvaldību 

savienība” Konkursa 

sabiedrība ar dvēseli” 

ietvaros u.c. 

 15.1.2.2. Tikšanās ar Ādažu 

novada domes un nevalstisko 

organizāciju pārstāvjiem 

AID 2016.-2019. Noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada 

domes un nevalstisko 

organizāciju pārstāvjiem. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 

Regulāri, pēc 

nepieciešamības 

noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada domes 

un nevalstisko organizāciju 

pārstāvjiem. 

 15.1.2.3. Aktivitāšu, kuras Ādažu 

novada dome varētu īstenot 

sadarbībā ar nevalstiskajām 

organizācijām, noteikšana 

AID 2016.-2019. Noteiktas aktivitātes, 

kuras Ādažu novada 

dome varētu īstenot 

sadarbībā ar 

nevalstiskajām 

organizācijām. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 

Piem,, Eiropas moblitātes 

dienas organizēšana 

sadarbībā ar biedrību 

“Ādažu velo” u.c. 

 

 15.1.2.4. Aktivitātes Ādažu 

novada domes sadarbībai ar 

nevalstiskajām organizācijām 

AID 2016.-2019. Veiktas aktivitātes Ādažu 

novada domes sadarbībai 

ar nevalstiskajām 

organizācijām. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 

Skatīt izpildi pie 15.1.2.3. 

punkta 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

U15.1.3: Īstenot kopīgus 

projektus sadarbībā ar  

Nacionālajiem bruņotajiem 

spēkiem 

15.1.3.1. Tikšanās ar Ādažu 

novada domes un Nacionālo 

bruņoto spēku pārstāvjiem 

AID 2016.-2019. Noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada 

domes un Nacionālo 

bruņoto spēku 

pārstāvjiem. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 

Notikušas tikšanās ar NBS 

spēkiem. 

 15.1.3.2. Aktivitāšu, kuras Ādažu 

novada dome varētu īstenot 

sadarbībā ar Nacionālajiem 

bruņotajiem spēkiem, noteikšana 

AID 2016.-2019. Noteiktas aktivitātes, 

kuras Ādažu novada 

dome varētu īstenot 

sadarbībā ar 

Nacionālajiem 

bruņotajiem spēkiem. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 

Apzinātas NBS vajadzības, 

tostarp notikušas sarunas 

un tikšanās Iļķenes cela 

nodošanas sakarā u.tml.. 

 15.1.3.3. Sadarbības līguma starp 

Ādažu novada domi un 

Nacionālajiem bruņotajiem 

spēkiem noslēgšana 

JID, AID 2016.-2019. Noslēgts sadarbības 

līgums starp Ādažu 

novada domi un 

Nacionālajiem 

bruņotajiem spēkiem. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  „pēc 

nepieciešamības 

Nav nepieciešams veikt 

2016.g. 

 

 15.1.3.4. Aktivitātes Ādažu 

novada domes sadarbībai ar 

Nacionālajiem bruņotajiem 

spēkiem 

Priekšsēdētājs 2016.-2022. Veiktas aktivitātes Ādažu 

novada domes sadarbībai 

ar Nacionālajiem 

bruņotajiem spēkiem. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 

Notikušas tikšanās ar NBS 

spēkiem. 

U15.1.4: Atbalstīt sadarbību 

ar uzņēmumiem 

15.1.4.1. Tikšanās starp Ādažu 

novada domes un uzņēmumu 

pārstāvjiem 

AID Regulāri  Noorganizētas regulāras 

tikšanās starp Ādažu 

novada domes un 

uzņēmumu pārstāvjiem. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Biedrības “Ādažu uzņēmēji 

“tikšanās ietvaros. 

 15.1.4.2. Informācijas apkopošana 

par uzņēmēju vajadzībām 

AID Regulāri  Apkopota informācija par 

uzņēmēju vajadzībām. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Informācijas nodrošināšana 

biedrības “Ādažu 

uzņēmēji” organizētās 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

uzņēmēju brokastīs, 

komunikācija ar 

uzņēmējiem Es fondu SAM 

331 projekta  ietvaros u.c. 

 15.1.4.3. Aktivitātes sadarbībā ar 

uzņēmumiem 

AID Regulāri  Īstenotas aktivitātes 

sadarbībā ar 

uzņēmumiem. 

Nav veiktas Izpildīts. 

Nodrošināta dalība 

biedrības “Ādažu 

uzņēmēji” organizētās 

uzņēmēju brokastīs, 

komunikācija ar 

uzņēmējiem Es fondu SAM 

331 projekta  ietvaros u.c. 

 15.1.4.4. Tikšanās ar uzņēmējiem, 

lai noskaidrotu viņu vajadzības 

sabiedriskā transporta maršruta un 

reisi skaita izmaiņām 

AID 2016.-2018. Noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada domi 

un uzņēmējiem. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 

Notikušas tikšanās starp 

Domi, SIA “Ekspress 

Ādaži”, biedrību “Ādažu 

uzņēmēji” 

 15.1.4.5. Tikšanās ar SIA 

„Ekspress Ādaži” 

AID 2016.-2018. Noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada domi 

un SIA „Ekspress 

Ādaži”. 

Veiktas izmaiņas 

sabiedriskā transporta 

maršruta un reisi skaitā. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 

Notikušas tikšanās starp 

Domi un SIA “Ekspress 

Ādaži” 

U15.1.5: Sekmēt sadarbību 

ar citām pašvaldībām 

dažādās jomās 

15.1.5.1. Tikšanās ar kaimiņu 

pašvaldībām, lai noskaidrotu 

nepieciešamās darbības 

sabiedriskā transporta maršruta 

tīkla pilnveidošanai un attīstībai 

Vadība, AID 2016.-2018. Noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada domi 

un kaimiņu pašvaldībām. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

 15.1.5.2. Tikšanās ar Ādažu 

novada domes un Garkalnes 

novada domes pārstāvjiem 

Būvvalde, AID 2016.-2022. Noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada 

domes un Garkalnes 

novada domes 

pārstāvjiem par sadarbību 

savstarpējās robežas 

jautājumā. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 

Saistībā ar jauno 

teritor.plānu., iespējamās 

Alderu veloceliņu izbūves 

ietvaros. 

 15.1.5.3. Ādažu un Garkalnes 

novada pašvaldību savstarpējo 

robežu pārskatīšana 

Būvvalde, AID 2016.-2022. Noteiktas izmaiņas 

Ādažu novada un 

Garkalnes novada 

savstarpējo robežu 

pārskatīšanai. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 

Saistībā ar jauno 

teritor.plānu., 

 15.1.5.5. Tikšanās ar Ādažu 

novada domes, Ādažu pašvaldības 

policijas, kā arī citu pašvaldību 

pārstāvjiem 

Vadība, ĀPP 2016.-2019. Noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada 

domes, Ādažu 

pašvaldības policijas, kā 

arī citu pašvaldību 

pārstāvjiem. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 

ĀPP reizi mēnesī piedalās 

starpinstitucionālās 

sanāksmēs kā arī regulāri 

tiekas ar citu pašvaldību 

pārstāvjiem 

 15.1.5.6. Koncepcijas sadarbībai ar 

blakus esošo novadu pašvaldībām 

sabiedrisko pakalpojumu 

(sabiedriskā kārtība un drošība) 

nodrošināšanai izstrāde 

ĀPP 2016.-2019. Izstrādāta koncepciju 

sadarbībai ar blakus 

esošo novadu 

pašvaldībām sabiedrisko 

pakalpojumu (sabiedriskā 

kārtība un drošība) 

nodrošināšanai. 

Precizēts 

pasākuma sākuma 

termiņš uz  

„2017.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

Ņemot vērā, ka blakus 

esošo novadu pašvaldību 

policijās ir mainījusies 

vadība, koncepcijas 

izstrādē tika pārlikta 

 15.1.5.7. Tikšanās ar Ādažu 

novada domes, PSIA „Ādažu 

slimnīca”, kā arī citu pašvaldību 

pārstāvjiem 

Vadība, PSIA 

„Ādažu 

slimnīca” 

2016.-2019. Noorganizētas tikšanās 

starp Ādažu novada 

domes, PSIA „Ādažu 

slimnīca”, kā arī citu 

pašvaldību pārstāvjiem. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 

Regulāri - Sociālo komiteju 

ietvaros 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

 15.1.5.8. Koncepcijas sadarbībai ar 

blakus esošo novadu pašvaldībām 

veselības pakalpojumu 

nodrošināšanai izstrāde 

PSIA „Ādažu 

slimnīca” 

2016.-2019. Izstrādāta koncepciju 

sadarbībai ar blakus 

esošo novadu 

pašvaldībām veselības 

pakalpojumu 

nodrošināšanai. 

Precizēts 

pasākuma sākuma 

termiņš uz  

„2017.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

 

 15.1.5.9. Darba grupas 

noorganizēšana, lai noteiktu 

jomas, kurās pašvaldība varētu 

meklēt sadarbības partnerus 

ārzemēs 

AID, ĀND 

iestādes 

2016.-2017. Noorganizētas darba 

grupas sanāksmes, lai 

noteiktu jomas, kurās 

pašvaldība varētu meklēt 

sadarbības partnerus 

ārzemēs. 

Noteiktas jomas, kurās 

pašvaldība varētu meklēt 

sadarbības partnerus 

ārzemēs. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„2017.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

dēļ tā, ka uzņēmējdarbības 

speciālists bija dekrēta 

atvaļinājumā. 

 15.1.5.10. Koncepcijas par 

starptautisko sadarbību izstrāde 

AID 2016.- Izstrādāta koncepcija par 

starptautisko sadarbību. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„2018.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

dēļ tā, ka uzņēmējdarbības 

speciālists bija dekrēta atv. 

 15.1.5.11. Sazināšanās ar 

pašvaldībām, uz kurām Ādažu 

novada dome varētu doties 

pieredzes apmaiņā 

AID 2016.-2018. Ir nodibināts kontakts ar 

pašvaldībām ārzemēs. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 

-Par energoefektivitāti uz 

Rakveri, Igaunija – 

2016.g.6-7.jūnijs, 

Rakvere Smart House 

Competence Centre; 

-Par skolas projektēšanu uz 

Tallinu – 

2016.g.29.novembris, 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

Rocca al Mare school; 

 15.1.5.12. Pieredzes apmaiņas 

vizītes uz citām pašvaldībām 

AID 2016.- Noorganizēti pieredzes 

apmaiņas braucieni. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 

-Par energoefektivitāti uz 

Rakveri, Igaunija – 

2016.g.6-7.jūnijs, 

Rakvere Smart House 

Competence Centre; 

-Par skolas projektēšanu uz 

Tallinu – 

2016.g.29.novembris, 

Rocca al Mare school; 

 15.1.5.13. Sazināšanās ar citām 

pašvaldībām, iestādēm, kuras 

organizē pieredzes apmaiņas 

braucienus uz citām valstīm 

AID 2016.-2018. Ir uzrunātas citas 

pašvaldības, iestādes, 

kuras organizē pieredzes 

apmaiņas braucienus uz 

citām valstīm. 

Precizēts 

pasākuma 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

Izpildīts. 

-Par energoefektivitāti uz 

Rakveri, Igaunija – 

2016.g.6-7.jūnijs, 

Rakvere Smart House 

Competence Centre; 

-Par skolas projektēšanu uz 

Tallinu – 

2016.g.29.novembris, 

Rocca al Mare school; 

 15.1.5.14. Savstarpējo vienošanos 

noslēgšana ar citām pašvaldībām, 

iestādēm par dalību pieredzes 

apmaiņas braucienā uz citām 

valstīm 

AID 2016.-2018. Noslēgta savstarpējā 

vienošanās ar citām 

pašvaldībām, iestādēm 

par dalību pieredzes 

apmaiņas braucienā uz 

citām valstīm. 

Precizēts 

pasākuma sākuma 

termiņš uz  

„2017.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

dēļ ierobežotām budžeta 

iespējām. 

 15.1.5.15. Dalība citu pašvaldību, 

iestāžu organizētajās pieredzes 

AID 2016.-2018. Dalība citu pašvaldību, 

iestāžu organizētajos 

Precizēts 

pasākuma 

Izpildīts. 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Rīcības plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, 

termiņa izmaiņu 

skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-

31.12.2016. 

apmaiņas vizītēs uz ārzemēm pieredzes apmaiņas 

braucienos uz ārzemēm. 

īstenošanas 

termiņš uz  

„regulāri” 

-Par energoefektivitāti uz 

Rakveri, Igaunija – 

2016.g.6-7.jūnijs, 

Rakvere Smart House 

Competence Centre; 

-Par skolas projektēšanu uz 

Tallinu – 

2016.g.29.novembris, 

Rocca al Mare school; 

 
 


