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2.pielikums 

Investīciju plāns (vismaz trīs gadiem) 

(aktualizēts ar Ādažu novada domes 23.01.2018. lēmumu Nr.12) 

 

 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

1.  9.1.3.2. Jaunas mācību īstenošanas 

vietas izveide Ādažu vidusskolā un 

tai nepieciešamās sporta 

infrastruktūras būvniecības projekta 

izstrāde – projekts “Vispārējās 

izglītības iestādes mācību vides 

uzlabošana Ādažu novadā” 

VTP9 440 000 

428 824 

x x   2016.-

2017. 

Izstrādāts projekts jaunas 

mācību īstenošanas vietas 

Ādažu vidusskolā 

būvniecībai Ādažos. 

Izstrādāts elektrības 

pieslēguma projekts 

jaunai skolas ēkai. 

Izstrādāts ēkas 

multifunkcionālo telpu 

digitālo pieslēgumu 

tehniskais projekts. 

AID, SID 

2.  2.1.3.2. Satiksmes organizācijas 

risinājumu pie jaunās mācību 

īstenošanas vietas izstrāde 

VTP2 5 000 

17 544 

100    2016.-

2017. 

Izpildīts. Veikta 

satiksmes organizācijas 

shēmas izpēte pie jaunās 

mācību īstenošanas 

vietas. 

AID, SID 

3.  2.1.6.5. Attekas ielas turpinājuma 

izbūve 

VTP2 1 360 000 x   x 2018.-

2019. 

Izbūvēts Attekas ielas 

turpinājums. 

Paredzēts teritorijas 

plānojumā.  

AID, SID 

4.  14.1.2.1. Nekustamā īpašuma VTP14  100    2018.- Izstrādāti nekustamā Būvvalde 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

Attekas ielā 16 detālplānojuma 

grozījumu izstrāde 

2019. īpašuma Attekas ielā 16 

detālplānojuma grozījumi. 

5.  9.1.3.3. Jaunas mācību īstenošanas 

vietas Ādažu vidusskolā (1.kārta) un 

tai nepieciešamās sporta 

infrastruktūras Ādažu novadā 

būvniecība – projekts “Vispārējās 

izglītības iestādes mācību vides 

uzlabošana Ādažu novadā” 
 

VTP9 11 510 250 

11 225 575 

x x  x 2018.-  

2019.2023. 

Izveidota jauna mācību 

īstenošanas vieta Ādažu 

vidusskolai ar sporta zāli 

(6000-8000 m
2
). Uzcelta 

jauna ĀVSK ēka mācību 

procesa nodrošināšanai 

1.-4.klašu posmā 800 

skolēniem. Ādažu 

vidusskolas esošā ēka 

Gaujas ielā 30 tiks 

pielāgota 5.-12.klasei. 

AID, SID 

6.  2.1.2.4.1. Pašvaldības ielu segumu 

atjaunošana (Gaujas ielas posmā 

starp Rīgas gatvi un Attekas ielu 

atjaunošana) 

VTP2 2 777 000 x   x 2016.-

2017. 

Brauktuves projektēšana, 

labiekārtojuma izveide. 

1.kārtas ietvaros – 

rekonstrukcija no Rīgas 

gatves līdz Gaujas ielai 

20. Kopā ar Tirgus 

laukuma II kārtas un Līgo 

laukuma IV kārtas izbūve. 

Izstrādāts projekts Gaujas 

ielas atjaunošanai posmā 

starp Rīgas gatvi un 

Attekas ielu. Veikta 

Gaujas ielas atjaunošana 

posmā starp Rīgas gatvi 

un Attekas ielu. 

SID 

7.  3.1.5.3. Līgo laukuma 

labiekārtošana Ādažu centrā, 4.kārta 

VTP3 33 659 100    2016.-

2018. 

Izpildīts. Izbūvēti: gājēju 

celiņi no autobusu 

pieturas uz parku, gājēju 

AID, SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

celiņš ap svētku egli, 

ugunskura vieta, 

atsevišķas apstādījumu 

grupas. 

8.  9.1.1.11.1. Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes atjaunošana 

(Multifunkcionālās zāles izbūve pie 

Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes) 

VTP9 487 000 100    2016. Izbūvēta multifunkcionāla 

zāle pie Ādažu 

pirmsskolas izglītības 

iestādes. Nodrošināta 

kvalitatīva pirmsskolas 

izglītības infrastruktūra. 

SID, ĀPII 

9.  8.1.2.4.1. Projekti publiskās 

infrastruktūras attīstībai un 

pilnveidošanai teritorijā pie Muižas, 

Eimuros un “Jaunkūlas” (Muiža) - 

Projekts “Muižas ielas industriālās 

teritorijas infrastruktūras 

sakārtošana ražošanas zonas 

pieejamības un uzņēmējdarbības 

vides uzlabošanai Ādažu novadā” 

VTP8 2 560 422 

1 980 135 

15 85   2016.- 

2018. 

Īstenots projekts 

publiskās infrastruktūras 

attīstībai un 

pilnveidošanai Muižas 

teritorijā. 

 

 

AID, SID 

10.  2.1.2.4.4. Pašvaldības ielu segumu 

atjaunošana (Muižas iela) – ietilpst 

projektā “Muižas ielas 

industriālās teritorijas 

infrastruktūras sakārtošana 

ražošanas zonas pieejamības un 

uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanai Ādažu novadā” 

VTP2 1 800 000     2017.-

2019. 

“Muižas ielas 

rekonstrukcija (1,0 km)”. 

Atjaunots asfaltbetona 

segums, izbūvēts gājēju 

un veloceliņš, un 

apgaismojums. 

SID 

11.  8.1.2.4.2. Projekti publiskās 

infrastruktūras attīstībai un 

pilnveidošanai teritorijā pie Muižas, 

Eimuros un “Jaunkūlas” (Eimuros)- 

VTP8 2 958 721 15 85   2018.-

2022. 

Īstenots projekts 

publiskās infrastruktūras 

attīstībai un 

pilnveidošanai Eimuru 

AID, SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

Projekts “Eimuru industriālās 

teritorijas infrastruktūras 

sakārtošana ražošanas zonas 

pieejamības un uzņēmējdarbības 

vides uzlabošanai Ādažu novadā” 

teritorijā. 

 

 

12.  9.1.3.4. Materiāltehniskās bāzes 

nodrošināšana jaunajā mācību 

īstenošanas vietā 

VTP9 400 000 

854 000 

x x  x 2019. Iegādāts jaunās mācību 

īstenošanas vietas darba 

uzsākšanai 

nepieciešamais 

aprīkojums. 

AID, SID, 

ĀVS 

13.  2.1.4.3. Stāvvietas izbūve “Gaujas 

ielas skvēru” teritorijā (Gaujas 31 

laukuma izbūve) 

VTP2 100 000 

140 000 

100    2016.- 

2018.2021. 

Izpildīts. Izveidots 

stāvlaukums. Veikts 

labiekārtojums pie 

stāvlaukuma. 

SID 

14.  2.1.2.4.8. Pašvaldības ielu segumu 

atjaunošana (Draudzības iela) 

VTP2 300 000 100    2016.-

2020. 

“Draudzības ielas 

rekonstrukcija”. TP 

izstrāde. Atjaunots 

asfaltbetona segums, ietve 

un lietus ūdens 

kanalizācija. 

SID 

15.  6.1.1.2. Publisko ūdeņu resursu 

apsaimniekošanas koncepcijas 

izstrāde 

VTP6 15 000 100    2016.-

2017. 

Izstrādāta publisko ūdeņu 

resursu apsaimniekošanas 

koncepcija. Koncepcijas 

ietvaros sniegs 

priekšlikumus pašvaldībai 

ezeru apsaimniekošanas 

iespējās. 

SID 

16.  1.2.3.2.1. Ādažu NAI dūņu anaeroba 

stabilizēšana ar enerģijas ieguvi 

(Ādažu NAI dūņu 

VTP1 25 000 

2 000 

20 80  x 2017. Pieteikums investīcijām. SIA “Ādažu 

Ūdens”, 

privātais 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

apsaimniekošana kompostēšanas 

procesā) (TP izstrāde) 
uzņēmējs 

17.  1.2.3.2.2. Ādažu NAI dūņu anaeroba 

stabilizēšana ar enerģijas ieguvi 

(Ādažu NAI dūņu 

apsaimniekošana kompostēšanas 

procesā) (Izbūve) 

VTP1 1 000 000 

176 000 

20 80 

40 

40 20 2018.-

2020. 
Izbūvēts dūņu 

apsaimniekošanas 

iekārtas ar ģeneratoru 

elektrības un siltuma 

ražošanai. Izbūvēti 

dūņu kompostēšanas 

lauki un uzsākta 

kompostēšana. 

SIA “Ādažu 

Ūdens”, 

ĀND 

privātais 

uzņēmējs 

18.  1.2.3.3. Ādažu centra NAI jaudas 

palielināšana 

VTP1 243000 

1 200 000 

21  12 57 2016.-

2017. 

2017.gadā īstenots 

projekts Ādažu centra 

NAI jaudas 

palielināšanai. 

SIA “Ādažu 

Ūdens”, 

ĀND 

19.  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 

VTP9 65 000 100    2016. Izpildīts. Izremontētas 2 

telpas Ādažu PII. 

Izveidotas 2 jaunas 

grupiņas , viena -  16 

bērniem vecumā no 1,5 

gadu vecuma līdz 3 gadu 

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. 

SID, ĀPII 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

Bērnu vecākiem tiek 

nodrošināta iespēja 

atgriezties darba tirgū. 

20.  9.1.1.8.6. Ādažu vidusskolas 

atjaunošana (Tualešu atjaunošana 

un invalīdu tualetes ierīkošana) 

VTP9 100 000 100    2018.-2022 Atjaunotas 18 esošās un 

izveidotas 12 jaunas 

Ādažu vidusskolas 

tualetes, t.sk. ierīkota 

invalīdu tualete. 

SID, ĀVS 

21.  13.1.7.2. Ieviest Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā deklarēto 

iedzīvotāju identifikācijas / 

privilēģijas karti eLojalitātes 

programmu (portālā 

www.epakalpojumi.lv) 

VTP13 24 700 100    2017.-

2018. 

Ieviesta Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā 

deklarēto iedzīvotāju 

identifikācijas / 

privilēģijas karti 

eLojalitātes programmu 

(portālā 

www.epakalpojumi.lv). 

Grāmatvedīb

a 

22.  10.1.1.2.1. Attīstīt esošo sporta 

infrastruktūru ārpus Ādažu ciema 

(Sporta laukuma izveide Kadagas 

ciemā) 

VTP10 33 000 100    2016.-

2017. 

Izpildīts. Kadagas ciema 

centrā 2017.gadā 

izveidots jauns sporta 

laukums (futbola, 

pludmales volejbola 

laukumi, uzstādīti ielu 

trenežieri). 

Sporta daļa 

23.  5.5.1.1. Iedzīvotāju iniciatīvu 

atbalsta konkursa “Sabiedrība ar 

dvēseli” īstenošana 

VTP5 140 000 100    2016.-

2022. 

Izsludināts iedzīvotāju 

iniciatīvu atbalsta 

konkurss “Sabiedrība ar 

dvēseli”. Īstenoti 

iedzīvotāju iniciatīvu 

atbalsta konkursā 

“Sabiedrība ar dvēseli” 

iesniegtie projekti. 

AID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

24.  5.1.1.2. Projekta “Proti un dari!” 

īstenošana 

VTP5 31 284 x   x 2017.-

2018. 

Īstenots projekts “Proti un 

dari!”. Projekta ietvaros 

iesaistīti 20 jaunieši, kas 

nestrādā, nemācās. Līdz 

2017.gada beigām 

novadā netika 

identificēti projekta 

mērķauditorijas 

jaunieši. 

Izglītības 

darba un 

jaunatnes 

lietu 

speciālists 

25.  5.4.1.1. Novada videonovērošanas 

sistēmas attīstīšana 

VTP5 230 000 100    2016.-

2022. 

Jaunu kabeļu ievilkšana, 

pārraides iekārtu 

izvietošana un 

uzstādīšana, video 

novērošanas kameru 

uzstādīšana. Droša vide. 

2017.gadā izveidots 

jauns patstāvīgas 

elektrības pieslēgums 

video novērošanas 

kamerām Draudzības 

un Rīgas gatves 

krustojumā, Rīgas 

gatves un Gaujas ielas 

krustojumā, kā arī 

Gaujas ielas 

rekonstrukcijas laikā 

izveidotas divas jaunas 

video novērošanas 

kameras. 

ĀPP 

26.  14.1.1.6. Ādažu novada teritorijas 

plānojuma izstrāde 

VTP14 40 000 100    2016.-

2017.2018. 

Izstrādāts Ādažu novada 

teritorijas plānojums. 

Būvvalde 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

27.  3.1.1.10. Katlu mājas Kadagā 

pārveidošana par pašvaldības 

noliktavām 

VTP3 40 000 100    2016.-

2018. 

Izpildīts. Katlu māja 

Kadagā pārveidota par 

pašvaldības noliktavām. 

SID 

28.  3.1.5.4.1. Bērnu un jauniešu aktīvās 

atpūtas parku ierīkošana Ādažu 

novadā (Rotaļu laukumu jaunākā 

vecuma bērniem pie katras 

daudzdzīvokļu mājas un centrālās 

aktīvās atpūtas teritorijas izbūve) 

VTP3 30 000 100    2016.-

2022. 

Pie katras daudzdzīvokļu 

mājas izveidoti rotaļu 

laukumi jaunākā vecuma 

bērniem un izbūvēta 1 

centrālā aktīvās atpūtas 

teritorija 

AID 

29.  9.1.1.11.5. Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes atjaunošana 

(Drošības sistēmu uzstādīšana 

ieejas durvīm, videonovērošna) 

VTP9 5 000 100    2018.-

2020. 

Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādē uzstādīta 

drošības sistēma, 

videonovērošana. Ierīkota 

kodu atslēga 13 grupiņām 

un galvenajai ieejai. 

SID, ĀPII 

30.  9.1.1.10. Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes atjaunošanas 

projekta izstrāde 

VTP9 100 000 

23 510 

100 44 48  8 2017.-

2018. 

Izpildīts. Izstrādāts 

Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes 

atjaunošanas projekts. 

AID, SID, 

ĀPII 

31.  9.1.1.11.3. Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes atjaunošana 

(Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes energoefektivitātes 

pasākumu īstenošana) – SAM 442 

projekts “Ādažu PII 

energoefektivitātes paaugstināšana” 

VTP9 560 000 

948 551 

20 44 80 48  8 2018.-

2019. 

Veikti pasākumi Ādažu 

pirmsskolas izglītības 

iestādes 

energoefektivitātes 

uzlabošanai. 

Izmaksas precizētas, 

ņemot vērā SIA “Grand 

Eko” 2017.gadā 

izstrādāto tāmi. 

AID, SID, 

ĀPII 

32.  2.1.2.5.8. Pašvaldības ielu ar grants 

un šķembu segumu nomaiņa pret 

VTP2 168 000 100    2016.- Ceļa seguma virskārtas 

maiņa uz betona 

SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

bruģi (Saules iela) 2018. bruģakmens segumu +TP. 

Ielu apgaismojuma veco-

bojāto armatūru nomaiņa. 

Izstrādāts TP. Veikta ielas 

izbūve. 

33.  2.1.2.2.5. Pašvaldības ceļu ar asfalta 

segumu atjaunošana (Ataru ceļš) 

VTP2 475 000 

2 750 000 

x   x 2020.-

2022. 

Atjaunots Ataru ceļš 3,1 

km garumā. 

SID 

34.  13.1.6.1. Energoefektivitātes 

pārvaldības sistēmas modeļa 

izstrāde 

VTP13 15 000 100    2016.-

2017. 

Izpildīts. Izstrādāts 

energoefektivitātes 

pārvaldības sistēmas 

modelis. 

Energo-

pārvaldnieks, 

SID, AID 

35.  4.1.1.3.1. Polderu teritoriju attīstība 

(Laveru poldera ūdensnoteku 

(Birznieku gr., Melnās Bumbas 

grāvjmala, Eimuru grāvis) 

atjaunošanas/ pārbūves projekta 

izstrāde + autoruzraudzība) 

VTP4 20 132 5 90  5 2016.-

2017. 

Izstrādāts Laveru poldera 

ūdensnoteku pārbūves 

būvprojekts. 

SID 

36.  4.1.1.3.2. Polderu teritoriju attīstība 

(Laveru poldera ūdensnoteku 

(Birznieku gr., Melnās Bumbas 

grāvjmala, Eimuru grāvis) 

atjaunošanas/ pārbūves būvdarbi + 

būvuzraudzība) 

VTP4 549 594 10,22 73,23  16,55 2017. Veikta Laveru poldera 

ūdensnoteku atjaunošana. 

SID 

37.  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) 

VTP4 13 000 15 85   2016.-

2020. 

Izstrādāts Ādažu Centra 

poldera krājbaseina un 

dambja pik. 00/00 - 15/57 

atjaunošanas projekts. 

SID 

38.  4.1.2.5. Ādažu Centra poldera 

krājbaseina un dambja pik. 00/00 – 

VTP4 300 000 15 85   2018.-

2022. 

Veikta Ādažu Centra 

poldera krājbaseina 

SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

15/57 atjaunošana (tai skaitā ūdens 

izlaide 00/18) 

pārtīrīšana un dambja no 

pik. 00/00 – 15/57 

atjaunošana. 

39.  4.1.2.2. Sūkņu stacijas pārbūves 

būvprojekta izstrāde 

VTP4 41500 15 85   2017.-

2018. 

Izstrādāts projekts sūkņu 

stacijas pārbūvei. 

SID 

40.  4.1.2.3. Sūkņu stacijas pārbūve VTP4 600 000 15 85   2018.-

2022. 

Veikta sūkņu stacijas 

pārbūve. 

SID 

41.  4.1.3.5.1. Krasta nostiprināšanas 

pasākumi posmā no 00/00 līdz 

Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu 

Kultūrizglītības Centra (TP izstrāde) 

VTP4 16500 15 85   2016.-

2020. 

Izstrādāts tehniskais 

projekts krastu 

nostiprināšanai pie Ādažu 

kultūrizglītības centra. 

SID 

42.  4.1.3.5.2. Krasta nostiprināšanas 

pasākumi posmā no 00/00 līdz 

Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu 

Kultūrizglītības Centra (Krasta 

nostiprināšanas pasākumi pie Ādažu 

Kultūrizglītības Centra) 

VTP4 587 000 15 85   2018.-

2022. 

Veikti pasākumi krastu 

nostiprināšanai pie Ādažu 

kultūrizglītības centra. 

SID 

43.  4.1.3.6. Pretplūdu dambja no 

Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera 

kanālam 4,5 km projekta izstrāde 

VTP4 60 000 100    2017.-

2022. 

Izstrādāts pretplūdu 

dambja no Gaujas tilta 

līdz Gaujas-Baltezera 

kanālam projekts. 

SID 

44.  4.1.3.7. Pretplūdu dambja no 

Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera 

kanālam 4,5 km izbūve (t.sk. sūkņu 

stacija) 

VTP4 835 000 100    2018.-

2022. 

Izbūvēts pretplūdu 

dambis no Gaujas tilta 

līdz Gaujas-Baltezera 

kanālam. Pasargātas 

teritorijas no applūšanas, 

t.sk. Vidusskola. 

SID 

45.  4.1.3.9. Pārgaujas pusē (labajā 

krastā) esošo apdzīvoto teritoriju 

VTP4  10    2016.-

2019. 

Izstrādāts būvprojekts 

Upmalu aizsargdambja 

SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

applūšana – Upmalu aizsargdambis 

(būvprojekts) 

izbūvei. 

46.  4.1.3.10. Upmalu aizsargdambja 

būvniecība 

VTP4  100    2019.- Pasargātas Gaujas labā 

krasta teritorijas Upmalās 

– nekustamie īpašumi. 

SID 

47.  6.1.2.1. Publisko pludmaļu 

labiekārtošana 

VTP6 25 500 100    2016.-

2020. 

Labiekārtotas 5 publiskās 

pludmales: 2 Baltezerā 

(Abuļos, Bojāros), 

Alderos, Kadagā, pie 

Vējupes). 

AID, SID 

48.  1.1.2.1. Esošās situācijas apzināšana 

(lietus notekūdeņu kanalizācija un 

sakari) 

VTP1 10 000 100    2016.-

2017. 

Apzināta esošā situācija 

inženierkomunikāciju 

sistēmā (lietus 

notekūdeņu kanalizācijā 

un sakaru sistēmā). 

SID 

49.  3.1.5.4.2. Bērnu un jauniešu aktīvās 

atpūtas parku ierīkošana Ādažu 

novadā (Citu rotaļu laukumu 

ierīkošana) 

VTP3 30 000 100    2016.-

2018. 

Izbūvēta jauniešiem 

aktīvās atpūtas vieta ar 

sporta laukumiem, 

skrituļotāju celiņiem, āra 

galda tenisiem utt. – 

iespēja jauniešiem aktīvi 

atpūsties tuvāk mājām. 

AID, SID 

50.  5.1.4.1. Radošo darbnīcu izveide 

vasaras brīvlaikā 

VTP5 56 000 x   x 2016.-

2022. 

Nodrošināta saturīga 

brīvā laika pavadīšana 

skolas vecuma 

jauniešiem. 

Pasākums nav aktuāls, 

jo puse no ĀVS 

vidusskolas skolēniem 

strādā algotu pagaidu 

Izglītības 

darba un 

jaunatnes 

lietu 

speciālists 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

darbu ne tikai vasaras 

mēnešos. 

51.  9.1.7.1. Projekta “Digital Citizens in 

Action” īstenošana 

VTP9 19 500  100   2016. Izpildīts. Īstenots 

projekts “Digital Citizens 

in Action”. 

 

ĀVS 

52.  9.1.7.2. Projekta “Sport is not only 

Football” īstenošana 

VTP9 38 345 20 80   2016.-

2017. 

Izpildīts. Īstenots 

projekts “Sport is not only 

Football”. 

ĀVS 

53.  4.1.1.3.12. Polderu teritoriju 

attīstība (Laveru poldera Garciema 

ceļa novadgrāvju atjaunošana) 

VTP4 45 000 100    2016. Atjaunota ūdens 

novadīšana no Laveru 

poldera, uzlabota 

lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes 

kvalitāte. 

SID 

54.  2.1.2.3.4. Pašvaldības ceļu ar grants 

un šķembu segumu atjaunošana – 

projekts “Laveru ceļa grants 

seguma pārbūve, Ādažu novadā” 

(Laveru ceļš) 

VTP2 375 000 

(I kārta 

233 333) 

20 10 80 90   2016.-

2017. 

2019. 

Atjaunots Laveru ceļš. SID, AID 

55.  1.2.8.1. Zaļā publiskā iepirkuma 

procedūras izstrāde un lietojums 

pašvaldības iepirkumos 

VTP1  100    2019. Izstrādāta Zaļā publiskā 

iepirkuma procedūra un 

lietojums pašvaldības 

iepirkumos. 

JID 

56.  9.1.1.11.2. Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes atjaunošana 

(Kanalizācijas un apkures sistēmas 

atjaunošana Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādē) 

VTP9 40 000 100    2019. Atjaunota kanalizācijas 

un apkures sistēma 6 

grupu spārnam. 

SID, ĀPII 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

57.  9.1.1.12.2. Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes lietojumā esošās 

teritorijas labiekārtošana (Celiņu 

atjaunošana apkārt Ādažu 

pirmsskolas izglītības iestādei) 

VTP9 20 000 100    2016.-

2018. 

Atjaunoti celiņi apkārt 

Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādei. 

SID, ĀPII 

58.  9.1.1.12.1. Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes lietojumā esošās 

teritorijas labiekārtošana 

(Apgaismojuma uzlabošana pie 

Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes autostāvvietas) 

VTP9 30 000 100    2016.-

2022. 

Uzlabots apgaismojums 

pie Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes 

autostāvvietas. 

SID, ĀPII 

59.  3.1.4.1.1. Pašvaldībai piederošo 

vēsturisko ēku atjaunošanas projektu 

izstrāde (Ādažu novada domes ēkas 

Gaujas 16 atjaunošanas, piebūves 

izbūves projekta izstrāde) 

VTP3 200 000 x   x 2016.-

2019. 

Izstrādāts projekts Ādažu 

novada domes ēkas 

Gaujas 16 atjaunošanai, 

piebūves izbūvei. 

SID, AID 

60.  3.1.4.2.1. Pašvaldībai piederošo 

vēsturisko ēku atjaunošana (Ādažu 

novada domes ēkas Gaujas 16 

atjaunošana, piebūves izbūve) 

VTP3 4 000 000 x   x 2018.-

2019. 

Veikta Ādažu novada 

domes ēkas Gaujas 16 

atjaunošana, piebūves 

izbūve. Ēka tiks atjaunota 

un paplašināta ar mērķi 

izvietot tajā visas 

pašvaldības iestādes. 

Mainīts pasākuma 

izpildes termiņš sakarā 

ar pašvaldības  

ierobežotajām budžeta 

iespējām. 

SID, AID 

61.  11.1.5.10. Novada muzeja izveide 

Interreg projekta ietvaros 

VTP11 200 000 x   x 2016.-

2018. 

Izveidots novada muzejs. 

Izveidota Ādažu 

Kultūras 

centrs 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

Vēstures un mākslas 

galerija. Strādā viena 

speciāliste. 

62.  13.1.4.5. Darbību pašvaldības ēkas 

pielāgošanai visām 

nepieciešamajām iestādēm veikšana 

VTP13  x   x 2020. Veiktas darbības 

pašvaldības ēkas Gaujas 

ielā 16 pielāgošanai 

visām nepieciešamajām 

iestādēm. 

Uzdevums nav aktuāls. 

Izpilddirektor

s 

63.  5.1.1.1. Dienas centra jauniešiem 

izveide Bērnu un jauniešu 

interešu centra izveide 

VTP5 35 000 100    2018.2019.

-2022. 

Izveidots dienas centra 

jauniešiem bērnu un 

jauniešu interešu centrs; 

nodrošināts daudzpusīgs 

interešu pulciņu 

piedāvājums. 

Izglītības 

darba un 

jaunatnes 

lietu 

speciālists, 

Izglītības 

iestādes 

64.  3.1.7.4. Bibliotēkas izveides 

projekta izstrāde 

VTP3 25 000 100    2018.-

2019. 

2020. 

Izstrādāts projekts 

bibliotēkas izveidei. 

Iespējams, Gaujas ielā 16. 

Mainīts pasākuma 

izpildes termiņš sakarā 

ar pašvaldības 

ierobežotajām budžeta 

iespējām. 

AID 

65.  3.1.7.5. Īstenots bibliotēkas projekts VTP3 250 000 100    2019.- 

2020. 

2021. 

Izveidota bibliotēka. 

Mainīts pasākuma 

izpildes termiņš sakarā 

ar pašvaldības 

ierobežotajām budžeta 

iespējām. 

SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

66.  6.2.3.3.1. Ādažu novada bibliotēkas 

darbības pilnveidošana 

(Informācijas tehnoloģiju ieviešana 

un elektronisko resursu 

pilnveidošana novada bibliotēkā) 

VTP6 18 440 100    2017.-

2020. 

Bibliotēkā turpināts 

ieviest informācijas 

tehnoloģijas un 

pilnveidoti elektroniskie 

resursi. Bibliotēkā ir 

eispēja lasīt e-grāmatas. 

Bērniem tiek nodrošināta 

iespēja skatīties 

multfilmas 3D formātā un 

citu raidījumu skatīšanās. 

Tiek nodoršināta iespēja 

organizēt lecijas, 

konferences, sanāksmes. 

Ppalašināts bibliotēkas 

sniegto pakalpojumu 

klāsts. 

Bibliotēka 

67.  6.2.3.3.2. Ādažu novada bibliotēkas 

darbības pilnveidošana (Bibliotēkas 

pakalpojumu nodrošināšana 

cilvēkiem ar funkcionāliem 

traucējumiem) 

VTP6  100    2017.-

2020. 

Veiktas aktivitātes, lai 

nodrošinātu cilvēkiem ar 

funkcionāliem 

traucējumiem iespēju 

noskļūt bibliotēkā. 

Nodrošināt bibliotēkas 

fonda nogādāšanu pie 

iedzīvotājiem mājās. 

Bibliotēka 

68.  3.1.7.7. Brīvā laika centra 

pieaugušajiem izveides projekta 

izstrāde 

VTP3 25 000 100    2018.-

2020. 

Izstrādāts projekts brīvā 

laika centra 

pieaugušajiem izveidei. 

Iespējams, Gaujas ielā 16. 

SID, 

Izglītības 

darba un 

jaunatnes 

lietu 

speciālists, 

Sociālais 

dienests 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

69.  3.1.7.8. Brīvā laika centra 

pieaugušajiem izveide 

VTP3 250 000 100    2018.2019.

-2021. 

Izveidots brīvā laika 

centrs pieaugušajiem. 

Mainīts pasākuma 

izpildes termiņš sakarā 

ar pašvaldības 

ierobežotajām budžeta 

iespējām. 

SID 

 

70.  3.1.2.8. Vides objektu izvietošana 

Ādažu novada teritorijā sadarbībā ar 

uzņēmējiem 

VTP3 2 000 50  50  2016.- 

2018.2022. 

Veicināta sadarbība ar 

uzņēmējiem, piedāvājot 

viņiem līdzdarboties 

Ādažu publiskās ārtelpas 

dekorēšanā – izveidot 

vides objektus (ziedu 

trauki, skulpturāli objekti, 

arī soliņi, velostatīvi u.c.) 

vienlaicīgi ar iespēju 

reklamēt sevi. 

AID 

71.  3.1.2.7.3. Zīmju, pilonu izvietošana 

ciemos un citās novada teritorijās 

(Pilonu un plakātu izdošana ar 

Ādažu novada kartēm) 

VTP3 15 000 100    2016.- 

2018.2019. 

Izdoti un izvietoti piloni 

un plakāti ar Ādažu 

novada kartēm. 

AID 

72.  3.1.2.7.4. Zīmju, pilonu izvietošana 

ciemos un citās novada teritorijās 

(Informatīvu un izglītojošu zīmju, kā 

arī apzīmējumu ierīkošana pastaigu 

maršrutos) 

VTP3 25 000 20 80   2016.-

2019. 

Uz Gaujas dambja un 

citur uzstādītas 

informatīvas un 

izglītojošas zīmes, 

ierīkots pastaigu maršruts. 

AID 

73.  2.1.3.5. Ātrumu regulējošās zīmes 

pie ciemu robežām 

VTP2  100    2016.-

2019. 

Izpildīts. Uzstādītas 

zīmes, kas liecina, kur 

sākas un beidzas ciemi. 

SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

74.  2.1.1.2. Projekta izstrāde satiksmes 

drošības uzlabošanai uz Ādažu 

pašvaldības ceļiem un ielām 

VTP2  x   x 2016.-

2022. 

Izstrādāti projekti 

satiksmes drošības 

uzlabošanai uz Ādažu 

pašvaldības ceļiem un 

ielām. 

SID 

75.  2.1.1.3.1. Satiksmes drošības 

uzlabošanas projektu īstenošana uz 

Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām 

(Dažādi satiksmes drošības 

uzlabošanas projektu īstenošana uz 

Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām) 

VTP2 50 000 x   x 2016.-

2022.2020. 

Īstenoti projekti satiksmes 

drošības uzlabošanai uz 

Ādažu pašvaldības ceļiem 

un ielām. Uzstādītas 

ātrumu samazinošās 

zīmes, labiekārtotas 

gājēju pārejas pie 

gulošajiem policistiem. 

Guļošo policistu 

izvietošana. 

SID 

76.  2.1.1.3.2. Satiksmes drošības 

uzlabošanas projektu īstenošana uz 

Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām 

(Attekas ielas un Draudzības ielas 

krustojuma pārveidošana) 

VTP2 75 000 100    2018.-

2020. 

Pārveidots Attekas un 

Draudzības ielas 

krustojums. 

SID 

 

77.  13.1.4.9. Darbības Klientu 

apkalpošanas centra darbības 

uzlabošanai 

VTP13 15 000 30 70   2015.2016. Izpildīts. Veiktas 

darbības Klientu 

apkalpošanas centra 

darbības uzlabošanai – 

atvērts un veiksmīgi 

darbojas valsts un 

pašvaldību vienotais 

klientu apkalpošanas 

centrs. 

Kanceleja 

78.  7.1.1.2. Kartes izveidošana par 

Ādažu novada domei piederošajiem 

VTP7 10 000 100    2018.- Izveidota karte par Ādažu 

novada domei 

SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

resursiem 2020. piederošajiem resursiem. 

79.  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 

VTP7 10 000 100    2017.-

2018. 

Izveidota karte par 

resursiem, kas pieejami 

Ādažu novadā, t.sk., par 

Ādažu novadā pieejamo 

nekustamo īpašumu un 

Ādažu novadā 

pieejamajiem komerciāli 

apbūvējamiem objektiem. 

SID 

80.  5.4.4.1. Novada iedzīvotāju 

izglītošana par to, ka policijas darbs 

ir uz sabiedrību vērsts 

VTP5 4 900 100    2016.-

2022. 

2017. 

Izpildīts. 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. 

ĀPP 

81.  5.5.1.3. Ādažu novada pašvaldības 

līdzfinansējums daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai 

VTP5 70 000 100    2016.-

2022. 

Atbalsts energoauditu 

veikšanai, tehnisko 

projektu izstrādei. 

Vērtēšanas 

komisija 

82.  5.5.1.4. Pašvaldības līdzfinansējums 

daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 

piesaistīto zemesgabalu 

labiekārtošanai 

VTP5 70 000 100    2016.-

2022. 

Īstenoti projekti 

pašvaldības 

līdzfinansējuma 

saņemšanai 

daudzdzīvokļu 

dzīvojamām mājām 

Vērtēšanas 

komisija 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

piesaistīto zemesgabalu 

labiekārtošanai. 

83.  8.1.3.18. Atbalsta konkursa 

inovatīvām biznesa idejām 

īstenošana 

VTP8 21 000  

28 000 

100    2016.-

2022. 

Izsludināts atbalsta 

konkurss inovatīvām 

biznesa idejām. 

AID 

84.  2.1.8.3.1. Aktivitātes velo maršrutu 

attīstībai (Informatīvo zīmju 

uzstādīšana velo maršrutos) 

VTP2 2 000 100    2016.-

2017. 

Velo maršrutos uzstādītas 

informatīvās zīmes. 

AID 

85.  2.1.8.3.2. Aktivitātes velo maršrutu 

attīstībai (Bukletu un velo maršrutu 

karšu izdošana) 

VTP2 2 000 100    2016.-

2017. 

Izdoti bukleti un velo 

maršrutu kartes. 

AID 

86.  3.1.6.3.1. Aktivitātes novada 

kapsētu attīstībai (Novada kapsētu 

paplašināšanas koncepcijas 

izstrāde) 

VTP3 5 000 100    2016.-

2020. 

Izpildīts. Izstrādāta 

novada kapsētu 

paplašināšanas 

koncepcija. 

SID 

87.  3.1.6.3.2. Aktivitātes novada 

kapsētu attīstībai (Aktivitātes novada 

kapsētu paplašināšanai) 

VTP3 80 000 100    2017.-

2020. 

Izpildīts. Veiktas 

aktivitātes kapsētas 

paplašināšanai. 

SID 

88.  3.1.3.3.1. Pasākumi atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas 

kvalitātes paaugstināšanai 

(Informatīvo kampaņu īstenošana 

par šķirošanas punktiem un 

laukumu) 

VTP3 6 000 100    2016.-

2022. 

Izpildīts. Īstenota 

informatīvā kampaņa par 

šķirošanas punktiem un 

laukumu. 

SIA “Ādažu 

Namsaimnie

ks” 

89.  1.1.4.4. Ūdenssaimniecības sistēmas 

attīstības projekta īstenošana līdz 

Stapriņiem 

VTP1 220 000 50  50  2018.-

2020. 

Īstenots projekts 

ūdenssaimniecības 

sistēmas attīstībai līdz 

Stapriņiem. 

SIA “Ādažu 

Ūdens” 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

90.  2.1.7.2.2. Gājēju un veloceliņu 

maršrutu izstrāde, attīstības projektu 

izstrāde un īstenošana 

(Aizsargdambis “Zaļais velo”) 

VTP2 165 000 100    2016.-

2022. 

Izstrādāta veloceliņa 

maršruta attīstības 

koncepcija un 

labiekārtojuma plāns. 

Izstrādāts tehniskais 

projekts. Izbūvēts gājēju 

un velosipēdistu celiņš pa 

aizsargdambi. 

AID 

91.  9.1.1.7. Ādažu vidusskolas 

atjaunošanas projekta izstrāde – 

projekts “Vispārējās izglītības 

iestādes mācību vides uzlabošana 

Ādažu novadā” 

VTP9 147 840 

138 288  

100    2018.-

2020.2023. 

Izstrādāts Ādažu 

vidusskolas atjaunošanas 

projekts projekta 

“Vispārējās izglītības 

iestādes mācību vides 

uzlabošana Ādažu 

novadā” ietvaros. 

AID, SID, 

AID 

92.  9.1.1.8.1. Ādažu vidusskolas 

atjaunošana – projekts “Vispārējās 

izglītības iestādes mācību vides 

uzlabošana Ādažu novadā” 
(Iekšējo komunikāciju 

(ūdensapgāde, kanalizācija) 

atjaunošana) 

VTP9 1 600 000 100    2019.-

2021. 

2023. 

Atjaunotas Ādažu 

vidusskolas iekšējās 

komunikācijas. 

AID, SID, 

ĀVS 

93.  9.1.1.8.2. Ādažu vidusskolas 

atjaunošana – projekts “Vispārējās 

izglītības iestādes mācību vides 

uzlabošana Ādažu novadā” 
(Energoefektivitātes pasākumu 

īstenošana) 

VTP9 1 210 000 

1 130 600 

100    2019.-

2021. 

2023. 

Īstenoti pasākumi Ādažu 

vidusskolas 

energoefektivitātes 

uzlabošanai (Esošais 

apgaismojums tiek 

aizstāts ar LED lampām 

un īstenoti citi ar 

elektrosistēmas 

uzlabošanu saistīti 

AID, SID, 

ĀVS 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

pasākumi). 

94.  9.1.1.8.3. Ādažu vidusskolas 

atjaunošana (Ēdināšanas bloka 

atjaunošana) 

VTP9 100 000 100    2018. Atjaunots Ādažu 

vidusskolas ēdināšanas 

bloks. 

 

SID, ĀVS 

95.  9.1.1.8.4. Ādažu vidusskolas 

atjaunošana – projekts “Vispārējās 

izglītības iestādes mācību vides 

uzlabošana Ādažu novadā” 
(Skolas ēkas fasādes remonts) 

VTP9 300 000 100    2019.-

2020. 

2023. 

Veikts skolas ēkas 

fasādes remonts. 

SID, ĀVS, 

AID 

96.  9.1.1.8.5. Ādažu vidusskolas 

atjaunošana (Videonovērošanas 

sistēmas uzlabošana ēkā) 

VTP9 9 000 100    2016.-

2018.  

Ādažu vidusskolas ēkā 

uzlabota 

videonovērošanas sistēma 

(pa perimetru un iekšā 

ēkā). 

SID, ĀVS 

97.  9.1.1.8.7. Ādažu vidusskolas 

atjaunošana (Balss apziņošanas 

sistēmas ierīkošana skolā) 

VTP9 90 000 100    2019.-

2021.  

Ādažu vidusskolā ierīkota 

balss apziņošanas 

sistēma. 

SID, ĀVS 

98.  9.1.1.8.8. Ādažu vidusskolas 

atjaunošana (Ugunsdrošības 

apziņošanas signalizācijas sistēmas 

atjaunošana) 

VTP9 100 000 100    2018.-

2020. 

Atjaunota Ādažu 

vidusskolas 

ugunsdrošības 

apziņošanas signalizācijas 

sistēma (izveidota adrešu 

sistēma). 

SID, ĀVS 

99.  9.1.1.8.9. Ādažu vidusskolas 

atjaunošana (Jumta atjaunošana) 

VTP9 187 000 100    2019. Atjaunots Ādažu 

vidusskolas jumts. 

SID, ĀVS 

100.  9.1.1.9.1. Ādažu vidusskolas 

lietojumā esošās teritorijas 

labiekārtošana (Invalīdu 

VTP9 100 000 100    2016.-

2017.2018. 

Pie Ādažu vidusskolas 

ierīkota invalīdu 

uzbrauktuve, atjaunotas 

SID, ĀVS 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

uzbrauktuves ierīkošana pie ieejas 

Ādažu vidusskolā, ieejas kāpņu 

atjaunošana un centrālā laukuma 

bruģēšana) 

ieejas kāpnes un 

nobruģēts centrālais 

laukums. 

Līdz 2017.gada beigām 

atjaunotas ieejas kāpnes 

un nobruģēts centrālais 

laukums. Invalīdu 

uzbrauktuve pārcelta uz 

2018.gadu. 

101.  9.2.2.6. Ādažu vidusskolā esošās 

observatorijas atjaunošana 

VTP9     100 2018.-

2020. 

Atjaunota Ādažu 

vidusskolā esošā 

observatorija. 

 

Biedrība 

“ĀVS 

atbalsta 

biedrība” 

102.  9.1.1.9.2. Ādažu vidusskolas 

lietojumā esošās teritorijas 

labiekārtošana (Velosipēdu statīvu 

izvietošana drošās vietās pie skolas) 

VTP9 5 000 100    2016.-

2018. 

Drošā vietā pie skolas 

izvietoti velosipēdu 

statīvi. 

 

SID, ĀVS 

103.  9.1.1.9.4. Ādažu vidusskolas 

lietojumā esošās teritorijas 

labiekārtošana (Laukuma bruģēšana 

starp A un B korpusiem) 

VTP9 50 000 100    2016.-

2018. 

Nobruģēts laukums starp 

A un B korpusiem, gājēju 

celiņš, pa kuru skolēni 

pārvietojas uz skolu. 

 

SID, ĀVS 

104.  9.1.1.9.3. Ādažu vidusskolas 

lietojumā esošās teritorijas 

labiekārtošana (Ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas atjaunošana 

ārpus ēkas) 

VTP9 250 000 100    2017.-

2022. 

Ārpus Ādažu vidusskolas 

atjaunota ūdensapgādes 

un kanalizācijas sistēma 

(skolas priekšā un 

stāvvietā tur, kur ir 

bojātas caurules, 

jānomaina UK sistēma). 

SID, ĀVS 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

105.  2.1.2.2.2. Pašvaldības ceļu ar asfalta 

segumu atjaunošana (Mežaparka 

ceļš) 

VTP2 1 052 925 

1 103 000 

x   x 2018.-

2020.2022. 

Atjaunots Mežaparka 

ceļš: izbūvēts ceļa 

brauktuves posms (1,6 

km), atjaunots 

asfaltbetona segums, 

izbūvēts gājēju un 

veloceliņš. 

SID 

106.  2.1.10.3. Tilta pār Gauju Āņos 

projekta izstrāde 

VTP2 200 000 x   x 2020.2022.

- 

Izstrādāts projekts tilta 

izbūvei pār Gauju Āņos. 

SID 

107.  15.1.3.4. Aktivitātes Ādažu novada 

domes sadarbībai ar Nacionālajiem 

bruņotajiem spēkiem 

VTP15  x   x 2016.-

2022. 

Veiktas aktivitātes Ādažu 

novada domes sadarbībai 

ar Nacionālajiem 

bruņotajiem spēkiem. 

priekšsēdētāj

s 

108.  2.1.10.4. Tilta pār Gauju Āņos 

izbūve, sadarbībā ar LR 

Aizsardzības ministriju un LR 

Satiksmes ministriju 

VTP2 7 000 000 

4 000 000 

x   x 2021.2022.

- 

Izbūvēts tilts pār Gauju 

Āņos. 

SID 

109.  2.1.2.2.4. Pašvaldības ceļu ar asfalta 

segumu atjaunošana (Iļķenes ceļš) 

VTP2  x   x 2022. Atjaunots Iļķenes ceļš. SID 

110.  4.1.1.3.3. Polderu teritoriju attīstība 

(Stapriņu novadgrāvja, Ādažu 

Centra poldera novadgrāvja 

atjaunošanas būvprojekta 

izstrāde+autoruzraudzība) 

VTP4 10 000 10 90   2017.-

2019. 

Izstrādāti atjaunošanas 

būvprojekti Stapriņu 

novadgrāvim (4.6 km) un 

aizdargdambja 

novadgrāvim(1.4 km). 

SID 

111.  4.1.1.3.4. Polderu teritoriju attīstība 

(Stapriņu novadgrāvja, Ādažu 

Centra poldera novadgrāvja 

atjaunošanas būvdarbi + 

būvuzraudzība) 

VTP4 140 000 10 90   2019.-

2022. 

Atjaunoti novadgrāvji no 

Stapriņiem līdz Gaujas - 

Baltezera kanālam un gar 

Ādažu Centra poldera 

aizsargdambi. 

SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

112.  4.1.1.3.5. Polderu teritoriju attīstība 

(“Vinetās” grāvja atjaunošanas 

projekta izstrāde pie Krūmiņupītes) 

VTP4 3 000 100    2018. Izstrādāts atjaunošanas 

projekts grāvim 

pašvaldības īpašumā 

“Vinetas”. 

SID 

113.  4.1.1.3.6. Polderu teritoriju attīstība 

(“Vinetās” grāvja atjaunošanas 

projekta īstenošana pie 

Krūmiņupītes) 

VTP4 30 000 15 85   2019.. Atjaunots grāvis 

pašvaldības īpašumā 

“Vinetas”, uzlabota ūdens 

novadīšana no nomas 

dārziņiem. 

SID 

114.  4.1.1.3.11. Polderu teritoriju 

attīstība (Ādažu ciema Rīgas gatves 

novadgrāvja 0.5 km atjaunošana) 

VTP4 15 000 100    2018.- Atjaunota ūdens 

novadīšana no “Rīgas 

gatves skvēri”. 

SID 

115.  5.4.1.6. Pašvaldības atbalsts 

ugunsdzēsēju depo izveidei 

VTP5  100    2017.-

2022. 

Izveidots ugunsdzēsēju 

depo. 

Brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju 

biedrība 

116.  14.1.4.5. Padziļināta iedzīvotāju 

viedokļa aptauja 

VTP14 20 000 100    2018.-

2020. 

Veikta padziļināta 

iedzīvotāju aptauja. 

AID 

117.  5.1.4.2. Brīvprātīgā darba prakses 

izveide 

VTP5  x   x 2017.-

2022. 

Izveidota brīvprātīgā 

darba sistēma. 

Pasākums nav aktuāls, 

jo puse no ĀVS 

vidusskolas skolēniem 

strādā algotu pagaidu 

darbu ne tikai vasaras 

mēnešos. 

Izglītības 

darba un 

jaunatnes 

lietu 

speciālists 

118.  11.1.2.1.1. Dažādu koncertu, 

festivālu, konkursu, izstāžu, 

meistarklašu organizēšana Ādažu 

novadā (Klavierspēles  Vokālās 

VTP11 3 000 100    2018.-

2022. 

Organizēts klavierspēles 

Vokālās mūzikas un 

dejas mākslas konkurss 

– festivāls, meistarklasēm 

ĀMMS 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

mūzikas un dejas mākslas 

konkursa – festivāla - meistarklases 

organizēšana) 

piesaistīti Latvijā 

pazīstami mākslinieki. 

Koncepcija precizēta. 

Bija paredzēts organizēt 

klavierspēles festivālu, 

bet šobrīd situācija ir 

tāda, ka Latvijā 

klavierspēles festivālu ir 

daudz, tāpēc pieņemts 

lēmums  nomainīt 

festivāla profilu – 

Vokālās mūzikas un 

Dejas mākslas konkurss 

– festivāls, padarot to 

unikālu un ieņemot 

konkurētspējīgāku vietu 

Latvijas festivālu 

kontekstā. 

119.  11.1.3.3. Iegādāties muzejam 

nepieciešamo materiāltehnisko bāzi 

VTP11 50 000 x   x 2018.-

2022. 

Novada muzejs aprīkots 

ar nepieciešamajiem 

materiāltehniskajiem 

līdzekļiem un 

aprīkojumu. Atbilstoši 

katra gada 

apstiprinātajam 

galerijas budžetam. 

Kultūras 

centrs, 

Ādažu 

Vēstures un 

mākslas 

galerija 

120.  6.1.2.7. Izstrādāt projektus laivu 

piestātņu un atpūtas vietu Gaujas 

krastos ierīkošanai 

VTP6  x   x 2018.-

2022. 

Izstrādāti projekti laivu 

piestātņu un atpūtas vietu 

Gaujas krastos 

ierīkošanai. 

Gaujas 

ilgtspējīgas 

attīstības 

biedrība, SID 

121.  6.1.2.8. Laivu piestātņu un atpūtas VTP6  x   x 2019.- Izveidotas laivu piestātnes Gaujas 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

vietu Gaujas krastos izveide un atpūtas vietas Gaujas 

krastos. 

ilgtspējīgas 

attīstības 

biedrība, SID 

122.  5.5.1.5. Konkursa “Sakopta vide 

Ādažu novadā” īstenošana 

VTP5 2 100 100    2016.-

2022. 

Izsludināts konkurss 

“Sakopta vide Ādažu 

novadā”.  

Apbalvoti konkursā 

“Sakopta vide Ādažu 

novadā” iesniegtie darbi. 

Vērtēšanas 

komisija 

123.  1.1.1.4. Pasākumi centralizēti 

piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes 

paaugstināšanai 

VTP1     100 regulāri Veikti pasākumi 

centralizēti piegādātā 

dzeramā ūdens kvalitātes 

paaugstināšanai. 

SIA “Ādažu 

Ūdens” 

124.  1.1.4.3. Ūdenssaimniecības sistēmas 

attīstības projekta īstenošana 

Garkalnes ciemā 

VTP1 40 000 20 80   2018.-

2020. 

Īstenots projekts 

ūdenssaimniecības 

sistēmas attīstībai 

Garkalnes ciemā. 

SIA “Ādažu 

Ūdens” 

125.  2.1.2.4.3. Pašvaldības ielu segumu 

atjaunošana (Ķiršu iela) 

VTP2 720 750 100    2018.-

2019.2020. 

“Ķiršu ielas 

rekonstrukcija (0,8 km)”. 

Izstrādāts TP. Izbūvēts 

betona bruģakmens 

segumu, trotuārs. Ielu 

apgaismojuma veco-

bojāto armatūru nomaiņa. 

SID 

126.  2.1.2.10. Citu pašvaldības ielu un 

ceļu atjaunošanas projektu 

īstenošana 

VTP2 200 000 x   x 2017.-

2022. 

Īstenoti projekti 

pašvaldības ceļu un ielu 

atjaunošanai (Luksti). 

SID 

 

127.  2.1.5.5. Šķērsojuma pie A1 izbūve 

pie kokaudzētavas 

VTP2     100 2022.- Izbūvēts viadukts pie 

kokaudzētavas uz A1. 

SID, 

Būvvalde 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

128.  2.1.5.6. Šķērsojuma pie A1 izbūve 

pie Muižas 

VTP2     100 2022. Izbūvēts viadukts pie 

Muižas uz A1. 

SID, 

Būvvalde 

129.  2.1.6.6. Autoceļa izbūve paralēli 

Tallinas šosejai 

VTP2     100 2020.- Izbūvēts autoceļš paralēli 

Tallinas šosejai. 

Paredzēts teritorijas 

plānojumā. Projektu 

nevada Būvvalde. 

SID, 

Būvvalde 

130.  2.1.6.3. Paralēlceļa projektēšana, 

saskaņošana un izbūve līdz Ataru 

ceļam 

VTP2  100    2022. Izprojektēts un izbūvēts 

paralēlceļš līdz Ataru 

ceļam. 

Paredzēts teritorijas 

plānojumā. Projektu 

nevada Būvvalde. 

SID, 

Būvvalde 

131.  14.1.1.1. Smilgu ielu sarkano līniju 

noteikšana 

VTP14  100    2018. Noteiktas Smilgu ielu 

sarkanās līnijas. 

Risināts teritorijas 

plānojumā. 

Būvvalde 

132.  14.1.1.2. Upmalu ielu sarkano līniju 

noteikšana 

VTP14  100    2018. Noteiktas Upmalu ielu 

sarkanās līnijas. 

Risināts teritorijas 

plānojumā. 

Būvvalde 

133.  14.1.1.3. Baltezera ielu sarkano 

līniju noteikšana 

VTP14  100    2018. Noteiktas Baltezera ielu 

sarkanās līnijas. 

Risināts teritorijas 

plānojumā. 

Būvvalde 

134.  14.1.1.4. Ādažu centra ielu sarkano 

līniju noteikšana 

VTP14  100    2018. Noteiktas Ādažu centra 

ielu sarkanās. 

Risināts teritorijas 

Būvvalde 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

plānojumā. 

135.  14.1.1.5. Garkalnes ciema ielu 

sarkano līniju noteikšana 

VTP14  100    2018. Noteiktas Garkalnes 

ciema ielu sarkanās 

līnijas. 

Risināts teritorijas 

plānojumā. 

Būvvalde 

136.  5.4.2.3. Pašvaldības policijas 

iecirkņa tuvumā esošās teritorijas 

labiekārtošana 

VTP5 7 000 100    2016.-

2022. 

Teritorija kļuvusi 

apzaļumota, ierīkoti 

soliņi. Pievilcīgāka vide. 

ĀPP, AID 

137.  3.1.8.5. Aktivitātes dabas resursu 

saglabāšanai, sakopšanai un 

aizsardzībai 

VTP3 20 000 15 85   2016.-

2020. 

Īstenotas aktivitātes dabas 

resursu saglabāšanai, 

sakopšanai un 

aizsardzībai (informācijas 

plākšņu izvietošana uz 

aizsargdambja, 

Ūdensrožu parkā, 

poligona teritorijā). 

AID 

138.  5.3.1.1. Diennakts traumpunkta 

izveide 

VTP5 15 000    100 2018.-

2022. 

Izveidots diennakts 

traumpunkts. 

PSIA “Ādažu 

slimnīca” 

139.  5.3.1.2. Diennakts dežūrārsta 

pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšana 

VTP5 15 000    100 2018.-

2022. 
Nodrošināti diennakts 

dežūrārsta pakalpojumi. 

PSIA “Ādažu 

slimnīca” 

140.  5.3.1.3. Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības izveidošana 

VTP5 50 000    100 2018.-

2022. 

Izveidota neatliekamā 

medicīniskā palīdzība. 

PSIA “Ādažu 

slimnīca” 

141.  
5.3.1.4. Dzemdību nodaļas izveide 

VTP5 50 000    100 2018.-

2022. 

Izveidota dzemdību 

nodaļa. 

PSIA “Ādažu 

slimnīca” 

142.  5.3.2.1. Slimnīcas fasādes 

atjaunošana 

VTP5 60 000    100 2017..2018

.-2022. 

Atjaunota slimnīcas ēkas 

fasāde. 

PSIA “Ādažu 

slimnīca” 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

143.  5.3.2.2. Slimnīcas autonomās 

apkures sistēmas izveide 

VTP5 100 000    100 2018.2019.

-2022. 

Izveidota autonomās 

apkures sistēma. 

PSIA “Ādažu 

slimnīca” 

144.  1.1.3.2. Tehniski ekonomisko 

pamatojumu izstrāde 

inženierkomunikāciju sistēmas 

attīstībai 

VTP1 35 000 100    2017.-

2022. 

Izstrādāti tehniski 

ekonomiskie pamatojumi 

inženierkomunikāciju 

sistēmu (siltumapgādes, 

ūdens, kanalizācijas, 

lietus ūdens, elektro, 

sakaru sistēmas) attīstībai. 

SID 

145.  1.1.3.3. Inženierkomunikāciju 

sistēmu attīstības projektu 

īstenošana 

VTP1 280 000 100    2017.-

2022. 

Īstenoti projekti 

inženierkomunikāciju 

sistēmu (siltumapgādes, 

ūdens, kanalizācijas, 

lietus ūdens, elektro, 

sakaru sistēmas) attīstībai. 

SID 

146.  1.1.3.4. Projektu īstenošana 

komunikāciju izveidei līdz blīvas 

apbūves teritorijām 

VTP1 140 000 100    2017.-

2022. 

Īstenoti projekti 

komunikāciju 

(siltumapgādes, ūdens, 

kanalizācijas, lietus 

ūdens, elektro, sakaru 

sistēmas) izveidei līdz 

blīvas apbūves 

teritorijām. 

SID 

147.  1.1.3.5. Nepieciešamās tehniskās 

infrastruktūras izveide 

komercteritoriju pie Kadagas ceļa 

attīstībai, komercteritoriju 

realizācijai 

VTP1    x  2017.-

2022. 

Īstenoti projekti tehniskās 

infrastruktūras izveidei 

komercteritoriju pie 

Kadagas ceļa attīstībai, 

komercteritoriju 

realizācijai. 

SID, AID 

148.  5.2.1.10. Projekta VTP5 584 887 x 15 x 85   2016.- Īstenots projekts Sociālais 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

“Deinstitucionalizācija un sociālie 

pakalpojumi personām ar invaliditāti 

un bērniem” īstenošana 

2022. “Deinstitucionalizācija un 

sociālie pakalpojumi 

personām ar invaliditāti 

un bērniem”. Izveidota 

multifunkcionāla sociālā 

centra ēka bērniem ar 

īpašām vajadzībām un 

pilngadīgām personām 

ar garīgiem 

traucējumiem. 

dienests, 

AID, SID 

149.  5.2.1.3. Specializētas darbnīcas 

izveide personām ar garīgās 

attīstības traucējumiem pēc 

deinstitucionalizācijas 

VTP5 30 000 100    2018.-

2022. 

2022.- 

Nodarbinātības un 

prasmju apguves 

nodrošināšana personām 

ar garīgās attīstības 

traucējumiem pēc 

deinstitucionalizācijas. 

Sociālais 

dienests 

150.  5.2.1.4. Higiēnas centra izveide 

multifunkcionālajā centrā 

VTP5 12 000 100    2018.-

2022. 

2022.- 

Izveidots Higiēnas centrs 

pilngadīgām personām ar 

dažādiem funkcionāliem, 

garīgiem traucējumiem un 

trūcīgiem, 

maznodrošinātiem 

iedzīvotājiem. 

Sociālais 

dienests 

151.  5.2.1.5. Ģimenes atbalsta centra 

izveide 

VTP5 15 000 100    2018.-

2022. 

2022.- 

Izveidots ģimenes atbalsta 

centrs bērniem un 

pilngadīgām personām ar 

dažādiem funkcionāliem, 

garīgiem traucējumiem un 

viņu ģimenes locekļiem. 

Sociālais 

dienests 

152.  5.2.1.6. Specializētā transporta 

iegāde 

VTP5 30 000 x x  x 2018.-

2022. 

Iegādāts specializētais 

transportlīdzeklis. 

Sociālais 

dienests 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

Specializētā transporta 

nodrošināšana bērniem 

un pilngadīgām personām 

ar dažādiem 

funkcionāliem un 
garīgiem traucējumiem. 

153.  5.2.1.7. Grupu dzīvokļu izveide 

personām ar invaliditāti pēc 

deinstitucionalizācijas 

VTP5 70 000 100    2018.-

2022. 

2022.- 

Dzīvesvietas 

nodrošināšana personām 

ar garīgās attīstības 

traucējumiem pēc 

deinstitucionalizācijas. 

Sociālais 

dienests 

154.  5.2.1.8. Kopienas centru izveide 

novada lielākajos ciemos 

VTP5  100    2018.2019.

-2022. 

Izveidots kopienas centrs 

dažādām sociālajām 

grupām. 

Sociālais 

dienests 

155.  5.2.3.1. Sociālā dienesta telpu 

labiekārtošana vides pieejamības 

nodrošināšanai personām ar 

funkcionāliem traucējumiem 

VTP5 15 000 100    2017.-

2022. 

Īstenots. Pielāgotas 

sociālā dienesta telpas (2 

tualetes un dušas telpa) 

personām ar 

funkcionāliem 

traucējumiem. 

Sociālais 

dienests 

156.  5.2.4.3. Infrastruktūras un vides 

pieejamības nodrošināšana 

personām ar funkcionāliem 

traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, 

uzbrauktuves, pacēlāji, citi 

palīglīdzekļi) 

VTP5 75 000 100    2016.-

2022. 

Infrastruktūras un vides 

pieejamība personām ar 

funkcionāliem 

traucējumiem personu 

dzīvesvietās. 

SID, 

Sociālais 

dienests 

157.  9.1.1.11.4. Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes atjaunošana 

(Ziemas dārza stiklotās un koka 

daļas atjaunošana) 

VTP9 10 000 100    2017. 

2017.-

2018. 

Atjaunots Ādažu 

pirmsskolas izglītības 

iestādes ziemas dārzs. 

Nomainīti logi un koka 

SID, ĀPII 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

konstrukcijas. 

Pasākums daļēji veikts, 

tiks pabeigts 2018.gadā, 

jo 2017.gadā netika 

piešķirts finansējums. 

158.  9.1.1.12.3. Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes lietojumā esošās 

teritorijas labiekārtošana  

VTP9 15 000 100    2018.-

2022. 

Veikta Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes 

teitorijas labiekārtošana 

(bruģis) 

SID, ĀPII 

159.  8.1.6.2.1. Videi draudzīgu 

tehnoloģiju izpēte un ieviešana 

Ādažu novadā (Videi draudzīgu 

tehnoloģiju izpēte Ādažu novadā) 

VTP8 5 000     2018.-

2020. 

Izpētītas videi draudzīgu 

tehnoloģijas Ādažu 

novadā. 

SID 

160.  8.1.6.2.2. Videi draudzīgu 

tehnoloģiju izpēte un ieviešana 

Ādažu novadā (Videi draudzīgu 

tehnoloģiju ieviešana Ādažu 

novadā) 

VTP8 30 000     2018.-

2020. 

Ieviestas videi draudzīgu 

tehnoloģijas Ādažu 

novadā. 

SID 

161.  3.1.4.4. Aktivitātes pašvaldības 

teritorijā esošo vēsturisko ēku 

tehniskā stāvokļa atjaunošanai 

VTP3  50   50 2016.-

2018. 

Veiktas aktivitātes 

pašvaldības teritorijā 

esošo vēsturisko ēku 

tehniskā stāvokļa 

atjaunošanai. 

SID, 

Būvvalde, 

AID 

162.  3.1.2.7.1. Zīmju, pilonu izvietošana 

ciemos un citās novada teritorijās 

(Zīmju izvietošana lielāko ciemu 

centros) 

VTP3 6 000 100    2016.-

2019. 

Kadagas, Baltezera, 

Garkalnes, Alderu centros 

izvietotas zīmes publiskās 

ārtelpas labiekārtojumam. 

AID 

163.  3.1.2.7.2. Zīmju, pilonu izvietošana 

ciemos un citās novada teritorijās 

VTP3 2 000 100    2016.-

2019. 

Pie ūdensobjektiem 

uzstādītas novada 

AID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

(Informatīvo zīmju uzstādīšana pie 

ūdensobjektiem) 

atpazīstamības zīmes. 

164.  1.2.6.2. Esošo siltumtrašu 

pakāpeniska modernizācija 

VTP1  100    2017.-

2021. 

Pakāpeniski modernizētas 

esošās siltumtrases. 

SIA “Ādažu 

Namsaimnie

ks” 

165.  10.1.2.1. BMX trases izveide VTP10  x x  x 2016.-

2020. 

Izveidota BMX trase. 

2017.gadā notika darbs 

pie trases profila 

izveidošanas, ir ievesta 

grunts. 

Biedrība 

“BMX 

“Āddaži”” 

Sporta daļa 

166.  3.1.5.8. Publisko atpūtas laukumu 

izveidošana 

VTP3 30 000 x x   2016.-

2022. 

Izveidoti publiski atpūtas 

laukumi. 

AID 

167.  10.1.2.2. Skeitparka laukuma 

izveide 

VTP10  x   x 2017.2019.

-2022. 

 

Izveidots skeitparka 

laukums. 

Ir notikušas vairākas 

tikšanās par iespējamo 

vietas noteikšanu 

skaitparka izveidošanai. 

Visas pārrunas ir 

beigušās bez rezultāta. 

Pašvaldībai nav brīvas 

zemes, finansējuma 

skeitparka izveidei. 

Skeitparka izveidi 

lietderīgi būtu plānot 

pēc BMX trases 

izveides, ne ātrāk kā 

2019.-2020.gadā. 

Sporta daļa 

168.  10.1.1.2.2. Attīstīt esošo sporta 

infrastruktūru ārpus Ādažu ciema 

VTP10 7 200 100    2018. Kadagas ciema Upmalās Sporta daļa 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

(Sporta laukuma ierīkošana 

Upmalās) 

izveidots sporta laukums. 

 

169.  3.1.1.6. Ūdensrožu parka 

lokālplānojuma, detālplānojuma 

izstrāde 

VTP3  100    2018.-

2019. 

Izstrādāts Ūdensrožu 

parka lokālplānojums, 

detālplānojums. 

Būvvalde 

170.  3.1.1.7. Ūdensrožu parka attīstības 

projekta izstrāde 

VTP3  100    2018.-

2019. 

Izstrādāts projekts 

Ūdensrožu parka 

attīstībai. 

Būvvalde, 

Sporta daļa, 

AID, SID 

171.  3.1.1.8. Aktivitātes Ūdensrožu parka 

attīstībai 

VTP3  100    2016.-

2022. 

Īstenotas aktivitātes 

Ūdensrožu parka 

attīstībai. 

SID, AID 

172.  6.1.2.4. Izstrādāt projektus pastaigu 

un atpūtas taku ierīkošanai 

VTP6 10 000 100    2018. Izstrādāti projekti 

pastaigu un atpūtas taku 

ierīkošanai. 

SID, AID 

173.  2.1.7.2.1. Gājēju un veloceliņu 

maršrutu izstrāde, attīstības projektu 

izstrāde un īstenošana (Zaļā taka ap 

Vējupi) 

VTP2  15 85   2018.-

2020. 

Izstrādāts tehniskais 

projekts. Izbūvēts gājēju 

un velosipēdistu celiņš ap 

Vējupi. 

Pārcelts izpildes termiņš 

sakarā ar 

ierobežotajiem 

pašvaldības finanšu 

resursiem sakarā ar 

lielu ES fondu projektu 

īstenošanu tuvākajos 

gados. 

AID 

174.  3.1.1.9. Pastaigu taku un celiņu – 

dabas taku ar atraktīviem atpūtas 

elementiem izveide Ādažu novada 

VTP3 15 000 15 85   2016.-

2018.2022. 

Izveidotas atpūtas vietas 

mežos, ar pastaigu un 

atpūtas vietām, 

AID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

ciemos tematiskiem elementiem. 

175.  6.1.1.4. Publisko ūdeņu resursu 

apsaimniekošanas koncepcijas 

īstenošana 

VTP6 10 000 100    2018.-

2022. 

Tiek īstenoti publisko 

ūdeņu resursu 

apsaimniekošanas 

koncepcijā noteiktie 

pasākumi. 

SID 

176.  6.1.1.3. Ezeru apsaimniekošanas 

plānu izstrāde, zivsaimniecisko 

noteikumu izstrāde 

VTP6 25 000 100    2016.-

2022. 

Konkrēti katras publiskās 

ūdenstilpnes  

izmantošanas un 

apsaimniekošanas 

noteikumi, 

zivsaimnieciskās 

apsaimniekošanas 

noteikumi. 

SID 

177.  10.1.1.1.1. Ādažu vidusskolas 

stadiona atjaunošana (Sintētiskā 

seguma uzklāšana skrejceļiem) 

VTP10 408 200 100    2019.-

2021. 

Skrejceļiem uzklāts 

sintētiskais segments. 

 

Sporta daļa 

178.  10.1.1.1.5. Ādažu vidusskolas 

stadiona atjaunošana (Autostāvvietas 

izveide) 

VTP10 80 000 100     2020.-

2021. 

Izveidotas autostāvvietas. 

 

Sporta daļa 

179.  10.1.1.1.6. Ādažu vidusskolas 

stadiona atjaunošana (Karogu mastu 

uzstādīšana (3 gb)) 

VTP10 1 000 100    2020. Uzstādīti 3 karogu masti. 

 

Sporta daļa 

180.  10.1.1.1.7. Ādažu vidusskolas 

stadiona atjaunošana (Stadiona tablo 

uzstādīšana) 

VTP10 8 000 100    2020. Uzstādīts stadiona tablo.  

 

Sporta daļa 

181.  10.1.1.1.3. Ādažu vidusskolas 

stadiona atjaunošana (Mākslīgā 

seguma futbola treniņ laukuma 

VTP10 65 000 100    2018.2019.

- 

Izveidots mākslīgā 

seguma futbola treniņu 

Sporta daļa 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

izveide) laukums.  

2018.gadā netiek plānoti 

līdzekļi mākslīgā 

seguma futbola laukuma 

izveidei pie vidusskolas. 

Praktiski nav arī vietas, 

kur to izvietot. 

182.  10.1.1.1.4. Ādažu vidusskolas 

stadiona atjaunošana (Mākslīgā 

ledus hokeja laukuma ar bortiem 

izveide) 

VTP10 80 000 100    2021. Izveidots mākslīgais ledus 

hokeja laukums ar 

bortiem. 

 

Sporta daļa 

183.  10.1.1.1.2. Ādažu vidusskolas 

stadiona atjaunošana (Tribīņu, 

palīgtelpu izveide) 

VTP10 560 000 100    2018.-

2019. 

Izveidotas tribīnes un 

palīgtelpas. 

Sporta daļa 

184.  10.1.1.1.8. Ādažu vidusskolas 

stadiona atjaunošana (Vieglatlētikas 

manēžas izveide) 

VTP10  100    2020. Izveidota vieglatlētikas 

manēža. 

Sporta daļa 

185.  6.2.3.3.3. Ādažu novada bibliotēkas 

darbības pilnveidošana (Bibliotēkas 

aprīkojuma paplašināšana) 

VTP6 13 105 100    2017.-

2020. 

Ādažu bibliotēkā iegādāts 

papildus nepieciešamais 

aprīkojums, mēbeles. 

Bibliotēka 

186.  1.1.4.2. Tehniskā projekta izstrāde 

bijušās NAI Kadagā rekultivācijai 

VTP1 6 000 x   x 2016. Izstrādāti tehniski 

ekonomiskie pamatojumi 

ūdenssaimniecības 

attīstībai. 

SIA “Ādažu 

Ūdens” 

187.  3.1.8.6.1. Aktivitātes degradēto 

teritoriju atjaunošanai (TP izstrāde) 

VTP3 20 000 100    2019. Izstrādāts tehniskais 

projekts Kadagas NAI 

teritorijas atjaunošanai. 

SID 

188.  3.1.8.6.2. Aktivitātes degradēto VTP3 220 000 100    2020. Veikta Kadagas NAI SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

teritoriju atjaunošanai (Kadagas NAI 

teritorijas atjaunošana) 

teritorijas atjaunošana. 

189.  1.2.3.4. Citas aktivitātes videi 

draudzīgas enerģijas ražošanas un 

alternatīvu tās ieguves veidu 

ieviešanai 

VTP1 35 000 x   x 2018.- Īstenotas aktivitātes videi 

draudzīgas enerģijas 

ražošanas un alternatīvu 

elektroenerģijas ieguves 

veidu ieviešanai. 

Uzdevums ir nesamērīgs 

pašvaldībai un netiks 

realizēts. 

SID 

190.  4.1.3.11. Plūdu risku izpēte 

Garkalnes ciemā 

VTP4  100    2019.- Veikta plūdu izpēte 

Garkalnes ciemā. 

SID 

191.  8.1.5.1. Tirgus laukuma attīstība 

Ādažu novadā 

VTP8 480 000 x x   2018.2019. Ādažu ciema centrā 

labiekārtots tirgus 

laukums. 

Pārcelts izpildes termiņš 

sakarā ar 

ierobežotajiem finanšu 

resursiem sakarā ar 

lielu ES fondu projektu 

īstenošanu tuvākajos 

gados. 

Darba 

grupa par 

tirgus 

laukuma 

izstrādi, 

SID, AID 

192.  3.1.5.7. Suņu pastaigu laukumu 

izveide un suņu ekskrementu 

savākšanai domāto atkritumu urnu 

uzstādīšana 

VTP3 5 000 100    2016.-

2018.2022. 

Urnu izvietojuma 

programma un izveide. 

SID 

193.  15.1.5.4. Darbības Ādažu un 

Garkalnes novada pašvaldību 

savstarpējo robežu pārskatīšanai 

VTP15  x   x 2022 

 

Darbības Ādažu un 

Garkalnes novada 

pašvaldību savstarpējo 

Būvvalde, 

AID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

robežu pārskatīšanai. 

194.  11.1.1.4. Gaujas tilta svētku 

izgaismojums 

VTP11 50 000 100    2016.-

2018. 

Veikta izpēte un 

izstrādāts TP. Izgaismots 

tilts svētkos. Gaujas 

svētku laikā, atbilstoši 

svētku budžetam.  

Kultūras 

centrs 

195.  2.1.2.7. Kādreizējā Pēterburgas ceļa 

trasējuma projekta izstrāde 

VTP2  100    2018. 

-2022. 

Izstrādāts kādreizējā 

Pēterburgas ceļa projekts. 

SID 

196.  2.1.2.8. Kādreizējā Pēterburgas ceļa 

trasējuma iezīmēšana 

VTP2  x   x 2018. 

-2022. 

Dabā iezīmēts kādreizējā 

Pēterburgas ceļa maršruts. 

SID 

197.  13.1.4.6. Visu nepieciešamo 

pašvaldības iestāžu pārcelšanās 

vienā ēkā 

VTP13  x   x 2019.-

2022. 

Vienā ēkā sāk strādāt 

visas nepieciešamā 

iestādes. Uzdevums nav 

aktuāls. 

Izpilddirektor

s 

198.  3.1.7.9.1. Multifunkcionāla sociālā 

centra, kurā ietilpst: 1) 

specializēta darbnīca pilngadīgām 

personām ar funkcionāliem un 

garīgās attīstības traucējumiem, 

2) higiēnas centrs, 3) ģimenes 

atbalsta centrs, ēkas izveide 

VTP3 2 000 000 

 

20 80   2019.-

2022. 

Izveidota 

multifunkcionāla sociālā 

centra ēka, kurā ietilpst: 

1) specializēta darbnīca 

pilngadīgām personām 

ar funkcionāliem un 

garīgās attīstības 

traucējumiem, 2) 

higiēnas centrs, 3) 

ģimenes atbalsta centrs, 

ēkas izveide. 

Izglītības darba un 

jaunatnes lietu 

speciāliste lūdz projektā 

ieplānot jaudīgākas 

Sociālais 

dienests, 

AID, SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

inženietrehniskās 

komunikācijas, lai ēkai 

būtu iespējams 

pieprojektēt jauniešu 

centra namiņu. 

Līdz 2017.gadam 

Investīciju plānā tika 

paredzēts  pasākums  

198. “3.1.7.9. 

Multifunkcionāla 

sociālā centra, kurā 

ietilpst: 1) dienas centrs 

bērniem ar īpašām 

vajadzībām, 2) dienas 

centrs pilngadīgām 

personām ar 

funkcionāliem un 

garīgās attīstības 

traucējumiem, 3) 

specializēta darbnīca 

pilngadīgām personām 

ar funkcionāliem un 

garīgās attīstības 

traucējumiem, 4) 

higiēnas centrs, 5) 

ģimenes atbalsta centrs, 

ēkas izveide”. Pasākums 

konkretizēts, ņemot 

vērā to, ka Investīciju 

plāna 148.pasākuma 

ietvaros plānots izveidot 

ēku bērniem ar īpašām 

vajadzībām un 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

pilngadīgām personām 

ar garīgiem 

traucējumiem. 

199.  9.2.1.1. Ādažu Mākslas un mūzikas 

skolas paplašināšana 

VTP9  100    2019.-

2022. 

Paplašināta iestāde 

Gaujas 33 A vai papildus 

telpas pēc izglītības 

iestāžu reformas. Brīvo 

telpu remonts, 

pielāgošana, aprīkojums 

(piem., ja atbrīvojas 

telpas vidusskolā, domē 

vai citur), atbilstoši 

pieprasījumam palielināta 

mākslas un mūzikas 

izglītības pieejamība 

novadā. 

ĀMMS 

200.  9.2.2.1.1. Jaunu izglītības 

programmu ieviešana Ādažu 

Mākslas un mūzikas skolā 

(Izglītības programmas “Deja” 

ieviešana) 

VTP9 3 000 100    2016. Īstenots. ĀMMS 

piedāvājums papildināts 

ar jaunu izglītības 

virzienu “Deja” 

2016./2017.m.g. 

ĀMMS 

201.  9.2.2.1.2. Jaunu izglītības 

programmu ieviešana Ādažu 

Mākslas un mūzikas skolā (Ādažu 

Mākslas un mūzikas skolas pūtēju 

orķestra nodibināšana) 

VTP9 5 000 100    2019.-

2022. 

Ādažos nodibināts pūtēju 

orķestris. 

ĀMMS 

202.  11.1.4.1. Kultūrai nepieciešamo 

telpu paplašināšana 

VTP11 100 000 100    2019.-

2022. 

Paplašinātas Kultūras 

centra telpas Gaujas 33 A. 

Telpu remonts, 

pielāgošana, aprīkojums, 

kultūras pakalpojuma 

Kultūras 

centrs 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

pieejamība novadā. 

203.  5.4.2.1.1. Pašvaldības policijas ēkas 

atjaunošana (TP izstrāde) 

VTP5 7 000 100    2018. Izstrādāts tehniskais 

projekts pašvaldības 

policijas ēkas 

atjaunošanai. 

ĀPP, SID 

204.  5.4.2.1.2. Pašvaldības policijas ēkas 

atjaunošana (Pašvaldības policijas 

ēkas atjaunošana) 

VTP5 53 000 100    2018. Veikta pašvaldības 

policijas ēkas 

atjaunošana. 

ĀPP, SID 

205.  6.1.2.5. Izveidot promenādi gar 

Vējupi 

VTP6 30 000 100    2018.-

2020. 

Izveidota promenāde gar 

Vējupi. 

SID AID 

206.  4.1.1.3.7. Polderu teritoriju attīstība 

(ūdensnotekas Krūmiņupe 

atjaunošanas būvprojekta izstrāde + 

autoruzraudzība) 

VTP4 4 000 15 85   2018.-

2019. 

Izstrādāts ūdensnotekas 

Krūmiņupe atjaunošanas 

būvprojekts. 

SID 

207.  8.1.2.4.3. Projekti publiskās 

infrastruktūras attīstībai un 

pilnveidošanai teritorijā pie Muižas, 

Eimuros un “Jaunkūlas” 

(“Jaunkūlas”) 

VTP8  15 85   2018.2019.

-2022. 

Īstenots projekts 

publiskās infrastruktūras 

attīstībai un 

pilnveidošanai teritorijā 

“Jaunkūlas”  

AID, SID 

208.  4.1.1.3.8. Polderu teritoriju attīstība 

(ūdensnotekas Krūmiņupe 

atjaunošanas būvdarbi + 

būvuzraudzība) 

VTP4 35 000 100    2019.-

2022. 

Atjaunota ūdensnotekas 

Krūmiņupe, uzlabota 

ūdens novadīšana no 

“Pārgaujas” teritorijas, 

kontrolēts gruntsūdens 

līmenis. 

SID 

209.  2.1.3.3. Projektu izstrāde satiksmes 

organizācijas shēmu pie Ādažu 

vidusskolas un citām izglītības 

iestādēm uzlabošanai 

VTP2 20 000 x   x 2016.2021.

-2022. 

Izstrādāti projekti 

satiksmes organizācijas 

shēmu pie Ādažu 

vidusskolas un citām 

SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

izglītības iestādēm 

uzlabošanai. 

210.  2.1.3.4. Projektu īstenošana 

satiksmes organizācijas shēmu pie 

Ādažu vidusskolas un citām 

izglītības iestādēm pilnveidošanai 

VTP2  x   x 2016.2021.

-2022. 

Īstenoti projekti satiksmes 

organizācijas shēmu pie 

Ādažu vidusskolas un 

citām izglītības iestādēm 

pilnveidošanai. 

SID 

211.  2.1.6.2. Kadagā, ceļa no Kadagas 

PII līdz ciematam “Saulespļavas” 

izbūve (Apogu iela) 

VTP2  50  50  2018. Izstrādāts tehniskais 

projekts, zemes vienības 

sadalītas mežaparka 

apbūvei un izbūvēts ceļš 

(700 m) no Kadagas PII 

līdz ciematam 

“Saulespļavas”. 

Izstrādāts un 

apstiprināts Kadagas 

centra detālplānojums, 

kur fiksēta paredzētā 

ielas trase. Projektu 

nevada Būvvalde. 

SID, 

Būvvalde 

212.  2.1.2.2.3. Pašvaldības ceļu ar asfalta 

segumu atjaunošana (Briljantu ceļš) 

VTP2 250 000 100    2021. Atjaunots ceļš 0,35 km 

garumā. 

SID 

213.  2.1.2.4.2. Pašvaldības ielu segumu 

atjaunošana (Gaujas ielas 

atjaunošana posmā no Kadagas tilta 

līdz Dadzīša ielai (veloceliņš), 

Dadzīša ielai pilnā atjaunošana) 

VTP2 2 215 000 100    2018.-

2021.2022. 

TP izstrāde (TP tiek 

iekļauta arī gājēju celiņa 

izbūve). 1.kārtas ietvaros 

– Gājēju celiņa izbūve un 

elektrifikācija, 1,6 km. 

Ielas seguma atjaunošana, 

ielu apgaismojums, velo 

celiņu izbūve, ietve, 

stāvvietas, lietus 

SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

notekūdens kanalizācija, 

apstādījumi u.c. 

214.  2.1.2.2.1. Pašvaldības ceļu ar asfalta 

segumu atjaunošana (Kadagas ceļš) 

VTP2 1 700 000 

2 000 000 

x   x 2019.2018.

-2022. 

Atjaunots Kadagas ceļš, 

atjaunots gājēju celiņš, 

ierīkots apgaismojums 

(Gaujas tilts – Kadaga, 

1,5 km). Uzlabots visu 

satiksmes dalībnieku 

drošības līmenis. 

SID 

215.  2.1.2.5.4. Pašvaldības ielu ar grants 

un šķembu segumu nomaiņa pret 

bruģi (Bērzu iela) 

VTP2 60 000 

80 000 

100    2019. Ielu apgaismojuma veco-

bojāto armatūru nomaiņa. 

Ceļa seguma virskārtas 

maiņa uz betona 

bruģakmens segumu +TP. 

200 m. 

SID 

216.  2.1.2.4.11. Pašvaldības ielu segumu 

atjaunošana (Attekas iela) 

VTP2  100    2019.- “Attekas ielas 

turpinājuma izbūve”. 

Infrastruktūras 

uzlabošana. 

SID 

217.  2.1.2.5.2. Pašvaldības ielu ar grants 

un šķembu segumu nomaiņa pret 

bruģi (Skolas iela) 

VTP2 120 000 

200 000 

100    2020.-

2021. 

Ceļa seguma virskārtas 

maiņa uz betona 

bruģakmens segumu +TP. 

Ielu apgaismojuma veco-

bojāto armatūru nomaiņa. 

“Skolas ielas izbūve līdz 

Ziedu ielai” Izstrādāts TP. 

Veikta ielas izbūve. 400 

m 

SID 

218.  2.1.2.5.1. Pašvaldības ielu ar grants 

un šķembu segumu nomaiņa pret 

VTP2 135 000 100    2020.- Ielu apgaismojuma veco-

bojāto armatūru nomaiņa. 

SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

bruģi (Pļavu iela) Ceļa seguma virskārtas 

maiņa uz betona 

bruģakmens segumu +TP. 

450 m 

219.  2.1.2.4.6. Pašvaldības ielu segumu 

atjaunošana (Inču iela) 

VTP2 800 000 100    2021.- “Inču ielas rekonstrukcija 

(1,4 km)”. Izbūvēts 

asfaltbetona segums. 

SID 

220.  2.1.2.5.7. Pašvaldības ielu ar grants 

un šķembu segumu nomaiņa pret 

bruģi (Depo iela) 

VTP2 100 000 

120 000 

100    2020.2022. Ietilpst “Ielu 

apgaismojuma ierīkošana 

Depo ielā”. Ceļa seguma 

virskārtas maiņa uz 

betona bruģakmens 

segumu +TP. 200 m. 

SID 

221.  2.1.2.5.3. Pašvaldības ielu ar grants 

un šķembu segumu nomaiņa pret 

bruģi (Dārza iela) 

VTP2 195 000 

240 000 

100    2020.- Ielu apgaismojuma veco-

bojāto armatūru nomaiņa. 

Ceļa seguma virskārtas 

maiņa uz betona 

bruģakmens segumu +TP. 

650 m. 

SID 

222.  2.1.2.4.9. Pašvaldības ielu segumu 

atjaunošana (Jaunkūlu iela) 

VTP2 227 659 100    2020.- “Jaunkūlu ielas 

rekonstrukcija (1,6 km)”. 

Atjaunots asfaltbetona 

segums. 

SID 

223.  2.1.2.5.6. Pašvaldības ielu ar grants 

un šķembu segumu nomaiņa pret 

bruģi (Gaujmalas iela) 

VTP2 140 000 100    2020.- “Gaujmalas ielas 

rekonstrukcija (0,36 

km)”. Izbūvēts betona 

bruģakmens segums. 350 

m. 

SID 

224.  2.1.2.5.5. Pašvaldības ielu ar grants 

un šķembu segumu nomaiņa pret 

VTP2 130 000  100    2018.- Ceļa seguma virskārtas 

maiņa uz betona 

SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

bruģi (Ziedu iela) 199 250 2020. bruģakmens segumu +TP. 

Ielu apgaismojuma veco-

bojāto armatūru nomaiņa. 

450 m. 

225.  2.1.2.3.2. Pašvaldības ceļu ar grants 

un šķembu segumu atjaunošana 

(Vecštāles ceļa sakārtošanas un 

savienojuma ar Sējas novadu 

projekta īstenošana, sadarbībā ar 

LR Aizsardzības ministriju un Sējas 

novada domi) 

VTP2  x   x 2016.-

2022. 

Īstenots projekts 

Vecštāles ceļa 

sakārtošanai un 

savienojuma ar Sējas 

novadu izveidošanai. 

SID 

226.  2.1.2.4.5. Pašvaldības ielu segumu 

atjaunošana (Pagrieziena uz Kadagu 

pie Gaujas tilta atjaunošana) 

VTP2  100    2016.-

2020. 

Izstrādāts pagrieziena uz 

Kadagu pie Gaujas tilta 

projekts. Veikta 

pagrieziena uz Kadagu 

pie Gaujas tilta izbūve. 

SID, 

Būvvalde 

227.  2.1.2.9. Citu projektu izstrāde 

pašvaldības ielu un ceļu 

atjaunošanai 

VTP2  x   x 2016.-

2022. 

Izstrādāti projekti Ādažu 

pašvaldības ceļu un ielu 

atjaunošanai. 

SID 

228.  1.2.7.2. Elektrotransporta 

pilotprojekta īstenošana (elektriskā 

transporta tirgus piedāvājuma 

analīze, līdzfinansējuma 

piesaistīšana pašvaldības elektriskā 

transporta iegādei, iepirkuma 

organizēšana, projekta ieviešana) 

VTP1  100    2016.-

2021. 

Īstenots elektrotransporta 

pilotprojekts (elektriskā 

transporta tirgus 

piedāvājuma analīze, 

līdzfinansējuma 

piesaistīšana pašvaldības 

elektriskā transporta 

iegādei, iepirkuma 

organizēšana, projekta 

ieviešana). 

2017.gadā tika veikts 

monitorings un 

Energo-

pārvaldnieks, 

AID, SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

analizēta situācija. 

229.  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) 

VTP1  100    2020.-

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). 

Energo-

pārvaldnieks, 

AID, SID 

230.  1.2.9.3. Informatīvo materiālu 

publiskošana 

VTP1  100    Regulāri Publicēti informatīvie 

materiāli. 

SAD, 

Energo-

pārvaldnieks 

AID, SAD,  

231.  1.2.9.2. Mobilitātes un Energodienu 

rīkošana 

VTP1  100    Katru gadu Noorganizēta Mobilitātes 

un Energodienas. 

Energodienu 

organizēšana nav 

mērķtiecīga. 

AID, SID 

232.  2.1.11.4.1. Alternatīviem transporta 

satiksmes veidiem nepieciešamās 

infrastruktūras projekta izstrāde (Bio 

elektrouzlādes stacijas izveides 

projekta izstrāde) 

VTP2  x   x 2018.2019.

-2022. 

Izstrādāts projekts 

alternatīviem transporta 

satiksmes veidiem 

nepieciešamās 

infrastruktūras izveidei. 

Energopārval

dnieks, AID, 

SID 

233.  2.1.11.4.2. Alternatīviem transporta 

satiksmes veidiem nepieciešamās 

VTP2  x   x 2018.2019.

-2022. 

Izveidota bio 

elekrouzlādes stacija. 

SID 



47 
 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

infrastruktūras projekta izstrāde (Bio 

elektrouzlādes stacijas izveide) 

234.  3.1.1.13. Zemes ierīcības darbi 

Kadagā 

VTP3 5 000 100    2016.-

2022. 

Uzmērītas 

jaunveidojamās zemes 

vienības un nekustamais 

īpašums iereģistrēts valsts 

kadastra informācijas 

sistēmā. 

SID 

235.  2.1.4.6. Labiekārtot teritorijas pie 

daudzdzīvokļu mājām Kadagā 

VTP2  x  x  2018.2019.

-2022. 

Labiekārtotas 

autostāvvietas pie 

daudzdzīvokļu mājām 

Kadagā (t.sk., ar privāto 

līdzfinansējumu). 

Līdz 2017.gada beigām 

nebija apstiprināts 

detālplānojums. 

SID 

236.  2.1.6.7. Jaunas piebrauktuves izbūve 

pie daudzdzīvokļu mājām Kadagā 

VTP2  x  x  2019.-

2022. 

Izveidotas jaunas 

piebrauktuves pie 

daudzdzīvokļu mājām 

Kadagā. 

Izstrādāts un 

apstiprināts Kadagas 

centra detālplānojums, 

ar piebrauktuvēm ēku 

teritorijām.  

SID, 

Būvvalde 

237.  2.1.4.5. Park & Ride sistēmas 

izveides attīstība 

VTP2  100    2018.2019.

-2022. 

Izveidota Park & Ride 

sistēma. 

SID 

238.  2.1.6.8. Vietējās nozīmes ielas starp 

daudzdzīvokļu mājām un centrālo 

aktīvās atpūtas teritoriju izbūve 

VTP2  x  x  2017 – 

2022. 

Izbūvēta vietējās nozīmes 

iela starp daudzdzīvokļu 

mājām un centrālo aktīvās 

SID, 

Būvvalde 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

Kadagā atpūtas teritoriju Kadagā 

(~520 m). 

239.  2.1.7.2.3. Gājēju un veloceliņu 

maršrutu izstrāde, attīstības projektu 

izstrāde un īstenošana (Aiz 

Podniekiem uz Garkalni) 

VTP2 5 000 000 x   x 2022.- Izstrādāts tehniskais 

projekts. Izbūvēts gājēju 

un velosipēdistu celiņš aiz 

Podniekiem uz Garkalni. 

AID 

240.  12.1.1.8. Zinātniskā centra izveide VTP12 560 000 100    2019.-

2021.2020.

-2022. 

Īstenotas aktivitātes 

zinātniskā centra izveidei 

Ādažu novadā. 

Pārcelts izpildes termiņš 

sakarā ar ierobežotiem 

finanšu resursiem 

sakarā ar lielu ES fondu 

projektu īstenošanu 

tuvākajos gados. 

AID 

241.  4.1.1.3.9. Polderu teritoriju attīstība 

(Ādažu ciema Jaunkūlu ielas grāvja 

0.5 km atjaunošanas būvprojekts) 

VTP4 1 200 100    2019. Iztrādāts Ādažu ciema 

Jaunkūlu ielas grāvja 0.5 

km atjaunošanas 

būvprojekts. 

SID 

242.  4.1.1.3.10. Polderu teritoriju 

attīstība (Ādažu ciema Jaunkūlu 

ielas grāvja 0.5 km atjaunošanas 

būvdarbi) 

VTP4 10 000 100    2020.-

2021. 

Veikti Ādažu ciema 

Jaunkūlu ielas grāvja 0.5 

km atjaunošanas 

būvdarbi, atjaunojot 

ūdens noteci. 

SID 

243.  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.) 

VTP2  100    2018.-

2022. 

Izstrādāti projekti ceļa 

infrastruktūras attīstībai 

pie valsts galvenā 

autoceļa A1 “Rīga – 

Ainaži” (E67) 

(piebraucamie ceļi, 

SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

divlīmeņu krustojumi, 

ieskriešanās joslas, gājēju 

tuneļi vai tilti utt.). 

244.  2.1.5.3. Baltezera apvedceļa izbūve, 

sadarbībā ar LR Satiksmes 

ministriju un Garkalnes novada 

domi 

VTP2  x   x 2018.2019.

-2022. 

Izbūvēts Baltezera 

apvedceļš, sadarbībā ar 

LR Satiksmes ministriju 

un Garkalnes novada 

domi. 

SID 

245.  2.1.5.4. Šķērsojuma pie A1 izbūve 

pie Stapriņiem, sadarbībā ar LR 

Satiksmes ministriju 

VTP2  50   50 2019.-

2022. 

Īstenota gājēju 

savienojuma izbūve starp 

Ādažiem un Stapriņiem 

Gaujas ielas galā. 

Paredzēts teritorijas 

plānojumā. 

SID, 

Būvvalde 

246.  2.1.6.1. Lauku ielas izbūve (Vējupes 

ielas virzienā) 

VTP2 250 000 100    2018.-

2022. 

Izstrādāts Lauku ielas 

izbūves projekts. Izbūvēta 

Lauku iela. 

SID 

247.  2.1.2.3.1. Pašvaldības ceļu ar grants 

un šķembu segumu atjaunošana 

(Smilškalnu ceļš) 

VTP2 1 134 969 30 70   2021. “Smilškalnu ceļš 

(autoceļa pie mājām 

“Uguntiņas”, “Kārpiņas” 

būvniecība) (4,0 km)”. 

Aktualizēts TP. Izbūvēts 

asfaltbetona segums, 

gājēju celiņš, velo celiņš, 

apgaismojums. 

SID 

248.  2.1.5.7. Projektu īstenošana ceļa 

infrastruktūras attīstībai pie valsts 

galvenā autoceļa A1 “Rīga – 

Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, 

divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās 

VTP2  x   x 2018.2019.

-2022. 

Īstenoti projekti ceļa 

infrastruktūras attīstībai 

pie valsts galvenā 

autoceļa A1 “Rīga – 

Ainaži” (E67) 

SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.) (piebraucamie ceļi, 

divlīmeņu krustojumi, 

ieskriešanās joslas, gājēju 

tuneļi vai tilti utt.). 

249.  2.1.10.1. Projekta izstrāde Kaula 

tilta pārbūvei, lai to varētu izmantot 

autotransporta vajadzībām 

VTP2 100 000 100    2018.2019.

-2020. 

Izstrādāts projekts Kaula 

tilta pārbūvei, lai to 

varētu izmantot 

autotransporta 

vajadzībām. 

SID 

250.  2.1.10.2. Kaula tilta pārbūve, lai to 

varētu izmantot autotransporta 

vajadzībām 

VTP2 1 200 000 100    2018.2020. Kaula tilts pārbūvēts, lai 

to varētu izmantot 

autotransporta 

vajadzībām. 

SID 

251.  1.1.4.5. Ūdenssaimniecības sistēmas 

attīstības projekta īstenošana 

Smilgās 

VTP1  100    2020.- Īstenots projekts 

ūdenssaimniecības 

sistēmas attīstībai 

Smilgās. 

SIA “Ādažu 

Ūdens” 

252.  8.1.2.5. Darbības inženiertehnisko 

infrastruktūru nodrošināšanai citās 

perspektīvajās industriālajās un 

komerciālajās teritorijās 

VTP8  x   x 2019.-

2022. 

Veiktas darbības 

inženiertehnisko 

infrastruktūru 

perspektīvajām 

industriālajām un 

komerciālajām teritorijām 

nodrošināšanai. 

Perspektīvajās 

industriālajās un 

komerciālajās teritorijās 

nodrošināta 

inženiertehniskā 

infrastruktūra. 

AID, SID, 

Būvvalde 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

253.  8.1.2.8. Jaunu komunikāciju sistēmu 

izveide vietās, kur esošā blīvā 

apbūve nav ar tām nodrošināta, un 

kur veidojas vai paplašinās blīvas 

apbūves teritorijas, uzsvaru liekot uz 

perspektīvo rūpniecības teritoriju 

attīstību 

VTP8  x   x 2019.-

2022. 

Izveidotas 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 attīstību. 

AID 

254.  10.1.2.3. Citiem jauniem sporta 

veidiem nepieciešamās 

infrastruktūras attīstība 

VTP10  x   x 2016.-

2022. 

Izveidoti jauni sporta 

laukumi. Uzsākti jauni 

sporta veidi. 

2018.gadā plānots 

izveidot nūjošanas 

grupas pieredzējuša 

speciālista vadībā. 

Sporta daļa 

255.  8.1.4.2. PPP projektu tehniski 

ekonomisko pamatojumu izstrāde 

VTP8  x   x 2021.- Izstrādāti PPP projektu 

tehniski ekonomiskie 

pamatojumi. Izstrādāti 

PPP projekti. 

AID 

256.  8.1.4.3. PPP projektu ieviešana VTP8  x   x 2021.- Ieviesti PPP projekti. AID, SID 

257.  2.1.2.2.7. Pašvaldības ceļu ar asfalta 

segumu atjaunošana (Vējupes ceļi) 

VTP2  x   x 2022.- Atjaunoti Vējupes ceļi. SID 

258.  2.1.2.3.3. Pašvaldības ceļu ar grants 

un šķembu segumu atjaunošana 

(Citu ceļu ar grants un šķembu 

segumu atjaunošana) 

VTP2  x   x 2022.- Atjaunoti citi pašvaldības 

ceļi ar grants un šķembu 

segumu. 

SID 

259.  2.1.2.4.7. Pašvaldības ielu segumu VTP2 1 280 585 100    2018.- “Alderu un Kanāla ielu SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

atjaunošana (Alderu un Kanālu 

ielas) 

2022. rekonstrukcija (5,0 km)”. 

Izstrādāts TP. Atjaunots 

asfaltbetona segums, 

izbūvēts gājēju un 

veloceliņš un 

apgaismojums. 

260.  2.1.2.4.10. Pašvaldības ielu segumu 

atjaunošana (Nūrnieku iela) 

VTP2 1 398 404 100    2022. “Nūrnieku ielas izbūve 

(1,4 km)”. Izstrādāts TP. 

Izbūvēts asfaltbetona 

segums un gājēju celiņš, 

apgaismojums. Jārisina 

kopā ar aizsargdambja 

izbūvi. 

SID 

261.  2.1.2.4.12. Pašvaldības ielu segumu 

atjaunošana (Baltezera un Bukultu 

ielas) 

VTP2  100    2022.-

2020. 

“Baltezera un Bukultu 

ielu rekonstrukcija (3,5 

km)”. Izbūvēts 

asfaltbetona segums, 

gājēju celiņš, velo celiņš, 

apgaismojums. 

SID 

262.  2.1.11.5. Dzelzceļa atzara uz 

Eimuriem izbūve 

VTP2  x   x 2022.- Veikta dzelzceļa atzara uz 

Eimuriem izbūve. 

SID 

263.  2.1.11.6. Citiem alternatīviem 

transporta satiksmes veidiem 

nepieciešamās infrastruktūras 

izveide 

VTP2  x   x 2022.- Veikta alternatīviem 

transporta satiksmes 

veidiem nepieciešamās 

infrastruktūras izveide. 

SID 

264.  9.1.1.14. Karjeras centra izveide VTP9 5 000 100    2017. Izpildīts. Ādažu 

vidusskolā strādā īpaši 

sagatavoti pedagogi 

karjeras konsultanti. 

Ādažu vidusSkolas telpās 

ĀVS 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

izveidots karjeras centrs. 

Jāturpina karjeras 

centra labiekārtošana 

un papildināšana ar 

metodiskajiem 

materiāliem. 

265.  5.4.1.3. Aizturēšanas telpas 

paplašināšana 

VTP5 9 000 100    2018.-

2022. 

Esošajās telpās veikt 

izbūvi atbilstoši MK 

noteikumiem, īslaicīgi 

aizturēto personu 

novietošanai. Laika un 

degvielas ekonomija, 

lokāla lietvedības 

nodrošināšana atsevišķos 

gadījumos. 

ĀPP 

266.  5.4.2.2. Pašvaldības policijas 

iekštelpu atjaunošana 

VTP5 9 000 100    2016.-

2022. 

Energoefektivitātes 

uzlabošanās. Pievilcīgāka 

darba vide un 

pievilcīgāka vide 

apmeklētājiem. 

SID, ĀPP 

267.  4.1.3.8. Zeduļu dambja (2.2 km) 

atjaunošana Saules pļavās 

VTP4 270 000 100    2020.- Pasargātas teritorijas 

“Pārgaujas” teritorijā. 

SID 

268.  2.1.6.4. Venču ceļa (V46) 

savienojuma ar autoceļu A2 izbūve, 

sadarbībā ar LR Satiksmes 

ministriju un Garkalnes novada 

domi 

VTP2  x   x 2022.- Īstenota Venču ceļa (V46) 

savienojuma ar autoceļu 

A2 izbūve. 

Būvvalde 

269.  6.1.2.11. Gaujas – Baltezera kanāla 

atjaunošana un krastu labiekārtošana 

VTP6   x  x 2022.- Veikta Gaujas – Baltezera 

kanāla atjaunošana un 

krastu labiekārtošana. 

SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

270.  6.1.2.12. Ādažu iekšējo ūdenstilpņu 

savienošana ar kanālu 

VTP6    100  2022.- Ādažu iekšējās 

ūdenstilpnes savienotas ar 

Gaujas – Baltezera 

kanālu. 

SID 

271.  11.1.4.4. Projekta izstrāde brīvdabas 

estrādes izbūvei 

VTP11  x   x 2019.-

2020. 

2022.- 

Izstrādāts projekts 

brīvdabas estrādes 

būvniecībai. 

Šāda būve nav aktuāla. 

Brīvdabas estrādes 

nodrošina 

ārpakalpojums, 

atkarībā no izvēlētās 

pasākumu vietas. 

Estrādes būvniecība un 

uzturēšana ir lieki 

pašvaldības izdevumi. 

Estrāde ir izmantojama 

tikai 3 mēnešus gadā 

vasaras periodā. 

Koncertdarbība 

estrādēs nav aktuāla!!! 

SID, 

Kultūras 

centrs 

272.  11.1.4.5. Brīvdabas estrādes izbūve VTP11  x   x 2021.-

2022. 

2022.- 

Izveidota brīvdabas 

estrāde. 

Šāda būve nav aktuāla. 

Brīvdabas estrādes 

nodrošina 

ārpakalpojums, 

atkarībā no izvēlētās 

pasākumu vietas. 

Estrādes būvniecība un 

uzturēšana ir lieki 

SID, 

Kultūras 

centrs 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

pašvaldības izdevumi. 

Estrāde ir izmantojama 

tikai 3 mēnešus gadā 

vasaras periodā. 

Koncertdarbība 

estrādēs nav aktuāla!!! 

273.  3.1.2.10. Alderu muižas parka 

izmantošana sabiedrības vajadzībām 

VTP3  100    2018.-

2021. 

Labiekārtota Alderu 

muižas parka teritorija. 

SID, AID 

274.  11.1.4.2. Projekta izstrāde estrādes 

izbūvei pie Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes 

VTP11  x   x 2022.- Izstrādāts projekts 

estrādes būvniecībai pie 

Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes. 

SID, ĀPII 

275.  11.1.4.3. Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes estrādes izbūve 

VTP11  x   x 2022.- Izveidota Ādažu 

pirmsskolas izglītības 

iestādes estrāde. 

SID, ĀPII 

276.  2.1.11.7. Garkalnes ciema Lazdu 

ielas labiekārtošanu un izbūve no 

Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22 

VTP2  x   x 2022.- Labiekārtota Garkalnes 

ciema Lazdu iela un 

izbūvēta Lazdu iela 

posmā no Lazdu ielas 18 

līdz Lazdu ielai 22. 

SID 

277.  2.1.11.8. Apgaismojuma izveide no 

ciemata “Ķurzuļi” līdz viesu namam 

VTP2  x   x 2022.- Izveidots apgaismojums 

no ciemata “Ķurzuļi” līdz 

viesu namam. 

 

SID 

278.  3.1.2.11. “Zaļās” pieturas izveide 

pie autoceļa A1 

VTP3     100 2018.- Izveidota “zaļā” pietura 

pie autoceļa A1. A1 nav 

SID jurisdikcija. 

SID 

279.  1.2.4.7. Energoefektivitātes 

pasākumu īstenošana, piesaistot 

VTP1  x x   2016.- Īstenoti 

energoefektivitātes 

SID, ĀVS, 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

trešās puses finansējumu (t.sk., 

apkures sistēmu pilnveidošana, 

bēniņu siltināšana, cauruļvadu 

siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu 

siltināšana, ventilācijas sistēmas 

rekonstrukcija, pagrabu siltināšana) 

2020. pasākumi, piesaistot 

trešās puses finansējumu 

(t.sk., apkures sistēmu 

pilnveidošana, bēniņu 

siltināšana, cauruļvadu 

siltumizolācijas 

uzlabošana, ārsienu 

siltināšana, ventilācijas 

sistēmas rekonstrukcija, 

pagrabu siltināšana). 

2017.gadā tika vestas 

pārrunas ar 

potenciālajiem 

partneriem. 

ĀPII, KPII 

280.  1.2.4.5. Gandrīz nulles enerģijas 

patēriņa demonstrācijas pašvaldības 

ēkas projektēšana 

VTP1  100    2018.2019.

-2020. 

Izprojektēta gandrīz 

nulles enerģijas patēriņa 

demonstrācijas 

pašvaldības ēka. 

SID uzskata, ka 

uzdevums ir nesamērīgs 

pašvaldībai un netiks 

realizēts. 

Mainīts pasākuma 

izpildes termiņš sakarā 

ar pašvaldības 

ierobežotajām budžeta 

iespējām. 

AID 

Energopārv

aldnieks, 

SID 

281.  1.2.4.6. Gandrīz nulles enerģijas 

patēriņa demonstrācijas pašvaldības 

ēkas būvniecība 

VTP1  100    2019.-

2020. 

Izbūvēta gandrīz nulles 

enerģijas patēriņa 

demonstrācijas 

pašvaldības ēka. 

AID 

Energopārv

aldnieks, 

SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

SID uzskata, ka 

uzdevums ir nesamērīgs 

pašvaldībai un netiks 

realizēts. 

Mainīts pasākuma 

izpildes termiņš sakarā 

ar pašvaldības 

ierobežotajām budžeta 

iespējām. 

282.  1.2.6.3. Jaunu siltumenerģijas 

patērētāju piesaiste CSS, tās 

esošajās robežās 

VTP1  100    2016.-

2021. 

Piesaistīti jauni 

siltumenerģijas patērētāji 

CSS, tās esošajās robežās. 

SIA “Ādažu 

Namsaimnie

ks” 

283.  2.1.2.2.6. Pašvaldības ceļu ar asfalta 

segumu atjaunošana (Eimuru ceļš) 

VTP2 2 000 000 15 85   2018.-

2022. 

Atjaunots Eimuru ceļš. SID, AID 

284.  3.1.10.1. Kultūras pieminekļu izpēte 

pašvaldības teritorijā 

VTP3  100    2018.2019.

-2022. 

Veikta pašvaldības 

teritorijā esošo kultūras 

pieminekļu izpēte. 

Kultūras 

centrs, 

Ādažu 

Vēstures un 

mākslas 

galerija 

285.  3.1.10.2. Aktivitātes kultūras 

pieminekļu saglabāšanai pašvaldības 

teritorijā 

VTP3  100    2018.2019.

-2022. 

Veiktas aktivitātes 

kultūras pieminekļu 

saglabāšanai pašvaldības 

teritorijā. 

Kultūras 

centrs, 

Ādažu 

Vēstures un 

mākslas 

galerija 

286.  9.1.6.4. Fiziski pieejamas vides 

nodrošināšana izglītības iestādēs 

izglītojamiem ar fiziskās kustības 

traucējumiem 

VTP9  100    2016.-

2022. 

Nodrošināta izglītības 

iestādes pieejamība, 

izmantojot Ādažu 

slimnīcas resursus, 

ĀVS 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

izglītojamiem ar 

funkcionāliem 

traucējumiem. Līdz 

2017.gada beigām ĀVS 

nebija skolēni ar 

kustību traucējumiem.  

2018.gada budžetā tiek 

plānoti līdzekļi vides 

pieejamības 

uzlabošanai.  

287.  9.2.1.2. Jauniešu centra izveide, 

kurā tiek nodrošinātas jaunu interešu 

izglītības programmu satura 

pilnveides un jaunu daudzveidīgu 

programmu ieviešanas 

VTP9  100    2018.2019.

-2022. 

Tiek nodrošinātas jaunas 

zināšanas, prasmes, 

iemaņas atbilstoši dažādu 

sociālo grupu vajadzībām. 

Lūdz šo ieplānot 1gadu 

pēc multifunkcionālā 

sociālā centra izveides. 

Izglītības 

darba un 

jaunatnes 

lietu 

speciālists 

288.  5.2.2.2. Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai 

Ādažu novadā 

VTP5 112172,00  85  15 2017.-

2019. 

Veselību veicinošu 

pasākumu un aktivitāšu 

organizēšana visām 

vecuma grupām. Veselību 

veicinoša inventāra 

iegāde. 

AID 

289.  9.2.3.3.1. Mūžizglītības projekta 

SAM 8.4.1. “Pilnveidot nodarbināto 

personu profesionālo kompetenci”  

VTP9 

RV9.2. 

x  85  15 

 

2017.-

2022. 

Nodrošinātas  

mūžizglītības iespējas  

novadā deklarētiem 

nodarbinātiem vecumā no 

25 gadiem profesionālās 

tālākizglītības , 

profesionālās pilnveides 

vai neformālās izglītības 

Izglītības 

darba un 

jaunatnes 

lietu 

speciālists 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

programmas apguvei.. 

290.  6.2.1.5.1. Informatīvo materiālu par 

novadu izdošana: materiāli par 

Ādažu novadu un vēsturi. 

VTP6 

U.6.2.1. 

4 000 eiro 

katram 

projektam 

    2018.-

2022. 

Informācija par Ādažu 

novadu un vēsturi.  

SAD, 

muzejs, 

Ādažu 

Vēstures un 

mākslas 

galerija 

291.  6.2.1.9. Ādažu novada kalendāra 

izdošana Ādažu iedzīvotājiem 

VTP6 

U.6.2.1. 

3 900 eiro 

katru gadu 

    Regulāri Ādažu novada kalendārs 

Ādažu iedzīvotājiem. 

SAD 

292.  6.2.5.6. Tūrisma maršrutu shēmu 

izdošana 

VTP6 12 261 katru 

kadu 

    2016.-

2022. 

Izdoti materiāli ar 

tūrisma maršrutu 

shēmām. Tūrisma 

centrs (tūrisma 

speciālists ar tūrisma 

info Vēstures un 

mākslas galerijā) 

sagatavos un izdos 

tūrisma maršrutu 

shēmas. 

Publicētas velo shēmas 

mājaslapā. Izdota 

novada karte, kurā 

iezīmēti visi 

velomaršruti. Izdots 

velomaršrutu buklets. 

SAD, 

tūrisma 

speciālists 

293.  1.2.6.4. Jaunas – esošās, uz 

atjaunojamiem resursiem 

balstītas, katlu mājas pārbūve – 

izbūve Ādažu centrā 

VTP1 800 000  x x x 2018.-

2019. 

Pārbūvēta – izbūvēta 

jauna – esoša, uz 

atjaunojamiem 

resursiem balstīta, katlu 

māja Ādažu centrā, lai 

nodrošinātu centralizēto 

SIA “Ādažu 

Namsaimnie

ks” 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

siltumapgādi. 

294.  2.1.6.9. Ceļa uz atkritumu 

laukumu Kadagā izbūve 

VTP2 90 000 100    2018.-

2019. 

Izbūvēts ceļš Kadagā uz 

atkritumu laukumu. 

SID 

295.  2.1.2.5.9. Pašvaldības ielu ar 

grants un šķembu segumu 

nomaiņa pret bruģi (Lazdu iela) 

VTP2 168 000 100    2022. Ceļa seguma virskārtas 

maiņa uz betona 

bruģakmens segumu. 

SID 

296.  2.1.2.5.10. Pašvaldības ielu ar 

grants un šķembu segumu 

nomaiņa pret bruģi (Vārpu iela) 

VTP2 19 000 100    2017.-

2018. 

Ceļa seguma virskārtas 

maiņa uz betona 

bruģakmens segumu. 

SID 

297.  2.1.2.5.11. Pašvaldības ielu ar 

grants un šķembu segumu 

nomaiņa pret bruģi (Liepavotu 

iela) 

VTP2 112 000 100    2022.- Ceļa seguma virskārtas 

maiņa uz betona 

bruģakmens segumu. 

SID 

298.  2.1.2.4.13. Pašvaldības ielu 

segumu atjaunošana (Pirmās ielas 

seguma atjaunošana un pārbūve) 

VTP2 700 000 100    2022.- Ceļa infrastruktūras 

uzlabošana. 

SID 

299.  2.1.7.2.4. Gājēju un veloceliņu 

maršrutu izstrāde, attīstības 

projektu izstrāde un īstenošana 

(Alderu iela (veloceliņš)) 

VTP2 240 000 100    2019. Izbūvēts veloceliņš 

Alderu ielā. 

SID 

300.  2.1.7.2.5. Gājēju un veloceliņu 

maršrutu izstrāde, attīstības 

projektu izstrāde un īstenošana 

(“Velo infrastruktūras uzlabošana 

Ādažu novadā” – LEADER 

projekts) 

VTP2 12 243 10 90   2017. Izveidoti trīs publiski 

pieejami velo 

infrastruktūras objekti 

ar velostatīviem, 

velopumpjiem un 

velosipēdu remontu 

stendiem, uzstādītas 

velomaršruta zīmes. 

AID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

301.  1.2.4.8. Save your bUildiNg by 

SavINg Energy. Begin to move 

more quickly (“Accelerate 

SUNShINE”) 

VTP1 128 465    100 2017.-

2020. 

Atjaunotas vairākas 

daudzdzīvokļu un 

publiskās ēkas, 

izmantojot 

energoefektivitātes 

pakalpojumu līgumus. 

AID, 

Energopārv

aldnieks 

302.  9.1.7.8. Projekta “Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” īstenošana 

VTP9 115 589  100   2017.-

2018. 

Daudzveidīgās atbalsta 

aktivitātēs izglītojamo 

individuālo kompetenču 

attīstībai kopā tiks  

iesaistīti 1420 skolēni, 

kas ir sākumskolas 

izglītības pakāpē (1.-

6.klase). 

Izglītības 

darba un 

jaunatnes 

lietu 

speciālists 

303.  3.1.5.9. Līgo laukuma 

labiekārtošana Ādažu centrā, 

5.kārta 

VTP3 48 000 100    2018. Izbūvēta publiskā 

tualete. 

SID 

304.  5.5.1.6. Konkursa “Ziemassvētku 

dekorācijas īpašumos” īstenošana 

VTP5 1 000 100    2015.-

2022. 

Izsludināts konkurss 

par ziemassvētku 

dekorācijām īpašumos.  

Apbalvoti konkursā 

pieteiktie īpašumi. 

AID 

305.  3.1.3.3.2. Pasākumi atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas 

kvalitātes paaugstināšanai 

(Atkritumu urnu uzstādīšana) 

VTP3 3 690 100    2018. Uzstādītas 30 atkritumu 

urnas. 

SID 

306.  3.1.1.14. 

Manipulatora/pašizkrāvēja iegāde 

VTP3 30 600 100    2018. Iegādāts manipulators 

/pašizkrāvējs. 

SID 

307.  3.1.8.8.1. Projekta “Zivju resursu VTP3 2 600 25 75   2018. Īstenots projekts “Zivju SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 
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Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 
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rezultatīvie rādītāji 
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par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

pavairošana Lielajā Baltezerā” 

īstenošana 

resursu pavairošana 

Lielajā Baltezerā” 

makšķerēšanas tūrisma 

veicināšanai novadā. 

308.  9.1.7.7. Izglītojamo motivācijas 

veicināšana 

VTP9 10 000 100    2016.-

2018. 

Labāko skolēnu 

apvalvošana par 

sasniegumiem mācību  

olimpiādēs, mūzikas un 

mākslas  konkursos un 

sporta sacensībās. 

Izglītības 

darba un 

jaunatnes 

lietu 

speciālists 

309.  9.2.2.8. Ādažu novada jaunatnes 

politikas rīcības virzienu 

īstenošana 

VTP9  100    2017.-

2022. 

Īstenotas aktivitātes 

Ādažu novada jaunatnes 

politikas rīcības virzienu 

īstenošanai. 

Izglītības 

darba un 

jaunatnes 

lietu 

speciālists 

310.  9.1.1.11.6. Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes atjaunošana 

(Peldbaseina remonts) 

VTP9 41 201 100    2017.-

2018. 

Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādē 

atjaunots peldbaseins 

SID, ĀPII 

311.  2.1.2.1.1. Esošā ceļa 

infrastruktūras stāvokļa izpēte 

(ceļu un ielu inventarizācija) 

VTP2 12 000 100    2018. Veikta pašvaldības ceļu 

un ielu inventarizācija. 

SID 

 

312.  3.1.8.8.2. Projekta “Zivju resursu 

pavairošana Mazajā Baltezerā” 

īstenošana 

VTP3  25 75   2018.-

2022. 

Īstenots projekts “Zivju 

resursu pavairošana 

Mazajā Baltezerā” 

makšķerēšanas tūrisma 

veicināšanai novadā. 

SID 

313.  3.1.8.8.3. Projekta “Zivju resursu 

pavairošana Dūņezerā” 

īstenošana 

VTP3  25 75   2018.-

2022. 

Īstenots projekts “Zivju 

resursu pavairošana 

Dūņezerā” 

makšķerēšanas tūrisma 

SID 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansēju

ma avoti  

veicināšanai novadā. 

314.  3.1.8.8.4. Projekta “Zivju resursu 

pavairošana Lilastē” īstenošana 

VTP3  25 75   2018.-

2022. 

Īstenots projekts “Zivju 

resursu pavairošana 

Lilastē” makšķerēšanas 

tūrisma veicināšanai 

novadā. 

SID 

315.  3.1.8.8.5. Projekta “Zivju resursu 

pavairošana Vējupē” īstenošana 

VTP3  25 75   2018.-

2022. 

Īstenots projekts “Zivju 

resursu pavairošana 

Vējupē” makšķerēšanas 

tūrisma veicināšanai 

novadā. 

SID 

316.  6.1.1.8. Projekta “Lilastes ezera 

un Dūņezera savienojuma 

tīrīšana” īstenošana 

VTP6 24 200 10   90 2018. Īstenots projekts 

“Lilastes ezera un 

Dūņezera savienojuma 

tīrīšana” un 

apsaimniekošanas 

pasākumi Lilastes ezerā 

un Dūņezerā – veikta 

ezeru savienojuma 

tīrīšana. 

SID 

317.  1.2.1.3. Podnieku ceļa 

apgaismojuma izveide 

VTP1 100 000 100    2018.-

2022. 

Ierīkots apgaismojums 

uz Podnieku ceļa. 

SID 

 


