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Ādažu novada dome 

25.04.2017. 

2.pielikums 

Investīciju plāna izpilde par 2016.gadu 

Paskaidrojumi:  

Pasākums ir izpildīts. Pasākums nav izpildīts  Pārcelts pasākuma izpildes termiņš   

 

Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

1.  9.1.3.2. Jaunas mācību 

īstenošanas vietas izveide 

Ādažu vidusskolā un tai 

nepieciešamās sporta 

infrastruktūras būvniecības 

projekta izstrāde 

VTP9 2015.-

2016. 

Izstrādāts projekts jaunas mācību 

īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā 

būvniecībai Ādažos. 

AID, SID Precizēts izpildes 

termiņš uz “2016.-

2017.” 

Precizēts projekta 

nosaukums. 

Izpildīts.  

Uzsākta projektēšana 2016.g. un 

pagarināsies dēļ iepirkuma 

procesa pagarināšanās pārsūdzību 

u.tml.  

2.  2.1.3.2. Satiksmes 

organizācijas risinājumu pie 

jaunās mācību īstenošanas 

vietas izstrāde 

VTP2 2016.-

2017. 

Veikta satiksmes organizācijas 

shēmas izpēte pie jaunās mācību 

īstenošanas vietas. 

AID Nav veiktas Izpildīts.  

Veiktas jaunās skolas ēkas  

projektēšanas ietvaros. 

3.  2.1.6.5. Attekas ielas 

turpinājuma izbūve 

VTP2 2016.-

2017. 

Izbūvēts Attekas ielas turpinājums. SID Precizēts izpildes 

termiņš uz “2018.-

2019.”  

Precizētas projekta 

izmaksas. 

Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar 

Attekas ielas projektēšanas 

termiņa pagarināšanos 2017.g. 

 

4.  14.1.2.1. Nekustamā 

īpašuma Attekas ielā 16 

VTP14 2016.- Izstrādāti nekustamā īpašuma 

Attekas ielā 16 detālplānojuma 

Būvvalde Precizēts izpildes 

termiņš uz “2018.-

Pārcelts izpildes termiņš. 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

detālplānojuma grozījumu 

izstrāde 

2017. grozījumi. 2019.” Ņemot vēra, ka Attekas ielas 

projektēšana notiek 2017.g., 

nepieciešams pagarināt termiņu. 

detālplānojuma izstrādei. 

5.  9.1.3.3. Jaunas mācību 

īstenošanas vietas Ādažu 

vidusskolā (1.kārta) un tai 

nepieciešamās sporta 

infrastruktūras Ādažu 

novadā būvniecība 

VTP9 2016.-

2018. 

Izveidota jauna mācību īstenošanas 

vieta Ādažu vidusskolai ar sporta 

zāli (6000-8000 m2). Izcelta jauna 

ēka mācību procesa nodrošināšanai 

1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. 

SID Precizēts izpildes 

termiņš uz “2018.-

2019.” 

Precizētas projekta 

izmaksas, projekta 

nosaukums, 

reult.r.. 

Papildinās ar 1. 

atbildīgo- AID. 

Izpildīts. 

Pārcelts izpildes termiņš dēļ ES 

fondu SAM 812 aktivitātes 

uzsākšanas aizkavēšanās. 

6.  2.1.2.4.1. Pašvaldības ielu 

segumu atjaunošana (Gaujas 

ielas posmā starp Rīgas 

gatvi un Attekas ielu 

atjaunošana) 

VTP2 2015.-

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 Precizēts projekta 

sākuma termiņš uz 

“2016.” 

Izpildīts. 

Veikti projektēšanas darbi 

7.  3.1.5.3. Līgo laukuma 

labiekārtošana Ādažu centrā, 

4.kārta 

VTP3 2016.-

2017. 

Izbūvēti: gājēju celiņi no autobusu 

pieturas uz parku, gājēju celiņš ap 

svētku egli, ugunskura vieta, 

atsevišķas apstādījumu grupas. 

AID Precizēts projekta 

beigu termiņš uz 

“2018.” 

Papildināts ar 2. 

Izpildīts. 

Savienojošie celiņi iekļauti Gaujas 

ielas projektā un tiks realizēti kopā 

ar Gaujas ielas izbūvi. Atsevišķi 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

atbildīgo – SID. pasākumi plānoti 2018. 

8.  9.1.1.11.1. Ādažu 

pirmsskolas izglītības 

iestādes atjaunošana 

(Multifunkcionālās zāles 

izbūve pie Ādažu 

pirmsskolas izglītības 

iestādes) 

VTP9 2015.-

2016. 

Izbūvēta multifunkcionāla zāle pie 

Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes. Nodrošināta kvalitatīva 

pirmsskolas izglītības infrastruktūra. 

SID, ĀPII Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.” 

Izpidlīts. 

Veikta multifunkcionālās zāles 

būvniecība Ādažu PII. 

9.  8.1.2.4.1. Projekti publiskās 

infrastruktūras attīstībai un 

pilnveidošanai teritorijā pie 

Muižas, Eimuros un 

„Jaunkūlas” (Muiža) 

VTP8 2015.-

2017. 

Īstenots projekts publiskās 

infrastruktūras attīstībai un 

pilnveidošanai Muižas teritorijā. 

AID, SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2018.” 

Precizētas projekta 

izmaksas. 

Izpildīts. 

Projekta iensiegums iensiegts 

CFLA 2016.gadā. 

Pagarināts projekta īstenošanas 

termiņš dēļ projektēšanas termiņa 

pagarināšanās. 

10.  2.1.2.4.4. Pašvaldības ielu 

segumu atjaunošana (Muižas 

iela) 

VTP2 2016.-

2019. 

“Muižas ielas rekonstrukcija (1,0 

km)”. Atjaunots asfaltbetona 

segums, izbūvēts gājēju un 

veloceliņš, un apgaismojums. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2017.-

2019.” 

 

Izpildīts. 

Izstrādāts un saskaņots projekts, 

saņemta būvatļauja. (šis 

neplānosies no ES naudām). 

 

11.  8.1.2.4.2. Projekti publiskās 

infrastruktūras attīstībai un 

pilnveidošanai teritorijā pie 

Muižas, Eimuros un 

„Jaunkūlas” (Eimuros) 

VTP8 2015.-

2018. 

Īstenots projekts publiskās 

infrastruktūras attīstībai un 

pilnveidošanai Eimuru teritorijā. 

AID, SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2022.” 

Precizēts projekta 

nosaukums. 

 

Izpildīts. 

Iesniegts VARAM projektu idejas 

akcepts. Iespējama projekta 

realizācija, ja VARAM pie 

aktualizācijas paliks  pāri 

finansējums, tāpēc jāparina 

projekta īstenošanas iespējamais 

termiņš. 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

13. 2.1.4.3. Stāvvietas izbūve 

„Gaujas ielas skvēru” 

teritorijā (Gaujas 31) 

VTP2 2011.-

2017. 

Izveidots stāvlaukums. Veikts 

labiekārtojums pie stāvlaukuma. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016-

2018.” 

 

Izpildīts. 

 Pirmā kārta pabeigta, izbūvēts 

grants šķembu  pamats. 

Betonbruģakmens segums tiks 

izbūvēts tiklīdz  piešķirs budžetā 

finansējumu. 

 

14. 2.1.2.4.8. Pašvaldības ielu 

segumu atjaunošana 

(Draudzības iela) 

VTP2 2016.-

2018. 

“Draudzības ielas rekonstrukcija”. 

TP izstrāde. Atjaunots asfaltbetona 

segums, ietve un lietus ūdens 

kanalizācija. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016-

2020.” 

 

Izpildīts. 

Pabeigts posmā no Rīgas gatv. līdz 

Saules ielai, posms no Saules līdz 

Attekas ielai un tā krustojums tiks 

risināts, kad būs pieejams  

15. 6.1.1.2. Publisko ūdeņu 

resursu apsaimniekošanas 

koncepcijas izstrāde 

VTP6 2015.-

2017. 

Izstrādāta publisko ūdeņu resursu 

apsaimniekošanas koncepcija. 

Koncepcijas ietvaros sniegs 

priekšlikumus pašvaldībai ezeru 

apsaimniekošanas iespējās. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016-

2017.” 

Izpildīts. 

2015.gada nogalē noslēgts līgums 

par koncepcijas izstrādi 18 mēnešu 

laikā. 2017.gada aprīlīt iek 

saņemta koncepcijas gala versija. 

2016.gadā veiktas analīzes, 

analīzēti rezultāti, izstrādāti 

ieteikumi ezeru apsaimniekošanai, 

vairākkārtēji organizētas tikšanās, 

lai konkretizētu koncepciajs 

saturu. 

16. 1.2.3.2.1. Ādažu NAI dūņu 

anaeroba stabilizēšana ar 

enerģijas ieguvi (TP 

izstrāde) 

VTP1 2016. Pieteikums investīcijām. SIA „Ādažu 

Ūdens” 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2017.” 

 

Pārcelts izpildes termiņš 

Tiek gatavots 2.investīciju 

pieteikums LIFE programmā, 

1.pieteikums noraidīts. 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

Pie rīsīhbas plāna aktualizācijas 

2018.g. ierosinājums mainīt 

projekta  nosaukumu uz  “Dūņu 

pārstrāde”. 

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 2016. 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. 

Bērnu vecākiem tiek nodrošināta 

iespēja atgriezties darba tirgū. 

SID, ĀPII Nav veiktas Izpildīts. 

Iekārtotas 2 jaunas papildus 

grupas. 2017./2018. mācību gadā 

tiks pārveidota grupa, lai varētu 

uzņemt vairāk  

1,5 – 2,5 gadus veci bērni 

Palielināts bērnu skaits Iestādē 

līdz 376 bērniem. 

20. 9.1.1.8.6. Ādažu vidusskolas 

atjaunošana (Tualešu 

atjaunošana un invalīdu 

tualetes ierīkošana) 

VTP9 2016.-

2019. 

Atjaunotas 18 esošās un izveidotas 

12 jaunas Ādažu vidusskolas 

tualetes, t.sk. ierīkota invalīdu 

tualete. 

SID, ĀVS Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018-

2022.” 

 

Pārcelts izpildes termiņš dēļ 

ierobežotām budžeta iespējām. 

21. 13.1.7.2. Ieviest Ādažu 

novada administratīvajā 

teritorijā deklarēto 

iedzīvotāju identifikācijas / 

privilēģijas karti 

VTP13 2016. Ieviesta Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā deklarēto 

iedzīvotāju identifikācijas / 

privilēģijas karte. 

Grāmatvedīb

a 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2017.” 

 

Izpildīts. 

2016.gadā izvērtēti tehnoloģiskie 

risinājumi un pieņemts lēmums 

atlikt karšu izgatavošanu un 

meklēt integrētākus risinājumus. 

22.  10.1.1.2.1. Attīstīt esošo VTP10 2016. Kadagas ciema centrā izveidots Sporta daļa Precizēts projekta Izpildīts. 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

sporta infrastruktūru ārpus 

Ādažu ciema (Sporta 

laukuma izveide Kadagas 

ciemā) 

sporta laukums. īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2017.” 

 

Tika divas reizes izsludināts 

iepirkums, noslēdzās  bez 

rezultāta. Plānotā sporta laukuma 

teritorijā ir izzāģēti koki, 

izrauti,izvesti celmi, daļēji 

nolidzināta teritorija. 

23. 5.5.1.2. Iedzīvotāju 

iniciatīvu atbalsta konkursa 

„Sabiedrība ar dvēseli” 

īstenošana 

VTP5 2013.-

2022. 

Izsludināts iedzīvotāju iniciatīvu 

atbalsta konkurss „Sabiedrība ar 

dvēseli”. Īstenoti iedzīvotāju 

iniciatīvu atbalsta konkursā 

„Sabiedrība ar dvēseli” iesniegtie 

projekti. 

AID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2022.” 

 

Izpildīts. 

2016.g. 16. martā izsludināts 

kokurss un īstenoti 18 projekti. 

24. 5.1.1.2. Projekta „Proti un 

dari!” īstenošana 

VTP5 2016.-

2018. 

Īstenots projekts „Proti un dari!”. 

Projekta ietvaros iesaistīti 20 

jaunieši, kas nestrādā, nemācās. 

Izglītības 

darba un 

jaunatnes 

lietu 

speciālists 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2017.-

2022.” 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

2017.gada budžetā projekta 

īstenošanai nav paredzēta nauda, 

jo  pašvaldībā (caur Sociālo 

dienestu, pašvaldības policiju, 

Ādažu vidusskolu)  nav 

identificēts neviens NEET 

jaunietis. Projekta publicitāte arī 

2017.gadā tiks nodrošināta 

www.adazi.lv 

25. 5.4.1.1. Novada 

videonovērošanas sistēmas 

attīstīšana 

VTP5 2016.-

2022. 

Jaunu kabeļu ievilkšana, pārraides 

iekārtu izvietošana un uzstādīšana, 

video novērošanas kameru 

uzstādīšana. Droša vide. 

ĀPP Nav veiktas Izpildīts. 

2016.gadā ir realizēts projekts un 

izveidoti patstāvīgās elektrības 

pieslēgumi videokamerām Attekas 

ielā 20 un Rīgas gatves un Pirmās 

ielas krustojumā. 2017.gadā 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

budžetā ir ieplānots 2 video 

novērošanas kameras Gaujas ielā 

un patstāvīgās elektrības izveide 

Draudzības un Rīgas gatves 

krustojumā kā arī Rīgas gatves un 

Pirmās ielas krustojumā. 2016.un 

2017. gada budžetā netika 

apstiprināts video novērošanas 

izveide Kadagas ciemā. 

26. 14.1.1.6. Ādažu novada 

teritorijas plānojuma izstrāde 

VTP14 2015.-

2017. 

Izstrādāts Ādažu novada teritorijas 

plānojums. 

Būvvalde Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2017.” 

Izpildīts. 

 2016.gadā ir izstrādāta Ādažu 

novada teritorijas plānojuma 

1.redakcija. Izpildes kalendārā 

grafika precizēšana saistīta ar 

darbietilpīgu teritorijas plānojuma 

materiālu ievietošanu TAPIS vidē. 

2017. gadā vēl turpinās aktivitātes. 

27. 3.1.1.10. Katlu mājas 

Kadagā pārveidošana par 

pašvaldības noliktavām 

VTP3 2015.-

2017. 

Katlu māja Kadagā pārveidota par 

pašvaldības noliktavām. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2018.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

2016. un 2017. g. budžetā nav 

izdalīta nauda turpmākajām 

darbībām.. 

 

Ierosinājums pie Investīciju  plāna 

aktualizācijas pārcelt pasākuma 

izpildes termiņu. 

28. 3.1.5.4.1. Bērnu un jauniešu 

aktīvās atpūtas parku 

VTP3 2016.-

2022. 

Pie katras daudzdzīvokļu mājas 

Kadagā izveidoti rotaļu laukumi 

AID Precizēts projekta 

nosaukums, 

Izpildīts. 

Izveidota jauniešu aktīvās atpūtas 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

ierīkošana Ādažu novadā 

(Rotaļu laukumu jaunākā 

vecuma bērniem pie katras 

daudzdzīvokļu mājas un 

centrālās aktīvās atpūtas 

teritorijas izbūve Kadagā) 

jaunākā vecuma bērniem un 

izbūvēta 1 centrālā aktīvās atpūtas 

teritorija 

svītrotjot vārdu 

“Kadagā” 

zona Kadagā, ierīkots rotaļu 

laukums vidējā vecuma bērniem, 

uzstādīti soliņi, atkritumu urnas 

un velosipēdu turētāji.  

Izveidots rotaļu laukums Vējupes 

peldvietā.  

29. 9.1.1.11.5. Ādažu 

pirmsskolas izglītības 

iestādes atjaunošana 

(Drošības sistēmu 

uzstādīšana ieejas durvīm, 

videonovērošna) 

VTP9 2016.-

2017. 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 

uzstādīta drošības sistēma, 

videonovērošana. Ierīkota kodu 

atslēga 13 grupiņām un galvenajai 

ieejai. 

SID, ĀPII Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2020.” 

Pagarināts izpildes termiņš dēļ 

ierobežotām budžeta iespējām. 

30. 9.1.1.10. Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes 

atjaunošanas projekta 

izstrāde 

VTP9 2015.-

2022. 

Izstrādāts Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes atjaunošanas 

projekts. 

SID, ĀPII Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2017.-

2018.” 

Papildināts ar 

1.atbildīgo - AID 

Pārcelts izpildes termiņš 

2016.gadā iesniegts apsiprināts 

SAM422 projekta idejas koncepts 

un uzsākat projektēšanas 

uzdevuma sgatavošana. Pagarināts 

termiņš, sakarā ar ES fondu 

aktivitātes ītsenošanas termiņa 

pagarinājumu. 

32. 2.1.2.5.8. Pašvaldības ielu ar 

grants un šķembu segumu 

nomaiņa pret bruģi (Saules 

iela) 

VTP2 2016.-

2017. 

Ceļa seguma virskārtas maiņa uz 

betona bruģakmens segumu +TP. 

Ielu apgaismojuma veco-bojāto 

armatūru nomaiņa. Izstrādāts TP. 

Veikta ielas izbūve. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2018.” 

 

Izpildīts.. 

Veikta ceļa seguma izbūve. 

Pagarināts termiņš dēļ tā , ka 

apgaismojuma izbūvei 2017.g. 

budžetā nav paredzēti līdzekļi. 

34. 13.1.6.1. Energoefektivitātes 

pārvaldības sistēmas modeļa 

VTP13 2016.-

2017. 

Izstrādāts energoefektivitātes 

pārvaldības sistēmas modelis. 

AID Precizēts 

atbildības 

Izpildīts. 

Izstrādāta energopārvaldības 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

izstrāde sadalījums uz 

“Energo-

pārvaldnieks, SID, 

AID” 

sistēmas dokumentācija atbilstoši 

LVS EN ISO 50001:2012 

standarta prasībām 

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 2015.-

2016. 

Izstrādāts Laveru poldera 

ūdensnoteku pārbūves būvprojekts. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2017.” 

Izpildīts. 

Būvprojekts saskaņots 2016.g. 

martā. 

Pie Investīciju plāna aktualizācijas 

nepieciešams precizēt izpildes 

termiņu. 

36. 4.1.1.3.2. Polderu teritoriju 

attīstība (Laveru poldera 

ūdensnoteku (Birznieku gr., 

Melnās Bumbas grāvjmala, 

Eimuru grāvis) 

atjaunošanas/ pārbūves 

būvdarbi + būvuzraudzība) 

VTP4 2016.-

2017. 

Veikta Laveru poldera ūdensnoteku 

atjaunošana. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2017.” 

Izpildīts. 

Būvdarbi pabeigti un nodoti 

2016.gada 21.decembrī saņemts 

būvvaldes saskaņojums par būves 

nodošanu ekspluatācijā. Uz 

2017.gada pavasari palikuši 

atliktie darbi – atbērtnes 

labiekārtošana. 

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 2016.-

2020. 

Izstrādāts Ādažu Centra poldera 

krājbaseina un dambja pik. 00/00 - 

15/57 atjaunošanas projekts. 

SID Precizētas 

izmaksas 

Izpildīts. 

Notiek projektēšana un 

autoruzraudzība. 

39.  4.1.2.2. Sūkņu stacijas 

pārbūves būvprojekta 

VTP4 2016.-

2018. 

Izstrādāts projekts sūkņu stacijas 

pārbūvei. 

SID Precizētas 

izmaksas 

Izpildīts. 

Notiek projektēšana un 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

izstrāde autoruzraudzība. 

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 2016.-

2020. 

Izstrādāts tehniskais projekts krastu 

nostiprināšanai pie Ādažu 

kultūrizglītības centra. 

SID Precizētas izmasas Izpildīts. 

Notiek projektēšana un 

autoruzraudzība. 

45. 4.1.3.9. Pārgaujas pusē 

(labajā krastā) esošo 

apdzīvoto teritoriju 

applūšana - Upmalu 

aizsargdambis (būvprojekts) 

VTP4 2014.- Izstrādāts būvprojekts Upmalu 

aizsargdambja izbūvei. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2019.” 

Izpildīts 

Notiek būvprojekta izstrāde, 

iekļauts pie pretplūdu pasākumiem 

SAM 551 projektā“Novērst plūdu 

un krasta erozijas risku 

apdraudējumu Ādažu novadā”. 

Termiņš pagarināts sakarā ar ES 

fondu aktivitātes ītsenošanas 

termiņa pagarinājumu. 

47. 6.1.2.1. Publisko pludmaļu 

labiekārtošana 

VTP6 2016.-

2020. 

Labiekārtotas 5 publiskās 

pludmales: 2 Baltezerā (Abuļos, 

Bojāros), Alderos, Kadagā, pie 

Vējupes). 

AID, SID Nav veiktas Izpildīts. 

Rotaļu aktivitāšu laukumu izveide 

3 dažāda vecuma grupām Vējupes 

pludmalē. Uz doto brīdi ir veikti 

labiekārtojumi Alderu, Kadagas 

un Vējupes pludmalēs. 

48. 1.1.2.1. Esošās situācijas 

apzināšana (lietus 

notekūdeņu kanalizācija un 

sakari) 

VTP1 2016.-

2017. 

Apzināta esošā situācija 

inženierkomunikāciju sistēmā (lietus 

notekūdeņu kanalizācijā un sakaru 

sistēmā). 

SID Nav veiktas Izpildīts. 

Saules ielas inženierkomunikāciju 

aku lūku regulēšana, novietojuma, 

skaita precizēšana un digitālā 

uzmērīšana. Sakaru kabeļu 

pārbūve. 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

49. 3.1.5.4.2. Bērnu un jauniešu 

aktīvās atpūtas parku 

ierīkošana Ādažu novadā 

(Citu rotaļu laukumu 

ierīkošana) 

VTP3 2015.-

2017. 

Izbūvēta jauniešiem aktīvās atpūtas 

vieta ar sporta laukumiem, 

skrituļotāju celiņiem, āra galda 

tenisiem utt. – iespēja jauniešiem 

aktīvi atpūsties tuvāk mājām. 

AID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2018.” 

Papildināts ar 

2.atbildīgo-SID 

Izpildīts. 

Uzsākta Kadagas aktīvās atpūtas 

laukuma izveide. 

Pagarināts aktivitātes īstenošanas 

termiņš, ņemot vērā aktivitātes  

aktualitāti  

50.  5.1.4.1. Radošo darbnīcu 

izveide vasaras brīvlaikā 

VTP5 2016.-

2022. 

Nodrošināta saturīga brīvā laika 

pavadīšana skolas vecuma 

jauniešiem. 

 Papildināts ar 

atbildīgo - 

Izglītības darba un 

jaunatnes lietu 

speciālists 

Izpildīts. 

Notika 9 radošās darbnīcas, kurās 

piedalījās 135 skolas vecuma bērni 

un jaunieši. 

51. 9.1.7.1. Projekta „Digital 

Citizens in Action” 

īstenošana 

VTP9 2015.-

2017. 

Īstenots projekts „Digital Citizens in 

Action”. 

ĀVS Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.” 

Precizēts finanšu 

avots. 

Izpildīts. 

Erasmus+ projekts. Īstenošanas 
laiks 01.09. 2015..– 31.08.2017.  
2016. gadā notika projekta 
koordinatoru sanāksme Turcijā – 
piedalījās projekta vadītājs un 
mācību aktivitāte Vācijā – 
piedalījās 2 skolotāji un 9 skolēni 

52. 9.1.7.2. Projekta „Sport is 

not only Football” 

īstenošana 

VTP9 2015.-

2017. 

Īstenots projekts „Sport is not only 

Football”. 

ĀVS Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.” 

Izpildīts. 

Erasmus+ projekts. Īstenošanas 
laiks 05.10.2015. – 04.10.2017. 
2016. gadā notika 3 mācību 
aktivitātes Rumānijā, Polijā un 
Bulgārija. Aktivitātēs piedalījās 
2 skolotāji un 10 skolēnu 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

komanda 

53. 4.1.1.3.12. Polderu teritoriju 

attīstība (Laveru poldera 

Garciema ceļa novadgrāvju 

atjaunošana) 

VTP4 2016. Atjaunota ūdens novadīšana no 

Laveru poldera, uzlabota 

lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes kvalitāte. 

SID Nav veiktas Izpildīts. 

2016g. jūlijā atjaunoti grāvji ~3km 

garumā, objekts nodots 

ekspluatācijā. 

54. 2.1.2.3.4. Pašvaldības ceļu ar 

grants un šķembu segumu 

atjaunošana (Laveru ceļš) 

VTP2 2016.-

2017. 

Atjaunots Laveru ceļš. SID Nav veiktas. Izpildīts. 

Projektēšanas darbi. 

55. 1.2.8.1. Zaļā publiskā 

iepirkuma procedūras 

izstrāde un lietojums 

pašvaldības iepirkumos 

VTP1 2016.-

2021. 

Izstrādāta Zaļā publiskā iepirkuma 

procedūra un lietojums pašvaldības 

iepirkumos. 

JID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2019.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

Ņemot vērā, ka jaunais PIL stājās 

spēkā tikai 2017.gadā 1. martā un 

varēs izstrādāt tikai kad būs 

vadlīnijas no IUB un veidosies 

kaut kāda prakse. 

57. 9.1.1.12.2. Ādažu 

pirmsskolas izglītības 

iestādes lietojumā esošās 

teritorijas labiekārtošana 

(Celiņu atjaunošana apkārt 

Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādei) 

VTP9 2015.-

2017. 

Atjaunoti celiņi apkārt Ādažu 

pirmsskolas izglītības iestādei. 

SID, ĀPII Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2018.” 

Izpildīts. 

Atjaunots bruģis pie14.grupas, 

atjaunooti celiņi pie 3.grupas, bet 

pārējo celiņu atjaunošanai 

pagarināts izpildes termiņš dēļ 

ierobežotām budžeta iespējām 

(šogad 100 m garumā bruģēts 

celiņš pie 9.gr.,10.gr.,11.gr. un 

atjaunotas kāpnes pie 15.gr.). 

58. 9.1.1.12.1. Ādažu 

pirmsskolas izglītības 

iestādes lietojumā esošās 

teritorijas labiekārtošana 

VTP9 2015.-

2022. 

Uzlabots apgaismojums pie Ādažu 

pirmsskolas izglītības iestādes 

autostāvvietas. 

SID, ĀPII Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

Izpildīts. 

Apgaismojums uzlabots – jauni 

stabi pie 4.gr., 7.gr., 9.gr., 11.gr., 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

(Apgaismojuma uzlabošana 

pie Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes 

autostāvvietas) 

2022 bet pagarināts izpildes termiņš dēļ 

ierobežotām budžeta iespējām 

(šogad būs vēl 4 sttabi – pie 

stāvvietas, sporta halles un 

12.grupas). 

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 2015.-

2019. 

Izstrādāts projekts Ādažu novada 

domes ēkas Gaujas 16 atjaunošanai, 

piebūves izbūvei. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2019.” 

Papildināts ar 

2.atbildīgao- AID 

Izpildīts. 

2016.g. veiktas ēkas tehniskā 

aspekošana 

60. 3.1.4.2.1. Pašvaldībai 

piederošo vēsturisko ēku 

atjaunošana (Ādažu novada 

domes ēkas Gaujas 16 

atjaunošana, piebūves 

izbūve) 

VTP3 2016.-

2019. 

Veikta Ādažu novada domes ēkas 

Gaujas 16 atjaunošana, piebūves 

izbūve. Ēka tiks atjaunota un 

paplašināta ar mērķi izvietot tajā 

visas pašvaldības iestādes. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2019.” 

Papildināts ar 

2.atbildīgao- AID 

Pārcelts izpildes termiņš ņemot 

vērā pašvaldības prioritātes. 

61. 11.1.5.40. Novada muzeja 

izveide Interreg projekta 

ietvaros 

VTP11 2016.-

2018. 

Izveidots novada muzejs. Kultūras 

centrs 

Nav veiktas Izpildīts. 

 

62. 13.1.4.5. Darbību 

pašvaldības ēkas 

pielāgošanai visām 

nepieciešamajām iestādēm 

veikšana 

VTP13 2016.-

2018. 

Veiktas darbības pašvaldības ēkas 

Gaujas ielā 16 pielāgošanai visām 

nepieciešamajām iestādēm. 

Izpilddirektor

s 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2020.” 

 

Pārcelts izpildes termiņš dēļ 

ierobežotām budzžeta iespējām. 

63. 5.1.1.1. Dienas centra VTP5 2016.- Izveidots dienas centra jauniešiem. Izglītības Precizēts projekta Pārcelts izpildes termiņš dēļ tā, ka  
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

jauniešiem izveide 2022. darba un 

jaunatnes 

lietu 

speciālists 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2022.” 

2016.gada budžetā nebija 

paredzēti  finanšu resursi dienas 

centra izveidei. 

64. 3.1.7.4. Bibliotēkas izveides 

projekta izstrāde 

VTP3 2016.-

2019. 

Izstrādāts projekts bibliotēkas 

izveidei. Iespējams, Gaujas ielā 16. 

AID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2019.” 

Pārcelts izpildes termiņš dēļ 

ierobežotām budzžeta iespējām.? 

68. 3.1.7.7. Brīvā laika centra 

pieaugušajiem izveides 

projekta izstrāde 

VTP3 2016.-

2020. 

Izstrādāts projekts brīvā laika centra 

pieaugušajiem izveidei. Iespējams, 

Gaujas ielā 16. 

Sociālais 

dienests 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2020.” 

Precizēts 

atbildīgais uz SID. 

Pārcelts izpildes termiņš dēļ 

ierobežotām budzžeta iespējām. 

69. 3.1.7.8. Brīvā laika centra 

pieaugušajiem izveide 

VTP3 2017.-

2021. 

Izveidots brīvā laika centrs 

pieaugušajiem. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2020.” 

Precizēts 

atbildīgais uz SID. 

Pārcelts izpildes termiņš dēļ 

ierobežotām budzžeta iespējām. 

70. 3.1.2.8. Vides objektu 

izvietošana Ādažu novada 

teritorijā sadarbībā ar 

uzņēmējiem 

VTP3 2015.-

2016. 

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 Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2018.” 

 

Izpildīts. 

2016.g. uzstādīti 12 velostatīvi pie 

Ādažu vidusskolas konkursa 

“Sabiedrība ar dvēslei” ietvaros, 

veidots Dzīvo sapņu dārzu. 

Pagarināts aktivitātes īstenošanas 

termiņš, ņemot vērā aktivitātes  
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

aktualitāti 

71. 3.1.2.7.3. Zīmju, pilonu 

izvietošana ciemos un citās 

novada teritorijās (Pilonu un 

plakātu izdošana ar Ādažu 

novada kartēm) 

VTP3 2015.-

2018. 

Izdoti un izvietoti piloni un plakāti 

ar Ādažu novada kartēm. 

AID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2018.” 

 

Izpildīts. 

Kadagā uz Kadagas un Mežaparka 

ceļa krustojuma. Remontēts pilons 

pie t.c. Apelsīna, kurā iebrauca 

mašīna 

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 2015.-

2019. 

Uz Gaujas dambja un citur 

uzstādītas informatīvas un 

izglītojošas zīmes, ierīkots pastaigu 

maršruts. 

AID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2019.” 

 

Izpildīts. 

Uzstādītas zīmes pludmalēs, 

parkā. 

 

73. 2.1.3.5. Ātrumu regulējošās 

zīmes pie ciemu robežām 

VTP2 2015.-

2019. 

Uzstādītas zīmes, kas liecina, kur 

sākas un beidzas ciemi. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2019.” 

 

Izpildīts. 

Kadagas ceļš 70km/h, Podnieku 

iela 60km/h. 

74. 2.1.1.2. Projekta izstrāde 

satiksmes drošības 

uzlabošanai uz Ādažu 

pašvaldības ceļiem un ielām 

VTP2 2016.-

2022. 

Izstrādāti projekti satiksmes 

drošības uzlabošanai uz Ādažu 

pašvaldības ceļiem un ielām. 

SID Nav veiktas Izpildīts. 

Ūbeļu ielas satiksmes 

organizācijas uzlabošana 

(ceļazīmes, stāvvietas un 

ātrumvaļņi) 

 

75. 2.1.1.3.1. Satiksmes drošības 

uzlabošanas projektu 

VTP2 2015.-

2022. 

Īstenoti projekti satiksmes drošības 

uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

Izpildīts. 

Ātrumvaļņu izbūve Priežu ielā 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

īstenošana uz Ādažu 

pašvaldības ceļiem un ielām 

(Dažādi satiksmes drošības 

uzlabošanas projektu 

īstenošana uz Ādažu 

pašvaldības ceļiem un 

ielām) 

ceļiem un ielām. Uzstādītas ātrumu 

samazinošās zīmes, labiekārtotas 

gājēju pārejas pie gulošajiem 

policistiem. Guļošo policistu 

izvietošana. 

termiņš uz “2016.-

2022.” 

 

(2.gab.), Austrumu ielā (2.gab.), 

Pirmā ielā(2.gab.), Baltezera ielā 

(2.gab.). 

77. 13.1.4.9. Darbības Klientu 

apkalpošanas centra darbības 

uzlabošanai 

VTP13 2015.-

2016. 

Veiktas darbības Klientu 

apkalpošanas centra darbības 

uzlabošanai. 

Kanceleja Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2015.” 

 

Izpildīts 01.10.2015. Izveidots 

Valsts un pašvaldības vietotais 

klientu apkalpošanas centrs, kas 

nodrošina valsts pārvaldes 8 

iestāžu noteiktās funkcijas. 

78. 7.1.1.2. Kartes izveidošana 

par Ādažu novada domei 

piederošajiem resursiem 

VTP7 2016. Izveidota karte par Ādažu novada 

domei piederošajiem resursiem. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2020.” 

Pārcelts izpildes termiņš. 

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 2016. Izveidota karte par resursiem, kas 

pieejami Ādažu novadā, t.sk., par 

Ādažu novadā pieejamo nekustamo 

īpašumu un Ādažu novadā 

pieejamajiem komerciāli 

apbūvējamiem objektiem. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2017.” 

Pārcelts izpildes termiņš. 

80. 5.4.4.1. Novada iedzīvotāju 

izglītošana par to, ka 

policijas darbs ir uz 

sabiedrību vērsts 

VTP5 2016.-

2022. 

Izveidoti 500 informatīvie bukleti 

par pašvaldības policiju, izdoti 300 

pašvaldības policijas atstarotāji, 

izgatavotas atstarojošas vestes.  

ĀPP Nav veiktas Izpildīts. 

Izstrādāti un izgatavoti 1000 

bukleti par drošību un 500 

kalendāri ar informāciju par ĀPP. 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

Palielināta iedzīvotāju izpratne par 

drošību un rīcību. savstarpējo 

uzticēšanos, atgriezeniskā saites 

komunikāciju. 

Ādažu PII novadītas nodarbības ar 

izglītojamiem par bērnu drošību 

 

 

81. 5.5.1.3. Ādažu novada 

pašvaldības līdzfinansējums 

daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai 

VTP5 2016.-

2022. 

Atbalsts energoauditu veikšanai, 

tehnisko projektu izstrādei. 

Vērtēšanas 

komisija 

Nav veiktas Izpildīts. 

 

82. 5.5.1.4. Pašvaldības 

līdzfinansējums 

daudzdzīvokļu dzīvojamām 

mājām piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai 

VTP5 2015.-

2022. 

Īstenoti projekti pašvaldības 

līdzfinansējuma saņemšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 

piesaistīto zemesgabalu 

labiekārtošanai. 

Vērtēšanas 

komisija 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2022.” 

Izpildīts. 

 

83. 8.1.3.18. Atbalsta konkursa 

inovatīvām biznesa idejām 

īstenošana 

VTP8 2016.-

2022. 

Izsludināts atbalsta konkurss 

inovatīvām biznesa idejām. 

AID Nav veiktas Izpildīts. 

Izsludināts konkurss 2016.g. 

15.aprīlī. 

84. 2.1.8.3.1. Aktivitātes velo 

maršrutu attīstībai 

(Informatīvo zīmju 

uzstādīšana velo maršrutos) 

VTP2 2015.-

2017. 

Velo maršrutos uzstādītas 

informatīvās zīmes. 

AID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2017.” 

Izpildīts. 

Iesniegts LAD projekts "Velo 

infrastruktūras uzlabošana Ādažu 

novadā", kā ietvaros paredzētas 

informatīvās zīmes. 

85. 2.1.8.3.2. Aktivitātes velo 

maršrutu attīstībai (Bukletu 

un velo maršrutu karšu 

izdošana) 

VTP2 2015.-

2017. 

Izdoti bukleti un velo maršrutu 

kartes. 

AID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2017.” 

Izpildīts. 

Iesniegts LAD projekts "Velo 

infrastruktūras uzlabošana Ādažu 

novadā", kā ietvaros paredzēti 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

bukleti un maršrutu kartes. 

86. 3.1.6.3.1. Aktivitātes novada 

kapsētu attīstībai (Novada 

kapsētu paplašināšanas 

koncepcijas izstrāde) 

VTP3 2016. Izstrādāta novada kapsētu 

paplašināšanas koncepcija. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2020.” 

Izpildīts. 

2016.gadā tika izstrādāta Balezera 

kapu attīstības vīzija  

88. 3.1.3.3.1. Pasākumi 

atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmas kvalitātes 

paaugstināšanai (Informatīvo 

kampaņu īstenošana par 

šķirošanas punktiem un 

laukumu) 

VTP3 2016.-

2022. 

Īstenota informatīvā kampaņa par 

šķirošanas punktiem un laukumu. 

SIA „Ādažu 

Namsaimnie

ks” 

Nav veiktas Izpildīts. 

2016.g. Izveidots atkritumu 

šķirošanas laukums  

89. 1.1.4.4. Ūdenssaimniecības 

sistēmas attīstības projekta 

īstenošana līdz Stapriņiem 

VTP1 2016.-

2017. 

Īstenots projekts ūdenssaimniecības 

sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem. 

SIA „Ādažu 

Ūdens” 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2020.” 

Pagarināts izpildes termiņš, jo 

privātais investors nav izpildījis 

pilnībā savas saistības, nav gatavs 

iesaistīties projektā ar savu 

līdzfinansējumu.   

90. 2.1.7.2.2. Gājēju un 

veloceliņu maršrutu izstrāde, 

attīstības projektu izstrāde 

un īstenošana 

(Aizsargdambis „Zaļais 

velo”) 

VTP2 2017.- Izstrādāta veloceliņa maršruta 

attīstības koncepcija un 

labiekārtojuma plāns. Izstrādāts 

tehniskais projekts. Izbūvēts gājēju 

un velosipēdistu celiņš pa 

aizsargdambi. 

AID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz 

“2016..” 

Izpildīts. 

Aizsargdambis kā GreenWays 

Outdoor velo celiņš ietvrets 

2016.g. apstiprinātajā 

Velokoncepcijā. Saskaņā ar šo 

GreenWays politiku – šādi ceļi 

nav speciāli jāizbūvē, tie ir esošie 

ceļi, kas piemēroti velo. 

 

91. 9.1.1.7. Ādažu vidusskolas VTP9 2016.- Izstrādāts Ādažu vidusskolas SID, AID Precizēts projekta Pagarināts izpildes termiņš dēļ 



135 
 

Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

atjaunošanas projekta 

izstrāde 

2022. atjaunošanas projekts. īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2020.” 

ierobežotoiem pašvaldības finanšu 

resursiem 

94. 9.1.1.8.3. Ādažu vidusskolas 

atjaunošana (Ēdināšanas 

bloka atjaunošana) 

VTP9 2016.-

2017. 

Atjaunots Ādažu vidusskolas 

ēdināšanas bloks. 

SID, ĀVS Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz 

“2018..” 

Pagarināts izpildes termiņš dēļ 

ierobežotoiem pašvaldības finanšu 

resursiem 

96. 9.1.1.8.5. Ādažu vidusskolas 

atjaunošana 

(Videonovērošanas sistēmas 

uzlabošana ēkā) 

VTP9 2016.-

2018. 

Ādažu vidusskolas ēkā uzlabota 

videonovērošanas sistēma (pa 

perimetru un iekšā ēkā). 

SID, ĀVS Nav veiktas Izpildīts. 

 Īstenots 1000,00 EUR apmērā 

98. 9.1.1.8.8. Ādažu vidusskolas 

atjaunošana (Ugunsdrošības 

apziņošanas signalizācijas 

sistēmas atjaunošana) 

VTP9 2016.-

2017. 

Atjaunota Ādažu vidusskolas 

ugunsdrošības apziņošanas 

signalizācijas sistēma (izveidota 

adrešu sistēma). 

SID, ĀVS Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2020.” 

Pagarināts izpildes termiņš dēļ 

ierobežotoiem pašvaldības finanšu 

resursiem 

Ir izstrādāts projekts.  

 

100. 9.1.1.9.1. Ādažu vidusskolas 

lietojumā esošās teritorijas 

labiekārtošana (Invalīdu 

uzbrauktuves ierīkošana pie 

ieejas Ādažu vidusskolā, 

ieejas kāpņu atjaunošana un 

centrālā laukuma 

bruģēšana) 

VTP9 2016.-

2017. 

Pie Ādažu vidusskolas ierīkota 

invalīdu uzbrauktuve, atjaunotas 

ieejas kāpnes un nobruģēts 

centrālais laukums. 

SID, ĀVS Nav veiktas Izpildīts. 

2016. gadā atjaunotas ieejas 
kāpnes un nobruģēts centrālais 
laukums.  Projekts realizēts 

75000 EUR apmērā. 

Īstenojot projektu konkursā 

“Sabiedrībai ar dvēseli” uzstādīti 

12 velosipēdu statīvi. 

101. 9.2.2.6. Ādažu vidusskolā 

esošās observatorijas 

VTP9 2016.-

2018. 

Atjaunota Ādažu vidusskolā esošā 

observatorija. 

Biedrība 

„ĀVS 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

Pagarināts izpildes termiņš dēļ 

ierobežotoiem pašvaldības finanšu 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

atjaunošana atbalsta 

biedrība” 

termiņš uz “2018.-

2020.” 

resursiem. 

Observatorijas atjaunošana ir 
vecāku brīvprātīgs darbs, 
izmantojot dāvinājumus un 
saziedotos līdzekļus. 

102. 9.1.1.9.2. Ādažu vidusskolas 

lietojumā esošās teritorijas 

labiekārtošana (Velosipēdu 

statīvu izvietošana drošās 

vietās pie skolas) 

VTP9 2016. Drošā vietā pie skolas izvietoti 

velosipēdu statīvi. 

SID, ĀVS Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2018.” 

Izpildīts. 

 Īstenojot projektu “Sabiedrībai ar 

dvēseli” uzstādīti 12 velosipēdu 

statīvi. Termiņš ir pagarināts, 

ņemto vērā pilānoto pieprasījumu 

pēc velostatīviem nākamajos 

gados. 

103. 9.1.1.9.4. Ādažu vidusskolas 

lietojumā esošās teritorijas 

labiekārtošana (Laukuma 

bruģēšana starp A un B 

korpusiem) 

VTP9 2016.-

2018. 

Nobruģēts laukums starp A un B 

korpusiem, gājēju celiņš, pa kuru 

skolēni pārvietojas uz skolu. 

SID, ĀVS Nav veiktas. Nav izpildīts. 

2016. gadā darbi nav veikti 
finanšu līdzekļu 
nepietiekamības dēļ. 

 

Pie Investīciju plāna 
aktualizācijas izvērtēt projekta 
termiņa pārcelšanu. 

107. 15.1.3.4. Aktivitātes Ādažu 

novada domes sadarbībai ar 

Nacionālajiem bruņotajiem 

spēkiem 

VTP15 2016.-

2022. 

Veiktas aktivitātes Ādažu novada 

domes sadarbībai ar Nacionālajiem 

bruņotajiem spēkiem. 

priekšsēdētāj

s 

Nav veiktas. Izpildīts. 

Notikušas tikšanās ar NBS 

spēkiem. 

112. 4.1.1.3.5. Polderu teritoriju VTP4 2016.- Izstrādāts atjaunošanas projekts SID Precizēts projekta Pagarināts izpildes termiņš dēļ 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

attīstība („Vinetās” grāvja 

atjaunošanas projekta 

izstrāde pie Krūmiņupītes) 

2018. grāvim pašvaldības īpašumā 

„Vinetas”. 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.” 

115. 5.4.1.6. Pašvaldības atbalsts 

ugunsdzēsēju depo izveidei 

VTP5 2016.-

2022. 

Izveidots ugunsdzēsēju depo. Brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju 

biedrība 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2017.-

2022.” 

Pagarināts izpildes termiņš dēļ 

ierobežotoiem pašvaldības finanšu 

resursiem 

117. 5.1.4.2. Brīvprātīgā darba 

prakses izveide 

VTP5 2016.-

2022. 

Izveidota brīvprātīgā darba sistēma. Izglītības 

darba un 

jaunatnes 

lietu 

speciālists 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2017.-

2022.” 

Pagarināts izpildes termiņš. 

2016.g. tika apzinātas jauniešu un 

pašvaldības prakses iespējas un 

bija nepieciešams papildus laiks 

sistēmas izveidošanai.  

119. 11.1.3.3. Iegādāties 

muzejam nepieciešamo 

materiāltehnisko bāzi 

VTP11 2016.-

2018. 

Novada muzejs aprīkots ar 

nepieciešamajiem 

materiāltehniskajiem līdzekļiem un 

aprīkojumu. 

Kultūras 

centrs 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2022.” 

Pagarināts izpildes termiņš, jo  

samazināts muzeja budžets 

 

122. 5.5.1.5. Konkursa „Sakopta 

vide Ādažu novadā” 

īstenošana 

VTP5 2015.-

2022. 

Izsludināts konkurss „Sakopta vide 

Ādažu novadā”.  

Apbalvoti konkursā „Sakopta vide 

Ādažu novadā” iesniegtie darbi. 

Vērtēšanas 

komisija 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2022.” 

Izpildīts. 

Konkurss izsludināts 2016.g. 

jūlijā. 

Sakoptākās vides īpašnieki 

apveikti 2017. gada 17.novembrī. 

123. 1.1.1.4. Pasākumi 

centralizēti piegādātā 

dzeramā ūdens kvalitātes 

paaugstināšanai 

VTP1 regulāri Veikti pasākumi centralizēti 

piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes 

paaugstināšanai. 

SIA „Ādažu 

Ūdens” 

Nav veiktas Izpildīts 

Veikti pasākumi centralizēti 

piegādātā dzeramā ūdens 

kvalitātes paaugstināšanai. 

125. 2.1.2.4.3. Pašvaldības ielu VTP2 2016.- “Ķiršu ielas rekonstrukcija (0,8 SID Precizēts projekta Pārcelts izpildes termiņš dēļ 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

segumu atjaunošana (Ķiršu 

iela) 

2019. km)”. Izstrādāts TP. Izbūvēts betona 

bruģakmens segumu, trotuārs. Ielu 

apgaismojuma veco-bojāto armatūru 

nomaiņa. 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2019.” 

ierobežotiem finanšu resursiem. 

126. 2.1.2.10. Citu pašvaldības 

ielu un ceļu atjaunošanas 

projektu īstenošana 

VTP2 2016.-

2022. 

Īstenoti projekti pašvaldības ceļu un 

ielu atjaunošanai (Luksti). 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2017.-

2022” 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

Norādītie ceļi un ielas pašvaldībai 

pieder tikai daļēji vai arī nepieder 

vispār, tamdēļ šo projektu var 

realizēt tikai iegūstot ceļus un 

ielas pašvaldības  

136. 5.4.2.3. Pašvaldības policijas 

iecirkņa tuvumā esošās 

teritorijas labiekārtošana 

VTP5 2015.-

2022. 

Teritorija kļuvusi apzaļumota, 

ierīkoti soliņi. Pievilcīgāka vide. 

ĀPP Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2022” 

Izpildīts. 

Veikti apzaļumošanas darbi 

pašvaldības policijas pieguļošajā 

teritorijā. 

137. 3.1.8.5. Aktivitātes dabas 

resursu saglabāšanai, 

sakopšanai un aizsardzībai 

VTP3 2016.-

2020. 

Īstenotas aktivitātes dabas resursu 

saglabāšanai, sakopšanai un 

aizsardzībai (informācijas plākšņu 

izvietošana uz aizsargdambja, 

Ūdensrožu parkā, poligona 

teritorijā). 

AID Nav veiktas Izpildīts. 

Veikta dižkoku zīmju uzstādišana. 

138. 5.3.1.1. Diennakts 

traumpunkta izveide 

VTP5 2016.-

2022. 
Izveidots diennakts traumpunkts. 

PSIA „Ādažu 

slimnīca” 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2022.” 

Pagarināts izpildes termiņš dēļ 

ierobežotiem finanšu resursiem 

prjekta īstenošanai. 

139. 5.3.1.2. Diennakts dežūrārsta 

pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšana 

VTP5 2016.-

2022. 
Nodrošināti diennakts dežūrārsta 

pakalpojumi. 

PSIA „Ādažu 

slimnīca” 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

Pagarināts izpildes termiņš dēļ 

ierobežotiem finanšu resursiem 

prjekta īstenošanai. 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

2022.” 

140. 
5.3.1.3. Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 

izveidošana 

VTP5 2016.-

2022. Izveidota neatliekamā medicīniskā 

palīdzība. 

PSIA „Ādažu 

slimnīca” 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2022.” 

Pagarināts izpildes termiņš dēļ 

ierobežotiem finanšu resursiem 

prjekta īstenošanai. 

141. 

5.3.1.4. Dzemdību nodaļas 

izveide 

VTP5 2016.-

2022. 
Izveidota dzemdību nodaļa. 

PSIA „Ādažu 

slimnīca” 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2022.” 

Pagarināts izpildes termiņš dēļ 

ierobežotiem finanšu resursiem 

prjekta īstenošanai. 

142. 5.3.2.1. Slimnīcas fasādes 

atjaunošana 

VTP5 2016.-

2022. 

Atjaunota slimnīcas ēkas fasāde. PSIA „Ādažu 

slimnīca” 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2017.-

2022.” 

Pagarināts izpildes termiņš dēļ 

ierobežotiem finanšu resursiem 

prjekta īstenošanai. 

143. 5.3.2.2. Slimnīcas 

autonomās apkures sistēmas 

izveide 

VTP5 2016.-

2022. 

Izveidota autonomās apkures 

sistēma. 

PSIA „Ādažu 

slimnīca” 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2022.” 

Pagarināts izpildes termiņš dēļ 

ierobežotiem finanšu resursiem 

prjekta īstenošanai. 

144. 1.1.3.2. Tehniski 

ekonomisko pamatojumu 

izstrāde 

inženierkomunikāciju 

sistēmas attīstībai 

VTP1 2016.-

2022. 

Izstrādāti tehniski ekonomiskie 

pamatojumi inženierkomunikāciju 

sistēmu (siltumapgādes, ūdens, 

kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, 

sakaru sistēmas) attīstībai. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2017.-

2022.” 

Izpildīts. 

Izstrādāts ielu apgaismojumu 

rekonstrukcijas plāns 2016-2022 

gadam. 

 

Pie Investīciju plāna aktualizācijas 

pārcelt tprojekta uzsākšanas 

ermiņu uz 2016.g.  

145. 1.1.3.3. VTP1 2016.- Īstenoti projekti SID Precizēts projekta Izpildīts. 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

Inženierkomunikāciju 

sistēmu attīstības projektu 

īstenošana 

2022. inženierkomunikāciju sistēmu 

(siltumapgādes, ūdens, 

kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, 

sakaru sistēmas) attīstībai. 

īstenošanas 

termiņš uz “2017.-

2022.” 

2016.gadā uzsākti 3 investīciju 

projekti ar aizsardzības ministrijas, 

pašvaldības, ES struktūrfondu un 

SIA “Ādažu Ūdens" 

līdzfinansējumu 

 

Pie Investīciju plāna aktualizācijas 

pārcelt tprojekta uzsākšanas 

termiņu uz 2016.g. 

146. 1.1.3.4. Projektu īstenošana 

komunikāciju izveidei līdz 

blīvas apbūves teritorijām 

VTP1 2016.-

2022. 

Īstenoti projekti komunikāciju 

(siltumapgādes, ūdens, 

kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, 

sakaru sistēmas) izveidei līdz blīvas 

apbūves teritorijām. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2017.-

2022.” 

Izpildīts. 

 

2016.gadā uzsākti 3 investīciju 

projekti ar Aizsardzības 

ministrijas, pašvaldības, ES 

struktūrfondu un SIA “Ādažu 

Ūdens" līdzfinansējumu. 

 

Pie Investīciju plāna aktualizācijas 

pārcelt tprojekta uzsākšanas 

termiņu uz 2016.g. 

147. 1.1.3.5. Nepieciešamās 

tehniskās infrastruktūras 

izveide komercteritoriju pie 

Kadagas ceļa attīstībai, 

komercteritoriju realizācijai 

VTP1 2016.-

2022. 

Īstenoti projekti tehniskās 

infrastruktūras izveidei 

komercteritoriju pie Kadagas ceļa 

attīstībai, komercteritoriju 

realizācijai. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2017.-

2022.” 

Papildin;ats ar 2. 

atbildīgo-AID 

Pārcelts izpildes termiņš dēļ 

ierobežotajiem pašvaldības 

budžeta līdzekļiem. 

 

148. 5.2.1.10. Projekta VTP5 2015.- Īstenots projekts Sociālais Precizēts projekta Izpildīts. 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

„Deinstitucionalizācija un 

sociālie pakalpojumi 

personām ar invaliditāti un 

bērniem” īstenošana 

2023. „Deinstitucionalizācija un sociālie 

pakalpojumi personām ar 

invaliditāti un bērniem”. 

dienests īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2022.” 

Projekta „Deinstitucionalizācija un 

sociālie pakalpojumi personām ar 

invaliditāti un bērniem”ietvaros 

izvērtētas 27 pilngadīgas personas 

ar garīra rakstura traucējumiem un 

27 bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem 

Izveidota pašvaldības DI projekta 

vadības grupa  

149. 5.2.1.3. Specializētas 

darbnīcas izveide personām 

ar garīgās attīstības 

traucējumiem pēc 

deinstitucionalizācijas 

VTP5 2016.-

2022. 

Nodarbinātības un prasmju apguves 

nodrošināšana personām ar garīgās 

attīstības traucējumiem pēc 

deinstitucionalizācijas. 

 

Sociālais 

dienests 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2022.” 

Pārcelts izpildes termiņš. 

Pašvaldība 2017.gadā neatbalstīja 

Multifunkcionāla centra izveidi 

Gaujas ielā 16  

Šobrīd nav precizēts kādi 

pakalpojumi tiks nodrošināti DI 

ietvaros 

 

150. 5.2.1.4. Higiēnas centra 

izveide multifunkcionālajā 

centrā 

VTP5 2016.-

2022. 

Izveidots Higiēnas centrs 

pilngadīgām personām ar dažādiem 

funkcionāliem, garīgiem 

traucējumiem un trūcīgiem, 

maznodrošinātiem iedzīvotājiem. 

Sociālais 

dienests 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2022.” 

Pārcelts izpildes termiņš. 

Pašvaldība 2017.gadā neatbalstīja 

Multifunkcionāla centra izveidi 

Gaujas ielā 16  

Šobrīd nav precizēts kādi 

pakalpojumi tiks nodrošināti DI 

ietvaros 

 

151. 5.2.1.5. Ģimenes atbalsta 

centra izveide 

VTP5 2016.-

2022. 
Izveidots ģimenes atbalsta centrs 

bērniem un pilngadīgām personām 

Sociālais 

dienests 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

Pārcelts izpildes termiņš. 

Pašvaldība 2017.gadā neatbalstīja 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

ar dažādiem funkcionāliem, 

garīgiem traucējumiem un viņu 

ģimenes locekļiem. 

termiņš uz “2018.-

2022.” 

Multifunkcionāla centra izveidi 

Gaujas ielā 16  

Šobrīd nav precizēts kādi 

pakalpojumi tiks nodrošināti DI 

ietvaros. 

152. 5.2.1.6. Specializētā 

transporta iegāde 

VTP5 2016.-

2022. 

Iegādāts specializētais 

transportlīdzeklis. Specializētā 

transporta nodrošināšana bērniem 

un pilngadīgām personām ar 

dažādiem funkcionāliem un 

garīgiem traucējumiem. 

Sociālais 

dienests 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2022.” 

Pārcelts izpildes termiņš. 

Specializētais transportlīdzeklis 

nepieciešams, ja tiks izveidots 

Multifunkcionāls centrs. 

 

153. 5.2.1.7. Grupu dzīvokļu 

izveide personām ar 

invaliditāti pēc 

deinstitucionalizācijas 

VTP5 2016.-

2022. 

Dzīvesvietas nodrošināšana 

personām ar garīgās attīstības 

traucējumiem pēc 

deinstitucionalizācijas. 

Sociālais 

dienests 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2022.” 

Pārcelts izpildes termiņš. 

Šobrīd nav precizēts kādi 

pakalpojumi tiks nodrošināti DI 

ietvaros 

154. 5.2.1.8. Kopienas centru 

izveide novada lielākajos 

ciemos 

VTP5 2016.-

2022. 

Izveidots kopienas centrs dažādām 

sociālajām grupām. 

Sociālais 

dienests 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2022.” 

Pārcelts izpildes termiņš. 

Šobrīd nav piemērotu telpu, lai 

attīstītu pakalpojumu 

155. 5.2.3.1. Sociālā dienesta 

telpu labiekārtošana vides 

pieejamības nodrošināšanai 

personām ar funkcionāliem 

traucējumiem 

VTP5 2016.-

2022. 

Pielāgotas sociālā dienesta telpas (2 

tualetes un dušas telpa) personām ar 

funkcionāliem traucējumiem. 

Sociālais 

dienests 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2017.-

2022.” 

Pārcelts izpildes termiņš. 

 

156. 5.2.4.3. Infrastruktūras un 

vides pieejamības 

nodrošināšana personām ar 

VTP5 2016.-

2022. 

Infrastruktūras un vides pieejamība 

personām ar funkcionāliem 

traucējumiem personu dzīvesvietās. 

SID, 

Sociālais 

dienests 

Nav veiktas Izpildīts. 

Ir nodrošināta vides pieejamība 

personām ar funkcionāliem 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

funkcionāliem traucējumiem 

dzīvesvietās (pandusi, 

uzbrauktuves, pacēlāji, citi 

palīglīdzekļi) 

traucējumiem personu 

dzīvesvietās, kuri lūguši 

pašvaldības atbalstu 

 

157. 9.1.1.11.4. Ādažu 

pirmsskolas izglītības 

iestādes atjaunošana (Ziemas 

dārza stiklotās un koka daļas 

atjaunošana) 

VTP9 2016.-

2017. 

Atjaunots Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes ziemas dārzs. 

Nomainīti logi un koka 

konstrukcijas. 

SID, ĀPII Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2017.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

AID- ĀPII siltināšanas īstenošana 

ir atkarīga no ES atlases 

izsludināšanas aizkavēšanās. 

158. 9.1.1.12.3. Ādažu 

pirmsskolas izglītības 

iestādes lietojumā esošās 

teritorijas labiekārtošana 

(Sporta laukuma 

atjaunošana un aprīkojums) 

VTP9 2016.-

2022. 

Atjaunots Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes sporta laukums. 

SID, ĀPII Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2022.” 

Precizēts projekta 

nosaukums. 

Pārcelts izpildes termiņš dēļ 

ierobežotām pašvaldības budžeta 

iepsējām. 

161. 3.1.4.4. Aktivitātes 

pašvaldības teritorijā esošo 

vēsturisko ēku tehniskā 

stāvokļa atjaunošanai 

VTP3 2016.-

2018. 

Veiktas aktivitātes pašvaldības 

teritorijā esošo vēsturisko ēku 

tehniskā stāvokļa atjaunošanai. 

SID, 

Būvvalde, 

AID 

Nav veiktas Izpildīts. 

Veikta ēkas Gaujas 16 tehniskā  

apsekošana 

162. 3.1.2.7.1. Zīmju, pilonu 

izvietošana ciemos un citās 

novada teritorijās (Zīmju 

izvietošana lielāko ciemu 

centros) 

VTP3 2016.-

2019. 

Kadagas, Baltezera, Garkalnes, 

Alderu centros izvietotas zīmes 

publiskās ārtelpas labiekārtojumam. 

AID Nav veiktas Izpildīts. 

Kadagā uz Kadagas un Mežaparka 

ceļa krustojuma. Remontēts pilons 

pie t.c. Apelsīna, kurā iebrauca 

mašīna  

163. 3.1.2.7.2. Zīmju, pilonu 

izvietošana ciemos un citās 

novada teritorijās 

VTP3 2016.-

2019. 

Pie ūdensobjektiem uzstādītas 

novada atpazīstamības zīmes. 

AID Nav veiktas Izpildīts. 

 Pludmalēs ir izvietotas zīmes par 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

(Informatīvo zīmju 

uzstādīšana pie 

ūdensobjektiem) 

ūdensobjektu izmantošanu. 

164. 1.2.6.2. Esošo siltumtrašu 

pakāpeniska modernizācija 

VTP1 2016.-

2021. 

Pakāpeniski modernizētas esošās 

siltumtrases. 

SIA „Ādažu 

Namsaimnie

ks” 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2017.-

2021.” 

Izpildīts. 

2016 gadā modernizēti un/vai 

aprīkoti ar attālinātu vadību 10 

siltummezgli 

Lūdzu pie Investīciju  plāna 

aktualizācijas precizēt aktivitāšu 

uzsākšanas termiņu uz 2016.g. 

165. 10.1.2.1. BMX trases 

izveide 

VTP10 2016.-

2020. 

Izveidota BMX trase. Sporta daļa Nav veiktas Izpildīts. 

 Ir uzsākta BMX trases izbūve 

166. 3.1.5.8. Publisko atpūtas 

laukumu izveidošana 

VTP3 2016.-

2022. 

Izveidoti publiski atpūtas laukumi. AID Nav veiktas Izpildīts. 

Atpūtas vietas ar stendiem pie 

Gaujas tilta un pie Baltezera, kas 

izveidoti konkursa “Sabiedrības 

ar dvēseli”ietvaros. ] 

167. 10.1.2.2. Skeitparka 

laukuma izveide 

VTP10 2016.-

2020. 

Izveidots skeitparka laukums. Sporta daļa Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2017.-

2022.” 

Pārcelts izpildes termiņš. 

Nav atrisināta skeitparka izbūves  

vieta. Budžetā nav plānots 

finansējums projekta realizēšanai 

168. 10.1.1.2.2. Attīstīt esošo 

sporta infrastruktūru ārpus 

Ādažu ciema (Sporta 

laukuma ierīkošana 

Upmalās) 

VTP10 2017. Kadagas ciema Upmalās izveidots 

sporta laukums. 

Sporta daļa Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.” 

Pārcelts izpildes termiņš dēļ 

ierobežotām budžeta iespējām. 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

169. 3.1.1.6. Ūdensrožu parka 

lokālplānojuma, 

detālplānojuma izstrāde 

VTP3 2016.-

2017. 

Izstrādāts Ūdensrožu parka 

lokālplānojums, detālplānojums. 

Būvvalde Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2019.” 

Pārcelts izpildes termiņš. 

2017.g. plenērs par Ūdensrožu 

parka attīstību, lai noteiktu  

lokālplānojuma, detālplānojuma 

uzdevumus 

170. 3.1.1.7. Ūdensrožu parka 

attīstības projekta izstrāde 

VTP3 2015.-

2018. 

Izstrādāts projekts Ūdensrožu parka 

attīstībai. 

Sporta daļa, 

AID, SID 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2019.” 

Papildināts ar 

1.atbildīgo-

būvvaldi 

Pārcelts izpildes termiņš dēļ 

ierobežotām budžeta iespējām 

(skatīt skaidrojumu pie 3.1.1.6. 

punkta) 

 

171. 3.1.1.8. Aktivitātes 

Ūdensrožu parka attīstībai 

VTP3 2015.-

2022. 

Īstenotas aktivitātes Ūdensrožu 

parka attīstībai. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2022.” 

Papildināts ar 

2.atbildīgo-AID 

Izpildīts 

Ūdensrožu parkā īstenots  Mežu 

dienas projekts.  

 

172. 6.1.2.4. Izstrādāt projektus 

pastaigu un atpūtas taku 

ierīkošanai 

VTP6 2016.-

2018. 

Izstrādāti projekti pastaigu un 

atpūtas taku ierīkošanai. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.” 

Papildināts ar 

2.atbildīgo-AID 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

dēļ ierobežotām pašvaldības 

budžeta iespējām. 

174. 3.1.1.9. Pastaigu taku un 

celiņu – dabas taku ar 

atraktīviem atpūtas 

elementiem izveide Ādažu 

VTP3 2015.-

2018. 

Izveidotas atpūtas vietas mežos, ar 

pastaigu un atpūtas vietām, 

tematiskiem elementiem. 

AID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

Izpildīts. 

Ūdensrožu parkā īstenots  Mežu 

dienas projekts. Alderu parka 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

novada ciemos 2018.” sakopšanas talka 

176. 6.1.1.3. Ezeru 

apsaimniekošanas plānu 

izstrāde, zivsaimniecisko 

noteikumu izstrāde 

VTP6 2018.-

2022. 

Konkrēti katras publiskās 

ūdenstilpnes  izmantošanas un 

apsaimniekošanas noteikumi, 

zivsaimnieciskās apsaimniekošanas 

noteikumi. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2022.” 

Izpildīts. 

Izstrādāti zivsaimnieciskās 

apsaimn. noteikumi (Mazais 

Baltezers, Dūņezers, Kadagas 

ezers, Vējupei) 

177. 10.1.1.1.1. Ādažu 

vidusskolas stadiona 

atjaunošana (Sintētiskā 

seguma uzklāšana 

skrejceļiem) 

VTP10 2016.- Skrejceļiem uzklāts sintētiskais 

segments. 

Sporta daļa Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2019.-

2021.” 

Pārcelts izpildes termiņš, jo sakarā 

ar jaunās skolas celtniecību, 

budžetā netiek plānots 

finansējums projekta realizēšanai 

178. 10.1.1.1.5. Ādažu 

vidusskolas stadiona 

atjaunošana (Autostāvvietas 

izveide) 

VTP10 2016.- Izveidotas autostāvvietas. Sporta daļa Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2020.-

2021.” 

Pārcelts izpildes termiņš. 

 Budžetā netiek plānots 

finansējums projekta realizēšanā. 

179. 10.1.1.1.6. Ādažu 

vidusskolas stadiona 

atjaunošana (Karogu mastu 

uzstādīšana (3 gb)) 

VTP10 2016.- Uzstādīti 3 karogu masti. Sporta daļa Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2020.” 

Pārcelts izpildes termiņš. 

Karogi tiks uzstādīti vienlaicīgi ar 

stadiona atjaunošanu. 

180. 10.1.1.1.7. Ādažu 

vidusskolas stadiona 

atjaunošana (Stadiona tablo 

uzstādīšana) 

VTP10 2016.- Uzstādīts stadiona tablo. Sporta daļa Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2020.” 

Pārcelts izpildes termiņš. 

Tablo tiks uzstādīts vienlaicīgi ar 

stadiona atjaunošanu. 

186. 1.1.4.2. Tehniskā projekta 

izstrāde bijušās NAI Kadagā 

rekultivācijai 

VTP1 2016.-

2022. 

Izstrādāti tehniski ekonomiskie 

pamatojumi ūdenssaimniecības 

attīstībai. 

SIA „Ādažu 

Ūdens” 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.” 

Izpildīts. 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

189. 1.2.3.4. Citas aktivitātes 

videi draudzīgas enerģijas 

ražošanas un alternatīvu tās 

ieguves veidu ieviešanai 

VTP1 2016.-

2022. 

Īstenotas aktivitātes videi 

draudzīgas enerģijas ražošanas un 

alternatīvu elektroenerģijas ieguves 

veidu ieviešanai. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.” 

Pagrarināts izpildes termiņš. 

Izvērtējot atjaunojamo 

energoresursu izmantošanas 

iespējas un veicot dažādu 

tehnoloģiju savstarpēju 

salīdzinājumu un to lietošanas 

iespēju analīzi, kā arī finasiālās 

izmaksas tiek secināts, ka šadas 

iespējas ir saules enerģijas 

izmantošanai (saules baterijas). 

Šadu projektu ES līdzfinansējuma 

gadījumā ir lietderīgi piedalīties 

šādās aktivitātes. Ekspertu 

viedokļu daudzvedībā dominē 

viedoklis, ka tuvāko piecu gadu 

laikā nav paredzēts ES 

līdzfinansējuma. Līdz ar to 

projekta īstenošanas termiņš tiek 

pagarināts. 

191. 8.1.5.1. Tirgus laukuma 

attīstība Ādažu novadā 

VTP8 2015.-

2018. 

Ādažu ciema centrā labiekārtots 

tirgus laukums. 

AID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.” 

Pagrarināts izpildes termiņš. 

Jautājumu plānots atkārtoti skatīt 

pēc Gauja ielas izbūves. 

192. 3.1.5.7. Suņu pastaigu 

laukumu izveide un suņu 

ekskrementu savākšanai 

domāto atkritumu urnu 

uzstādīšana 

VTP3 2015.-

2018. 

Urnu izvietojuma programma un 

izveide. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2018.” 

Izpildīts. 

Uzsākta Kadagas aktīvās atpūtas 

laukuma izveide  

194. 11.1.1.4. Gaujas tilta svētku VTP11 2015.- Veikta izpēte un izstrādāts TP. Kultūras Precizēts projekta Izpldīts. 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

izgaismojums 2018. Izgaismots tilts svētkos. centrs īstenošanas 

termiņš uz “2016.-

2018.” 

Gaujas tilts tiek izgaismots Gaujas 

svētku laikā, ko nodrošina KC 

budžeta ietvaros. 

195. 2.1.2.7. Kādreizējā 

Pēterburgas ceļa trasējuma 

projekta izstrāde 

VTP2 2016.-

2018. 

Izstrādāts kādreizējā Pēterburgas 

ceļa projekts. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2022.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

Esošās politiskās situācijas dēļ 

izpēti var veikt tikai ar 

Aizsardzības ministrijas atbalstu, 

tāpēc pārcelts termiņš 

196. 2.1.2.8. Kādreizējā 

Pēterburgas ceļa trasējuma 

iezīmēšana 

VTP2 2016.-

2018. 

Dabā iezīmēts kādreizējā 

Pēterburgas ceļa maršruts. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2022.” 

Pārcelts izpildes termiņš 

Esošās politiskās situācijas dēļ 

izpēti var veikt tikai ar 

Aizsardzības ministrijas atbalstu, 

tāpēc pārcelts termiņš 

200. 9.2.2.1.1. Jaunu izglītības 

programmu ieviešana Ādažu 

Mākslas un mūzikas skolā 

(Izglītības programmas 

„Deja” ieviešana) 

VTP9 2016.-

2022. 

ĀMMS piedāvājums papildināts ar 

jaunu izglītības virzienu „Deja”. 

ĀMMS Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2016.” 

Izpildīts 

k. Programma uzsākta 

2016./2017.m.g. 

209. 2.1.3.3. Projektu izstrāde 

satiksmes organizācijas 

shēmu pie Ādažu 

vidusskolas un citām 

izglītības iestādēm 

uzlabošanai 

VTP2 2016.-

2022. 

Izstrādāti projekti satiksmes 

organizācijas shēmu pie Ādažu 

vidusskolas un citām izglītības 

iestādēm uzlabošanai. 

SID Nav veiktas Izpildīts. 

2016.g. izveidoti ĀtrumvaļņI pie 

Ādažu pirmskolas iestādes. 

210. 2.1.3.3. Projektu īstenošana 

satiksmes organizācijas 

shēmu pie Ādažu 

VTP2 2016.-

2022 

Īstenoti projekti satiksmes 

organizācijas shēmu pie Ādažu 

vidusskolas un citām izglītības 

SID Nav veiktas Izpildīts. 

2016.g. izveidoti ĀtrumvaļņI pie 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

vidusskolas un citām 

izglītības iestādēm 

pilnveidošanai 

iestādēm pilnveidošanai. Ādažu pirmskolas iestādes. 

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 2016.-

2022. 

Īstenots projekts Vecštāles ceļa 

sakārtošanai un savienojuma ar 

Sējas novadu izveidošanai. 

SID Nav veiktas Izpildīts. 

Smilškalnu ceļš nav iedalīts 

finansējums., tāpēc pagarināts 

termiņš. 

Vecštāles ceļa sakārtošanai un 

savienojuma ar Sējas novadu 

izveidošanai nav iedalīts 

finansējums un esošās politiskās 

situācijas dēļ projekts var realizēt 

tikai ar Aizsardzības ministrijas 

atbalstu. 

226. 2.1.2.4.5. Pašvaldības ielu 

segumu atjaunošana 

(Pagrieziena uz Kadagu pie 

Gaujas tilta atjaunošana) 

VTP2 2016.-

2020. 

Izstrādāts pagrieziena uz Kadagu pie 

Gaujas tilta projekts. Veikta 

pagrieziena uz Kadagu pie Gaujas 

tilta izbūve. 

SID, 

Būvvalde 

Nav veiktas Izpildīts. 

Netika iedalīts finansējums visām 

aktivitātēm, tāpēc pagarināts 

īstenošanas termiņš. 

Izstrādāts tehniskais projekts 

Gaujas ielas pārbūvei posmā starp 

Rīgas gatvi un Attekas ielu. 

Izstrādāts tehniskais projekts 

Muižas ielas pārbūvei. 

227. 2.1.2.9. Citu projektu 

izstrāde pašvaldības ielu un 

ceļu atjaunošanai 

VTP2 2016.-

2022. 

Izstrādāti projekti Ādažu 

pašvaldības ceļu un ielu 

atjaunošanai. 

SID Nav veiktas Izpildīts. 

Apliecinājuma kartes izstrāde 

Draudzības ielas seguma 

atjaunošanai posmā no Rīgas 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

gatves līdz Saules ielai izstrāde  

228. 1.2.7.2. Elektrotransporta 

pilotprojekta īstenošana 

(elektriskā transporta tirgus 

piedāvājuma analīze, 

līdzfinansējuma 

piesaistīšana pašvaldības 

elektriskā transporta iegādei, 

iepirkuma organizēšana, 

projekta ieviešana) 

VTP1 2016.-

2021. 

Īstenots elektrotransporta 

pilotprojekts (elektriskā transporta 

tirgus piedāvājuma analīze, 

līdzfinansējuma piesaistīšana 

pašvaldības elektriskā transporta 

iegādei, iepirkuma organizēšana, 

projekta ieviešana). 

AID, Energo-

pārvaldnieks, 

SID 

Precizēts 

atbildības 

sadalījums uz 

“Energo-

pārvaldnieks, AID, 

SID” 

Izpildīts. 

Tika sagatavots ziņojums AND 

par elektrotransporta līdzekļu 

infrastruktūras attīstību Rīgā un 

Rīgas rajonā, uz galvenajām LR  

automaģistrālēm, jo Tieši 

infrastruktūras esamība un tās 

pielietošanas potenciāls būs 

noteicošais faktors videi draudzīgu 

pārvietošanās veidu un līdzekļu 

izplatībai Ādažu 

novadā.infrastruktūras izveidi. 

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 2016.-

2021. 

Izveidots elektrotransporta uzlādes 

punktu tīkls (uzlādes iekārtu tirgus 

piedāvājuma analīze un 

elektrotransporta uzlādes punktu 

tīkla plānošana, līdzfinansējuma 

piesaistīšana elektrisko uzlādes 

iekārtu iegādei un pieslēgšanai, 

elektrotransporta uzlādes punktu 

tīkla veidošana). 

AID, Energo-

pārvaldnieks, 

SID 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2020.-

2021.” 

Precizēts 

atbildības 

sadalījums uz 

“Energo-

pārvaldnieks, AID, 

SID” 

Pārcelts izpildes termiņš 

Tiek sekots elektrotransporta 

līdzekļu infrastruktūras attīstībai 

Rīgā un Rīgas rajonā, uz 

galvenajām automaģistrālēm. 

Tieši infrastruktūras esamība un 

tās pielietošanas potenciāls būs 

noteicošais faktors videi draudzīgu 

pārvietošanās veidu un līdzekļu 

izplatībai Ādažu novadā. 

Automaģistrāles Rīga – Tallina 

aprīkošana ar elektrotransport 

līdzekļu (ETL) uzlādes 

infrastruktūras izveidošana 

nodrošinās ETL lietošanas iespēju 

visā Ādažu novada teritorijā, kā 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

arī novēršot ETL braukšanas 

attāluma ierobežojumu. Kā 

rezultātā arī Ādažu novada dome 

būs spiesta reaģēt uz jauno 

situāciju un adaptēt (ETL) 

izmantošanas iespējas novada 

teritorijā atbilstoši konkrētajai 

situācijai. 

 

230. 1.2.9.3. Informatīvo 

materiālu publiskošana 

VTP1 2016.-

2021. 

Publicēti informatīvie materiāli. AID, SAD, 

Energo-

pārvaldnieks 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz 

“regulāri”. 

Papildināts ar 

1.atbildīgo – 

energo-

pārvaldnieku 

Izpildīts. 

Publiskajā serverī izveidots 

folderis AN Energo plāns, kur var 

iepazīties ar informāciju par 

energopārvaldības sistēmas 

darbību 

231. 1.2.9.2. Mobilitātes un 

Energodienu rīkošana 

VTP1 2016.-

2021. 

Noorganizēta Mobilitātes un 

Energodienas. 

AID, SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “katru 

gadu” 

Izpildīts. 

AID sadarbībā ar biedrību 

“ĀdažIVelo” 16. septembrī 

noorganizēja Eiropas mobilitātes 

dienu Ādažos”. 

234. 3.1.1.13. Zemes ierīcības 

darbi Kadagā 

VTP3 2016.-

2022. 

Uzmērītas jaunveidojamās zemes 

vienības un nekustamais īpašums 

iereģistrēts valsts kadastra 

informācijas sistēmā. 

SID Nav veiktas Izpildīts. 

Ūdensrožu parks, šķiroto 

atkritumu laukums u.c. 

235. 2.1.4.6. Labiekārtot VTP2 2016.- Labiekārtotas autostāvvietas pie SID Precizēts projekta Pārcelts izpildes termiņš 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

teritorijas pie daudzdzīvokļu 

mājām Kadagā 

2022. daudzdzīvokļu mājām Kadagā (t.sk., 

ar privāto līdzfinansējumu). 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2022.” 

dēļ ierobežotajiem budžeta 

resursiem 

236. 2.1.6.7. Jaunas 

piebrauktuves izbūve pie 

daudzdzīvokļu mājām 

Kadagā 

VTP2 2016.-

2022. 

Izveidotas jaunas piebrauktuves pie 

daudzdzīvokļu mājām Kadagā. 

Būvvalde Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2019.-

2022.” 

Papildināts ar 

1.atbildīgo –SID 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

Būvprojekti nav iesniegti 

Ir apstiprināts 2016.g. Kadagas 

detālplānojum, saskaņā ar to var 

izstrādāt būvprojektus 

piebrauktuvēm. 

Pie nākamās Investīciju plāna 

aktualizācijas, lūdzu precizēt 

atbildīgo izpildītāju., jo BV 

akceptē iesniegtos būvprojektus. 

238. 2.1.6.8. Vietējās nozīmes 

ielas starp daudzdzīvokļu 

mājām un centrālo aktīvās 

atpūtas teritoriju izbūve 

Kadagā 

VTP2 2016.-

2022. 

Izbūvēta vietējās nozīmes iela starp 

daudzdzīvokļu mājām un centrālo 

aktīvās atpūtas teritoriju Kadagā 

(~520 m). 

Būvvalde Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2017.-

2022.” 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

.Būvprojekti nav iesniegti 

Ir apstiprināts 2016.g. Kadagas 

detālplānojum, saskaņā ar to var 

izstrādāt būvprojektus 

piebrauktuvēm. 

Pie nākamās Investīciju plāna 

aktualizācijas, lūdzu precizēt 

atbildīgo izpildītāju., jo BV 

akceptē iesniegtos būvprojektus. 

243. 2.1.5.2. Projektu izstrāde 

ceļa infrastruktūras attīstībai 

pie valsts galvenā autoceļa 

A1 „Rīga – Ainaži” (E67) 

VTP2 2016.-

2022. 

Izstrādāti projekti ceļa 

infrastruktūras attīstībai pie valsts 

galvenā autoceļa A1 „Rīga – 

Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2022.” 

Pārcelts izpildes termiņš. 

 Aktivitātes netika veiktas dēļ tā, 

ka budžetā netika piešķirts 

finansējums. Pie Rīcības plāna 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

(piebraucamie ceļi, 

divlīmeņu krustojumi, 

ieskriešanās joslas, gājēju 

tuneļi vai tilti utt.) 

divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās 

joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.). 

aktualizācijas nepieciešams pārcelt 

izpildes termiņu. 

244. 2.1.5.3. Baltezera apvedceļa 

izbūve, sadarbībā ar LR 

Satiksmes ministriju un 

Garkalnes novada domi 

VTP2 2016.-

2022. 

Izbūvēts Baltezera apvedceļš, 

sadarbībā ar LR Satiksmes 

ministriju un Garkalnes novada 

domi. 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2022.” 

Pārcelts izpildes termiņš, jo netika 

budžetā piešķirts finansējums 

245. 2.1.5.4. Šķērsojuma pie A1 

izbūve pie Stapriņiem, 

sadarbībā ar LR Satiksmes 

ministriju 

VTP2 2016.-

2022. 

Īstenota gājēju savienojuma izbūve 

starp Ādažiem un Stapriņiem Gaujas 

ielas galā. 

Būvvalde Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2019.-

2022.” 

Papildināts ar 

1.atbildīgo –SID 

Pārcelts izpildes termiņš/ 

Precizēt darba izpildītāju.  

BV akceptē iesniegtos 

būvprojektus.  

Latvijas Valsts ceļi ir izstrādājuši 

būvprojektu “Govju tuneļa” 

pārbūvei. Lai akceptētu, trūkst 

z.gb.īpašnieka saskaņojums 

248. 2.1.5.7. Projektu īstenošana 

ceļa infrastruktūras attīstībai 

pie valsts galvenā autoceļa 

A1 „Rīga – Ainaži” (E67) 

(piebraucamie ceļi, 

divlīmeņu krustojumi, 

ieskriešanās joslas, gājēju 

tuneļi vai tilti utt.) 

VTP2 2016.-

2022. 

Īstenoti projekti ceļa infrastruktūras 

attīstībai pie valsts galvenā autoceļa 

A1 „Rīga – Ainaži” (E67) 

(piebraucamie ceļi, divlīmeņu 

krustojumi, ieskriešanās joslas, 

gājēju tuneļi vai tilti utt.). 

SID Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2022.” 

Pārcelts izpildes termiņš, jo netika 

budžetā piešķirts finansējums 

254. 10.1.2.3. Citiem jauniem 

sporta veidiem 

nepieciešamās 

VTP10 2016.-

2022. 

Izveidoti jauni sporta laukumi. 

Uzsākti jauni sporta veidi. 

Sporta daļa Nav veiktas Izpildīts. 

Uzsākti darbi sporta laukumu 

izveidē Kadagas ciemā.. 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

infrastruktūras attīstība Izveidots hokeja laukums ar 

bortiem, uzklāts sintētiskais 

segums āra basketbola laukumam, 

izveidota treniņvieta udens 

slaloma treniņiem pie Vējupes. 

266. 5.4.2.2. Pašvaldības policijas 

iekštelpu atjaunošana 

VTP5 2015.-

2022. 

Energoefektivitātes uzlabošanās. 

Pievilcīgāka darba vide un 

pievilcīgāka vide apmeklētājiem. 

ĀPP Nav veiktas Izpildīts. 

Nomainītas durvis, izveidota 

elektroniskā caurlaides barjera. 

Izveidots ārējais ēkas 

apgaismojums un nostiprinātas 

kāpnes un veikta palīgtelpas 

grīdas seguma izveide. 

279. 1.2.4.7. Energoefektivitātes 

pasākumu īstenošana, 

piesaistot trešās puses 

finansējumu (t.sk., apkures 

sistēmu pilnveidošana, 

bēniņu siltināšana, 

cauruļvadu siltumizolācijas 

uzlabošana, ārsienu 

siltināšana, ventilācijas 

sistēmas rekonstrukcija, 

pagrabu siltināšana) 

VTP1 2016.-

2020. 

Īstenoti energoefektivitātes 

pasākumi, piesaistot trešās puses 

finansējumu (t.sk., apkures sistēmu 

pilnveidošana, bēniņu siltināšana, 

cauruļvadu siltumizolācijas 

uzlabošana, ārsienu siltināšana, 

ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, 

pagrabu siltināšana). 

SID, ĀVS, 

ĀPII, KPII 

Nav veiktas Izpildīts. 

Tika uzsākta sadarbība ar SIA “3E 

Risinājumi” par iespējamo ĀN 

pašvaldības ēku mikroklimata 

optimizāciju, piesaistot trešās 

puses finansējumu 

282. 1.2.6.3. Jaunu 

siltumenerģijas patērētāju 

piesaiste CSS, tās esošajās 

robežās 

VTP1 2016.-

2021. 

Piesaistīti jauni siltumenerģijas 

patērētāji CSS, tās esošajās robežās. 

SIA „Ādažu 

Namsaimnie

ks” 

Nav veiktas Izpildīts. 

Notiek projektēšanas darbi Jaunai 

skolai un Attekas ielai 

284. 3.1.10.1. Kultūras 

pieminekļu izpēte 

VTP3 2016.- Veikta pašvaldības teritorijā esošo Kultūras Precizēts projekta 

īstenošanas 

Pagarināts izpildes termiņš, jo  
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Piezīme par 

izmaiņām pēc 

17.01.2017. 

Investīciju plāna 

aktualizācijas 

Izpildes/neizpildes, termiņa 

izmaiņu skaidrojums par laika 

periodu no 27.01.-31.12.2016. 

pašvaldības teritorijā 2022. kultūras pieminekļu izpēte. centrs termiņš uz “2018.-

2022.” 

samazināts muzeja budžets 

 

285. 3.1.10.2. Aktivitātes kultūras 

pieminekļu saglabāšanai 

pašvaldības teritorijā 

VTP3 2016.-

2022. 

Veiktas aktivitātes kultūras 

pieminekļu saglabāšanai pašvaldības 

teritorijā. 

Kultūras 

centrs 

Precizēts projekta 

īstenošanas 

termiņš uz “2018.-

2022.” 

Pagarināts izpildes termiņš, jo  

samazināts muzeja budžets 

 

286. 9.1.6.4. Fiziski pieejamas 

vides nodrošināšana 

izglītības iestādēs 

izglītojamiem ar fiziskās 

kustības traucējumiem 

VTP9 2016.-

2022. 

Nodrošināta izglītības iestādes 

pieejamība, izmantojot Ādažu 

slimnīcas resursus, izglītojamiem ar 

funkcionāliem traucējumiem. 

ĀVS Nav veiktas Nav izpildīts  dēļ ierobežotām 

budžeta iespējām.   

No automašīnu stāvvietām un pie 

ieejas ĀVS ir jāizveido  

uzbrauktuve, lai nodrošinātu vides 

pieejamību 1. stāva līmenī  

Pie Investīciju plāna 

aktualizācijas, izvērtēt un pārcelt 

projekta īstenošanas termiņu. 

 


