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Ievads 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 26.janvārī pieņēma lēmumu Nr.9 „Par 

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

programmas 2016.-2022. gadam Vides pārskata apstiprināšanu”, apstiprinot Ādažu novada 

attīstības programmu 2016.-2022. gadam (turpmāk - Attīstības programma).   

Dome 2017.gada 17.janvārī pieņēma lēmumu Nr.2 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 

(2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju”, aktualizējot Attīstības 

programmas Rīcības plānā un Investīciju plānā ietverto uzdevumu izpildes termiņus, atbildīgās 

struktūrvienības un veicot citas izmaiņas. 

Saskaņā ar Attīstības programmas Stratēģiskajā daļā minēto, Domei ir jāveic ikgadējā 

uzraudzības ziņojuma izstrāde par Attīstības programmas ieviešanu, ietverot šādu informāciju: 

- veiktās darbības mērķu un uzdevumu sasniegšanas virzienā; 

- noteikto darbības rādītāju izpildes progress; 

- konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums; 

- secinājumi un ieteikumi darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos 

rādītājus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavots Uzraudzības ziņojums par Attīstības programmas 

izpildi 2016.gadā, kas ietver: 

1. Informāciju par Rīcības plāna uzdevumu izpildi 2016. gadā, tostarp konstatētās novirzes 

no plānotā un to skaidrojumu (1.pielikums). Informācija sniegta tikai par tiem 

uzdevumiem, kuru sākuma vai izpildes termiņš ir norādīts 2016.gads, kā arī, ja 

uzdevums tika noteikts kā regulāri veicams (1.pielikuma pēdējā aile). 

2. Informāciju par Investīciju plāna izpildi 2016.gadā, tostarp, novirzes no plānotā un to 

paskaidrojums (2. pielikums). Informācija sniegta tikai par tiem uzdevumiem, kuru 

sākuma vai izpildes termiņš ir norādīts 2016.gads, kā arī, ja uzdevums tika noteikts kā 

regulāri veicams (2.pielikuma pēdējā aile). 

3. 2016.gadā īstenoto projektu tabulu (3.pielikums). 

4. Informāciju par aktualizētajiem Attīstības programmas uzraudzības indikatoriem 

2016.gada 31.decembrī (bez aptauju rezultātiem (4. pielikums)). 

Uzraudzības ziņojumu sagatavoja Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļa. 
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Secinājumi un priekšlikumi 

 

SECINĀJUMI 

1. Ir skaidri redzama virzība uz Attīstības programmas mērķa, prioritāšu, rīcības virzienu un 

uzdevumu izpildi, ko apliecina progress Rīcības plāna (1.pielikums) un Investīciju plāna 

uzdevumu izpilde (2.pielikums) 2016.gadā, īstenoto projektu skaits 2016.gadā 

(3.pielikums) un aktualizētie Attīstības programmas uzraudzības indikatori 2016.gada 31. 

decembrī (4.pielikums). 

2. Veicot Attīstības programmas aktualizāciju 2017.gada sākumā, daļai no Rīcības plānā un 

Investīciju plānā iekļauto 2016.gada uzdevumiem ir pārcelti izpildes termiņi. Galvenie 

šādas rīcības iemesli bija saistīti ar pašvaldības budžeta ierobežojumiem un politiskiem 

lēmumiem, novirzēm no plānotā laika grafika Eiropas Savienības aktivitāšu uzsaukumos 

to īstenošanas uzsākšanai, kā arī objektīvām novirzēm no laika grafika projektēšanas un 

būvdarbu pakalpojumiem (iepirkumu rezultātu pārsūdzības, u.tml.). 

 

PRIEKŠLIKUMI 

1. Apvienot ikgadējā Uzraudzības ziņojuma izstrādi ar Rīcības plāna un Investīciju plāna 

aktualizāciju un budžeta projekta izstrādi kārtējam gadam, tādejādi samazinot Domes 

struktūrvienību administratīvo slogu. 

2. Izstrādājot jaunu Attīstības programmu pēc 2022.gada, samazināt Rīcības plāna un 

Investīciju plāna apjomu, saglabājot tikai uzdevumus, kuru izpildei ir tieši nepieciešami 

finanšu līdzekļi, izvērtēt iespēju dokumentus apvienot un tieši saistīt ar 

struktūrvienību/iestāžu kārtējā gada darba plāniem. 

3. Izstrādājot jaunu Attīstības programmu pēc 2022.gada, izvērtēt iespēju gatavot 

Uzraudzības ziņojumu reizi 3 gados, kā arī precizēt uzraudzības kārtību. 

 


