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Ievads
Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam (turpmāk – Attīstības programma)
izstrāde uzsākta saskaņā ar Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra lēmumu Nr.7 „Par
Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam izstrādes uzsākšanu”, ievērojot
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtās daļas un Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12.panta pirmās daļas prasības par pašvaldības teritorijas attīstības
programmas izstrādāšanu un īstenošanu, kā arī citus spēkā esošos normatīvos aktus.
Atbilstoši lēmumam, Attīstības programma tiek izstrādāta laka periodam no 2016. līdz
2022.gadam.
Attīstības programmas izstrādes darba uzdevums un izpildes termiņi tika apstiprināti
2015.gada 27.janvārī, apstiprinot Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu, bet precizēti
2015.gada 30.jūnijā ar lēmumu Nr.114 „Par Ādažu novada Attīstības programmas 2016.2022.gadam izstrādes termiņu precizēšanu” un 2015.gada 28.jūlijā ar lēmumu Nr.142 „Par
Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam izstrādes termiņu precizēšanu”.
Uz Attīstības programmas izstrādes laiku tika izveidotas četras darba grupas. Attīstības
programmas izstrādes darba grupu nolikumi tika apstiprināti ar Ādažu novada domes
17.02.2015. rīkojumu Nr.ĀND/1-10-1/15/10 „Par novada Attīstības programmas izstrādes
darba grupu nolikumiem”, bet darba grupu dalībnieki tika apstiprināti ar Ādažu novada
domes 23.02.2015. rīkojumu Nr.ĀND/1-10-1/15/15 „Par Attīstības programmas izstrādes
darba grupu sastāvu”.
Attīstības programma tika izstrādāta, ņemot vērā Rīgas plānošanas reģiona spēkā esošos
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju,
Ādažu novada teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību spēkā esošos teritorijas
attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Ādažu novads.
Attīstības programma sastāv no trim sējumiem. Pirmajā sējumā ir veikta novada
pašreizējās situācijas un SVID analīze. Otrajā sējumā ir norādīta novada attīstības vīzija,
stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes, kā arī, balstoties uz pašreizējās situācijas
analīzes rezultātiem, katrai no ilgtermiņa prioritātēm noteiktas vidējā termiņa prioritātes,
rīcības virzieni un uzdevumi. Trešajā sējumā ir ietverta informācija par sabiedrības
līdzdalības pasākumiem. Rīcības plāns un Investīciju plāns ir otrā sējuma pielikums, kas,
ņemot vērā plānu izpildes progresu un kārtējam gadam apstiprināto pašvaldības budžetu,
tiks aktualizēti. Šis ir Attīstības programmas II sējums.
Ādažu novada Attīstības programmas izstrādes ietvaros laika posmā no 15.01.2015. līdz
15.04.2015. tika organizēta iedzīvotāju aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot Ādažu novada
iedzīvotāju viedokli par situāciju novadā pēc esošās attīstības programmas 5 īstenošanas
gadiem un vēlamajām izmaiņām līdz 2022.gadam.
Lai veicinātu bērnu radošo un māksliniecisko iztēli, iesaistītu bērnus sabiedriskajās
aktivitātēs un novada plānošanas dokumenta izstrādē, kā arī stiprinātu bērnu un jauniešu
piederību Ādažiem, no 23.02.2015. līdz 24.03.2015. tika organizēts bērnu zīmējumu
konkurss „Mans sapņu novads – ĀDAŽI”.
Ar 25.08.2015. Ādažu novada domes lēmumu Nr.157 tika apstiprināta Ādažu novada
attīstības programmas 2016.-2022.gadam pirmā redakcija un tā nodota sabiedriskajai
apspriešanai. Attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks tika
noteikts no 28.08.2015. līdz 26.10.215. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika
24.09.2015.
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Izstrādājot Attīstības programmu, tika ievēroti šādi principi12:
─ ilgtspējīgas attīstības princips — tagadējām un nākamajām paaudzēm nodrošina
kvalitatīvu vidi un līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionāli izmanto dabas,
cilvēku un materiālos resursus, saglabā un attīsta dabas un kultūras mantojumu;
─ interešu saskaņotības princips — saskaņo dažādas intereses un ievēro attīstības
plānošanas dokumentu pēctecību, nodrošina, lai tie nedublētos;
─ līdzdalības princips — visām ieinteresētajām personām ir iespēja līdzdarboties
attīstības plānošanas dokumenta izstrādē;
─ sadarbības princips — valsts un pašvaldību institūcijas sadarbojas, tai skaitā
izpildot attīstības plānošanas dokumentos izvirzītos uzdevumus un informējot cita
citu par nosprausto mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanu;
─ finansiālo iespēju princips — izvērtē esošos un vidējā termiņā prognozētos resursus
un piedāvā efektīvākos risinājumus attiecībā uz nosprausto mērķu sasniegšanai
nepieciešamajām izmaksām;
─ atklātības princips — attīstības plānošanas process ir atklāts, un sabiedrība tiek
informēta par attīstības plānošanas un atbalsta pasākumiem un to rezultātiem,
ievērojot likumā noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus;
─ uzraudzības un novērtēšanas princips — attīstības plānošanā un attīstības
plānošanas dokumentu īstenošanā visos pārvaldes līmeņos tiek nodrošināts to
ietekmes izvērtējums, kā arī uzraudzība un pārskatu sniegšana par sasniegtajiem
rezultātiem;
─ subsidiaritātes princips — politiku īsteno tā valsts vai pašvaldības institūcija, kura
atrodas pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmējiem, un attiecīgie pasākumi tiek
efektīvi īstenoti pēc iespējas zemākā pārvaldes līmenī;
─ attīstības plānošanas un normatīvo aktu izstrādes sasaistes princips — politiku
plāno pirms normatīvā akta izdošanas, un, izstrādājot normatīvos aktus, ņem vērā
attīstības plānošanas dokumentus;
─ līdzsvarotas attīstības princips — politiku plāno, sabalansējot atsevišķu valsts
teritoriju attīstības līmeņus un tempus;
─ aktualitātes princips — attīstības plānošanas dokumentus aktualizē atbilstoši
situācijai;
─ dokumentu saskaņotības princips — pieņemot attīstības plānošanas dokumentu vai
izdarot grozījumus šādā dokumentā, nodrošina izmaiņu veikšanu arī citos saistītajos
dokumentos un normatīvajos aktos, ievērojot tiesiskās paļāvības principu.
Attīstības programmas izstrādes galvenais mērķis ir noteikt vietējās pašvaldības attīstības
vidēja termiņa prioritātes, mērķus un norādīt veicamos uzdevumus, rīcības, projektus
pašvaldības ilgtspējīgai un līdzsvarotai sociāli ekonomiskās attīstības veicināšanai.
Attīstības programmas galvenie uzdevumi:
1

Noskaidrot esošo situāciju un vispārējās attīstības tendences Ādažu novada teritorijā.

2

Noteikt Ādažu novada teritorijas attīstības prioritātes, mērķus un uzdevumus.

1
2

Likums „Attīstības plānošanas sistēmas likums”, spēkā no 01.01.2009. (ar grozījumiem līdz 06.11.2013)
Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī, 03.12.2014.
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3

Definēt Ādažu novada attīstības rīcības plānu, investīciju plānu, veicamos pasākumus
un projektus.

Atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.6283, attīstības programma ietver:
1.

pašreizējās situācijas raksturojumu un analīzi — attīstības tendences, problēmas un
izaugsmes resursus;

2.

stratēģisko daļu — vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni (pasākumu kopums);

3.

rīcības plānu un investīciju plānu — rīcības un investīciju projektu kopumu ne mazāk
kā triju gadu periodam;

4.

attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtību — rezultatīvie
rādītāji un uzraudzības pārskata sniegšanas biežums un saturs.

Informācijas iegūšanai izmantoti pāsvaldības dati, speciālistu sagatavotā informācija,
institūciju apkopotie dati, dažādu interneta adrešu resursi, kā arī pieejamie plānošanas
dokumenti. Attīstības programmas izstrādi veica Ādažu novada dome, ņemot vērā darba
grupu, pašvaldības speciālistu, vadības, deputātu un sabiedrības viedokli, bet Attīstības
programmas vides pārskatu sagatavoja SIA “Reģionālie projekti”. Atbildīgā par Attīstības
programmas izstrādi – Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas projektu
vadītāja Inga Pērkone.

Tekstā izmantotie saīsinājumi:
AID
ĀBJSS
ĀMMS
ĀPII
ĀPP
ĀVS
g.
ĪADT
JID
KPII
LR
MK
NATURA 2000

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

Nr.
PII
PPP
SAD
SIA
SID
SVID
t.sk.
u.c.
u.tml.

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

Attīstības un investīciju daļa
Ādažu Bērnu un jauniešu sporta skola
Ādažu mākslas un mūzikas skola
Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde
Ādažu pašvaldībs policija
Ādažu vidusskola
gads
īpaši atbalstāmās dabas teritorijas
Juridiskā un iepirkuma daļa
Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde
Latvijas Republika
Ministru Kabinets
Eiropas Savienības dabas daudzveidības saglabāšanai izveidoto aizsargājamo
teritoriju tīkls
numurs
pirmsskolas izglītības iestāde
publiskā – privātā partnerība
Sabiedrisko attiecību dala
sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Saimniecības un iepirkumu daļa
stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
tai skaitā
un citi
un tamlīdzīgi

3

MK 14.10.2014. noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem”
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1 Ādažu novada vizītkarte
Novada teritorijas platība: 162,9 km2.
Iedzīvotāju skaits: 10897 (uz 01.01.2016.,
pēc ĀND datiem).
Iedzīvotāju blīvums: 66 cilvēki / km2.
Administratīvais centrs: Ādaži.
Apdzīvojuma struktūra: Ādažu novada 12
ciemi – Ādaži, Kadaga, Baltezers,
Garkalne, Alderi, Divezeri, Birznieki,
Iļķene, Āņi, Eimuri, Atari, Stapriņi.
Ģeogrāfiskais novietojums: Rīgas
plānošanas reģionā, Latvijas centrālajā daļā,
uz ziemeļiem no Rīgas pilsētas.
Administratīvā centra attālums līdz
galvaspilsētai: 25 km.

Attēls 1 Ādaži Latvijā, Rīgas plānošanas reģionā

Pašvaldības, ar kurām robežojas:
Garkalnes, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas un Inčukalna novadi.
Izglītība: Novadā darbojas Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde, Kadagas pirmsskolas izglītības
iestāde, Ādažu vidusskola, Ādažu mākslas un mūzikas skola, Ādažu bērnu un jaunatnes sporta
skola, kā arī Ādažu Brīvā Valdorfa skola, privātā pirmskolas izglītības iestāde „Pasaku
valstība”, privātās izglītības iestādes „PATNIS” pirmskolas filiāle „Ādaži” un YAMAHA mūzikas
skola.
Kultūra: Ādažu novadā darbojas kultūras centrs, bibliotēka un lasītava.
Sports: Sporta aktivitātes novada teritorijā pārsvarā koncentrējas Ādažu ciemā: Ādažu sporta
centrā, Ādažu vidusskolas stadionā u.c.
Veselība: Veselības aprūpi Ādažos nodrošina trīs iestādes: SIA „Ādažu slimnīca”, SIA „Ādažu
privātslimnīca” un SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas klīnika Ādaži”, kā arī vairāki ģimenes
ārsti. Ādažos darbojas trīs aptiekas un divas laboratorijas: E.Gulbja laboratorija un

Nacionālais Medicīnas Serviss – Laboratorija (NMS Laboratorija).
Transporta infrastruktūra: Ādažu novads atrodas kaimiņos Rīgai, novadu šķērso autoceļš A1
(Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži)), autoceļš P1 (Rīga – Carnikava – Ādaži).
Uzņēmējdarbība: Ādažu novads ir strauji augošs un aktīvs, uzņēmējdarbība attīstās vairākos
virzienos – ir gan ražotāji, gan pakalpojumu sniedzēji, gan liels skaits tirdzniecības uzņēmumu.
Nodarbinātība: 2015. gada 31. decembrī reģistrēto bezdarbnieku skaits - 214.
Dabas resursi: Ādažu novada teritorija atrodas Piejūras zemienē, 48% novada teritorijas aizņem
meži, 24 % - lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: Lielā Baltezera salu dabas liegums, Lielukas un Mazuikas
ezeri un Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” visām teritorijām ir piešķirts Natura-2000 teritorijas
status).
Teritorijas attīstības indekss: 2014.gadā – 1,676 (5.labākais starp visiem Latvijas novadiem).
Novada nozīmīgākie objekti: dabas liegumi: „Lielā Baltezera salas”, kā arī „Lieluikas un
Mazuikas ezeri”, Rīgas ūdensapgādes muzejs, Baltezera (Ādažu) luterāņu baznīca, Komunistiskā
masu terora upuru piemiņas vieta un kapi.
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2 Ādažu novada attīstības perspektīva
2.1

Vispārējie mērķi (mērķis)

Ādažu novada attīstības vispārējais mērķis – novada iedzīvotāju labklājība – veselīga,
labvēlīga un droša vide dzīvošanai un sociāli un telpiski līdzsvarota attīstība, kas virzīta uz
daudzveidīgu, uz kultūru un zināšanām balstītu konkurētspējīgu saimniecisko darbību.

2.2

Vērtības un attīstības principi

Ādažu novada attīstība balstās uz vērtībām, kas tiek atzītas par pamatu, uz kurām balstīties
un vadīties, kas pēc iespējas maksimāli ir veicināmas un izmantojamas.
Vērtības
Cilvēki – Izglītoti, zinoši un aktīvi cilvēki veidojuši līdzšinējo novada attīstību un ir
galvenā novada vērtība attīstībai nākotnē. Neordinārām, radošām idejām apveltītie cilvēki
ir atbalstāmi un piesaistāmi jaunu attīstības iespēju radīšanai. Novada attīstības
priekšnoteikums ir sabiedrības vienotība, tās atbalsts pozitīvām aktivitātēm un programmas
īstenošanas darbam.
Unikālais – Spēcīgas un daudzveidīgas skolas (vidusskola, mākslas un mūzikas skola,
sporta skola, Valdorfa skola, interešu izglītība, mūžizglītība), to izglītības aktivitātes ir
spēcīgas nākotnes – kultūras, informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanās pamats
novadā.
Programma izstrādāta balstoties uz attīstības plānošanas pamatprincipiem, veicinot
pašvaldības sadarbību ar sabiedrību, ar kaimiņu pašvaldībām, un sniedzot risinājumus
iespējami kvalitatīvākas dzīves nodrošināšanai, dažādu attīstības projektu un pasākumu
saskaņotībai.
Pašvaldības attīstības politika ir ilglaicīga.
Programmas īstenošana balstās uz principiem, kas akceptēti Latvijas Republikas
Reģionālās attīstības un Teritorijas plānošanas tiesību aktos. Programmas īstenojot īpaša
nozīme pievēršama šādiem principiem:


Ilgtspējīgas attīstības princips, paredz nodrošināt nākamajām paaudzēm
kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un
materiālo resursu izmantošanu un kultūras mantojuma saglabāšanu.



Partnerības princips – pašvaldības attīstības politika jārealizē kopā ar
uzņēmējiem, iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām un valsts institūcijām.



Identitātes princips – pašvaldības attīstības politikai jāveicina nelabvēlīgo
atšķirību novēršana, vienlaikus saglabājot un vairojot Ādažu dabai un kultūrvidei
raksturīgās īpatnības.



Atklātības princips – programma balstās uz dažādu sociālo grupu interešu
ievērošanu, iniciatīvas veicināšanu un informācijas atklātumu.



Līdzdalības princips – nodrošina indivīdu, pašvaldības, uzņēmumu un valsts
institūciju līdzdalību.
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Daudzveidības princips – paredz daudzveidības saglabāšanu un attīstīšanu
saimnieciskajā darbībā, kultūrvidē.



Koncentrācijas princips – attīstības atbalstam novirzīto finansējumu koncentrē
noteiktu prioritāro mērķu sasniegšanai.



Programmēšanas princips – attīstības atbalsta pasākumus īsteno, pamatojoties uz
nacionālā līmenī, plānošanas reģionu, rajonu līmenī izstrādātajiem attīstības
plānošanas dokumentiem, kas nosaka attīstības prioritātes un atbalsta pasākumu
kopumu.



Nepārtrauktības un pēctecības princips paredz spēkā esošā pamatojuma
gadījumā grozīt attīstības programmu, saglabājot tās daļas, kuru pamatojums nav
mainījies.

Izvirzot mērķus, prioritātes un uzdevumus programma pamatojas uz novada, reģiona un
valsts noteikto nākotnes vīziju. Programma ievēro un izmanto novada iedzīvotāju un
speciālistu formulētās vajadzības, galvenos risināmos jautājumus, kā arī Latvijas un Rīgas
reģiona attīstības dokuments, kā arī Eiropas telpiskās attīstības perspektīvā – formulētos
mērķus, ciktāl tie atbilst vai skar novada attīstības intereses.

2.3

Attīstības priekšnoteikumi

Stabilas un ilgtspējīgas attīstības rādītājs Ādažu novadā ir iedzīvotāju skaita un jauno
iedzīvotāju pieaugums. Pašreizējā brīdī izaugsmes procesi notiek, pateicoties bijušo Rīgas
pilsētas un kaimiņu teritoriju iedzīvotāju pārcelšanās uz dzīvi Ādažu novadā gan dzīvojot
pastāvīgi, gan iegādājoties īpašumus.
Ādažu novadam kopā ar blakus pašvaldībām ir liels potenciāls mājvietu, komercdarbības
un sporta / atpūtas / izglītības infrastruktūras attīstīšanā.
Ādažu novada resursu daudzveidība ļauj attīstīt:
─ augstu dzīves vides kvalitāti esošajās un jaunās apdzīvotās vietās;
─ reģionālas nozīmes tirdzniecības, noliktavu un loģistikas pakalpojumus, kā arī
ražošanas Eiropas un valsts nozīmes autoceļa A1 apkaimē;
─ lauksaimniecības produktu pārstrādājošās / pārtikas ražotnes;
─ piepilsētas lauksaimniecības nodarbes: dārzeņu audzēšana, lopkopība, zirgkopība,
medību saimniecību organizēšana;
─ sporta un atpūtas, tai skaitā pie ūdens objektiem, aktivitātes organizējošo
pakalpojumu un to nodrošinošo objektu izbūvi;
─ pakalpojumus, kas vērsti uz novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos.
Pakalpojumi var tikt sniegti – izglītībā, sadzīves pakalpojumu jomā, ēdināšanā,
viesu māju izveidē, „zaļo” telpu labiekārtošanā.

2.4

Ilgtermiņa vīzija

Ādažu novads 2037.gadā – ilgtspējīgi attīstīta teritorija, kur ir nodrošināta novada
iedzīvotāju labklājība – ir pieejami izglītības, sociālie un veselības pakalpojumi,
nodrošinātas darba vietas, droša un labiekārtota dzīves vide, iespēja kvalitatīvi atpūsties –,
kas ir saimnieciski aktīva, ar attīstītu mūsdienīgu infrastruktūru un pievilcīga investīcijām.
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Attēls 2

Ādažu novads 2037.gadā

Informācijas avots: Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļa

2.5

Stratēģija

Ādažu novada attīstība balstās uz vērtībām, kas tiek atzītas par pamatu pēc kura vadīties un
kuras maksimāli efektīvi jāveicina un jāizmanto.
Attēls 3

Ādažu novada stratēģiskie attīstības virzieni

Informācijas avots: Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļa

1. Stratēģiskais attīstības virziens – Sakopta, droša un veselīga dzīves vide.
Paredz nodrošināt ikvienam iedzīvotājam tādu dzīves vidi, kas sekmē viņa labklājību,
ģimenes veidošanu, mobilitāti, pietiekoši plašu sabiedrisko un komunālo pakalpojumu
pieejamību, drošību, vēlmi pavadīt novadā savu brīvo laiku, iesaistīties vietējā kultūras
dzīvē. Novada teritorija ir sakopta.
10
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2. Stratēģiskais attīstības virziens – Saimnieciskā darbība (Uzņēmējdarbības
vides aktivizēšana).
Veiksmīgi attīstīta uzņēmējdarbība ir pamats novada ekonomikai. Šobrīd Ādažos aktīvi
darbojošos uzņēmumu skaits ir samērā mazs. Attīstības virziens virzīts konkurētspējīgas un
daudzveidīgas uzņēmējdarbības vides veidošanai. Novadā ir attīstītas industriālās
teritorijas, kur ir nodrošināta uzņēmējdarbībai nepieciešamā atbalsta infrastruktūra un kur
tiek stimulētas dažādas ekonomiskās aktivitātes. Novadā ir attīstīti mazie uzņēmumi.
3. Stratēģiskais attīstības virziens – Iedzīvotāju izaugsme.
Iedzīvotāji ir lielākā novada vērtība. Novada teritorijā ir attīstīta nepieciešamā
infrastruktūra, lai iedzīvotāji šeit gribētu dzīvot, strādāt un atpūsties. Ikvienam ir iespēja
iegūt pirmsskolas izglītību, vispārējo izglītību, interešu izglītību, profesionālo izglītību un
mūžizglītību, saņemt sociālos un veselības pakalpojumus. Novadā dzīvo un strādā
kvalificēts un darba tirgū pieprasīts darbaspēks. Iedzīvotāji ir aktīvi savas dzīves vides
uzlabošanā, aktīvi iesaistās sabiedriskajās aktivitātēs, labprāt pavada brīvo laiku novada
teritorijā. Cilvēku skaits novadā turpina pieaugt.
4. Stratēģiskais attīstības virziens – Ilgtspējīga attīstība.
Ilgtspējīga attīstība ir attīstība, kas nodrošina mūsdienu paaudzes vajadzības, neradot
grūtības nākamām paaudzēm nodrošināt savas vajadzības. Attīstība ir kvalitātes jēdziens,
kas ietver idejas par uzlabošanu un progresu, kā arī kultūras, sociālās un ekonomiskās
sfēras pilnveidošanu.
Ilgtspējīga attīstība ir orientēta uz cilvēkiem, un tās mērķis ir uzlabot cilvēku dzīves
apstākļus, saglabājot dabu un vidi, tāpēc ir nepieciešams respektēt dabu, kas apgādā
cilvēkus ar resursiem un visu nepieciešamo dzīvei. Šādā perspektīvā ilgtspējīga attīstība
nozīmē cilvēku dzīves apstākļu kvalitatīvu uzlabošanu, ja netiek pārsniegta ekosistēmas
atbilstošā kapacitāte.

2.6

Prioritātes

Ādažu novada attīstībai ir noteiktas ilgtermiņa prioritātes:
1. IP1: Kvalitatīva dzīves telpa
2. IP2: Daudzveidīga, mūsdienīga un ilgtspējīga ekonomika
3. IP3: Izglītota, aktīva un veselīga sabiedrība
4. IP4: Cilvēkus iesaistoša pārvaldība
Katrai no ilgtermiņa prioritātēm ir noteiktas vairākas vidēja termiņa prioritātes.
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2.7

Novada attīstības vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni, mērķi un uzdevumi

Atbilstoši izvirzītajām prioritātēm, noteikti novada attīstības mērķi un uzdevumi, kas apkopoti 1.tabulā (ikvienas prioritātes mērķi ir sakārtoti
prioritārā secībā). Vidēja termiņa prioritātes ir svarīgākie nosacījumi, lai sekmētu IP sasniegšanu; tām jāattiecas uz visiem iedzīvotājiem
neatkarīgi no dzimuma, vecuma, etniskās piederības, izglītības, ticības u.tml. Ar rīcības virzieniem saprot konkrētu pasākumu kopumu, kas ir
virzīts noteikto VTP sasniegšanai. Uzdevumi ir iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto RV īstenošanai, nodrošinot savstarpēji
papildinoša un kompleksa atbalsta mehānisma izveidi
Tabula 1

Vidēja termiņa
prioritātes (VTP)

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

Rīcības virzieni (RV)

VTP1:
Sakārtota RV1.1: Jaunveidojamās
un
atjaunojamās
inženiertehniskā
inženiertehniskās
infrastruktūra
infrastruktūras
projektēšana un izbūve

Uzdevumi (U)
U1.1.1: Atbalstīt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens
kvalitātes uzlabošanos
U1.1.2: Uzlabot esošo inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli
U1.1.3: Izveidot jaunas komunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un
kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvaru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju
attīstības veicināšanu
U1.1.4: Izstrādāt un ieviest ūdenssaimniecības un lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus

RV1.2: Veicināt citas U1.2.1: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl
nepieciešamās
nav nodrošināts
infrastruktūras attīstību
U1.2.2: Veicināt telekomunikāciju attīstību Ādažu novadā
U1.2.3: Sekmēt videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu enerģijas ieguves veidus
U1.2.4: Nodrošināt ēku energoefektiviāti
U1.2.5: Izveidot un ieviest energopārvaldības sistēmu un tā pasākumiem
U1.2.6: Labiekārtot siltumapgādes sistēmu
U1.2.7: Sekmēt mobilitāti
U1.2.8: Ieviest energoefektivitātes standartu
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Vidēja termiņa
prioritātes (VTP)

Rīcības virzieni (RV)

Uzdevumi (U)
U1.2.9: Īstenot informatīvos pasākumus enerģijas gala lietotājiem

VTP2:
Attīstīta
satiksmes
infrastruktūra
un
satiksmes drošība

RV2.1: Pašvaldības ceļu U2.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz pašvaldības ceļiem un ielām
un ielu infrastruktūras
U2.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus
sakārtošana, uzturēšana
un attīstība
U2.1.3: Veikt izmaiņas satiksmes organizācijas shēmās
U2.1.4: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas
U2.1.5: Veicināt ceļu infrastruktūras attīstību pie Tallinas šosejas
U2.1.6: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi
U2.1.7: Uzlabot esošos un izveidot jaunus gājēju celiņus, veloceliņus un velo novietnes
U2.1.8: Attīstīt velo maršrutus
U2.1.9: Paplašināt sabiedrisko pārvadājumu maršrutu tīklu
U2.1.10: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus
U2.1.11: Veicināt alternatīvo transporta veidu attīstību

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

RV3.1:
Veicināt U3.1.1: Nodrošināt pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu
pašvaldības nekustamo
U3.1.2: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību
īpašumu
attīstību,
sakārtot un labiekārtot U3.1.3: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu
pašvaldības teritoriju
U3.1.4: Veikt pašvaldības vēsturisko ēku atjaunošanu
U3.1.5: Attīstīt rotaļu, sporta un atpūtas laukumus
U3.1.6: Attīstīt novada kapsētas
U3.1.7: Veikt jaunu pašvaldības ēku izbūvi
U3.1.8: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus, labiekārtot degradētās teritorijas
U3.1.9: Uzlabot vides aizsardzības situāciju
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Vidēja termiņa
prioritātes (VTP)

Rīcības virzieni (RV)

Uzdevumi (U)
U3.1.10: Kultūras pieminekļu saglabāšana pašvaldības teritorijā

VTP4:
Sakārtotas RV4.1: Sakārtot un U4.1.1: Apsaimniekot polderus
polderu un citas uzturēt polderu un citas
U4.1.2: Apsaimniekot un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves un dambi
meliorācijas sistēmas meliorācijas sistēmas
U4.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus
VTP5: Apmierināts
novada iedzīvotājs

RV5.1:
Bērnu
un U5.1.1: Sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistīšanos sabiedriskās aktivitātēs
ģimenes lietu politika
U5.1.2: Veicināt un atbalstīt jauniešu nodarbinātību
U5.1.3: Veicināt pensionāru sabiedriskās aktivitātes
U5.1.4: Atbalstīt bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika aktivitātes skolas brīvlaikos
RV5.2:
Sociālie U5.2.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā
pakalpojumi un sociālā
U5.2.2: Nodrošināt jaunus un alternatīvus sociālos pakalpojumus
palīdzība
U5.2.3: Sekmēt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai
U5.2.4: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem
RV5.3: Veselības aprūpe U5.3.1: Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumu klāstu atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām
un veselības veicināšana
U5.3.2: Attīstīt sociālās un veselības aprūpes infrastruktūru
RV5.4:
Sabiedriskā U5.4.1: Nodrošināt sabiedrisko drošību (ugunsdrošība, civilā drošība, drošība uz ūdens)
kārtība un drošība
U5.4.2: Attīstīt pašvaldības policijas infrastruktūru
U5.4.3: Uzlabot pašvaldības policijas tehnisko nodrošinājumu
U5.4.4: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu
RV5.5:
Iedzīvotāju U5.5.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā
aktivitāte un līdzdalība
U5.5.2: Atbalstīt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus
novada attīstībā
U5.5.3: Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību
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Vidēja termiņa
prioritātes (VTP)

Rīcības virzieni (RV)

Uzdevumi (U)
U5.5.4: Atbalstīt iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanos novada ciemos

VTP6:
Attīstīts
tūrisms, atpūta un
brīvā
laika
pavadīšanas iespējas

RV6.1:
Veicināt U6.1.1: Organizēt publisko ūdeņu apsaimniekošanu
publisko
ūdeņu
U6.1.2: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru pie ūdens resursiem
piekrastes
teritoriju
labiekārtošanu, kā arī U6.1.3: Attīstīt ūdens ceļus
pastaigu taku un atpūtas
vietu
izveidi
un
rekreācijas
objektu
attīstību publisko ūdeņu
tuvumā
RV6.2: Veicināt tūrisma, U6.2.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību
sporta un rekreācijas
U6.2.2: Attīstīt tūrisma infrastruktūru Ādažu novadā
infrastruktūras attīstību
U6.2.3: Attīstīt Ādažu novada bibliotēku
U6.2.4: Nodrošināt atpūtai un aktīvai atpūtai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi
U6.2.5: Izveidot un popularizēt tūrisma iespējas Ādažu novadā

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

RV7.1: Ādažu novadā U7.1.1: Informēt par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem
esošo resursu apzināšana
U7.1.2: Informēt par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par komerciāli apbūvējamiem
un
informācijas
objektiem
sniegšana par tiem

Prioritāro
VTP8:
Novada RV8.1:
un
teritorija – pievilcīga industriālo
komerciālo
teritoriju
investoriem
noteikšana, pašvaldības
līdzdarbības
nodrošināšana
šo

U8.1.1: Piesaistīt investorus
U8.1.2: Veicināt industriālo teritoriju attīstību, paredzēt teritorijas industriālo zonu attīstībai teritorijās,
kur ir bijušas industriālas būves, veicināt šo teritoriju attīstību
U8.1.3: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību
U8.1.4: Izstrādāt un ieviest PPP projektus
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Vidēja termiņa
prioritātes (VTP)

Rīcības virzieni (RV)

Uzdevumi (U)

teritoriju
attīstībā, U8.1.5: Attīstīt tirgus laukumus
daudzpusīgas
U8.1.6: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu
uzņēmējdarbības
attīstība
Veicināt U9.1.1: Attīstīt esošās izglītības iestādes
VTP9: Pieejama un RV9.1:
pieejamas un kvalitatīvas
kvalitatīva izglītība
U9.1.2: Attīstīt izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi
vispārējās
izglītības
iespējas
U9.1.3: Atbalstīt jaunu mācību īstenošanas vietu izveidi vispārējās izglītības iestādēs
U9.1.4: Atbalstīt starptautiskas augstskolas un studentu pilsētiņas infrastruktūras izveidi
U9.1.5: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem
U9.1.6: Nodrošināt iekļaujošas izglītības principu, kas paredz vienādu iespēju neatkarīgi no izglītojamo
vajadzībām un spējām, mantiskā sociālā stāvokļa
U9.1.7: Sekmēt un pilnveidot audzēkņu mācību procesa kvalitatīvu norisi
RV9.2:

Attīstīt U9.2.1: Nodrošināt audzēkņu spēju izkopšanai un attīstīšanai nepieciešamās telpas interešu un

profesionālās ievirzes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
un interešu izglītību
U9.2.2: Pilnveidot interešu un profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumus
U9.2.3: Sekmēt un pilnveidot mūžizglītību
U9.2.4: Sekmēt profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības piedāvājumu
VTP10:
Daudzveidīgas
sporta aktivitātes

RV10.1:
Veicināt U10.1.1: Attīstīt esošo sporta infrastruktūru
daudzveidīgu
sporta
U10.1.2: Atbalstīt jauniem sporta veidiem nepieciešamo infrastruktūru
aktivitāšu iespējas
U10.1.3: Uzlabot sportam nepieciešamo materiāltehnisko bāzi
U10.1.4: Atbalstīt sporta aktivitātes

VTP11:
kultūra

Attīstīta RV11.1:
daudzveidīgu

Attīstīt U11.1.1: Ieviest un uzturēt ikgadēju novada svētku un kultūras pasākumu svinēšanas tradīcijas
kultūras
U11.1.2: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases
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Vidēja termiņa
prioritātes (VTP)

Rīcības virzieni (RV)
dzīvi

Uzdevumi (U)
U11.1.3: Nodrošināt kultūrai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi
U11.1.4: Veikt kultūras vajadzībām nepieciešamo būvju pārbūvi vai izbūvi
U11.1.5: Izpētīt un publiskot novada kultūrvēsturisko mantojumu

Veicināt U12.1.1: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā
VTP12:
Attīstīta RV12.1:
zinātniskā
un aktivitātes zinātniskās un
U12.1.2: Atbalstīt jauniešu izglītības pulciņu veidošanu
pētnieciskās
darbības
pētnieciskā darbība
attīstībai
U12.1.3: Atbalstīt tehnisko jaunradi
Pašvaldības U13.1.1: Uzlabot pašvaldības struktūrvienību un iestāžu darbu
VTP13:
Sekmīga RV13.1:
darbības
uzlabošana
pašvaldības,
U13.1.2: Uzlabot pašvaldības pakalpojumu kvalitāti
pašvaldības iestāžu
un
uzņēmumu
U13.1.3: Pilnveidot pašvaldības finanšu plānošanu
pārvalde
U13.1.4: Attīstīt pašvaldības sniegtos pakalpojumus
U13.1.5: Veikt funkcionālo auditu pašvaldībā
U13.1.6: Energoefektivitātes pārvaldības sistēmas modeļa izstrāde
U13.1.7: Veikt aktivitātes darba spējas vecuma iedzīvotāju deklarēšanās skaita pieauguma veicināšanai
Teritorijas
VTP14: Ilgtspējīgas RV14.1:
attīstības plānošana plānojuma,
lokālplānojumu,
tematisko plānojumu un
detālplānojumu izstrāde

U14.1.1: Izstrādāt Ādažu novada teritorijas plānojumu, ietverot Smilgu ielu, Upmalu ielu, Baltezera ielu,
Ādažu centra ielu un Garkalnes ciema ielu sarkanās līnijas
U14.1.2: Izstrādāt nekustamā īpašuma Attekas ielā 16 detālplānojuma grozījumus
U14.1.3: Veikt novada attīstības plānošanas dokumentu aktualizēšanu
U14.1.4: Veikt novada attīstības plānošanas dokumentu monitoringu

Sadarbības U15.1.1: Sekmēt sadarbību ar citām pašvaldībām, pašvaldību un valsts iestādēm ceļu infrastruktūras
VTP15:
Attīstīta RV15.1:
sadarbība ar citām veicināšana ar citām attīstībā
pašvaldībām, iestādēm
pašvaldībām,
U15.1.2: Sekmēt sadarbību starp pašvaldību un sabiedriskām organizācijām
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Vidēja termiņa
Rīcības virzieni (RV)
prioritātes (VTP)
iestādēm
un un organizācijām
organizācijām

Uzdevumi (U)
U15.1.3: Īstenot kopīgus projektus sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem
U15.1.4: Atbalstīt sadarbību ar uzņēmumiem
U15.1.5: Sekmēt sadarbību ar citām pašvaldībām dažādās jomās
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2.8

Vadlīnijas novada teritorijas plānojumam

2.8.1 Vispārīgi
─ Teritorijas plānošanā ievērot telpiskās plānošanas principus un vispārējie
plānošanas mērķi:
o sociālās, ekonomiskās un vides attīstības līdzsvarošana;
o dzīves kvalitātes uzlabošana;
o racionāla zemes un citu dabas resursu izmantošana.
─ Par prioritāti uzskatāma Rīgas zaļā loka viengabalainības, tā ekoloģisko funkciju un
bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, rekreācijas un tūrisma iespēju attīstība.
─ Lauku teritorijās plānot jauktu (daudzveidīgu) mozaīkveida zemes izmantošanu,
atbalstot daudzveidīgu saimniecisko darbību.
2.8.2 Apdzīvojuma attīstība un plānošana
─ Izstrādājot Ādažu novada teritorijas plānošanas dokumentus, veicināt daudzcentru,
līdzsvarotas un hierarhiski strukturētas apdzīvojuma struktūras attīstību.
─ Atbilstoši attīstības centra līmenim veidot līdzsvaru starp teritorijām izvietoto
mājokļu, pakalpojumu un darba vietu daudzveidību un pieejamību.
─ Saglabāt visu apdzīvoto vietu vēsturiskos vietvārdus un tradicionālo apbūves
struktūru. Izstrādājot nākamā perioda teritorijas plānojumu, izvērtēt ciemu teritoriju
robežu pārskatīšanas mērķtiecību un lietderību, izvērtēt pamatotību saglabāt
vēsturiskās ciemu teritoriju robežas vai noteikt jaunas ciemu teritoriju robežas,
kurās koncentrētas blīvas apbūves teritorijas, ņemot vērā gan vēsturiskās pēctecības
principu, gan apdzīvoto vietu vides, sociālās un ekonomiskās funkcijas.
─ Nodrošināt iedzīvotājiem maksimāli ērtas pieejas iespējas sabiedriskajiem un
maksas pakalpojumiem (izglītība, medicīna, sociālie pakalpojumi, sadzīves
pakalpojumi, pārtikas un citu preču veikali, u.c.), kā arī sabiedriskā transporta
satiksmes iespējas līdz augstāka līmeņa centram.
─ Uzlabot apdzīvoto vietu vides kvalitāti. Veidot harmonisku dzīves vidi ciemos, ar
pieejamajām publiskajām ārtelpām – parkiem, skvēriem, rotaļu laukumiem, gājēju
trotuāriem, autotransporta ielām u.c., brīvas pieejas iespējām publiskajiem
ūdeņiem.
─ Ciemu teritorijās nodrošinot pievilcīgu investīciju vidi investoriem, teritorijas
ražošanas un loģistikas attīstībai, nodalot tās no blīvas dzīvojamās apbūves
teritorijām.
─ Veicināt apdzīvoto vietu revitalizāciju un labiekārtošanu, teritorijas izmantošanas
veidu dažādošanu un papildināšanu, jaunas blīvas apbūves koncentrēšanos pie jau
esošajām blīvas apbūves teritorijām, inženiertehniskajām komunikācijām.
─ Sadarboties ar kaimiņu pašvaldībām polderu apsaimniekošanā.
─ Nodrošināt, tajā skaitā ar inženiertehniskām metodēm, apbūves teritoriju
applūstamības risku zem 1%.
─ Jaunveidojamo dzīvojamo un publisko apbūvi plānot tādā attālumā no transporta
maģistrālēm, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret satiksmes radīto
troksni, izplūdes gāzēm un citu negatīvo ietekmi.
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─ Saglabāt vēsturisko apbūves intensitāti un daudzveidību, veidot zaļās buferzonas
starp dažādas funkcionalitātes apbūves teritorijām. Apbūves noteikumos ietvert
prasības teritorijām, kur robežojas dažāda rakstura funkcionālās zonas – būvlaides,
buferzonas, aizsargstādījumi, apbūves augstums, apbūves intensitāte vai citas
prasības.
─ Jaunveidojamajās blīvas dzīvojamajās apbūves teritorijās paredzēt publiskās
teritorijas.
─ Apbūve pie ūdensobjektiem nav pieļaujama tuvāk par 50 m no ūdens malas,
izņemot unikālus būvniecības gadījumus.
2.8.3 Transporta un inženierkomunikāciju attīstība un plānošana
─ Nodrošināt visu apdzīvoto vietu sasniedzamību pa labas kvalitātes autoceļiem.
─ Plānot racionālu ceļu un ielu tīklu, veidojot vienotu un savstarpēji saistītu
transporta sistēmu. Pieslēgumus valsts autoceļiem veidot, ievērojot hierarhijas
principu: valsts galvenais autoceļš – valsts reģionālais autoceļš – valsts vietējais
autoceļš – māju vai komersantu ceļš/pašvaldības ceļš.
─ Sekmēt novada teritorijas iekļaušanos autoceļa A1 attīstības koridorā, veicināt tajā
transporta un tūrisma infrastruktūras attīstību.
─ Veicot ainavisko ceļu rekonstrukciju, nodrošināt kvalitatīvu segumu, vienlaicīgi
saglabājot ceļa raksturu un ainavas izteiksmīgumu.
─ Sabiedriskā transporta sistēmu veidot saistībā ar perspektīvo apdzīvojuma
struktūru, savstarpēji saskaņojot ārējos un iekšējos sabiedriskā transporta (autobusu
un mikroautobusu) pārvadājumus un nodrošinot optimālas pārvietošanās iespējas
novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem.
─ Popularizēt velotransporta izmantošanu kā mobilitātes videi draudzīgāko un
ekonomiski lētāko instrumentu.
─ Nodrošināt atbilstošas energoapgādes jaudas gan ražošanas, gan sabiedriskā un
komercsektora, gan mājsaimniecību vajadzībām.
─ Inženiertīklus pēc iespējas kompakti koncentrēt koridoros gar autoceļiem. Ciemos
galvenos inženiertīklus izvietot ielu un ceļu sarkano līniju koridoros, pēc iespējas
izvairoties no privāto zemes īpašumu šķērsošanas.
─ Attīstīt kvalitatīvu sakaru un informācijas tehnoloģiju, efektīvu energoapgādes un
vides infrastruktūru novadā.
─ Visās apdzīvotajās vietās nodrošināt līdzvērtīgas pieejas iespējas informācijas un
telekomunikāciju pakalpojumiem, t.sk. pieeju internetam.
─ Attīstīt bezmaksas interneta pieejamību publiskās vietās.
─ Nodrošināt autostāvvietu pieejamību pie sabiedriskajām vietām.
2.8.4 Ražošanas objektu apbūves teritoriju attīstība un plānošana
─ Ražošanas un loģistikas teritoriju prioritāte ir industriālo zonu, transporta un
loģistikas pakalpojumu – transporta terminālu, loģistikas centru u.c. tehniskās
infrastruktūras attīstība.
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─ Veicināt labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu, īpaši atbalstot uz zināšanām,
pētniecību un videi draudzīgām tehnoloģijām balstītu inovatīvo ražošanu,
rūpniecisko produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu.
─ Racionāli izmantot, iesaistīt apritē un attīstīt esošo tehnisko infrastruktūru –
autoceļus, noliktavu ēkas un būves u.tml. Izmantot perspektīvo transporta
infrastruktūras objektu iespējas ražošanas, loģistikas un tranzīta attīstībai.
─ Lai nerastos interešu konflikts starp dažādu funkciju izmantošanām, ražošanas vidi
nodalīt no dzīvojamās vides.
2.8.5 Rekreācijas telpu attīstība un plānošana
─ Funkcionālās telpas prioritāte ir dažādas dabas un kultūrvēsturiskajai videi
draudzīgas ar dabas, aktīvo un ģimeņu tūrismu un atpūtu saistītas aktivitātes un
saimnieciskā darbība, zivsaimniecība, kā arī tūrisma, t.sk. ūdenstūrisma
infrastruktūras attīstība.
─ Izmantot teritorijas ģeogrāfiskā novietojuma un dabas resursu priekšrocības (Rīgas
un jūras tuvums, daudzie ezeri – Lielais un Mazais Baltezers, Dūņezers, Lilastes
ezers, Kadagas ezers, Lieluikas un Mazuikas ezers, Ataru ezers u.c., Gaujas upe,
plašās mežu teritorijas, kultūrvēsturiskā mantojuma objekti u.c.), attīstot
ūdenstūrisma un velotūrisma infrastruktūru un pakalpojumus (piestātnes, telšu un
atpūtas vietas, veloceliņus u.c.) pie Gaujas un ezeriem.
─ Sadarboties ar kaimiņu pašvaldībām tūrisma maršrutu, dabas izziņas taku un
infrastruktūras attīstībai un sasaistei. Lai popularizētu novada unikālās
kultūrvēsturiskās un dabas bagātības, izstrādāt vienotu tūrisma attīstības stratēģiju.
─ Lai izvairītos no paaugstinātas slodzes vidē radīšanas, pirms tūrisma un atpūtas
teritoriju un/vai objektu izveides izvērtēt visus potenciālos dabas vidi ietekmējošos
faktorus, īpašu uzmanību pievēršot ūdeņu kvalitātes saglabāšanai un
paaugstināšanai, nepieļaujot neattīrītu kanalizācijas notekūdeņu noplūdi Gauja,
Baltezers u.c. ūdenstilpnēs, ūdenstecēs.
─ Izstrādāt publisko ūdensteču un ūdenstilpņu apsaimniekošanas plānus, iekļaujot
tajos arī prasības motorizēto ūdenstransportu izmantošanai.
2.8.6 Valsts interešu telpas attīstība un plānošana
─ Plānojot valsts interešu telpai – Ādažu militārajam poligonam pieguļošo teritoriju
izmantošanu, ņemt vērā tās attīstības plānus un ietekmes uz apkārtējām teritorijām,
LR normatīvajos aktos un civilās aizsardzības plānos noteiktos ierobežojumus.
─ Ādažu militārā poligona apsaimniekošanu, attīstību un izmantošanu militārajām
mācībām nodrošināt atbilstoši Aizsardzības ministrijas normatīvajiem aktiem, kā
arī Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” dabas aizsardzības plānam.
─ Sabalansēt militārās darbības, Ādažu novada attīstības un dabas aizsardzības
prioritātes ilgtermiņā.
─ Veicināt pozitīvu un rezultatīvu sadarbību starp LR Aizsardzības ministriju,
militārā poligona administrāciju un Ādažu novada pašvaldību.
2.8.7 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
─ Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (ĪADT), plānojot saimnieciskas darbības,
ņemt vērā šo teritoriju normatīvajos aktos, dabas aizsardzības plānos un
uzturēšanās režīma noteikumos iekļautās prasības teritoriju izmantošanai.
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─ Saglabāt dabas liegumu „Lielā Baltezera salas” un „Lieluikas un Mazuikas ezeri”
un Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” ainavu un bioloģisko daudzveidību.
─ Veicināt ĪADT publisko pieejamību, sadarbību ar Dabas Aizsardzības pārvaldi un
Ādažu poligona administrāciju.
─ Nepieļaut normatīviem neatbilstoši attīrītu kanalizācijas notekūdeņu noplūdi
ūdensobjektos.
─ Sekmēt tūrisma infrastruktūras attīstību (autostāvvietas, atpūtas vietas u.tml.).
2.8.8 Kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas
─ Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās, veicot saimniecisko darbību
ņemt vērā šo teritoriju normatīvajos aktos uzturēšanās režīma noteikumos iekļautās
prasības teritoriju izmantošanai.
─ Saglabāt kultūrvēsturiski nozīmīgo teritoriju raksturu, kultūrvēsturiskās apbūves
identitāti.
─ Veicināt kultūrvēsturisko nozīmīgo objektu un teritoriju noteikšanu par pašvaldības
nozīmes aizsargājamajām kultūrvēsturiskajām teritorijām vai objektiem, saistošās
prasības to aizsardzībai, apsaimniekošanai un apbūves veidošanai.
─ Saglabāt visas vēsturiskās vietas, vietvārdus (ielu, namu nosaukumos).

2.9

Attīstības programmas sasaiste ar citiem plānošanas dokumentiem

Ādažu novada attīstības programma tika izstrādāta, ņemot vērā citu līmeņu plānošanas
dokumentus, kā arī to pašvaldību plānošanas dokumentus, ar kurām robežeojas Ādažu
novads.
Hierarhiski augstākais nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokuments ilgtermiņā ir
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam (Latvija 2030), bet vidējā termiņā –
Nacionālais attīstības plāns. Bez nacionāla līmeņa plānošanas dokumentiem, ņemti vērā arī
Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti – ilgtermiņa stratēģija un
attīstības programma.
Ādažu novada Attīstības programma izstrādāta, ņemot vērā Rīgas plānošanas reģiona
ilgtermiņa stratēģiskos mērķus un prioritātes:


SM1 – Sociāli iekļaujoša kopdzīve labklājīgās kopienās:
o Prioritāte 2. Kopienas un to pašpietiekamība;
o Prioritāte 3. Elastīga un izcila izglītība;



SM2 – Zināšanās balstīta „zaļa”, inovatīva un elastīga ekonomika:
o Prioritāte 4. Globāli konkurētspējīgas nozares;
o Prioritāte 5. Kvalitatīva satiksme un loģistika;
o Prioritāte 6. Pašvaldības – attīstības virzītājas;



SM3 – Ekoloģiski tolerants dzīves veids un vietas:
o Prioritāte 7. Ilgtspējīga dzīvesvide;
o Prioritāte 8. Vieda attīstība.
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Rīgas plānošanas reģiona Attīstības programmā 2014.-2020. minēts, ka Ādaži ir viena no
Pierīgas pašvaldībām, kurās jāveido un jāīsteno vieda specializācijas politika. Ādaži ir
kaimiņu pašvaldība Piekrastes pašvaldībām, kurā iezīmējas kultūras un atpūtas attīstības
virzieni. Pieminēts, ka Ādažu novadā atrodas arī militārās teritorijas.
Ādažu novads robežojas ar Garkalnes, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas un Inčukalna
novadiem. Izstrādājot Ādažu novada attīstības programmu, tika izskatīti minēto pašvaldību
plānošanas dokumenti un tajos minētās pašvaldībām kopīgās intereses.
Tabula 2

Ādažu novada kaimiņu pašbvaldību plānošanas dokumentos minētās kopīgās

Administratīvi
teritoriālā
vienība
Garkalnes
novads

Plānošanas dokumenta
nosaukums
(apstiprināšanas
datums)
Garkalnes novada
telpiskās attīstības
stratēģija 2008.2030.gadam (2013.)

Plānošanas dokumentā minētās kopīgās intereses ar
kaimiņu pašvaldībām








Carnikavas
novads

Garkalnes novada
attīstības programma
(2013-2019) (2013)



Carnikavas novada
ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2014.2030.gadam
(27.03.2014.)



Gaujas – Daugavas kanālu un abu Baltezeru sistēma
Novada pierobežas ciemi – Baltezers, Alderiem
pieguļošā apbūve, Ādažu Garkalne
Iedzīvotāju skaita un mobilitātes pieaugums
Komercdarbības (Rīgas apvedceļa apkaimē) un
sporta / atpūtas infrastruktūras attīstība
Sociālo akalpojumu nodrošināšana
Pieūdeņu telpu, pazemes ūdeņu, kā arī mežu
apsaimniekošana
Sabiedriskā transporta tīkla attīsība un sasaiste ar
kaimiņu teritorijām

Reģionālas un vietējas nozīmes valsts autoceļu
sakārtošana un uzturēšanas nodrošināšana
 Dabas resursu izmantošana
 Veloceliņu ierīkošana
 Vienotu tūrisma produktu izstrāde
 Izglītības, kultūras un sporta pasākumu kopīga
rīkošana
Pasākumi:
 Sadarbības veidošana starp novada, kaimiņu novadu
un Rīgas izglītības iestādēm (U1.1.3.)
 Veicināt sadarbību ar kaimiņu novadiem par kopēju
tūrisma attīstību (U3.3.2.)
 Ūdenssaimniecību attīstības projektu izstrāde un
ieviešana Garkalnes novadā (U4.1.1.)
 Pilnveidot un nodrošināt esošās ūdens / kanalizācijas
sistēmu darbību (U4.1.1.)



Veidot sadarbības tīklu, nodrošinot primārās
veselības pakalpojumus arī citos novada ciemos (ne
tikai Carnikavas ciemā), bet sekundāro veselības
aprūpi nodrošināt sadarbībā ar Ādažu novadu
Lai nodrošinātu novada iekšējo un ārējo
sasniedzamību, nepieciešams attīstīt P1 reģionālais
autoceļš, kuram nepieciešama kvalitātes uzlabošana,
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Administratīvi
teritoriālā
vienība

Plānošanas dokumenta
nosaukums
(apstiprināšanas
datums)

Plānošanas dokumentā minētās kopīgās intereses ar
kaimiņu pašvaldībām
tai skaitā apgaismota ietve / veloceļš visā garumā
(t.sk., ietvju izbūve Kalngalē un Garciemā pie
autobusu pieturām), lai radītu drošu savienojumu
starp lielākajām apdzīvotajām vietām, kā arī Rīgas
pilsētu un Ādažu novadu
 Savienojums Garciema pārbrauktuve – Ādaži, kas
nodrošinātu potenciāli attīstāmās uzņēmējdarbības
teritorijas savienojumu ar starptautisko autoceļu A1
Carnikavas novada intereses:
 Veselības pakalpojumi un kopīgi veselības tūrisma
pakalpojumi
 Militārā tūrisma pakalpojumi
 Tirdzniecības pakalpojumi
 Darba vietas rašošanas jomā
 Meliorācijas sistēmu kopīga apsekošana un plūdu
draudu novēršana
 Sports – sadarbība sporta grupu uzturēšanā bērniem
un jauniešiem
Carnikavas novada piedāvājumi
 Kopīgi tūrisma pakalpojumi – rekreācijas telpa
 Attīstības iespējas maziem, radošiem un zināšanu
ietilpīgiem uzņēmumiem
 Izglītības pakalpojumi
 Sporta objektu izmantošana (distanču spēpošana,
burāšana)
 Kopīgi sporta pasākumi (Bruņitie spēki, Ādažu
sporta centrs)

Carnikavas novada
attīstības programma
2015.-2021.gadam
(27.03.2014.)









Veidot sadarbības tīklu, nodrošinot primārās
veselības pakalpojumus arī citos novada ciemos (ne
tikai Carnikavas ciemā), bet sekundāro veselības
aprūpi nodrošināt sadarbībā ar Ādažu novadu
Īpaši tiek akcentēta izglītības jomas integrēta
attīstība sadarbībā ar Ādažu novadu, EiroVelo 13
attīstību sadarbībā ar Rīgas pilsētu un Saulkrastu
novadu, sporta jomas infrastruktūras attīstība un
kopīga izmantošana sadarbībā ar Ādažu novadu,
meliorācijas sistēmu kopīga apsaimniekošana
sadarbībā ar Garkalnes un Ādažu novadu
Sadarbībā ar Ādažu novadu tiks sagatavots integrēts
izglītības piedāvājuma plāns (A5.1.1.1), tajā ietverot
arī profesionālās izglītības programmas, kuras
Carnikavas novads piedāvās arī Ādažu un citu
novadu iedzīvotājiem
Carnikavas novadam sporta un izglītības jomā ir
ciešas saites ar Ādažu novadu, tādēļ nepieciešams
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Administratīvi
teritoriālā
vienība

Plānošanas dokumenta
nosaukums
(apstiprināšanas
datums)

Plānošanas dokumentā minētās kopīgās intereses ar
kaimiņu pašvaldībām
kopīgi plānot šo jomu attīstību. Prioritāte SM5
paredz integrēta izglītības attīstības plāna izstrādi
sadarbībā ar Ādažu novadu (ietverot arī profesionālo
izglītību, mūžizglītību, mazākumtautību pārstāvju
integrēšanu, tālmācības programmas izveidi), kā arī
veidojot kopēju koncepciju sporta infrastruktūras
attīstībai novados, plānojot objektus abu novadu
iedzīvotājiem.
 Ādažu
novada
veselības
iestādes
sniedz
pakalpojumus arī ārvalstu iedzīvotājiem, kuri labprāt
apvienotu veselības pakalpojumu saņemšanu ar
atpūtu pie jūras. Sadarbībā ar Ādažu slimnīcu
iespējams veidot veselības tūrisma infrastruktūru
Carnikavas novadā, veicot SPA un kurortoloģijas
pakalpojumus.
 Ņemot vērā to, ka bērnu skaits pieaug ne tikai
Carnikavas pamatskolā, bet arī Ādažu vidusskolā,
un, lai nodrošinātu konkurētspējīgu izglītības
kvalitāti, nepeiciešams veidot integrētu izglītības
sistēmu kopīgi ar Ādažu novadu (t.sk., plānojot
ģimnāziju Ādažos un vidusskolu Carnikavā).
Vispirms ir jāuzlabo pamatskolas materiāli tehniskā
bāze un konkurētspēja. Ir plānots kopīgi sagatavot
izglītības piedāvājuma plānu Carnikavas un Ādažu
novadam (A5.1.1.1)
Carnikavas novada intereses:
 Veselības pakalpojumi un kopīgi veselības tūrisma
pakalpojumi
 Tirdzniecības pakalpojumi
 Darba vietas rašošanas jomā
 Meliorācijas sistēmu kopīga apsekošana un plūdu
draudu novēršana
 Sports – sadarbība sporta grupu uzturēšanā bērniem
un jauniešiem
Carnikavas novada piedāvājumi
 Kopīgi tūrisma pakalpojumi – rekreācijas telpa
 Attīstības iespējas maziem, radošiem un zināšanu
ietilpīgiem uzņēmumiem
 Izglītības pakalpojumi
 Sporta objektu izmantošana (distanču spēpošana,
burāšana)
 Kopīgi sporta pasākumi (Bruņitie spēki, Ādažu
sporta centrs)
Pasākumi:
 A1.5.1.2: Mikroautobusu maršruta / u izveides
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Administratīvi
teritoriālā
vienība

Plānošanas dokumenta
nosaukums
(apstiprināšanas
datums)

Plānošanas dokumentā minētās kopīgās intereses ar
kaimiņu pašvaldībām











Saulkrastu
novads

Sējas novads

nepieciešamības novērtējums
A1.5.2.3: Veloceliņa savienojums EiroVelo 13 ar
EiroVelo 10 izbūves veicināšana gar P1
A1.10.3.1: Sociālā dienesta kapacitātes attīstība
A3.4.1.1: Profesionālās izglītības programmas
īstenošanas plāna izstrāde sadarbībā ar Ādažu
novadu (integrētās izglītības sistēmas attīstība)
A3.5.1.1:
Inovatīvu
tūrisma
un
izklaides
pakalpojumu attīstīšana novada ūdenstilpnēs un ap
tām
A5.1.1.1: Integrētas izglītības plāna izstrāde
sadarbībā ar Ādažu novadu
A5.1.1.2: Sporta infrastruktūras attīstības koncepcija
sadarbībā ar Ādažu novadu
A5.1.3.2: Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība
sadarbībā ar Ādažu veselības aprūpes iestādēm
ĪA1.1.1: Carnikavas pamatskolas attīstības plāna
izstrāde integrētās izglītības sistēmas ietvaros

Saulkrastu novada
ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 25 gadu
perspektīvā (2013.)



Saulkrastu novada
attīstības programma
2014.-2020.gadam
(2013.)



Sadarboties ar kaimiņu pšvaldībām un tūrisma
firmām, veicināt nodarbinātību Saulkrastu novadā

Sējas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2037
(2012.10.16.)



Jārekonstruē reģionālas un vietējas nozīmes ceļu
tīkls, lai nodrošinātu visu apdzīvoto vietu
sasniedzamību un labu satiksmi ar blakus esošajiem
novadiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām

Sējas novada attīstības
programma 2012.2018.gadam
(16.10.2012.)




Tūrisma projekti, veloceliņu attīstība
Tūrisma infrastruktūra un satiksme:
o Ādažu novada pašvaldības ceļš Kadaga –
Murjāņi, gar kuru paredzēta arī veloceliņa trase
o Ādažu novada pašvaldības ceļš Vecvārnas –
Mellupe – Lilaste, gar kuru paredzēta veloceliņa
trase
Teritorija:
o Ādažu poligons
o Aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži”
o Gaujas upes aizsargjosla un iespējamo plūdu
terotorijas





Satiksmes ceļi, kas saista Saulkrastu novadu ar
blakus teritorijām, ir labā stāvoklī
Būtu nepieciešams sardarboties ar blakus esošiem
novadiem, t.sk., Ādažu novadu, velosatiksmes
attīstībai
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Administratīvi
teritoriālā
vienība

Plānošanas dokumenta
nosaukums
(apstiprināšanas
datums)

Plānošanas dokumentā minētās kopīgās intereses ar
kaimiņu pašvaldībām




Inčukalna
novads

o Lilastes ezera piekrastes apsaimniekošana
Sadarbības paplašināšana un uzlabošana ar kaimiņu
pašvalībām dažādās jomās
Izvērtējot
kaimiņu
plānošanas
sokumentu
stratēgiskos uzstādījumus, var decināt, ka tie ir
konceptuāli līdzīgi Sējas novada uzstādījumiem

Inčukalna novada
ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2013.-2035.
(16.01.2013.)




Ar Ādažu novadu Inčukalna novadam ir
funkcionālās saites tūrrisma un aktīvās atpūtas vietās
Turpināt sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām tūrisma
maršrutu, dabas izziņas taku un infrastruktūras
attīstībai un piesaistei

Inčukalna novada
attīstības programma
2013.-2019.gadam
(19.12.2012.)



-

2.10 Attīstības programmas uzdevumu īstenošana un pārraudzība
(monitorings)
Ādažu novada Attīstības programma 2016.-2022.gadam ir vidēja termiņa plānošanas
dokuments, kurš izstrādāts pamatojoties uz pēctecību ar Ādažu novada attīstības
programmu 2011.-2017.gadam un ir saskaņā ar Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju (2013-2037) un Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojumu 2006.-2012.
gadam (ar 2009. gada grozījumiem). Programmā ir noteikta attīstības vīzija, attīstības
prioritātes un stratēģiskie mērķi, to sasniegšanai noteikti pasākumi un rīcības jeb uzdevumi
7 gadu periodam. Investīciju plāns tiek gatavots 3 gadiem, tas ir programmas stratēģiskajā
daļā izvirzīto prioritāšu, to mērķu, pasākumu un rīcību īstenošanas instruments,
pašvaldības instruments, pašvaldības investīciju plānošanai.
Programmas aktualizēšana var notikt ne biežāk kā reizi trīs gados, bet nemainot
programmas prioritātes un stratēģiskos mērķus. Programmas aktualizācija var attiekties uz
plānotajiem pasākumiem un rīcībām.
Rīcības plānu un Investīciju plānu kā programmas sastāvdaļu var aktualizēt katru gadu
(nemainot programmu). Investīciju plānā tiek attēlotas pašvaldības attīstību veicinošās
projektu idejas vai projekti, kuri tiek izstrādāti un ieviesti, pamatojoties uz stratēģisko daļu.
Projektu īstenošanai tiek piesaistīti pašvaldības, valsts, Eiropas Savienības un citi finanšu
resursi. Projektus realizē pašvaldība sadarbībā ar citām novada attīstībā ieinteresētajām
pusēm, saskaņā ar ieviešanas brīdī esošo situāciju un resursu pieejamību, kā arī
pieprasījumu un piedāvājumu.
Īstenojot projektus, tiek veikts nepārtraukts situācijas un paveikto darbu monitorings,
atbilstoši noteiktajiem sākotnējiem un rezultātu sasniegšanas rādītājiem. Programmā ir
noteikti stratēģiskā mērķa sasniedzamie kvantitatīvie un kvalitatīvie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji, kas dod iespēju izvērtēt programmas ieviešanas progresu, programmas
īstenošanas uzraudzības ziņojums tiek gatavots un izskatīts vienu reizi trīs gados.
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Attīstības programmas uzraudzības sistēma ir istrādāta ar mērķi radīt ietvaru, kas nodrošina
iespēju izvērtēt novada teritorijas attīstības progresu un attīstības programmas īstenošanas
gaitā sasniegto.
Par attīstības programmas uzraudzību ir atbildīga Ādažu novada Attīstības un investīciju
daļa. Tās galvenais uzdevums ir vadīt un koordinēt uzraudzības procesu, identificējot, vai
attīstības programmā definēto rādītāju sasniegšana norit atbilstoši plānotajam. Uzraudzības
procesā tiek iesaistīti visi pašvaldības speciālisti un struktūrvienības, kas rīcības plānā
norādīti kā atbildīgie par aktivitāšu izpildi vai projektu īstenošanu.
Ādažu novada attīstības programmas uzraudzības process paredz:
1. Informācijas sistēmas izveidi;
2. Ikgadēju uzraudzības ziņojuma izstrādi par attīstības programmas ieviešanu;
3. 3 gadu pārskata ziņojuma izstrādi par attīstības programmas ieviešanu.
Perioda noslēgumā, pamatojoties uz stratēģisko mērķu sasniegšanas progresu, tiek veikts
situācijas novērtējums un analīze programmas stratēģiskajai daļai un gatavoti priekšlikumi
novada attīstības programmas izstrādei nākamajam periodam.
Informācijas sistēmas izveide
Attīstības programmas uzraudzībai tiks izveidota rādītāju informācijas sistēma (datu bāze),
kurā regulāri tiks apkopoti dati par novada attīstību raksturojošiem sociālekonomiskajiem
rādītājiem un dati par rezultatīvajiem rādītājiem no pašvaldības struktūrvienībām.
Informācijas sistēmā tiks ietverta šāda informācija par attīstības programmas uzraudzības
rādītājiem:
 Visi attīstības programmā noteiktie uzraudzības rādītāji (pamata datu bāze);
 Rādītāju pašreizējā vērtība, uzsākot attīstības programmas īstenošanu;
 Rādītāju sagaidāmā sasniedzamā vērtība, attīstības programmas īstenošanai
noslēdzoties;
 Ikgadējās rādītāju vērtības;
 Informācijas avoti.
Pamata informācijas sistēma sastāv no visiem rādītājiem, kas iekļauti 4.pielikumā. Dati
informācijas sistēmā tiek ievietoti vismaz 1 reizi gadā, attiecīgajiem speciālistiem iesūtīt
jaunāko informāciju par savā pārziņā esošo jomu.
Ikgadēja uzraudzības ziņojuma izstrāde par attīstības programmas ieviešanu
Ņemot vērā informācijas sistēmā pieejamo informāciju, sākot ar attīstības programmas
spēkā stāšanās gadu, par attīstības programmas uzraudzību atbildīgā struktūrvienība
sagatavo ikgadējo uzraudzības ziņojumu par attīstības programmas ieviešanu.
Ziņojumā par attīstības programmas ieviešanu tiks ietverta šāda informācija:


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.
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3 gadu pārskata ziņojuma izstrāde par attīstības programmas ieviešanu
Lai novērtētu attīstības programmas rādītāju sasniegumus par visiem rādītājiem trīs gadu
periodā, tiks izstrādāts trīs gadu uzraudzības ziņojums. Tajā tiks ietverts novērtējums arī
par sasniegtajiem darbības rezultātiem un politikas rezultātu ietekmi uz novada attīstības
rādītājiem.
Trīs gadu uzraudzības ziņojumā tiks ietverta šāda detalizēta attīstības programmas
īstenošanas progresa analīze:


Veiktās darbības mērķu, uzdevumu un rādītāju sasniegšanas virzienā;



Konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojumu;



Secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt
izvirzītos rādītājus.

Pamatojoties uz attīstības programmas ikgadējo uzraudzības ziņojumu un kārtējam gadam
apstiprināto budžetu ik gadu ir iespējams ar domes lēmumu aktualizēt attīstības
programmas Rīcības plānu un Investīciju plānu, kā arī lemj par attīstības programmas
stratēģiskās daļas aktualizācijas nepieciešamību.
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Terminu skaidrojums
Attīstības
programma

─

Vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu
kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai

Bezdarba
līmenis

─

Bezdarbnieku skaits darbaspējas vecumā iedzīvotāju kopskaitā

Bruto
darba
samaksa

─

Bruto jeb aprēķinātās darba samaksas fonda sastāvā ir iekļauta
pamatalga (mēnešalga, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai
veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas,
piemaksas par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās, samaksa par
ikgadējo un papildatvaļinājumu, piemaksas pie atvaļinājuma,
atvaļinājuma pabalsts, kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu,
darbnespējas lapu A apmaksa, samaksa par citām dienām, kurās
nestrādā, valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu, ko maksā
strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas, kā arī darba
samaksas subsīdijas

Demogrāfiskā
slodze

─

Darbaspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita
attiecība pret personu skaitu darbaspējas vecumā

Iedzīvotāju
blīvums

─

Skaitlisks lielums, kas parāda, kādai noteiktai teritorijai piederīgo
iedzīvotāju skaita attiecību pret šīs teritorijas platību

Iedzīvotāju
dabiskais
pieaugums

─

Starpība starp attiecīgajā periodā piedzimušo un mirušo skaitu

Investīciju
plāns

─

Attīstības programmas rīcības plāna sastāvdaļa laika posmam vismaz
līdz 3 gadiem, kuru apstiprina pašvaldība. Investīciju plānu var
aktualizēt katru gadu

Īpaši
aizsargājamās
dabas
teritorijas

─

Ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā, lai
aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību – retas un tipiskas dabas
ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un
Latvijai raksturīgas ainavas, ģeogrāfiskos un ģeomorfoloģiskos
veidojumus, dendroloģiskos stādījumus un dižkokus, kā arī sabiedrības
atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas

Natura
2000
teritorija

─

Natura 2000 teritorija ir Eiropas Savienības valstu kopīgi radīts
aizsargājamo dabas teritoriju tīkls jeb sistēma, kas Latvijā izveidots uz
jau esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju bāzes, tām pievienojot
122 jaunas teritorijas

Pakalpojumu
grozs

─

Pakalpojumu nodrošināšana pašvaldībās

Prioritāte

─

Teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta
priekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstības prioritātēm

Projekts

─

Pasākumu kopums, kas veicams noteiktu mērķu sasniegšanai noteiktā
laika periodā ar iepriekš noteiktiem, materiāliem un cilvēku resursiem

Publiskā
apspriešana

─

Ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laika periods, kura
ietvaros sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un
priekšlikumus vai piedalās citās institūcijas organizētās sabiedrības
līdzdalības aktivitātēs (piemēram, sabiedriskajās apspriedēs un
sabiedriskās domas aptaujās)
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Rīcības plāns

─

Attīstības programmas sadaļa, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu
un investīciju plānu attīstības programmā noteikto uzdevumu
īstenošanai

Rīcības
virzieni

─

Konkrētu pasākumu kopums, kas izvirzīts noteikto vidēja termiņa
prioritāšu sasniegšanai

Sabiedriskā
apspriede

─

Sanāksme, kurā piedalās un savus iebildumus un priekšlikumus sniedz
sabiedrības pārstāvji

Stratēģiskais
ietekmes
uz
vidi
novērtējums

─

Procedūra, kas veicama likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
noteiktajā kārtībā, lai novērtētu plānošanas dokumenta īstenošanas
iespējamo ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas
ietekmes samazināšanai un novēršanai, kā arī lai nodrošinātu
sabiedrības informēšanu un iesaistīšanu plānošanas dokumenta
izstrādāšanas procesā

Stratēģiskais
mērķis

─

Koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas
pārmaiņām noteiktā laika periodā, kas ir vērsts uz teritorijas attīstības
vīziju sasniegšanu, un kas kalp par pamatu prioritāšu noteikšanai un
turpmāk veicamo darbību identificēšanai

Stratēģiskā
daļa

─

Attīstības programmas sadaļa, kas definē plānošanas reģiona /
pašvaldības vidēja termiņa prioritātes un virziena uzdevumus to
īstenošanai

Transferts

─

Gadskārtējā valsts budžeta likumā īpaši iezīmētu budžeta līdzekļu
pārskaitījums, ko var veikt viena līmeņa budžeta – valsts
pamatbudžeta, valsts speciālā budžeta, pašvaldību pamatbudžeta,
pašvaldību speciālā budžeta – ietvaros vai starp dažāda līmeņa
budžetiem

Uzdevumi

─

Iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu
sasniegšanai; tie ir skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi

Vides pārskats

─

Atsevišķa sadaļa stratēģijā, plānā, programmā, koncepcijā vai cita
veida plānošanas dokumentā, vai atsevišķs dokuments, kas nosaka,
apraksta un novērtē attiecīgā dokumenta, kā arī iespējamo alternatīvu
īstenošanas ietekmi uz vidi, ņemot vērā plānošanas dokumenta
mērķus, paredzamo realizācijas vietu un darbības jomu

Vīzija

─

Lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda
teritorijas unikālās vērtības
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1.pielikums

Rīcības plāns (vismaz trīs gadiem)
Ādažu novada Attīstības programmā 2016.-2022. gadam ietvertie uzdevumi tiek detalizēti, konkretizējot rīcības, projektus, finanses un termiņus.
Novada attīstības programma tiek sasaistīta ar Ādažu novada projektu datu bāzi. Tādā veidā būs iespējams labāk uzraudzīt projektus un
aktualizēt programmas izpildes gaitu.
Iepriekšējos gados īstenotie pašvaldības projekti apkopoti un pievienoti 3.pielikumā, bet realizācijā esošie un plānotie projekti sniegti tabulā.
Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

1.1.1.1. Esošās situācijas centralizētajā
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmā
izpēte

SIA „Ādažu
Ūdens”

Regulāri

Citi finansējuma avoti

Veikta esošās situācijas izpēte
centralizētajā ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmā.

1.1.1.2. Centralizēti piegādātā dzeramā
ūdens kvalitātes novērtējums

SIA „Ādažu
Ūdens”

Regulāri

Citi finansējuma avoti

Noteikti centralizēti piegādātā dzeramā
ūdens kvalitātes rādītāji.

1.1.1.3. Centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas
sistēmas
pakalpojumu
kvalitātes
attīstībai
nepieciešamo
pasākumu noteikšana

SIA „Ādažu
Ūdens”

2016.-2022.

Privātais finansējums
Citi finansējuma avoti

Noteikti pasākumi centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
kvalitātes attīstībai.

1.1.1.4. Pasākumi centralizēti piegādātā
dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai

SIA „Ādažu
Ūdens”

Regulāri

Citi finansējuma avoti

Veikti pasākumi centralizēti piegādātā
dzeramā ūdens kvalitātes
paaugstināšanai.

1.1.1.5. Centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas
sistēmas
pakalpojumu
attīstības projektu īstenošana

SIA „Ādažu
Ūdens”

2016.-2022.

Privātais finansējums
Citi finansējuma avoti

Īstenoti projekti centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu kvalitātes attīstībai.

1.1.2.1. Esošās situācijas apzināšana (lietus
notekūdeņu kanalizācija un sakari)

SID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Pasākumi, aktivitātes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

VTP1: Sakārtota inženiertehniskā infrastruktūra
U1.1.1: Atbalstīt centralizēto
ūdensapgādes
un
kanalizācijas pakalpojumu
attīstību, t.sk., dzeramā
ūdens kvalitātes uzlabošanos

U1.1.2:
Uzlabot
esošo
inženierkomunikāciju

1

Apzināta esošā situācija
inženierkomunikāciju sistēmā (lietus
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Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

tehnisko stāvokli
U1.1.3: Izveidot jaunas
komunikāciju
sistēmas
vietās, kur esošā blīvā
apbūve
nav
ar
tām
nodrošināta, un kur veidojas
vai
paplašinās
blīvas
apbūves teritorijas, uzsvaru
liekot
uz
perspektīvo
rūpniecības
teritoriju
attīstības veicināšanu

U1.1.4: Izstrādāt un ieviest
ūdenssaimniecības un lietus

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
notekūdeņu kanalizācijā un sakaru
sistēmā).

1.1.3.1. Komunikāciju, kādas nepieciešams
izveidot
blīvas
apbūves
teritorijās,
noteikšana

SID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas vietas, kur ar komunikācijām
nav nodrošināta esošā blīvā apbūve, un
kur veidojas vai paplašinās blīvas
apbūves teritorijas. Noteiks, kādas
komunikācijas nepieciešamas katrā no
blīvas apbūves teritorijām.

1.1.3.2. Tehniski ekonomisko pamatojumu
izstrāde inženierkomunikāciju sistēmas
attīstībai

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāti tehniski ekonomiskie
pamatojumi inženierkomunikāciju
sistēmu (siltumapgādes, ūdens,
kanalizācijas, lietus ūdens, elektro,
sakaru sistēmas) attīstībai.

1.1.3.3. Inženierkomunikāciju
attīstības projektu īstenošana

sistēmu

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Īstenoti projekti inženierkomunikāciju
sistēmu (siltumapgādes, ūdens,
kanalizācijas, lietus ūdens, elektro,
sakaru sistēmas) attīstībai.

1.1.3.4. Projektu īstenošana komunikāciju
izveidei līdz blīvas apbūves teritorijām

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Īstenoti projekti komunikāciju
(siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas,
lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas)
izveidei līdz blīvas apbūves teritorijām.

1.1.3.5.
Nepieciešamās
tehniskās
infrastruktūras izveide komercteritoriju pie
Kadagas ceļa attīstībai, komercteritoriju
realizācijai

SID

2016.-2022.

Privātais finansējums

Īstenoti projekti tehniskās
infrastruktūras izveidei komercteritoriju
pie Kadagas ceļa attīstībai,
komercteritoriju realizācijai.

1.1.4.1.
Esošās
situācijas
ūdenssaimniecības sistēmā izpēte

SIA „Ādažu
Ūdens”

Regulāri

2

Citi finansējuma avoti Veikta esošās situācijas izpēte
ūdenssaimniecības sistēmā.
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

1.1.4.2. Tehniskā projekta izstrāde bijušās
NAI Kadagā rekultivācijai

SIA „Ādažu
Ūdens”

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finanšu avoti

1.1.4.3.
Ūdenssaimniecības
sistēmas
attīstības projekta īstenošana Garkalnes
ciemā

SIA „Ādažu
Ūdens”

2017.-2018.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

Īstenots projekts ūdenssaimniecības
sistēmas attīstībai Garkalnes ciemā.

1.1.4.4.
Ūdenssaimniecības
sistēmas
attīstības
projekta
īstenošana
līdz
Stapriņiem

SIA „Ādažu
Ūdens”

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums
Privātais finansējums

Īstenots projekts ūdenssaimniecības
sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem.

1.1.4.5.
Ūdenssaimniecības
sistēmas
attīstības projekta īstenošana Smilgās

SIA „Ādažu
Ūdens”

2020.-

Pašvaldības
finansējums

Īstenots projekts ūdenssaimniecības
sistēmas attīstībai Smilgās.

1.2.1.1. Ielu apgaismojuma attīstības plāna
izstrāde (t.sk., paredzot apgaismes līniju
rekonstrukciju,
dzīvsudraba
spuldžu
nomaiņa, apgaismes sistēmas vadības
sakārtošana)

Energopārvaldnieks

2016.-

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts ielu apgaismojuma attīstības
plāns (t.sk., paredzot apgaismes līniju
rekonstrukciju, dzīvsudraba spuldžu
nomaiņa, apgaismes sistēmas vadības
sakārtošana).

1.2.1.2. Ielu apgaismojuma attīstības plāna
izpildes pārskatu sagatavošana

Energopārvaldnieks

regulāri

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

Sagatavoti pārskati par ielu
apgaismojuma attīstības plāna izpildi.

1.2.2.1.
Atbalsts
telekomunikāciju
sniedzēju attīstības piedāvājumiem

Būvvalde

2015.-2022.

Pašvaldības
Atbalstīti telekomunikāciju sniedzēju
finansējums
attīstības projekti.
Citi finansējuma avoti

1.2.2.2. Sadarbība ar telekomunikāciju
sniedzējiem
bezmaksas
WiFi
nodrošināšanai publiskās vietās

SID

2015.-2022.

Pašvaldības
Notikušas sarunas ar telekomunikāciju
finansējums
sniedzējiem par iespēju atsevišķās
Citi finansējuma avoti publiskās vietās Ādažu novadā
nodrošināt piekļuvi bezmaksas WiFi.

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

ūdeņu novadīšanas sistēmas
attīstības projektus

U1.2.1:
Nodrošināt
energoefektīvu
apgaismojumu apdzīvotajās
vietās un sabiedriskās vietās,
kur tas vēl nav nodrošināts

U1.2.2:
telekomunikāciju
Ādažu novadā

Veicināt
attīstību

3

Izstrādāts tehniskais projekts NAI
Kadagā rekultivācijai.
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Uzdevumi (U)*

U1.2.3:
Sekmēt
videi
draudzīgas
enerģijas
ražošanas un alternatīvu
enerģijas ieguves veidus

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

1.2.2.3. Bezmaksas WiFi nodrošināšana
publiskās vietās

SID

2016.-2022.

1.2.3.1. Iespēju ieviest videi draudzīgas
enerģijas
ražošanas
un
alternatīvu
elektroenerģijas ieguves veidus izvērtējums

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izvērtēta iespēja ieviest videi
draudzīgas enerģijas ražošanas un
alternatīvu elektroenerģijas ieguves
veidus.

SIA „Ādažu
Ūdens”

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

Izbūvēts dūņu apsaimniekošanas
iekārtas ar ģeneratoru elektrības un
siltuma ražošanai.

SIA „Ādažu
Ūdens”, ĀND

2017.-2018.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

Īstenots projekts Ādažu centra NAI
jaudas palielināšanai.

1.2.3.4. Citas aktivitātes videi draudzīgas
enerģijas ražošanas un alternatīvu tās
ieguves veidu ieviešanai

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
Īstenotas aktivitātes videi draudzīgas
finansējums
enerģijas ražošanas un alternatīvu
Citi finansējuma avoti elektroenerģijas ieguves veidu
ieviešanai.

1.2.4.1. Pašvaldības ēku energoattīstības
plāna
izstrāde
(t.sk.,
regulāra
elektroenerģijas un siltumenerģijas audita
veikšana,
iekštelpu
apgaismojuma
nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana,
siltumapgādes
sistēmas
apkope
un
balansēšana, dežūrapsildes iestādīšana,
vējtveru uzstādīšana, logu un durvju
blīvēšana vai nomaiņa, kustību sensoru
uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība
u.c.)

Darba grupa,
iestādes un
struktūrvienības

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts pašvaldības ēku
energoattīstības plāns (t.sk., regulāra
elektroenerģijas un siltumenerģijas
audita veikšana, iekštelpu
apgaismojuma nomaiņa,
termoregulatoru uzstādīšana,
siltumapgādes sistēmas apkope un
balansēšana, dežūrapsildes iestādīšana,
vējtveru uzstādīšana, logu un durvju
blīvēšana vai nomaiņa, kustību sensoru
uzstādīšana, atbildīgo darbinieku
apmācība u.c.).

1.2.4.2. Pašvaldības ēku energoattīstības

AID, iestādes,

regulāri

Pašvaldības

Pašvaldības ēku energoattīstības plāna

1.2.3.2. Ādažu NAI dūņu
stabilizēšana ar enerģijas ieguvi
1.2.3.3. Ādažu
palielināšana

U1.2.4: Nodrošināt
energoefektivitāti

ēku

centra

NAI

anaeroba

jaudas

4

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pašvaldības
Atsevišķās publiskās vietās Ādažu
finansējums
novadā tiek nodrošināta piekļuve
Citi finansējuma avoti bezmaksas WiFi.
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Uzdevumi (U)*

U1.2.5: Izveidot un ieviest
energopārvaldības sistēmu

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes
plāna pasākumu iekļaušana Ādažu novada
Attīstības programmā un iestāžu budžeta
plānos

struktūrvienības

1.2.4.3. Saistošo noteikumu sagatavošana
un pieņemšana par nekustamā īpašuma
nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz
nulles un zema enerģijas patēriņa
dzīvojamām mājām

JID, energopārvaldnieks

1.2.4.4. Pašvaldības ēku energoattīstības
plāna izpildes pārskatu sagatavošana

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

finansējums

pasākumi iekļauti Ādažu novada
Attīstības programmā un iestāžu
budžeta plānos.

2016.

Pašvaldības
finansējums

Sagatavoti un pieņemti saistošie
noteikumi par nekustamā īpašuma
nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz
nulles un zema enerģijas patēriņa
dzīvojamām mājām.

Energopārvaldnieks

regulāri

Pašvaldības
finansējums

Sagatavoti pārskati par pašvaldības ēku
energoattīstības plāna izpildi.

1.2.4.5. Gandrīz nulles enerģijas patēriņa
demonstrācijas
pašvaldības
ēkas
projektēšana

AID, SID

2017.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Izprojektēta gandrīz nulles enerģijas
patēriņa demonstrācijas pašvaldības
ēka.

1.2.4.6. Gandrīz nulles enerģijas patēriņa
demonstrācijas
pašvaldības
ēkas
būvniecība

AID, SID

2017.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Izbūvēta gandrīz nulles enerģijas
patēriņa demonstrācijas pašvaldības
ēka.

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)

SID, ĀVS,
ĀPII, KPII

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums, cits
finansējums

Īstenoti energoefektivitātes pasākumi,
piesaistot trešās puses finansējumu
(t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana,
bēniņu siltināšana, cauruļvadu
siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu
siltināšana, ventilācijas sistēmas
rekonstrukcija, pagrabu siltināšana).

1.2.5.1. Darba grupas noorganizēšana
energopārvaldības sistēmas ieviešanai

Izpilddirektors

2015.-2016.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas
energopārvaldības sistēmas ieviešanai.

1.2.5.2.
Energopārvaldnieka
uzsākšana

darbības

Personāldaļa

2016.

Pašvaldības
finansējums

Pašvaldībā darbu uzsācis
energopārvaldnieks.

1.2.5.3.
Energopārvaldības
dokumentācijas izstrāde

sistēmas

Energopārvaldnieks

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāti energopārvaldības sistēmas
dokumenti.

5

ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2016-2022), II SĒJUMS – STRATĒĢISKĀ DAĻA

Uzdevumi (U)*

U1.2.6:
Labiekārtot
siltumapgādes sistēmu

U1.2.7: Sekmēt mobilitāti

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

1.2.5.4.
Energopārvaldības
sistēmas
sertifikācija, paziņojums Ekonomikas
ministrijai

Energopārvaldnieks

2017.

Pašvaldības
finansējums

Veikta energopārvaldības sistēmas
sertifikācija, sagatavots paziņojums
Ekonomikas ministrijai.

1.2.5.5.
Paziņojums
Ekonomikas
ministrijai par energopārvaldības sistēmas
ieviešanu

Energopārvaldnieks

2017.

Pašvaldības
finansējums

Nosūtīts paziņojums Ekonomikas
ministrijai par energopārvaldības
sistēmas ieviešanu.

1.2.6.1. Ilgtermiņa līguma slēgšana
centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai,
paredzot jaunas investīcijas siltuma avotā
un atjaunojamo energoresursu plašāku
lietojumu

SIA „Ādažu
Namsaimnieks

2016.

Pašvaldības
finansējums

Noslēgts ilgtermiņa līgums centralizētās
siltumapgādes nodrošināšanai, paredzot
jaunas investīcijas siltuma avotā un
atjaunojamo energoresursu plašāku
lietojumu.

1.2.6.2. Esošo siltumtrašu pakāpeniska
modernizācija

SIA „Ādažu
Namsaimnieks

2016.-2021.

Pašvaldības
finansējums

Pakāpeniski modernizētas esošās
siltumtrases.

1.2.6.3. Jaunu siltumenerģijas patērētāju
piesaiste CSS, tās esošajās robežās

SIA „Ādažu
Namsaimnieks”

2016.-2021.

Pašvaldības
finansējums

Piesaistīti jauni siltumenerģijas
patērētāji CSS, tās esošajās robežās.

1.2.7.1. Videi draudzīgu pārvietošanās
veidu attīstība (esošās situācijas analīze;
efektīvāko pārvietošanās veidu noteikšana
dažādos maršrutos; ērtu un drošu
velonovietņu plānošana un iekārtošana
publisko un pašvaldības ēku tuvumā)

SID, AID,
Būvvalde

2016.-2021.

Pašvaldības
finansējums

Attīstīti videi draudzīgi pārvietošanās
veidi (esošās situācijas analīze;
efektīvāko pārvietošanās veidu
noteikšana dažādos maršrutos; ērtu un
drošu velonovietņu plānošana un
iekārtošana publisko un pašvaldības ēku
tuvumā).

1.2.7.2. Elektrotransporta pilotprojekta
īstenošana (elektriskā transporta tirgus
piedāvājuma analīze, līdzfinansējuma
piesaistīšana
pašvaldības
elektriskā
transporta iegādei, iepirkuma organizēšana,
projekta ieviešana)

AID, Energopārvaldnieks,
SID

2016.-2021.

Pašvaldības
finansējums

Īstenots elektrotransporta pilotprojekts
(elektriskā transporta tirgus
piedāvājuma analīze, līdzfinansējuma
piesaistīšana pašvaldības elektriskā
transporta iegādei, iepirkuma
organizēšana, projekta ieviešana).

1.2.7.3. Elektrotransporta uzlādes punktu
tīkla izveidošana (uzlādes iekārtu tirgus

AID, Energopārvaldnieks,

2016.-2021.

Pašvaldības
finansējums

Izveidots elektrotransporta uzlādes
punktu tīkls (uzlādes iekārtu tirgus
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Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

piedāvājuma analīze un elektrotransporta
uzlādes
punktu
tīkla
plānošana,
līdzfinansējuma piesaistīšana elektrisko
uzlādes iekārtu iegādei un pieslēgšanai,
elektrotransporta uzlādes punktu tīkla
veidošana)

SID

U1.2.8:
Ieviest
energoefektivitātes standartu

1.2.8.1.
Zaļā
publiskā
procedūras
izstrāde
un
pašvaldības iepirkumos

JID

2016.-2021.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta Zaļā publiskā iepirkuma
procedūra un lietojums pašvaldības
iepirkumos.

U1.2.9: Īstenot informatīvos
pasākumus enerģijas gala
lietotājiem

1.2.9.1. Informācijas izvietošana
enerģijas patēriņa rēķiniem

SIA „Ādažu
Namsaimnieks”

2016.

Pašvaldības
finansējums

Uz enerģijas patēriņa rēķiniem izvietota
informācija.

AID, SID

2016.-2021.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizēta Mobilitātes un
Energodienas.

AID, Energopārvaldnieks,
SAD

2016.-2021.

Pašvaldības
finansējums

Publicēti informatīvie materiāli.

2.1.1.1. Esošā ceļa infrastruktūras stāvokļa
izpēte

SID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Veikta ceļu infrastruktūras stāvokļa
izpēte. Noteiktas vietas, kurās būtu
nepieciešams veikt aktivitātes satiksmes
drošības uzlabošanai.

2.1.1.2. Projekta izstrāde satiksmes
drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības
ceļiem un ielām

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
Izstrādāti projekti satiksmes drošības
finansējums
uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības
Citi finansējuma avoti ceļiem un ielām.

2.1.1.3. Satiksmes drošības uzlabošanas
projektu īstenošana uz Ādažu pašvaldības
ceļiem un ielām

SID

2015.-2022.

Pašvaldības
Īstenoti projekti satiksmes drošības
finansējums
uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības
Citi finansējuma avoti ceļiem un ielām. Uzstādītas ātrumu
samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju

1.2.9.2. Mobilitātes
rīkošana

un

1.2.9.3.
Informatīvo
publiskošana

iepirkuma
lietojums
uz

Energodienu
materiālu

piedāvājuma analīze un
elektrotransporta uzlādes punktu tīkla
plānošana, līdzfinansējuma
piesaistīšana elektrisko uzlādes iekārtu
iegādei un pieslēgšanai,
elektrotransporta uzlādes punktu tīkla
veidošana).

VTP2: Attīstīta satiksmes infrastruktūra un satiksmes drošība
U2.1.1: Uzlabot satiksmes
drošību
uz
pašvaldības
ceļiem un ielām
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Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
pārejas, ierīkots apgaismojums pie
gulošajiem policistiem.

U2.1.2: Uzturēt, labiekārtot
un atjaunot pašvaldības ielas
un ceļus

2.1.2.1. Esošā ceļa infrastruktūras stāvokļa
izpēte

SID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Veikta ceļu infrastruktūras stāvokļa
izpēte. Noteiktas vietas, kurās būtu
nepieciešams veikt aktivitātes satiksmes
drošības uzlabošanai.

2.1.2.2. Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu
atjaunošana

SID

2016.-

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums
Citi finansējuma avoti

Atjaunots Kadagas ceļš (1,5 km),
Mežaparka ceļš (1,6 km), Briljantu ceļš
(0,35 km) atjaunoti gājēju celiņi,
ierīkots apgaismojums. Uzlabots visu
satiksmes dalībnieku drošības līmenis.

2.1.2.3. Pašvaldības ceļu ar grants un
šķembu segumu atjaunošana

SID

2016.-

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums
Citi finansējuma avoti

Atjaunots Smilškalnu ceļš un Laveru
ceļš. Izstrādāts TP Vecštāles ceļa
sakārtošanai un savienojuma ar Sējas
novadu izveidošanai.

2.1.2.4.
Pašvaldības
atjaunošana

segumu

SID

2015.-

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums
Citi finansējuma avoti

Izstrādāti TP pašvaldības ielu seguma
atjaunošanai. Veikta Gaujas ielas
atjaunošana posmā starp Rīgas gatvi un
Attekas ielu. Veikta Ķiršu, Muižas u.c.
ielu seguma atjaunošana, ceļa
infrastruktūras attīstība. Izbūvēts
Attekas ielas turpinājums.

2.1.2.5. Pašvaldības ielu ar grants un
šķembu segumu nomaiņa pret bruģi

SID

2015.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Pašvaldības ielām (Skolas, Dārza,
Bērzu, Ziedu, Gaujmalas, Depo) grants
un šķembu segums nomainīts pret
bruģi.

2.1.2.6. Kādreizējā Pēterburgas ceļa izpēte

SID, Būvvalde

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Veikta kādreizējā Pēterburgas ceļa
izpēte.

SID

2016.-

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts kādreizējā Pēterburgas ceļa
projekts.

ielu

2.1.2.7. Kādreizējā Pēterburgas
trasējuma projekta izstrāde

ceļa
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Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

ceļa

SID

2016.-

Pašvaldības
Dabā iezīmēts kādreizējā Pēterburgas
finansējums
ceļa maršruts.
Citi finansējuma avoti

2.1.2.9. Citu projektu izstrāde pašvaldības
ielu un ceļu atjaunošanai

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
Izstrādāti projekti Ādažu pašvaldības
finansējums
ceļu un ielu atjaunošanai.
Citi finansējuma avoti

2.1.2.10. Citu pašvaldības ielu un ceļu
atjaunošanas projektu īstenošana

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
Īstenoti projekti pašvaldības ceļu un
finansējums
ielu atjaunošanai (Luksti).
Citi finansējuma avoti

2.1.3.1. Esošo satiksmes organizācijas
shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām
izglītības iestādēm stāvokļa izpēte

SID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Veikta esošo satiksmes organizācijas
shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām
izglītības iestādēm stāvokļa izpēte.
Noteiktas aktivitātes satiksmes
organizācijas shēmu pie Ādažu
vidusskolas un citām izglītības iestādēm
uzlabošanai.

2.1.3.2. Satiksmes organizācijas risinājumu
pie jaunās mācību īstenošanas vietas
izstrāde

AID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Veikta satiksmes organizācijas shēmas
izpēte pie jaunās mācību īstenošanas
vietas.

2.1.3.3. Projektu izstrāde satiksmes
organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas
un citām izglītības iestādēm uzlabošanai

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
Izstrādāti projekti satiksmes
finansējums
organizācijas shēmu pie Ādažu
Citi finansējuma avoti vidusskolas un citām izglītības iestādēm
uzlabošanai.

2.1.3.4. Projektu īstenošana satiksmes
organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas
un citām izglītības iestādēm pilnveidošanai

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
Īstenoti projekti satiksmes organizācijas
finansējums
shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām
Citi finansējuma avoti izglītības iestādēm pilnveidošanai.

2.1.3.5. Ātrumu regulējošās zīmes pie
ciemu robežām

SID

2015.-2019.

Pašvaldības
finansējums

Uzstādītas zīmes, kas liecina, kur sākas
un beidzas ciemi.

SID, Būvvalde

2015.-2016.

Pašvaldības

Noorganizētas darba grupas sanāksmes

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)*

2.1.2.8. Kādreizējā
trasējuma iezīmēšana

U2.1.3: Veikt izmaiņas
satiksmes
organizācijas
shēmās

U2.1.4: Izbūvēt, labiekārtot

2.1.4.1.

Darba

Pēterburgas

grupas

noorganizēšana
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Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
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Uzdevumi (U)*
un atjaunot stāvvietas

U2.1.5:
Veicināt
ceļu
infrastruktūras attīstību pie
Tallinas šosejas

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes

Izpildes termiņš
vai periods

koncepcijas
izstrādei
par
stāvvietu
ierīkošanu Gaujas ielas skvēru teritorijā

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

finansējums

koncepcijas izstrādei par stāvvietu
ierīkošanu Gaujas ielas skvēru teritorijā.

2.1.4.2.
Koncepcijas
par
stāvvietu
ierīkošanu Gaujas ielas skvēru teritorijā
izstrāde

SID, Būvvalde

2016.-2018.

2.1.4.3. Stāvvietas izbūve „Gaujas ielas
skvēru” teritorijā (Gaujas 31)

SID

2011.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izveidots stāvlaukums. Veikts
labiekārtojums pie stāvlaukuma.

2.1.4.4. Park & Ride sistēmas izveides
izpēte

AID

2016.-

Pašvaldības
finansējums

Veikta Park & Ride sistēmas izveides
izpēte.

2.1.4.5. Park & Ride sistēmas izveides
attīstība

SID

2017.-

Pašvaldības
finansējums

Izveidota Park & Ride sistēma.

2.1.4.6.
Labiekārtot
teritorijas
daudzdzīvokļu mājām Kadagā

pie

SID

2016.-20.22.

Pašvaldības
finansējums
Privātais finansējums

Labiekārtotas autostāvvietas pie
daudzdzīvokļu mājām Kadagā (t.sk., ar
privāto līdzfinansējumu)

2.1.5.1. Situācijas ceļa infrastruktūras
attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1
„Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi,
divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas,
gājēju tuneļi vai tilti utt.) izpēte

AID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Veikta situācijas ceļa infrastruktūras
attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1
„Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie
ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās
joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.) izpēte).

2.1.5.2.
Projektu
izstrāde
ceļa
infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā
autoceļa A1 „Rīga – Ainaži” (E67)
(piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi,
ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti
utt.)

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāti projekti ceļa infrastruktūras
attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1
„Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie
ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās
joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.).

2.1.5.3. Baltezera apvedceļa izbūve,
sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju un
Garkalnes novada domi

SID

2016.-2022.
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Pašvaldības
Izstrādāta koncepcija par stāvvietu
finansējums
ierīkošanu Gaujas ielas skvēru teritorijā.
Citi finansējuma avoti

Pašvaldības
Izbūvēts Baltezera apvedceļš, sadarbībā
finansējums
ar LR Satiksmes ministriju un
Citi finansējuma avoti Garkalnes novada domi.
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Uzdevumi (U)*

U2.1.6: Veikt pašvaldības
ielu un ceļu izbūvi

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

2.1.5.4. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie
Stapriņiem, sadarbībā ar LR Satiksmes
ministriju

Būvvalde

2016.-2022.

2.1.5.5. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie
kokaudzētavas

Būvvalde

2022.-

Citi finansējuma avoti Izbūvēts viadukts pie kokaudzētavas uz
A1.

2.1.5.6. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie
Muižas

Būvvalde

2022.-

Citi finansējuma avoti Izbūvēts viadukts pie Muižas uz A1.

2.1.5.7.
Projektu
īstenošana
ceļa
infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā
autoceļa A1 „Rīga – Ainaži” (E67)
(piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi,
ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti
utt.)

SID

2016.-2022.

2.1.6.1. Lauku ielas izbūve

SID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

2.1.6.2. Kadagā, ceļa no Kadagas PII līdz
ciematam “Saulespļavas” izbūve (Apogu
iela)

Būvvalde

2018.-

Pašvaldības
finansējums
Privātais finansējums

2.1.6.3.
Paralēlceļa
projektēšana,
saskaņošana un izbūve līdz Ataru ceļam

Būvvalde

2022.

Pašvaldības
finansējums

2.1.6.4. Venču ceļa (V46) savienojuma ar
autoceļu A2 izbūve, sadarbībā ar LR
Satiksmes ministriju un Garkalnes novada
domi

Būvvalde

2022.-

SID

2016.-2017.

Pasākumi, aktivitātes

2.1.6.5. Attekas ielas turpinājuma izbūve
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Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pašvaldības
Īstenota gājēju savienojuma izbūve
finansējums
starp Ādažiem un Stapriņiem Gaujas
Citi finansējuma avoti ielas galā.

Pašvaldības
Īstenoti projekti ceļa infrastruktūras
finansējums
attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1
Citi finansējuma avoti „Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie
ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās
joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.).
Izstrādāts Lauku ielas izbūves projekts.
Izbūvēta Lauku iela.
Izstrādāts tehniskais projekts, zemes
vienības sadalītas mežaparka apbūvei
un izbūvēts ceļš (700 m) no Kadagas
PII līdz ciematam “Saulespļavas”.
Izprojektēts un izbūvēts paralēlceļš līdz
Ataru ceļam.

Pašvaldības
Īstenota Venču ceļa (V46) savienojuma
finansējums
ar autoceļu A2 izbūve.
Citi finansējuma avoti
Pašvaldības
Izbūvēts Attekas ielas turpinājums.
finansējums
Citi finansējuma avoti
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U2.1.7: Uzlabot esošos un
izveidot
jaunus
gājēju
celiņus, veloceliņus un velo
novietnes

U2.1.8:
maršrutus

Attīstīt

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

2.1.6.6. Autoceļa izbūve paralēli Tallinas
šosejai

Būvvalde

2020.-

2.1.6.7. Jaunas piebrauktuves izbūve pie
daudzdzīvokļu mājām Kadagā

Būvvalde

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Privātais finansējums

Izveidotas jaunas piebrauktuves pie
daudzdzīvokļu mājām Kadagā.

2.1.6.8. Vietējās nozīmes ielas starp
daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās
atpūtas teritoriju izbūve Kadagā

Būvvalde

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Privātais finansējums

Izbūvēta vietējās nozīmes iela starp
daudzdzīvokļu mājām un centrālo
aktīvās atpūtas teritoriju Kadagā (~520
m).

veloceliņu

SID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

2.1.7.2. Gājēju un veloceliņu maršrutu
izstrāde, attīstības projektu izstrāde un
īstenošana

AID

2016.-

2.1.8.1. Esošo un potenciālo velo maršrutu
Ādažu novadā apzināšana

AID

2015.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Apzināti esošie un potenciālie velo
maršruti Ādažu novadā.

2.1.8.2. Ādažu novada velo maršrutu
iekļaušana Eiro velo maršrutu tīklā

AID

2015.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Ādažu novada velo maršrutiem (Ādaži
– Dūņezers, Ādaži – M.Baltezers,
Ādaži – L.Baltezers, Ādaži – Sēja,
Ādaži – jūra, Ādaži - Garkalne)
piešķirti Eiro velo maršrutu numuri.

2.1.8.3. Aktivitātes velo maršrutu attīstībai

AID

2015.-

Pašvaldības
finansējums

Veiktas aktivitātes velo maršrutu
attīstībai.

2.1.9.1. Tikšanās ar SIA „Ekspress Ādaži”

AID

2015.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domi un SIA „Ekspress Ādaži”.
Veiktas izmaiņas sabiedriskā transporta

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)*

velo

U2.1.9:
Paplašināt
sabiedrisko
pārvadājumu
maršrutu tīklu

2.1.7.1. Esošās gājēju
infrastruktūras izpēte

un
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Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Citi finansējuma avoti Izbūvēts autoceļš paralēli Tallinas
šosejai.

Veikta esošā inženierkomunikāciju
sistēmu tehniskā stāvokļa izpēte.

Pašvaldības
Veikta gājēju un veloceliņu maršrutu
finansējums
izveide, trasēšana, marķēšana.
ES fondu finansējums
Citi finansējuma avoti
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
maršrutos.

U2.1.10:
labiekārtot
un
pašvaldības tiltus

Uzbūvēt,
atjaunot

U2.1.11: Veicināt alternatīvo
transporta veidu attīstību

2.1.10.1. Projekta izstrāde Kaula tilta
pārbūvei,
lai
to
varētu izmantot
autotransporta vajadzībām

SID

2018.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts projekts Kaula tilta pārbūvei,
lai to varētu izmantot autotransporta
vajadzībām.

2.1.10.2. Kaula tilta pārbūve, lai to varētu
izmantot autotransporta vajadzībām

SID

2018.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Kaula tilts pārbūvēts, lai to varētu
izmantot autotransporta vajadzībām.

2.1.10.3. Tilta pār Gauju Āņos projekta
izstrāde

SID

2022.-

Pašvaldības
Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār
finansējums
Gauju Āņos.
Citi finansējuma avoti

2.1.10.4. Tilta pār Gauju Āņos izbūve,
sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju un
LR Satiksmes ministriju

SID

2022.-

Pašvaldības
Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos.
finansējums
Citi finansējuma avoti

2.1.11.1. Alternatīvo transporta satiksmes
veidu attīstības iespēju izvērtējums

AID, SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izvērtēta alternatīvo transporta
satiksmes veidu attīstība.

2.1.11.2. Tikšanās ar aviācijas lidlauka
pārstāvjiem,
lai
noskaidrotu
viņu
vajadzības lidlauka attīstībai

AID, SID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domi un aviācijas lidlauka
pārstāvjiem. Noskaidrotas lidlauka
vajadzības tā attīstībai.

2.1.11.3. Izskatīt iespēju atjaunot kuģīšu
satiksmi Baltezeros, izvērtēt kuģošanas
iespējas Vējupē

SID, Būvvalde,
AID

2018.-2022.

Pašvaldības
Izskatītas iespējas atjaunot kuģīšu
finansējums
satiksmi Baltezeros, izvērtēt kuģošanas
Citi finansējuma avoti iespējas Vējupē.

2.1.11.4.
Alternatīviem
transporta
satiksmes
veidiem
nepieciešamās
infrastruktūras projekta izstrāde

AID

2018.-2022.

Pašvaldības
Izstrādāts projekts alternatīviem
finansējums
transporta satiksmes veidiem
Citi finansējuma avoti nepieciešamās infrastruktūras izveidei.

2.1.11.5. Dzelzceļa atzara uz Eimuriem
izbūve

SID

2022.-
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Pašvaldības
Veikta dzelzceļa atzara uz Eimuriem
finansējums
izbūve.
Citi finansējuma avoti

ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2016-2022), II SĒJUMS – STRATĒĢISKĀ DAĻA

Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

2.1.11.6. Citiem alternatīviem transporta
satiksmes
veidiem
nepieciešamās
infrastruktūras izveide

SID

2022.-

Pašvaldības
Veikta alternatīviem transporta
finansējums
satiksmes veidiem nepieciešamās
Citi finansējuma avoti infrastruktūras izveide.

2.1.11.7. Garkalnes ciema Lazdu ielas
labiekārtošanu un izbūve no Lazdu ielas 18
līdz Lazdu ielai 22

SID

2022.-

Pašvaldības
Labiekārtota Garkalnes ciema Lazdu
finansējums
iela un izbūvēta Lazdu iela posmā no
Citi finansējuma avoti Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22.

2.1.11.8. Apgaismojuma izveide
ciemata „Ķurzuļi” līdz viesu namam

SID

2022.-

Pašvaldības
Izveidots apgaismojums no ciemata
finansējums
„Ķurzuļi” līdz viesu namam.
Citi finansējuma avoti

Pasākumi, aktivitātes

no

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

VTP3: Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un pievilcīga vide
U3.1.1:
Nodrošināt
pašvaldības
nekustamo
īpašumu apsaimniekošanu

3.1.1.1. Informācijas apkopošana par
pašvaldības nekustamajiem īpašumiem

SID, Būvvalde,
AID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Apkopota informācija par pašvaldības
nekustamajiem īpašumiem.

3.1.1.2. Darba grupas noorganizēšana
pašvaldības
nekustamo
īpašumu
apsaimniekošanai

SID, Būvvalde,
AID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
pašvaldības nekustamo īpašumu
apsaimniekošanai.

3.1.1.3. Rīcības plāna izstrāde pašvaldības
nekustamo īpašumu apsaimniekošanai

SID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts rīcības plāns pašvaldības
nekustamo īpašumu apsaimniekošanai.

3.1.1.4. Darba grupas noorganizēšana
Ūdensrožu parka attīstības koncepcijas
izstrādei

AID

2015.-2016.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
Ūdensrožu parka attīstības koncepcijas
izstrādei.

3.1.1.5. Ūdensrožu
koncepcijas izstrāde

AID

2015.-2016.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta koncepcija Ūdensrožu parka
attīstībai.

3.1.1.6. Ūdensrožu parka lokālplānojuma,
detālplānojuma izstrāde

Būvvalde

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts Ūdensrožu parka
lokālplānojums, detālplānojums.

3.1.1.7. Ūdensrožu parka attīstības projekta
izstrāde

Sporta daļa,
AID, SID

2015.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts projekts Ūdensrožu parka
attīstībai.

parka

attīstības
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Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

parka

SID

2015.-

Pašvaldības
finansējums

3.1.1.9. Pastaigu taku un celiņu – dabas
taku ar atraktīviem atpūtas elementiem
izveide Ādažu novada ciemos

AID

2015.-2018.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

3.1.1.10. Katlu mājas Kadagā pārveidošana
par pašvaldības noliktavām

SID

2015.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Katlu māja Kadagā pārveidota par
pašvaldības noliktavām.

3.1.1.11. Darba grupas noorganizēšana
pašvaldībai piederošo zemes īpašumu
nepieciešamības izvērtēšanai

SID, Būvvalde,
AID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
pašvaldībai piederošo zemes īpašumu
nepieciešamības izvērtēšanai.

3.1.1.12. Nekustamo īpašumu “Gaujas ielas
skvēri”, Gaujas ielā 25B un Gaujas ielā 31
attīstības koncepcijas izstrāde

Būvvalde

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Noteikta visu pašvaldībai piederošo
zemes īpašumu nepieciešamība.

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Uzmērītas jaunveidojamās zemes
vienības un nekustamais īpašums
iereģistrēts valsts kadastra informācijas
sistēmā.

3.1.2.1. Darba grupas noorganizēšana
Ādažu novada publiskās ārtelpas attīstības
koncepcijas izstrādei

AID, SID,
Būvvalde

2015.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
Ādažu novada publiskās ārtelpas
attīstības koncepcijas izstrādei.

3.1.2.2. Ādažu novada publiskās ārtelpas
esošās situācijas apzināšana

AID

2015.-2016.

Pašvaldības
finansējums

Apzināta esošā Ādažu novada publiskās
ārtelpas situācija.

3.1.2.3. Obligātās, jeb nepieciešamās
publiskās ārtelpas teritoriju labiekārtojuma
daļas noteikšana

AID, SID,
Būvvalde

2015.-2016.

Pašvaldības
finansējums

Noskaidrota obligāto, jeb nepieciešamo
publiskās ārtelpas teritoriju
labiekārtojuma daļa (ietves, velo celiņi,
sabiedriskā transporta pieturas).

3.1.2.4. Ādažu novada publiskās ārtelpas
attīstības koncepcijas izstrāde

AID, SID,
Būvvalde

2015.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta koncepcija Ādažu novada
publiskās ārtelpas attīstībai.

Pasākumi, aktivitātes
3.1.1.8. Aktivitātes
attīstībai

Ūdensrožu

3.1.1.13. Zemes ierīcības darbi Kadagā

U3.1.2: Sekmēt novada
publiskās ārtelpas attīstību
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Īstenotas aktivitātes Ūdensrožu parka
attīstībai.
Izveidotas atpūtas vietas mežos, ar
pastaigu un atpūtas vietām, tematiskiem
elementiem.
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Uzdevumi (U)*

U3.1.3: Pilnveidot atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

3.1.2.5. Darba grupas noorganizēšana
apstādījumu koncepcijas izstrādei

AID, Būvvalde

2015.-2016.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
apstādījumu koncepcijas izstrādei.

3.1.2.6. Apstādījumu koncepcijas izstrāde

AID, Būvvalde

2015.-2016.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta apstādījumu koncepcija.

3.1.2.7. Zīmju, pilonu izvietošana ciemos
un citās novada teritorijās

AID

2016.-2019.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

Ciemos un citās novada teritorijās
uzstādītas informatīvās zīmes un piloni.

3.1.2.8. Vides objektu izvietošana Ādažu
novada teritorijā sadarbībā ar uzņēmējiem

AID

2015.-2016.

Pašvaldības
finansējums
Privātais finansējums

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.

3.1.2.9. Alderu muižas parka attīstības
koncepcijas izstrāde

AID

2017.-

Pašvaldības
finansējums

3.1.2.10. Alderu muižas parka izmantošana
sabiedrības vajadzībām

SID

2017.-

Citi finansējuma avoti Labiekārtota Alderu muižas parka
teritorija.

3.1.2.11. „Zaļās” pieturas izveide pie
autoceļa A1

SID

2018.-

Citi finansējuma avoti Izveidota „zaļā” pietura pie autoceļa
A1.

3.1.3.1. Darba grupas noorganizēšana
atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmas
kvalitātes paaugstināšanai

SID, SIA
„Ādažu
Namsaimnieks”

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Notikušas darba grupas sanāksmes
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
kvalitātes paaugstināšanai.

3.1.3.2. Pasākumu noteikšana atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmas
kvalitātes
paaugstināšanai

SID, SIA
‘Ādažu
Namsaimnieks”

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Noteikti pasākumi atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes
paaugstināšanai.

3.1.3.3.
Pasākumi
apsaimniekošanas
sistēmas
paaugstināšanai

SID, SIA
„Ādažu
Namsaimnieks”

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Īstenoti pasākumi atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes
paaugstināšanai.

Pasākumi, aktivitātes

atkritumu
kvalitātes
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Izstrādāta Alderu muižas attīstības
koncepcija.
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

U3.1.4: Veikt pašvaldības
vēsturisko ēku atjaunošanu

3.1.4.1. Pašvaldībai piederošo vēsturisko
ēku atjaunošanas projektu izstrāde

SID

2015.-2019.

Pašvaldības
Izstrādāti pašvaldībai piederošo
finansējums
vēsturisko ēku atjaunošanas projekti.
Citi finansējuma avoti

3.1.4.2. Pašvaldībai piederošo vēsturisko
ēku atjaunošana

SID

2016.-2019.

Pašvaldības
Veikta pašvaldībai piederošo vēsturisko
finansējums
ēku atjaunošana.
Citi finansējuma avoti

3.1.4.3. Tikšanās saistībā ar pašvaldības
teritorijā esošo vēsturisko ēku tehniskā
stāvokļa atjaunošanu

SID, Būvvalde,
AID

2016.-2018.

Pašvaldības
Notikušas tikšanās ar personām, kam
finansējums
pašvaldības teritorijā pieder vēsturiskas
Citi finansējuma avoti ēkas.

3.1.4.4. Aktivitātes pašvaldības teritorijā
esošo vēsturisko ēku tehniskā stāvokļa
atjaunošanai

SID, Būvvalde,
AID

2016.-2018.

Pašvaldības
Veiktas aktivitātes pašvaldības teritorijā
finansējums
esošo vēsturisko ēku tehniskā stāvokļa
Citi finansējuma avoti atjaunošanai.

3.1.5.1. Darba grupas noorganizēšana
rotaļu un sporta laukumu attīstības
koncepcijas izstrādei

AID, Būvvalde

2015.-2016.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
rotaļu un sporta laukumu attīstības
koncepcijas izstrādei.

3.1.5.2. Rotaļu un sporta laukumu attīstības
koncepcijas izstrāde

AID, Būvvalde

2015.-2016.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta rotaļu un sporta laukumu
attīstības koncepcija.

3.1.5.3. Līgo laukuma labiekārtošana
Ādažu centrā, 4.kārta

AID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izbūvēti: gājēju celiņi no autobusu
pieturas uz parku, gājēju celiņš ap
svētku egli, ugunskura vieta, atsevišķas
apstādījumu grupas.

3.1.5.4. Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas
parku ierīkošana Ādažu novadā

AID

2015.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izbūvēta jauniešiem aktīvās atpūtas
vieta ar sporta laukumiem, skrituļotāju
celiņiem, āra galda tenisiem utt. –
iespēja jauniešiem aktīvi atpūsties tuvāk
mājām.

3.1.5.5. Darba grupas noorganizēšana
koncepcijas izstrādei jauniešu aktīvās
atpūtas parka ierīkošanai Ādažos

AID, Būvvalde,
Sporta daļa

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
koncepcijas izstrādei jauniešu aktīvās
atpūtas parka ierīkošanai Ādažos.

U3.1.5: Attīstīt rotaļu, sporta
un atpūtas laukumus
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Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
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Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

3.1.5.6. Koncepcijas izstrāde jauniešu
aktīvās atpūtas parka ierīkošanai Ādažos

AID, Būvvalde,
Sporta daļa

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta koncepcija jauniešu aktīvās
atpūtas parka ierīkošanai Ādažos.

3.1.5.7. Suņu pastaigu laukumu izveide un
suņu ekskrementu savākšanai domāto
atkritumu urnu uzstādīšana

SID

2015.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Urnu izvietojuma programma un
izveide.

3.1.5.8.
Publisko
izveidošana

laukumu

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

3.1.6.1. Novada kapsētu esošās situācijas
izvērtējums

SID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Noteikta novada kapsētu esošā situācija.

3.1.6.2.
Novada
kapsētu
attīstībai
nepieciešamo aktivitāšu noteikšana

SID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas aktivitātes novada kapsētu
attīstībai.

kapsētu

SID, Būvvalde

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Īstenotas aktivitātes novada kapsētu
attīstībai.

noorganizēšana

AID, Kultūras
centrs,
Izglītības
iestādes,
Sociālais
dienests

2015.-2016.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
jauniešu centra izveidei.

3.1.7.2. Darba grupas noorganizēšana
multifunkcionālā sociālā centra izveidei

Sociālais
dienests, AID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
multifunkcionālā sociālā centra
izveidei.

3.1.7.3.
Koncepcijas
izstrāde
multifunkcionālā sociālā centra ierīkošanai

Sociālais
dienests, AID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta koncepcija multifunkcionālā
sociālā centra izveidei.

AID

2016.-2019.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts projekts bibliotēkas izveidei.
Iespējams, Gaujas ielā 16.

SID

2017.-2020.

Pašvaldības

Izveidota bibliotēka.

Uzdevumi (U)*

U3.1.6:
kapsētas

Attīstīt

novada

3.1.6.3. Aktivitātes
attīstībai
U3.1.7:
Veikt
jaunu
pašvaldības ēku izbūvi

atpūtas

novada

3.1.7.1. Darba grupas
jauniešu centra izveidei

3.1.7.4.
izstrāde

Bibliotēkas

izveides

projekta

3.1.7.5. Īstenots bibliotēkas projekts
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Izveidoti publiski atpūtas laukumi.

ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2016-2022), II SĒJUMS – STRATĒĢISKĀ DAĻA

Uzdevumi (U)*

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

finansējums

U3.1.8: Saglabāt, sakopt un
aizsargāt dabas resursus,
labiekārtot
degradētās
teritorijas

3.1.7.6. Darba grupas noorganizēšana brīvā
laika centra pieaugušajiem izveidei

AID, SID,
Kultūras centrs

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
brīvā laika centra pieaugušajiem
izveidei.

3.1.7.7. Brīvā laika centra pieaugušajiem
izveides projekta izstrāde

Sociālais
dienests

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts projekts brīvā laika centra
pieaugušajiem izveidei. Iespējams,
Gaujas ielā 16.

3.1.7.8. Brīvā laika centra pieaugušajiem
izveide

SID

2017.-2021.

Pašvaldības
finansējums

Izveidots brīvā laika centrs
pieaugušajiem.

3.1.7.9. Multifunkcionāla sociālā centra,
kurā ietilpst: 1) dienas centrs bērniem ar
īpašām vajadzībām, 2) dienas centrs
pilngadīgām personām ar funkcionāliem un
garīgās
attīstības
traucējumiem,
3)
specializēta
darbnīca
pilngadīgām
personām ar funkcionāliem un garīgās
attīstības traucējumiem, 4) higiēnas centrs,
5) ģimenes atbalsta centrs, ēkas izveide

Sociālais
dienests, SID

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

Izveidota multifunkcionāla sociālā
centra ēka bērniem un pilngadīgām
personām ar dažādiem funkcionāliem
un garīgiem traucējumiem.

3.1.8.1. Ādažu novada teritorijā esošo
dabas resursu apzināšana

AID, Būvvalde

2016.-20218.

Pašvaldības
finansējums

Apzināti Ādažu novadā esošie dabas
resursi.

3.1.8.2. Ādažu novada teritorijā esošo
degradēto teritoriju apzināšana

AID, Būvvalde

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Apzinātas Ādažu novadā esošās
degradētās teritorijas.

3.1.8.3. Pasākumu noteikšana dabas
resursu saglabāšanai, sakopšanai un
aizsardzībai

AID, Būvvalde

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noteikti pasākumi dabas resursu
saglabāšanai, sakopšanai un
aizsardzībai.

3.1.8.4. Pasākumu noteikšana degradēto
teritoriju atjaunošanai

AID, Būvvalde

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noteikti pasākumi degradēto teritoriju
atjaunošanai.
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Uzdevumi (U)*

U3.1.9:
Uzlabot
aizsardzības situāciju

vides

U3.1.10 Kultūras pieminekļu
saglabāšana
pašvaldības
teritorijā

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

3.1.8.5.
Aktivitātes
dabas
resursu
saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai

AID

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

3.1.8.6. Aktivitātes degradēto teritoriju
atjaunošanai

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Īstenotas aktivitātes degradēto teritoriju
atjaunošanai (Kadagā, Ādažu centrā).

3.1.8.7. Vides politikas plāna izstrāde

AID

2016.-

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts vides politikas plāns.

3.1.9.1. Esošās situācijas ar privātmāju
kanalizācijas saimniecību izpēte

Būvvalde

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Veikta esošās situācijas izpēte
privātmāju kanalizācijas saimniecībā.

3.1.9.2. Normatīvo aktu izstrāde privātmāju
kanalizācijas saimniecību attīstībai

Būvvalde

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāti normatīvie akti privātmāju
kanalizācijas saimniecību sistēmas
attīstībai.

izpēte

Kultūras centrs

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikta pašvaldības teritorijā esošo
kultūras pieminekļu izpēte.

3.1.10.2. Aktivitātes kultūras pieminekļu
saglabāšanai pašvaldības teritorijā

Kultūras centrs

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veiktas aktivitātes kultūras pieminekļu
saglabāšanai pašvaldības teritorijā.

4.1.1.1. Darba grupas noorganizēšana
polderu apsaimniekošanas plāna izstrādei

SID, AID,
Būvvalde

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
polderu apsaimniekošanas plāna
izstrādei.

4.1.1.2. Polderu apsaimniekošanas plāna
izstrāde

SID

2016.-

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts polderu apsaimniekošanas
plāns.

4.1.1.3. Polderu teritoriju attīstība

SID

2015.-

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

3.1.10.1. Kultūras
pašvaldības teritorijā

pieminekļu

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Īstenotas aktivitātes dabas resursu
saglabāšanai, sakopšanai un
aizsardzībai (informācijas plākšņu
izvietošana uz aizsargdambja,
Ūdensrožu parkā, poligona teritorijā).

VTP4: Sakārtotas polderu un citas meliorācijas sistēmas
U4.1.1:
polderus

Apsaimniekot
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Īstenoti projekti polderu teritoriju
attīstībai.
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

U4.1.2: Apsaimniekot un
attīstīt citas meliorācijas
sistēmas,
hidrotehniskās
būves un dambi

4.1.2.1. Esošo meliorācijas sistēmu un
dambja uzturēšana kārtībā

SID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

4.1.2.2.
Sūkņu
būvprojekta izstrāde

SID

2016.-

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

Izstrādāts projekts sūkņu stacijas
pārbūvei.

4.1.2.3. Sūkņu stacijas pārbūve

SID

2018.-

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

Veikta sūkņu stacijas pārbūve.

4.1.2.4. Ādažu Centra poldera krājbaseina
un dambja pik. 00/00 - 15/57 atjaunošanas
projekta izstrāde (tai skaitā ūdens izlaide
pik. 00/18)

SID

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

Izstrādāts Ādažu Centra poldera
krājbaseina un dambja pik. 00/00 15/57 atjaunošanas projekts.

4.1.2.5. Ādažu Centra poldera krājbaseina
un dambja pik. 00/00 – 15/57 atjaunošana
(tai skaitā ūdens izlaide 00/18)

SID

2017.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

Veikta Ādažu Centra poldera
krājbaseina pārtīrīšana un dambja no
pik. 00/00 – 15/57 atjaunošana.

4.1.3.1. Darba grupas noorganizēšana
plūdu risku izpētei Ādažu novadā

SID, AID,
Gaujas
ilgtspējīgas
attīstības
biedrība

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
plūdu risku izpētei Ādažu novadā.

4.1.3.2. Plūdu
noteikšana

SID, Gaujas
ilgtspējīgas
attīstības
biedrība

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noteikti plūdu riski Ādažu novadā.

SID
AID
Būvvalde

2018.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
pretplūdu pasākumu programmas
izstrādei.

U4.1.3: Novērst / mazināt
plūdu riskus

stacijas

risku

Ādažu

pārbūves

novadā

4.1.3.3. Darba grupas noorganizēšana
pretplūdu pasākumu programmas izstrādei
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Veikta pļaušana, grāvju piesērējumu
tīrīšana, caurteku labošana – tīrīšana,
bebru aizsprostu nojaukšana.
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

4.1.3.4. Pretplūdu pasākumu programmas
izstrāde

SID

2018.-

Pašvaldības
finansējums

4.1.3.5. Krasta nostiprināšanas pasākumi
posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk.,
pie Ādažu Kultūrizglītības Centra

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta
tālāku noskalošanu un aizsargājot
atjaunoto Centra poldera aizsargdambi
(rievpāļi, rievsienu veidošana, straumes
novirzīšana ar būnām).

4.1.3.6. Pretplūdu dambja no Kadagas tilta
līdz Gaujas-Baltezera kanālam 4,5 km
projekta izstrāde

SID

2017.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts pretplūdu dambja no Gaujas
tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam
projekts.

4.1.3.7. Pretplūdu dambja no Kadagas tilta
līdz Gaujas-Baltezera kanālam 4,5 km
izbūve (t.sk. sūkņu stacija)

SID

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas
tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam.
Pasargātas teritorijas no applūšanas,
t.sk. Vidusskola.

4.1.3.8. Zeduļu dambja
atjaunošana Saules pļavās

km)

SID

2020.-

Pašvaldības
finansējums

Pasargātas teritorijas "Pārgaujas"
teritorijā.

4.1.3.9. Pārgaujas pusē (labajā krastā)
esošo apdzīvoto teritoriju applūšana Upmalu aizsargdambis (būvprojekts)

SID

2014.-

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts būvprojekts Upmalu
aizsargdambja izbūvei.

4.1.3.10.
būvniecība

aizsargdambja

SID

2019.-

Pašvaldības
finansējums

Pasargātas Gaujas labā krasta teritorijas
Upmalās – nekustamie īpašumi.

4.1.3.11. Plūdu risku izpēte Garkalnes
ciemā

SID

2019.-

Pašvaldības
finansējums

Veikta plūdu izpēte Garkalnes ciemā.

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izveidots dienas centra jauniešiem.

Upmalu

(2.2

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Izstrādāta pretplūdu pasākumu
programma.

VTP5: Apmierināts novada iedzīvotājs
U5.1.1: Sekmēt sociālās
atstumtības riskam pakļauto
jauniešu
iesaistīšanos
sabiedriskās aktivitātēs

5.1.1.1. Dienas centra jauniešiem izveide
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Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

5.1.1.2. Projekta „Proti un dari!” īstenošana

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2016.-2018.

U5.1.2: Veicināt un atbalstīt
jauniešu nodarbinātību

5.1.2.1. Nodarbinātības
jauniešiem un skolēniem

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2016.-2022.

U5.1.3: Veicināt pensionāru
sabiedriskās aktivitātes

5.1.3.1. Aktivitātes pensionāru sabiedriskās
dzīves aktivizēšanai

Pensionāru
padome

2016.-2022.

Pašvaldības
Īstenotas dažādas aktivitātes pensionāru
finansējums
sabiedriskās dzīves aktivizēšanai.
Citi finansējuma avoti

U5.1.4: Atbalstīt bērnu un
jauniešu saturīga brīvā laika
aktivitātes skolas brīvlaikos

5.1.4.1. Radošo darbnīcu izveide vasaras
brīvlaikā

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2016.-2022.

Pašvaldības
Nodrošināta saturīga brīvā laika
finansējums
pavadīšana skolas vecuma jauniešiem.
Citi finansējuma avoti

5.1.4.2. Brīvprātīgā darba prakses izveide

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2016.-2022.

Pašvaldības
Izveidota brīvprātīgā darba sistēma.
finansējums
Citi finansējuma avoti

5.2.1.1. Dienas centra izveide bērniem ar
īpašām vajadzībām

Sociālais
dienests

2016.-2022.

Pašvaldības
Izveidots dienas centrs bērniem ar
finansējums
īpašām vajadzībām.
Citi finansējuma avoti

5.2.1.2. Dienas centra izveide pilngadīgām
personām ar funkcionāliem un garīgās
attīstības traucējumiem

Sociālais
dienests

2016.-2022.

Pašvaldības
Izveidots dienas centrs personām ar
finansējums
funkcionāliem un garīgās attīstības
Citi finansējuma avoti traucējumiem.

5.2.1.3. Specializētas darbnīcas izveide
personām
ar
garīgās
attīstības
traucējumiem pēc deinstitucionalizācijas

Sociālais
dienests

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Nodarbinātības un prasmju apguves
nodrošināšana personām ar garīgās
attīstības traucējumiem pēc
deinstitucionalizācijas.

5.2.1.4.

Sociālais

2016.-2022.

Pašvaldības

Izveidots Higiēnas centrs pilngadīgām
personām ar dažādiem funkcionāliem,

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)*

U5.2.1: Paaugstināt esošo
sociālo
pakalpojumu
kvalitāti
un
sekmēt
pieejamību visā novada
teritorijā

Higiēnas

nodrošināšana

centra

izveide
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Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pašvaldības
Īstenots projekts „Proti un dari!”.
finansējums
Projekta ietvaros iesaistīti 20 jaunieši,
Citi finansējuma avoti kas nestrādā, nemācās.
Pašvaldības
finansējums

Nodarbinātības nodrošināšana
jauniešiem un skolēniem.
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)*

U5.2.2: Nodrošināt jaunus
un alternatīvus sociālos
pakalpojumus

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

multifunkcionālajā centrā

dienests

5.2.1.5. Ģimenes atbalsta centra izveide

Sociālais
dienests

2016.-2022.

5.2.1.6. Specializētā transporta iegāde

Sociālais
dienests

2016.-2022.

5.2.1.7. Grupu dzīvokļu izveide personām
ar invaliditāti pēc deinstitucionalizācijas

Sociālais
dienests

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Dzīvesvietas nodrošināšana personām
ar garīgās attīstības traucējumiem pēc
deinstitucionalizācijas.

5.2.1.8. Kopienas centru izveide novada
lielākajos ciemos

Sociālais
dienests

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izveidots kopienas centrs dažādām
sociālajām grupām.

5.2.1.9. Aprūpes mājās
apjoma palielināšana

pakalpojumu

Sociālais
dienests

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Paplašināta aprūpes mājās pakalpojuma
pieejamība pašvaldības iedzīvotājiem.
Pakalpojumu saņems visi novada
iedzīvotāji, kam tas būs vajadzīgs (līdz
50 pakalpojumu saņēmējiem, šobrīd to
saņem 30-35).

5.2.1.10. Projekta „Deinstitucionalizācija
un sociālie pakalpojumi personām ar
invaliditāti un bērniem” īstenošana

Sociālais
dienests

2015.-2023.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

Īstenots projekts „Deinstitucionalizācija
un sociālie pakalpojumi personām ar
invaliditāti un bērniem”.

5.2.2.1.
grupām

Sociālais
dienests

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Sniegts atbalsts dažādām iedzīvotāju
grupām pabalstu un pakalpojumu veidā.

Atbalsts

dažādām

iedzīvotāju
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finansējums

garīgiem traucējumiem un trūcīgiem,
maznodrošinātiem iedzīvotājiem.

Pašvaldības
finansējums

Izveidots ģimenes atbalsta centrs
bērniem un pilngadīgām personām ar
dažādiem funkcionāliem, garīgiem
traucējumiem un viņu ģimenes
locekļiem.

Pašvaldības
Iegādāts specializētais
finansējums
transportlīdzeklis. Specializētā
Citi finansējuma avoti transporta nodrošināšana bērniem un
pilngadīgām personām ar dažādiem
funkcionāliem un garīgiem
traucējumiem.
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Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

5.2.3.1.
Sociālā
dienesta
telpu
labiekārtošana
vides
pieejamības
nodrošināšanai personām ar funkcionāliem
traucējumiem

Sociālais
dienests

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Pielāgotas sociālā dienesta telpas (2
tualetes un dušas telpa) personām ar
funkcionāliem traucējumiem.

5.2.4.1.
Infrastruktūras
pielāgošana
personām ar funkcionāliem traucējumiem
publiski pieejamās vietās

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Infrastruktūras pieejamība personām ar
funkcionāliem traucējumiem publiski
pieejamās vietās (skola, pasts,
poliklīnika, aptieka). Izvietotas plāksnes
braila rakstā.

5.2.4.2. Vides pielāgošana personām ar
funkcionāliem traucējumiem (gājēju celiņi)

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Vides pieejamība personām ar
funkcionāliem traucējumiem.

5.2.4.3.
Infrastruktūras
un
vides
pieejamības nodrošināšana personām ar
funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās
(pandusi, uzbrauktuves, pacēlāji, citi
palīglīdzekļi)

SID, Sociālais
dienests

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Infrastruktūras un vides pieejamība
personām ar funkcionāliem
traucējumiem personu dzīvesvietās.

SID

2022.-

Pašvaldības
finansējums

Sabiedriskā transporta un pieturvietu
pielāgošana personām ar funkcionāliem
traucējumiem.

5.3.1.1. Diennakts traumpunkta izveide

PSIA „Ādažu
slimnīca”

2016.-2022.

Citi finansējuma avoti Izveidots diennakts traumpunkts.

5.3.1.2. Diennakts dežūrārsta pakalpojumu
pieejamības nodrošināšana

PSIA „Ādažu
slimnīca”

2016.-2022.

Citi finansējuma avoti Nodrošināti diennakts dežūrārsta
pakalpojumi.

5.3.1.3.
Neatliekamās
palīdzības izveidošana

PSIA „Ādažu
slimnīca”

2016.-2022.

Citi finansējuma avoti Izveidota neatliekamā medicīniskā
palīdzība.

PSIA „Ādažu
slimnīca”

2016.-2022.

Citi finansējuma avoti Izveidota dzemdību nodaļa.

Uzdevumi (U)*

Pasākumi, aktivitātes

U5.2.3: Sekmēt sociālo
palīdzību
un
sociālos
pakalpojumus
iedzīvotāju
pamatvajadzību
nodrošināšanai
U5.2.4: Pielāgot novada vidi
un infrastruktūru personām
ar
funkcionāliem
traucējumiem

5.2.4.4.
Sabiedriskā
transporta
pieturvietu pielāgošana personām
funkcionāliem traucējumiem
U5.3.1: Pilnveidot veselības
aprūpes pakalpojumu klāstu
atbilstoši
iedzīvotāju
vajadzībām

un
ar

medicīniskās

5.3.1.4. Dzemdību nodaļas izveide
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Uzdevumi (U)*
U5.3.2: Attīstīt sociālās un
veselības
aprūpes
infrastruktūru

U5.4.1:
Nodrošināt
sabiedrisko
drošību
(ugunsdrošība,
civilā
drošība, drošība uz ūdens)

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

5.3.2.1. Slimnīcas fasādes atjaunošana

PSIA „Ādažu
slimnīca”

2016.-2022.

Citi finansējuma avoti Atjaunota slimnīcas ēkas fasāde.

5.3.2.2. Slimnīcas
sistēmas izveide

PSIA „Ādažu
slimnīca”

2016.-2022.

Citi finansējuma avoti Izveidota autonomās apkures sistēma.

5.4.1.1. Novada videonovērošanas sistēmas
attīstīšana

ĀPP

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Jaunu kabeļu ievilkšana, pārraides
iekārtu izvietošana un uzstādīšana,
video novērošanas kameru uzstādīšana.
Droša vide.

5.4.1.2. Jaunu štata vietu un papildekipāžas
izveide

ĀPP

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izveidotas jaunas štata vietas: 1
nepilngadīgo lietu inspektors, 4
policijas kārtībnieki. Sakarā ar lielo
pieprasījumu no skolas un lielo
materiālu un problēmu īpatsvaru
specifiskos jautājumos par
nepilngadīgajiem. Droša vide un
ikdienas darbības pilnveidošana.

5.4.1.3. Aizturēšanas telpas paplašināšana

ĀPP

2017.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Esošajās telpās veikt izbūvi atbilstoši
MK noteikumiem, īslaicīgi aizturēto
personu novietošanai. Laika un
degvielas ekonomija, lokāla lietvedības
nodrošināšana atsevišķos gadījumos.

5.4.1.4.
Pieredzes
apmaiņa
starp
pašvaldības
iestādēm,
valsts,
tiesībsargājošām iestādēm starptautiskā
mērogā

ĀPP

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Sadarbība starp pašvaldības un valsts
iestādēm, pieredzes apmaiņa citās
valstīs. Droša vide.

5.4.1.5. Praktisko iemaņu un zināšanu
pieveidošana

ĀPP

2016.-

Pašvaldības
finansējums

Atbilstoši amatam un apmācību plānam.

5.4.1.6. Pašvaldības atbalsts ugunsdzēsēju
depo izveidei

Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izveidots ugunsdzēsēju depo.

Pasākumi, aktivitātes

autonomās

apkures
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Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
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Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

biedrība
U5.4.2: Attīstīt pašvaldības
policijas infrastruktūru

5.4.2.1.
Pašvaldības
atjaunošana

policijas

ēkas

ĀPP

2015.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Nomainītas ārdurvis, nomainītas
iekšdurvis (3 gab.), izveidota
elektroniskā caurlaides barjera, veikts
kabinetu kosmētiskais remonts.
Pašvaldības policijas ēkas
energoefektivitātes uzlabošana
atbilstoši 2015.gada energoaudita
slēdziena rezultātiem.
Energoefektivitātes uzlabošanās.

5.4.2.2. Pašvaldības policijas iekštelpu
atjaunošana

ĀPP

2015.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Energoefektivitātes uzlabošanās.
Pievilcīgāka darba vide un pievilcīgāka
vide apmeklētājiem.

5.4.2.3. Pašvaldības policijas iecirkņa
tuvumā esošās teritorijas labiekārtošana

ĀPP

2015.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Teritorija kļuvusi apzaļumota, ierīkoti
soliņi. Pievilcīgāka vide.

U5.4.3: Uzlabot pašvaldības
policijas
tehnisko
nodrošinājumu

5.4.3.1.
Pašvaldības
iegāde un aprīkošana

transportlīdzekļu

ĀPP

2015.-2022.

Pašvaldības
finansējums

2012.gadā iegādāti divi speciālie
transportlīdzekļi. 2015.un 2016.gadā
nomainīt uz jauniem, sakarā ar esošo
ekspluatācijas termiņa beigām. Drošas
vides radīšana un uzturēšana,
neatņemama ikdienas darbu veikšanai
nepieciešamā sastāvdaļa.

U5.4.4:
Organizēt
preventīvus pasākumus par
drošību un policijas darbu

5.4.4.1. Novada iedzīvotāju izglītošana par
to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts

ĀPP

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izveidoti 500 informatīvie bukleti par
pašvaldības policiju, izdoti 300
pašvaldības policijas atstarotāji,
izgatavotas atstarojošas vestes.
Palielināta iedzīvotāju izpratne par
drošību un rīcību. savstarpējo
uzticēšanos, atgriezeniskā saites
komunikāciju.

5.4.4.2. Projekta „Drošības dienas novadā”

ĀPP

2016.-2022.

Pašvaldības

Izdoti bukleti, veiktas publikācijas,
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

izstrāde

U5.5.1: Veicināt iedzīvotāju
iniciatīvu un dalību novada
publiskās
ārtelpas
izdaiļošanā

U5.5.2:
Atbalstīt
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
energoefektivitātes
pasākumus

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

finansējums

īstenota sadarbība ar novada
iedzīvotājiem.

5.4.4.3. Izglītības semināru par drošību
organizēšana sadarbībā ar Ādažu izglītības
iestādēm

ĀPP

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Uzticības radīšana un informācijas
apmaiņas nodrošinājums.

5.5.1.1. Nolikuma iedzīvotāju iniciatīvu
atbalsta konkursam „Sabiedrība ar dvēseli”
izstrāde un apstiprināšana

AID

2013.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts un apstiprināts nolikums
iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta
konkursam „Sabiedrība ar dvēseli”.

5.5.1.2. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta
konkursa
„Sabiedrība
ar
dvēseli”
īstenošana

AID

2013.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izsludināts iedzīvotāju iniciatīvu
atbalsta konkurss „Sabiedrība ar
dvēseli”. Īstenoti iedzīvotāju iniciatīvu
atbalsta konkursā „Sabiedrība ar
dvēseli” iesniegtie projekti.

5.5.1.3. Ādažu novada pašvaldības
līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju
energoefektivitātes
pasākumu
veikšanai

Vērtēšanas
komisija

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Atbalsts energoauditu veikšanai,
tehnisko projektu izstrādei.

5.5.1.4.
Pašvaldības
līdzfinansējums
daudzdzīvokļu
dzīvojamām
mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Vērtēšanas
komisija

2015.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Īstenoti projekti pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

5.5.1.5. Konkursa "Sakopta vide Ādažu
novadā" īstenošana

Vērtēšanas
komisija

2015.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izsludināts konkurss „Sakopta vide
Ādažu novadā”.
Apbalvoti konkursā „Sakopta vide
Ādažu novadā” iesniegtie darbi.

5.5.2.1. Iesniegumu vērtēšana pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
energoefektivitātes
pasākumu veikšanai

Pašvaldības
līdzfinansējuma
vērtēšanas
komisija

2013.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Saņemti iesniegumi pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu
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Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
veikšanai.

U5.5.3: Atbalstīt nevalstisko
organizāciju darbību

U5.5.4: Atbalstīt iedzīvotāju
pašpārvaldes
veidošanos
novada ciemos

5.5.2.2.
Iesniegumu
apstiprināšana
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Dome

2013.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Apstiprināti iesniegumi pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu
veikšanai.

5.5.3.1. Tikšanās starp Ādažu novada
domes un nevalstisko
organizāciju
pārstāvjiem

AID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas regulāras tikšanās starp
Ādažu novada domes un nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem.

5.5.3.2. Informācijas apkopošana
nevalstisko organizāciju vajadzībām

par

AID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Apkopota informācija par nevalstisko
organizāciju vajadzībām.

5.5.3.3. Darbības nevalstisko organizāciju
dažādošanai

AID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Veiktas darbības nevalstisko
organizāciju dažādošanai.

5.5.4.1. Tikšanās starp Ādažu novada
domes un ciemu aktīvākajiem pārstāvjiem

AID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas regulāras tikšanās starp
Ādažu novada domes un ciemu
aktīvākajiem pārstāvjiem.

5.5.4.2. Atbalsts iedzīvotāju pašpārvaldes
veidošanai Ādažu novada ciemos

AID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Sniegts atbalsts iedzīvotāju
pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada
ciemos.

6.1.1.1. Darba grupas noorganizēšana
ūdens resursu apsaimniekošanas plāna
izstrādei

SID, AID,
Būvvalde

2015.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
ūdens resursu apsaimniekošanas plāna
izstrādei.

6.1.1.2.
Publisko
ūdeņu
resursu
apsaimniekošanas koncepcijas izstrāde

SID

2015.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta publisko ūdeņu resursu
apsaimniekošanas koncepcija.
Koncepcijas ietvaros sniegs
priekšlikumus pašvaldībai ezeru
apsaimniekošanas iespējās.

6.1.1.3. Ezeru apsaimniekošanas plānu

SID

2018.-2022.

Pašvaldības

Konkrēti katras publiskās ūdenstilpnes

VTP6: Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas
U6.1.1: Organizēt publisko
ūdeņu apsaimniekošanu
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izstrāde,
izstrāde

zivsaimniecisko

Izpildes termiņš
vai periods

noteikumu

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

finansējums

izmantošanas un apsaimniekošanas
noteikumi, zivsaimnieciskās
apsaimniekošanas noteikumi.

6.1.1.4.
Publisko
ūdeņu
resursu
apsaimniekošanas koncepcijas īstenošana

SID

2018.-

Pašvaldības
finansējums

Tiek īstenoti publisko ūdeņu resursu
apsaimniekošanas koncepcijā noteiktie
pasākumi.

6.1.1.5. Ūdens kvalitātes
ūdensobjektos (peldūdeņos)

SID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Veikts ūdens kvalitātes monitorings
ūdensobjektos (peldūdeņos).

erozijas

SID

2017.-

Pašvaldības
finansējums

Īstenoti pasākumi krastu erozijas
novēršanai.

6.1.1.7. Pasākumi ūdenstilpju eitrofikācijas
novēršanai

SID

2017.-

Pašvaldības
finansējums

Īstenoti pasākumi ūdenstilpju
eitrofikācijas novēršanai.

AID, SID

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Labiekārtotas 5 publiskās pludmales: 2
Baltezerā (Abuļos, Bojāros), Alderos,
Kadagā, pie Vējupes).

6.1.2.2. Publiskas piekļūšanas vietas
pašvaldībai piederošajās teritorijās pie
publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana,
ūdens piesārņojuma mazināšana

SID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Labiekārtotas publiskās piekļūšanas
vietas pašvaldībai piederošajās
teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem
labiekārtošana (izvietotas un regulāri
iztukšotas atkritumu urnas, novietotas
ģērbtuves, WC u.c.). Mazināts ūdens
piesārņojums.

6.1.2.3. Vietu, kur ierīkot pastaigu un
atpūtas takas, apzināšana

SID, AID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Apzinātas vietas, kur ierīkot pastaigu un
atpūtas takas.

6.1.2.4. Izstrādāt projektus pastaigu un
atpūtas taku ierīkošanai

SID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāti projekti pastaigu un atpūtas
taku ierīkošanai.

6.1.2.5. Izveidot promenādi gar Vējupi

SID

2017.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Izveidota promenāde gar Vējupi.

Gaujas

2017.-

Pašvaldības

Apzinātas vietas, kur attīstīt laivu

6.1.1.6.
Pasākumi
novēršanai

U6.1.2: Attīstīt rekreācijas
infrastruktūru pie ūdens
resursiem

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)*

monitorings

krastu

6.1.2.1. Publisko pludmaļu labiekārtošana

6.1.2.6. Vietu, kur attīstīt laivu piestātnes
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Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes
un atpūtas
apzināšana

vietas

Gaujas

U6.2.1: Stiprināt Ādažu
novada tēlu un atpazīstamību

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

krastos,

ilgtspējīgas
attīstības
biedrība, SID

6.1.2.7. Izstrādāt projektus laivu piestātņu
un atpūtas vietu Gaujas krastos ierīkošanai

Gaujas
ilgtspējīgas
attīstības
biedrība, SID

2017.-

Pašvaldības
Izstrādāti projekti laivu piestātņu un
finansējums
atpūtas vietu Gaujas krastos ierīkošanai.
Citi finansējuma avoti

6.1.2.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu
Gaujas krastos izveide

Gaujas
ilgtspējīgas
attīstības
biedrība, SID

2017.-

Pašvaldības
Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas
finansējums
vietas Gaujas krastos.
Citi finansējuma avoti

kanāla

JID, SID,
Būvvalde

2022.-

Pašvaldības
finansējums

Pašvaldības īpašumā pārņemts Gaujas –
Baltezera kanāls.

6.1.2.10. Darba grupas noorganizēšana
Gaujas – Baltezera kanāla atjaunošanai un
krastu labiekārtošanai

SID, AID,
Būvvalde

2022.-

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
grupas Gaujas – Baltezera kanāla
atjaunošanai un krastu labiekārtošanai.

6.1.2.11. Gaujas – Baltezera kanāla
atjaunošana un krastu labiekārtošana

SID

2022.-

Citi finansējuma avoti Veikta Gaujas – Baltezera kanāla
ES fondu finansējums atjaunošana un krastu labiekārtošana.

6.1.2.12. Ādažu iekšējo
savienošana ar kanālu

SID

2022.-

Privātais finansējums

Ādažu iekšējās ūdenstilpnes savienotas
ar Gaujas – Baltezera kanālu.

6.1.3.1. Darba grupas noorganizēšana
ūdens ceļu izveidei Ādažu novadā

Būvvalde, SID,
AID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
ūdens ceļu izveidei Ādažu novadā.
Noteikti ūdens ceļi Ādažu novadā.

6.1.3.2. Ūdens ceļu iekļaušana kartēs

Būvvalde, SID,
AID

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Ūdens ceļi iekļauti kartēs.

6.2.1.1. Jauna dizaina Ādažu novada
domes mājas lapas izstrāde

SAD

2015.-2016.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta jauna dizaina Ādažu novada
domes mājas lapa www.adazi.lv.

6.2.1.2. Citu aktivitāšu īstenošana Ādažu

SAD

Regulāri

Pašvaldības

Īstenotas dažādas aktivitātes Ādažu

6.1.2.9. Gaujas – Baltezera
pārņemšana pašvaldības īpašumā

U6.1.3: Attīstīt ūdens ceļus

Izpildes termiņš
vai periods

ūdenstilpņu
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finansējums
piestātnes un atpūtas vietas Gaujas
Citi finansējuma avoti krastos.
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

novada tēla popularizēšanai
6.2.1.3. Informācijas apkopot par Ādažu
novadu, tajā notiekošajiem pasākumiem

U6.2.2: Attīstīt tūrisma
infrastruktūru Ādažu novadā

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

finansējums
novada tēla popularizēšanai.
Citi finansējuma avoti
SAD, KAC,
Kultūras centrs,
AID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Apkopota informācija par Ādažu
novadu, tajā strādājošajām iestādēm,
uzņēmumiem, novadā notiekošajiem
pasākumiem.

6.2.1.4. Ādažu novada kartes izdošana

AID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Izdotas Ādažu novada kartes.

6.2.1.5. Informatīvo materiālu izdošana par
Ādažu novadu

SAD

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Izdoti dažādi informatīvie materiāli par
Ādažu novadu.

6.2.1.6. Ikgadēju Ādažu novadā notiekošo
pasākumu saraksta izdošana

Kultūras centrs

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Izdota informācija par Ādažu novadā
notiekošajiem pasākumiem.

6.2.1.7. Darba grupas noorganizēšana
Ādažu
novada
atpazīstamības
tēla
koncepcijas izstrādei

SAD, AID,
Kultūras centrs

2015.-2016.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
Ādažu novada atpazīstamības tēla
koncepcijas izstrādei.

6.2.1.8. Koncepcijas izstrāde Ādažu
novada atpazīstamības tēla attīstībai

SAD, AID,
Kultūras centrs

2015.-2016.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta koncepcija Ādažu novada
atpazīstamības tēla attīstībai.

6.2.2.1. Vietu, kur būtu jāizvieto
informatīvās norādes, apzināšana

SID, AID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Apzinātas vietas, kur būtu jāizvieto
informatīvās norādes.

6.2.2.2. Nepieciešamo informatīvo zīmju
noteikšana

SID

2016.-

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas nepieciešamās informatīvās
zīmes.

6.2.2.3. Informatīvo zīmju pasūtīšana un
izvietošana Ādažu novadā

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Ādažu novadā izvietotas informatīvās
zīmes pie apskates vietām, publiskām /
sabiedriskām ēkām.

6.2.2.4. Pilnu pakalpojumu servisa (t.sk.,
ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra
noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās,
veicināšana

SID, AID

2016.-2017.
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Pašvaldības
Veiktas dažādas aktivitātes pilna
finansējums
pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana,
Citi finansējuma avoti WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.)
galvenajās atpūtas vietās, veicināšanai.
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Uzdevumi (U)*
U6.2.3:
Attīstīt
novada bibliotēku

Ādažu

U6.2.4: Nodrošināt atpūtai
un
aktīvai
atpūtai
nepieciešamo
materiāltehnisko bāzi

U6.2.5:
Izveidot
un
popularizēt tūrisma iespējas
Ādažu novadā

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

6.2.3.1. Darba grupas noorganizēšana
koncepcijas izstrādei par Ādažu novada
bibliotēkas attīstību

Bibliotēka,
AID, SID,
Izglītības
iestādes,
Kultūras centrs

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
koncepcijas izstrādei par Ādažu novada
bibliotēkas attīstību.

6.2.3.2. Koncepcijas par Ādažu novada
bibliotēkas attīstību izstrāde

Bibliotēka,
AID, SID,
Izglītības
iestādes,
Kultūras centrs

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta koncepcija par Ādažu novada
bibliotēkas attīstību.

6.2.3.3. Ādažu novada bibliotēkas darbības
pilnveidošana

Bibliotēka

2016.-

Pašvaldības
finansējums

Tiek pilnveidota Ādažu novada
bibliotēka darbība.

6.2.4.1. Noteikt atpūtai un aktīvai atpūtai
nepieciešamo materiāltehnisko bāzi

Kultūras centrs,
Sporta daļa

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Noteikts, kādi materiāltehniskie līdzekļi
nepieciešami atpūtai un aktīvai atpūtai.

6.2.4.2. Iegādāties atpūtai un aktīvai atpūtai
nepieciešamo materiāltehnisko bāzi

Kultūras centrs,
Sporta daļa

2016.-2022.

6.2.5.1. Noteikt sporta, izglītības, kultūras
un citu brīvā laika pavadīšanas iespējas,
kas pieejamas Ādažu novadā

SAD, Kultūras
centrs, Sporta
daļa, Izglītības
iestādes

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas sporta, izglītības, kultūras un
citu brīvā laika pavadīšanas iespējas,
kas pieejamas Ādažu novadā.

6.2.5.2. Izdot informatīvus materiālus par
sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā
laika pavadīšanas iespējām, kas pieejamas
Ādažu novadā

SAD

2017.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Izdoti informatīvi materiāli par sporta,
izglītības, kultūras un citu brīvā laika
pavadīšanas iespējām, kas pieejamas
Ādažu novadā.

6.2.5.3. Sporta, izglītības, kultūras un citu
brīvā laika pavadīšanas iespēju, kas
pieejamas Ādažu novadā, popularizēšana

SAD

2017.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Veiktas aktivitātes sporta, izglītības,
kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas
iespēju, kas pieejamas Ādažu novadā,

Pasākumi, aktivitātes
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pašvaldības
Iegādāti atpūtai un aktīvai atpūtai
finansējums
nepieciešamie materiāltehniskie
Citi finansējuma avoti līdzekļi.
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
popularizēšanai.

6.2.5.4. Darba grupas noorganizēšana
tūrisma maršrutu izstrādei

SAD, Kultūras
centrs, AID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
tūrisma maršrutu izstrādei.

6.2.5.5. Tūrisma maršrutu izstrāde

SAD, Kultūras
centrs, AID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāti tūrisma maršruti.

6.2.5.6. Tūrisma maršrutu shēmu izdošana

SAD

2016.-

Pašvaldības
finansējums

Izdoti materiāli ar tūrisma maršrutu
shēmām.

6.2.5.7. Informācijas par Ādažu novadā
pieejamajām brīvā laika pavadīšanas
iespējām nosūtīšana kaimiņu pašvaldībām

KAC

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Kaimiņu pašvaldībām regulāri tiek
nosūtīta informācija par Ādažu novadā
pieejamajām brīvā laika pavadīšanas
iespējām.

6.2.5.8. Informācijas par citās pašvaldībās
pieejamajām brīvā laika pavadīšanas
iespējām izvietošana Klientu apkalpošanas
centrā

KAC

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Klientu apkalpošanas centrā izvietota
informācija par brīvā laika pavadīšanas
iespējām kaimiņu pašvaldībās.

VTP7: Apzināti novada teritorijā esošie resursi un definēta to iespējamā izmantošana
U7.1.1: Informēt par Ādažu
novada domei piederošajiem
resursiem

U7.1.2:
Informēt
par
resursiem, kas pieejami
Ādažu novadā, t.sk., par
komerciāli
apbūvējamiem
objektiem

7.1.1.1. Informācijas par Ādažu novada
domei piederošajiem resursiem apkopšana

SID, Būvvalde,
AID

2016.

Pašvaldības
finansējums

Apkopota informācija par Ādažu
novada domei piederošajiem resursiem.

7.1.1.2. Kartes izveidošana par Ādažu
novada domei piederošajiem resursiem

SID

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izveidota karte par Ādažu novada
domei piederošajiem resursiem.

7.1.1.3. Informācijas par Ādažu novada
domei piederošajiem resursiem atjaunošana
kartē

SID, Būvvalde,
AID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Kartē publiskota aktuālākā informācija
par Ādažu novada domei piederošajiem
resursiem.

7.1.2.1. Informācijas apkopošana par
resursiem, kas pieejami Ādažu novadā,
t.sk., par Ādažu novadā pieejamajiem
komerciāli apbūvējamiem objektiem

SID, Būvvalde,
AID

2016.

Pašvaldības
finansējums

Apkopota informācija par resursiem,
kas pieejami Ādažu novadā. Apkopota
informācija par Ādažu novadā pieejamo
nekustamo īpašumu.
Apkopota informācija par Ādažu
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Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
novadā pieejamajiem komerciāli
apbūvējamiem objektiem.

7.1.2.2. Kartes izveidošana par resursiem,
kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par
Ādažu novadā pieejamo nekustamo
īpašumu un Ādažu novadā pieejamajiem
komerciāli apbūvējamiem objektiem

SID

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izveidota karte par resursiem, kas
pieejami Ādažu novadā, t.sk., par
Ādažu novadā pieejamo nekustamo
īpašumu un Ādažu novadā
pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem
objektiem.

7.1.2.3. Informācijas par resursiem, kas
pieejami Ādažu novadā atjaunošana kartē

SID, Būvvalde,
AID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Kartē publiskota aktuālākā informācija
par resursiem, kas pieejami Ādažu
novadā. Kartē publiskota aktuālākā
informācija par Ādažu novadā pieejamo
nekustamo īpašumu un Ādažu novadā
pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem
objektiem.

8.1.1.1. Darba grupas noorganizēšana
koncepcijas izstrādei par investoru piesaisti
Ādažu novadam

AID, Būvvalde

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
koncepcijas izstrādei par investoru
piesaisti Ādažu novadam.

8.1.1.2.
Mērķa
teritoriju
dažādām
ekonomikas / uzņēmējdarbības nozarēm un
pašvaldības līdzdarbības nodrošināšana šo
teritoriju attīstībā noteikšana

AID, Būvvalde

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas mērķa teritorijas dažādām
ekonomikas / uzņēmējdarbības nozarēm
un pašvaldības līdzdarbības
nodrošināšana šo teritoriju attīstībā.

8.1.1.3.
Saskarsmes
vietu
starp
industriālajām un privātās apbūves vietām
pārskatīšana

Būvvalde

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Pārskatītas saskarsmes vietas starp
industriālajām un privātās apbūves
vietām.

8.1.1.4. Koncepcijas izstrāde par investoru
piesaisti Ādažu novadam

AID, Būvvalde

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta koncepcija par investoru
piesaisti Ādažu novadam.

AID, SID,
Būvvalde

2015.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas perspektīvās industriālās un
komerciālās teritorijas.

VTP8: Novada teritorija – pievilcīga investoriem
U8.1.1: Piesaistīt investorus

U8.1.2: Veicināt industriālo
teritoriju attīstību, paredzēt

8.1.2.1.
Perspektīvo
industriālo
komerciālo teritoriju noteikšana

un
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Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

8.1.2.2. Inženiertehniskās infrastruktūras
esošās situācijas apzināšana perspektīvajās
industriālajās un komerciālajās teritorijās

SID, Būvvalde

2015.-2018.

Pašvaldības
finansējums

8.1.2.3. Tikšanās ar uzņēmējiem, kas
darbojas industriālajās teritorijās pie
Muižas, Eimuros un „Jaunkūlās” attīstībai

AID

2015.-2022.

Pašvaldības
finansējums

8.1.2.4. Projekti publiskās infrastruktūras
attīstībai un pilnveidošanai teritorijā pie
Muižas, Eimuros un „Jaunkūlas”

AID, SID,
Būvvalde

2015.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

8.1.2.5.
Darbības
inženiertehnisko
infrastruktūru
nodrošināšanai
citās
perspektīvajās
industriālajās
un
komerciālajās teritorijās

AID, SID,
Būvvalde

2019.-

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma avoti

8.1.2.6. Tikšanās ar uzņēmējiem, kas
darbojas teritorijās, kur ir bijušas
industriālas būves

AID

2015.-2018.

Pašvaldības
finansējums

8.1.2.7. Aktivitātes teritoriju, kur ir bijušas
industriālas būves, attīstībai

AID, SID,
Būvvalde

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma avoti

8.1.2.8. Jaunu komunikāciju sistēmu
izveide vietās, kur esošā blīvā apbūve nav
ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai
paplašinās blīvas apbūves teritorijas,

AID

2019.-

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma avoti

Pasākumi, aktivitātes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

teritorijas industriālo zonu
attīstībai teritorijās, kur ir
bijušas industriālas būves,
veicināt šo teritoriju attīstību
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Noskaidrota esošā situācija saistībā ar
inženiertehnisko infrastruktūru
perspektīvajās industriālajās un
komerciālajās teritorijās.
Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes un uzņēmumu
pārstāvjiem.
Īstenoti projekti publiskās
infrastruktūras attīstībai un
pilnveidošanai teritorijā pie Muižas,
Eimuros un „Jaunkūlas”.
Veiktas darbības inženiertehnisko
infrastruktūru perspektīvajām
industriālajām un komerciālajām
teritorijām nodrošināšanai.
Perspektīvajās industriālajās un
komerciālajās teritorijās nodrošināta
inženiertehniskā infrastruktūra.
Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes un uzņēmumu
pārstāvjiem.
Īstenotas aktivitātes publiskās
infrastruktūras attīstībai un
pilnveidošanai teritorijā, kur ir bijušas
industriālas būves.
Izveidotas jaunas komunikāciju
sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve
nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas
vai paplašinās blīvas apbūves
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Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
teritorijas, uzsvaru liekot uz
perspektīvo rūpniecības teritoriju
attīstību.
Noorganizētas regulāras tikšanās starp
Ādažu novada domes un uzņēmumu
pārstāvjiem.
Apkopota informācija par uzņēmēju
vajadzībām.

uzsvaru liekot uz perspektīvo rūpniecības
teritoriju attīstību
U8.1.3:
Veicināt
uzņēmējdarbības attīstību

8.1.3.1. Tikšanās starp Ādažu novada
domes un uzņēmumu pārstāvjiem

AID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

8.1.3.2. Informācijas
uzņēmēju vajadzībām

AID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

8.1.3.3. Darba grupas noorgnizēšana
uzņēmējdarbības veicināšanas programmas
un mārketinga plāna izstrādei

AID, Būvvalde,
SAD

2015.-2018.

Pašvaldības
finansējums

8.1.3.4. Uzņēmējdarbības veicināšanas
programmas un mārketinga plāna izstrāde

AID

2015.-2018.

Pašvaldības
finansējums

8.1.3.5. Mārketinga aktivitātes uzņēmēju
piesaistei

SAD

2016.-

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
uzņēmējdarbības veicināšanas
programmas un mārketinga plāna
izstrādei.
Izstrādāta uzņēmējdarbības
veicināšanas programma un mārketinga
plāns.
Veiktas mārketinga aktivitātes
uzņēmēju piesaistei.

8.1.3.6. Tikšanās ar uzņēmējiem, aicinot
viņus sadarboties ar Ādažu novada skolu
audzēkņiem

AID

2016.-2019.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domi un uzņēmējiem.

8.1.3.7. Tikšanās ar Ādažu skolu
vadītājiem, aicinot viņus sadarboties ar
uzņēmējiem

AID

2016.-2019.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domi un Ādažu skolu
vadītājiem.

8.1.3.8. Pasākumi uzņēmumu un Ādažu
skolu audzēkņu sadarbībai

AID

2016.-2019.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizēti pasākumi uzņēmēju un
Ādažu skolu audzēkņu sadarbībai.

8.1.3.9.
Aktivitātes
ražošanas
uzņēmējdarbības sekmēšanai teritorijās pie
maģistrāliem ceļiem

AID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma avoti

Īstenotas aktivitātes ražošanas
uzņēmējdarbības sekmēšanai teritorijās
pie maģistrāliem ceļiem.

8.1.3.10. Tikšanās starp Ādažu novada
domes
pārstāvjiem
un
vietējiem

AID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas regulāras tikšanās starp
Ādažu novada domes pārstāvjiem un
vietējiem zemniekiem.

apkopošana

par
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Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

8.1.3.11. Informācijas par vietējo zemnieku
vajadzībām apkopošana

AID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Apkopota informācija par vietējo
zemnieku vajadzībām.

8.1.3.12.
Atlaižu
sistēmas
izstrāde
zemniekiem, kas piegādā savu produkciju
izglītības iestāžu bērnu ēdināšanai

JID, Izglītības
iestādes

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

8.1.3.13. Citas aktivitātes vietējo zemnieku
darbības sekmēšanai

AID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma avoti

Izstrādāti noteikumi atlaižu
piemērošanai zemniekiem, kas piegādā
savu produkciju izglītības iestāžu bērnu
ēdināšanai.
Īstenotas aktivitātes vietējo zemnieku
darbības sekmēšanai.

8.1.3.14. Tikšanās starp Ādažu novada
domes
un
mikrouzņēmējdarbības
pārstāvjiem

AID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas regulāras tikšanās starp
Ādažu novada domes un
mikrouzņēmējdarbības pārstāvjiem.

8.1.3.15. Informācijas apkopošana par
nevalstisko organizāciju un mikrouzņēmēju
vajadzībām

AID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Apkopota informācija par nevalstisko
organizāciju un mikrouzņēmēju
vajadzībām.

8.1.3.16. Darbības nevalstisko organizāciju
un mikrouzņēmējdarbības dažādošanai

AID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

8.1.3.17. Nolikuma atbalsta konkursam
inovatīvām biznesa idejām izstrāde un
apstiprināšana

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veiktas darbības nevalstisko
organizāciju un mikrouzņēmējdarbības
dažādošanai.
Izstrādāts un apstiprināts nolikums
atbalsta konkursam inovatīvām biznesa
idejām.

8.1.3.18. Atbalsta konkursa inovatīvām
biznesa idejām īstenošana

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izsludināts atbalsta konkurss
inovatīvām biznesa idejām.

8.1.4.1. Jomu, kurās būtu jāizstrādā PPP
projekti, noteikšana

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas jomas, kurās būtu jāizstrādā
PPP projekti.

8.1.4.2. PPP projektu tehniski ekonomisko
pamatojumu izstrāde

AID

2021.-

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma avoti

Pasākumi, aktivitātes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

zemniekiem

U8.1.4: Izstrādāt un ieviest
PPP projektus
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Izstrādāti PPP projektu tehniski
ekonomiskie pamatojumi. Izstrādāti
PPP projekti.
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Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

AID, SID

2021.-

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma avoti

Ieviesti PPP projekti.

AID

2015.-

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

Ādažu ciema centrā labiekārtots tirgus
laukums.

AID, SID,
Būvvalde

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
koncepcijas izstrādei tirgus laukumu
attīstībai Ādažu novadā.

AID, SID,
Būvvalde

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta koncepcija tirgus laukumu
attīstībai Ādažu novadā.

8.1.6.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju
izmantošanas iespēju Ādažu novadā
noteikšana

SID

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas videi draudzīgu tehnoloģiju
izmantošanas iespējas Ādažu novadā.

8.1.6.2. Videi draudzīgu tehnoloģiju izpēte
un ieviešana Ādažu novadā

SID

2018.-2020.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma avoti

Izpētītas un ieviestas videi draudzīgu
tehnoloģijas Ādažu novadā.

9.1.1.1. Izglītības iestāžu rīcības plānu
izstrāde

Izglītības
iestādes

2016.-2017.

Valsts budžeta
mērķdotācijas,
pašvaldības
finansējums

Izglītības iestādēm ir izstrādāti rīcību
plāni.

9.1.1.2. Izglītības iestāžu rīcību plānu
īstenošana

Izglītības
iestādes

2016.-2020.

Valsts budžeta
mērķdotācijas,
pašvaldības
finansējums

Tiek veiktas secīgas darbības izglītības
iestāžu attīstības plānu īstenošanai.

9.1.1.3. Labāko nozares
piesaiste izglītības iestādēm

Izglītības
iestādes

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)*

8.1.4.3. PPP projektu ieviešana

U8.1.5:
Attīstīt
laukumus

tirgus

8.1.5.1. Tirgus laukuma attīstība Ādažu
novadā
8.1.5.2. Darba grupas noorganizēšana
koncepcijas izstrādei tirgus laukumu
attīstībai Ādažu novadā
8.1.5.3. Koncepcijas izstrāde
laukumu attīstībai Ādažu novadā

U8.1.6:
Atbalstīt
videi
draudzīgu
tehnoloģiju
ieviešanu un izmantošanu

tirgus

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

VTP9: Pieejama un kvalitatīva izglītība
U9.1.1:
Attīstīt
izglītības iestādes

esošās

speciālistu
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Izglītības iestādēs strādā 20 labākie
nozares speciālisti.
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Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Profesionāli, kompetenti mācībspēki.
Veiksmīga sadarbība starp
vispārizglītojošām skolām Ādažu
novadā.
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei
piešķirts nosaukums.

9.1.1.4. Nosaukuma piešķiršana Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādei

ĀPII

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

9.1.1.5. Rīcības plānu izstrāde katrai Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādes grupiņai

ĀPII

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

9.1.1.6. Izglītības iestāžu esošā tehniskā
stāvokļa novērtēšana

SID, Izglītības
iestādes

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Katrai Ādažu pirmsskolas izglītības
izstādes grupiņai izstrādāts rīcības
plāns.
Veikta izglītības iestāžu tehniskā
stāvokļa novērtēšana.

9.1.1.7. Ādažu vidusskolas atjaunošanas
projekta izstrāde

SID, ĀVS

2016.-

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts Ādažu vidusskolas
atjaunošanas projekts.

9.1.1.8. Ādažu vidusskolas atjaunošana

SID, ĀVS

2016.-

Pašvaldības
finansējums

Veikta Ādažu vidusskolas atjaunošana.
Atjaunoti 3 Ādažu vidusskolas korpusi
mācību procesa nodrošināšanai 1200
skolēniem 5.-12.klašu posmā.

9.1.1.9. Ādažu vidusskolas
esošās teritorijas labiekārtošana

lietojumā

SID, ĀVS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Labiekārtota, apzaļumota vidusskolas
āra teritorija – izbūvētas velosipēdu
novietnes, uzklāts bruģakmens segums
pie galvenās ieejas, izveidots aktīvās
atpūtas laukums.

9.1.1.10. Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādes atjaunošanas projekta izstrāde

SID, ĀPII

2015.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādes atjaunošanas projekts.

9.1.1.11. Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādes atjaunošana

SID, ĀPII

2015.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

Veikta Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādes atjaunošana. Uzlabota Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādes ēkas
energoefektivitāte. Veikts kāpņu
remonts pie Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes grupiņām, nomainītas
betona flīzes pie galvenās ieejas. Veikts
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Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
kabinetu un grupiņu remonts. Veikta
jumta siltināšana un remonts virs
baseina.

9.1.1.12. Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādes lietojumā esošās teritorijas
labiekārtošana

SID, ĀPII

2015.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Labiekārtota Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes teritorija.
Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas
izglītības infrastruktūra.

9.1.1.13.
Ādažu
vidusskolas
restukturizācija pēc jaunas
mācību
īstenošanas vietas darbības uzsākšanas

ĀVS

2018.

Pašvaldības
finansējums

Veikta Ādažu vidusskolas
restukturizācija.

9.1.1.14. Karjeras centra izveide

ĀVS

2017.

Pašvaldības
finansējums

Ādažu vidusskolas telpās izveidots
karjeras centrs.

9.1.1.15. Karjeras centra nodrošināšana

ĀVS

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Tiek uzturēts karjeras centrs.

ĀBVS

2015.-2022.

9.1.1.17.
Pedagogu
profesionālās
pilnveides
un
pieredzes
apmaiņas
nodrošināšana, iesaistīšanās projektos

Izglītības
iestādes

regulāri

Valsts finansējums

9.1.2.1. Izglītības iestādēs nepieciešamo
materiāltehnisko līdzekļu noteikšana

Izglītības
iestādes

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Noteikti izglītības iestādēm
nepieciešami materiāltehniskie līdzekļi.

9.1.2.2. Izglītības iestādēs nepieciešamo
materiāltehnisko līdzekļu iegāde

Izglītības
iestādes

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Iegādāti izglītības iestādēm
nepieciešamie materiāltehniskie
līdzekļi.
Mācību kabineti aprīkoti ar
mūsdienīgām informācijas un

9.1.1.16.
Atbalsts
iespējai
interesentiem
Ādažos
valdorfpedagoģiju

U9.1.2: Attīstīt izglītības
iestāžu materiāltehnisko bāzi

visiem
apgūt
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ES fondu finansējums Pilnībā uzbūvēta Ādažu Brīvā Valdorfa
Citi finansējuma avoti skola.
Konkurētspējīga, prestiža izglītības
iestāde.
Veiksmīga sadarbība starp
vispārizglītojošām skolām Ādažu
novadā.
Profesionāli, kompetenti mācībspēki.
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
komunikācijas tehnikām.

U9.1.3:
Atbalstīt
jaunu
mācību īstenošanas vietu
izveidi vispārējās izglītības
iestādēs

9.1.2.3. Materiāltehnisko līdzekļu iegāde
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes
multifunkcionālajai zālei

ĀPII

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Iegādāti Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādes multifunkcionālajai zālei
nepieciešamie materiāltehniskie
līdzekļi.

9.1.3.1. Tikšanās ar izglītības iestāžu
pārstāvjiem

AID, Būvvalde,
SID, Izglītības
iestādes

2015.-2017.

Pašvaldības
finansējums

9.1.3.2. Jaunas mācību īstenošanas vietas
izveide Ādažu vidusskolā un tai
nepieciešamās
sporta
infrastruktūras
būvniecības projekta izstrāde

AID, SID

2015.-2016.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domi un izglītības iestādēm.
Noteikts, kā jāmainās esošajām
izglītības iestādēm.
Noteikts, kādas vispārējās izglītības
iestādes nepieciešamas Ādažu novadā.
Izstrādāts projekts jaunas mācību
īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā
būvniecībai Ādažos.

9.1.3.3. Jaunas mācību īstenošanas vietas
Ādažu vidusskolā (1.kārta) un tai
nepieciešamās sporta infrastruktūras Ādažu
novadā būvniecība

SID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums
Citi finansējuma avoti

9.1.3.4.
Materiāltehniskās
bāzes
nodrošināšana jaunajā mācību īstenošanas
vietā

ĀVS

2018.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums
Citi finansējuma avoti

9.1.3.5. Darba grupas noorganizēšana
skolēnu pārvadājumu koncepcijas izstrādei

Izglītības
iestādes, AID,
SID

2017.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domi, tās iestādēm un SIA
„Ekspress Ādaži”.

9.1.3.6. Skolēnu pārvadājumu koncepcijas
izstrāde

AID, SID

2017.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta skolēnu pārvadājumu
koncepcija.

9.1.3.7. Skolēnu pārvadājumu koncepcijas

SID

2017.-2022.

Pašvaldības

Veiktas aktivitātes skolēnu
pārvadājumu koncepcijas īstenošanai.

42

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.
Iegādāts jaunās mācību īstenošanas
vietas darba uzsākšanai nepieciešamais
aprīkojums.
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Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)*

Izpildes termiņš
vai periods

īstenošana
U9.1.4:
Atbalstīt
starptautiskas augstskolas un
studentu
pilsētiņas
infrastruktūras izveidi

U9.1.5:
Nodrošināt
pirmsskolas
izglītības
pakalpojumus visiem novada
bērniem

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

finansējums
Notikušas tikšanās par starptautiskas
augstskolas un studentu pilsētiņas
infrastruktūras izveidi.

9.1.4.1. Tikšanās ar izglītības iestāžu un
uzņēmēju pārstāvjiem par starptautiskas
augstskolas
un
studentu
pilsētiņas
infrastruktūras izveidi

ĀVS

2020.

Pašvaldības
finansējums

9.1.4.2. Atbalsts starptautiskas augstskolas
un studentu pilsētiņas infrastruktūras
izveidei

ĀVS, Būvvalde

2020.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma avoti

9.1.5.1. 2 grupiņu pielāgošana Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādē: viena grupa
16 bērniem 1,5-3 gadu vecumā, otra – 20
jaukta vecuma bērniem no 3 gadu vecuma

SID, ĀPII

2016.

Pašvaldības
finansējums

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.

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Tiek samazināts bērnu skaits
reģistrācijas rindā uz pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēm.
Bērnu vecākiem tiek nodrošināta
iespēja atgriezties darba tirgū.

ĀVS

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Izveidota atbalsta sistēma ĀVS 2.4.klašu skolēniem.

9.1.5.2.
Līdzfinansējuma
privātajām pirmsskolām

U9.1.6:
Nodrošināt
iekļaujošas
izglītības
principu, kas paredz vienādu
iespēju
neatkarīgi
no
izglītojamo vajadzībām un
spējām, mantiskā sociālā
stāvokļa

Finanšu resursi vai
avoti

plānošana

9.1.6.1. Atbalsta sistēmas pakalpojumu
pilnveidošana
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Veiktas aktivitātes starptautiskas
augstskolas un studentu pilsētiņas
infrastruktūras izveidei
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Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

9.1.6.2. Speciālo izglītības programmu
licencēšana un akreditācija visās izglītības
pakāpēs (pēc nepieciešamības)

ĀVS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izglītojamiem nodrošināta iespēja iegūt
izglītību tuvāk dzīvesvietai.

9.1.6.3. Atbalsta personāla nodrošināšana
pašvaldības izglītības iestādēs

ĀVS, ĀPII,
KPII, ĀMMS,
ĀBJSS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izglītības iestādēs ir pieejams
kvalificēts atbalsta personāls bērnu
attīstības nodrošināšanai.

9.1.6.4.
Fiziski
pieejamas
vides
nodrošināšana
izglītības
iestādēs
izglītojamiem
ar
fiziskās
kustības
traucējumiem

ĀVS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Nodrošināta izglītības iestādes
pieejamība, izmantojot Ādažu slimnīcas
resursus, izglītojamiem ar
funkcionāliem traucējumiem.

9.1.7.1. Projekta „Digital Citizens in
Action” īstenošana

ĀVS

2015.-2017.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

Īstenots projekts „Digital Citizens in
Action”.

9.1.7.2. Projekta „Sport is not only
Football” īstenošana

ĀVS

2015.-2017.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

Īstenots projekts „Sport is not only
Football”.

9.1.7.3. Atbalsts dalībai starptautiskos
izglītību atbalstošos projektos

ĀVS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības
process, kas sniedz labas zināšanas
izglītojamiem.
Profesionāli, kompetenti mācībspēki.

9.1.7.4. Izglītojamo motivācija piedalīties
ārpus
izglītības
iestādes
projektos,
aktivitātēs

ĀVS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības
process, kas sniedz labas zināšanas
izglītojamiem.

9.1.7.5.
Plašu
interešu
izglītības
programmu piedāvājumu pilnveidošana

Izglītības
iestādes

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Konkurētspējīga, prestiža izglītības
iestāde.
Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības
process, kas sniedz labas zināšanas
izglītojamiem.

ĀVS

2017.

Pašvaldības

Pieejamas un kvalitatīvas izglītības

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)*

U9.1.7:
Sekmēt
un
pilnveidot audzēkņu mācību
procesa kvalitatīvu norisi

9.1.7.6.

STEM

(zinātne,

tehnoloģijas,
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

inženierzinātnes un matemātika) mācību
programmas pēc pieprasījuma izstrāde,
akreditācija

9.1.7.7.
veicināšana
U9.2.1:
Nodrošināt
audzēkņu spēju izkopšanai
un attīstīšanai nepieciešamās
telpas
interešu
un
profesionālās
ievirzes
izglītības iestādēs

U9.2.2: Pilnveidot interešu
un profesionālās ievirzes
izglītības pakalpojumus

Izglītojamo

motivācijas

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

finansējums

iegūšanas iespējas Ādažu novadā.
Konkurētspējīga, prestiža izglītības
iestāde.
Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības
process, kas sniedz labas zināšanas
izglītojamiem.
Profesionāli, kompetenti mācībspēki.

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Paaugstinās izglītojamo motivācija
mācību rezultātu sasniegumos.

9.2.1.1. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
paplašināšana

ĀMMS

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Paplašināta iestāde Gaujas 33 A vai
papildus telpas pēc izglītības iestāžu
reformas. Brīvo telpu remonts,
pielāgošana, aprīkojums (piem., ja
atbrīvojas telpas vidusskolā, domē vai
citur), atbilstoši pieprasījumam
palielināta mākslas un mūzikas
izglītības pieejamība novadā.

9.2.1.2. Jauniešu centra izveide, kurā tiek
nodrošinātas jaunu interešu izglītības
programmu satura pilnveides un jaunu
daudzveidīgu programmu ieviešanas

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2017.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Tiek nodrošinātas jaunas zināšanas,
prasmes, iemaņas atbilstoši dažādu
sociālo grupu vajadzībām.

9.2.2.1. Jaunu izglītības programmu
ieviešana Ādažu Mākslas un mūzikas skolā

ĀMMS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

Izstrādātas jaunas 20V un 30 V
profesionālās ievirzes izglītības
programmas, piesaistīti pedagoģiskie
kadri to realizēšanai, MMS
piedāvājums atbilst sabiedrības
pieprasījumam.

9.2.2.2. Noteikt interešu un profesionālās
ievirzes
izglītībai
nepieciešamo
materiāltehnisko bāzi

ĀMMS, ĀBJSS

Regulāri

Pašvaldības
finansējums
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Noteikts, kādi materiāltehniskie līdzekļi
nepieciešami interešu izglītībai.
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Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

ĀMMS

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums
Citi finansējuma avoti

Iegādāti nepieciešamie mūzikas
instrumenti un IT izglītības programmu
efektīvai realizēšanai. Uzsākot e-klasi,
nepieciešami vismaz 20 datori (šobrīd
uz 61 skolotāju pieejami 3datori)

ĀMMS, Dome

2016.-2019.

Pašvaldības
Organizētas nometnes - talantīgo
finansējums
audzēkņu atbalstam, sasniegumu
Citi finansējuma avoti novērtēšanai un audzēkņu radošās un
mākslinieciskās iniciatīvas
pilnveidošanai.

ĀVS

2016.-2020.

Biedrība „ĀVS
atbalsta
biedrība”

2016.-2018.

ĀVS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības
process, kas sniedz labas zināšanas
izglītojamiem.
Profesionāli, kompetenti mācībspēki.

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noteikts, kāda veida mūžizglītības
aktivitātes būtu nepieciešams ieviest
(dejas, rotas lietu veidošana,
gleznošana, keramika, stikla
apgleznošana u.c.).

9.2.3.2. Mūžizglītības kursu ieviešana

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2016.-2020.

9.2.3.3. Atbalsts mūžizglītības aktivitātēm

Izglītības darba
un jaunatnes

2016.-2020.

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)*

9.2.2.3. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
materiāltehniskās bāzes uzlabošana

9.2.2.4. Nometnes organizēšana
atbalstam

bērnu

9.2.2.5. Karjeras izglītības programmu,
ietverot lielāko daļu novada iedzīvotājus,
paplašināšana un pilnveidošana
9.2.2.6.
Ādažu
vidusskolā
observatorijas atjaunošana

esošās

9.2.2.7. Sadarbības partneru (vietējo
uzņēmēju,
augstskolas)
sadarbība
profesionālās
izglītības
programmu
īstenošanā
U9.2.3:
Sekmēt
pilnveidot mūžizglītību

un

9.2.3.1.
Nepieciešamo
aktivitāšu noteikšana

mūžizglītības
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Pašvaldības
finansējums

Ir izveidots karjeras izglītības centrs.

Citi finansējuma avoti Atjaunota Ādažu vidusskolā esošā
observatorija.

Pašvaldības
Ieviesti mūžizglītības kursi.
finansējums
Citi finansējuma avoti
Pašvaldības
finansējums

Veiktas aktivitātes mūžizglītības
atbalstam. Tiek nodrošinātas jaunas
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Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes

Izpildes termiņš
vai periods

lietu speciālists

U9.2.4:
Sekmēt
profesionālās
un
profesionālās
ievirzes
izglītības piedāvājumu

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Citi finansējuma avoti zināšanas, prasmes, iemaņas atbilstoši
dažādu sociālo grupu vajadzībām.
Iespēja ikvienam novada iedzīvotājam
paaugstināt savu kvalifikāciju vai iegūt
citu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus
prasībām, savām interesēm un
vajadzībām.

9.2.4.1. Tikšanās ar profesionāli tehnisko
skolu pārstāvjiem

AID, izglītības
iestādes

2017.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Notikušas tikšanās ar profesionāli
tehnisko skolu pārstāvjiem.

9.2.4.2. Profesionāli tehniskās izglītības
programmu izstrāde Ādažu novada
izglītības iestādei

Izglītības
iestādes

2017.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādātas profesionāli tehniskās
izglītības programmas Ādažu novada
izglītības iestādei.

9.2.4.3. Profesionāli tehniskās izglītības
programmu ieviešana un īstenošana Ādažu
novada izglītības iestādē

Izglītības
iestādes

2020.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Ādažu novada izglītības iestādē
ieviestas un tiek īstenotas profesionāli
tehniskās izglītības programmas.

9.2.4.4.
Profesionālās
pirmsskolas
izglītības
kvalifikācijas
un
augstas
kvalitātes veicināšanas kursu un semināru
atbalstīšana

Izglītības
iestādes

2016.-2020.

Pašvaldības
Atbalstīti profesionālās pirmsskolas
finansējums
izglītības kvalifikācijas un augstas
Citi finansējuma avoti kvalitātes veicināšanas kursi un
semināri.

9.2.4.5. 20V un 30V profesionālās ievirzes
programmu izstrādāšana

ĀMMS

2018.-2022.

Pašvaldības
Daudzveidots ĀMMS piedāvājums ar
finansējums
jaunām 20V profesionālās ievirzes
Citi finansējuma avoti programmām, ieviestas 30V
programmas, kas sekmē turpināt apgūt
profesionālo ievirzi vidusskolas pakāpē.

Sporta daļa

2015.-

VTP10: Daudzveidīgas sporta aktivitātes
U10.1.1: Attīstīt esošo sporta
infrastruktūru

10.1.1.1. Ādažu
atjaunošana

vidusskolas

stadiona
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Pašvaldības
finansējums

Veikta Ādažu vidusskolas atjaunošana
(ierīkots mākslīgais segums, uzbūvētas
tribīnes, ģērbtuves ar WC, jumts un
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Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)*

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
stāvvietas).

U10.1.2: Atbalstīt jauniem
sporta veidiem nepieciešamo
infrastruktūru

U10.1.3: Uzlabot sportam
nepieciešamo
materiāltehnisko bāzi

U10.1.4: Atbalstīt
aktivitātes

sporta

10.1.1.2. Attīstīt esošo sporta infrastruktūru
ārpus Ādažu ciema

Sporta daļa

2016.-2022.

10.1.2.1. BMX trases izveide

Sporta daļa

2016.-

Pašvaldības
Izveidota BMX trase.
finansējums
Citi finansējuma avoti

10.1.2.2. Skeitparka laukuma izveide

Sporta daļa

2016.-

Pašvaldības
Izveidots skeitparka laukums.
finansējums
Citi finansējuma avoti

10.1.2.3. Citiem jauniem sporta veidiem
nepieciešamās infrastruktūras attīstība

Sporta daļa

2016.-2022.

10.1.3.1.
Sportam
nepieciešamo
materiāltehnisko līdzekļu noteikšana

Sporta daļa

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Noteikti sportam nepieciešami
materiāltehniskie līdzekļi.

10.1.3.2.
Sportam
nepieciešamo
materiāltehnisko līdzekļu iegāde

Sporta daļa

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Iegādāti sportam nepieciešamie
materiāltehniskie līdzekļi.

10.1.3.3. Sporta bāzes īre futbola un
florbola treniņiem

ĀBJSS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Sporta skola spēs nodrošināt
nepieciešamos treniņu laikus, lai
izpildītu IZM noteikumus Nr. 1036.

attīstība

Sporta daļa

2017.-2022.

10.1.4.2. Atbalsts starptautiska mēroga
sacensībām, treniņiem

Sporta daļa

2017.-

10.1.4.1. Sporta
poligona teritorijā

aktivitāšu
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Pašvaldības
finansējums

Labiekārtoti sporta un atpūtas laukumi
ārpus Ādažu ciema teritorijas.

Pašvaldības
Izveidoti jauni sporta laukumi. Uzsākti
finansējums
jauni sporta veidi.
Citi finansējuma avoti

Citi finansējuma avoti Veiktas aktivitātes sporta aktivitāšu
attīstībai poligona teritorijā (jāveido
kvadraciklu trases, šķēršļu, auto parku,
izjādes, motosacīkstes, kā arī stadionu
u.c.).
Pašvaldības
Atbalstītas starptautiska mēroga
finansējums
sacensības, treniņi.
Citi finansējuma avoti
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Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

10.1.4.3. Ādažu kā centra dažādiem sporta
veidiem popularizēšana

Sporta daļa

2017.-2022.

Pašvaldības
Ādažos attīstās dažādi sporta veidi
finansējums
(veikbords, teniss, basketbols u.c.).
Citi finansējuma avoti

10.1.4.4. Atbalsts bērnu vasaras nometņu
organizēšanai

Sporta daļa

2015.-2022.

Pašvaldības
Izveidota infrastruktūra bērnu vasaras
finansējums
nometņu organizēšanai.
Citi finansējuma avoti

10.1.4.5. Atbalsts sporta skolas vasaras
nometņu organizēšanai

ĀBJSS

2017.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Sporta skolas audzēkņiem iespējas
vasarā pilnveidot sportiskās aktivitātes
tuvu savai dzīves vietai.

10.1.4.6. Sporta skolas
vasaras sporta nometnēs

ĀBJSS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Sporta skolas audzēkņiem iespējas
vasarā pilnveidot speciālo fizisko
sagatavotību, satikties ar citu sporta
klubu sportistiem.

11.1.1.1. Esošo ikgadējo novada svētku un
kultūras pasākumu svinēšanas tradīciju
uzturēšana

Kultūras centrs,
Izglītības
iestādes

Regulāri

11.1.1.2. Gaujas svētku ikgadējas tradīcijas
uzturēšana

Kultūras centrs

2015.-2020.

Pašvaldības
Katru gadu tiek organizēti Gaujas
finansējums
svētki.
Citi finansējuma avoti

11.1.1.3. Jaunu novada svētku un kultūras
pasākumu svinēšanas tradīciju ieviešana

Kultūras centrs

2016.-2022.

Pašvaldības
Tiek ieviesti jauni novada svētki un
finansējums
kultūras pasākumi.
Citi finansējuma avoti

11.1.1.4. Gaujas tilta svētku izgaismojums

Kultūras centrs

2015.-2018.

Pasākumi, aktivitātes

bērnu

dalība

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

VTP11: Attīstīta kultūra
U11.1.1: Ieviest un uzturēt
ikgadēju novada svētku un
kultūras
pasākumu
svinēšanas tradīcijas
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Pašvaldības
Katru gadu tiek organizēti dažai novada
finansējums
svētki un tradīcijas (Mākslu diena,
Citi finansējuma avoti Teātra diena, Ģimenes diena, radošie
vakari, tematiskas dienas jauniešiem,
mūziķiem, citu mākslu meistariem u.c.).
Katru gadu tiek organizēti dažādi svētki
un tradīcijas izglītības iestādēs.

Pašvaldības

Veikta izpēte un izstrādāts TP.
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Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)*

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti
finansējums

U11.1.2: Organizēt dažādus
koncertus,
festivālus,
konkursus,
izstādes,
meistarklases

U11.1.3: Nodrošināt kultūrai
nepieciešamo
materiāltehnisko bāzi

U11.1.4: Veikt kultūras
vajadzībām
nepieciešamo
būvju pārbūvi vai izbūvi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Izgaismots tilts svētkos.

11.1.2.1. Dažādu koncertu, festivālu,
konkursu,
izstāžu,
meistarklašu
organizēšana Ādažu novadā

Kultūras centrs,
ĀMMS

2016.-2022.

Pašvaldības
Tiek noorganizēti dažādi koncerti,
finansējums
festivāli, konkursi, izstādes,
Citi finansējuma avoti meistarklases.

11.1.2.2. Atbalsts bērnu dalībai konkursos,
izstādēs, koncertos, festivālos Latvijā un
ārvalstīs

Kultūras centrs,
ĀMMS

2016.-2022.

Pašvaldības
Bērni piedalās dažādos konkursos,
finansējums
izstādēs, koncertos, festivālos Latvijā
Citi finansējuma avoti un ārvalstīs.

11.1.3.1. Noteikt kultūrai nepieciešamo
materiāltehnisko bāzi

Kultūras centrs

Regulāri

11.1.3.2. Iegādāties kultūrai nepieciešamo
materiāltehnisko bāzi

Kultūras centrs

2016.-2022.

Pašvaldības
Iegādāti kultūrai nepieciešamie
finansējums
materiāltehniskie līdzekļi.
Citi finansējuma avoti

11.1.3.3. Iegādāties muzejam nepieciešamo
materiāltehnisko bāzi

Kultūras centrs

2016.-2018.

Pašvaldības
Novada muzejs aprīkots ar
finansējums
nepieciešamajiem materiāltehniskajiem
Citi finansējuma avoti līdzekļiem un aprīkojumu.

11.1.4.1. Kultūrai
paplašināšana

Kultūras centrs

2019.-2022.

11.1.4.2. Projekta izstrāde estrādes izbūvei
pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes

SID, ĀPII

2022.-

Pašvaldības
Izstrādāts projekts estrādes būvniecībai
finansējums
pie Ādažu pirmsskolas izglītības
Citi finansējuma avoti iestādes.

11.1.4.3. Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādes estrādes izbūve

SID, ĀPII

2022.-

Pašvaldības
Izveidota Ādažu pirmsskolas izglītības
finansējums
iestādes estrāde.
Citi finansējuma avoti

SID, Kultūras

2017.-2020.

11.1.4.4.

Projekta

nepieciešamo

izstrāde

telpu

brīvdabas
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Pašvaldības
finansējums

Pašvaldības
finansējums

Pašvaldības

Noteikts, kādi materiāltehniskie līdzekļi
nepieciešami kultūrai.

Paplašinātas Kultūras centra telpas
Gaujas 33 A. Telpu remonts,
pielāgošana, aprīkojums, kultūras
pakalpojuma pieejamība novadā.

Izstrādāts projekts brīvdabas estrādes
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Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes
estrādes izbūvei

U11.1.5: Izpētīt un publiskot
novada
kultūrvēsturisko
mantojumu

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

finansējums
būvniecībai.
Citi finansējuma avoti

centrs

11.1.4.5. Brīvdabas estrādes izbūve

SID, Kultūras
centrs

2020.-

11.1.5.1. Informācijas par Ādažu novada
vēsturi apkopošana

Kultūras centrs

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Apkopota informācija par Ādažu
novada vēsturi.

11.1.5.2. Informācijas par Ādažu novada
kultūrvēsturisko mantojumu apkopošana

Kultūras centrs,
SAD

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Apkopota informācija par Ādažu
novada kultūrvēsturisko mantojumu.

11.1.5.3.
Ādažu
izcelsmes izpēte

vietvārdu

Kultūras centrs

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpētīti Ādažu novada vietvārdi.

11.1.5.4. Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādes vēstures apkopošana, izpēte

ĀPII, Kultūras
centrs

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Apkopota informācija par Ādažu
pirmsskolas izglītības vēsturi.

11.1.5.5. Informācijas par Ādažu novada
vēsturi un kultūrvēsturisko mantojumu
publiskošana

Kultūras centrs,
SAD

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Izdota grāmata par Ādažu novadu, tā
vēsturi un kultūrvēsturisko mantojumu.
Izdotas kartes, kur norādīti apskates
objekti.
Izdoti citi informatīvie materiāli par
Ādažu novada vēsturi.

ĀPII, SAD

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Izdoti bukleti par Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes vēsturi.
Atmiņu stāstu grāmatas par Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādi
gatavošana.

11.1.5.7. Informācijas par Ādažu novada
kultūrvēsturisko
mantojumu
popularizēšana

Kultūras centrs,
SAD

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Veiktas aktivitātes Ādažu novada
kultūrvēsturisko mantojumu
publiskošanai.

11.1.5.8. Darba grupas noorganizēšana

Kultūras centrs,

2016.-2018.

Pašvaldības

Noorganizētas darba grupas sanāksmes

novada

11.1.5.6.
Informācijas
par
pirmsskolas izglītības iestādes
publiskošana

Ādažu
vēsturi
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Pašvaldības
Izveidota brīvdabas estrāde.
finansējums
Citi finansējuma avoti

ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2016-2022), II SĒJUMS – STRATĒĢISKĀ DAĻA

Uzdevumi (U)*

Pasākumi, aktivitātes
Ādažu novada muzeja izveidei

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

AID

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

finansējums

Ādažu novada muzeja izveidei.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas aktivitātes novada muzeja
izveidei.

11.1.5.9. Aktivitāšu noteikšana novada
muzeja izveidei

Kultūras centrs,
AID

2016.-2018.

11.1.5.10. Novada muzeja izveide Interreg
projekta ietvaros

Kultūras centrs

2016.-2018.

12.1.1.1. Darba grupas noorganizēšana
pētniecības un inovāciju attīstībai Ādažu
novadā

AID, Izglītības
iestādes

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
pētniecības un inovāciju attīstībai
Ādažu novadā.

12.1.1.2. Jomu, pasākumu, kā pašvaldība
var sekmēt pētniecību un inovācijas Ādažu
novadā, noteikšana

AID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas jomas, pasākumi, kā
pašvaldība var sekmēt pētniecību un
inovācijas Ādažu novadā.

12.1.1.3. Aktivitātes, kā pašvaldība var
sekmēt pētniecību un inovācijas Ādažu
novadā

AID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Īstenot aktivitātes pētniecības un
inovāciju sekmēšanai Ādažu novadā.

12.1.1.4. Darba grupas noorganizēšana
zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā

AID, Izglītības
iestādes

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes
zinātniskā centra izveidei Ādažu
novadā.

12.1.1.5.
Tikšanos
ar
iestādēm,
organizācijām, kuras varētu sekmēt
zinātniskā centra izveidi Ādažu novadā

AID

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās ar iestādēm,
organizācijām, kuras varētu sekmēt
zinātniskā centra izveidi Ādažu novadā.

12.1.1.6. Darbību noteikšana zinātniskā
centra izveidei Ādažu novadā

AID

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas darbības zinātniskā centra
izveidei Ādažu novadā.

12.1.1.7. Sadarbības līgumu noslēgšanai
starp Ādažu novada domi un iestādēm,
organizācijām, kuras varētu sekmēt
zinātniskā centra izveidi Ādažu novadā

JID
AID

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Noslēgti sadarbības līgumi starp Ādažu
novada domi un iestādēm,
organizācijām, kuras varētu sekmēt
zinātniskā centra izveidi Ādažu novadā.

Pašvaldības
Izveidots novada muzejs.
finansējums
Citi finansējuma avoti

VTP12: Attīstīta zinātniskā un pētnieciskā darbība
U12.1.1: Atbalstīt pētniecību
un inovācijas Ādažu novadā
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Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

AID

2018.-2021.

Pašvaldības
finansējums

Īstenotas aktivitātes zinātniskā centra
izveidei Ādažu novadā.

12.1.2.1. Esošo jauniešu izglītības pulciņu
noteikšana

Izglītības
iestādes

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Noteikti esošie jauniešu izglītības
pulciņi.

12.1.2.2.
Aptauja,
lai
noskaidrotu
nepieciešamos jauniešu izglītības pulciņus

Izglītības
iestādes

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Noteikti jauniešu izglītības pulciņi, kuri
vēl būtu nepieciešami.

12.1.2.3. Jauniešu izglītības pulciņu izveide

Izglītības
iestādes

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Tiek īstenoti jauniešu izglītības pulciņi.

12.1.3.1. Aktivitātes tehniskās jaunrades
attīstībai

Izglītības
iestādes

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Veiktas aktivitātes tehniskās jaunrades
attīstībai.

Pasākumi, aktivitātes
12.1.1.8. Zinātniskā centra izveide

U12.1.2: Atbalstīt jauniešu
izglītības pulciņu veidošanu

U12.1.3: Atbalstīt tehnisko
jaunradi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

VTP13: Sekmīga pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārvalde
U13.1.1:
Uzlabot
pašvaldības struktūrvienību
un iestāžu darbu

13.1.1.1. Pašvaldības struktūrvienību rīcību
plānu izstrāde

ĀND
struktūrvienības

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāti pašvaldības struktūrvienību
rīcību plāni.

13.1.1.2. Pašvaldības iestāžu rīcību plānu
izstrāde

ĀND
struktūrvienības

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāti pašvaldības iestāžu rīcību
plāni.

13.1.1.3. Pašvaldības un tās iestāžu
darbinieku esošo zināšanu un kvalifikācijas
noteikšana

Personāldaļa,
ĀND
struktūrvienības
, ĀND iestādes

Regulāri

Pašvaldības
Noteiktas pašvaldības un tās iestāžu
finansējums
darbinieku esošās zināšanas un
Citi finansējuma avoti kvalifikācija.

13.1.1.4. Iespēju, piedāvājumu paaugstināt
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku
zināšanas un kvalifikāciju izvērtēšana

Personāldaļa,
ĀND
struktūrvienības
, ĀND iestādes

Regulāri

Pašvaldības
Izvērtētas iespējas un piedāvājumi
finansējums
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku
Citi finansējuma avoti zināšanu un kvalifikācijas
paaugstināšanai.

13.1.1.5. Dalība darbinieku zināšanu un
kvalifikācijas paaugstināšanas kursos,
apmācībās

Personāldaļa,
ĀND
struktūrvienības
, ĀND iestādes

Regulāri

Pašvaldības
Struktūrvienību un iestāžu darbinieki ir
finansējums
apmeklējuši zināšanu un kvalifikācijas
Citi finansējuma avoti paaugstināšanas kursus, apmācības.
Paaugstināta darbinieku kvalifikācija un
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Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
zināšanas.

13.1.1.6. Izglītības iestāžu
kvalifikācijas paaugstināšana

U13.1.2:
pašvaldības
kvalitāti

U13.1.3:
pašvaldības
plānošanu

Uzlabot
pakalpojumu

Pilnveidot
finanšu

pedagogu

Izglītības
iestādes

Regulāri

13.1.2.1. Pašvaldības uzņēmumu sniegto
pakalpojumu esošās kvalitātes noteikšana

ĀND
uzņēmumi,
SAD, AID

Regulāri

13.1.2.2. Iespēju paaugstināt uzņēmumu
sniegto pakalpojumu kvalitāti izvērtēšana

ĀND
uzņēmumi

Regulāri

Pašvaldības
Noteiktas aktivitātes, kā paaugstināt
finansējums
uzņēmumu sniegto pakalpojumu
Citi finansējuma avoti kvalitāti.

13.1.2.3. Aktivitātes uzņēmumu sniegto
pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai

ĀND
uzņēmumi

Regulāri

Pašvaldības
Veikt aktivitātes, kā paaugstināt
finansējums
uzņēmumu sniegto pakalpojumu
Citi finansējuma avoti kvalitāti.

13.1.3.1. Problēmu, ar ko jāsaskaras
pašvaldībā saistībā ar finansēm, to
plānošanu un uzskaiti, noteikšana

Grāmatvedība,
Finansists

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas problēmas, ar ko jāsaskaras
pašvaldībā saistībā ar finansēm, to
uzskaiti.

13.1.3.2. Aktivitāšu, ar kuru palīdzību var
uzlabot pašvaldības finanšu plānošanu un
uzskaiti, noteikšana

Grāmatvedība,
Finansists

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas aktivitātes, ar kuru palīdzību
var uzlabot pašvaldības finanšu
plānošanu un uzskaiti.

13.1.3.3. Aktivitātes, ar kuru palīdzību var
uzlabot pašvaldības finanšu plānošanu un
uzskaiti

Grāmatvedība,
Finansists

2016.-2017.
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Pašvaldības
Pilnveidota skolotāju darba
finansējums
pašvērtējuma sistēma, nodrošinātas
Citi finansējuma avoti pedagogu tālākizglītības vajadzības,
pilnveidota profesionālā pieredze,
kvalifikācija, pedagogu kompetences
atbilst skolas specifikai un iedzīvotāju
pieprasījumam.
Pašvaldības
finansējums

Veiktas iedzīvotāju aptaujas uzņēmumu
sniegto pakalpojumu kvalitātes
noteikšanai.
Veikts uzņēmumu sniegto pakalpojumu
kvalitātes novērtējums.
Noskaidrotas jomas, ar kurām
iedzīvotāji nav apmierināti.

Pašvaldības
Veiktas aktivitātes, ar kuru palīdzību
finansējums
var uzlabot pašvaldības finanšu
Citi finansējuma avoti plānošanu un uzskaiti.
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

U13.1.4: Attīstīt pašvaldības
sniegtos pakalpojumus

13.1.4.1. Pakalpojumu, kurus vēl būtu
nepieciešams sniegt Klientu apkalpošanas
centrā, noteikšana

Kanceleja,
KAC, ĀND
iestādes

2016.-2017.

Pašvaldības
Noteikti pakalpojumi, kurus vēl būtu
finansējums
nepieciešams sniegt Klientu
Citi finansējuma avoti apkalpošanas centrā.

13.1.4.2.
Valsts
pārvaldes
iestāžu
pakalpojumu saņemšanas nodrošināšana
Klientu apkalpošanas centrā

KAC

2016.-2017.

Pašvaldības
Klientu apkalpošanas centrā ir pieejami
finansējums
valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumi.
Citi finansējuma avoti

13.1.4.3. Tūrisma informācijas centra
funkciju
nodrošināšana
Klientu
apkalpošanas centrā

KAC

2016.-2017.

Pašvaldības
Klientu apkalpošanas centrā ir pieejami
finansējums
tūrisma informācijas centra
Citi finansējuma avoti pakalpojumi.

13.1.4.4. Noteikt, kuras pašvaldības
iestādes būtu nepieciešams izvietot vienā
ēkā

Izpilddirektors

2016.-2018

13.1.4.5. Darbību pašvaldības ēkas
pielāgošanai
visām
nepieciešamajām
iestādēm veikšana

Izpilddirektors

2016.-2018.

Pašvaldības
Veiktas darbības pašvaldības ēkas
finansējums
Gaujas ielā 16 pielāgošanai visām
Citi finansējuma avoti nepieciešamajām iestādēm.

13.1.4.6. Visu nepieciešamo pašvaldības
iestāžu pārcelšanās vienā ēkā

Izpilddirektors

2019.-2022.

Pašvaldības
Vienā ēkā sāk strādāt visas
finansējums
nepieciešamā iestādes.
Citi finansējuma avoti

13.1.4.7. Ādažu novada domes Klientu
apkalpošanas centra darbības izvērtēšana

Kanceleja

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Izvērtēta Ādažu novada domes Klientu
apkalpošanas centra darbība.

13.1.4.8. Darbību, ko būtu nepieciešams
veikt Klientu apkalpošanas centra darbības
uzlabošanai, noteikšana

Kanceleja

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Noteikt darbības, ko būtu nepieciešams
veikt Klientu apkalpošanas centra
darbības uzlabošanai.

13.1.4.9. Darbības Klientu apkalpošanas
centra darbības uzlabošanai

Kanceleja

2015.-2016.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu finansējums

Veiktas darbības Klientu apkalpošanas
centra darbības uzlabošanai.

13.1.5.1. Personāla funkcionālais audits

Personāldaļa

2016.-2022.

Pašvaldības

U13.1.5: Veikt funkcionālo
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Finanšu resursi vai
avoti

Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Noteiktas pašvaldības iestādes, kuras
būtu nepieciešams izvietot vienā ēkā.

Veikti personāla funkcionālie auditi
Ādažu novada iestādēs un
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Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes

auditu pašvaldībā

Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās

U13.1.6: Energoefektivitātes
pārvaldības sistēmas modeļa
izstrāde

13.1.6.1. Energoefektivitātes pārvaldības
sistēmas modeļa izstrāde

U13.1.7: Veikt aktivitātes
darba
spējas
vecuma
iedzīvotāju
deklarēšanās
skaita
pieauguma
veicināšanai

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

finansējums

struktūrvienībās.
Noteiktas darbības izmaiņu veikšanai
Ādažu novada iestādēs un
struktūrvienībās.

AID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts energoefektivitātes
pārvaldības sistēmas modelis.

13.1.7.1. Veikt informēšanas pasākumus

Grāmatvedība

2015.-2016.

Pašvaldības
finansējums

Veiktas mārketinga aktivitātes.

13.1.7.2.
Ieviest
Ādažu
novada
administratīvajā
teritorijā
deklarēto
iedzīvotāju identifikācijas / privilēģijas
karti

Grāmatvedība

2016.

Pašvaldības
finansējums

Ieviesta Ādažu novada administratīvajā
teritorijā deklarēto iedzīvotāju
identifikācijas / privilēģijas karte.

VTP14: Ilgtspējīgas attīstības plānošana
U14.1.1: Izstrādāt Ādažu
novada
teritorijas
plānojumu, ietverot Smilgu
ielu, Upmalu ielu, Baltezera
ielu, Ādažu centra ielu un
Garkalnes
ciema
ielu
sarkanās līnijas

14.1.1.1. Smilgu
noteikšana

ielu

sarkano

līniju

Būvvalde

2017.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas Smilgu ielu sarkanās līnijas.

14.1.1.2. Upmalu
noteikšana

ielu

sarkano

līniju

Būvvalde

2017.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas Upmalu ielu sarkanās līnijas.

14.1.1.3. Baltezera ielu sarkano līniju
noteikšana

Būvvalde

2017.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas Baltezera ielu sarkanās
līnijas.

14.1.1.4. Ādažu centra ielu sarkano līniju
noteikšana

Būvvalde

2017.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas Ādažu centra ielu sarkanās.
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Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

14.1.1.5. Garkalnes ciema ielu sarkano
līniju noteikšana

Būvvalde

2017.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas Garkalnes ciema ielu
sarkanās līnijas.

14.1.1.6.
Ādažu
plānojuma izstrāde

Būvvalde

2015.-2016.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts Ādažu novada teritorijas
plānojums.

14.1.1.7. Īpašumu, kas ir nepieciešami
pašvaldības
funkciju
nodrošināšanai,
noteikšana

SID, Būvvalde

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Noteikti īpašumi, kas ir nepieciešami
pašvaldības funkciju nodrošināšanai

14.1.1.8. Tikšanās ar īpašumu, kas ir
nepieciešami
pašvaldības
funkciju
nodrošināšanai, īpašniekiem

AID, SID,
Būvvalde

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Notikušas tikšanās ar īpašumu, kas ir
nepieciešami pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, īpašniekiem.
Noskaidrots, vai īpašnieki piekritīs
noslēgt sadarbības līgumu ar pašvaldību
par savu īpašumu nodošanu pašvaldības
funkciju nodrošināšanai.

14.1.1.9. Sadarbības līgumu noslēgšana
starp Ādažu novada domi un zemju, kas
nepieciešamas
pašvaldības
funkciju
nodrošināšanai, īpašniekiem

JID, SID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Noslēgti sadarbības līgumi starp Ādažu
novada domi un zemju, kas
nepieciešamas pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, īpašniekiem.

14.1.1.10.
Īpašumu
atsavināšanas
procedūra gadījumos, kad ar zemju, kas
nepieciešamas
pašvaldības
funkciju
nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt
vienošanos

JID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Uzsāktas īpašumu atsavināšanas
procedūras gadījumos, kad ar zemju,
kas nepieciešamas pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, īpašniekiem nevar
panākt vienošanos.

U14.1.2: Izstrādāt nekustamā
īpašuma Attekas ielā 16
detālplānojuma grozījumus

14.1.2.1. Nekustamā īpašuma Attekas ielā
16 detālplānojuma grozījumu izstrāde

Būvvalde

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāti nekustamā īpašuma Attekas
ielā 16 detālplānojuma grozījumi.

U14.1.3:
Veikt
novada
attīstības
plānošanas
dokumentu aktualizēšanu

14.1.3.1. Ādažu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas aktualizācija

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikta Ādažu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas darbības
aktualizācija.

14.1.3.2.

AID

2016.-2022.

Pašvaldības

Veikta Ādažu novada attīstības

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)*

Ādažu

novada

novada

teritorijas

attīstības
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji
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Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes

Izpildes termiņš
vai periods

programmas monitorings
14.1.3.3.
Ādažu
novada
programmas aktualizācija

U14.1.4:
Veikt
novada
attīstības
plānošanas
dokumentu monitoringu

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

finansējums

programmas aktualizācija.

attīstības

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikta Ādažu novada ilgtspējīgas
enerģētikas rīcības plāna aktualizācija.

14.1.3.4. Citu Ādažu novada plānošanas
dokumentu aktualizācija

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikta citu Ādažu novada plānošanas
dokumentu aktualizācija.

14.1.4.1. Ādažu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas monitorings

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikts monitorings Ādažu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
darbības novērtēšanai.

14.1.4.2.
Ādažu
novada
programmas monitorings

attīstības

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikts monitorings Ādažu novada
attīstības programmas darbības
novērtēšanai.

14.1.4.3. Ādažu novada ilgtspējīgas
enerģētikas rīcības plāna monitorings

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikts monitorings Ādažu novada
ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna
darbības novērtēšanai.

14.1.4.4. Citu Ādažu novada plānošanas
dokumentu monitorings

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikts monitorings citu Ādažu novada
plānošanas dokumentu darbības
novērtēšanai.

14.1.4.5. Padziļināta iedzīvotāju viedokļa
aptauja

AID

2018.-

Pašvaldības
finansējums

Veikta padziļināta iedzīvotāju aptauja.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes, citu pašvaldību un
pašvaldību, valsts iestāžu pārstāvjiem.

VTP15: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām
U15.1.1: Sekmēt sadarbību
ar
citām
pašvaldībām,
pašvaldību
un
valsts
iestādēm ceļu infrastruktūras
attīstībā

15.1.1.1. Tikšanās ar Ādažu novada domes,
citu pašvaldību un pašvaldību, valsts
iestāžu pārstāvjiem

Vadība, AID
Būvvalde, SID,
ĀND iestādes

2016.-2019.

15.1.1.2. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada
dome varētu īstenot sadarbībā ar citām
pašvaldībām, pašvaldības un valsts
iestādēm, noteikšana

Vadība, AID,
Būvvalde, SID,
ĀND iestādes

2016.-2019.
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Pašvaldības
Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu
finansējums
novada dome varētu īstenot sadarbībā ar
Citi finansējuma avoti citām pašvaldībām, pašvaldības un
valsts iestādēm.
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

15.1.1.3. Aktivitātes Ādažu novada domes
sadarbībai
ar
citām
pašvaldībām,
pašvaldības un valsts iestādēm

Vadība, AID,
Būvvalde, SID,
ĀND iestādes

2016.-2019.

15.1.1.4. Tikšanās ar Ādažu novada domes
un LR Satiksmes ministrijas pārstāvjiem

Būvvalde, SID

2016.-2018.

15.1.1.5. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada
dome varētu īstenot sadarbībā ar LR
Satiksmes ministriju, noteikšana

SID, Būvvalde

2016.-2018.

15.1.1.6. Sadarbības līguma starp Ādažu
novada domi un LR Satiksmes ministriju
noslēgšana

JID, SID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu
novada domi un LR Satiksmes
ministriju.

15.1.1.7. Tikšanās ar Ādažu novada domes
un LR Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem

Būvvalde, SID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes un LR Aizsardzības
ministrijas pārstāvjiem par sadarbību
ceļu infrastruktūras attīstībā.

15.1.1.8. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada
dome varētu īstenot sadarbībā ar LR
Aizsardzības ministriju, noteikšana

SID, Būvvalde

2016.-2018.

15.1.1.9. Sadarbības līguma starp Ādažu
novada domi un LR Aizsardzības
ministriju noslēgšana

JID, SID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu
novada domi un LR Aizsardzības
ministriju.

15.1.1.10. Tikšanās ar Ādažu novada
domes un citu pašvaldību pārstāvjiem

Būvvalde, SID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes un citu pašvaldību
pārstāvjiem par sadarbību ceļu
infrastruktūras attīstībā.

15.1.1.11. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada
dome varētu īstenot sadarbībā ar citām

SID, Būvvalde

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu
novada dome varētu īstenot sadarbībā ar
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Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pašvaldības
Veiktas aktivitātes Ādažu novada
finansējums
domes sadarbībai ar citām pašvaldībām,
Citi finansējuma avoti pašvaldības un valsts iestādēm.
Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes un LR Satiksmes
ministrijas pārstāvjiem par sadarbību
ceļu infrastruktūras attīstībā.

Pašvaldības
Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu
finansējums
novada dome varētu īstenot sadarbībā ar
Citi finansējuma avoti LR Satiksmes ministriju.

Pašvaldības
Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu
finansējums
novada dome varētu īstenot sadarbībā ar
Citi finansējuma avoti LR Aizsardzības ministriju.
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

pašvaldībām, noteikšana

U15.1.2: Sekmēt sadarbību
starp
pašvaldību
un
sabiedriskām organizācijām

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Citi finansējuma avoti citām pašvaldībām.

15.1.1.12. Sadarbības līguma starp Ādažu
novada domi un citām pašvaldībām
noslēgšana

JID, SID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu
novada domi un citām pašvaldībām.

15.1.1.13. Tikšanās ar Ādažu novada
domes un citiem ceļu īpašniekiem

Būvvalde, SID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes un citiem ceļu
īpašniekiem par sadarbību ceļu
infrastruktūras attīstībā.

15.1.1.14. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada
dome varētu īstenot sadarbībā ar citiem
ceļu īpašniekiem, noteikšana

SID, Būvvalde

2016.-2018.

15.1.1.15. Sadarbības līguma starp Ādažu
novada domi un citiem ceļu īpašniekiem
noslēgšana

JID, SID

2016.-2018.

15.1.1.16. Tikšanās ar Ādažu novada
domes, LR Satiksmes ministrijas, LR
Aizsardzības ministrijas un Garkalnes
novada domes pārstāvjiem

SID, Būvvalde
AID

2016.-2022.

15.1.2.1. Sadarbība ar biedrībām, kurās
pašvaldība ir biedrs

Vadība

Regulāri
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Pašvaldības
Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu
finansējums
novada dome varētu īstenot sadarbībā ar
Citi finansējuma avoti citiem ceļu īpašniekiem.
Pašvaldības
finansējums

Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu
novada domi un citiem ceļu
īpašniekiem.

Pašvaldības
Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
finansējums
novada domes, LR Satiksmes
Citi finansējuma avoti ministrijas, LR Aizsardzības ministrijas
un Garkalnes novada domes
pārstāvjiem par iespēju, kuras sniedz
ātrgaitas dzelzceļa RailBaltic tuvums.
Pašvaldības
finansējums

Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar
biedrību „Latvijas Pašvaldību
savienība”.
Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar
biedrību „Septiņi soļi”.
Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar
biedrību „Gaujas Partnerība”.
Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar
biedrību „Gaujas ilgtspējīgas attīstības
biedrība”.
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Uzdevumi (U)*

U15.1.3: Īstenot kopīgus
projektus
sadarbībā
ar
Nacionālajiem bruņotajiem
spēkiem

U15.1.4: Atbalstīt sadarbību
ar uzņēmumiem

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

15.1.2.2. Tikšanās ar Ādažu novada domes
un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem

AID

2016.-2019.

Pašvaldības
finansējums

15.1.2.3. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada
dome varētu īstenot sadarbībā ar
nevalstiskajām organizācijām, noteikšana

AID

2016.-2019.

Pašvaldības
Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu
finansējums
novada dome varētu īstenot sadarbībā ar
Citi finansējuma avoti nevalstiskajām organizācijām.

15.1.2.4. Aktivitātes Ādažu novada domes
sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām

AID

2016.-2019.

Pašvaldības
Veiktas aktivitātes Ādažu novada
finansējums
domes sadarbībai ar nevalstiskajām
Citi finansējuma avoti organizācijām.

15.1.3.1. Tikšanās ar Ādažu novada domes
un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem

AID

2016.-2019.

15.1.3.2. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada
dome varētu īstenot sadarbībā ar
Nacionālajiem
bruņotajiem
spēkiem,
noteikšana

AID

2016.-2019.

Pašvaldības
Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu
finansējums
novada dome varētu īstenot sadarbībā ar
Citi finansējuma avoti Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

15.1.3.3. Sadarbības līguma starp Ādažu
novada
domi
un
Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem noslēgšana

JID, AID

2016.-2019.

Pašvaldības
Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu
finansējums
novada domi un Nacionālajiem
Citi finansējuma avoti bruņotajiem spēkiem.

15.1.3.4. Aktivitātes Ādažu novada domes
sadarbībai ar Nacionālajiem bruņotajiem
spēkiem

Priekšsēdētājs

2016.-2022.

Pašvaldības
Veiktas aktivitātes Ādažu novada
finansējums
domes sadarbībai ar Nacionālajiem
Citi finansējuma avoti bruņotajiem spēkiem.

15.1.4.1. Tikšanās starp Ādažu novada
domes un uzņēmumu pārstāvjiem

AID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas regulāras tikšanās starp
Ādažu novada domes un uzņēmumu
pārstāvjiem.

15.1.4.2. Informācijas apkopošana par
uzņēmēju vajadzībām

AID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Apkopota informācija par uzņēmēju
vajadzībām.
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Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes un nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem.

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes un Nacionālo bruņoto
spēku pārstāvjiem.
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Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

ar

AID

Regulāri

Pašvaldības
finansējums

Īstenotas aktivitātes sadarbībā ar
uzņēmumiem.

15.1.4.4. Tikšanās ar uzņēmējiem, lai
noskaidrotu viņu vajadzības sabiedriskā
transporta maršruta un reisi skaita
izmaiņām

AID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domi un uzņēmējiem.

15.1.4.5.
Ādaži”

AID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domi un SIA „Ekspress Ādaži”.
Veiktas izmaiņas sabiedriskā transporta
maršruta un reisi skaitā.

15.1.5.1. Tikšanās ar kaimiņu pašvaldībām,
lai noskaidrotu nepieciešamās darbības
sabiedriskā transporta maršruta tīkla
pilnveidošanai un attīstībai

Vadība, AID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domi un kaimiņu pašvaldībām.

15.1.5.2. Tikšanās ar Ādažu novada domes
un Garkalnes novada domes pārstāvjiem

Būvvalde, AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes un Garkalnes novada
domes pārstāvjiem par sadarbību
savstarpējās robežas jautājumā.

15.1.5.3. Ādažu un Garkalnes novada
pašvaldību savstarpējo robežu pārskatīšana

Būvvalde, AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas izmaiņas Ādažu novada un
Garkalnes novada savstarpējo robežu
pārskatīšanai.

15.1.5.4. Darbības Ādažu un Garkalnes
novada pašvaldību savstarpējo robežu
pārskatīšanai

Būvvalde, AID

2022.-

15.1.5.5. Tikšanās ar Ādažu novada domes,
Ādažu pašvaldības policijas, kā arī citu
pašvaldību pārstāvjiem

Vadība, ĀPP

2016.-2019.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes, Ādažu pašvaldības
policijas, kā arī citu pašvaldību
pārstāvjiem.

15.1.5.6. Koncepcijas sadarbībai ar blakus
esošo novadu pašvaldībām sabiedrisko

ĀPP

2016.-2019.

Pašvaldības

Izstrādāta koncepciju sadarbībai ar
blakus esošo novadu pašvaldībām

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)*

15.1.4.3.
Aktivitātes
uzņēmumiem

U15.1.5: Sekmēt sadarbību
ar
citām
pašvaldībām
dažādās jomās

Tikšanās

ar

sadarbībā

SIA

„Ekspress

62

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pašvaldības
Darbības Ādažu un Garkalnes novada
finansējums
pašvaldību savstarpējo robežu
Citi finansējuma avoti pārskatīšanai.

ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2016-2022), II SĒJUMS – STRATĒĢISKĀ DAĻA

Uzdevumi (U)*

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes
pakalpojumu (sabiedriskā kārtība
drošība) nodrošināšanai izstrāde

Izpildes termiņš
vai periods

un

Finanšu resursi vai
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

finansējums

sabiedrisko pakalpojumu (sabiedriskā
kārtība un drošība) nodrošināšanai.

15.1.5.7. Tikšanās ar Ādažu novada domes,
PSIA „Ādažu slimnīca”, kā arī citu
pašvaldību pārstāvjiem

Vadība, PSIA
„Ādažu
slimnīca”

2016.-2019.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes, PSIA „Ādažu slimnīca”,
kā arī citu pašvaldību pārstāvjiem.

15.1.5.8. Koncepcijas sadarbībai ar blakus
esošo novadu pašvaldībām veselības
pakalpojumu nodrošināšanai izstrāde

PSIA „Ādažu
slimnīca”

2016.-2019.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta koncepciju sadarbībai ar
blakus esošo novadu pašvaldībām
veselības pakalpojumu nodrošināšanai.

15.1.5.9. Darba grupas noorganizēšana, lai
noteiktu jomas, kurās pašvaldība varētu
meklēt sadarbības partnerus ārzemēs

AID, ĀND
iestādes

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas darba grupas sanāksmes,
lai noteiktu jomas, kurās pašvaldība
varētu meklēt sadarbības partnerus
ārzemēs.
Noteiktas jomas, kurās pašvaldība
varētu meklēt sadarbības partnerus
ārzemēs.

15.1.5.10. Koncepcijas par starptautisko
sadarbību izstrāde

AID

2016.-

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta koncepcija par starptautisko
sadarbību.

15.1.5.11. Sazināšanās ar pašvaldībām, uz
kurām Ādažu novada dome varētu doties
pieredzes apmaiņā

AID

2016.-2018.

15.1.5.12. Pieredzes apmaiņas vizītes uz
citām pašvaldībām

AID

2016.-

15.1.5.13.
Sazināšanās
ar
citām
pašvaldībām, iestādēm, kuras organizē
pieredzes apmaiņas braucienus uz citām
valstīm

AID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Ir uzrunātas citas pašvaldības, iestādes,
kuras organizē pieredzes apmaiņas
braucienus uz citām valstīm.

15.1.5.14.
Savstarpējo
vienošanos
noslēgšana ar citām pašvaldībām, iestādēm
par dalību pieredzes apmaiņas braucienā uz

AID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noslēgta savstarpējā vienošanās ar
citām pašvaldībām, iestādēm par dalību
pieredzes apmaiņas braucienā uz citām

63

Pašvaldības
Ir nodibināts kontakts ar pašvaldībām
finansējums
ārzemēs.
Citi finansējuma avoti
Pašvaldības
Noorganizēti pieredzes apmaiņas
finansējums
braucieni.
Citi finansējuma avoti
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avoti

citām valstīm
15.1.5.15. Dalība citu pašvaldību, iestāžu
organizētajās pieredzes apmaiņas vizītēs uz
ārzemēm

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
valstīm.

AID

64

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Dalība citu pašvaldību, iestāžu
organizētajos pieredzes apmaiņas
braucienos uz ārzemēm.
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2.pielikums

Investīciju plāns (vismaz trīs gadiem)

Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

1.

9.1.3.2. Jaunas mācību
īstenošanas vietas izveide
Ādažu vidusskolā un tai
nepieciešamās sporta
infrastruktūras būvniecības
projekta izstrāde

VTP9

440 000

x

2.

2.1.3.2. Satiksmes
organizācijas risinājumu pie
jaunās mācību īstenošanas
vietas izstrāde

VTP2

5 000

100

3.

2.1.6.5. Attekas ielas
turpinājuma izbūve

VTP2

1 026 000

x

4.

14.1.2.1. Nekustamā
īpašuma Attekas ielā 16
detālplānojuma grozījumu
izstrāde

VTP14

5.

9.1.3.3. Jaunas mācību
īstenošanas vietas Ādažu
vidusskolā (1.kārta) un tai
nepieciešamās sporta
infrastruktūras Ādažu
novadā būvniecība

VTP9

8 800 000

x

6.

2.1.2.4.1. Pašvaldības ielu

VTP2

2 777 000

x

Izstrādāts projekts jaunas mācību
īstenošanas vietas Ādažu
vidusskolā būvniecībai Ādažos.

AID, SID

2016.2017.

Veikta satiksmes organizācijas
shēmas izpēte pie jaunās mācību
īstenošanas vietas.

AID

2016.2017.

Izbūvēts Attekas ielas
turpinājums.

SID

2016.2017.

Izstrādāti nekustamā īpašuma
Attekas ielā 16 detālplānojuma
grozījumi.

x

2016.2018.

Izveidota jauna mācību
īstenošanas vieta Ādažu
vidusskolai ar sporta zāli (60008000 m2). Izcelta jauna ēka
mācību procesa nodrošināšanai
1.-4.klašu posmā 800 skolēniem.

SID

x

2015.-

Brauktuves projektēšana,

SID

x

100

1

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

2015.2016.

x

x

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Būvvalde
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

segumu atjaunošana (Gaujas
ielas posmā starp Rīgas
gatvi un Attekas ielu
atjaunošana)

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

2017.

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.

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

7.

3.1.5.3. Līgo laukuma
labiekārtošana Ādažu centrā,
4.kārta

VTP3

33 659

100

2016.2017.

Izbūvēti: gājēju celiņi no
autobusu pieturas uz parku,
gājēju celiņš ap svētku egli,
ugunskura vieta, atsevišķas
apstādījumu grupas.

8.

9.1.1.11.1. Ādažu
pirmsskolas izglītības
iestādes atjaunošana
(Multifunkcionālās zāles
izbūve pie Ādažu
pirmsskolas izglītības
iestādes)

VTP9

487 000

100

2015.2016.

Izbūvēta multifunkcionāla zāle
pie Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādes. Nodrošināta kvalitatīva
pirmsskolas izglītības
infrastruktūra.

SID, ĀPII

9.

8.1.2.4.1. Projekti publiskās
infrastruktūras attīstībai un
pilnveidošanai teritorijā pie
Muižas, Eimuros un
„Jaunkūlas” (Muiža)

VTP8

2 076 021

15

85

2015.2017.

Īstenots projekts publiskās
infrastruktūras attīstībai un
pilnveidošanai Muižas teritorijā.

AID, SID

10.

2.1.2.4.4. Pašvaldības ielu
segumu atjaunošana (Muižas

VTP2

1 800 000

15

85

2016.-

“Muižas ielas rekonstrukcija (1,0
km)”. Atjaunots asfaltbetona

SID

2

AID
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

iela)

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

2019.

segums, izbūvēts gājēju un
veloceliņš, un apgaismojums.

2015.2018.

Īstenots projekts publiskās
infrastruktūras attīstībai un
pilnveidošanai Eimuru teritorijā.

2018.

Iegādāts jaunās mācību
īstenošanas vietas darba
uzsākšanai nepieciešamais
aprīkojums.

ĀVS

11.

8.1.2.4.2. Projekti publiskās
infrastruktūras attīstībai un
pilnveidošanai teritorijā pie
Muižas, Eimuros un
„Jaunkūlas” (Eimuros)

VTP8

2 958 721

15

85

12.

9.1.3.4. Materiāltehniskās
bāzes nodrošināšana jaunajā
mācību īstenošanas vietā

VTP9

400 000

x

x

13.

2.1.4.3. Stāvvietas izbūve
„Gaujas ielas skvēru”
teritorijā (Gaujas 31)

VTP2

100 000

100

2011.2017.

Izveidots stāvlaukums. Veikts
labiekārtojums pie stāvlaukuma.

SID

14.

2.1.2.4.8. Pašvaldības ielu
segumu atjaunošana
(Draudzības iela)

VTP2

300 000

100

2016.2018.

“Draudzības ielas
rekonstrukcija”. TP izstrāde.
Atjaunots asfaltbetona segums,
ietve un lietus ūdens kanalizācija.

SID

15.

6.1.1.2. Publisko ūdeņu
resursu apsaimniekošanas
koncepcijas izstrāde

VTP6

15 000

100

2015.2017.

Izstrādāta publisko ūdeņu resursu
apsaimniekošanas koncepcija.
Koncepcijas ietvaros sniegs
priekšlikumus pašvaldībai ezeru
apsaimniekošanas iespējās.

SID

16.

1.2.3.2.1. Ādažu NAI dūņu
anaeroba stabilizēšana ar
enerģijas ieguvi (TP
izstrāde)

VTP1

25 000

20

2016.

Pieteikums investīcijām.

80

3

x

AID, SID

SIA „Ādažu
Ūdens”
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

17.

1.2.3.2.2. Ādažu NAI dūņu
anaeroba stabilizēšana ar
enerģijas ieguvi (Izbūve)

VTP1

1 000 000

20

80

2017.2018.

Izbūvēts dūņu apsaimniekošanas
iekārtas ar ģeneratoru elektrības
un siltuma ražošanai.

SIA „Ādažu
Ūdens”, ĀND

18.

1.2.3.3. Ādažu centra NAI
jaudas palielināšana

VTP1

980 000

20

80

2017.2018.

Īstenots projekts Ādažu centra
NAI jaudas palielināšanai.

SIA „Ādažu
Ūdens”, ĀND

19.

9.1.5.1. 2 grupiņu
pielāgošana Ādažu
pirmsskolas izglītības
iestādē: viena grupa 16
bērniem 1,5-3 gadu vecumā,
otra – 20 jaukta vecuma
bērniem no 3 gadu vecuma

VTP9

65 000

100

2016.

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

20.

9.1.1.8.6. Ādažu vidusskolas
atjaunošana (Tualešu
atjaunošana un invalīdu
tualetes ierīkošana)

VTP9

100 000

100

2016.2019.

Atjaunotas 18 esošās un
izveidotas 12 jaunas Ādažu
vidusskolas tualetes, t.sk. ierīkota
invalīdu tualete.

SID, ĀVS

21.

13.1.7.2. Ieviest Ādažu
novada administratīvajā
teritorijā deklarēto
iedzīvotāju identifikācijas /
privilēģijas karti

VTP13

24 700

100

2016.

Ieviesta Ādažu novada
administratīvajā teritorijā
deklarēto iedzīvotāju
identifikācijas / privilēģijas karte.

Grāmatvedība

22.

10.1.1.2.1. Attīstīt esošo

VTP10

33 000

100

2016.

Kadagas ciema centrā izveidots

4

Sporta daļa
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

sporta infrastruktūru ārpus
Ādažu ciema (Sporta
laukuma izveide Kadagas
ciemā)

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

sporta laukums.

23.

5.5.1.2. Iedzīvotāju
iniciatīvu atbalsta konkursa
„Sabiedrība ar dvēseli”
īstenošana

VTP5

140 000

100

2013.2022.

Izsludināts iedzīvotāju iniciatīvu
atbalsta konkurss „Sabiedrība ar
dvēseli”. Īstenoti iedzīvotāju
iniciatīvu atbalsta konkursā
„Sabiedrība ar dvēseli” iesniegtie
projekti.

AID

24.

5.1.1.2. Projekta „Proti un
dari!” īstenošana

VTP5

31 284

x

2016.2018.

Īstenots projekts „Proti un dari!”.
Projekta ietvaros iesaistīti 20
jaunieši, kas nestrādā, nemācās.

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

25.

5.4.1.1. Novada
videonovērošanas sistēmas
attīstīšana

VTP5

230 000

100

2016.2022.

Jaunu kabeļu ievilkšana,
pārraides iekārtu izvietošana un
uzstādīšana, video novērošanas
kameru uzstādīšana. Droša vide.

ĀPP

26.

14.1.1.6. Ādažu novada
teritorijas plānojuma izstrāde

VTP14

40 000

100

2015.2017.

Izstrādāts Ādažu novada
teritorijas plānojums.

27.

3.1.1.10. Katlu mājas
Kadagā pārveidošana par
pašvaldības noliktavām

VTP3

40 000

100

2015.2017.

Katlu māja Kadagā pārveidota
par pašvaldības noliktavām.

SID

28.

3.1.5.4.1. Bērnu un jauniešu
aktīvās atpūtas parku
ierīkošana Ādažu novadā
(Rotaļu laukumu jaunākā
vecuma bērniem pie katras
daudzdzīvokļu mājas un

VTP3

30 000

100

2016.2022.

Pie katras daudzdzīvokļu mājas
Kadagā izveidoti rotaļu laukumi
jaunākā vecuma bērniem un
izbūvēta 1 centrālā aktīvās
atpūtas teritorija

AID

x

5

Būvvalde
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

centrālās aktīvās atpūtas
teritorijas izbūve Kadagā)
29.

9.1.1.11.5. Ādažu
pirmsskolas izglītības
iestādes atjaunošana
(Drošības sistēmu
uzstādīšana ieejas durvīm,
videonovērošna)

VTP9

5 000

100

2016.2017.

Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādē uzstādīta drošības
sistēma, videonovērošana.
Ierīkota kodu atslēga 13
grupiņām un galvenajai ieejai.

SID, ĀPII

30.

9.1.1.10. Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes
atjaunošanas projekta
izstrāde

VTP9

100 000

100

2015.2022.

Izstrādāts Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes atjaunošanas
projekts.

SID, ĀPII

31.

9.1.1.11.3. Ādažu
pirmsskolas izglītības
iestādes atjaunošana (Ādažu
pirmsskolas izglītības
iestādes energoefektivitātes
pasākumu īstenošana)

VTP9

500 000

x

2019.2022.

Veikti pasākumi Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādes
energoefektivitātes uzlabošanai.

SID, ĀPII

32.

2.1.2.5.8. Pašvaldības ielu ar
grants un šķembu segumu
nomaiņa pret bruģi (Saules
iela)

VTP2

168 000

100

2016.2017.

Ceļa seguma virskārtas maiņa uz
betona bruģakmens segumu +TP.
Ielu apgaismojuma veco-bojāto
armatūru nomaiņa. Izstrādāts TP.
Veikta ielas izbūve.

SID

33.

2.1.2.2.5. Pašvaldības ceļu ar
asfalta segumu atjaunošana
(Ataru ceļš)

VTP2

475 000

x

2022.-

Atjaunots Ataru ceļš 3,1 km
garumā.

SID

34.

13.1.6.1. Energoefektivitātes
pārvaldības sistēmas modeļa

VTP13

15 000

100

2016.2017.

Izstrādāts energoefektivitātes
pārvaldības sistēmas modelis.

AID

x

x
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

izstrāde
35.

4.1.1.3.1. Polderu teritoriju
attīstība (Laveru poldera
ūdensnoteku (Birznieku gr.,
Melnās Bumbas grāvjmala,
Eimuru grāvis)
atjaunošanas/ pārbūves
projekta izstrāde +
autoruzraudzība)

VTP4

20 132

5

90

5

2015.2016.

Izstrādāts Laveru poldera
ūdensnoteku pārbūves
būvprojekts.

SID

36.

4.1.1.3.2. Polderu teritoriju
attīstība (Laveru poldera
ūdensnoteku (Birznieku gr.,
Melnās Bumbas grāvjmala,
Eimuru grāvis)
atjaunošanas/ pārbūves
būvdarbi + būvuzraudzība)

VTP4

549 594

10,22

73,23

16,55

2016.2017.

Veikta Laveru poldera
ūdensnoteku atjaunošana.

SID

37.

4.1.2.4. Ādažu Centra
poldera krājbaseina un
dambja pik. 00/00 - 15/57
atjaunošanas projekta
izstrāde (tai skaitā ūdens
izlaide pik. 00/18)

VTP4

30 000

15

85

2016.2020.

Izstrādāts Ādažu Centra poldera
krājbaseina un dambja pik. 00/00
- 15/57 atjaunošanas projekts.

SID

38.

4.1.2.5. Ādažu Centra
poldera krājbaseina un
dambja pik. 00/00 – 15/57
atjaunošana (tai skaitā ūdens
izlaide 00/18)

VTP4

300 000

15

85

2017.2022.

Veikta Ādažu Centra poldera
krājbaseina pārtīrīšana un dambja
no pik. 00/00 – 15/57
atjaunošana.

SID

39.

4.1.2.2. Sūkņu stacijas
pārbūves būvprojekta

VTP4

22 000

15

85

2016.2018.

Izstrādāts projekts sūkņu stacijas
pārbūvei.

SID

7

ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2016-2022), II SĒJUMS – STRATĒĢISKĀ DAĻA

Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

izstrāde
40.

4.1.2.3. Sūkņu stacijas
pārbūve

VTP4

600 000

15

85

2018.2020.

Veikta sūkņu stacijas pārbūve.

SID

41.

4.1.3.5.1. Krasta
nostiprināšanas pasākumi
posmā no 00/00 līdz
Kadagas tiltam, t.sk., pie
Ādažu Kultūrizglītības
Centra (TP izstrāde)

VTP4

25 000

15

85

2016.2020.

Izstrādāts tehniskais projekts
krastu nostiprināšanai pie Ādažu
kultūrizglītības centra.

SID

42.

4.1.3.5.2. Krasta
nostiprināšanas pasākumi
posmā no 00/00 līdz
Kadagas tiltam, t.sk., pie
Ādažu Kultūrizglītības
Centra (Krasta
nostiprināšanas pasākumi
pie Ādažu Kultūrizglītības
Centra)

VTP4

587 000

15

85

2018.2022.

Veikti pasākumi krastu
nostiprināšanai pie Ādažu
kultūrizglītības centra.

SID

43.

4.1.3.6. Pretplūdu dambja no
Kadagas tilta līdz GaujasBaltezera kanālam 4,5 km
projekta izstrāde

VTP4

60 000

100

2017.2022.

Izstrādāts pretplūdu dambja no
Gaujas tilta līdz Gaujas-Baltezera
kanālam projekts.

SID

44.

4.1.3.7. Pretplūdu dambja no
Kadagas tilta līdz GaujasBaltezera kanālam 4,5 km
izbūve (t.sk. sūkņu stacija)

VTP4

835 000

100

2018.2022.

Izbūvēts pretplūdu dambis no
Gaujas tilta līdz Gaujas-Baltezera
kanālam. Pasargātas teritorijas no
applūšanas, t.sk. Vidusskola.

SID

45.

4.1.3.9. Pārgaujas pusē
(labajā krastā) esošo

VTP4

10

2014.-

Izstrādāts būvprojekts Upmalu
aizsargdambja izbūvei.

SID

8

ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2016-2022), II SĒJUMS – STRATĒĢISKĀ DAĻA

Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

apdzīvoto teritoriju
applūšana - Upmalu
aizsargdambis (būvprojekts)
100

2019.-

Pasargātas Gaujas labā krasta
teritorijas Upmalās – nekustamie
īpašumi.

SID

25 500

100

2016.2020.

Labiekārtotas 5 publiskās
pludmales: 2 Baltezerā (Abuļos,
Bojāros), Alderos, Kadagā, pie
Vējupes).

AID, SID

VTP1

10 000

100

2016.2017.

Apzināta esošā situācija
inženierkomunikāciju sistēmā
(lietus notekūdeņu kanalizācijā
un sakaru sistēmā).

SID

3.1.5.4.2. Bērnu un jauniešu
aktīvās atpūtas parku
ierīkošana Ādažu novadā
(Citu rotaļu laukumu
ierīkošana)

VTP3

30 000

100

2015.2017.

Izbūvēta jauniešiem aktīvās
atpūtas vieta ar sporta
laukumiem, skrituļotāju
celiņiem, āra galda tenisiem utt.
– iespēja jauniešiem aktīvi
atpūsties tuvāk mājām.

AID

50.

5.1.4.1. Radošo darbnīcu
izveide vasaras brīvlaikā

VTP5

56 000

x

2016.2022.

Nodrošināta saturīga brīvā laika
pavadīšana skolas vecuma
jauniešiem.

51.

9.1.7.1. Projekta „Digital
Citizens in Action”
īstenošana

VTP9

19 500

20

80

2015.2017.

Īstenots projekts „Digital
Citizens in Action”.

ĀVS

52.

9.1.7.2. Projekta „Sport is
not only Football”

VTP9

38 345

20

80

2015.-

Īstenots projekts „Sport is not

ĀVS

46.

4.1.3.10. Upmalu
aizsargdambja būvniecība

VTP4

47.

6.1.2.1. Publisko pludmaļu
labiekārtošana

VTP6

48.

1.1.2.1. Esošās situācijas
apzināšana (lietus
notekūdeņu kanalizācija un
sakari)

49.

x
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

īstenošana

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

2017.

only Football”.

2016.

Atjaunota ūdens novadīšana no
Laveru poldera, uzlabota
lauksaimniecībā izmantojamās
zemes kvalitāte.

SID

2016.2017.

Atjaunots Laveru ceļš.

SID

100

2016.2021.

Izstrādāta Zaļā publiskā
iepirkuma procedūra un
lietojums pašvaldības
iepirkumos.

JID

53.

4.1.1.3.12. Polderu teritoriju
attīstība (Laveru poldera
Garciema ceļa novadgrāvju
atjaunošana)

VTP4

45 000

100

54.

2.1.2.3.4. Pašvaldības ceļu ar
grants un šķembu segumu
atjaunošana (Laveru ceļš)

VTP2

375 000

20

55.

1.2.8.1. Zaļā publiskā
iepirkuma procedūras
izstrāde un lietojums
pašvaldības iepirkumos

VTP1

56.

9.1.1.11.2. Ādažu
pirmsskolas izglītības
iestādes atjaunošana
(Kanalizācijas un apkures
sistēmas atjaunošana Ādažu
pirmsskolas izglītības
iestādē)

VTP9

40 000

100

2019.

Atjaunota kanalizācijas un
apkures sistēma 6 grupu
spārnam.

SID, ĀPII

57.

9.1.1.12.2. Ādažu
pirmsskolas izglītības
iestādes lietojumā esošās
teritorijas labiekārtošana
(Celiņu atjaunošana apkārt
Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādei)

VTP9

20 000

100

2015.2017.

Atjaunoti celiņi apkārt Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādei.

SID, ĀPII

58.

9.1.1.12.1. Ādažu
pirmsskolas izglītības

VTP9

30 000

100

2015.2022.

Uzlabots apgaismojums pie
Ādažu pirmsskolas izglītības

SID, ĀPII

80
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

iestādes lietojumā esošās
teritorijas labiekārtošana
(Apgaismojuma uzlabošana
pie Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes
autostāvvietas)

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

iestādes autostāvvietas.

59.

3.1.4.1.1. Pašvaldībai
piederošo vēsturisko ēku
atjaunošanas projektu
izstrāde (Ādažu novada
domes ēkas Gaujas 16
atjaunošanas, piebūves
izbūves projekta izstrāde)

VTP3

200 000

x

x

2015.2019.

Izstrādāts projekts Ādažu novada
domes ēkas Gaujas 16
atjaunošanai, piebūves izbūvei.

SID

60.

3.1.4.2.1. Pašvaldībai
piederošo vēsturisko ēku
atjaunošana (Ādažu novada
domes ēkas Gaujas 16
atjaunošana, piebūves
izbūve)

VTP3

4 000 000

x

x

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

61.

11.1.5.40. Novada muzeja
izveide Interreg projekta
ietvaros

VTP11

200 000

x

x

2016.2018.

Izveidots novada muzejs.

Kultūras centrs

62.

13.1.4.5. Darbību
pašvaldības ēkas
pielāgošanai visām
nepieciešamajām iestādēm
veikšana

VTP13

x

x

2016.2018.

Veiktas darbības pašvaldības
ēkas Gaujas ielā 16 pielāgošanai
visām nepieciešamajām
iestādēm.

Izpilddirektors

63.

5.1.1.1. Dienas centra
jauniešiem izveide

VTP5

2016.2022.

Izveidots dienas centra
jauniešiem.

Izglītības darba
un jaunatnes

35 000

100
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)
lietu speciālists

64.

3.1.7.4. Bibliotēkas izveides
projekta izstrāde

VTP3

25 000

100

2016.2019.

Izstrādāts projekts bibliotēkas
izveidei. Iespējams, Gaujas ielā
16.

AID

65.

3.1.7.5. Īstenots bibliotēkas
projekts

VTP3

250 000

100

2017.2020.

Izveidota bibliotēka.

SID

66.

6.2.3.3.1. Ādažu novada
bibliotēkas darbības
pilnveidošana (Informācijas
tehnoloģiju ieviešana un
elektronisko resursu
pilnveidošana novada
bibliotēkā)

VTP6

18 440

100

2017.2020.

Bibliotēkā turpināts ieviest
informācijas tehnoloģijas un
pilnveidoti elektroniskie resursi.
Bibliotēkā ir eispēja lasīt egrāmatas. Bērniem tiek
nodrošināta iespēja skatīties
multfilmas 3D formātā un citu
raidījumu skatīšanās. Tiek
nodoršināta iespēja organizēt
lecijas, konferences, sanāksmes.
Ppalašināts bibliotēkas sniegto
pakalpojumu klāsts.

Bibliotēka

67.

6.2.3.3.2. Ādažu novada
bibliotēkas darbības
pilnveidošana (Bibliotēkas
pakalpojumu nodrošināšana
cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem)

VTP6

100

2017.2020.

Veiktas aktivitātes, lai
nodrošinātu cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem
iespēju noskļūt bibliotēkā.
Nodrošināt bibliotēkas fonda
nogādāšanu pie iedzīvotājiem
mājās.

Bibliotēka

68.

3.1.7.7. Brīvā laika centra
pieaugušajiem izveides
projekta izstrāde

VTP3

100

2016.2020.

Izstrādāts projekts brīvā laika
centra pieaugušajiem izveidei.
Iespējams, Gaujas ielā 16.

Sociālais
dienests

25 000
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

69.

3.1.7.8. Brīvā laika centra
pieaugušajiem izveide

VTP3

250 000

100

70.

3.1.2.8. Vides objektu
izvietošana Ādažu novada
teritorijā sadarbībā ar
uzņēmējiem

VTP3

2 000

50

71.

3.1.2.7.3. Zīmju, pilonu
izvietošana ciemos un citās
novada teritorijās (Pilonu un
plakātu izdošana ar Ādažu
novada kartēm)

VTP3

15 000

100

72.

3.1.2.7.4. Zīmju, pilonu
izvietošana ciemos un citās
novada teritorijās
(Informatīvu un izglītojošu
zīmju, kā arī apzīmējumu
ierīkošana pastaigu
maršrutos)

VTP3

25 000

20

73.

2.1.3.5. Ātrumu regulējošās
zīmes pie ciemu robežām

VTP2

100

74.

2.1.1.2. Projekta izstrāde
satiksmes drošības
uzlabošanai uz Ādažu
pašvaldības ceļiem un ielām

VTP2

x

50

80

x
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Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

2017.2021.

Izveidots brīvā laika centrs
pieaugušajiem.

SID

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

2015.2018.

Izdoti un izvietoti piloni un
plakāti ar Ādažu novada kartēm.

AID

2015.2019.

Uz Gaujas dambja un citur
uzstādītas informatīvas un
izglītojošas zīmes, ierīkots
pastaigu maršruts.

AID

2015.2019.

Uzstādītas zīmes, kas liecina, kur
sākas un beidzas ciemi.

SID

2016.2022.

Izstrādāti projekti satiksmes
drošības uzlabošanai uz Ādažu
pašvaldības ceļiem un ielām.

SID
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

75.

2.1.1.3.1. Satiksmes drošības
uzlabošanas projektu
īstenošana uz Ādažu
pašvaldības ceļiem un ielām
(Dažādi satiksmes drošības
uzlabošanas projektu
īstenošana uz Ādažu
pašvaldības ceļiem un
ielām)

VTP2

50 000

x

76.

2.1.1.3.2. Satiksmes drošības
uzlabošanas projektu
īstenošana uz Ādažu
pašvaldības ceļiem un ielām
(Attekas ielas un Draudzības
ielas krustojuma
pārveidošana)

VTP2

75 000

100

77.

13.1.4.9. Darbības Klientu
apkalpošanas centra darbības
uzlabošanai

VTP13

15 000

30

78.

7.1.1.2. Kartes izveidošana
par Ādažu novada domei
piederošajiem resursiem

VTP7

10 000

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

VTP7

10 000

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

2015.2022.

Īstenoti projekti satiksmes
drošības uzlabošanai uz Ādažu
pašvaldības ceļiem un ielām.
Uzstādītas ātrumu samazinošās
zīmes, labiekārtotas gājēju
pārejas pie gulošajiem
policistiem. Guļošo policistu
izvietošana.

SID

2017.2018.

Pārveidots Attekas un
Draudzības ielas krustojums.

SID

2015.2016.

Veiktas darbības Klientu
apkalpošanas centra darbības
uzlabošanai.

Kanceleja

100

2016.

Izveidota karte par Ādažu
novada domei piederošajiem
resursiem.

SID

100

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

x

70
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

objektiem
80.

5.4.4.1. Novada iedzīvotāju
izglītošana par to, ka
policijas darbs ir uz
sabiedrību vērsts

VTP5

4 900

100

2016.2022.

Izveidoti 500 informatīvie
bukleti par pašvaldības policiju,
izdoti 300 pašvaldības policijas
atstarotāji, izgatavotas
atstarojošas vestes.
Palielināta iedzīvotāju izpratne
par drošību un rīcību. savstarpējo
uzticēšanos, atgriezeniskā saites
komunikāciju.

ĀPP

81.

5.5.1.3. Ādažu novada
pašvaldības līdzfinansējums
daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai

VTP5

70 000

100

2016.2022.

Atbalsts energoauditu veikšanai,
tehnisko projektu izstrādei.

Vērtēšanas
komisija

82.

5.5.1.4. Pašvaldības
līdzfinansējums
daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai

VTP5

70 000

100

2015.2022.

Īstenoti projekti pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai.

Vērtēšanas
komisija

83.

8.1.3.18. Atbalsta konkursa
inovatīvām biznesa idejām
īstenošana

VTP8

21 000

100

2016.2022.

Izsludināts atbalsta konkurss
inovatīvām biznesa idejām.

AID

84.

2.1.8.3.1. Aktivitātes velo
maršrutu attīstībai
(Informatīvo zīmju
uzstādīšana velo maršrutos)

VTP2

2 000

100

2015.2017.

Velo maršrutos uzstādītas
informatīvās zīmes.

AID

85.

2.1.8.3.2. Aktivitātes velo

VTP2

2 000

100

2015.-

Izdoti bukleti un velo maršrutu

AID
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

maršrutu attīstībai (Bukletu
un velo maršrutu karšu
izdošana)

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

2017.

kartes.

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

86.

3.1.6.3.1. Aktivitātes novada
kapsētu attīstībai (Novada
kapsētu paplašināšanas
koncepcijas izstrāde)

VTP3

5 000

100

2016.

Izstrādāta novada kapsētu
paplašināšanas koncepcija.

SID

87.

3.1.6.3.2. Aktivitātes novada
kapsētu attīstībai (Aktivitātes
novada kapsētu
paplašināšanai)

VTP3

80 000

100

2017.2020.

Veiktas aktivitātes kapsētas
paplašināšanai.

SID

88.

3.1.3.3.1. Pasākumi
atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas kvalitātes
paaugstināšanai (Informatīvo
kampaņu īstenošana par
šķirošanas punktiem un
laukumu)

VTP3

6 000

100

2016.2022.

Īstenota informatīvā kampaņa par
šķirošanas punktiem un laukumu.

89.

1.1.4.4. Ūdenssaimniecības
sistēmas attīstības projekta
īstenošana līdz Stapriņiem

VTP1

220 000

50

2016.2017.

Īstenots projekts
ūdenssaimniecības sistēmas
attīstībai līdz Stapriņiem.

90.

2.1.7.2.2. Gājēju un
veloceliņu maršrutu izstrāde,
attīstības projektu izstrāde
un īstenošana
(Aizsargdambis „Zaļais
velo”)

VTP2

165 000

100

2017.-

Izstrādāta veloceliņa maršruta
attīstības koncepcija un
labiekārtojuma plāns. Izstrādāts
tehniskais projekts. Izbūvēts
gājēju un velosipēdistu celiņš pa
aizsargdambi.

91.

9.1.1.7. Ādažu vidusskolas

VTP9

147 840

100

2016.-

Izstrādāts Ādažu vidusskolas

50

16

SIA „Ādažu
Namsaimnieks”

SIA „Ādažu
Ūdens”
AID

SID, AID

ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2016-2022), II SĒJUMS – STRATĒĢISKĀ DAĻA

Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

atjaunošanas projekta
izstrāde

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

2022.

atjaunošanas projekts.

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

92.

9.1.1.8.1. Ādažu vidusskolas
atjaunošana (Iekšējo
komunikāciju (ūdensapgāde,
kanalizācija) atjaunošana)

VTP9

1 600 000

100

2019.2021.

Atjaunotas Ādažu vidusskolas
iekšējās komunikācijas.

SID, ĀVS

93.

9.1.1.8.2. Ādažu vidusskolas
atjaunošana
(Energoefektivitātes
pasākumu īstenošana)

VTP9

1 210 000

100

2019.2021.

Īstenoti pasākumi Ādažu
vidusskolas energoefektivitātes
uzlabošanai (Esošais
apgaismojums tiek aizstāts ar
LED lampām un īstenoti citi ar
elektrosistēmas uzlabošanu
saistīti pasākumi).

SID, ĀVS

94.

9.1.1.8.3. Ādažu vidusskolas
atjaunošana (Ēdināšanas
bloka atjaunošana)

VTP9

100 000

100

2016.2017.

Atjaunots Ādažu vidusskolas
ēdināšanas bloks.

SID, ĀVS

95.

9.1.1.8.4. Ādažu vidusskolas
atjaunošana (Skolas ēkas
fasādes remonts)

VTP9

300 000

100

2019.2020.

Veikts skolas ēkas fasādes
remonts.

SID, ĀVS

96.

9.1.1.8.5. Ādažu vidusskolas
atjaunošana
(Videonovērošanas sistēmas
uzlabošana ēkā)

VTP9

9 000

100

2016.2018.

Ādažu vidusskolas ēkā uzlabota
videonovērošanas sistēma (pa
perimetru un iekšā ēkā).

SID, ĀVS

97.

9.1.1.8.7. Ādažu vidusskolas
atjaunošana (Balss
apziņošanas sistēmas
ierīkošana skolā)

VTP9

90 000

100

2019.2021.

Ādažu vidusskolā ierīkota balss
apziņošanas sistēma.

SID, ĀVS

17

ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2016-2022), II SĒJUMS – STRATĒĢISKĀ DAĻA

Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

98.

9.1.1.8.8. Ādažu vidusskolas
atjaunošana (Ugunsdrošības
apziņošanas signalizācijas
sistēmas atjaunošana)

VTP9

100 000

100

2016.2017.

Atjaunota Ādažu vidusskolas
ugunsdrošības apziņošanas
signalizācijas sistēma (izveidota
adrešu sistēma).

SID, ĀVS

99.

9.1.1.8.9. Ādažu vidusskolas
atjaunošana (Jumta
atjaunošana)

VTP9

187 000

100

2019.

Atjaunots Ādažu vidusskolas
jumts.

SID, ĀVS

100.

9.1.1.9.1. Ādažu vidusskolas
lietojumā esošās teritorijas
labiekārtošana (Invalīdu
uzbrauktuves ierīkošana pie
ieejas Ādažu vidusskolā,
ieejas kāpņu atjaunošana un
centrālā laukuma
bruģēšana)

VTP9

100 000

100

2016.2017.

Pie Ādažu vidusskolas ierīkota
invalīdu uzbrauktuve, atjaunotas
ieejas kāpnes un nobruģēts
centrālais laukums.

SID, ĀVS

101.

9.2.2.6. Ādažu vidusskolā
esošās observatorijas
atjaunošana

VTP9

2016.2018.

Atjaunota Ādažu vidusskolā
esošā observatorija.

102.

9.1.1.9.2. Ādažu vidusskolas
lietojumā esošās teritorijas
labiekārtošana (Velosipēdu
statīvu izvietošana drošās
vietās pie skolas)

VTP9

5 000

100

2016.

Drošā vietā pie skolas izvietoti
velosipēdu statīvi.

SID, ĀVS

103.

9.1.1.9.4. Ādažu vidusskolas
lietojumā esošās teritorijas
labiekārtošana (Laukuma
bruģēšana starp A un B
korpusiem)

VTP9

50 000

100

2016.2018.

Nobruģēts laukums starp A un B
korpusiem, gājēju celiņš, pa kuru
skolēni pārvietojas uz skolu.

SID, ĀVS

100
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Biedrība „ĀVS
atbalsta
biedrība”
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

104.

9.1.1.9.3. Ādažu vidusskolas
lietojumā esošās teritorijas
labiekārtošana
(Ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas
atjaunošana ārpus ēkas)

VTP9

250 000

100

105.

2.1.2.2.2. Pašvaldības ceļu ar
asfalta segumu atjaunošana
(Mežaparka ceļš)

VTP2

1 052 925

x

106.

2.1.10.3. Tilta pār Gauju
Āņos projekta izstrāde

VTP2

107.

15.1.3.4. Aktivitātes Ādažu
novada domes sadarbībai ar
Nacionālajiem bruņotajiem
spēkiem

VTP15

108.

2.1.10.4. Tilta pār Gauju
Āņos izbūve, sadarbībā ar
LR Aizsardzības ministriju
un LR Satiksmes ministriju

VTP2

109.

2.1.2.2.4. Pašvaldības ceļu ar
asfalta segumu atjaunošana
(Iļķenes ceļš)

VTP2

110.

4.1.1.3.3. Polderu teritoriju
attīstība (Stapriņu
novadgrāvja, Ādažu Centra
poldera novadgrāvja

VTP4

7 000 000

10 000

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

2017.2022.

Ārpus Ādažu vidusskolas
atjaunota ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēma (skolas
priekšā un stāvvietā tur, kur ir
bojātas caurules, jānomaina UK
sistēma).

SID, ĀVS

x

2017.2020.

Atjaunots Mežaparka ceļš:
izbūvēts ceļa brauktuves posms
(1,6 km), atjaunots asfaltbetona
segums, izbūvēts gājēju un
veloceliņš.

SID

x

x

2022.-

Izstrādāts projekts tilta izbūvei
pār Gauju Āņos.

SID

x

x

2016.2022.

Veiktas aktivitātes Ādažu novada
domes sadarbībai ar
Nacionālajiem bruņotajiem
spēkiem.

x

x

2022.-

Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos.

SID

x

x

2022.

Atjaunots Iļķenes ceļš.

SID

2017.2019.

Izstrādāti atjaunošanas
būvprojekti Stapriņu
novadgrāvim (4.6 km) un
aizdargdambja novadgrāvim(1.4

SID

10

90

19

priekšsēdētājs
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

atjaunošanas būvprojekta
izstrāde+autoruzraudzība)

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

km).
2019.2022.

Atjaunoti novadgrāvji no
Stapriņiem līdz Gaujas Baltezera kanālam un gar Ādažu
Centra poldera aizsargdambi.

SID

2016.2018.

Izstrādāts atjaunošanas projekts
grāvim pašvaldības īpašumā
„Vinetas”.

SID

2019.2020.

Atjaunots grāvis pašvaldības
īpašumā „Vinetas”, uzlabota
ūdens novadīšana no nomas
dārziņiem.

SID

100

20118.-

Atjaunota ūdens novadīšana no
„Rīgas gatves skvēri”.

SID

100

2016.2022.

Izveidots ugunsdzēsēju depo.

Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju
biedrība

100

2018.2020.

Veikta padziļināta iedzīvotāju
aptauja.

AID

2016.-

Izveidota brīvprātīgā darba

111.

4.1.1.3.4. Polderu teritoriju
attīstība (Stapriņu
novadgrāvja, Ādažu Centra
poldera novadgrāvja
atjaunošanas būvdarbi +
būvuzraudzība)

VTP4

140 000

10

112.

4.1.1.3.5. Polderu teritoriju
attīstība („Vinetās” grāvja
atjaunošanas projekta
izstrāde pie Krūmiņupītes)

VTP4

3 000

100

113.

4.1.1.3.6. Polderu teritoriju
attīstība („Vinetās” grāvja
atjaunošanas projekta
īstenošana pie
Krūmiņupītes)

VTP4

30 000

15

114.

4.1.1.3.11. Polderu teritoriju
attīstība (Ādažu ciema Rīgas
gatves novadgrāvja 0.5 km
atjaunošana)

VTP4

15 000

115.

5.4.1.6. Pašvaldības atbalsts
ugunsdzēsēju depo izveidei

VTP5

116.

14.1.4.5. Padziļināta
iedzīvotāju viedokļa aptauja

VTP14

117.

5.1.4.2. Brīvprātīgā darba

VTP5

20 000

90

85

x

x

20

Izglītības darba
un jaunatnes

ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2016-2022), II SĒJUMS – STRATĒĢISKĀ DAĻA

Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

prakses izveide

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

2022.

sistēma.

2018.2022.

Organizēts klavierspēles
festivāls, meistarklasēm
piesaistīti Latvijā pazīstami
mākslinieki.

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)
lietu speciālists

118.

11.1.2.1.1. Dažādu koncertu,
festivālu, konkursu, izstāžu,
meistarklašu organizēšana
Ādažu novadā
(Klavierspēles festivāla meistarklases organizēšana)

VTP11

3 000

100

119.

11.1.3.3. Iegādāties
muzejam nepieciešamo
materiāltehnisko bāzi

VTP11

50 000

x

x

2016.2018.

Novada muzejs aprīkots ar
nepieciešamajiem
materiāltehniskajiem līdzekļiem
un aprīkojumu.

Kultūras centrs

120.

6.1.2.7. Izstrādāt projektus
laivu piestātņu un atpūtas
vietu Gaujas krastos
ierīkošanai

VTP6

x

x

2017.

Izstrādāti projekti laivu piestātņu
un atpūtas vietu Gaujas krastos
ierīkošanai.

Gaujas
ilgtspējīgas
attīstības
biedrība, SID

121.

Laivu piestātņu un atpūtas
vietu Gaujas krastos izveide

VTP6

x

x

2017.-

Izveidotas laivu piestātnes un
atpūtas vietas Gaujas krastos.

Gaujas
ilgtspējīgas
attīstības
biedrība, SID

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

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”

2 100

100

100

21

ĀMMS
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

124.

1.1.4.3. Ūdenssaimniecības
sistēmas attīstības projekta
īstenošana Garkalnes ciemā

VTP1

40 000

20

125.

2.1.2.4.3. Pašvaldības ielu
segumu atjaunošana (Ķiršu
iela)

VTP2

720 750

100

126.

2.1.2.10. Citu pašvaldības
ielu un ceļu atjaunošanas
projektu īstenošana

VTP2

200 000

x

127.

2.1.5.5. Šķērsojuma pie A1
izbūve pie kokaudzētavas

128.

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

2017.2018.

Īstenots projekts
ūdenssaimniecības sistēmas
attīstībai Garkalnes ciemā.

2016.2019.

“Ķiršu ielas rekonstrukcija (0,8
km)”. Izstrādāts TP. Izbūvēts
betona bruģakmens segumu,
trotuārs. Ielu apgaismojuma
veco-bojāto armatūru nomaiņa.

SID

x

2016.2022.

Īstenoti projekti pašvaldības ceļu
un ielu atjaunošanai (Luksti).

SID

VTP2

100

2022.-

Izbūvēts viadukts pie
kokaudzētavas uz A1.

Būvvalde

2.1.5.6. Šķērsojuma pie A1
izbūve pie Muižas

VTP2

100

2022.

Izbūvēts viadukts pie Muižas uz
A1.

Būvvalde

129.

2.1.6.6. Autoceļa izbūve
paralēli Tallinas šosejai

VTP2

100

2020.-

Izbūvēts autoceļš paralēli
Tallinas šosejai.

Būvvalde

130.

2.1.6.3. Paralēlceļa
projektēšana, saskaņošana
un izbūve līdz Ataru ceļam

VTP2

100

2022.

Izprojektēts un izbūvēts
paralēlceļš līdz Ataru ceļam.

Būvvalde

131.

14.1.1.1. Smilgu ielu
sarkano līniju noteikšana

VTP14

100

2017.

Noteiktas Smilgu ielu sarkanās
līnijas.

Būvvalde

132.

14.1.1.2. Upmalu ielu
sarkano līniju noteikšana

VTP14

100

2017.

Noteiktas Upmalu ielu sarkanās
līnijas.

Būvvalde

133.

14.1.1.3. Baltezera ielu
sarkano līniju noteikšana

VTP14

100

2017.

Noteiktas Baltezera ielu sarkanās
līnijas.

Būvvalde

80

22

SIA „Ādažu
Ūdens”
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

134.

14.1.1.4. Ādažu centra ielu
sarkano līniju noteikšana

VTP14

100

2017.

135.

14.1.1.5. Garkalnes ciema
ielu sarkano līniju
noteikšana

VTP14

100

2017.

136.

5.4.2.3. Pašvaldības policijas
iecirkņa tuvumā esošās
teritorijas labiekārtošana

VTP5

7 000

100

2015.2022.

Teritorija kļuvusi apzaļumota,
ierīkoti soliņi. Pievilcīgāka vide.

ĀPP

137.

3.1.8.5. Aktivitātes dabas
resursu saglabāšanai,
sakopšanai un aizsardzībai

VTP3

20 000

15

2016.2020.

Īstenotas aktivitātes dabas
resursu saglabāšanai, sakopšanai
un aizsardzībai (informācijas
plākšņu izvietošana uz
aizsargdambja, Ūdensrožu parkā,
poligona teritorijā).

AID

138.

5.3.1.1. Diennakts
traumpunkta izveide

VTP5

15 000

100

2016.2022.

Izveidots diennakts traumpunkts.

139.

5.3.1.2. Diennakts dežūrārsta
pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana

VTP5

15 000

100

2016.2022.

Nodrošināti diennakts dežūrārsta
pakalpojumi.

140.

5.3.1.3. Neatliekamās
medicīniskās palīdzības
izveidošana

VTP5

50 000

100

2016.2022.

Izveidota neatliekamā
medicīniskā palīdzība.

141.

5.3.1.4. Dzemdību nodaļas
izveide

VTP5

50 000

100

2016.2022.

Izveidota dzemdību nodaļa.

142.

5.3.2.1. Slimnīcas fasādes
atjaunošana

VTP5

60 000

100

2016.2022.

Atjaunota slimnīcas ēkas fasāde.

85

23

Noteiktas Ādažu centra ielu
sarkanās.

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

Noteiktas Garkalnes ciema ielu
sarkanās līnijas.

Būvvalde
Būvvalde

PSIA „Ādažu
slimnīca”
PSIA „Ādažu
slimnīca”
PSIA „Ādažu
slimnīca”
PSIA „Ādažu
slimnīca”
PSIA „Ādažu
slimnīca”
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

143.

5.3.2.2. Slimnīcas
autonomās apkures sistēmas
izveide

VTP5

100 000

144.

1.1.3.2. Tehniski
ekonomisko pamatojumu
izstrāde
inženierkomunikāciju
sistēmas attīstībai

VTP1

35 000

145.

1.1.3.3.
Inženierkomunikāciju
sistēmu attīstības projektu
īstenošana

VTP1

146.

1.1.3.4. Projektu īstenošana
komunikāciju izveidei līdz
blīvas apbūves teritorijām

VTP1

147.

1.1.3.5. Nepieciešamās
tehniskās infrastruktūras
izveide komercteritoriju pie
Kadagas ceļa attīstībai,
komercteritoriju realizācijai

VTP1

148.

5.2.1.10. Projekta
„Deinstitucionalizācija un
sociālie pakalpojumi

VTP5

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

2016.2022.

Izveidota autonomās apkures
sistēma.

100

2016.2022.

Izstrādāti tehniski ekonomiskie
pamatojumi
inženierkomunikāciju sistēmu
(siltumapgādes, ūdens,
kanalizācijas, lietus ūdens,
elektro, sakaru sistēmas)
attīstībai.

SID

280 000

100

2016.2022.

Īstenoti projekti
inženierkomunikāciju sistēmu
(siltumapgādes, ūdens,
kanalizācijas, lietus ūdens,
elektro, sakaru sistēmas)
attīstībai.

SID

140 000

100

2016.2022.

Īstenoti projekti komunikāciju
(siltumapgādes, ūdens,
kanalizācijas, lietus ūdens,
elektro, sakaru sistēmas) izveidei
līdz blīvas apbūves teritorijām.

SID

2016.2022.

Īstenoti projekti tehniskās
infrastruktūras izveidei
komercteritoriju pie Kadagas
ceļa attīstībai, komercteritoriju
realizācijai.

SID

2015.2023.

Īstenots projekts
„Deinstitucionalizācija un
sociālie pakalpojumi personām ar

100

x

x

x

24

PSIA „Ādažu
slimnīca”

Sociālais
dienests

ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2016-2022), II SĒJUMS – STRATĒĢISKĀ DAĻA

Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

personām ar invaliditāti un
bērniem” īstenošana

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

invaliditāti un bērniem”.

149.

5.2.1.3. Specializētas
darbnīcas izveide personām
ar garīgās attīstības
traucējumiem pēc
deinstitucionalizācijas

VTP5

30 000

100

2016.2022.

Nodarbinātības un prasmju
apguves nodrošināšana personām
ar garīgās attīstības traucējumiem
pēc deinstitucionalizācijas.

Sociālais
dienests

150.

5.2.1.4. Higiēnas centra
izveide multifunkcionālajā
centrā

VTP5

12 000

100

2016.2022.

Izveidots Higiēnas centrs
pilngadīgām personām ar
dažādiem funkcionāliem,
garīgiem traucējumiem un
trūcīgiem, maznodrošinātiem
iedzīvotājiem.

Sociālais
dienests

151.

5.2.1.5. Ģimenes atbalsta
centra izveide

VTP5

15 000

100
2016.2022.

152.

5.2.1.6. Specializētā
transporta iegāde

VTP5

30 000

x

153.

5.2.1.7. Grupu dzīvokļu
izveide personām ar
invaliditāti pēc

VTP5

70 000

100

x

25

Izveidots ģimenes atbalsta centrs
bērniem un pilngadīgām
personām ar dažādiem
funkcionāliem, garīgiem
traucējumiem un viņu ģimenes
locekļiem.

Sociālais
dienests

2016.2022.

Iegādāts specializētais
transportlīdzeklis. Specializētā
transporta nodrošināšana
bērniem un pilngadīgām
personām ar dažādiem
funkcionāliem un garīgiem
traucējumiem.

Sociālais
dienests

2016.2022.

Dzīvesvietas nodrošināšana
personām ar garīgās attīstības
traucējumiem pēc

Sociālais
dienests

ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2016-2022), II SĒJUMS – STRATĒĢISKĀ DAĻA

Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

deinstitucionalizācijas

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

deinstitucionalizācijas.
100

2016.2022.

Izveidots kopienas centrs
dažādām sociālajām grupām.

Sociālais
dienests

15 000

100

2016.2022.

Pielāgotas sociālā dienesta telpas
(2 tualetes un dušas telpa)
personām ar funkcionāliem
traucējumiem.

Sociālais
dienests

VTP5

75 000

100

2016.2022.

Infrastruktūras un vides
pieejamība personām ar
funkcionāliem traucējumiem
personu dzīvesvietās.

9.1.1.11.4. Ādažu
pirmsskolas izglītības
iestādes atjaunošana (Ziemas
dārza stiklotās un koka daļas
atjaunošana)

VTP9

10 000

100

2016.2017.

Atjaunots Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes ziemas dārzs.
Nomainīti logi un koka
konstrukcijas.

SID, ĀPII

158.

9.1.1.12.3. Ādažu
pirmsskolas izglītības
iestādes lietojumā esošās
teritorijas labiekārtošana
(Sporta laukuma
atjaunošana un aprīkojums)

VTP9

15 000

100

2016.2022.

Atjaunots Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes sporta
laukums.

SID, ĀPII

159.

8.1.6.2.1. Videi draudzīgu

VTP8

5 000

2018.-

Izpētītas videi draudzīgu

154.

5.2.1.8. Kopienas centru
izveide novada lielākajos
ciemos

VTP5

155.

5.2.3.1. Sociālā dienesta
telpu labiekārtošana vides
pieejamības nodrošināšanai
personām ar funkcionāliem
traucējumiem

VTP5

156.

5.2.4.3. Infrastruktūras un
vides pieejamības
nodrošināšana personām ar
funkcionāliem traucējumiem
dzīvesvietās (pandusi,
uzbrauktuves, pacēlāji, citi
palīglīdzekļi)

157.

26

SID, Sociālais
dienests

SID
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

tehnoloģiju izpēte un
ieviešana Ādažu novadā
(Videi draudzīgu tehnoloģiju
izpēte Ādažu novadā)

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

2020.

tehnoloģijas Ādažu novadā.

2018.2020.

Ieviestas videi draudzīgu
tehnoloģijas Ādažu novadā.

2016.2018.

Veiktas aktivitātes pašvaldības
teritorijā esošo vēsturisko ēku
tehniskā stāvokļa atjaunošanai.

SID, Būvvalde,
AID

160.

8.1.6.2.2. Videi draudzīgu
tehnoloģiju izpēte un
ieviešana Ādažu novadā
(Videi draudzīgu tehnoloģiju
ieviešana Ādažu novadā)

VTP8

161.

3.1.4.4. Aktivitātes
pašvaldības teritorijā esošo
vēsturisko ēku tehniskā
stāvokļa atjaunošanai

VTP3

162.

3.1.2.7.1. Zīmju, pilonu
izvietošana ciemos un citās
novada teritorijās (Zīmju
izvietošana lielāko ciemu
centros)

VTP3

6 000

100

2016.2019.

Kadagas, Baltezera, Garkalnes,
Alderu centros izvietotas zīmes
publiskās ārtelpas
labiekārtojumam.

AID

163.

3.1.2.7.2. Zīmju, pilonu
izvietošana ciemos un citās
novada teritorijās
(Informatīvo zīmju
uzstādīšana pie
ūdensobjektiem)

VTP3

2 000

100

2016.2019.

Pie ūdensobjektiem uzstādītas
novada atpazīstamības zīmes.

AID

164.

1.2.6.2. Esošo siltumtrašu
pakāpeniska modernizācija

VTP1

100

2016.2021.

Pakāpeniski modernizētas esošās
siltumtrases.

165.

10.1.2.1. BMX trases
izveide

VTP10

2016.2020.

Izveidota BMX trase.

30 000

50

50

x

x
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SID

SIA „Ādažu
Namsaimnieks”
Sporta daļa
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

166.

3.1.5.8. Publisko atpūtas
laukumu izveidošana

VTP3

167.

10.1.2.2. Skeitparka
laukuma izveide

VTP10

168.

10.1.1.2.2. Attīstīt esošo
sporta infrastruktūru ārpus
Ādažu ciema (Sporta
laukuma ierīkošana
Upmalās)

VTP10

169.

3.1.1.6. Ūdensrožu parka
lokālplānojuma,
detālplānojuma izstrāde

170.

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

2016.2022.

Izveidoti publiski atpūtas
laukumi.

2016.2020.

Izveidots skeitparka laukums.

Sporta daļa

100

2017.

Kadagas ciema Upmalās
izveidots sporta laukums.

Sporta daļa

VTP3

100

2016.2017.

Izstrādāts Ūdensrožu parka
lokālplānojums, detālplānojums.

3.1.1.7. Ūdensrožu parka
attīstības projekta izstrāde

VTP3

100

2015.2018.

Izstrādāts projekts Ūdensrožu
parka attīstībai.

171.

3.1.1.8. Aktivitātes
Ūdensrožu parka attīstībai

VTP3

100

2015.2022.

Īstenotas aktivitātes Ūdensrožu
parka attīstībai.

SID

172.

6.1.2.4. Izstrādāt projektus
pastaigu un atpūtas taku
ierīkošanai

VTP6

100

2016.2018.

Izstrādāti projekti pastaigu un
atpūtas taku ierīkošanai.

SID

173.

2.1.7.2.1. Gājēju un
veloceliņu maršrutu izstrāde,
attīstības projektu izstrāde
un īstenošana (Zaļā taka ap
Vējupi)

VTP2

174.

3.1.1.9. Pastaigu taku un
celiņu – dabas taku ar
atraktīviem atpūtas

VTP3

30 000

x

x

x
7 200

10 000

15 000

x

AID

Būvvalde

Sporta daļa,
AID, SID

15

85

2018.-

Izstrādāts tehniskais projekts.
Izbūvēts gājēju un velosipēdistu
celiņš ap Vējupi.

AID

15

85

2015.2018.

Izveidotas atpūtas vietas mežos,
ar pastaigu un atpūtas vietām,
tematiskiem elementiem.

AID

28

ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2016-2022), II SĒJUMS – STRATĒĢISKĀ DAĻA

Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

elementiem izveide Ādažu
novada ciemos
175.

6.1.1.4. Publisko ūdeņu
resursu apsaimniekošanas
koncepcijas īstenošana

VTP6

10 000

100

2018.-

Tiek īstenoti publisko ūdeņu
resursu apsaimniekošanas
koncepcijā noteiktie pasākumi.

SID

176.

6.1.1.3. Ezeru
apsaimniekošanas plānu
izstrāde, zivsaimniecisko
noteikumu izstrāde

VTP6

25 000

100

2018.2022.

Konkrēti katras publiskās
ūdenstilpnes izmantošanas un
apsaimniekošanas noteikumi,
zivsaimnieciskās
apsaimniekošanas noteikumi.

SID

177.

10.1.1.1.1. Ādažu
vidusskolas stadiona
atjaunošana (Sintētiskā
seguma uzklāšana
skrejceļiem)

VTP10

408 200

100

2016.-

Skrejceļiem uzklāts sintētiskais
segments.

Sporta daļa

178.

10.1.1.1.5. Ādažu
vidusskolas stadiona
atjaunošana (Autostāvvietas
izveide)

VTP10

80 000

100

2016.-

Izveidotas autostāvvietas.

Sporta daļa

179.

10.1.1.1.6. Ādažu
vidusskolas stadiona
atjaunošana (Karogu mastu
uzstādīšana (3 gb))

VTP10

1 000

100

2016.-

Uzstādīti 3 karogu masti.

Sporta daļa

180.

10.1.1.1.7. Ādažu
vidusskolas stadiona
atjaunošana (Stadiona tablo
uzstādīšana)

VTP10

8 000

100

2016.-

Uzstādīts stadiona tablo.

Sporta daļa

29
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

181.

10.1.1.1.3. Ādažu
vidusskolas stadiona
atjaunošana (Mākslīgā
seguma futbola treniņ
laukuma izveide)

VTP10

65 000

100

2017.

Izveidots mākslīgā seguma
futbola treniņu laukums.

Sporta daļa

182.

10.1.1.1.4. Ādažu
vidusskolas stadiona
atjaunošana (Mākslīgā ledus
hokeja laukuma ar bortiem
izveide)

VTP10

80 000

100

2017.

Izveidots mākslīgais ledus hokeja
laukums ar bortiem.

Sporta daļa

183.

10.1.1.1.2. Ādažu
vidusskolas stadiona
atjaunošana (Tribīņu,
palīgtelpu izveide)

VTP10

560 000

100

2018.2019.

Izveidotas tribīnes un palīgtelpas.

Sporta daļa

184.

10.1.1.1.8. Ādažu
vidusskolas stadiona
atjaunošana (Vieglatlētikas
manēžas izveide)

VTP10

100

2020.

Izveidota vieglatlētikas manēža.

Sporta daļa

185.

6.2.3.3.3. Ādažu novada
bibliotēkas darbības
pilnveidošana (Bibliotēkas
aprīkojuma paplašināšana)

VTP6

13 105

100

2017.2020.

Ādažu bibliotēkā iegādāts
papildus nepieciešamais
aprīkojums, mēbeles.

Bibliotēka

186.

1.1.4.2. Tehniskā projekta
izstrāde bijušās NAI Kadagā
rekultivācijai

VTP1

6 000

x

2016.2022.

Izstrādāti tehniski ekonomiskie
pamatojumi ūdenssaimniecības
attīstībai.

187.

3.1.8.6.1. Aktivitātes
degradēto teritoriju
atjaunošanai (TP izstrāde)

VTP3

20 000

100

2019.

Izstrādāts tehniskais projekts
Kadagas NAI teritorijas
atjaunošanai.

x

30

SIA „Ādažu
Ūdens”
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

188.

3.1.8.6.2. Aktivitātes
degradēto teritoriju
atjaunošanai (Kadagas NAI
teritorijas atjaunošana)

VTP3

220 000

100

189.

1.2.3.4. Citas aktivitātes
videi draudzīgas enerģijas
ražošanas un alternatīvu tās
ieguves veidu ieviešanai

VTP1

35 000

x

190.

4.1.3.11. Plūdu risku izpēte
Garkalnes ciemā

VTP4

191.

8.1.5.1. Tirgus laukuma
attīstība Ādažu novadā

VTP8

480 000

x

192.

3.1.5.7. Suņu pastaigu
laukumu izveide un suņu
ekskrementu savākšanai
domāto atkritumu urnu
uzstādīšana

VTP3

5 000

100

193.

15.1.5.4. Darbības Ādažu un
Garkalnes novada
pašvaldību savstarpējo
robežu pārskatīšanai

VTP15

194.

11.1.1.4. Gaujas tilta svētku
izgaismojums

VTP11

195.

2.1.2.7. Kādreizējā
Pēterburgas ceļa trasējuma
projekta izstrāde

196.

2.1.2.8. Kādreizējā

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

2020.

Veikta Kadagas NAI teritorijas
atjaunošana.

SID

2016.2022.

Īstenotas aktivitātes videi
draudzīgas enerģijas ražošanas
un alternatīvu elektroenerģijas
ieguves veidu ieviešanai.

SID

2019.-

Veikta plūdu izpēte Garkalnes
ciemā.

SID

2015.2018.

Ādažu ciema centrā labiekārtots
tirgus laukums.

AID

2015.2018.

Urnu izvietojuma programma un
izveide.

SID

2022
-

Darbības Ādažu un Garkalnes
novada pašvaldību savstarpējo
robežu pārskatīšanai.

Būvvalde, AID

100

2015.2018.

Veikta izpēte un izstrādāts TP.
Izgaismots tilts svētkos.

Kultūras centrs

VTP2

100

2016.2018.

Izstrādāts kādreizējā Pēterburgas
ceļa projekts.

SID

VTP2

x

2016.-

Dabā iezīmēts kādreizējā

SID

x

100
x

x

50 000

x

x
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

Pēterburgas ceļa trasējuma
iezīmēšana
197.

13.1.4.6. Visu nepieciešamo
pašvaldības iestāžu
pārcelšanās vienā ēkā

VTP13

198.

3.1.7.9. Multifunkcionāla
sociālā centra, kurā ietilpst:
1) dienas centrs bērniem ar
īpašām vajadzībām, 2)
dienas centrs pilngadīgām
personām ar funkcionāliem
un garīgās attīstības
traucējumiem, 3)
specializēta darbnīca
pilngadīgām personām ar
funkcionāliem un garīgās
attīstības traucējumiem, 4)
higiēnas centrs, 5) ģimenes
atbalsta centrs, ēkas izveide

VTP3

199.

9.2.1.1. Ādažu Mākslas un
mūzikas skolas
paplašināšana

VTP9

200.

9.2.2.1.1. Jaunu izglītības
programmu ieviešana Ādažu

VTP9

3 000

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

2018.

Pēterburgas ceļa maršruts.

2019.2022.

Vienā ēkā sāk strādāt visas
nepieciešamā iestādes.

Izpilddirektors

2019.2022.

Izveidota multifunkcionāla
sociālā centra ēka bērniem un
pilngadīgām personām ar
dažādiem funkcionāliem un
garīgiem traucējumiem.

Sociālais
dienests, SID

100

2019.2022.

Paplašināta iestāde Gaujas 33 A
vai papildus telpas pēc izglītības
iestāžu reformas. Brīvo telpu
remonts, pielāgošana, aprīkojums
(piem., ja atbrīvojas telpas
vidusskolā, domē vai citur),
atbilstoši pieprasījumam
palielināta mākslas un mūzikas
izglītības pieejamība novadā.

ĀMMS

100

2016.-

ĀMMS piedāvājums papildināts
ar jaunu izglītības virzienu

ĀMMS

x

2 000 000

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

20

x

80
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

Mākslas un mūzikas skolā
(Izglītības programmas
„Deja” ieviešana)
201.

9.2.2.1.2. Jaunu izglītības
programmu ieviešana Ādažu
Mākslas un mūzikas skolā
(Ādažu Mākslas un mūzikas
skolas pūtēju orķestra
nodibināšana)

VTP9

202.

11.1.4.1. Kultūrai
nepieciešamo telpu
paplašināšana

VTP11

203.

5.4.2.1.1. Pašvaldības
policijas ēkas atjaunošana
(TP izstrāde)

204.

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

2022.

„Deja”.

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

5 000

100

2019.2022.

Ādažos nodibināts pūtēju
orķestris.

100 000

100

2019.2022.

Paplašinātas Kultūras centra
telpas Gaujas 33 A. Telpu
remonts, pielāgošana,
aprīkojums, kultūras
pakalpojuma pieejamība novadā.

VTP5

7 000

100

2017.

Izstrādāts tehniskais projekts
pašvaldības policijas ēkas
atjaunošanai.

ĀPP

5.4.2.1.2. Pašvaldības
policijas ēkas atjaunošana
(Pašvaldības policijas ēkas
atjaunošana)

VTP5

53 000

100

2018.

Veikta pašvaldības policijas ēkas
atjaunošana.

ĀPP

205.

6.1.2.5. Izveidot promenādi
gar Vējupi

VTP6

30 000

100

2017.2020.

Izveidota promenāde gar Vējupi.

SID

206.

4.1.1.3.7. Polderu teritoriju
attīstība (ūdensnotekas
Krūmiņupe atjaunošanas
būvprojekta izstrāde +
autoruzraudzība)

VTP4

4 000

15

2018.2019.

Izstrādāts ūdensnotekas
Krūmiņupe atjaunošanas
būvprojekts.

SID

85
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

207.

8.1.2.4.3. Projekti publiskās
infrastruktūras attīstībai un
pilnveidošanai teritorijā pie
Muižas, Eimuros un
„Jaunkūlas” („Jaunkūlas”)

VTP8

208.

4.1.1.3.8. Polderu teritoriju
attīstība (ūdensnotekas
Krūmiņupe atjaunošanas
būvdarbi + būvuzraudzība)

VTP4

209.

2.1.3.3. Projektu izstrāde
satiksmes organizācijas
shēmu pie Ādažu
vidusskolas un citām
izglītības iestādēm
uzlabošanai

VTP2

x

210.

2.1.3.3. Projektu īstenošana
satiksmes organizācijas
shēmu pie Ādažu
vidusskolas un citām
izglītības iestādēm
pilnveidošanai

VTP2

x

211.

2.1.6.2. Kadagā, ceļa no
Kadagas PII līdz ciematam
“Saulespļavas” izbūve
(Apogu iela)

VTP2

50

212.

2.1.2.2.3. Pašvaldības ceļu ar
asfalta segumu atjaunošana

VTP2

15

35 000

250 000

Īstenots projekts publiskās
infrastruktūras attīstībai un
pilnveidošanai teritorijā
„Jaunkūlas”.

2019.2022.

Atjaunota ūdensnotekas
Krūmiņupe, uzlabota ūdens
novadīšana no „Pārgaujas”
teritorijas, kontrolēts gruntsūdens
līmenis.

SID

x

2016.2022.

Izstrādāti projekti satiksmes
organizācijas shēmu pie Ādažu
vidusskolas un citām izglītības
iestādēm uzlabošanai.

SID

x

2016.2022.

Īstenoti projekti satiksmes
organizācijas shēmu pie Ādažu
vidusskolas un citām izglītības
iestādēm pilnveidošanai.

SID

2018.

Izstrādāts tehniskais projekts,
zemes vienības sadalītas
mežaparka apbūvei un izbūvēts
ceļš (700 m) no Kadagas PII līdz
ciematam “Saulespļavas”.

Būvvalde

2021.

Atjaunots ceļš 0,35 km garumā.

SID

100

100

34

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

2018.2022.

85

50

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

AID, SID
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

(Briljantu ceļš)
213.

2.1.2.4.2. Pašvaldības ielu
segumu atjaunošana (Gaujas
ielas atjaunošana posmā no
Kadagas tilta līdz Dadzīša
ielai (veloceliņš), Dadzīša
ielai pilnā atjaunošana)

VTP2

2 215 000

100

214.

2.1.2.2.1. Pašvaldības ceļu ar
asfalta segumu atjaunošana
(Kadagas ceļš)

VTP2

1 700 000

x

215.

2.1.2.5.4. Pašvaldības ielu ar
grants un šķembu segumu
nomaiņa pret bruģi (Bērzu
iela)

VTP2

60 000

216.

2.1.2.4.11. Pašvaldības ielu
segumu atjaunošana (Attekas
iela)

VTP2

217.

2.1.2.5.2. Pašvaldības ielu ar
grants un šķembu segumu
nomaiņa pret bruģi (Skolas
iela)

VTP2

120 000

2018.2021.

TP izstrāde (TP tiek iekļauta arī
gājēju celiņa izbūve). 1.kārtas
ietvaros – Gājēju celiņa izbūve
un elektrifikācija, 1,6 km. Ielas
seguma atjaunošana, ielu
apgaismojums, velo celiņu
izbūve, ietve, stāvvietas, lietus
notekūdens kanalizācija,
apstādījumi u.c.

SID

2019.

Atjaunots Kadagas ceļš,
atjaunots gājēju celiņš, ierīkots
apgaismojums (Gaujas tilts –
Kadaga, 1,5 km). Uzlabots visu
satiksmes dalībnieku drošības
līmenis.

SID

100

2019.

Ielu apgaismojuma veco-bojāto
armatūru nomaiņa. Ceļa seguma
virskārtas maiņa uz betona
bruģakmens segumu +TP. 200
m.

SID

100

2019.-

“Attekas ielas turpinājuma
izbūve”. Infrastruktūras
uzlabošana.

SID

100

2020.-

Ceļa seguma virskārtas maiņa uz
betona bruģakmens segumu +TP.
Ielu apgaismojuma veco-bojāto
armatūru nomaiņa. “Skolas ielas
izbūve līdz Ziedu ielai”

SID

x

35

ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2016-2022), II SĒJUMS – STRATĒĢISKĀ DAĻA

Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

Izstrādāts TP. Veikta ielas
izbūve. 400 m
218.

2.1.2.5.1. Pašvaldības ielu ar
grants un šķembu segumu
nomaiņa pret bruģi (Pļavu
iela)

VTP2

135 000

100

2020.-

Ielu apgaismojuma veco-bojāto
armatūru nomaiņa. Ceļa seguma
virskārtas maiņa uz betona
bruģakmens segumu +TP. 450 m

SID

219.

2.1.2.4.6. Pašvaldības ielu
segumu atjaunošana (Inču
iela)

VTP2

800 000

100

2021.-

“Inču ielas rekonstrukcija (1,4
km)”. Izbūvēts asfaltbetona
segums.

SID

220.

2.1.2.5.7. Pašvaldības ielu ar
grants un šķembu segumu
nomaiņa pret bruģi (Depo
iela)

VTP2

100 000

100

2020.

Ietilpst “Ielu apgaismojuma
ierīkošana Depo ielā”. Ceļa
seguma virskārtas maiņa uz
betona bruģakmens segumu +TP.
200 m.

SID

221.

2.1.2.5.3. Pašvaldības ielu ar
grants un šķembu segumu
nomaiņa pret bruģi (Dārza
iela)

VTP2

195 000

100

2020.-

Ielu apgaismojuma veco-bojāto
armatūru nomaiņa. Ceļa seguma
virskārtas maiņa uz betona
bruģakmens segumu +TP. 650
m.

SID

222.

2.1.2.4.9. Pašvaldības ielu
segumu atjaunošana
(Jaunkūlu iela)

VTP2

227 659

100

2020.-

“Jaunkūlu ielas rekonstrukcija
(1,6 km)”. Atjaunots asfaltbetona
segums.

SID

223.

2.1.2.5.6. Pašvaldības ielu ar
grants un šķembu segumu
nomaiņa pret bruģi
(Gaujmalas iela)

VTP2

140 000

100

2020.-

“Gaujmalas ielas rekonstrukcija
(0,36 km)”. Izbūvēts betona
bruģakmens segums. 350 m.

SID

224.

2.1.2.5.5. Pašvaldības ielu ar
grants un šķembu segumu

VTP2

130 000

100

2020.-

Ceļa seguma virskārtas maiņa uz
betona bruģakmens segumu +TP.

SID
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

nomaiņa pret bruģi (Ziedu
iela)

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

Ielu apgaismojuma veco-bojāto
armatūru nomaiņa. 450 m.

225.

2.1.2.3.2. Pašvaldības ceļu ar
grants un šķembu segumu
atjaunošana (Vecštāles ceļa
sakārtošanas un
savienojuma ar Sējas
novadu projekta īstenošana,
sadarbībā ar LR
Aizsardzības ministriju un
Sējas novada domi)

VTP2

x

2016.2022.

Īstenots projekts Vecštāles ceļa
sakārtošanai un savienojuma ar
Sējas novadu izveidošanai.

226.

2.1.2.4.5. Pašvaldības ielu
segumu atjaunošana
(Pagrieziena uz Kadagu pie
Gaujas tilta atjaunošana)

VTP2

100

2016.2020.

Izstrādāts pagrieziena uz Kadagu
pie Gaujas tilta projekts. Veikta
pagrieziena uz Kadagu pie
Gaujas tilta izbūve.

227.

2.1.2.9. Citu projektu
izstrāde pašvaldības ielu un
ceļu atjaunošanai

VTP2

x

2016.2022.

Izstrādāti projekti Ādažu
pašvaldības ceļu un ielu
atjaunošanai.

228.

1.2.7.2. Elektrotransporta
pilotprojekta īstenošana
(elektriskā transporta tirgus
piedāvājuma analīze,
līdzfinansējuma
piesaistīšana pašvaldības
elektriskā transporta iegādei,
iepirkuma organizēšana,
projekta ieviešana)

VTP1

100

2016.2021.

Īstenots elektrotransporta
pilotprojekts (elektriskā
transporta tirgus piedāvājuma
analīze, līdzfinansējuma
piesaistīšana pašvaldības
elektriskā transporta iegādei,
iepirkuma organizēšana, projekta
ieviešana).

AID, Energopārvaldnieks,
SID

229.

1.2.7.3. Elektrotransporta
uzlādes punktu tīkla

VTP1

100

2016.2021.

Izveidots elektrotransporta
uzlādes punktu tīkls (uzlādes

AID, Energopārvaldnieks,

x

x
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

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)

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji
iekārtu tirgus piedāvājuma
analīze un elektrotransporta
uzlādes punktu tīkla plānošana,
līdzfinansējuma piesaistīšana
elektrisko uzlādes iekārtu iegādei
un pieslēgšanai, elektrotransporta
uzlādes punktu tīkla veidošana).

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)
SID

230.

1.2.9.3. Informatīvo
materiālu publiskošana

VTP1

100

2016.2021.

Publicēti informatīvie materiāli.

231.

1.2.9.2. Mobilitātes un
Energodienu rīkošana

VTP1

100

2016.2021.

Noorganizēta Mobilitātes un
Energodienas.

232.

2.1.11.4.1. Alternatīviem
transporta satiksmes veidiem
nepieciešamās
infrastruktūras projekta
izstrāde (Bio elektrouzlādes
stacijas izveides projekta
izstrāde)

VTP2

x

x

2018.2022.

Izstrādāts projekts alternatīviem
transporta satiksmes veidiem
nepieciešamās infrastruktūras
izveidei.

AID

233.

2.1.11.4.2. Alternatīviem
transporta satiksmes veidiem
nepieciešamās
infrastruktūras projekta
izstrāde (Bio elektrouzlādes
stacijas izveide)

VTP2

x

x

2018.2022.

Izveidota bio elekrouzlādes
stacija.

SID

234.

3.1.1.13. Zemes ierīcības

VTP3

2016.-

Uzmērītas jaunveidojamās zemes

SID

5 000

100

38
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

darbi Kadagā

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

2022.

vienības un nekustamais īpašums
iereģistrēts valsts kadastra
informācijas sistēmā.

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

235.

2.1.4.6. Labiekārtot
teritorijas pie daudzdzīvokļu
mājām Kadagā

VTP2

x

x

2016.2022.

Labiekārtotas autostāvvietas pie
daudzdzīvokļu mājām Kadagā
(t.sk., ar privāto
līdzfinansējumu).

SID

236.

2.1.6.7. Jaunas
piebrauktuves izbūve pie
daudzdzīvokļu mājām
Kadagā

VTP2

x

x

2016.2022.

Izveidotas jaunas piebrauktuves
pie daudzdzīvokļu mājām
Kadagā.

Būvvalde

237.

2.1.4.5. Park & Ride
sistēmas izveides attīstība

VTP2

100

2017.-

Izveidota Park & Ride sistēma.

SID

238.

2.1.6.8. Vietējās nozīmes
ielas starp daudzdzīvokļu
mājām un centrālo aktīvās
atpūtas teritoriju izbūve
Kadagā

VTP2

x

2016.2022.

Izbūvēta vietējās nozīmes iela
starp daudzdzīvokļu mājām un
centrālo aktīvās atpūtas teritoriju
Kadagā (~520 m).

Būvvalde

239.

2.1.7.2.3. Gājēju un
veloceliņu maršrutu izstrāde,
attīstības projektu izstrāde
un īstenošana (Aiz
Podniekiem uz Garkalni)

VTP2

2022.-

Izstrādāts tehniskais projekts.
Izbūvēts gājēju un velosipēdistu
celiņš aiz Podniekiem uz
Garkalni.

AID

240.

12.1.1.8. Zinātniskā centra
izveide

VTP12

241.

4.1.1.3.9. Polderu teritoriju
attīstība (Ādažu ciema
Jaunkūlu ielas grāvja 0.5 km

VTP4

x

5 000 000

x

x

560 000

100

2018.2021.

Īstenotas aktivitātes zinātniskā
centra izveidei Ādažu novadā.

AID

1 200

100

2019.

Iztrādāts Ādažu ciema Jaunkūlu
ielas grāvja 0.5 km atjaunošanas

SID
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

atjaunošanas būvprojekts)

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

būvprojekts.
100

2020.2021.

Veikti Ādažu ciema Jaunkūlu
ielas grāvja 0.5 km atjaunošanas
būvdarbi, atjaunojot ūdens
noteci.

SID

VTP2

100

2016.2022.

Izstrādāti projekti ceļa
infrastruktūras attīstībai pie
valsts galvenā autoceļa A1 „Rīga
– Ainaži” (E67) (piebraucamie
ceļi, divlīmeņu krustojumi,
ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi
vai tilti utt.).

SID

2.1.5.3. Baltezera apvedceļa
izbūve, sadarbībā ar LR
Satiksmes ministriju un
Garkalnes novada domi

VTP2

x

x

2016.2022.

Izbūvēts Baltezera apvedceļš,
sadarbībā ar LR Satiksmes
ministriju un Garkalnes novada
domi.

SID

245.

2.1.5.4. Šķērsojuma pie A1
izbūve pie Stapriņiem,
sadarbībā ar LR Satiksmes
ministriju

VTP2

50

50

2016.2022.

Īstenota gājēju savienojuma
izbūve starp Ādažiem un
Stapriņiem Gaujas ielas galā.

Būvvalde

246.

2.1.6.1. Lauku ielas izbūve
(Vējupes ielas virzienā)

VTP2

250 000

100

2020.-

Izstrādāts Lauku ielas izbūves
projekts. Izbūvēta Lauku iela.

SID

247.

2.1.2.3.1. Pašvaldības ceļu ar
grants un šķembu segumu
atjaunošana (Smilškalnu
ceļš)

VTP2

1 134 969

30

2021.

“Smilškalnu ceļš (autoceļa pie
mājām “Uguntiņas”, “Kārpiņas”
būvniecība) (4,0 km)”.
Aktualizēts TP. Izbūvēts
asfaltbetona segums, gājēju

SID

242.

4.1.1.3.10. Polderu teritoriju
attīstība (Ādažu ciema
Jaunkūlu ielas grāvja 0.5 km
atjaunošanas būvdarbi)

VTP4

243.

2.1.5.2. Projektu izstrāde
ceļa infrastruktūras attīstībai
pie valsts galvenā autoceļa
A1 „Rīga – Ainaži” (E67)
(piebraucamie ceļi,
divlīmeņu krustojumi,
ieskriešanās joslas, gājēju
tuneļi vai tilti utt.)

244.

10 000

70

40

ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2016-2022), II SĒJUMS – STRATĒĢISKĀ DAĻA

Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

celiņš, velo celiņš,
apgaismojums.
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

x

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

249.

2.1.10.1. Projekta izstrāde
Kaula tilta pārbūvei, lai to
varētu izmantot
autotransporta vajadzībām

VTP2

100

2018.2020.

Izstrādāts projekts Kaula tilta
pārbūvei, lai to varētu izmantot
autotransporta vajadzībām.

SID

250.

2.1.10.2. Kaula tilta pārbūve,
lai to varētu izmantot
autotransporta vajadzībām

VTP2

100

2018.2020.

Kaula tilts pārbūvēts, lai to
varētu izmantot autotransporta
vajadzībām.

SID

251.

1.1.4.5. Ūdenssaimniecības
sistēmas attīstības projekta
īstenošana Smilgās

VTP1

100

2020.-

Īstenots projekts
ūdenssaimniecības sistēmas
attīstībai Smilgās.

252.

8.1.2.5. Darbības
inženiertehnisko
infrastruktūru
nodrošināšanai citās
perspektīvajās industriālajās
un komerciālajās teritorijās

VTP8

x

2019.-

Veiktas darbības
inženiertehnisko infrastruktūru
perspektīvajām industriālajām un
komerciālajām teritorijām
nodrošināšanai. Perspektīvajās
industriālajās un komerciālajās
teritorijās nodrošināta
inženiertehniskā infrastruktūra.

x

x

41

SIA „Ādažu
Ūdens”
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Būvvalde
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

253.

8.1.2.8. Jaunu komunikāciju
sistēmu izveide vietās, kur
esošā blīvā apbūve nav ar
tām nodrošināta, un kur
veidojas vai paplašinās
blīvas apbūves teritorijas,
uzsvaru liekot uz
perspektīvo rūpniecības
teritoriju attīstību

VTP8

x

x

2019.-

Izveidotas jaunas komunikāciju
sistēmas vietās, kur esošā blīvā
apbūve nav ar tām nodrošināta,
un kur veidojas vai paplašinās
blīvas apbūves teritorijas,
uzsvaru liekot uz perspektīvo
rūpniecības teritoriju attīstību.

AID

254.

10.1.2.3. Citiem jauniem
sporta veidiem
nepieciešamās
infrastruktūras attīstība

VTP10

x

x

2016.2022.

Izveidoti jauni sporta laukumi.
Uzsākti jauni sporta veidi.

Sporta daļa

255.

8.1.4.2. PPP projektu
tehniski ekonomisko
pamatojumu izstrāde

VTP8

x

x

2021.-

Izstrādāti PPP projektu tehniski
ekonomiskie pamatojumi.
Izstrādāti PPP projekti.

AID

256.

8.1.4.3. PPP projektu
ieviešana

VTP8

x

x

2021.-

Ieviesti PPP projekti.

257.

2.1.2.2.7. Pašvaldības ceļu ar
asfalta segumu atjaunošana
(Vējupes ceļi)

VTP2

x

x

2022.-

Atjaunoti Vējupes ceļi.

SID

258.

2.1.2.3.3. Pašvaldības ceļu ar
grants un šķembu segumu
atjaunošana (Citu ceļu ar
grants un šķembu segumu
atjaunošana)

VTP2

x

x

2022.-

Atjaunoti citi pašvaldības ceļi ar
grants un šķembu segumu.

SID

259.

2.1.2.4.7. Pašvaldības ielu
segumu atjaunošana (Alderu

VTP2

2022.

“Alderu un Kanāla ielu
rekonstrukcija (5,0 km)”.

SID

1 280 585

100
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

un Kanālu ielas)

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

Izstrādāts TP. Atjaunots
asfaltbetona segums, izbūvēts
gājēju un veloceliņš un
apgaismojums.

260.

2.1.2.4.10. Pašvaldības ielu
segumu atjaunošana
(Nūrnieku iela)

VTP2

100

2022.

“Nūrnieku ielas izbūve (1,4
km)”. Izstrādāts TP. Izbūvēts
asfaltbetona segums un gājēju
celiņš, apgaismojums. Jārisina
kopā ar aizsargdambja izbūvi.

SID

261.

2.1.2.4.12. Pašvaldības ielu
segumu atjaunošana
(Baltezera un Bukultu ielas)

VTP2

100

2022.-

“Baltezera un Bukultu ielu
rekonstrukcija (3,5 km)”.
Izbūvēts asfaltbetona segums,
gājēju celiņš, velo celiņš,
apgaismojums.

SID

262.

2.1.11.5. Dzelzceļa atzara uz
Eimuriem izbūve

VTP2

x

x

2022.-

Veikta dzelzceļa atzara uz
Eimuriem izbūve.

SID

263.

2.1.11.6. Citiem
alternatīviem transporta
satiksmes veidiem
nepieciešamās
infrastruktūras izveide

VTP2

x

x

2022.-

Veikta alternatīviem transporta
satiksmes veidiem nepieciešamās
infrastruktūras izveide.

SID

264.

9.1.1.14. Karjeras centra
izveide

VTP9

5 000

100

2017.

Ādažu vidusskolas telpās
izveidots karjeras centrs.

ĀVS

265.

5.4.1.3. Aizturēšanas telpas
paplašināšana

VTP5

9 000

100

2017.2022.

Esošajās telpās veikt izbūvi
atbilstoši MK noteikumiem,
īslaicīgi aizturēto personu
novietošanai. Laika un degvielas
ekonomija, lokāla lietvedības

ĀPP

1 398 404
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

nodrošināšana atsevišķos
gadījumos.
266.

5.4.2.2. Pašvaldības policijas
iekštelpu atjaunošana

VTP5

9 000

100

2015.2022.

Energoefektivitātes uzlabošanās.
Pievilcīgāka darba vide un
pievilcīgāka vide apmeklētājiem.

ĀPP

267.

4.1.3.8. Zeduļu dambja (2.2
km) atjaunošana Saules
pļavās

VTP4

270 000

100

2020.-

Pasargātas teritorijas „Pārgaujas”
teritorijā.

SID

268.

2.1.6.4. Venču ceļa (V46)
savienojuma ar autoceļu A2
izbūve, sadarbībā ar LR
Satiksmes ministriju un
Garkalnes novada domi

VTP2

x

2022.-

Īstenota Venču ceļa (V46)
savienojuma ar autoceļu A2
izbūve.

269.

6.1.2.11. Gaujas – Baltezera
kanāla atjaunošana un krastu
labiekārtošana

VTP6

x

2022.-

Veikta Gaujas – Baltezera kanāla
atjaunošana un krastu
labiekārtošana.

SID

270.

6.1.2.12. Ādažu iekšējo
ūdenstilpņu savienošana ar
kanālu

VTP6

2022.-

Ādažu iekšējās ūdenstilpnes
savienotas ar Gaujas – Baltezera
kanālu.

SID

271.

11.1.4.4. Projekta izstrāde
brīvdabas estrādes izbūvei

VTP11

x

x

2017.2020.

Izstrādāts projekts brīvdabas
estrādes būvniecībai.

SID, Kultūras
centrs

272.

11.1.4.5. Brīvdabas estrādes
izbūve

VTP11

x

x

2020.-

Izveidota brīvdabas estrāde.

SID, Kultūras
centrs

273.

3.1.2.10. Alderu muižas
parka izmantošana
sabiedrības vajadzībām

VTP3

2017.2021.

Labiekārtota Alderu muižas
parka teritorija.

SID

x

x

100

100
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

274.

11.1.4.2. Projekta izstrāde
estrādes izbūvei pie Ādažu
pirmsskolas izglītības
iestādes

VTP11

x

x

2022.-

Izstrādāts projekts estrādes
būvniecībai pie Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādes.

SID, ĀPII

275.

11.1.4.3. Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes estrādes
izbūve

VTP11

x

x

2022.-

Izveidota Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes estrāde.

SID, ĀPII

276.

2.1.11.7. Garkalnes ciema
Lazdu ielas labiekārtošanu
un izbūve no Lazdu ielas 18
līdz Lazdu ielai 22

VTP2

x

x

2022.-

Labiekārtota Garkalnes ciema
Lazdu iela un izbūvēta Lazdu
iela posmā no Lazdu ielas 18 līdz
Lazdu ielai 22.

SID

277.

2.1.11.8. Apgaismojuma
izveide no ciemata
„Ķurzuļi” līdz viesu namam

VTP2

x

x

2022.-

Izveidots apgaismojums no
ciemata „Ķurzuļi” līdz viesu
namam.

SID

278.

3.1.2.11. „Zaļās” pieturas
izveide pie autoceļa A1

VTP3

100

2018.-

Izveidota „zaļā” pietura pie
autoceļa A1.

SID

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).

x

x
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

280.

1.2.4.5. Gandrīz nulles
enerģijas patēriņa
demonstrācijas pašvaldības
ēkas projektēšana

VTP1

100

2017.2020.

Izprojektēta gandrīz nulles
enerģijas patēriņa demonstrācijas
pašvaldības ēka.

AID, SID

281.

1.2.4.6. Gandrīz nulles
enerģijas patēriņa
demonstrācijas pašvaldības
ēkas būvniecība

VTP1

100

2017.2020.

Izbūvēta gandrīz nulles enerģijas
patēriņa demonstrācijas
pašvaldības ēka.

AID, SID

282.

1.2.6.3. Jaunu
siltumenerģijas patērētāju
piesaiste CSS, tās esošajās
robežās

VTP1

100

2016.2021.

Piesaistīti jauni siltumenerģijas
patērētāji CSS, tās esošajās
robežās.

283.

2.1.2.2.6. Pašvaldības ceļu ar
asfalta segumu atjaunošana
(Eimuru ceļš)

VTP2

2018.

Atjaunots Eimuru ceļš.

284.

3.1.10.1. Kultūras
pieminekļu izpēte
pašvaldības teritorijā

VTP3

100

2016.2022.

Veikta pašvaldības teritorijā
esošo kultūras pieminekļu izpēte.

Kultūras centrs

285.

3.1.10.2. Aktivitātes kultūras
pieminekļu saglabāšanai
pašvaldības teritorijā

VTP3

100

2016.2022.

Veiktas aktivitātes kultūras
pieminekļu saglabāšanai
pašvaldības teritorijā.

Kultūras centrs

286.

9.1.6.4. Fiziski pieejamas
vides nodrošināšana
izglītības iestādēs
izglītojamiem ar fiziskās
kustības traucējumiem

VTP9

100

2016.2022.

Nodrošināta izglītības iestādes
pieejamība, izmantojot Ādažu
slimnīcas resursus, izglītojamiem
ar funkcionāliem traucējumiem.

287.

9.2.1.2. Jauniešu centra

VTP9

100

2017.-

Tiek nodrošinātas jaunas

2 000 000

15

85

46
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
(aktivitāte)

Prioritāte

Finanšu resursi vai avoti, %
Indikatīvās
Projekta
projekta
citi
ieviešanas
izmaksas, pašvaldības ES fondu privātais finansējuma
laiks
finansējums finansējums finansējums
EUR
avoti

izveide, kurā tiek
nodrošinātas jaunu interešu
izglītības programmu satura
pilnveides un jaunu
daudzveidīgu programmu
ieviešanas

2022.

47

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

zināšanas, prasmes, iemaņas
atbilstoši dažādu sociālo grupu
vajadzībām.

un jaunatnes
lietu speciālists
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3.pielikums

Ādažu novada domes īstenotie projekti no 01.01.2015. līdz 31.12.2015.

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Realizācijas
termiņš

Finansēšanas avoti, EUR

Izdevumi
kopā, EUR

pašvaldības
finansējums

kredīts

valsts
dotācija

ES
finansējums

cits
finansējums

1.

Ekonomiskā darbība un infrastruktūra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Sociālā aizsardzība

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Vides aizsardzība

1 045 271,00

55 931,00

0,00

0,00

988 640,00

700,00

4.

5.

Piezīmēm

3.1. Plūdu risku novēršanas pasākumi Ādažu
novada teritorijā

06.2012.05.2015.

1 044 481,00

55 841,00

0,00

0,00

988 640,00

0,00 ERAF
projekts

3.2. Mazo arhitektūras formu bērnu rotaļām
uzstādīšanu Ūdensrožu parkā

07.2015.08.2015.

790,00

90,00

0,00

0,00

0,00

700,00 LPS
projekts

213 777,56

82 627,52

0,00

9 488,43

121 661,61

0,00
0,00 KPFI
projekts

Pašvaldības un tās teritorijas attīstība
4.1. Energoefektīvu gaismekļu nomaiņa
Ādažu novadā

06.2015.09.2015.

200 516,58

78 854,95

0,00

0,00

121 661,61

4.2. Valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra izveide un
uzturēšana Ādažu novadā

08.2015.09.2015.

13 261,00

3 772,57

0,00

9 488,43

0,00

22 336,72

5 722,63

0,00

0,00

16 614,09

Izglītība, kultūra, sports

0,00 VARAM
projekts
0,00

5.1. Skārienjūtīgu ekrānu, mikro datoru un
stiprinājumu piegāde

08.2014.06.2015.

8 162,66

2 091,26

0,00

0,00

6 071,40

0,00 ELFLA
projekts

5.2. Videoprojektora un ekrāna iegāde Ādažu
kultūras centra Ceriņu zālei

08.2014.06.2015.

2 365,67

606,08

0,00

0,00

1 759,59

0,00 ELFLA
projekts

5.3. Vieglatlētikas inventāra iegāde Ādažu

08.2014.-

11 808,39

3 025,29

0,00

0,00

8 783,10

0,00 ELFLA

1
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums
bērnu un jaunatnes sporta skolai

6.

Veselība

7.

Pašvaldības darbs
7.1. „Sabiedrība ar dvēseli 2015” Ādažu
novadā (tika atbalstīti201 iedzīvotāju
iniciatīvu projekti):

Realizācijas
termiņš

Finansēšanas avoti, EUR

Izdevumi
kopā, EUR

pašvaldības
finansējums

kredīts

valsts
dotācija

ES
finansējums

cits
finansējums

06.2015.

2015.

Projekti izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas
pasākumu attīstībai vai uzlabošanai

Piezīmēm
projekts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 210,10

24 015,80

0,00

0,00

0,00

9 194,30

33 210,10

24 015,80

0,00

0,00

0,00

9 194,30

7 488,95

7 103,14

0,00

0,00

0,00

385,81

7.1.1.

Nereģistrētas iedzīvotāju grupas (turpmāk
– NIG) „Tradīciju kopa „Ābols”” projekts
„Ādažu tradīciju kopas „Ābols” skatuves
tērpu šūšana”

2015.

896,85

896,85

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.2.

Biedrības „Gaujas Partnerība” projekts
„Radošās darbnīcas – nāc un piedalies!”

2015.

1 051,35

1 000,00

0,00

0,00

0,00

51,35

7.1.3.

NIG „Pasaku valstības draugi” projekts
„Koncerttērpi Pasaku valstībai”

2015.

963,35

963,35

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.4.

Biedrības „Garkalne strong” projekts
„Spēka trīscīņa un fitnesa attīstība”

2015.

1 045,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

45,00

7.1.5.

NIG „Gaujas ritmi” projekts „Saules
tonis”

2015.

982,00

982,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.6.

Biedrības „Eiritmija” projekts „Pasakas
„Kristāla lode” eiritmisks uzvedums”

2015.

642,81

642,81

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.7.

NIG „Fotomirklis” projekts „Līdz
varavīksnei tikt!”

2015.

898,13

898,13

0,00

0,00

0,00

0,00

2
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums

7.1.8.

Reliģiskas organizācijas „Misijas baptistu
draudze” projekts „Vasaras Bībeles skola
bērniem”

Realizācijas
termiņš
2015.

Projekti teritorijas labiekārtošanai

Finansēšanas avoti, EUR

Izdevumi
kopā, EUR

pašvaldības
finansējums

kredīts

valsts
dotācija

ES
finansējums

cits
finansējums

1 009,46

720,00

0,00

0,00

0,00

289,46

20 531,64

13,912,66

0,00

0,00

0,00

6 618,98

7.1.9.

NIG „Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 3.D
klases skolotāju, skolēnu un skolēnu
vecāku apvienība” projekts „Līdzsvara un
koordinācijas tiltiņš”

2015.

643,52

643,52

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.10.

Biedrība „Ādažu vidusskolas atbalsta
biedrība” projekts „Āra klases ierīkošana
Ādažu vidusskolā”

2015.

626,72

626,72

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.11.

NIG „Garkalnes ciema iedzīvotāju grupa”
projekts „Garkalnes ciema publiskās
slidotavas – hokeja laukuma
labiekārtošana”

2015.

4 407,30

2 988,90

0,00

0,00

0,00

1 418,40

7.1.12.

NIG „Ciemata „Ķurzuļi” iedzīvotāju
grupa” projekts „Bērnu rotaļu laukums
„Ķurzuļos””

2015.

2 999,32

2 999,32

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.13.

NIG „13.grupiņas darba rūķi” projekts
„Gudrs – aktīvs – vesels”

2015.

1 037,11

977,11

0,00

0,00

0,00

60,00

7.1.14.

NIG „Par veselīgu un aktīvu vidi mūsu
bērniem” projekts „Es – harmonisks,
vesels un aktīvs”

2015.

777 09

777,09

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.15.

NIG „Ūbeļu ielas 13 nama iedzīvotāji”
projekts „Atpūtas vietas iekārtošana

2015.

1 940,00

900,00

0,00

0,00

0,00

1 040,00

3
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Nr.p.k.

Realizācijas
termiņš

Projekta nosaukums

Finansēšanas avoti, EUR

Izdevumi
kopā, EUR

pašvaldības
finansējums

kredīts

valsts
dotācija

ES
finansējums

cits
finansējums

jaunām ģimenēm Podniekos”
7.1.16.

Biedrības „Strautkalnu sabiedriskās
dzīves skola” projekts „Mandalu ceļš”

2015.

7 100,58

3 000,00

0,00

0,00

0,00

4 100,58

7.1.17.

NIG „Pirmā 29” projekts „Atpūtas
laukuma izveide”

2015.

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 189,51

3 000,00

0,00

0,00

0,00

2 189,51

Projekti ēku remontiem
7.1.18.

NIG „Ozolu mājas iemītnieki” projekts
„Ar darbu visu spējam”

2015.

2 153,86

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 153,86

7.1.19.

NIG „Pirmā iela 21” - projekts „Kāpņu
remonts Pirmā ielā 21 (dzīvokļi 17-26)”

2015.

1 435,65

1 000,00

0,00

0,00

0,00

435,65

7.1.20.

NIG „Pasta iela 4/2 „Jaunie kaimiņi atkal
apvienojas”” projekts „Kāpņu telpas
grīdas seguma nomaiņa Pasta ielā 4/2
(dzīvokļi 19-24)”

2015.

1 600,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

600,00

1 314 595,38

168 296,95

0,00

9 488,43

1 126,915,70

9 894,30

KOPĀ

4

Piezīmēm
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4.pielikums

Attīstības programmas uzraudzības indikatori

Vidējā
termiņa
prioritāte

Uzraudzības indikators

Uzraudzības
indikatora
mērvienība

Informācijas avots

Uzraudzības
indikatora
bāzes vērtība
(uz 2015.gada
beigām)

VTP1: Sakārtota inženiertehniskā infrastruktūra
Centralizētās
ūdensapgādes
sistēmas kopgarums

km

SIA „Ādažu Ūdens”

Mājsaimniecības, kas pieslēgušās
centralizētajai
ūdensapgādes
sistēmai

skaits

SIA „Ādažu Ūdens”

Centralizētās
notekūdeņu
savākšanas sistēmas kopgarums

km

SIA „Ādažu Ūdens”

Iedzīvotāju vērtējums par dzeramā
ūdens kvalitāti dzīvesvietā:

%

Iedzīvotāju aptauja*

apmierina

42%

drīzāk apmierina

34%

drīzāk neapmierina

13%

neapmierina

9%

grūti pateikt / NA

3%

Mājsaimniecības, kas pieslēgušās
centralizētajai
notekūdeņu
savākšanas sistēmai
Attīrīšanas
iekārtās
notekūdeņu daudzums

attīrīto

skaits

SIA „Ādažu Ūdens”

m3/diennaktī

SIA „Ādažu Ūdens”

VTP2: Attīstīta satiksmes infrastruktūra un satiksmes drošība
Ceļa intensitāte uz A1

auto/diennaktī

VAS
„Latvijas
Valsts ceļi”

Ceļu kopgarums

km

Saimniecības
un
infrastruktūras daļa

Ceļa seguma bilance

%

Saimniecības
un
infrastruktūras daļa

Gājēju celiņu kopgarums

km

Saimniecības
un
infrastruktūras daļa

Veloceliņu kopgarums

km

Saimniecības
un
infrastruktūras daļa

Velomaršruti

skaits

Iedzīvotāju apmierinātība ar ceļa

%
1

Attīstības
investīciju daļa

un

Iedzīvotāju aptauja

3
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Vidējā
termiņa
prioritāte

Uzraudzības indikators

Uzraudzības
indikatora
mērvienība

Informācijas avots

Uzraudzības
indikatora
bāzes vērtība
(uz 2015.gada
beigām)

infrastruktūru novadā
apmierina

2%

drīzāk apmierina

19%

drīzāk neapmierina

30%

neapmierina

47%

grūti pateikt / NA

2%

Sabiedriskā transporta maršruti
Sabiedriskā transporta
kopējais garums
Ar
sabiedrisko
pārvadātie cilvēki

skaits

SIA
Ādaži”

„Ekspress-

maršrutu

km

SIA
Ādaži”

„Ekspress-

transportu

skaits

SIA
Ādaži”

„Ekspress-

Iedzīvotāju
apmierinātība
ar
sabiedriskā transporta pieejamību

%

Iedzīvotāju aptauja*

apmierina

24%

drīzāk apmierina

41%

drīzāk neapmierina

20%

neapmierina

8%

grūti pateikt / NA

7%

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

skaits

Attīstības
investīciju daļa

un

16

māju īpašumā

7

pašvaldības īpašumā un
apsaimniekošanā

9

Pilnībā atjaunoti rotaļu laukumi

skaits

Attīstības
investīciju daļa

Šķiroto atkritumu daudzums

m3, t

Atkritumu
apsaimniekotājs

Savākto atkritumu daudzums

m3, t

Atkritumu
apsaimniekotājs

Iedzīvotāju viedoklis par vides
stāvokli novadā

%

un

2

Iedzīvotāju aptauja*

apmierina

43%

drīzāk apmierina

42%

drīzāk neapmierina

8%
2
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Vidējā
termiņa
prioritāte

Uzraudzības indikators

Uzraudzības
indikatora
mērvienība

Informācijas avots

Uzraudzības
indikatora
bāzes vērtība
(uz 2015.gada
beigām)

neapmierina

4%

grūti pateikt / NA

3%

Realizētie vides projekti

skaits

Attīstības
investīciju daļa

un

14

VTP4: Sakārtotas polderu un citas meliorācijas sistēmas
Dambja rekonstrukcija

km

Saimniecības
un
infrastruktūras daļa

4,3

Meliorācijas grāvju sakārtošana

km

Saimniecības
un
infrastruktūras daļa

1,0

Apakšzemes
sakārtošana

m2

Saimniecības
un
infrastruktūras daļa

0

drenāžas

sistēmu

VTP5: Apmierināts novada iedzīvotājs
Deklarēto iedzīvotāju skaits

skaits

PMLP

Dabiskais pieaugums

skaits

Dzimtsarakstu
nodaļa

Iedzīvotāja ienākuma nodoklis uz
vienu iedzīvotāju

EUR

PMLP,
Grāmatvedības daļa

Iedzīvotāju blīvums

cilv./km2

PMLP

10 897
87

67

Teritorijas attīstības reitings

vērtība
(rangs)

Valsts
reģionālās
attīstības aģentūra

Maznodrošinātie iedzīvotāji

skaits

Sociālais dienests

199

Trūcīgie iedzīvotāji

skaits

Sociālais dienests

101

cilvēku skaits

Sociālais dienests

15

Cilvēku ar īpašām vajadzībām
sociālā integrācija Sociālā dienesta
piedāvātajās programmās
Sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu kvalitāte

%

Iedzīvotāju aptauja*

apmierina

17%

drīzāk apmierina

35%

drīzāk neapmierina

9%

neapmierina

4%

grūti pateikt / NA

36%

Sociālās atstumtības riskam
pakļauto jauniešu iesaistīšanās
sabiedriskajās aktivitātēs (projekta
„PROTI un DARI” ietvaros)

skaits

Izglītības darba un
jaunatnes
lietu
speciālists

Sabiedriskas ēkas, kas pielāgotas

skaits

Būvvalde

3

0
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Vidējā
termiņa
prioritāte

Uzraudzības indikators

Uzraudzības
indikatora
mērvienība

Informācijas avots

Uzraudzības
indikatora
bāzes vērtība
(uz 2015.gada
beigām)

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Veselības aprūpes pakalpojumu
daudzveidība

piedāvāto
medicīnisko
pakalpojumu
veidi

PSIA
slimnīca”

„Ādažu

1) Konsultācijas,
kuras atmaksā
Nacionālais Veselības
dienests (kardiologs,
endokrinologs,
ķirurgs, traumatologs,
ginekologs, neirologs,
acu ārsts, lors,
dermatovenerologs,
alergologs); 2)
Izmeklējumi
(ultrosonogrāfija,
datortomogrāfija,
ultrosonogrāfija,
rentgens, ehokg,
endoskopija,
kolonoskopija,
doplerogāfija); 3)
Dienas stacionārā
sniegtie pakalpojumi
(vispārējie ķirurģiskie
pakalpojumi,
traumatoloģija,
ortopēdija,
ginekoloģija); 4)
Profilaktiskie
izmeklējumi, kurus
atmaksā Nacionālais
Veselības dienests
(acu ārsta
profilaktiskā apskate
bērniem, grūtnieces
un nedēļnieces
aprūpe, vēža
skrīninga programmās
atrastās patoloģijas
tālākā diagnostika un
ārstēšana, Pozitīvu
slēpto asiņu testa
rezultāti kolorektālā
vēža skrīninga
gadījumos)

skaits

PSIA
slimnīca”

„Ādažu

0

Veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošanai īstenotie projekti
Veselības aprūpes kvalitāte

%

Iedzīvotāju aptauja*

apmierina

20%

drīzāk apmierina

48%

drīzāk neapmierina

13%

neapmierina

5%

grūti pateikt / NA
Biedrības un nodibinājumi

13%
skaits
4

Lursoft
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Vidējā
termiņa
prioritāte

Uzraudzības indikators

Uzraudzības
indikatora
mērvienība

Informācijas avots

Uzraudzības
indikatora
bāzes vērtība
(uz 2015.gada
beigām)

Jaunas interešu grupas ciemos

skaits

Attīstības
investīciju daļa

un

11

Nosiltinātas daudzdzīvokļu mājas

skaits

SIA
„Ādažu
Namsaimnieks”

0

%

Iedzīvotāju aptauja*

Iedzīvotāju
apmierinātība
ar
daudzdzīvokļu
māju
apsaimniekošanu
apmierina

-

drīzāk apmierina

-

drīzāk neapmierina

-

neapmierina

-

grūti pateikt / NA
Iedzīvotāju vērtējums par drošību
novadā
apmierina

%

Iedzīvotāju aptauja*
22%

drīzāk apmierina

58%

drīzāk neapmierina

6%

neapmierina

4%

grūti pateikt / NA
Civilās trauksmes objekti

10%
skaits

Saimniecības
un
infrastruktūras daļa

0

Ugunsgrēki

skaits

Valsts
ugunsdzēsības
un
glābšanas dienests

35

Administratīvie pārkāpumi

skaits

Administratīvā
komisija

VTP6: Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas
Labiekārtotas publiskas piekļūšanas
vietas pie publiskajiem ūdeņiem

skaits

Saimniecības
un
infrastruktūras daļa

Pastaigu un atpūtas taku kopgarums
pie virszemes ūdensobjektiem

km

Saimniecības
un
infrastruktūras daļa

2

Laivu piestātnes pie Gaujas upes

skaits

Būvvalde

Ūdens
bioķīmiskās
monitoringa vietas

skaits

Saimniecības
un
infrastruktūras daļa

8

Piloni

skaits

Attīstības
investīciju daļa

5

Muzeja apmeklētāji

skaits

Kultūras centrs

kvalitātes

5

un

20 000
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Vidējā
termiņa
prioritāte

Uzraudzības indikators

Uzraudzības
indikatora
mērvienība

Informācijas avots

Uzraudzības
indikatora
bāzes vērtība
(uz 2015.gada
beigām)

Grāmatas bibliotēkā

skaits

Bibliotēka

13701

Bibliotēkas apmeklētāji

skaits

Bibliotēka

1140

Bērni pašvaldības
aktivitātēs vasarā

skaits

Izglītības darba un
jaunatnes
lietu
speciālists

40

Jauniešu centra apmeklētāji

skaits

Izglītības darba un
jaunatnes
lietu
speciālists

0

Tūrisma maršruti

skaits

Attīstības
investīciju daļa

0

Bukleti par Ādažu novadu

skaits

Sabiedrisko
attiecību daļa

Ādažu novada sociālo tīklu sekotāji

skaits

Sabiedrisko
attiecību daļa

organizētajās

un

1

Facebook

978

Twitter

730

VTP7: Apzināti novada teritorijā esošie resursi un definēta to iespējamā izmantošana
Pašvaldībai
piederošās
izmantošanas bilance

zemes

Mežu platības
Aizsargājamās
platības

dabas

teritorijas

Pašvaldības zemes nomas līgumi

%

Valsts
dienests

zemes

%

Valsts
dienests

zemes

ha

Būvvalde

skaits

Saimniecības
un
infrastruktūras daļa

Jauni uzņēmumi

skaits

Lursoft

Uzņēmumi

skaits

Lursoft

%

Lursoft

114

VTP8: Novada teritorija – pievilcīga investoriem

Uzņēmumu darbības jomas

skaits

Nodarbinātības
valsts aģentūra

203

Bezdarba līmenis

%

Nodarbinātības
valsts aģentūra

3,1

Iedzīvotāju
apmierinātība
ar
nodarbinātības iespējām novadā

%

Iedzīvotāju aptauja*

Bezdarbnieki

apmierina

6%

drīzāk apmierina

17%
6
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Vidējā
termiņa
prioritāte

Uzraudzības indikators

Uzraudzības
indikatora
mērvienība

Informācijas avots

Uzraudzības
indikatora
bāzes vērtība
(uz 2015.gada
beigām)

drīzāk neapmierina

25%

neapmierina

21%

grūti pateikt / NA

31%

Atļaujas tirdzniecības organizēšanai
tirdzniecības vietās kopā

skaits

Juridiskā
iepirkumu daļa

un

125

Tirdzniecības
īpašumā

vietās

pašvaldības

skaits

Juridiskā
iepirkumu daļa

un

27

Tirdzniecības vietās
privātās teritorijās

pašvaldības

skaits

Juridiskā
iepirkumu daļa

un

5

Gaujas svētkos izsniegtās atļaujas

skaits

Juridiskā
iepirkumu daļa

un

149

Dalībnieku
vietās

skaits

Juridiskā
iepirkumu daļa

un

98

skaits

Attīstības
investīciju daļa

un

0
0

skaits

tirdzniecības

PPP projekti
Rekonstruēto ielu / ceļu garums
industriālajās teritorijās

m

Izbūvēts ūdensvads industriālajās
teritorijās

m

Saimniecības
un
infrastruktūras daļa
SIA „Ādažu Ūdens”

Izbūvēti pašteces kanalizācijas tīkli
industriālajās teritorijās

m

SIA „Ādažu Ūdens”

0

Izbūvēti kanalizācijas
industriālajās teritorijās

m

SIA „Ādažu Ūdens”

0

Izbūvētas
kanalizācijas
sūkņu
stacijas industriālajās teritorijās

skaits

SIA „Ādažu Ūdens”

0

Uzstādīti
apgaismes
industriālajās teritorijās

elementi

skaits

Saimniecības un
infrastruktūras daļa

0

Radītās darbavietas SAM 3.3.1.
ietvaros

skaits

Uzņēmēji, Attīstības
un investīciju daļa

0

vispārējās

skaits

Ādažu vidusskola

1250

Bērni pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs (PII)

skaits

Ādažu PII, Kadagas
PII

509

Bērni Ādažu Mākslas un mūzikas
skolā

skaits

Ādažu Mākslas un
mūzikas skolā

648

Bērni Ādažu bērnu un jaunatnes
sporta skolā

skaits

Ādažu bērnu un
jaunatnes
sporta

422

spiedvadi

0

VTP9: Pieejama un kvalitatīva izglītība
Bērni
pašvaldības
izglītības iestādē

7
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Vidējā
termiņa
prioritāte

Uzraudzības indikators

Uzraudzības
indikatora
mērvienība

Informācijas avots

Uzraudzības
indikatora
bāzes vērtība
(uz 2015.gada
beigām)

skola
Pašvaldības vispārējās izglītības
iestāžu
(skolu)
pakalpojumu
kvalitāte

%

Iedzīvotāju aptauja*

apmierina

39%

drīzāk apmierina

34%

drīzāk neapmierina

8%

neapmierina

3%

grūti pateikt / NA

16%

Pašvaldības pirmskolas izglītības
iestāžu (bērnudārzu) pakalpojumu
kvalitāte

%

Iedzīvotāju aptauja*

apmierina

51%

drīzāk apmierina

27%

drīzāk neapmierina

6%

neapmierina

3%

grūti pateikt / NA

13%

Pirmskolas vecuma bērnu īpatsvars,
kas apmeklē pirmskolas izglītības
iestādes

%

Izglītības darba un
jaunatnes
lietu
speciālists

pašvaldības pirmskolas izglītības
iestādes

53%

privātās pirmskolas izglītības
iestādes Ādažu novadā

34%

pirmskolas izglītības iestādes citu
pašvaldību PII vai līdz 3 gadu
vecumam ir ģimenēs

17%

Pirmskolas vecuma bērnu skaits,
kuri stāv rindā un kuriem
pašvaldība nevar nodrošināt vietas
pirmskolas izglītības iestādē

skaits

9.klašu beidzēju īpatsvars, kas
saņem tikai liecību atestāta vietā

%

Ādažu vidusskola

0

12.klašu beidzēju īpatsvars, kas
saņem tikai liecību atestāta vietā

%

Ādažu vidusskola

0

Skolēni, kas tiek pārvadāti līdz
skolai un no skolas ar sabiedriskā
maršruta autobusu

skaits

Ādažu vidusskola

620

8

Klientu
apkalpošanas centrs

593
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Vidējā
termiņa
prioritāte

Uzraudzības indikators

Uzraudzības
indikatora
mērvienība

Ādažu bērnu un jaunatnes sporta
skolā pieejamie sporta veidi

nosaukumi

Informācijas avots

Uzraudzības
indikatora
bāzes vērtība
(uz 2015.gada
beigām)

Ādažu bērnu un 9 akreditētas sporta
jaunatnes
sporta programmas: džudo,
peldēšana,
skola
orientēšanās sports,
volejbols, basketbols
vieglatlētika, florbols,
futbols,
grieķu-romiešu cīņa

Ādažu Mākslas un mūzikas skolā
pieejamās izglītības programmas

nosaukumi

Ādažu Mākslas un
mūzikas skola

Bērni, kam sniegts pašvaldības
atbalsts mākslas jomā

skaits

Ādažu Mākslas un
mūzikas skola

Mūžizglītības ietvaros apmācītie
cilvēki

skaits

Kultūras centrs

Iespējas
iesaistīties
pulciņos,
pašdarbības kolektīvos (bērniem)

%

14 (viena mākslas
izglītībā – vizuāli
plastiskā māksla un
13 mūzikas izglītībā
(klavierspēle,
akordiona spēle,
vijoļspēle, čella spēle,
kokles spēle, ģitāras
spēle, flautas spēle,
klarnetes spēle,
saksofona spēle,
trompetes spēle,
mežraga spēle,
sitaminstrumentu
spēle, vokālā
mūzika))

0

Iedzīvotāju aptauja*

apmierina

29%

drīzāk apmierina

45%

drīzāk neapmierina

6%

neapmierina

2%

grūti pateikt / NA

19%

Projekti, kas saistīti ar izglītības
iestāžu
infrastruktūras
uzlabojumiem

skaits

Saimniecības
un
infrastruktūras daļa,
izglītības iestādes

2

Bērni, kam sniegts pašvaldības
atbalsts sporta jomā

skaits

Sporta daļa, Ādažu
Bērnu un jaunatnes
sporta skola

402

Sporta laukumi

skaits

Sporta daļa

VTP10: Daudzveidīgas sporta aktivitātes

stadions ar
400 m asfaltbetona skrejceliņiem

1

9
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Vidējā
termiņa
prioritāte

Uzraudzības
indikatora
mērvienība

Uzraudzības indikators

Informācijas avots

Uzraudzības
indikatora
bāzes vērtība
(uz 2015.gada
beigām)

basketbola laukums ar sintētisko
segumu

1

basketbola laukums ar asfaltbetona
segumu

1

pludmales volejbola laukumi

5

futbola laukumi

3

hokeja laukums ar bortiem

1

klasiskā volejbola laukumi

1

skriešanas, slēpošanas trase

1

āra trenažieri

2

Sportošanas
iespējas

un

aktīvās

atpūtas

%

Iedzīvotāju aptauja*

apmierina

26%

drīzāk apmierina

49%

drīzāk neapmierina

13%

neapmierina

4%

grūti pateikt / NA

8%

VTP11: Attīstīta kultūra
Kultūras pasākumi

skaits

Iedzīvotāju
apmierinātība
kultūras pasākumiem

ar

%

Kultūras centrs

250

Iedzīvotāju aptauja*

apmierina

43%

drīzāk apmierina

36%

drīzāk neapmierina

8%

neapmierina

3%

grūti pateikt / NA

8%

Kultūras pasākumu pieejamība
dažādām vecuma grupām

%

Iedzīvotāju aptauja*

apmierina

37%

drīzāk apmierina

40%

drīzāk neapmierina

10%

neapmierina

3%

grūti pateikt / NA

9%

VTP12: Attīstīta zinātniskā un pētnieciskā darbība
10
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Vidējā
termiņa
prioritāte

Uzraudzības
indikatora
mērvienība

Uzraudzības indikators

Tehniskās
jaunrades
ietvaros apmācītie cilvēki

pulciņu

skaits

Informācijas avots

Izglītības darba un
jaunatnes
lietu
speciālists

Uzraudzības
indikatora
bāzes vērtība
(uz 2015.gada
beigām)
30

VTP13: Sekmīga pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārvalde
Pieejama un efektīva pašvaldības
pārvalde

%

Iedzīvotāju aptauja

Iedzīvotāju
apmierinātība
pašvaldības pārvaldi

%

Iedzīvotāju aptauja

ar

Iedzīvotāji,
kas
pieteikušies
lojalitātes programmai

skaits

Sabiedrisko
attiecību daļa

Pašvaldībā un tās iestādēs ar ES
līdzfinansējumu realizētie projekti

skaits

Attīstības
investīciju daļa

skaits

Sabiedrisko
attiecību daļa

un

6

VTP14: Ilgtspējīgas attīstības plānošana
Padziļinātas iedzīvotāju viedokļa
aptaujas laikā aptaujātie respondenti

0

VTP15: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām
Sadarbības projekti
pašvaldībām

ar

citām

skaits

Attīstības
investīciju daļa

un

1

Sadarbības projekti
institūcijām

ar

valsts

skaits

Attīstības
investīciju daļa

un

1

Sadarbības
projekti
sabiedriskajām organizācijām

ar

skaits

Attīstības
investīciju daļa

un

0

Sadarbības projekti,
uzņēmējiem

ar

skaits

Attīstības
investīciju daļa

un

0

Sadarbības
projekti
ar
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem

skaits

Attīstības
investīciju daļa

un

0

Starptautiskās sadarbības projekti

skaits

Attīstības
investīciju daļa

un

0

līgumi

11
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5.pielikums

Indikatīva plānotā finansējuma piesaiste ar specifiskiem atbalsta
mērķiem (SAM) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumiem
Nr.p.k.

SAM / LAP pasākums

1

LAP pasākuma „Ieguldījumi
materiālajos aktīvos”
apakšpasākums „4.3. Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības
un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā”

2

Plānotais projekts

Finansējuma
saņēmējs

„„Ieguldījumi lauksaimniecības
un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā Ādažu
novadā” Ādažu novada Laveru
poldera Garciema ceļa
novadgrāvju atjaunošana”

Ādažu novada
dome

„Ieguldījumi materiālajos
aktīvos – Ādažu un Carnikavas
novadu meliorācijas sistēmu
pārbūve”

Ādažu novada
dome,
Carnikavas
novada dome

3

LAP pasākums „7.2
Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos”

„Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos
Ādažu novadā”

Ādažu novada
dome

4

LAP apakšpasākuma „19.2.
Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”

Projekti aktivitātēs „Vietējās
ekonomikas stiprināšanas
iniciatīvas” un „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”

Ādažu novada
dome,
pašvaldības
iestādes

5

SAM 3.1.1. Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos,
veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām

Publiskās infrastruktūras attīstība Ādažu novada
un pilnveidošana Muižas ielā un dome
Eimuros

6

SAM 4.2.2. Atbilstoši
pašvaldības integrētajām
attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes
paaugstināšanu un AER
izmantošanu pašvaldību ēkās

Energoefektivitātes
paaugstināšana pašvaldības ēkās:
Ādažu vidusskolā, Ādažu
pirmsskolas izglītības iestāde
(PII), Ādažu PII multihalle,
pašvaldības policija, Gaujas iela
16

Ādažu novada
dome

7

SAM 5.1.1. Novērst plūdu un
krasta erozijas risku
apdraudējumu pilsētu teritorijās

Plūdu risku samazināšana Ādažu
novadā

Ādažu novada
dome

8

SAM 5.3.1. Ūdenssaimniecības
sistēmu attīstība, uzlabojot vides
stāvokli

Kanalizācijas sistēmas
paplašināšana Baltezera
aglomerācijā

SIA „Ādažu
Ūdens”

9

SAM 5.4.1. Dabas objektu
aizsardzības un apskates
infrastruktūras attīstība, biotopu

Skatu tornis, Gaujas
aizsargdambja teritorijas

Ādažu novada
dome
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SAM / LAP pasākums

Plānotais projekts

Finansējuma
saņēmējs

atjaunošana

sakārtošana un laipu izbūve

10

SAM 5.4.2. Nodrošināt vides
monitoringa kontroles sistēmas
attīstību un savlaicīgu vides
risku novēršanu, kā arī
sabiedrības līdzdalību vides
pārvaldībā

Sabiedrības informēšanas un
izglītošanas pasākumi /
Applūstošo teritoriju vides
monitoringa punktu ierīkošana,
Dabas teritoriju plāna izstrāde

Ādažu novada
dome

11

SAM 5.5.1. Saglabāt, aizsargāt
un attīstīt nozīmīgu kultūras un
dabas mantojumu, kā arī attīstīt
ar to saistītos pakalpojumus

Gajas ielas 16 rekonstrukcija,
muzeja un tūrisma un
informācijas centra izveide
tautas namā

Ādažu novada
dome

12

SAM 6.3.1. Palielināt reģionālo
mobilitāti, uzlabojot valsts
reģionālo autoceļu kvalitāti

P1 autoceļa rekonstrukcija
(posmam, kur 2015.gadā veica
segas atjaunošanu tikai
Carnikavas novadā)

Latvijas Valsts
ceļi

13

SAM 7.5.4. Veicināt pieejamību
veselības veicināšanas un
slimību profilakses
pakalpojumiem, jo īpaši,
nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem un sekmēt šo
iedzīvotāju iesaisti veselības
veicināšanas pasākumos

Jauniešu izglītošana līdzaudžu
programmās par veselīga
dzīvesveida paradumiem, dalība
interaktīvās izglītojošās
nodarbībās, konkrētu rīcību vai
iespēju popularizējošu pasākumu
organizēšana pašvaldībā

Sociālais
dienests, Ādažu
novada dome

14

SAM 7.5.5. Uzlabot pieejamību
veselības aprūpes
pakalpojumiem lauku reģionu
iedzīvotājiem, nodrošinot
ārstniecības personālu, jo īpaši,
sociālās atstumtības un
nabadzības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem reģionos, kā arī
atbalstīt cilvēkresursu attīstību,
nodrošinot personu
kvalifikācijas un iemaņu
atbilstību identificētajām
cilvēkresursu attīstības
vajadzībām

Veselības un sociālās jomas
cilvēkresursu apmācības un
kvalifikācijas celšana SD un
Ādažu slimnīca

Ādažu novada
dome, PSIA
„Ādažu
slimnīca”

15

SAM 7.6.1. Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē un personu ar
invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā

Sociālā dienesta un Jauniešu
mājas izveide un infrastruktūras
pielāgošana un labiekārtošana

Ādažu novada
dome

16

SAM 8.1.2. Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi

Ādažu vidusskolas paplašināšana Ādažu novada
dome

17

SAM 8.3.2. Palielināt atbalstu
vispārējās izglītības iestādēm

Nodrošināt papildus kapacitāti
izglītojamajiem ar mācību
2

Ādažu novada
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Finansējuma
saņēmējs

izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai

grūtībām un mācīšanās
traucējumiem; Darbinieku
kvalifikācijas celšana

dome

18

SAM 8.3.3. Atbalstīt NVA
nereģistrēto NEET jauniešu
prasmes un veicināt to iesaisti
izglītībā, NVA īstenotajos
pasākumos jauniešu garantijas
ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru
darbībā

„PROTI un DARI”

Ādažu
pašvaldības
jaunieši

19

SAM 9.2.2. Palielināt kvalitatīvu
institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu
dzīvesvietā un ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar
invaliditāti un bērniem

Deinstitucionalizācija un sociālie
pakalpojumi personām ar
invaliditāti un bērniem

Ādažu novada
dome
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