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9.pielikums 

Darba grupu dalībnieku saraksti 
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10.pielikums 

Publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi 
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11.pielikums 

Publiskās apspriešanas sanāksmes protokols 
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12.pielikums 

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu 

 

Nr.p.k. 

Iebilduma / 

priekšlikuma 

iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība 

Ņemts vērā 

/ nav ņemts 

vērā 

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav 

ņemts vērā 

23.09. Saimniecības un 

infrastruktūras 

daļa 

Precizēt izmērāmos rādītājus un indikatīvās projekta izmaksas pasākumā “2.1.2.5. 

Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana 10 km gadā + 

asfaltbetona seguma atjaunošana 2500 m
2
 gadā”: 

 Pļavu ielai – 450 m, 130 000 euro; 

 Skolas ielai – 400 m, 115 000 euro; 

 Dārza ielai – 650 m, 190 000 euro; 

 Bērzu ielai – 200 m, 60 000 euro; 

 Ziedu ielai – 450 m, 130 000 euro; 

 Gaujmalas ielai – 350 m, 13 000 euro; 

 Depo ielai – 200 m, 100 000 euro. 

Daļēji ņemts 

vērā 

Ja runā par projektiem, kur labuma guvēju skaits 

ir neliels, tad tādus var atbalstīt vai nu tad, kad 

tiek piesaistīts arī cits finansējums, vai arī tie tiek 

īstenoti pēc ilgāka laika posma. Katru gadu varētu 

paredzēt noteiktu finansējuma apjomu šāda veida 

ielu atjaunošanai un privātie tiem varētu 

pietiekties, paredzot vismaz 1/3 daļu sava 

finansējuma. Katrai no šīm ielām nevajag norādīt 

konkrētu gadu, līdz kuram to plānots atjaunot. 

24.09. Biedrības 

“Latvijas ezeri” 

valdes loceklis 

Jānis Sprūds 

Attīstības programmā rakstīts, ka Garkalnes notekūdeņus novada Gaujas attekā, B 

kat. atļaujā - ka Gaujā. Sīkums, bet nesaskan. 

Ņemts vērā Garkalnes notekūdeņi tiek novadīti Gaujā. 

24.09. Biedrības 

“Latvijas ezeri” 

valdes loceklis 

Jānis Sprūds 

Ir ļoti savādi, ka attīstības programmā situācijas aprakstā nav uzrādīts, ka ir 

izbeigta „Ādaži – triāde” notekūdeņu novadīšana kanālā. Labs sasniegums, bet 

klusē. 

Ņemts vērā SIA „Ādaži – Triāde” savu darbību beidza 

2014.gada maijā, līdz ar to notekūdeņu izlaides 

darbība arī pārtraukta. Notekūdeņi tiek novadīti 

uz jaunajām Ādažu NAI. 

24.09. Biedrības 

“Latvijas ezeri” 

valdes loceklis 

Jānis Sprūds 

Attīstības programmā nav analizēts siltuma ražotāju juridiskais statuss 

(pašvaldības uzņēmums vai privātā īpašumā). Ir uzrādīts pārvades tarifs, bet nav 

uzrādīts siltuma ražošanas tarifs. Nav skaidrots, kāpēc pie maziem zudumiem 

pārvades tarifs ir augsts. Nav pamatojuma par iespējamu siltumapgādes tīklu 

paplašināšanu – cik ir potenciāli iespējamo patērētāju.  

Siltuma zudumi zemi, pārvades tarifs augsts, un pie šādas situācijas tiek ieteikts 

attīstīt siltumapgādes tīklus. Attiecīgi 32.lpp. par zaļā siltuma salu - runāšana bez 

seguma. 

Ņemts vērā Papildināt: Ādažos ir centralizētās siltumapgādes 

sistēma, kurai ir viens no augstākajiem tarifiem 

Latvijā. Un norādīt informāciju par dokumentu 

„Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 

plāns 2015.-2020.gadam”. 

24.09. Biedrības 

“Latvijas ezeri” 

valdes loceklis 

Attīstības programmā runā par neattīrītu notekūdeņu iepludināšanas nepieļaušanu, 

bet ir jāņem vērā, ka attīrīšana mēdz būt dažāda, un mazliet attīrīti notekūdeņi var 

nodarīt gandrīz tādu pašu kaitējumu, kā pilnīgi neattīrīti. 

Noraidīts SIA „Ādažu Ūdens” notekūdeņu izlaide Gaujā 

atbilst LR normatīviem līdz ar jaunās NAI 

nodošanas ekspluatācijā 2011.gada novembrī. 
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Nr.p.k. 

Iebilduma / 

priekšlikuma 

iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība 

Ņemts vērā 

/ nav ņemts 

vērā 

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav 

ņemts vērā 

Jānis Sprūds Garkalnē arī ir jaunas attīrīšanas iekārtas, kuru 

notekūdeņi atbilst LR normatīviem aktiem. To 

visu kontrolē Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, 

un nav nekādas šaubas par neattīrītu notekūdeņu 

ieplūšanu kaut kur. 

24.09. Biedrības 

“Latvijas ezeri” 

valdes loceklis 

Jānis Sprūds 

Vides pārskatā par notekūdeņiem ir pilnīgs sviests - daudzumi/jaudas kategoriski 

neiet kopā, dažādas emisijas saskaitītas, pie tam ietilpstošās arī, kur novada un par 

emisiju ietekmi uz vidi ne vārda. 

Daļēji ņemts 

vērā 

Vides pārskatā iekļautā informācija par 

notekūdeņu novadīšanu vidē un paliekošo 

piesārņojumu vidē no notekūdeņu attīrīšanas 

ietaisēm izmantota oficiāli pieejamā informācija 

no LVĢMC, datu bāze „2 - Ūdens pārskati”, 

Pārskats par ūdens resursu lietošanu. 

Par Vides pārskata projektu saņemts pozitīvs 

atzinums no VVD Lielrīgas reģionālās vides 

pārvaldes (21.09.2015., Nr.4.5-19/6247). 

Apakšnodaļas 3.4. Ūdenssaimniecības 

raksturojums un ietekme uz vidi Secinājumi un 

rekomendācijas papildinātas par notekūdeņu 

emisiju ietekmi uz vidi.  

24.09. Upmalu ciemata 

iedzīvotāja 

Sančeta 

Hofmane-

Jēkabsone 

Novada attīstības plānā iekļaut Upmalas ciemata ūdensvada tīklu, kanalizācijas 

tīklu, ciemata attīrīšanas ietaišu izbūvi un ciemata gazifikāciju.  

Noraidīts Upmalas nav nedz Ādažu plānos, e arī VARAM 

akceptētajos TEP. 

24.09. Jānis Hohmanis Ierosinājums Attīstības programmā paredzēt, ka esošais dambis tiks pacelts par 

0,5 m. 

Daļēji ņemts 

vērā 

Ietvert Attīstības programmas uzdevumam 

„U4.1.2. Apsaimniekot un attīstīt citas 

meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves un 

dambi” jaunu aktivitāti: „Dambja izbūves Gaujas 

labajā krastā, Upmalās izpēte” 

24.09 Uldis Štēbelis Ierosinājums Attīstības programmas pasākumā “U2.1.6: Veikt pašvaldības ielu un 

ceļu izbūvi” paredzēt arī Austrumu ielas izbūvi līdz savienojumam ar Kadagas 

ceļu, kurš šobrīd ir tikai iezīmēts tikai novada perspektīvajā plānā. 

Noraidīts Šajā periodā šāda jauna ceļa būvniecību 

pašvaldība nevarētu paredzēt. Tas jāskatās 

saistībā ar jautājumu par ceļu jomas attīstību 

kopumā.  

24.09. Jānis Sprūds Jāpārbauda informācija par dūņu apjomu Attīstības programmas 31.lpp., jāprecizē 

apjomi. 

Ņemts vērā Dūņu apjomi ar katru gadu pieaug.  
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Nr.p.k. 

Iebilduma / 

priekšlikuma 

iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība 

Ņemts vērā 

/ nav ņemts 

vērā 

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav 

ņemts vērā 

24.09. Āris Baumgarts Priekšlikums Attīstības programmā vairāk uzsvērt, ka pašvaldība plāno atbalstīt 

industriālās teritorijas: Muiža, Glaskek, Briljanti, Jaunkūlas. To varētu rādīt arī 

uzņēmumu pārstāvjiem. 

Noraidīts Attīstības programmā minētas tās industriālās 

teritorijas, kas klasificējas SAM 3.1.1. 

24.09. Uldis Štēbelis Attīstības programmā būtu jāuzsver, ka pašvaldība plāno attīstīt arī Podnieku 

teritoriju. 

Noraidīts Attīstības programmā minētas tās industriālās 

teritorijas, kas klasificējas SAM 3.1.1. 

24.09. Jānis Sprūds Ietvert Attīstības programmā papildus informāciju par izstrādātā dokumenta 

“Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2015.-2020.gadam” 

rezultātiem vai arī jāpievieno šis dokuments kā pielikums. 

Ņemts vērā  

30.09. Attīstības un 

investīciju daļa 

Precizēt uzdevumu “U9.1.3: Atbalstīt jaunu vispārējās izglītības iestāžu izveidi” 

un nosaukt to “U9.1.3: Atbalstīt jaunu mācību īstenošanas vietu izveidi vispārējās 

izglītības iestādēs”. Precizēt arī pasākumus 9.1.3.2., 9.1.3.3., 9.1.3.4.: 

 9.1.3.2. Jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā un tai 

nepieciešamās sporta infrastruktūras būvniecības projekta izstrāde; 

 9.1.3.3. Jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā (1.kārta) un 

tai nepieciešamās sporta infrastruktūras Ādažu novadā būvniecība; 

 9.1.3.4. Materiāltehniskās bāzes nodrošināšana jaunajā mācību 

īstenošanas vietā Ādažu vidusskolā 

Precizēt izmērāmos rādītājus un indikatīvās projekta izmaksas pasākumā “9.1.3.3. 

Jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā (1.kārta) un tai nepieciešamās 

sporta infrastruktūras Ādažu novadā būvniecība”: 6000-8000 m
2
, līdz 8800000 

euro. 

Ņemts vērā  

05.10. Elita Pētersone Papildināt Rīcības plāna sadaļu “VTP3 Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai, sakārtota un pievilcīga vide” ar jaunu uzdevumu “Kultūras 

pieminekļu saglabāšana pašvaldības teritorijā” un tā pasākumiem: 

 Rūpēties par novada teritorijā esošo un potenciālo kultūras pieminekļu 

(Baltais krusts, I Pasaules kara karavīru kapi, Ciešanu vārti u.c.) 

saglabāšanu (jāatjauno, jānokrāso); 

 Rūpēties par ievērojamu sabiedrisko darbinieku piemiņas vietu 

sakopšanu un saglabāšanu (uzlikt plāksnes). 

Ņemts vērā  

15.10. Garkalnes ciema 

iedzīvotāji 

Iekļaut rīcības plāna sadaļā “VTP2: Attīstīta satiksmes infrastruktūra un satiksmes 

drošība” Garkalnes ciema Lazdu ielas labiekārtošanu un izbūvi no Lazdu ielas 18 

līdz Lazdu ielai 22. 

Ņemts vērā 

daļēji 

Tas jāskatās saistībā ar jautājumu par ceļu jomas 

attīstību kopumā. 

15.10. Garkalnes ciema 

iedzīvotāji 

Saistībā ar plūdu risku izpēti un pretplūdu aizsargdambja izbūvi, iekļaut rīcības 

plāna 4.1.3.apakšsadaļā “Plūdu risku mazināšana / novēršana” arī Garkalnes 

Ņemts vērā 

daļēji 

Pretplūdu dambja būvniecība līdz 2022.gadam 

nav reāla, bet izpēti var ietvert kā vienu no 
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priekšlikuma 
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Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība 

Ņemts vērā 

/ nav ņemts 

vērā 

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav 

ņemts vērā 

ciemu. pasākumiem. 

26.10. Attīstības un 

investīciju daļa 

Papildināt sadaļu “1.2.5. Tūrisms un rekreācija”: 

“Ādažu novadā ir militārie objekti, kuri interesē un var būt pieejami tūristiem visā 

pasaulē, tomēr ir maz informācijas par pieejamiem šāda veida objektiem. Tāpēc 

Interreg programmas ietvaros plānots īstenot projektu par militāro vēsturi Ādažu 

novadā un citās projektā iesaistītajās pašvaldībās, lai veicinātu tūrisma attīstību 

novadā Projekta ietvaros Ādažu novadā plānots izpētīt Ādažu novada militāro 

vēsturi kontekstā ar 2.Pasaules kara vēsturi Francijā, veikt vēsturisko kauju 

rekonstrukciju, pielāgot bijušo domes ēku 2.Pasaules kara militārā mantojuma 

vēstures centra vajadzībām, izveidot 2.Pasaules kara militārā mantojuma vēstures 

centra ekspozīciju, izveidot pārvietojamās ekspozīcijas ar interaktīvo karti, veikt 

pieredzes apmaiņas braucienus, izveidot projekta mājas lapu, organizēt publiskus 

pasākumus.”  

Ņemts vērā  

26.10. SIA “Reģionālie 

projekti” 

Ādažu novada Attīstības programmā norādīt, ka Kadagas ciema teritorija tiks 

attīstīta pakāpeniski pa kārtām: 

1. Tuvākajā perspektīvā (5-7 gadu periodā): 

1.1. Zemes ierīcības darbi (jaunveidojamo zemes vienību uzmērīšana un 

reģistrēšana nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā); 

1.2. Nepieciešamās tehniskās infrastruktūras izveide komercteritoriju pie 

Kadagas ceļa attīstībai, komercteritoriju realizācijai; 

1.3. Apogu ielas un nepieciešamo inženiertehnisko komunikāciju izbūve 

(~700 m) (sadarbojoties ar privāto “Saules pļavu” attīstītāju), zemes 

vienību sadalīšana mežaparka apbūvei, realizācija; 

1.4. Rotaļu laukumu jaunākā vecuma bērniem pie katras daudzdzīvokļu 

mājas un centrālās aktīvās atpūtas teritorijas izbūve, jauno 

piebrauktuvju pie daudzdzīvokļu mājām, autostāvvietu u.c. 

labiekārtojuma izveide; 

1.5. Vietējās nozīmes ielas starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās 

atpūtas teritoriju izbūve (~520 m). 

2. Tālākā perspektīvā (10-20 gadu periodā): pārējās Kadagas detālplānojumā 

paredzētās satiksmes un tehniskās infrastruktūras izbūve, daudzfunkcionālās 

izmantošanas teritoriju īstenošanu, stadiona izbūve u.c. atbilstoši 

detālplānojuma un tehnisko projektu risinājumiem. 

Ņemts vērā  

26.10. Aiga Stāka Papildināt Ādažu novada Attīstības programmu 2016.-2022.gadam: Noraidīts  
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Iebilduma / 
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iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība 

Ņemts vērā 

/ nav ņemts 

vērā 

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav 

ņemts vērā 

1. Programmas “1.3.2.1. Transports” sadaļu “Turpmāko gadu laikā lielākais 

ceļa infrastruktūras attīstības projekts ir” ar tekstu šādā redakcijā: 

“Draudzības ielas atjaunošana posmā no Attekas ielas līdz apļveida 

krustojumam.” 

26.10. Aiga Stāka Papildināt Ādažu novada Attīstības programmu 2016.-2022.gadam: 

2. Apsvērt programmas “1.3.2.1. Transports” sadaļu papildināt ar mērķi Par 

braucamā ceļa izbūvi no Podniekiem uz A1 vai A2 vai citu ceļu. 

Ņemts vērā Programmā varētu paredzēt tikai ceļa izbūvi no 

Podniekiem uz A2 

26.10. Carnikavas 

novada dome 

Precizēt Attīstības programmas 48.lpp. 3.prioritātes nosaukumu. Ņemts vērā  

26.10. Valdis Perro Ierosinājums Attīstības programmā ietvert pasākumu par “zaļo” pieturu izveidi 

pie autoceļa A1. 

Ņemts vērā  

26.10. SIA „Ķurzuļi” Attīstības programmā paredzēt apgaismojuma izveidi no ciemata „Ķurzuļi” līdz 

vienu namam. 

Ņemts vērā 

daļēji 

 

26.10. Attīstības un 

investīciju daļa 

Papildināt Attīstības programmas sadaļu “1.1. Novada vispārējais raksturojums” 

ar informāciju, ka Latvijas Nacionālie bruņotie spēki turpmāko gadu laikā plāno 

ievērojami paplašināt savu darbību. 

Ņemts vērā  

26.10. Attīstības un 

investīciju daļa 

Papildināt Attīstības programmas sadaļu „1.1. Novada vispārējais raksturojums” 

(9.lpp.) ar informāciju ar projektiem grāvju sakārtošanai: „Laveru polderī ir 

zemes, kas tiek izmantotas lauksaimniecībā un šīs nozares attīstībai pašvaldība 

plāno īstenot vairākus projektus grāvju atjaunošanai, t.sk., „Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos – Ādažos un Carnikavas novadu meliorācijas sistēmu 

pārbūve”, „Ieguldījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības 

infrastruktūras attīstībā Ādažu novadā” Ādažu novada Laveru poldera 

Garciema ceļa novadgrāvju atjaunošana” u.c.”  

Ņemts vērā  

26.10. Attīstības un 

investīciju daļa 

Precizēt informāciju par dižkokiem sadaļā „1.2.5.2. Tūrisma objekti”: „Ādažu 

novada teritorijā uz 2015.gada beigām Dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” 

reģistrēti 16 dižkoki. Lielākais skaits parastie ozoli (Quercus robur) – 9 gab, 

parastās liepas – (Tilia cordata) – 3 gab., parastie oši (Fraxinus excelsior) – 1 

gab., un pa vienam kokam - parastā vīksna (Ulmus laevis), parastā priede (Pinus 

Sylvestris), ārā bērzs (Betula pendula) un baltais vītols (Salix alba). Zināmākais 

koks ir parastais ozols netālu no “Līlavu”” mājām, kura stumbra apkārtmērs ir 

6,40m. Liels skaits dižkoku – pārsvarā ozoli ir atrodami veci “Miemju” māju 

apkārtnē. Viens diža auguma ozols atrodams arī Ādažu ciema centrā – Rīgas 

gatves malā.”. 

Ņemts vērā  
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Nr.p.k. 

Iebilduma / 

priekšlikuma 

iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība 

Ņemts vērā 

/ nav ņemts 

vērā 

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav 

ņemts vērā 

26.10. Attīstības un 

investīciju daļa 

Papildināt sadaļu „1.3.2.1. Transports” ar informāciju: „Esošos un potenciālos 

velo maršrutus nepieciešams ietvert Euro-Velo maršrutu tīklā”. 

Ņemts vērā  

26.10. Attīstības un 

investīciju daļa 

Papildināt sadaļu „1.3.2.4. Elektroapgāde” ar informāciju par Trešo Latvijas-

Igaunijas pārvades tīkla starpsavienojumu:  

Līdz 2020.gadam Baltijas reģionā tiks realizēts projekts „Igaunijas-Latvijas 

trešais Latvijas-Igaunijas pārvaldes tīkla starpsavienojums”, kas sniegs arī būtisku 

pienesumu Ādažu novadam (tiks nodrošināts elektroapgādes drošums un 

palielināta pārvaldes jaudas. Jaunā pārvades līnija Latvijā un Igaunijā tiks 

izbūvēta pārsvarā pa jau eksistējošām elektropārvades līniju trasēm. Tīkla izveidei 

piedāvātas 2 alternatīvas. Ādažu novadu skar 1.alternatīva. 1A modifikācija 

paredz Carnikavas apeju pa mazāk apdzīvotajām Ādažu novada teritorijām (~ 10 

km, neskar īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (ĪADT), plānots izbūvēt jaunu 

330 kV vienķēžu elektropārvades līniju). 1B modifikācija paredz jauno 330 kV 

vienķēžu elektropārvades līniju no Saulkrastiem līdz Salaspilij, aptuveni 45 km 

garā posmā, paralēli plānotajai Rail Baltica trasei, šķērsojot arī Ādažu novada 

teritoriju. Modificētā 1B trase šķērso aizsargājamā ainavu apvidus “Ādaži” 

teritoriju.”
 1
. 

Ņemts vērā  

26.10. Attīstības un 

investīciju daļa 

Papildināt sadaļu „2.9. Attīstības programmas sasaiste ar citiem plānošanas 

dokumentiem” ar informāciju par Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošanas 

dokumentiem: „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. 

Rīgas plānošanas reģiona Attīstības programmā 2014.-2020. minēts, ka Ādaži ir 

Ņemts vērā  

                                                           
1
 http://www.let.lv/projekts/tresais-latvijas-igaunijas-parvades-tikla-starpsavienojums/ 
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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.” 

26.10. Attīstības un 

investīciju daļa 

Precizēt informāciju tabulā „6 Ādažu novada SVID kopsavilkums”:  

 Stipro pusi „Pašvaldībā ir izveidots klientu apkalpošanas centrs, 

nodrošinot iedzīvotājiem pašvaldības sniegto pakalpojumu 

centralizāciju” precizēt „Ādažu novada domē darbojas Valsts un 

pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs”. 

 Svītrot vājo pusi „Pašvaldības klientu apkalpošanas centrā tiek 

nodrošināta tikai pašvaldības sniegto pakalpojumu saņemšana”. 

 Svītrot iespēju „Iespējas paplašināt klientu apkalpošanas centru, papildus 

saņemot valsts sniegtos pakalpojumus (LAD, NVA, PMLP, UR, VID, 

VSAA, VZD)”. 

 Precizēt draudu „Jaunas izglītības iestādes būvniecībai būs nepieciešams 

kredīts” – „Jaunas mācību īstenošanas vietas būvniecībai būs 

nepieciešams kredīts”. 

Ņemts vērā  

26.10. Attīstības un 

investīciju daļa 

Precizēt Attīstības programmas prioritātes „VTP1: Sakārtota inženiertehniskā 

infrastruktūra” uzdevuma „U1.2.1.: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu 

apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts” 

pasākumus: 

 1.2.1.1. Projektu izstrāde energoefektīva apgaismojuma nodrošināšanai 

apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts 

(atbilstoši Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānam 2015.–

2020.gadam) 

 1.2.1.2. Projekti energoefektīva apgaismojuma nodrošināšanai 

apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts 

(atbilstoši Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānam 2015.–

2020.gadam) 

 1.2.1.1. Ielu apgaismojuma attīstības plāna izstrāde (t.sk., paredzot 

apgaismes līniju rekonstrukciju, dzīvsudraba spuldžu nomaiņa, 

apgaismes sistēmas vadības sakārtošana) (2016., atbildīgais – 

energopārvaldnieks, Saimniecības un infrastruktūras daļa) 

 1.2.1.2. Ielu apgaismojuma attīstības plāna izpildes pārskatu 

Ņemts vērā  
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sagatavošana (regulāri, atbildīgais – energopārvaldnieks) 

Papildināt Attīstības programmas prioritāti „VTP1: Sakārtota inženiertehniskā 

infrastruktūra” ar jaunu uzdevumu „U1.2.4.: Nodrošināt ēku energoefektiviāti” un 

tā pasākumiem (finanšu resursi – pašvaldības finansējums): 

 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.) (2016., atbildīgie – 

darba grupa, iestādes un struktūrvienības) 

 1.2.4.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu iekļaušana 

Ādažu novada Attīstības programmā un iestāžu budžeta plānos (regulāri, 

atbildīgie – Attīstības un investīciju daļa, iestādes, struktūrvienības) 

 1.2.4.3. Saistošo noteikumu sagatavošana un pieņemšana par nekustamā 

īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas 

patēriņa dzīvojamām mājām (2016., atbildīgais – Juridiskā un iepirkumu 

daļa, energopārvaldnieks) 

 1.2.4.4. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna izpildes pārskatu 

sagatavošana (regulāri, atbildīgais – energopārvaldnieks) 

 1.2.4.5. Gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas pašvaldības 

ēkas projektēšana (2017.-2020., atbildīgais – Attīstības un investīciju 

daļa, Saimniecības un infrastruktūras daļa) 

 1.2.4.6. Gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas pašvaldības 

ēkas būvniecība (2017.-2020., atbildīgais – Attīstības un investīciju daļa, 

Saimniecības un infrastruktūras daļa) 

 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) (2016.-2020., atbildīgais – 

Saimniecības un infrastruktūras daļa, Ādažu vidusskola, Ādažu 

pirmsskolas izglītības iestāde, Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde) 

Papildināt Attīstības programmas prioritāti „VTP1: Sakārtota inženiertehniskā 

infrastruktūra” ar jaunu uzdevumu „U1.2.5.: Izveidot un ieviest 
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energopārvaldības sistēmu” un tā pasākumiem (finanšu resursi – pašvaldības 

finansējums): 

 1.2.5.1. Darba grupas noorganizēšana energopārvaldības sistēmas 

ieviešanai (2015.-2016., atbildīgais – izpilddirektors) 

 1.2.5.2. Energopārvaldnieka darbības uzsākšana (2016., atbildīgais – 

Personāldaļa) 

 1.2.5.3. Energopārvaldības sistēmas dokumentācijas izstrāde (2016., 

atbildīgais – energopārvaldnieks) 

 1.2.5.4. Energopārvaldības sistēmas sertifikācija, paziņojums 

Ekonomikas ministrijai (2017., atbildīgais – energopārvaldnieks) 

 1.2.5.5. Paziņojums Ekonomikas ministrijai par energopārvaldības 

sistēmas ieviešanu (2017., atbildīgais – energopārvaldnieks) 

Papildināt Attīstības programmas prioritāti „VTP1: Sakārtota inženiertehniskā 

infrastruktūra” ar jaunu uzdevumu „U1.2.6.: Labiekārtot siltumapgādes sistēmu” 

un tā pasākumiem (finanšu resursi – pašvaldības finansējums): 

 1.2.6.1. Ilgtermiņa līguma slēgšana centralizētās siltumapgādes 

nodrošināšanai, paredzot jaunas investīcijas siltuma avotā un 

atjaunojamo energoresursu plašāku lietojumu (2016., atbildīgais – SIA 

„Ādažu Namsaimnieks”) 

 1.2.6.2. Esošo siltumtrašu pakāpeniska modernizācija (2016.-2021., 

atbildīgais – SIA „Ādažu Namsaimnieks”) 

 1.2.6.3. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS, tās esošajās 

robežās (2016.-2021., atbildīgais – SIA „Ādažu Namsaimnieks”) 

Papildināt Attīstības programmas prioritāti „VTP1: Sakārtota inženiertehniskā 

infrastruktūra” ar jaunu uzdevumu „U1.2.7.: Sekmēt mobilitāti” un tā 

pasākumiem (finanšu resursi – pašvaldības finansējums): 

 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) (2016.-2021., atbildīgais – Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, Attīstības un investīciju daļa, Būvvalde) 

 1.2.7.2. Elektrotransporta pilotprojekta īstenošana (elektriskā transporta 

tirgus piedāvājuma analīze, līdzfinansējuma piesaistīšana pašvaldības 

elektriskā transporta iegādei, iepirkuma organizēšana, projekta 
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ieviešana) (2016.-2021., atbildīgais – Attīstības un investīciju daļa, 

energopārvaldnieks, Saimniecības un infrastruktūras daļa) 

 1.2.7.3. Elektrotransporta uzlādes punktu tīkla izveidošana (uzlādes 

iekārtu tirgus piedāvājuma analīze un elektrotransporta uzlādes punktu 

tīkla plānošana, līdzfinansējuma piesaistīšana elektrisko uzlādes iekārtu 

iegādei un pieslēgšanai, elektrotransporta uzlādes punktu tīkla 

veidošana) (2016.-2021., atbildīgais – Attīstības un investīciju daļa, 

energopārvaldnieks, Saimniecības un infrastruktūras daļa) 

Papildināt Attīstības programmas prioritāti „VTP1: Sakārtota inženiertehniskā 

infrastruktūra” ar jaunu uzdevumu „U1.2.8.: Ieviest energoefektivitātes standartu” 

un tā pasākumu (finanšu resursi – pašvaldības finansējums): 

 1.2.8.1. Zaļā publiskā iepirkuma procedūras izstrāde un lietojums 

pašvaldības iepirkumos (2016.-2021., atbildīgais – Juridiskā un 

iepirkumu daļa) 

Papildināt Attīstības programmas prioritāti „VTP1: Sakārtota inženiertehniskā 

infrastruktūra” ar jaunu uzdevumu „U1.2.9.: Īstenot informatīvos pasākumus 

enerģijas gala lietotājiem” un tā pasākumiem (finanšu resursi – pašvaldības 

finansējums): 

 1.2.9.1. Informācijas izvietošana uz enerģijas patēriņa rēķiniem (2016., 

atbildīgais – SIA „Ādažu Namsaimnieks”) 

 1.2.9.2. Mobilitātes un Energodienu rīkošana (2016.-2021., atbildīgais – 

Attīstības un investīciju daļa, Saimniecības un infrastruktūras daļa) 

 1.2.9.3. Informatīvo materiālu publiskošana (2016.-2021., atbildīgais – 

Attīstības un investīciju daļa, energopārvaldnieks, Sabiedrisko attiecību 

daļa) 

26.10. Attīstības un 

investīciju daļa 

Pasākuma „2.1.2.2. Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana” 

apakšaktivitāti „Laveru ceļš” pārvietot uz pasākumu „2.1.2.3. Pašvaldības ceļu ar 

grants un šķembu segumu atjaunošana” (finansējums: 90% ES, 10% - pašvaldība, 

atbildīgais – Saimniecības un infrastruktūras daļa, finansējums – 210 000 EUR). 

Papildināt sadaļu „1.3.2.1. Transports” ar informāciju par projektu: „Lai atbalstītu 

investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, 

lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību, Ādažu novada dome 

plāno piedalīties ES fondu līdzfinansētā pasākumā „Pakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos”, atjaunojot Laveru ceļu”. 

Ņemts vērā  
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26.10. Attīstības un 

investīciju daļa  

Nomainīt pasākumu „2.1.5.5. Šķērsojums pie A1 izbūve pie Lukstiem, sadarbībā 

ar Latvijas Valsts ceļiem” ar pasākumu „2.1.6.5. Autoceļa izbūve paralēli Tallinas 

šosejai”. 

Ņemts vērā  

26.10. Saimniecības un 

infrastruktūras 

daļa 

Precizēt pasākuma „4.1.1.3. Polderu teritoriju attīstība” apakšaktivitātēm 

indikatīvās projekta izmaksas, finanšu resursu % sadalījumu: 

 „Laveru poldera ūdensnoteku (Birznieku gr., Melnās Bumbas grāvjmala, 

Eimuru grāvis) atjaunošanas/ pārbūves projekta izstrāde + 

autoruzraudzība” – kopējās izmaksas 20 132 EUR, Ādažu novada dome 

finansē 5%, Carnikavas novada dome – 5%, ES fondi – 90%. 

 „Laveru poldera ūdensnoteku (Birznieku gr., Melnās Bumbas grāvjmala, 

Eimuru grāvis) atjaunošanas/ pārbūves būvdarbi + būvuzraudzība” – 

kopējās izmaksas 549 594,10 EUR, Ādažu novada dome finansē 

10,22%, Carnikavas novada dome – 16,55%, ES fondi – 73,23%. 

Papildināt pasākumu „4.1.1.3. Polderu teritoriju attīstība” ar vēl vienu 

apakšaktivitāti: 

 „Laveru poldera Garciema ceļa novadgrāvju atjaunošana” – kopējās 

izmaksas 45 000 EUR, 100% finansē Ādažu novada dome, realizācija – 

2016.gadā. 

Ņemts vērā  

26.10. Attīstības un 

investīciju daļa 

Precizēt pasākuma „5.1.1.2. Projekta „Proti un dari!” īstenošana” īstenošanas 

periodu – 2016.-2018. 

Ņemts vērā  

26.10. Izglītības darba 

un jaunatnes 

lietu speciālists 

Papildināt ar  sekojošo:  

5.1.4. Atbalstīt  bērnu un jauniešu  saturīga brīvā laika aktivitātes skolas 

brīvlaikos  

5.1.4.1. Radošo darbnīcu izveide vasaras brīvlaikā  

5.1.4.2.  Brīvprātīgā darba prakses  izveide 

Abām aktivitātēm atbildīgā persona – izglītības darba un jaunatnes lietu 

speciālists, un tās tiks uzsāktas no 2016.gada un darbosies pastāvīgi. 

Pašvaldības finansējums un citi finansējuma avoti.  

Nodrošināta saturīga brīvā laika pavadīšana skolas vecuma jauniešiem. 

Izveidota brīvprātīgā darba sistēma. 

Ņemts vērā  

26.10. Attīstības un 

investīciju daļa 

Papildināt uzdevumu „5.2.1. Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un 

sekmēt pieejamību visā novada teritorijā” ar jaunu pasākumu „Projekta 

„Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un 

bērniem” īstenošana” (2015.-2023., atbildīgais – Sociālais dienests). 

Ņemts vērā  

http://www.adazi.lv/page/1241#izglitibas_darba_jaunatnes_lietu_specialists
http://www.adazi.lv/page/1241#izglitibas_darba_jaunatnes_lietu_specialists
http://www.adazi.lv/page/1241#izglitibas_darba_jaunatnes_lietu_specialists
http://www.adazi.lv/page/1241#izglitibas_darba_jaunatnes_lietu_specialists
http://www.adazi.lv/page/1241#izglitibas_darba_jaunatnes_lietu_specialists
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/ nav ņemts 
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Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav 

ņemts vērā 

26.10. Attīstības un 

investīciju daļa 

Papildināt Attīstības programmas prioritāti „VTP9: Pieejama un kvalitatīva 

izglītība” ar jaunu uzdevumu „Sekmēt un pilnveidot audzēkņu mācību procesa 

kvalitatīvu norisi”, t.sk., tā pasākumus (atbildīgais – Ādažu vidusskola): 

1. Projekta „Digital Citizens in Action” īstenošana (19500 EUR, 20% 

finansē Ādažu novada dome, 80% - ES Erasmus+ programma, 09.2015.-

09.2017.); 

2. Projekta „Sport is not only Football” īstenošana (38345 EUR, 20% 

finansē Ādažu novada dome, 80% - ES Erasmus+ programma, 09.2015.-

09.2017.). 

Ņemts vērā  

26.10. Attīstības un 

investīciju daļa 

Papildināt Attīstības programmas prioritāti „VTP13: Sekmīga pašvaldības, 

pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārvalde” ar jaunu uzdevumu „Veikt 

aktivitātes darba spējas vecuma iedzīvotāju deklarēšanās skaita pieauguma 

veicināšanai”, t.sk., tā pasākumus (atbildīgais – Grāmatvedības daļa): 

1. Veikt informēšanas pasākumus (2015.-2016., 6000 EUR); 

2. Ieviest Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju 

identifikācijas / privilēģijas karti (2016., 24700 EUR). 

Ņemts vērā  

26.10. Attīstības un 

investīciju daļa 

Papildināt Attīstības programmas prioritātes „VTP13: Sekmīga pašvaldības, 

pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārvalde” uzdevumu „U13.1.2.: Uzlabot 

pašvaldības pakalpojumu kvalitāti” ar jaunu pasākumu (finanšu resursi – 

pašvaldības finansējums): 

 13.1.2.4. Ādažu novada domes struktūrvienību darbā ieviest ģeoloģiskās 

informācijas sistēmu (2016.-2017., atbildīgais – Būvvalde, Saimniecības 

un infrastruktūras daļa, Attīstības un investīciju daļa) 

Noraidīts  

26.10. Attīstības un 

investīciju daļa 

Papildināt Attīstības programmas 5.pielikumu „Ādažu novada domes īstenotie 

projekti no 01.01.2015. līdz 31.12.2015.” ar vēl vienu projektu: „Valsts un 

pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide un uzturēšana Ādažu 

novadā” (Kopējās izmaksas – 13 261,00 EUR, t.sk., 3 772,57 EUR finansēja 

Ādažu novada dome, 9 488,43 EUR – valsts dotācija. Projekta īstenošanas laiks – 

08.2015.-09.215.). 

Ņemts vērā  

26.10. Attīstības un 

investīciju daļa 

Papildināt Attīstības programmas 6.pielikumu „Attīstības programmas 

uzraudzības indikatori” ar konkrētiem uzraudzības indikatoriem katrā no vidējā 

termiņa prioritātēm. 

Ņemts vērā  

26.10 Attīstības un 

investīciju daļa 

Papildināt Attīstības programmas 17.pielikumu. Programmas 1.redakcijai tika 

pievienots ĀND 28.07.2015. lēmuma Nr. 142 pielikums bez lēmuma teksta. 

Ņemts vērā  
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26.10. Attīstības un 

investīciju daļa 

Papildināt Attīstības programmu ar jaunu pielikumu „Indikatīva plānotā 

finansējuma piesaiste ar specifiskiem atbalsta mērķiem (SAM) un Lauku 

attīstības programmas (LAP) pasākumiem”. 

Ņemts vērā  

 

 

Datums 04.12.2015. 

  

Atbildīgā amatpersona  

 Inga Pērkone 
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