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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2015.gada 27.janvārī             Nr.7 

 

Par Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu 

 

Pamatojoties uz LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 30.10.2014. vēstuli 

Nr.13.18-1e/9815 par pašvaldību attīstības programmu aktualizēšanu kontekstā ar Eiropas 

Savienības fondu 2014.-2020.gadam atbalstu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, kā arī to, ka jautājums tika atbalstīts 

13.01.2015. Attīstības jautājumu komitejā, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Uzsākt Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam (turpmāk – Programma) 

izstrādi. 

2. Apstiprināt Programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus (pielikumā). 

3. Noteikt Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāju Ingu 

Pērkoni par atbildīgo domes darbinieku Programmas izstrādei. 

4. Izveidot Programmas izstrādes vadības grupu šādā sastāvā: 

4.1. domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks; 

4.2. domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Pēteris Balzāns; 

4.3. domes priekšsēdētāja 2.vietnieks Artis Brūvers; 

4.4. domes izpilddirektors Guntis Porietis; 

4.5. Attīstības un investīciju daļas vadītāja Karīna Miķelsone; 

4.6. Būvvaldes vadītāja Dace Medniece; 

4.7. Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Valdis Ligers. 

5. Izveidot Programmas izstrādes darba grupas un to vadītājus: 

5.1. Ekonomiskās attīstības darba grupa. Darba grupas vadītājs – domes priekšsēdētājs 

Māris Sprindžuks;  

5.2. Izglītības, sporta un kultūras darba grupa. Darba grupas vadītājs – deputāts Juris 

Antonovs;  

5.3. Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa. Darba grupas vadītājs – 

Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze;  

5.4. Telpiskās attīstības, teritorijas plānošanas un vides darba grupa. Darba grupas 

vadītājs – teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs. 

6. Darba grupu darbības nodrošināšanai: 

6.1. Darba grupu vadītājiem līdz 20.02.2015. sagatavot domes priekšsēdētāja rīkojuma 

projektu par darba grupas sastāvu vismaz 5 (piecu) locekļu sastāvā; 

6.2. Programmas izstrādes vadības grupai līdz 20.02.2015. sagatavot domes 

priekšsēdētāja rīkojuma projektu par darba uzdevumiem katrai darba grupai.  

7. Paziņojumu par Programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājaslapā 

www.adazi.lv un laikrakstā “Ādažu Vēstis”. 

http://www.adazi.lv/
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8. Lēmumu par Programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam un 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

9. Atbildīgais par lēmuma izpildi – projektu vadītāja Inga Pērkone. 

10. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors.  

 

Pielikumā: Darba uzdevums Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) izstrādei – 

uz 2 lp. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  
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PIELIKUMS 

Ādažu novada domes  

27.01.2015. lēmumam Nr.7 

 

DARBA UZDEVUMS 

Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) izstrādei 

 

1. Izstrādāt Ādažu novada Attīstības programmu 2016.-2022.gadam (turpmāk – 

Programma), nosakot rīcību kopumu pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. 

2. Programmas izstrādes pamatojums: 

2.1. Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts; 

2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa; 

2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkts; 

2.4. Ministru kabineta 2012.10.16. noteikumi Nr. 711 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”; 

2.5. Ministru kabineta 2009.08.25. noteikumi Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā”. 

3. Programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

izstrādātajiem “Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālajā un 

vietējā līmenī”. 

4. Programmas izstrādes uzdevumi: 

4.1. Definēt novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu 

resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai. 

4.2. Izvērtēt un ņemt vērā plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentus, novada teritorijas plānojumu un to pašvaldību spēkā esošos teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas novads. 

4.3. Izstrādājot Programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos novada plānošanas 

dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus. 

4.4. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju 

anketēšanu, iesaistot tos darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši 

2009.gada 25.augusta MK noteikumos Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā” noteiktajai kārtībai. 

5. Programmas izstrādes process un izpildes termiņi: 

Nr. 

p.k. 
Pasākums Termiņš 

1.  Sagatavošanās Programmas izstrādei  

1.1.  Ādažu novada domes lēmums par Programmas izstrādes uzsākšanu. 2015.gada janvāris 

1.2.  Lēmuma par Programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana RPR, VARAM un 

paziņojuma publicēšana mājaslapā www.adazi.lv un laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 

2015.gada janvāris 

1.3.  Programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, 

interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana. 

Programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana vadības 

grupā / darba grupā. 

2015.gada janvāris 

– februāris 

1.4.  Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju 

izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājaslapā un vietējā laikrakstā. 

2015.gada februāris 

– marts  

http://www.adazi.lv/
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Nr. 

p.k. 
Pasākums Termiņš 

1.5.  Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu 

līderus, rezultātu apkopošana. 

2015.gada februāris 

– marts  

1.6.  Ar Programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk., 

konsultācijas ar RPR un kaimiņu pašvaldībām).  

2015.gada februāris 

– marts  

1.7.  Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana. 2015.gada februāris 

– aprīlis  

1.8.  Tikšanās organizēšana ar Ādažu novada iedzīvotājiem  2015.gada marts 

2.  Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums  

2.1.  Konsultācijas ar VVD Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas 

aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par Programmas īstenošanas 

iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts 

birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai. 

2015.gada janvāris 

3.  Programmas 1.redakcijas un vides pārskata 1.redakcijas izstrāde  

3.1.  Programmas 1.redakcijas projekta izstrāde 2015.gada marts – 

jūnijs 

3.2.  Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde 2015.gada aprīlis - 

jūnijs 

3.3.  Programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā 2015.gada jūnijs 

4.  Publiskā apspriešana un saskaņošana  

4.1.  Ādažu novada domes lēmums par Programmas un Vides pārskata projekta 

nodošanu publiskajai apspriešanai, un Programmas projekta nodošanu Rīgas 

plānošanas reģionam, un Vides pārskata projekta nodošanu Vides pārraudzības 

valsts birojam atzinuma saņemšanai. 

2015.gada jūnijs 

4.2.  Paziņojuma par Programmas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu 

publicēšana mājaslapā www.adazi.lv un laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 

2015.gada jūnijs 

4.3.  Programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana. 

Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts birojā 

norādītajām iestādēm. 

2015.gada jūnijs – 

jūlijs  

4.4.  Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana. 2015.gada augusts 

4.5.  Programmas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu 

izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana. 

2015.gada augusts 

4.6.  Programmas un Vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma 

izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājaslapā www.adazi.lv un laikrakstā 

„Ādažu Vēstis”. 

2015.gada augusts 

5.  Programmas un Vides pārskata gala redakcijas  

5.1.  Programmas un Vides pārskata galīgās redakcijas izstrāde, ņemot vērā 

publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos atzinumos norādītos 

iebildumus un priekšlikumus. 

2015.gada augusts 

– oktobris  

5.2.  Ādažu novada domes lēmums par Programmas gala redakcijas apstiprināšanu, 

lēmuma publicēšana mājaslapā www.adazi.lv un laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 

2015.gada 

novembris 

5.3.  Apstiprinātās Ādažu novada attīstības programmas (2016-2022) gala redakcijas 

publiskošana un iesniegšana VARAM un Rīgas plānošanas reģionam. 

2015.gada 

novembris 

6. Aktualizēt darba izstrādes termiņus pēc 1.redakcijas izstrādes. 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 

http://www.adazi.lv/
http://www.adazi.lv/
http://www.adazi.lv/

