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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2015.gada 25.augustā          Nr.157 

 

Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam pirmās redakcijas un 

Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes (turpmāk – Dome) 27.01.2015. lēmumu Nr.7 „Par 

Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam izstrādes uzsākšanu”, Domes 

30.06.2015. lēmumu Nr.114 „Par Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022. gadam 

izstrādes termiņu precizēšanu”, Domes 28.07.2015. lēmumu Nr.124 „Par Ādažu novada 

Attīstības programmas 2016.-2022. gadam izstrādes termiņu precizēšanu”, likuma “Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta 

ceturto daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.pantu, Ministru kabineta 25.08.2009. 

noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10.punktu, 

Domes 2013.gada 23.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības 

nolikums” 146.2.punktu, kā arī to, ka jautājums 13.08.2015. tika atbalstīts Finanšu komitejā, 

Ādažu novada dome 

 

NOLEMJ: 

 

1. Nodot Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam pirmo redakciju un Vides 

pārskata projektu publiskajai apspriešanai. 

2. Noteikt, ka publiskās apspriešanas laiks ir no 28.08.2015. līdz 26.10.2015. 

3. Paziņojumu (1.pielikums) par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam 

pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu: 

3.1. nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam; 

3.2. nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai; 

3.3. publicēt pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv un laikrakstā “Ādažu Vēstis”; 

3.4. elektroniski nosūtīt Vides pārraudzības valsts birojam. 

4. Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam pirmās redakcijas (2.pielikums) 

dokumentāciju, t.sk., Vides pārskata pirmo redakciju (3.pielikums): 

4.1. elektroniski nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam; 

4.2. elektroniski nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai; 

4.3. nosūtīt Vides pārraudzības valsts birojam; 

4.4. publicēt pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi un sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu – projektu vadītāja 

Inga Pērkone. 

Pielikumā: 

http://www.adazi.lv/
http://www.adazi.lv/
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1. Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam Vides pārskata projekts uz 

98 lp. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 
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1.pielikums 

 

Paziņojums par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam pirmās 

redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu 

 

Ar Ādažu novada domes 2015.gada 25.augusta lēmumu Nr. 157 „Par Ādažu novada attīstības 

programmas 2016.-2022. pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” uzsākta 

Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata 

projekta sabiedriskā apspriešana. Publiskā apspriešana noteikta no 2015.gada 28.augusta 

līdz 2015.gada 26.oktobrim. 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 24.septembrī, plkst.: 17:00 Ādažu 

novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, Ādažu novada Būvvaldē. 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus Ādažu novada attīstības programmas 2016.-

2022.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta papildināšanai iesniegt Ādažu novada 

domē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai elektroniski pa e-pastu: 

inga.perkone@adazi.lv līdz 2015.gada 26.oktobrim, fiziskām personām norādot vārdu, 

uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas 

un darbības vietas adresi. 

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Ādažu novada domes Attīstības un investīciju 

daļas projektu vadītāja Inga Pērkone, tālr.: 67996900, e-pasts: inga.perkone@adazi.lv. 

Ar Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam pirmās redakcijas un Vides 

pārskata projekta materiāliem var iepazīties Ādažu novada domes Attīstības un investīciju 

daļā darba laikā, kā arī Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv. 
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