
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2017.gada 26.septembrī                                               Nr.216 

 

Par dalību projektā “Draugos ar vidi sev apkārt!” 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja nodibinājuma “Eko forums” 2017.gada 

12.septembra e-pastu “Par sadarbību LVAF projektā” ar aicinājumu piedalīties Latvijas vides 

aizsardzības fonda administrācijas atbalstītā projekta “Draugos ar vidi sev apkārt!” aktivitātē 

“Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas 

simtgadi” (turpmāk – Projekts). Projektu plānots īstenot Rīgas pilsētā, Carnikavas, Līgatnes, 

Cēsu, kā arī Ādažu novadā no 01.11.2017. līdz 30.06.2018.  

Projekta mērķis ir sadarbībā ar pašvaldību īstenot izglītojoša un informatīva rakstura pasākumus 

dažāda vecuma un grupu iedzīvotājiem un apmeklētājiem par pašvaldības atbildībā esošajām 

dabas bagātībām, to aizsardzības, daudzveidības un kultūrvēsturisko nozīmi.  

Novadā plānots organizēt 5 ekspedīcijas, izplatīt Latvijas simtgadei veltītus informatīvus 

materiālus, lai sekmētu tūrismu, popularizētu dabas vērtības un īstenotu izglītojošas aktivitātes. 

Domes dalība Projektā plānota ar publicitāti un informācijas sniegšanu par novada vēsturiskajiem 

faktiem, dabas resursiem un citiem ar vidi saistītiem jautājumiem. 

Piedaloties Projektā, dome veicinās Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam 

šādu prioritāšu un uzdevumu sasniegšanu: 

 VTP3: Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un pievilcīga 

vide (uzdevumi U3.1.1: Nodrošināt pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, 

U3.1.2: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību, U3.1.8: Saglabāt, sakopt un aizsargāt 

dabas resursus, labiekārtot degradētās teritorijas un U3.1.9: Uzlabot vides aizsardzības 

situāciju); 

 VTP5: Apmierināts novada iedzīvotājs (uzdevums U5.1.4: Atbalstīt bērnu un jauniešu 

saturīga brīvā laika aktivitātes skolas brīvlaikos); 

 VTP6: Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas (uzdevumi U6.2.1: 

Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību, U6.2.2: Attīstīt tūrisma infrastruktūru 

Ādažu novadā un U6.2.5: Izveidot un popularizēt tūrisma iespējas Ādažu novadā); 

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

(uzdevums U7.1.1: Informēt par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem); 

 VTP9: Pieejama un kvalitatīva izglītība (uzdevums U9.1.7: Sekmēt un pilnveidot 

audzēkņu mācību procesa kvalitatīvu norisi); 

 VTP11: Attīstīta kultūra (uzdevumi U11.1.3: Nodrošināt kultūrai nepieciešamo 

materiāltehnisko bāzi un U11.1.5: Izpētīt un publiskot novada kultūrvēsturisko 

mantojumu); 

 VTP12: Attīstīta zinātniskā un pētnieciskā darbība (uzdevums U12.1.1: Atbalstīt 

pētniecību un inovācijas Ādažu novadā); 



 

 VTP15: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām (uzdevumi 

U15.1.2: Sekmēt sadarbību starp pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām, un 

U15.1.5: Sekmēt sadarbību ar citām pašvaldībām dažādās jomās). 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, 15.panta otro un piekto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu, 

Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) vidējā termiņa prioritātēm VTP3, VTP5, 

VTP6, VTP7, VTP9, VTP11, VTP12 un VTP15, kā arī to, ka Finanšu komiteja 19.09.2017. 

sniedza pozitīvu atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt domes dalību Projektā. 

2. Uzdot Attīstības un investīciju daļas projektu vadītājai Ingai Pērkonei līdz š.g. 2.oktobrim 

sagatavot atbalsta vēstules projektu nodibinājumam “Eko forums”. 

3. Uzdot muzeja projektu vadītājai Elitai Pētersonei pildīt Projekta domes kontaktpersonas 

pienākumus un 2018.gada februārī un jūlijā sniegt pārskatu domei par Projekta norises gaitu 

un rezultātiem. 

4. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai nodrošināt Projekta publicitāti. 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt Attīstības un investīciju daļas vadītājam. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  

 


