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Ievads
Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) 26.01.2016. pieņēma lēmumu Nr.9 “Par Ādažu
novada attīstības programmas 2016.-2022. Gadam un Ādažu novada attīstības programmas
2016.-2022.gadam Vides pārskata apstiprināšanu”, apstiprinot Ādažu novada attīstības
programmu 2016.-2022.gadam (turpmāk – Attīstības programma).
Domes 23.01.2018. pieņēma lēmumu Nr.12 “Par Ādažu novada Attīstības programmas
(2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju”, aktualizējot Attīstības
programmas Rīcības plānā un Investīciju plānā ietverto uzdevumu izpildes termiņus,
atbildīgās struktūrvienības un veicot citas izmaiņas.
Saskaņā ar Attīstības programmas Stratēģiskajā daļā minēto, Domei ir jāvic ikgadējā
uzraudzības ziņojuma izstrāde par Attīstības programmas ieviešanu, ietverot šādu
informāciju:


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.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavots uzraudzības ziņojums par Attīstības programmas
izpildi 2017.gadā, kas ietver:
1. Informāciju par Rīcības plāna uzdevumu izpildi 2017.gadā, tostarp konstatētās
novirzes no plānotā un to skaidrojumu (1.pielikums). Informācija sniegta tikai par
tiem uzdevumiem, kuru sākuma vai izpildes termiņš ir norādīts 2017.gads, kā arī ja
uzdevums tika noteikts kā regulāri veicams (1.pielikuma pēdējā aile).
2. Informāciju par Investīciju plāna izpildi 2017.gadā, tostarp, novirzes no plānotā un
to paskaidrojums (2.pielikums). Informācija sniegta tikai par tiem uzdevumieim,
kuru sākuma vai izpildes terminš ir norādīts 2017.gads, kā arī, ja uzdevums tika
noteikts kā regulāri veicams (2.pielikuma pēdējā aile).
3. 2017.gadā īstenoto projektu tabula (3.pielikums).
4. Informāciju par aktualizētajiem Attīstības programmas uzraudzības indikatoriem uz
31.12.2017. (bez aptaujas rezultātiem) (4.pielikums).
Uzraudzības ziņojumu sagatavoja Domes Attīstības un investīciju daļa.
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Secinājumi un priekšlikumi
Secinājumi
1. 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. Ādažu novada Attīstības programma (2016.-2022.) ir plašs stratēģiskais vidēja
termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikti gan pašvaldībai ar
normatīviem aktiem noteikti uzdevumi, gan iniciatīvas, kuru īstenošanu kā obligāti
veicamu funkciju normatīvie akti nenosaka, lai virzītos uz iepriekš minētā vispārējā
mērķa sasniegšanu.
3. Ādažu novada Attīstības programmā (2016.-2022.) noteiktas 15 vidējā termiņa
prioritātes un vairāki uzdevumi. Mērķu un uzdevumu sasniegšanu raksturo
rezultatīvie rādītāji.
4. Attīstības programmas (2016.-2022.) īstenošana notiek gan projektu, gan citu
pasākumu un rīcību veidā, ko īsteno gan lēmējvara, gan pašvaldības iestādes,
struktūrvienības un uzņēmumi. Šajā procesā iespēju robežās tiek iesaistīts ikviens
iedzīvotājs, lai Ādažu novadu kopīgiem spēkiem veidotu tādu, kurā visiem būtu
patīkami dzīvot, strādāt, mācīties un atpūsties.
5. Virzību uz Attīstības programmas mērķa, prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu
izpildi apliecina progress Rīcības plāna (1.pielikums) un Investīciju plāna
uzdevumu izpilde (2.pielikums) 2017.gadā, īstenoto projektu skaits 2017.gadā
(3.pielikums) un aktualizētie Attīstības programmas uzraudzības indikatori uz
31.12.2017. (4.pielikums).
6. Salīdzinoši sekmīga virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir šādās Attīstības
programmas vidējā termiņa prioritātēs:


“VTP1: Sakārtota inženiertehniskā infrastruktūra” (izņemot uzdevumu
“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”);



“VTP2: Attīstīta satiksmes infrastruktūra un satiksmes drošība”;



“VTP3: Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un
pievilcīga vide” (izņemot uzdevumu “U3.1.4: Veikt pašvaldības vēsturisko
ēku atjaunošanu”);



“VTP4: Sakārtotas polderu un citas meliorācijas sistēmas”;



“VTP5: Apmierināts novada iedzīvotājs” (izņemot uzdevumus “U5.1.1:
Sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistīšanos
sabiedriskās aktivitātēs”, “U5.1.2: Veicināt un atbalstīt jauniešu
nodarbinātību”; “U5.4.1: Nodrošināt sabiedrisko drošību (ugunsdrošība,
civilā drošība, drošība uz ūdens)”, “U5.4.3: Uzlabot pašvaldības policijas
tehnisko nodrošinājumu”);
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“VTP6: Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas”
(izņemot uzdevumu “U6.1.3: Attīstīt ūdens ceļus”);



“VTP8: Novada teritorija – pievilcīga investoriem” (izņemot uzdevumus
“U8.1.4: Izstrādāt un ieviest PPP projektus”, “U8.1.5: Attīstīt tirgus
laukumus”);



“VTP9: Pieejama un kvalitatīva izglītība”;



“VTP10: Daudzveidīgas sporta aktivitātes” (izņemot uzdevumu “U10.1.4:
Atbalstīt sporta aktivitātes”);



“VTP11: Attīstīta kultūra”;



“VTP13: Sekmīga pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārvalde”
(izņemot uzdevumus “U13.1.2: Uzlabot pašvaldības pakalpojumu kvalitāti”,
“U13.1.5: Veikt funkcionālo auditu pašvaldībā”, “U13.1.7: Veikt aktivitātes
darba spējas vecuma iedzīvotāju deklarēšanās skaita pieauguma
veicināšanai”);



“VTP14: Ilgtspējīgas attīstības plānošana” (izņemot uzdevumu “U14.1.4:
Veikt novada attīstības plānošanas dokumentu monitoringu”);



“VTP15: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un
organizācijām” (izņemot uzdevumu “U15.1.1: Sekmēt sadarbību ar citām
pašvaldībām, pašvaldību un valsts iestādēm ceļu infrastruktūras attīstībā”).

7. Nepietiekoša virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir šādās Attīstības
programmas vidējā termiņa prioritātēs:


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



“VTP12: Attīstīta zinātniskā un pētnieciskā darbība” (izņemot uzdevumu
“U12.1.3: Atbalstīt tehnisko jaunradi”).

8. Veicot Attīstības programmas aktualizāciju 2018.gada sākumā, daļai no Rīcības
plānā un Investīciju plānā iekļauto 2017.gada uzdevumiem ir pārcelti izpildes
termiņi. Galvenie šādas rīcības iemesli bija saistīti ar pašvaldības budžeta
ierobežojumiem un politiskiem lēmumiem, novirzēm no plānotā laika grafika
Eiropas Savienības aktivitāšu uzsaukumos to īstenošanas uzsākšanai, kā arī
objektīvām novirzēm no laika grafika projektēšanas un būvdarbu pakalpojumiem.
Priekšlikumi
1. Precizēt informāciju
(4.pielikums):


par

Attīstības

programmas

uzraudzības

rādītājiem

Paredzēt jaunus uzraudzības rādītājus:

Vidējā
termiņa
prioritāte

Uzraudzības indikators

Uzraudzības
indikatora
mērvienība

VTP1

Mājsaimniecības, kas pieslēgušās
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai

%

SIA
Ūdens”

“Ādažu

VTP1

Mājsaimniecības,

%

SIA

“Ādažu

kas

pieslēgušās
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Informācijas avots
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Vidējā
termiņa
prioritāte

Uzraudzības indikators
centralizētajai
savākšanas sistēmai

Uzraudzības
indikatora
mērvienība

notekūdeņu

Informācijas avots
Ūdens”

VTP2

Ceļa seguma bilance (bruģakmens)

VTP2

Veloinformācijas stendi

skaits

Attīstības
investīciju daļa

un

VTP2

Veloapkopes stendi – velopumpis,
remontstends

skaits

Attīstības
investīciju daļa

un

VTP3

Primārās enerģijas gada patēriņa
samazinājums sabiedriskajās ēkās

kWh/gadā

Energopārvaldnieks

VTP3

Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu
samazinājums gadā

CO2
ekvivalenta
tonnas

Energopārvaldnieks

VTP4

Dambja pļaušana

km

Saimniecības
un
infrastruktūras daļa

VTP9

Bērni, kam sniegts pašvaldības
atbalsts mākslas jomā (dejā)

skaits

Ādažu Mākslas un
mūzikas skola



Precizēt uzraudzības rādītāju nosaukumus:

Vidējā
termiņa
prioritāte

Iepriekšējais uzraudzības
indikators

VTP6

Muzeja apmeklētāji

VTP9

Bērni
pašvaldības
izglītības iestādē

VTP9

Pirmskolas vecuma bērnu skaits, kuri
stāv rindā un kuriem pašvaldība
nevar nodrošināt vietas pirmskolas
izglītības iestādē

VTP9

Mūžizglītības
cilvēki



ietvaros

%

Saimniecības
un
infrastruktūras daļa

Jaunais uzraudzības indikators
Kultūras centra, t.s. Vēstures un
mākslas galerijas apmeklētāji

vispārējās Skolēni pašvaldības vispārējās
izglītības iestādē
Pirmskolas vecuma (sākot ar
2017.gada informāciju - skaits ir
rēķināts no pusotra gada) bērnu
skaits, kuri stāv rindā un kuriem
pašvaldība nevar nodrošināt vietas
pašvaldības pirmskolas izglītības
iestādē

apmācītie Izglītojoša rakstura pasākumi (tāds
termins kā "mūžizglītība" Kultūras
centrā neeksistē no 2011.gada)

Precizēt informācijas avotus šādiem uzraudzības rādītājiem:

Vidējā
termiņa
prioritāte

Uzraudzības indikators

Iepriekšējais
informācijas
avots

VTP5

Dabiskais pieaugums

Dzimtsarakstu
nodaļa

VTP9

Pirmskolas vecuma bērnu skaits, kuri Klientu
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Jaunais
informācijas
avots
Iedzīvotāu
reģistrs
Vienotās
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Vidējā
termiņa
prioritāte



Iepriekšējais
informācijas
avots
stāv rindā un kuriem pašvaldība apkalpošanas
nevar nodrošināt vietas pirmskolas centrs
izglītības iestādē
Uzraudzības indikators

Jaunais
informācijas
avots
pašvaldību
sistēmas
bērnudārzu
elektronisko
rindu modulis

Precizēt atsevišķu uzraudzības rādītāju bāzes vērtības.

2. Izstrādājot jaunu Attīstības programmu pēc 2022.gada, samazināt Rīcības plāna un
Investīciju plāna apjomu, saglabājot tikai uzdevumus, kuru izpildei ir tieši
nepieciešami finanšu līdzekļi, izvērtēt iespēju dokumentus tieši saistīt ar
struktūrvienību / iestāžu kārtējā gada darba plāniem.
3. Izstrādājot jaunu Attīstības programmu pēc 2022.gada, izvērtēt iespēju precizēt
Attīstības programmas uzraudzības kārtību.
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