1.pielikums

Rīcības plāns
(aktualizēts ar Ādažu novada domes 26.03.2019. lēmumu Nr.52)
Ādažu novada Attīstības programmā 2016.-2022. gadam ietvertie uzdevumi tiek aktualizēti, konkretizējot rīcības, projektus, finanses un termiņus.
Attīstības programma tiek sasaistīta ar Ādažu novada projektu datu bāzi, tādejādi optimizējot projektu uzraudzību un programmas izpildes gaitu.

Uzdevumi (U)*

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

1.1.1.1. Esošās situācijas
centralizētajā
ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmā
izpēte

SIA “Ādažu
Ūdens”

2016.-2022.

Citi finansējuma
avoti

Veikta esošās situācijas izpēte
centralizētajā
ūdensapgādes
un
kanalizācijas sistēmā.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

1.1.1.2. Centralizēti
piegādātā dzeramā ūdens
kvalitātes novērtējums

SIA “Ādažu
Ūdens”

2016.-2022.

Citi finansējuma
avoti

Noteikti
centralizēti
piegādātā
dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

1.1.1.3. Centralizētās
ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu kvalitātes
attīstībai nepieciešamo
pasākumu noteikšana

SIA “Ādažu
Ūdens”

2016.-2022.

Privātais
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Noteikti
pasākumi
centralizētās
ūdensapgādes
un
kanalizācijas
sistēmas kvalitātes attīstībai.

Nav veiktas.

1.1.1.4. Pasākumi
centralizēti piegādātā
dzeramā ūdens kvalitātes
paaugstināšanai

SIA “Ādažu
Ūdens”

2016.-2022.

Citi finansējuma
avoti

Veikti pasākumi centralizēti piegādātā
dzeramā
ūdens
kvalitātes
paaugstināšanai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

Pasākumi vai
aktivitātes

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

VTP1: Sakārtota inženiertehniskā infrastruktūra
U1.1.1: Atbalstīt
centralizēto
ūdensapgādes un
kanalizācijas
pakalpojumu attīstību,
t.sk., dzeramā ūdens
kvalitātes uzlabošanos
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

SIA “Ādažu
Ūdens”

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

2016.-2022.

Privātais
finansējums Citi
finansējuma
avoti

Īstenoti
projekti
centralizētās
ūdensapgādes
un
kanalizācijas
sistēmas pakalpojumu kvalitātes
attīstībai.

SID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Apzināta esošā situācija

Papildināta info par
plānotajiem darbības
rezultātiem un
rezultatīviem rādītājiem.

Būvvalde, SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas
vietas,
kur
ar
komunikācijām nav nodrošināta esošā
blīvā apbūve, un kur veidojas vai
paplašinās blīvas apbūves teritorijas.
Noteiks,
kādas
komunikācijas
nepieciešamas katrā no blīvas apbūves
teritorijām.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

1.1.3.2. Tehniski
ekonomisko pamatojumu
izstrāde
inženierkomunikāciju
sistēmas attīstībai

SID

Nav plānots
īstenot

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāti
tehniski
ekonomiskie Precizēta informācija par
pamatojumi
inženierkomunikāciju
projekta īstenošanas
sistēmu
(siltumapgādes,
ūdens, termiņu (no 2016.-2022. uz
kanalizācijas, lietus ūdens, elektro,
“Nav plānots īstenot”).
sakaru sistēmas) attīstībai.
Papildināta info par
Līdz 2019.gadam nav bijusi vajadzība
plānotajiem darbības
tādus izstrādāt.
rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

1.1.3.3.
Inženierkomunikāciju
sistēmu attīstības projektu
īstenošana

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Īstenoti projekti inženierkomunikāciju
sistēmu
(siltumapgādes,
ūdens,
kanalizācijas, lietus ūdens, elektro,
sakaru sistēmas) attīstībai.

1.1.1.5. Centralizētās
ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu attīstības
projektu īstenošana
U1.1.2: Uzlabot esošo
inženierkomunikāciju
tehnisko stāvokli

1.1.2.1. Esošās situācijas
apzināšana (lietus
notekūdeņu kanalizācija un
sakari)

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

1.1.3.1. Komunikāciju,
kādas nepieciešams
izveidot blīvas apbūves
teritorijās, noteikšana
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Nav veiktas.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Rezultatīvie rādītāji
Līdz 2019.gadam izpildīts: Gaujas
iela, Attekas iela, Muižas iela u.c.
Citus projektus plānots īstenot
ilgtermiņā.

SIA “Ādažu
ūdens”, SIA
“Ādažu
Namsaimnieks”,
SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Īstenoti
projekti
komunikāciju
(siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas,
lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas)
izveidei
līdz
blīvas
apbūves
teritorijām.
Projektus Garkalnē, Stapriņos u.c.
plānots īstenot ilgtermiņā.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

1.1.3.5. Nepieciešamās
tehniskās infrastruktūras
izveide komercteritoriju
pie Kadagas ceļa attīstībai,
komercteritoriju
realizācijai

SID, AID

2016.-2022.

Privātais
finansējums

Īstenoti
projekti
tehniskās
infrastruktūras
izveidei
komercteritoriju pie Kadagas ceļa
attīstībai.
Līdz 2019.gadam izpildīts: uzsākta
Mežaparka ceļa projektēšana un
sadarbībā
ar
AM
izbūvēts
kanalizācijas spiedvads.
Citus projektus plānots īstenot
ilgtermiņā.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

1.1.4.1. Esošās situācijas
ūdenssaimniecības sistēmā
izpēte

SIA “Ādažu
Ūdens”

2016.-2022.

Citi finansējuma
avoti

1.1.4.2. Tehniskā projekta
izstrāde bijušās NAI
Kadagā rekultivācijai

SIA “Ādažu
Ūdens”

2016.

Pašvaldības
finansējums
Citi finanšu
avoti

1.1.3.4. Projektu
īstenošana komunikāciju
izveidei līdz blīvas
apbūves teritorijām

U1.1.4: Izstrādāt un
ieviest
ūdenssaimniecības un
lietus ūdeņu
novadīšanas sistēmas
attīstības projektus
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Veikta esošās situācijas
ūdenssaimniecības sistēmā.

izpēte

Izpildīts. Izstrādāts tehniskais projekts
NAI Kadagā rekultivācijai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*

U1.2.1: Nodrošināt
energoefektīvu
apgaismojumu
apdzīvotajās vietās un
sabiedriskās vietās, kur
tas vēl nav nodrošināts

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

1.1.4.3.
Ūdenssaimniecības
sistēmas attīstības projekta
īstenošana Garkalnes
ciemā

SIA “Ādažu
Ūdens”

1.1.4.4.
Ūdenssaimniecības
sistēmas attīstības projekta
īstenošana līdz Stapriņiem

Pasākumi vai
aktivitātes

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Īstenots projekts ūdenssaimniecības
sistēmas attīstībai Garkalnes ciemā.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2020. uz 2022.).

SIA “Ādažu
Ūdens”

2020.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Privātais
finansējums

Īstenots projekts ūdenssaimniecības
sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
2018.-2020. uz 2020.2022.).

1.1.4.5.
Ūdenssaimniecības
sistēmas attīstības projekta
īstenošana Smilgās

SIA „Ādažu
Ūdens”

2020.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Īstenots projekts ūdenssaimniecības
sistēmas attīstībai Smilgās.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

1.1.4.6.
Ūdenssaimniecības
sistēmas attīstības projekta
īstenošana Ādažu ciemā
(ūdens urbums un ūdens
attīrīšanas iekārtas)

SIA “Ādažu
Ūdens”

2019.-2021.

Pašvaldības
Īstenots projekts ūdenssaimniecības
finansējums,
sistēmas attīstībai, palielinot dzeramā
Cits finansējums ūdens apjomu Ādažu ciemā.

Jauns pasākums.

1.1.4.7. Ādažu centra NAI
jaudas palielināšana

SIA “Ādažu
Ūdens”

2018.-2021.

Pašvaldības
Izstrādāts būvprojekts un īstenots
finansējums,
projekts Ādažu centra NAI jaudas
palielināšanai.
Privātais
finansējums,
Cits finansējums

Jauns pasākums.

1.2.1.1. Ielu apgaismojuma
attīstības plāna izstrāde
(t.sk., paredzot apgaismes
līniju rekonstrukciju,
dzīvsudraba spuldžu
nomaiņa, apgaismes
sistēmas vadības
sakārtošana)

Energopārvaldni
eks

2016.

Pašvaldības
finansējums
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Izpildīts.
Izstrādāts
ielu
apgaismojuma attīstības plāns (t.sk.,
paredzot
apgaismes
līniju
rekonstrukciju, dzīvsudraba spuldžu
nomaiņa, apgaismes sistēmas vadības
sakārtošana).

Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Tiek izpildīts regulāri. Sagatavoti
pārskati par ielu apgaismojuma
attīstības plāna izpildi.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

SID

2018.-2019.

Pašvaldības
finansējums

Ierīkots apgaismojums uz Podnieku
ceļa.
Līdz 2019.gadam izpildīts: izstrādāts
būvprojekts un veikta iepirkumu
procedūra.
Līdz 2019.gadam plānots: pabeigt
būvdarbus.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2022. uz 2019.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Būvvalde

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Atbalstīti telekomunikāciju sniedzēju
attīstības projekti.

Nav veiktas.

1.2.2.2. Sadarbība ar
telekomunikāciju
sniedzējiem bezmaksas
WiFi nodrošināšanai
publiskās vietās

SID

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Notikušas sarunas ar telekomunikāciju
sniedzējiem par iespēju atsevišķās
publiskās vietās Ādažu novadā
nodrošināt piekļuvi bezmaksas WiFi.
Līdz
2019.gadam
sarunas
ar
telekomunikāciju sniedzējiem nav
bijušas.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

1.2.2.3. Bezmaksas WiFi
nodrošināšana publiskās
vietās

SID

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Atsevišķās publiskās vietās Ādažu
novadā tiek nodrošināta piekļuve
bezmaksas WiFi.

Nav veiktas.

1.2.3.1. Iespēju ieviest
videi draudzīgas enerģijas
ražošanas un alternatīvu
elektroenerģijas ieguves
veidus izvērtējums

SID

Nav plānots
īstenot

Pašvaldības
finansējums

1.2.1.3. Podnieku ceļa
apgaismojuma izveide

U1.2.3: Sekmēt videi
draudzīgas enerģijas
ražošanas un alternatīvu
enerģijas ieguves
veidus

Izpildes
termiņš vai
periods

Energopārvaldnieks

1.2.1.2. Ielu apgaismojuma
attīstības plāna izpildes
pārskatu sagatavošana

U1.2.2: Veicināt
telekomunikāciju
attīstību Ādažu novadā

Izpildītāji

1.2.2.1. Atbalsts
telekomunikāciju sniedzēju
attīstības piedāvājumiem
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Izvērtēta
iespēja
ieviest
videi Precizēta informācija par
draudzīgas enerģijas ražošanas un
projekta īstenošanas
alternatīvu elektroenerģijas ieguves termiņu (no 2016.- uz “Nav
veidus.
plānots īstenot”).

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Enerģijas ražošana nav pašvaldības
funkcija.

U1.2.4: Nodrošināt ēku
energoefektivitāti

1.2.3.2. Ādažu NAI dūņu
anaeroba stabilizēšana ar
enerģijas ieguvi (Ādažu
NAI dūņu
apsaimniekošana
kompostēšanas procesā)

SIA “Ādažu
Ūdens”

2017.-2020.

Privātais
finansējums
ES fondu
finansējums
SIA “Ādažu
Ūdens”
finansējums

Izbūvēti dūņu kompostēšanas lauki
(2017.gadā)
un
uzsākta
dūņu
apsaimniekošana
kompostēšanas
procesā (2018.gadā).

Precizēts projekta
īstenošanas uzsākšanas
laiks (no 2018. uz 2017.).

1.2.3.3. Ādažu centra NAI
jaudas palielināšana

SIA “Ādažu
Ūdens”, ĀND

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums,
Ādažu ūdens
finansējums un
AM finansējums

Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā
īstenots projekts Ādažu centra NAI
jaudas
palielināšanai.
Līdz
2020.gadam plānots: rekonstruēt
Centra KSS Attekas ielā.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2017. uz 2020.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

1.2.3.4. Citas aktivitātes
videi draudzīgas enerģijas
ražošanas un alternatīvu
tās ieguves veidu
ieviešanai

SID

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Īstenotas aktivitātes videi draudzīgas
enerģijas ražošanas un alternatīvu
elektroenerģijas
ieguves
veidu
ieviešanai.
Uzdevums ir nesamērīgs pašvaldībai
un netiks realizēts.
Līdz 2019.gadam pasākums nav
izpildīts, jo MK noteikumi nav biznesa
videi draudzīgi.
Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.
Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

Darba grupa,
iestādes un
struktūrvienības

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Izstrādāts pašvaldības ēku
energoattīstības plāns (t.sk., regulāra
elektroenerģijas un siltumenerģijas
audita
veikšana,
iekštelpu
apgaismojuma
nomaiņa,
termoregulatoru
uzstādīšana,
siltumapgādes sistēmas apkope un

Nav veiktas.

1.2.4.1. Pašvaldības ēku
energoattīstības plāna
izstrāde (t.sk., regulāra
elektroenerģijas un
siltumenerģijas audita
veikšana, iekštelpu
apgaismojuma nomaiņa,
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

balansēšana,
dežūrapsildes
iestādīšana, vējtveru uzstādīšana, logu
un durvju blīvēšana vai nomaiņa,
kustību sensoru uzstādīšana, atbildīgo
darbinieku apmācība u.c.).

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.)
1.2.4.2. Pašvaldības ēku
energoattīstības plāna
pasākumu iekļaušana
Ādažu novada Attīstības
programmā un iestāžu
budžeta plānos

Energopārvaldni
eks, iestādes,
struktūrvienības

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Pašvaldības ēku energoattīstības plāna
pasākumi iekļauti Ādažu novada
Attīstības programmā un iestāžu
budžeta plānos.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

1.2.4.3. Saistošo
noteikumu sagatavošana
un pieņemšana par
nekustamā īpašuma
nodokļa atlaides
piemērošanu gandrīz
nulles un zema enerģijas
patēriņa dzīvojamām
mājām

Energopārvaldni
eks

Nav plānots
īstenot

Pašvaldības
finansējums

Sagatavoti un pieņemti saistošie
noteikumi par nekustamā īpašuma
nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz
nulles un zema enerģijas patēriņa
dzīvojamām mājām.
Ir veikti grozījumi saistošajos
noteikumos par NĪN atvieglojumiem
ēku energoefektivitātes pasākumiem.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Precizēta informācija par
projekta īstenošanas
termiņu (no 2019. uz “Nav
plānots īstenot”)
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

1.2.4.4. Pašvaldības ēku
energoattīstības plāna
izpildes pārskatu
sagatavošana

Energopārvaldnieks

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Sagatavoti pārskati par pašvaldības
ēku energoattīstības plāna izpildi.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).
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Uzdevumi (U)*

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

1.2.4.5. Gandrīz nulles
enerģijas patēriņa
demonstrācijas pašvaldības
ēkas projektēšana

Energopārvaldni
eks, SID

2019.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Izprojektēta gandrīz nulles enerģijas
patēriņa demonstrācijas pašvaldības
ēka.
SID uzskata, ka uzdevums ir
nesamērīgs pašvaldībai un netiks
realizēts.
Mainīts pasākuma izpildes termiņš
sakarā ar pašvaldības ierobežotajām
budžeta iespējām.

Nav veiktas.

1.2.4.6. Gandrīz nulles
enerģijas patēriņa
demonstrācijas pašvaldības
ēkas būvniecība

Energopārvaldni
eks, SID

2020.

Pašvaldības
finansējums

Izbūvēta gandrīz nulles enerģijas
patēriņa demonstrācijas pašvaldības
ēka.
SID uzskata, ka uzdevums ir
nesamērīgs pašvaldībai un netiks
realizēts.
Mainīts pasākuma izpildes termiņš
sakarā ar pašvaldības ierobežotajām
budžeta iespējām.

Nav veiktas.

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)

SID, ĀVS,
ĀPII, KPII, AID

2016.-2020.

Pasākumi vai
aktivitātes

Pašvaldības
Īstenoti energoefektivitātes pasākumi,
finansējums, cits piesaistot trešās puses finansējumu
finansējums
(t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana,
bēniņu
siltināšana,
cauruļvadu
siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu
siltināšana,
ventilācijas
sistēmas
rekonstrukcija, pagrabu siltināšana).
Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā
tika vestas pārrunas ar potenciālajiem
partneriem; 2018.gadā pasākums
netika īstenots.
Līdz 2020.gadam plānots: 2019.gadā
plānots siltināt ĀPII, noslēgt līgumu
par temperatūras režīma regulēšanu.
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Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*

U1.2.5: Izveidot un
ieviest
energopārvaldības
sistēmu

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

1.2.4.8. Save your
bUildiNg by SavINg
Energy. Begin to move
more quickly (“Accelerate
SUNShINE”)

AID, SID

2017.-2020.

Horizon 2020

Veicināt
energoefektivitātes
pakalpojuma
līgumu
(EPC)
attīstību/ieviešanu Latvijā, attīstot un
piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet
arī
izstrādājot
standartizētu
dokumentāciju
sabiedrisko
ēku
sektoram.
Veikti
sabiedrības
informēšanas
pasākumi,
daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku
energoefektivitātes paaugstināšanas
atbalsta pasākumi.
Līdz
2019.gadam
izpildīts:
apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā
un 2 no 2 nepieciešamajām ēkām
publiskajā sektorā; veiktas publicitātes
aktivitātes.
Līdz 2020.gadam plānots: panākt, ka
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā
tiek parakstīti 6 EPC līgumi un
publiskajā sektorā – 2 EPC līgumi;
veikt publicitātes aktivitātes.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

1.2.5.1. Darba grupas
noorganizēšana
energopārvaldības sistēmas
ieviešanai

Izpilddirektors

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noorganizētas darba grupas
energopārvaldības sistēmas ieviešanai.
Sistēma tika ievesta 2017.gadā.

Nav veiktas.

1.2.5.2.
Energopārvaldnieka
darbības uzsākšana

Personāldaļa

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Pašvaldībā darbu uzsācis
energopārvaldnieks.

Nav veiktas.

1.2.5.3. Energopārvaldības
sistēmas dokumentācijas
izstrāde

Energopārvaldnieks

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Izstrādāti energopārvaldības
sistēmas dokumenti.

Nav veiktas.

Pasākumi vai
aktivitātes
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Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Uzdevumi (U)*

U1.2.6: Labiekārtot
siltumapgādes sistēmu

U1.2.7: Sekmēt
mobilitāti

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

1.2.5.4. Energopārvaldības
sistēmas sertifikācija,
paziņojums Ekonomikas
ministrijai

Energopārvaldnieks

2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Veikta energopārvaldības
sistēmas sertifikācija, sagatavots
paziņojums Ekonomikas ministrijai.

Nav veiktas.

1.2.5.5. Paziņojums
Ekonomikas ministrijai par
energopārvaldības sistēmas
ieviešanu

Energopārvaldnieks

2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts.
Nosūtīts
paziņojums
Ekonomikas
ministrijai
par
energopārvaldības sistēmas ieviešanu.

Nav veiktas.

1.2.6.1. Ilgtermiņa līguma
slēgšana centralizētās
siltumapgādes
nodrošināšanai, paredzot
jaunas investīcijas siltuma
avotā un atjaunojamo
energoresursu plašāku
lietojumu

SIA “Ādažu
Namsaimnieks”

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noslēgts ilgtermiņa līgums
centralizētās
siltumapgādes
nodrošināšanai,
paredzot
jaunas
investīcijas
siltuma
avotā
un
atjaunojamo energoresursu plašāku
lietojumu.

Nav veiktas.

1.2.6.2. Esošo siltumtrašu
pakāpeniska modernizācija

SIA “Ādažu
Namsaimnieks”

2017.-2021.

Pašvaldības
finansējums

Pakāpeniski
siltumtrases.

esošās

Nav veiktas.

1.2.6.3. Jaunu
siltumenerģijas patērētāju
piesaiste CSS, tās esošajās
robežās

SIA “Ādažu
Namsaimnieks”

2016.-2021.

Pašvaldības
finansējums

Piesaistīti
jauni
siltumenerģijas
patērētāji CSS, tās esošajās robežās.

Nav veiktas.

1.2.6.4. Jaunas – esošās, uz
atjaunojamiem resursiem
balstītas, katlu mājas
pārbūve – izbūve Ādažu
centrā

SIA “Ādažu
Namsaimnieks”

2018.-2019.

ES fondu
finansējums,
SIA
“Balteneko”,
SIA “Ādažu
Namsaimnieks”

Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz
atjaunojamiem resursiem balstīta,
katlu māja Ādažu centrā, lai
nodrošinātu centralizēto siltumapgādi.

Nav veiktas.

SID, AID,
Būvvalde

2016.-2021.

Pašvaldības
finansējums

Attīstīti videi draudzīgi pārvietošanās
veidi (esošās situācijas analīze;
efektīvāko
pārvietošanās
veidu
noteikšana dažādos maršrutos; ērtu un
drošu velonovietņu plānošana un

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

1.2.7.1. Videi draudzīgu
pārvietošanās veidu
attīstība (esošās situācijas
analīze; efektīvāko
pārvietošanās veidu
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modernizētas

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

noteikšana dažādos
maršrutos; ērtu un drošu
velonovietņu plānošana un
iekārtošana publisko un
pašvaldības ēku tuvumā)

U1.2.8: Ieviest
energoefektivitātes
standartu

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

iekārtošana publisko un pašvaldības
ēku tuvumā).
Līdz 2019.gadam veikta esošās
situācijas analīze, ērtu un drošu
velonovietņu plānošana un iekārtošana
publisko un pašvaldības ēku tuvumā.

1.2.7.2. Elektrotransporta
pilotprojekta īstenošana
(elektriskā transporta
tirgus piedāvājuma analīze,
līdzfinansējuma
piesaistīšana pašvaldības
elektriskā transporta
iegādei, iepirkuma
organizēšana, projekta
ieviešana)

Energopārvaldnieks,
AID, SID

Nav plānots
īstenot

Pašvaldības
finansējums

Īstenots elektrotransporta pilotprojekts Precizēta informācija par
(elektriskā
transporta
tirgus
projekta īstenošanas
piedāvājuma analīze, līdzfinansējuma termiņu (no 2016.-2021. uz
piesaistīšana pašvaldības elektriskā
“Nav plānots īstenot”).
transporta
iegādei,
iepirkuma Papildināta informācija par
organizēšana, projekta ieviešana).
projekta plānotajiem
Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā darbības rezultātiem un to
tika veikts monitorings un analizēta
rezultatīviem rādītājiem.
situācija; 2018.gadā pasākums netika
īstenots.

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)

Energopārvaldnieks,
AID, SID

Nav plānots
īstenot

Pašvaldības
finansējums

Izveidots elektrotransporta uzlādes Precizēta informācija par
punktu tīkls (uzlādes iekārtu tirgus
projekta īstenošanas
piedāvājuma
analīze
un termiņu (no 2020.- uz “Nav
elektrotransporta uzlādes punktu tīkla
plānots īstenot”).
plānošana,
līdzfinansējuma
piesaistīšana elektrisko uzlādes iekārtu
iegādei
un
pieslēgšanai,
elektrotransporta uzlādes punktu tīkla
veidošana).

JID

2019.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta Zaļā publiskā iepirkuma
procedūra un lietojums pašvaldības
iepirkumos.

1.2.8.1. Zaļā publiskā
iepirkuma procedūras
izstrāde un lietojums
pašvaldības iepirkumos
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Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*
U1.2.9: Īstenot
informatīvos
pasākumus enerģijas
gala lietotājiem

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

1.2.9.1. Informācijas
izvietošana uz enerģijas
patēriņa rēķiniem

SIA “Ādažu
Namsaimnieks”

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Uz enerģijas patēriņa
rēķiniem izvietota informācija.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

1.2.9.2. Mobilitātes un
Energodienu rīkošana

AID, SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizēta
Mobilitātes
un
Energodienas.
Energodienu
organizēšana
nav
mērķtiecīga.
Katru gadu tiek īstenota Zemes stunda.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Katru gadu” uz 2016.2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

1.2.9.3. Informatīvo
materiālu publiskošana

SAD, Energopārvaldnieks
AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Tiek izpildīts regulāri. Publicēti
informatīvie
materiāli
izdevumā
“Ādažu Vēstis”, mājaslapā, Facebook.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Pasākumi vai
aktivitātes

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

VTP2: Attīstīta satiksmes infrastruktūra un satiksmes drošība
U2.1.1: Uzlabot
satiksmes drošību uz
pašvaldības ceļiem un
ielām

2.1.1.1. Esošā ceļa
infrastruktūras stāvokļa
izpēte

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikta ceļu infrastruktūras stāvokļa
izpēte. Noteiktas vietas, kurās būtu
nepieciešams
veikt
aktivitātes
satiksmes drošības uzlabošanai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

2.1.1.2. Projektu izstrāde
satiksmes drošības
uzlabošanai uz Ādažu
pašvaldības ceļiem un
ielām

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izstrādāti projekti satiksmes drošības
uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības
ceļiem un ielām.
Līdz 2019.gadam izpildīts: Gaujas,
Attekas u.c. ielām.
Ilgtermiņā plānots izstrādāt arī citus
ielu projektus.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

2.1.1.3. Satiksmes drošības
uzlabošanas projektu
īstenošana uz Ādažu

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Īstenoti projekti satiksmes drošības
uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības
ceļiem un ielām. Uzstādītas ātrumu
samazinošās zīmes, labiekārtotas

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

pašvaldības ceļiem un
ielām

U2.1.2: Uzturēt,
labiekārtot un atjaunot
pašvaldības ielas un
ceļus

2.1.2.1. Esošā ceļa
infrastruktūras stāvokļa
izpēte

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Citi finansējuma
avoti

gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums
pie gulošajiem policistiem.
Līdz 2019.gadam izpildīts: Gaujas,
Attekas u.c. ielām.
Ilgtermiņā plānots īstenot arī citus ielu
projektus.

darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikta ceļu infrastruktūras stāvokļa
izpēte. Noteiktas vietas, kurās būtu
nepieciešams
veikt
aktivitātes
satiksmes drošības uzlabošanai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

2.1.2.2. Pašvaldības ceļu ar
asfalta segumu atjaunošana

SID,
Aizsardzības
ministrija

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Atjaunots Kadagas ceļš (1,5 km),
Mežaparka ceļš (1,6 km), Briljantu
ceļš (0,35 km) atjaunoti gājēju celiņi,
ierīkots apgaismojums. Uzlabots visu
satiksmes dalībnieku drošības līmenis.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

2.1.2.3. Pašvaldības ceļu ar
grants un šķembu segumu
atjaunošana

SID, AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Atjaunots Smilškalnu ceļš un Laveru
ceļš. Izstrādāts TP Vecštāles ceļa
sakārtošanai un savienojuma ar Sējas
novadu izveidošanai.

Nav veiktas.

2.1.2.4. Pašvaldības ielu
segumu atjaunošana

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izstrādāti TP pašvaldības ielu seguma
atjaunošanai. Veikta Gaujas ielas
atjaunošana posmā starp Rīgas gatvi
un Attekas ielu. Veikta Ķiršu, Muižas
u.c. ielu seguma atjaunošana, ceļa
infrastruktūras attīstība. Izbūvēts
Attekas ielas turpinājums.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

2.1.2.5. Pašvaldības ielu ar
grants un šķembu segumu
nomaiņa pret bruģi

SID

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Pašvaldības ielām (Skolas, Dārza,
Bērzu, Ziedu, Gaujmalas, Depo) grants

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

un šķembu segums nomainīts pret
bruģi.
2.1.2.6. Kādreizējā
Pēterburgas ceļa izpēte

SID, Būvvalde

2017.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikta kādreizējā Pēterburgas ceļa
izpēte.
Nepieciešama vēsturiskā izpēte – to
dara vēsturnieki. Kad tiks atrasts
trasējums – tematiskajā ainavu
plānojumā, tas tiks likts vietā un
pievienotas prasības ceļa atjaunošanai.
Pašvaldība 2018.gadā šim pasākumam
nav piešķīrusi līdzekļus.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2018. uz 2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

2.1.2.7. Kādreizējā
Pēterburgas ceļa trasējuma
projekta izstrāde

SID

Nav plānots
īstenot

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts kādreizējā Pēterburgas ceļa
projekts.

Precizēta informācija par
projekta īstenošanas
termiņu (no 2018.-2022. uz
“Nav plānots īstenot”).

2.1.2.8. Kādreizējā
Pēterburgas ceļa trasējuma
iezīmēšana

SID

Nav plānots
īstenot

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Dabā iezīmēts kādreizējā Pēterburgas Precizēta informācija par
ceļa maršruts.
projekta īstenošanas
termiņu
(no 2018.-2022. uz
Līdz 2019.gadam pasākums nav
“Nav plānots īstenot”).
izpildīts.
Papildināta informācija par
Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

2.1.2.9. Citu projektu
izstrāde pašvaldības ielu
un ceļu atjaunošanai

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izstrādāti projekti Ādažu pašvaldības
ceļu un ielu atjaunošanai.
Līdz 2019.gadam izpildīts: izstrādāti
Vārpu ielas, Gaujas ielas, Muižas ielas
u.c. projekti.
Ilgtermiņā plānots īstenot arī Bukultu
un citus projektus.
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Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*

U2.1.3: Veikt izmaiņas
satiksmes organizācijas
shēmās

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

2.1.2.10. Citu pašvaldības
ielu un ceļu atjaunošanas
projektu īstenošana

SID

2.1.3.1. Esošo satiksmes
organizācijas shēmu pie
Ādažu vidusskolas un
citām izglītības iestādēm
stāvokļa izpēte

Pasākumi vai
aktivitātes

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

2017.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Īstenoti projekti pašvaldības ceļu un
ielu atjaunošanai (Luksti, Vēja iela).

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

SID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Veikta esošo satiksmes
organizācijas shēmu pie Ādažu
vidusskolas un citām izglītības
iestādēm stāvokļa izpēte. Noteiktas
aktivitātes satiksmes organizācijas
shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām
izglītības iestādēm uzlabošanai.

Nav veiktas.

2.1.3.2. Satiksmes
organizācijas risinājumu
pie jaunās mācību
īstenošanas vietas izstrāde

AID, SID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts.
Veikta
satiksmes
organizācijas shēmas izpēte pie jaunās
mācību īstenošanas vietas.

Nav veiktas.

2.1.3.3. Projektu izstrāde
satiksmes organizācijas
shēmu pie Ādažu
vidusskolas un citām
izglītības iestādēm
uzlabošanai

SID

2021.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izstrādāti
projekti
satiksmes
organizācijas shēmu pie Ādažu
vidusskolas un citām izglītības
iestādēm uzlabošanai.

Precizēts projekta
īstenošanas uzsākšanas
termiņš (no 2016. uz
2021.).

2.1.3.4. Projektu
īstenošana satiksmes
organizācijas shēmu pie
Ādažu vidusskolas un
citām izglītības iestādēm
pilnveidošanai

SID

2021.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Īstenoti
projekti
satiksmes
organizācijas shēmu pie Ādažu
vidusskolas un citām izglītības
iestādēm pilnveidošanai.

Precizēts projekta
īstenošanas uzsākšanas
termiņš (no 2016. uz
2021.).

2.1.3.5. Ātrumu
regulējošās zīmes pie
ciemu robežām

SID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Uzstādītas zīmes, kas
liecina, kur sākas un beidzas ciemi.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2019. uz 2018.).
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Uzdevumi (U)*
U2.1.4: Izbūvēt,
labiekārtot un atjaunot
stāvvietas

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

2.1.4.1. Darba grupas
noorganizēšana
koncepcijas izstrādei par
stāvvietu ierīkošanu
Gaujas ielas skvēru
teritorijā

SID, Būvvalde

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noorganizētas darba grupas
sanāksmes koncepcijas izstrādei par
stāvvietu ierīkošanu Gaujas ielas
skvēru teritorijā.

Nav veiktas.

2.1.4.2. Koncepcijas par
stāvvietu ierīkošanu
Gaujas ielas skvēru
teritorijā izstrāde

SID, Būvvalde

2016.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izpildīts. Izstrādāta koncepcija par
stāvvietu ierīkošanu Gaujas ielas
skvēru teritorijā.

Nav veiktas.

2.1.4.3. Stāvvietas izbūve
“Gaujas ielas skvēru”
teritorijā (Gaujas 31
laukuma izbūve)

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidots
stāvlaukums; veikts labiekārtojums pie
stāvlaukuma (īstenota 1.kārta).
Līdz 2021.gadam plānots realizēt
2.kārtu (uzlikt bruģa segumu).

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

AID, būvvalde

Nav plānots
īstenot

Pašvaldības
finansējums

Veikta Park & Ride sistēmas izveides
izpēte.

Precizēta informācija par
projekta īstenošanas
termiņu (no 2019.- uz “Nav
plānots īstenot”).

2.1.4.5. Park & Ride
sistēmas izveides attīstība

SID

Nav plānots
īstenot

Pašvaldības
finansējums

Izveidota Park & Ride sistēma.

Precizēta informācija par
projekta īstenošanas
termiņu (no 2019.-2022. uz
“Nav plānots īstenot”).

2.1.4.6. Labiekārtot
teritorijas pie
daudzdzīvokļu mājām
Kadagā

SID

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Privātais
finansējums

Labiekārtotas
autostāvvietas
pie
daudzdzīvokļu mājām Kadagā (t.sk., ar
privāto līdzfinansējumu).
Līdz 2017.gada beigām nebija
apstiprināts detālplānojums.

Pasākumi vai
aktivitātes

2.1.4.4. Park & Ride
sistēmas izveides izpēte
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Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*
U2.1.5: Veicināt ceļu
infrastruktūras attīstību
pie Tallinas šosejas

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

2.1.5.1. Situācijas ceļa
infrastruktūras attīstībai
pie valsts galvenā autoceļa
A1 “Rīga – Ainaži” (E67)
(piebraucamie ceļi,
divlīmeņu krustojumi,
ieskriešanās joslas, gājēju
tuneļi vai tilti utt.) izpēte

Būvvalde

2.1.5.2. Projektu izstrāde
ceļa infrastruktūras
attīstībai pie valsts galvenā
autoceļa A1 “Rīga –
Ainaži” (E67)
(piebraucamie ceļi,
divlīmeņu krustojumi,
ieskriešanās joslas, gājēju
tuneļi vai tilti utt.)

Pasākumi vai
aktivitātes

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

2016.-2017.

Valsts
finansējums

Izpildīts. Veikta situācijas ceļa
infrastruktūras attīstībai pie valsts
galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži”
(E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu
krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju
tuneļi vai tilti utt.) izpēte).
Ievietots teritorijas plānojumā.

Nav veiktas.

Būvvalde, SID

2018.-2022.

valsts
finansējums

Izstrādāti projekti ceļa infrastruktūras
attīstībai pie valsts galvenā autoceļa
A1
“Rīga
–
Ainaži”
(E67)
(piebraucamie
ceļi,
divlīmeņu
krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju
tuneļi vai tilti utt.).
Īstenots pētījums ar Carnikavas
novada domi. Parakstīts Sadarbības
līgums
Nr.
JUR
2019-01/58
22.01.2019.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Precizēts projekta
īstenošanas uzsākšanas
gads (no 2016. uz 2018.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

2.1.5.3. Baltezera
apvedceļa izbūve,
sadarbībā ar LR Satiksmes
ministriju un Garkalnes
novada domi

SID

2020.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izbūvēts
Baltezera
apvedceļš,
sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju
un Garkalnes novada domi.

Precizēts projekta
īstenošanas uzsākšanas
gads (no 2019. uz 2020.).

2.1.5.4. Šķērsojuma pie A1
izbūve pie Stapriņiem,
sadarbībā ar LR Satiksmes
ministriju

SID, būvvalde

2020.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Īstenota gājēju savienojuma izbūve
starp Ādažiem un Stapriņiem Gaujas
ielas galā.
Paredzēts teritorijas plānojumā.

Precizēts projekta
īstenošanas uzsākšanas
gads (no 2019. uz 2020.).

2.1.5.5. Šķērsojuma pie A1
izbūve pie kokaudzētavas

SID, Būvvalde

2022.

Citi finansējuma
avoti

Izbūvēts viadukts pie kokaudzētavas
uz A1.
Projekta izstrādi Būvvalde nevada.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).
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Uzdevumi (U)*

U2.1.6: Veikt
pašvaldības ielu un ceļu
izbūvi

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

2.1.5.6. Šķērsojuma pie A1
izbūve pie Muižas

SID, Būvvalde

2022.

Citi finansējuma
avoti

Izbūvēts viadukts pie Muižas uz A1.
Paredzēts
teritorijas
plānojumā.
Projekta izstrādi Būvvalde nevada.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.)

2.1.5.7. Projektu
īstenošana ceļa
infrastruktūras attīstībai
pie valsts galvenā autoceļa
A1 “Rīga – Ainaži” (E67)
(piebraucamie ceļi,
divlīmeņu krustojumi,
ieskriešanās joslas, gājēju
tuneļi vai tilti utt.)

SID

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Īstenoti projekti ceļa infrastruktūras
attīstībai pie valsts galvenā autoceļa
A1
“Rīga
–
Ainaži”
(E67)
(piebraucamie
ceļi,
divlīmeņu
krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju
tuneļi vai tilti utt.).

Nav veiktas.

2.1.6.1. Lauku ielas izbūve

SID

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts Lauku ielas izbūves
projekts. Izbūvēta Lauku iela.
Līdz 2019.gadam netika realizēts.
Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

2.1.6.2. Kadagā, ceļa no
Kadagas PII līdz ciematam
“Saulespļavas” izbūve
(Kāpas iela)

SID, Būvvalde

2018.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts būvprojekts, zemes vienības
sadalītas mežaparka apbūvei un
izbūvēts ceļš (700 m) no Kadagas PII
līdz ciematam “Saulespļavas”.
Izstrādāts un apstiprināts Kadagas
centra detālplānojums, kur fiksēta
paredzētā ielas trase. Projektu nevada
Būvvalde.
Tiek apvienots ar pasākumu Nr.
2.1.6.9.
Līdz
2019.gadam:
izstrādāts
atmežošanas plāns un veikta koku
cirsmas izsole.
Līdz 2020.gadam plānots: veikt izbūvi.

Precizēts pasākuma
nosaukums.
Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2020.).
Precizēta informācija par
finanšu resursiem.
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Pasākumi vai
aktivitātes
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Uzdevumi (U)*

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

2.1.6.3. Paralēlceļa
projektēšana, saskaņošana
un izbūve līdz Ataru ceļam

SID, Būvvalde

2022.

Pašvaldības
finansējums

Izprojektēts un izbūvēts paralēlceļš
līdz Ataru ceļam.
Paredzēts
teritorijas
plānojumā.
Projektu nevada Būvvalde.

Nav veiktas.

2.1.6.4. Venču ceļa (V46)
savienojuma ar autoceļu
A2 izbūve, sadarbībā ar
LR Satiksmes ministriju
un Garkalnes novada domi

Būvvalde

2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Īstenota
Venču
ceļa
(V46)
savienojuma ar autoceļu A2 izbūve.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

2.1.6.5. Attekas ielas
turpinājuma izbūve

AID, SID

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izbūvēts Attekas ielas turpinājums.
Paredzēts teritorijas plānojumā.
Līdz 2019.gadam izpildīts: veikta
Attekas ielas izbūve no Gaujas ielas
līdz katlu mājai
Līdz 2023.gadam plānots: veikt
turpinājuma izbūvi no katlu mājas līdz
Pirmajai ielai.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2019. uz 2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

2.1.6.6. Autoceļa izbūve
paralēli Tallinas šosejai

SID, Būvvalde

Nav plānots
īstenot

Citi finansējuma
avoti

2.1.6.7. Jaunas
piebrauktuves izbūve pie
daudzdzīvokļu mājām
Kadagā

SID, Būvvalde

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Privātais
finansējums

Izveidotas jaunas piebrauktuves pie
daudzdzīvokļu mājām Kadagā.
Izstrādāts un apstiprināts Kadagas
centra
detālplānojums,
ar
piebrauktuvēm ēku teritorijām.

Nav veiktas.

2.1.6.8. Vietējās nozīmes
ielas starp daudzdzīvokļu
mājām un centrālo aktīvās
atpūtas teritoriju izbūve
Kadagā

SID, Būvvalde

2017.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Privātais
finansējums

Izbūvēta vietējās nozīmes iela starp
daudzdzīvokļu mājām un centrālo
aktīvās atpūtas teritoriju Kadagā (~520
m).

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Pasākumi vai
aktivitātes
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Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Izbūvēts autoceļš paralēli Tallinas Precizēta informācija par
šosejai.
projekta īstenošanas
Paredzēts
teritorijas
plānojumā. termiņu (no 2020.- uz “Nav
plānots īstenot”).
Projektu nevada Būvvalde.

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Izstrādāts un apstiprināts Kadagas
centra
detālplānojums,
ar
piebrauktuvēm ēku teritorijām.
Līdz 2019.gadam tika veikta stāvvietu
pieejamības izpēte.
Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.

U2.1.7: Uzlabot esošos
un izveidot jaunus
gājēju celiņus,
veloceliņus un velo
novietnes

U2.1.8: Attīstīt velo
maršrutus

2.1.6.9. Ceļa uz atkritumu
laukumu Kadagā izbūve

SID

2018.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Izbūvēts ceļš Kadagā uz atkritumu
laukumu.
Tiek apvienots ar pasākumu Nr.
2.1.6.2.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2019. uz 2020.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

2.1.7.1. Esošās gājēju un
veloceliņu infrastruktūras
izpēte

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikta esošā inženierkomunikāciju
sistēmu tehniskā stāvokļa izpēte.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

2.1.7.2. Gājēju un
veloceliņu maršrutu
izstrāde, attīstības projektu
izstrāde un īstenošana

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Veikta gājēju un veloceliņu maršrutu
izveide,
trasēšana,
marķēšana,
izveidoti publiski pieejami velo
infrastruktūras
objekti
ar
velostatīviem,
velopumpjiem
un
velosipēdu remontu stendiem.

Nav veiktas.

2.1.8.1. Esošo un
potenciālo velo maršrutu
Ādažu novadā apzināšana

AID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts.
Apzināti
esošie
un
potenciālie velo maršruti Ādažu
novadā.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

2.1.8.2. Ādažu novada velo
maršrutu iekļaušana Eiro
velo maršrutu tīklā

AID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts.
Ādažu novada
velo
maršrutiem (Ādaži – Dūņezers, Ādaži
– M.Baltezers, Ādaži – L.Baltezers,
Ādaži – Sēja, Ādaži – jūra, Ādaži -

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Garkalne) piešķirti Eiro velo maršrutu
numuri.
2.1.8.3. Aktivitātes velo
maršrutu attīstībai

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veiktas aktivitātes
attīstībai.

U2.1.9: Paplašināt
sabiedrisko
pārvadājumu maršrutu
tīklu

2.1.9.1. Tikšanās ar SIA
“Ekspress Ādaži”

AID, SID, SAD

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domi un SIA “Ekspress
Ādaži”. Veiktas izmaiņas sabiedriskā
transporta maršrutos.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

U2.1.10: Uzbūvēt,
labiekārtot un atjaunot
pašvaldības tiltus

2.1.10.1. Projekta izstrāde
Kaula tilta pārbūvei, lai to
varētu izmantot
autotransporta vajadzībām

SID

2020.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts projekts Kaula tilta
pārbūvei, lai to varētu izmantot
autotransporta vajadzībām.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
2019.-2020. uz 2020.2022.).

2.1.10.2. Kaula tilta
pārbūve, lai to varētu
izmantot autotransporta
vajadzībām

SID

2020.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Kaula tilts pārbūvēts, lai to varētu
izmantot autotransporta vajadzībām.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
2019.-2020. uz 2020.2022.).

2.1.10.3. Tilta pār Gauju
Āņos projekta izstrāde

SID,
Aizsardzības
ministrija

2020.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār
Gauju Āņos.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.

2.1.10.4. Tilta pār Gauju
Āņos izbūve, sadarbībā ar
LR Aizsardzības ministriju
un LR Satiksmes
ministriju

SID,
Aizsardzības
ministrija

2021.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.

2.1.11.1. Alternatīvo
transporta satiksmes veidu
attīstības iespēju
izvērtējums

Eneropārvaldnieks,
AID, SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

U2.1.11: Veicināt
alternatīvo transporta
veidu attīstību

21

velo

maršrutu

Izvērtēta
alternatīvo
transporta
satiksmes veidu attīstība.
2017.gadā tika veikts monitorings un
analizēta situācija.

Nav veiktas.

Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

AID, SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domi un aviācijas lidlauka
pārstāvjiem. Noskaidrotas lidlauka
vajadzības tā attīstībai.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2018. uz 2022.).

SID, Būvvalde,
AID

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izskatītas iespējas atjaunot kuģīšu
satiksmi
Baltezeros,
izvērtēt
kuģošanas iespējas Vējupē.
Pašvaldība 2018.gadā šim pasākumam
nav piešķīrusi finansējumu.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Energopārvaldnieks,
SID

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izstrādāts
projekts
alternatīviem
transporta
satiksmes
veidiem
nepieciešamās infrastruktūras izveidei.

Nav veiktas.

2.1.11.5. Dzelzceļa atzara
uz Eimuriem izbūve

SID

2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Veikta dzelzceļa atzara uz Eimuriem
izbūve.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

2.1.11.6. Citiem
alternatīviem transporta
satiksmes veidiem
nepieciešamās
infrastruktūras izveide

SID

2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Veikta
alternatīviem
transporta
satiksmes veidiem nepieciešamās
infrastruktūras izveide.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.)

2.1.11.7. Garkalnes ciema
Lazdu ielas labiekārtošanu
un izbūve no Lazdu ielas
18 līdz Lazdu ielai 22

SID

2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Labiekārtota Garkalnes ciema Lazdu
iela un izbūvēta Lazdu iela posmā no
Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.)

Pasākumi vai
aktivitātes
2.1.11.2. Tikšanās ar
aviācijas lidlauka
pārstāvjiem, lai
noskaidrotu viņu
vajadzības lidlauka
attīstībai
2.1.11.3. Izskatīt iespēju
atjaunot kuģīšu satiksmi
Baltezeros, izvērtēt
kuģošanas iespējas Vējupē
2.1.11.4. Alternatīviem
transporta satiksmes
veidiem nepieciešamās
infrastruktūras projekta
izstrāde
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Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes
2.1.11.8. Apgaismojuma
izveide no ciemata
“Ķurzuļi” līdz viesu
namam

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

SID

2022.

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izveidots apgaismojums no ciemata
“Ķurzuļi” līdz viesu namam.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

VTP3: Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un pievilcīga vide
U3.1.1: Nodrošināt
pašvaldības nekustamo
īpašumu
apsaimniekošanu

3.1.1.1. Informācijas
apkopošana par
pašvaldības nekustamajiem
īpašumiem

SID, Būvvalde,
AID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Apkopota informācija par
pašvaldības
nekustamajiem
īpašumiem.

Nav veiktas.

3.1.1.2. Darba grupas
noorganizēšana
pašvaldības nekustamo
īpašumu apsaimniekošanai

SID, Būvvalde,
AID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noorganizētas darba grupas
sanāksmes pašvaldības nekustamo
īpašumu apsaimniekošanai.

Nav veiktas.

3.1.1.3. Rīcības plāna
izstrāde pašvaldības
nekustamo īpašumu
apsaimniekošanai

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts rīcības plāns pašvaldības
nekustamo
īpašumu
apsaimniekošanai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

3.1.1.4. Darba grupas
noorganizēšana Ūdensrožu
parka attīstības
koncepcijas izstrādei

AID

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noorganizētas darba grupas
sanāksmes Ūdensrožu parka attīstības
koncepcijas izstrādei.

Nav veiktas.

3.1.1.5. Ūdensrožu parka
attīstības koncepcijas
izstrāde

AID

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts.
Izstrādāta
koncepcija
Ūdensrožu parka attīstībai.

Nav veiktas.

3.1.1.6. Ūdensrožu parka
lokālplānojuma,
detālplānojuma izstrāde

Būvvalde

2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Izstrādāts Ūdensrožu parka
lokālplānojums, detālplānojums.
Ūdensrožu
parka
teritorijas
izmantošanas veids atrunāts Teritorijas
plānojumā.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2019. uz 2018.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

3.1.1.7. Ūdensrožu parka
attīstības projekta izstrāde

Būvvalde,
Sporta daļa,
AID, SID

2018.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts projekts Ūdensrožu parka
attīstībai.
Līdz 2019.gadam izpildīts: izstrādāta
koncepcija.
Līdz 2020.gadam plānots: izstrādāt
Ūdensrožu parka attīstības projektu.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2019. uz 2020.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

3.1.1.8. Aktivitātes
Ūdensrožu parka attīstībai

SID, AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Īstenotas aktivitātes Ūdensrožu parka
attīstībai.
Līdz 2019.gadam izpildīts: Mežu
dienu projekta ietvaros veikta bērnu
rotaļu iekārtu izveide, piknika galdu un
soliņu izvietošana, Lielās talkas laikā
sakopšana. SID izdalīja 5 zemes
gabalus pārdošanai un Mežaparka ceļa
projektā
paredzēti
inženiertīklu
pieslēgumi un gājēju celiņš.
Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

3.1.1.9. Pastaigu taku un
celiņu – dabas taku ar
atraktīviem atpūtas
elementiem izveide Ādažu
novada ciemos

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Izveidotas atpūtas vietas mežos, ar
pastaigu
un
atpūtas
vietām,
tematiskiem elementiem.
Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidots
sākums takai Vējupes pludmalē.
Līdz 2022.gadam plānots: izveidot
pastaigu takas un celiņus citos Ādažu
novada ciemos.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

3.1.1.10. Katlu mājas
Kadagā pārveidošana par
pašvaldības noliktavām

SID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Katlu māja Kadagā
pārveidota
par
pašvaldības
noliktavām.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2018. uz 2017.)..

SID, Būvvalde,
AID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noorganizētas darba grupas
sanāksmes pašvaldībai piederošo

Nav veiktas.

3.1.1.11. Darba grupas
noorganizēšana
pašvaldībai piederošo
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

zemes īpašumu
nepieciešamības
izvērtēšanai

zemes
īpašumu
izvērtēšanai.

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

nepieciešamības

Būvvalde, AID

2018.-2019.

Pašvaldības
finansējums

Noteikta visu pašvaldībai piederošo
zemes īpašumu nepieciešamība.

Nav veiktas.

3.1.1.13. Zemes ierīcības
darbi Kadagā

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Uzmērītas jaunveidojamās zemes
vienības un nekustamais īpašums
iereģistrēts
valsts
kadastra
informācijas sistēmā.
Līdz 2019.gadam izpildīts: tika
izstrādāti zemes ierīcības darbi
Ūdensrožu parkam.
Ilgtermiņā tiks izstrādāti citi ierīcības
darbi.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

3.1.1.14.
Manipulatora/pašizkrāvēja
iegāde

SID

2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts.
Iegādāts
/pašizkrāvējs.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

3.1.2.1. Darba grupas
noorganizēšana Ādažu
novada publiskās ārtelpas
attīstības koncepcijas
izstrādei

AID, SID,
Būvvalde

2016

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noorganizētas darba grupas
sanāksmes Ādažu novada publiskās
ārtelpas
attīstības
koncepcijas
izstrādei.

Nav veiktas.

3.1.2.2. Ādažu novada
publiskās ārtelpas esošās
situācijas apzināšana

AID

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Apzināta esošā Ādažu
novada publiskās ārtelpas situācija.

Nav veiktas.

3.1.2.3. Obligātās, jeb
nepieciešamās publiskās
ārtelpas teritoriju

AID, SID,
Būvvalde

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noskaidrota obligāto, jeb
nepieciešamo
publiskās
ārtelpas
teritoriju labiekārtojuma daļa (ietves,

Nav veiktas.

3.1.1.12. Nekustamo
īpašumu “Gaujas ielas
skvēri”, Gaujas ielā 25B
un Gaujas ielā 31 attīstības
koncepcijas izstrāde

U3.1.2: Sekmēt novada
publiskās ārtelpas
attīstību

Rezultatīvie rādītāji
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manipulators

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

labiekārtojuma daļas
noteikšana
3.1.2.4. Ādažu novada
publiskās ārtelpas attīstības
koncepcijas izstrāde

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Rezultatīvie rādītāji
velo celiņi, sabiedriskā transporta
pieturas).

AID, SID,
Būvvalde

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Izstrādāta koncepcija Ādažu
novada publiskās ārtelpas attīstībai.

Nav veiktas.

3.1.2.5. Darba grupas
noorganizēšana
apstādījumu koncepcijas
izstrādei

AID, Būvvalde

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noorganizētas darba grupas
sanāksmes apstādījumu koncepcijas
izstrādei.

Nav veiktas.

3.1.2.6. Apstādījumu
koncepcijas izstrāde

AID, Būvvalde

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Izstrādāta
koncepcija.

Nav veiktas.

3.1.2.7. Zīmju, pilonu
izvietošana ciemos un citās
novada teritorijās

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Ciemos un citās novada teritorijās
uzstādītas informatīvās zīmes un
piloni.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2019. uz 2022.).

3.1.2.8. Vides objektu
izvietošana Ādažu novada
teritorijā sadarbībā ar
uzņēmējiem

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Privātais
finansējums

Veicināta sadarbība ar uzņēmējiem,
piedāvājot viņiem līdzdarboties Ādažu
publiskās ārtelpas dekorēšanā –
izveidot vides objektus (ziedu trauki,
skulpturāli
objekti,
arī
soliņi,
velostatīvi u.c.) vienlaicīgi ar iespēju
reklamēt sevi.

Nav veiktas.

3.1.2.9. Alderu muižas
parka attīstības
koncepcijas izstrāde

AID

2017.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta Alderu muižas
attīstības koncepcija.

3.1.2.10. Alderu muižas
parka izmantošana
sabiedrības vajadzībām

SID, AID

2018.-2022.

Citi finansējuma
avoti
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apstādījumu

parka

Labiekārtota Alderu muižas parka
teritorija.
Līdz 2019.gadam izpildīts: konkursa
“Sabiedrība ar dvēseli 2018” ietvaros
Alderu parkā tika ierīkotas koka

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).
Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

3.1.2.11. “Zaļās” pieturas
izveide pie autoceļa A1
U3.1.3: Pilnveidot
atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmu

U3.1.4: Veikt
pašvaldības vēsturisko
ēku atjaunošanu

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

šūpoles, miskaste, atpūtas soliņš un
galdiņš.
Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.

darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

SID

2018.-2022.

Citi finansējuma
avoti

Izveidota ”zaļā” pietura pie autoceļa
A1.
A1 nav SID jurisdikcija.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

3.1.3.1. Darba grupas
noorganizēšana atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas
kvalitātes paaugstināšanai

SID, SIA
“Ādažu
Namsaimnieks”

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Notikušas darba grupas sanāksmes
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
kvalitātes paaugstināšanai.
2018.gadā veikts jauns iepirkums.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

3.1.3.2. Pasākumu
noteikšana atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas
kvalitātes paaugstināšanai

SID, SIA
“Ādažu
Namsaimnieks”

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Noteikti
pasākumi
atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes
paaugstināšanai.
2018.gadā jaunajam iepirkumam tika
izstrādāta jauna TS ar iestrādātām
prasībām kvalitātes paaugstināšanai.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

3.1.3.3. Pasākumi
atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas
kvalitātes paaugstināšanai

SID, SIA
“Ādažu
Namsaimnieks”

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Īstenoti pasākumi atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes
paaugstināšanai.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2022. uz 2018.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

3.1.4.1. Pašvaldībai
piederošo vēsturisko ēku
atjaunošanas projektu
izstrāde

SID, AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izstrādāti
pašvaldībai
piederošo
vēsturisko ēku atjaunošanas projekti.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2019. uz 2022.).

3.1.4.2. Pašvaldībai
piederošo vēsturisko ēku
atjaunošana

SID, AID

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Veikta
pašvaldībai
piederošo
vēsturisko ēku atjaunošana.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2019. uz 2022.).
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Mainīts pasākuma izpildes termiņš
sakarā ar pašvaldības ierobežotajām
budžeta iespējām.

U3.1.5: Attīstīt rotaļu,
sporta un atpūtas
laukumus

3.1.4.3. Tikšanās saistībā
ar pašvaldības teritorijā
esošo vēsturisko ēku
tehniskā stāvokļa
atjaunošanu

Būvvalde, AID,
SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Notikušas tikšanās ar personām, kam
pašvaldības
teritorijā
pieder
vēsturiskas ēkas.
Līdz 2019.gadam Baltezerā tika
noorganizēts arhitektu plenērs.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2018. uz 2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

3.1.4.4. Aktivitātes
pašvaldības teritorijā esošo
vēsturisko ēku tehniskā
stāvokļa atjaunošanai

SID, Būvvalde,
AID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izpildīts.
Veiktas
aktivitātes
pašvaldības teritorijā esošo vēsturisko
ēku tehniskā stāvokļa atjaunošanai.
Izstrādāta remontdarbu tāme Gaujas
16 ēkai.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

3.1.5.1. Darba grupas
noorganizēšana rotaļu un
sporta laukumu attīstības
koncepcijas izstrādei

AID, Būvvalde

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noorganizētas darba grupas
sanāksmes rotaļu un sporta laukumu
attīstības koncepcijas izstrādei.

Nav veiktas.

3.1.5.2. Rotaļu un sporta
laukumu attīstības
koncepcijas izstrāde

AID, Būvvalde

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Izstrādāta publiskās ārtelpas
koncepcija, kurā ir paredzēti rotaļu un
spēļu laukumi.

Nav veiktas.

3.1.5.3. Līgo laukuma
labiekārtošana Ādažu
centrā, 4.kārta

AID, SID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Izbūvēti: gājēju celiņi no
autobusu pieturas uz parku, gājēju
celiņš ap svētku egli, ugunskura vieta,
atsevišķas apstādījumu grupas.

Nav veiktas.

3.1.5.4. Bērnu un jauniešu
aktīvās atpūtas parku
ierīkošana Ādažu novadā

AID, SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izbūvēta jauniešiem aktīvās atpūtas
vietas
ar sporta laukumiem,
skrituļotāju celiņiem, āra galda

Nav veiktas.
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

tenisiem utt. – iespēja jauniešiem
aktīvi atpūsties tuvāk mājām.

U3.1.6: Attīstīt novada
kapsētas

3.1.5.5. Darba grupas
noorganizēšana
koncepcijas izstrādei
jauniešu aktīvās atpūtas
parka ierīkošanai Ādažos

AID, Būvvalde,
Sporta daļa

2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noorganizētas darba grupas
sanāksmes
koncepcijas
izstrādei
jauniešu aktīvās atpūtas parka
ierīkošanai Ādažos.

Nav veiktas.

3.1.5.6. Koncepcijas
izstrāde jauniešu aktīvās
atpūtas parka ierīkošanai
Ādažos

AID, Būvvalde,
Sporta daļa

2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts.
Izstrādāta
koncepcija
jauniešu aktīvās atpūtas parka
ierīkošanai Ādažos.

Nav veiktas.

3.1.5.7. Suņu pastaigu
laukumu izveide un suņu
ekskrementu savākšanai
domāto atkritumu urnu
uzstādīšana

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Urnu izvietojuma programma un
izveide.
Līdz 2019.gadam daļēji izpildīts:
izvietotas urnas.
Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

3.1.5.8. Publisko atpūtas
laukumu izveidošana

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Izveidoti publiski atpūtas laukumi.
Līdz 2019.gadam izpildīts: Vējupes
pludmale, Alderu parkā (talka),
Ūdensrožu parkā (Mežu projekts).
Līdz 2022.gadam plānots: pēc
nepieciešamības
izveidot
citus
publiskos atpūtas laukumus.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

3.1.5.9. Līgo laukuma
labiekārtošana Ādažu
centrā, 5.kārta

SID

2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Izbūvēta publiskā tualete.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

3.1.6.1. Novada kapsētu
esošās situācijas
izvērtējums

SID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noteikta novada kapsētu
esošā situācija.
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Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2018.).

Uzdevumi (U)*

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

SID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noteiktas aktivitātes novada
kapsētu attīstībai (Mainīt saistošos
noteikumus, mainīt pakalpojumu
apmaksas kārtību, veikt atmežošanu,
izveidot
darba
vietu
kapsētas
apsaimniekotājam, ieviest uzskaites
sistēmu, uzsākt kapu grāmatas
digitalizāciju).

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2018.).

SID, Būvvalde

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Īstenotas aktivitātes novada
kapsētu attīstībai (Tika mainīti
saistošie noteikumi, pakalpojumu
apmaksa, veikta atmežošana, izveidota
darba
vieta
kapsētas
apsaimniekotājam, ieviesta uzskaites
sistēma, uzsākta kapu grāmatas
digitalizācija).

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2018.).

3.1.7.1. Darba grupas
noorganizēšana jauniešu
centra izveidei

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists,
AID, Kultūras
centrs, Izglītības
iestādes,
Sociālais
dienests

2016.-2019.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas
darba
grupas
sanāksmes jauniešu centra izveidei.
Kultūras centrā šādas darba grupas
izveide nav nepieciešama. Regulāri,
pēc grafika jaunieši izmanto Kultūras
centru brīvā laika pavadīšanai.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

3.1.7.2. Darba grupas
noorganizēšana
multifunkcionālā sociālā
centra izveidei

Sociālais
dienests, AID

2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noorganizētas darba grupas
sanāksmes multifunkcionālā sociālā
centra izveidei.

Nav veiktas.

3.1.7.3. Koncepcijas
izstrāde multifunkcionālā
sociālā centra ierīkošanai

Sociālais
dienests, AID

2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts.
Izstrādāta
koncepcija
multifunkcionālā
sociālā
centra
izveidei.

Nav veiktas.

3.1.7.4. Bibliotēkas
izveides projekta izstrāde

AID, Bibliotēka

2020.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts projekts bibliotēkas izveidei.
Iespējams, Gaujas ielā 16.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.

Pasākumi vai
aktivitātes
3.1.6.2. Novada kapsētu
attīstībai nepieciešamo
aktivitāšu noteikšana

3.1.6.3. Aktivitātes novada
kapsētu attīstībai

U3.1.7: Veikt jaunu
pašvaldības ēku izbūvi

30

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Rezultatīvie rādītāji
Mainīts pasākuma izpildes termiņš
sakarā ar pašvaldības ierobežotajām
budžeta iespējām.

3.1.7.5. Īstenots
bibliotēkas projekts

SID, Bibliotēka

2021.

Pašvaldības
finansējums

Izveidota bibliotēka.
Mainīts pasākuma izpildes termiņš
sakarā ar pašvaldības ierobežotajām
budžeta iespējām.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.

3.1.7.6. Darba grupas
noorganizēšana brīvā laika
centra pieaugušajiem
izveidei

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists,
AID, SID,
Kultūras centrs

2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas
darba
grupas
sanāksmes
brīvā
laika
centra
pieaugušajiem izveidei.
Kultūras centrā šādas darba grupas
izveide nav nepieciešama. Regulāri,
pēc grafika pieaugušie izmanto
Kultūras
centru
brīvā
laika
pavadīšanai.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

3.1.7.7. Brīvā laika centra
pieaugušajiem izveides
projekta izstrāde

SID, Izglītības
darba un
jaunatnes lietu
speciālists,
Sociālais
dienests

2018.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts projekts brīvā laika centra
pieaugušajiem izveidei. Iespējams,
Gaujas ielā 16.
Līdz 2019.gadam pasākums netika
uzsākts.
Līdz 2020.gadam plānots: izstrādāt
projektu.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

3.1.7.8. Brīvā laika centra
pieaugušajiem izveide

SID

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izveidots
brīvā
laika
centrs
pieaugušajiem,
t.sk.
izveidota
interaktīva digitālā kultūrvēsturiskā
ekspozīcija un iekārtota bibliotēka.
Mainīts pasākuma izpildes termiņš
sakarā ar pašvaldības ierobežotajām
budžeta iespējām.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2021. uz 2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

3.1.7.9. Multifunkcionāla
sociālā centra, kurā
ietilpst: 1) rehabilitācijas

Sociālais
dienests, AID,
SID

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izveidota multifunkcionāla
centra ēka bērniem ar
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sociālā
īpašām

Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

centrs bērniem ar īpašām
vajadzībām, 2) dienas
centrs pilngadīgām
personām ar garīgās
attīstības traucējumiem, 3)
specializēta darbnīca
pilngadīgām personām ar
funkcionāliem un garīgās
attīstības traucējumiem, 4)
higiēnas centrs, 5) ģimenes
atbalsta centrs, ēkas
izveide
U3.1.8: Saglabāt,
sakopt un aizsargāt
dabas resursus,
labiekārtot degradētās
teritorijas

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

ES fondu
finansējums

vajadzībām un pilngadīgām personām
ar garīgiem traucējumiem.
Izglītības darba un jaunatnes lietu
speciāliste lūdz projektā ieplānot
jaudīgākas
inženietrehniskās
komunikācijas, lai ēkai būtu iespējams
pieprojektēt jauniešu centra namiņu.

3.1.8.1. Ādažu novada
teritorijā esošo dabas
resursu apzināšana

Ādažu Vēstures
un mākslas
galerija, SID,
AID, Būvvalde

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Apzināti Ādažu novadā
esošie
dabas
resursi.
Muzeja
speciāliste ir apzinājusi esošos
resursus.

3.1.8.2. Ādažu novada
teritorijā esošo degradēto
teritoriju apzināšana

Būvvalde, SID,
AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Apzinātas Ādažu novadā
degradētās teritorijas.

esošās

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.

3.1.8.3. Pasākumu
noteikšana dabas resursu
saglabāšanai, sakopšanai
un aizsardzībai

Būvvalde, SID,
AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noteikti pasākumi dabas resursu
saglabāšanai,
sakopšanai
un
aizsardzībai.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.

3.1.8.4. Pasākumu
noteikšana degradēto
teritoriju atjaunošanai

Būvvalde, SID,
AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noteikti pasākumi degradēto teritoriju
atjaunošanai.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.

3.1.8.5. Aktivitātes dabas
resursu saglabāšanai,
sakopšanai un aizsardzībai

AID, Būvvalde

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Īstenotas aktivitātes dabas resursu
saglabāšanai,
sakopšanai
un
aizsardzībai (informācijas plākšņu
izvietošana
uz
aizsargdambja,
Ūdensrožu parkā, poligona teritorijā).

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
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Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*

U3.1.9: Uzlabot vides
aizsardzības situāciju

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

3.1.8.6. Aktivitātes
degradēto teritoriju
atjaunošanai

SID

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Īstenotas
aktivitātes
degradēto
teritoriju atjaunošanai (Kadagā, Ādažu
centrā).

Nav veiktas.

3.1.8.7. Vides politikas
plāna izstrāde

AID

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. SN par teritoriju kopšanu un
būvju uzturēšanu, 22.10.2013.Nr.30.
šie ir tie Saistošie noteikumi, kuros iet
runa par teritoriju uzturēšanu un pēc
kuriem zonē dažādas intensitātes
kopšanas teritorijas.

Nav veiktas.

3.1.8.8. Zivju resursu
pavairošana Ādažu novada
ezeros un ūdenstilpnēs

SID

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Īstenoti projekti zivju resursu
pavairošanai
Dūņezerā,
Lilastē,
Mazajā Baltezerā, Lielajā Baltezerā,
Vējupē
makšķerēšanas
tūrisma
veicināšanai novadā.

Nav veiktas.

3.1.8.9. Aktivitātes
nozīmīgo ainavu
saglabāšanai un attīstībai

AID, SID

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Īstenotas aktivitātes Ādažu novadā
esošu nozīmīgo ainavu (Baltezera ceļa
ainava ar Lielo un Mazo Baltezeru un
Baltezera Baznīcu) saglabāšanai un
attīstībai.

Jauns pasākums.

3.1.9.1. Esošās situācijas
ar privātmāju kanalizācijas
saimniecību izpēte

Būvvalde

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikta esošās situācijas izpēte
privātmāju kanalizācijas saimniecībā.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

3.1.9.2. Normatīvo aktu
izstrāde privātmāju
kanalizācijas saimniecību
attīstībai

Būvvalde

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāti normatīvie akti privātmāju
kanalizācijas saimniecību sistēmas
attīstībai.

Nav veiktas.

3.1.9.3. Zivju resursu
aizsardzības pasākumi
Ādažu novada ūdenstilpēs

ĀPP

2017.-2018.

Pasākumi vai
aktivitātes

Pašvaldības
Izpildīts. Īstenoti divi projekti zivju
finansējums, cits resursu aizsardzības pasākumiem
finansējums
Ādažu novada ūdenstilpēs. LAD
projekts.

33

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Jauns pasākums.

Uzdevumi (U)*
U3.1.10 Kultūras
pieminekļu saglabāšana
pašvaldības teritorijā

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

3.1.10.1. Kultūras
pieminekļu izpēte
pašvaldības teritorijā

Kultūras centrs,
Ādažu Vēstures
un mākslas
galerija

2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Veikta pašvaldības teritorijā
esošo kultūras pieminekļu izpēte.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
2019.-2022. uz 2018.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

3.1.10.2. Aktivitātes
kultūras pieminekļu
saglabāšanai pašvaldības
teritorijā

Kultūras centrs,
Ādažu Vēstures
un mākslas
galerija

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veiktas
aktivitātes
kultūras
pieminekļu saglabāšanai pašvaldības
teritorijā. Ierobežots finansējums.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

VTP4: Sakārtotas polderu un citas meliorācijas sistēmas
U4.1.1: Apsaimniekot
polderus

U4.1.2: Apsaimniekot
un attīstīt citas
meliorācijas sistēmas,
hidrotehniskās būves un
dambi

4.1.1.1. Darba grupas
noorganizēšana polderu
apsaimniekošanas plāna
izstrādei

SID, AID,
Būvvalde

2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noorganizētas darba grupas
sanāksmes polderu apsaimniekošanas
plāna izstrādei.

Nav veiktas.

4.1.1.2. Polderu
apsaimniekošanas plāna
izstrāde

SID

2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts.
Izstrādāts
apsaimniekošanas plāns.

Nav veiktas.

4.1.1.3. Polderu teritoriju
attīstība

SID, AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Īstenoti projekti polderu teritoriju
attīstībai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).
Precizēta informācija par
atbildīgajiem.

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikta pļaušana, grāvju piesērējumu
tīrīšana, caurteku labošana – tīrīšana,
bebru aizsprostu nojaukšana.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

4.1.2.1. Esošo meliorācijas
sistēmu un dambja
uzturēšana kārtībā
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polderu

Uzdevumi (U)*

U4.1.3: Novērst /
mazināt plūdu riskus

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

4.1.2.2. Sūkņu stacijas
pārbūves būvprojekta
izstrāde

SID, AID

4.1.2.3. Sūkņu stacijas
pārbūve

Pasākumi vai
aktivitātes

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

2017.-2018.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Izpildīts. Izstrādāts projekts sūkņu
stacijas pārbūvei.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

SID, AID

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Veikta sūkņu stacijas pārbūve.
Līdz 2019.gadam būvdarbi netika
uzsākti.
Līdz 2022.gadam plānots: pabeigt
būvdarbus.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

4.1.2.4. Ādažu Centra
poldera krājbaseina un
dambja pik. 00/00 - 15/57
atjaunošanas projekta
izstrāde (tai skaitā ūdens
izlaide pik. 00/18)

SID, AID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Izpildīts. Izstrādāts Ādažu Centra
poldera krājbaseina un dambja pik.
00/00 - 15/57 atjaunošanas projekts.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2020. uz 2018.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

4.1.2.5. Ādažu Centra
poldera krājbaseina un
dambja pik. 00/00 – 15/57
atjaunošana (tai skaitā
ūdens izlaide 00/18)

SID, AID

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Veikta
Ādažu Centra
poldera
krājbaseina pārtīrīšana un dambja no
pik. 00/00 – 15/57 atjaunošana.
Līdz 2019.gadam būvdarbi netika
uzsākti.
Līdz 2022.gadam plānots: pabeigt
būvdarbus.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

4.1.3.1. Darba grupas
noorganizēšana plūdu
risku izpētei Ādažu novadā

SID, AID,
Gaujas
ilgtspējīgas

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas
darba
grupas
sanāksmes plūdu risku izpētei Ādažu
novadā.

Nav veiktas.
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

attīstības
biedrība
4.1.3.2. Plūdu risku Ādažu
novadā noteikšana

SID, Gaujas
ilgtspējīgas
attīstības
biedrība

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Noteikti plūdu riski Ādažu novadā.

4.1.3.3. Darba grupas
noorganizēšana pretplūdu
pasākumu programmas
izstrādei

SID
AID
Būvvalde

2018.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas
darba
sanāksmes
pretplūdu
programmas izstrādei.

grupas
pasākumu

Nav veiktas.

SID

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta
pretplūdu
programma.

pasākumu

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

4.1.3.5. Krasta
nostiprināšanas pasākumi
posmā no 00/00 līdz
Kadagas tiltam, t.sk., pie
Ādažu Kultūrizglītības
Centra

SID, AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta
tālāku noskalošanu un aizsargājot
atjaunoto Centra poldera aizsargdambi
(rievpāļi,
rievsienu
veidošana,
straumes novirzīšana ar būnām).
2018.gadā
izstrādāts
tehniskais
projekts krastu nostiprināšanai pie
Ādažu kultūrizglītības centra, veikta
būvprojekta ekspertīze.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

4.1.3.6. Pretplūdu dambja
no Kadagas tilta līdz
Gaujas-Baltezera kanālam
4,5 km projekta izstrāde

SID, AID

2017.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Izstrādāts pretplūdu dambja no Gaujas
tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam
projekts.
Līdz 2019.gadam projektēšana netika
uzsākta dēļ ierobežotām pašvaldības
budžeta iespējām.
Līdz 2022.gadam plānots veikt
būvprojekta izstrādi.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Precizēta informācija par
finanšu resursiem.
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

4.1.3.7. Pretplūdu dambja
no Kadagas tilta līdz

SID, AID

Nav plānots
īstenot

Pašvaldības
finansējums

Izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas
tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.

4.1.3.4. Pretplūdu
pasākumu programmas
izstrāde
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Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2018. uz 2020.).

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Gaujas-Baltezera kanālam
4,5 km izbūve (t.sk. sūkņu
stacija)

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

ES fondu
finansējums

Pasargātas teritorijas no applūšanas, Precizēta informācija par
t.sk. Vidusskola.
projekta īstenošanas
Līdz 2019.gadam būvdarbi netika termiņu (no 2018.-2022. uz
“Nav plānots īstenot”)
uzsākti dēļ ierobežotām pašvaldības
budžeta iespējām.
Precizēta informācija par
finanšu resursiem.
Pretplūdu dambi plānots izbūvēt
ilgtermiņā.
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

4.1.3.8. Zeduļu dambja
(2.2 km) atjaunošana
Saules pļavās

SID

2020.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Pasargātas
teritorijā.

teritorijas

“Pārgaujas”

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

4.1.3.9. Pārgaujas pusē
(labajā krastā) esošo
apdzīvoto teritoriju
applūšana - Upmalu
aizsargdambis
(būvprojekts)

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts
būvprojekts
Upmalu
aizsargdambja izbūvei.
Līdz 2019.gadam izpildīts: izstrādāts
būvprojekts minimālajā sastāvā.
Upmalu aizsargdambi plānots izbūvēt
ilgtermiņā.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2019. uz 2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

4.1.3.10. Upmalu
aizsargdambja būvniecība

SID

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Pasargātas Gaujas labā krasta
teritorijas Upmalās – nekustamie
īpašumi.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

4.1.3.11. Plūdu risku
izpēte Garkalnes ciemā

SID

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikta plūdu izpēte Garkalnes ciemā.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists,
Izglītības
iestādes

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izveidots bērnu un jauniešu interešu
centrs;
nodrošināts
daudzpusīgs
interešu pulciņu piedāvājums.

Nav veiktas.

VTP5: Apmierināts novada iedzīvotājs
U5.1.1: Sekmēt sociālās
atstumtības riskam
pakļauto jauniešu
iesaistīšanos
sabiedriskās aktivitātēs

5.1.1.1. Bērnu un jauniešu
interešu centra izveide
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

5.1.1.2. Projekta “Proti un
dari!” īstenošana

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

Nav plānots
veikt

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Īstenots projekts “Proti un dari!”.
Projekta ietvaros iesaistīti 20 jaunieši,
kas nestrādā, nemācās. Līdz 2018.gada
31.oktobrim novadā netika identificēts
neviens projekta mērķauditorijas
jaunietis.
Pasākumu nav plānots veikt.

Precizēta informācija par
projekta īstenošanu.
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

U5.1.2: Veicināt un
atbalstīt jauniešu
nodarbinātību

5.1.2.1. Nodarbinātības
nodrošināšana jauniešiem
un skolēniem

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Nodarbinātības
nodrošināšana
jauniešiem un skolēniem.

Nav veiktas.

U5.1.3: Veicināt
pensionāru sabiedriskās
aktivitātes

5.1.3.1. Aktivitātes
pensionāru sabiedriskās
dzīves aktivizēšanai

Pensionāru
padome

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Īstenotas
dažādas
aktivitātes
pensionāru
sabiedriskās
dzīves
aktivizēšanai.

Nav veiktas.

U5.1.4: Atbalstīt bērnu
un jauniešu saturīga
brīvā laika aktivitātes
skolas brīvlaikos

5.1.4.1. Radošo darbnīcu
izveide vasaras brīvlaikā

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Nodrošināta saturīga brīvā laika
pavadīšana skolas vecuma bērniem un
jauniešiem.
Līdz
2019.gadam
izpildīts:
nodrošināta saturīga brīvā laika
pavadīšana
514
bērniem
un
jauniešiem.
Līdz 2022.gadam plānots: kopā no
2016. līdz 2022.gadam plānots, ka
pakalpojumu izmantos 1390 bērni
(katru gadu 219 bērni.).

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

5.1.4.2. Brīvprātīgā darba
prakses izveide

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2017.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izveidota brīvprātīgā darba sistēma un
pēc nepieciešamības nodrošināta
brīvprātīgo iesaiste novada lielajos
izglītības,
kultūras
un
sporta
pasākumos.
Līdz
2019.gadam
izpildīts:
nodrošinātas prakses 40 jauniešiem.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Līdz 2022.gadam plānots: kopā no
2016. līdz 2022.gadam plānots, ka
prakse dažādās aktivitātēs tiks
nodrošināta 120 jauniešiem (katru
gadu 20 jauniešiem.).
U5.2.1: Paaugstināt
esošo sociālo
pakalpojumu kvalitāti
un sekmēt pieejamību
visā novada teritorijā

5.2.1.1. Rehabilitācijas
centra izveide bērniem ar
īpašām vajadzībām

Sociālais
dienests

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Izveidots
rehabilitācijas
centrs
bērniem ar īpašām vajadzībām
projekta “Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros.
Pasākums ietilpst pasākumā Nr.
5.2.1.10.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

5.2.1.2. Dienas centra
izveide pilngadīgām
personām ar garīgās
attīstības traucējumiem

Sociālais
dienests

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izveidots dienas centrs personām ar
garīgās
attīstības
traucējumiem
projekta “Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros.
Pasākums ietilpst pasākumā Nr.
5.2.1.10.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

5.2.1.3. Specializētas
darbnīcas izveide
personām ar garīgās
attīstības traucējumiem pēc
deinstitucionalizācijas

Sociālais
dienests

2022.

Pašvaldības
finansējums

Nodarbinātības un prasmju apguves
nodrošināšana personām ar garīgās
attīstības
traucējumiem
pēc
deinstitucionalizācijas.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

5.2.1.4. Higiēnas centra
izveide multifunkcionālajā
centrā

Sociālais
dienests

2022.

Pašvaldības
finansējums

Izveidots Higiēnas centrs pilngadīgām
personām ar dažādiem funkcionāliem,
garīgiem traucējumiem un trūcīgiem,
maznodrošinātiem iedzīvotājiem.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

5.2.1.5. Ģimenes atbalsta
centra izveide

Sociālais
dienests

2022.

Pašvaldības
finansējums

Izveidots ģimenes atbalsta centrs
bērniem un pilngadīgām personām ar
dažādiem funkcionāliem, garīgiem
traucējumiem un viņu ģimenes
locekļiem.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).
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Uzdevumi (U)*

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

5.2.1.6. Specializētā
transporta iegāde

Sociālais
dienests

5.2.1.7. Grupu dzīvokļu
izveide personām ar
invaliditāti pēc
deinstitucionalizācijas

Pasākumi vai
aktivitātes

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Iegādāts
specializētais
transportlīdzeklis.
Specializētā
transporta nodrošināšana pilngadīgām
personām ar garīgiem traucējumiem.
Pasākums līdz 2019.gadam netika
uzsākts. Pārcelts uz 2020.gadu.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Sociālais
dienests

2022.

Pašvaldības
finansējums

Dzīvesvietas nodrošināšana personām
ar garīgās attīstības traucējumiem pēc
deinstitucionalizācijas.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

5.2.1.8. Kopienas centru
izveide novada lielākajos
ciemos

Sociālais
dienests

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izveidots kopienas centrs dažādām
sociālajām grupām.

Nav veiktas.

5.2.1.9. Aprūpes mājās
pakalpojumu apjoma
palielināšana

Sociālais
dienests

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Paplašināta
aprūpes
mājās
pakalpojuma pieejamība pašvaldības
iedzīvotājiem. Pakalpojumu saņems
visi novada iedzīvotāji, kam tas būs
vajadzīgs (līdz 50 pakalpojumu
saņēmējiem, šobrīd to saņem 30-35).
Pakalpojumu iespējams nodrošināt
visiem klientiem pēc nepieciešamības.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Sociālais
dienests, AID,
SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Īstenots
projekts
“Deinstitucionalizācija un sociālie
pakalpojumi personām ar invaliditāti
un bērniem”.
Izveidota multifunkcionāla sociālā
centra ēka bērniem ar īpašām
vajadzībām un pilngadīgām personām
ar garīgiem traucējumiem.
Pasākums apvienots ar pasākumu Nr.
5.2.1.1. un Nr. 5.2.1.2.
Līdz 2019.gadam uzsākta projekta
pieteikuma
gatavošana

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

5.2.1.10. Projekta
“Deinstitucionalizācija un
sociālie pakalpojumi
personām ar invaliditāti un
bērniem” īstenošana
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

9.3.1.1.pasākuma
“Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas
plānu
īstenošanai” 2.kārtas projektu par
dienas aprūpes centra būvniecību
pieaugušajiem ar garīga rakstura
traucējumiem
un
bērniem
ar
funkcionālā rakstura traucējumiem,
divas reizes izsludināts iepirkums uz
dienas aprūpes centra projektēšanu un
būvniecību Līdz 2021.gadam plānots
īstenot SAM 9311 aktivitātes 2.kārtas
projektu.
U5.2.2: Nodrošināt
jaunus un alternatīvus
sociālos pakalpojumus

U5.2.3: Sekmēt sociālo
palīdzību un sociālos
pakalpojumus

5.2.2.1. Atbalsts dažādām
iedzīvotāju grupām

Sociālais
dienests

2016.-2022.

5.2.2.2. Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības
veicināšanai Ādažu novadā

AID

2017.-2019.

5.2.3.1. Sociālā dienesta
telpu labiekārtošana vides
pieejamības

Sociālais
dienests

2017.

Pašvaldības
finansējums

Sniegts atbalsts dažādām iedzīvotāju
grupām pabalstu un pakalpojumu
veidā.

ES fondu
Veselību veicinošu pasākumu un
finansējums
aktivitāšu organizēšana visām vecuma
Cits finansējums grupām. Veselību veicinoša inventāra
iegāde.
Pasākums Investīciju plānā tika
ietverts jau 2017.gada janvārī.
SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību
profilaksei
projekta
“Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības veicināšanai Ādažu novadā”
Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās
aktivitātes atbilstoši projekta laika
grafikam. Projektu plānots pabeigt
2019.gadā.
Pašvaldības
finansējums
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Īstenots. Pielāgotas sociālā dienesta
telpas (2 tualetes un dušas telpa)

Nav veiktas.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem

Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

iedzīvotāju
pamatvajadzību
nodrošināšanai

nodrošināšanai personām
ar funkcionāliem
traucējumiem

U5.2.4: Pielāgot novada
vidi un infrastruktūru
personām ar
funkcionāliem
traucējumiem

5.2.4.1. Infrastruktūras
pielāgošana personām ar
funkcionāliem
traucējumiem publiski
pieejamās vietās

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Infrastruktūras pieejamība personām
ar
funkcionāliem
traucējumiem
publiski pieejamās vietās (skola, pasts,
poliklīnika,
aptieka).
Izvietotas
plāksnes braila rakstā.
2018.gadā
netika
piešķirts
finansējums.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

5.2.4.2. Vides pielāgošana
personām ar funkcionāliem
traucējumiem (gājēju
celiņi)

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Vides pieejamība personām ar
funkcionāliem traucējumiem.
2018.gadā izbūvēta uzbrauktuve ĀVS
cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

5.2.4.3. Infrastruktūras un
vides pieejamības
nodrošināšana personām ar
funkcionāliem
traucējumiem dzīvesvietās
(pandusi, uzbrauktuves,
pacēlāji, citi palīglīdzekļi)

SID, Sociālais
dienests

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Infrastruktūras un vides pieejamība
personām
ar
funkcionāliem
traucējumiem personu dzīvesvietās.

Nav veiktas.

SID

2022.

Pašvaldības
finansējums

Sabiedriskā transporta un pieturvietu
pielāgošana
personām
ar
funkcionāliem traucējumiem.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

PSIA “Ādažu
slimnīca”

2018.-2022.

Citi finansējuma
avoti

Izveidots diennakts traumpunkts.
Līdz 2019.gadam pasākums netika
uzsākts.
Pasākumu plānots īstenot līdz
2022.gadam.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

5.2.4.4. Sabiedriskā
transporta un pieturvietu
pielāgošana personām ar
funkcionāliem
traucējumiem
U5.3.1: Pilnveidot
veselības aprūpes
pakalpojumu klāstu
atbilstoši iedzīvotāju
vajadzībām

5.3.1.1. Diennakts
traumpunkta izveide

personām
ar
traucējumiem.

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.
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funkcionāliem

Uzdevumi (U)*

U5.3.2: Attīstīt sociālās
un veselības aprūpes
infrastruktūru

U5.4.1: Nodrošināt
sabiedrisko drošību
(ugunsdrošība, civilā
drošība, drošība uz
ūdens)

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

5.3.1.2. Diennakts
dežūrārsta pakalpojumu
pieejamības nodrošināšana

PSIA “Ādažu
slimnīca”

2018.-2022.

Citi finansējuma
avoti

Nodrošināti diennakts dežūrārsta
pakalpojumi.
Līdz 2019.gadam pasākums netika
uzsākts.
Pasākumu plānots īstenot līdz
2022.gadam.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

5.3.1.3. Neatliekamās
medicīniskās palīdzības
izveidošana

PSIA “Ādažu
slimnīca”

2018.-2022.

Citi finansējuma
avoti

Izveidota neatliekamā medicīniskā
palīdzība.
Līdz 2019.gadam pasākums netika
uzsākts.
Pasākumu plānots īstenot līdz
2022.gadam.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

5.3.1.4. Dzemdību nodaļas
izveide

PSIA “Ādažu
slimnīca”

2018.-2022.

Citi finansējuma
avoti

Izveidota dzemdību nodaļa.
Līdz 2019.gadam pasākums netika
uzsākts.
Pasākumu plānots īstenot līdz
2022.gadam.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

5.3.2.1. Slimnīcas fasādes
atjaunošana

PSIA “Ādažu
slimnīca”

2018.-2022.

Citi finansējuma
avoti

Atjaunota slimnīcas ēkas fasāde.
Līdz 2019.gadam izpildīts: veikta ēkas
tehniskā apsekošana, noteiktas fasādes
atjaunošanas provizoriskās izmaksas.
Līdz 2022.gadam plānots: atjaunot
slimnīcas ēkas fasādi.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

5.3.2.2. Slimnīcas
autonomās apkures
sistēmas izveide

PSIA “Ādažu
slimnīca”

2019.-2022.

Citi finansējuma
avoti

Izveidota autonomās apkures sistēma.

Nav veiktas.

ĀPP

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Jaunu kabeļu ievilkšana, pārraides
iekārtu izvietošana un uzstādīšana,
video
novērošanas
kameru
uzstādīšana. Droša vide.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Pasākumi vai
aktivitātes

5.4.1.1. Novada
videonovērošanas sistēmas
attīstīšana
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Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

2017.gadā izveidots jauns patstāvīgas
elektrības
pieslēgums
video
novērošanas kamerām Draudzības un
Rīgas gatves krustojumā, Rīgas gatves
un Gaujas ielas krustojumā, kā arī
Gaujas ielas rekonstrukcijas laikā
izveidotas
divas
jaunas
video
novērošanas kameras. 2018.gadā
izveidots saslēgums ar NBS video
novērošanas sistēmām.
Līdz 2022.gadam plānots: 2019.gadā –
izvietot 3 video novērošanas kameras
Attekas ielā 16 pie skolas. 2020.gadā –
Kadagas ciemā. 2021.gadā – Baltezerā
un/vai Alderos. 2022.gadā – Garkalnes
ciemā.
5.4.1.2. Jaunu štata vietu
un papildekipāžas izveide

ĀPP

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izveidotas jaunas štata vietas: 1
nepilngadīgo lietu inspektors, 4
policijas kārtībnieki. Sakarā ar lielo
pieprasījumu no skolas un lielo
materiālu un problēmu īpatsvaru
specifiskos
jautājumos
par
nepilngadīgajiem. Droša vide un
ikdienas darbības pilnveidošana.
Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidota
viena jauna štata vieta – nepilngadīgo
lietu inspektors.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

5.4.1.3. Aizturēšanas
telpas paplašināšana

ĀPP

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Esošajās telpās veikt izbūvi atbilstoši
MK noteikumiem, īslaicīgi aizturēto
personu novietošanai. Laika un
degvielas
ekonomija,
lokāla
lietvedības nodrošināšana atsevišķos
gadījumos.

Precizēts projekta
uzsākšanas termiņš (no
2018. uz 2019.).
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Uzdevumi (U)*

U5.4.2: Attīstīt
pašvaldības policijas
infrastruktūru

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

5.4.1.4. Pieredzes apmaiņa
starp pašvaldības iestādēm,
valsts, tiesībsargājošām
iestādēm starptautiskā
mērogā

ĀPP

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Sadarbība starp pašvaldības un valsts
iestādēm. Droša vide.
2018.gadā ĀPP bija pieredzes apmaiņa
Liepājas pašvaldības policijā.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

5.4.1.5. Praktisko iemaņu
un zināšanu pieveidošana

ĀPP

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Atbilstoši
plānam.

5.4.1.6. Pašvaldības
atbalsts ugunsdzēsēju depo
izveidei

Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju
biedrība, NBS

2017.-2022.

5.4.2.1. Pašvaldības
policijas ēkas atjaunošana

SID, ĀPP

2016.-2022.

Pasākumi vai
aktivitātes

amatam

un

apmācību

Pašvaldības
Izveidots ugunsdzēsēju depo.
finansējums,
2018.gadā valdība atbalstīja AM un
Cits finansējums IeM kopīga ugunsdzēsības depo
izveidošanu Ādažos.
Līdz 2022.gadam plānots īstenot
ugunsdzēsības depo izveidošanu.

Pašvaldības
finansējums
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Nomainītas ārdurvis, nomainītas
iekšdurvis
(3
gab.),
izveidota
elektroniskā caurlaides barjera, veikts
kabinetu
kosmētiskais
remonts.
Pašvaldības
policijas
ēkas
energoefektivitātes
uzlabošana
atbilstoši 2015.gada energoaudita
slēdziena
rezultātiem.
Energoefektivitātes
uzlabošanās.
2017.gadā veikts torņa jumta seguma
remonts. 2018.gadā grīdas betonēšana
un durvju nomaiņa katlutelpā,
inspektoru telpas un virtuves telpas
kosmētiskais remonts.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).
Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Precizēta informācija par
finanšu resursiem.
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.
Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

5.4.2.2. Pašvaldības
policijas iekštelpu
atjaunošana

SID, ĀPP

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Energoefektivitātes
uzlabošanās.
Pievilcīgāka
darba
vide
un
pievilcīgāka vide apmeklētājiem.
Šo funkciju ir pārņēmusi SID.
Līdz 2019.gadam izpildīts: 2018.gadā
veikti remontdarbi inspektoru telpā,
virtuvē.
2019.gadā plānots veikt kārtībnieka
telpas remontu un izveidot garāžu.
Līdz 2022.gadam plānots četru telpu
remonts.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

5.4.2.3. Pašvaldības
policijas iecirkņa tuvumā
esošās teritorijas
labiekārtošana

ĀPP, AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Teritorija kļuvusi apzaļumota, ierīkoti
soliņi. Pievilcīgāka vide.
Šo funkciju veic telpiskās attīstības
plānotāja.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.

Pasākumi vai
aktivitātes

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

U5.4.3: Uzlabot
pašvaldības policijas
tehnisko nodrošinājumu

5.4.3.1. Pašvaldības
transportlīdzekļu iegāde un
aprīkošana

ĀPP

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

2012.gadā iegādāti divi speciālie
transportlīdzekļi. 2015.un 2016.gadā
nomainīt uz jauniem, sakarā ar esošo
ekspluatācijas termiņa beigām. Drošas
vides radīšana
un uzturēšana,
neatņemama ikdienas darbu veikšanai
nepieciešamā sastāvdaļa.
2017.gadā
finansējums
jauna
transporta iegādei netika piešķirts.
2018.gadā iegādāts specializētais
transportlīdzeklis NISSAN.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

U5.4.4: Organizēt
preventīvus pasākumus
par drošību un policijas
darbu

5.4.4.1. Novada
iedzīvotāju izglītošana par
to, ka policijas darbs ir uz
sabiedrību vērsts

ĀPP

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izveidoti 500 informatīvie bukleti par
pašvaldības policiju, izdoti 300
pašvaldības
policijas
atstarotāji,
izgatavotas
atstarojošas
vestes.
Palielināta iedzīvotāju izpratne par
drošību un rīcību. savstarpējo
uzticēšanos,
atgriezeniskā
saites

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
2017. uz “2016.-2022.”).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

komunikāciju.
2018.gadā
tiks
izgatavotas
atstarojošās
vestes
bērniem.
2019.gadā plānots izstrādāt laika
norādes autovadītājiem.

U5.5.1: Veicināt
iedzīvotāju iniciatīvu un
dalību novada publiskās
ārtelpas izdaiļošanā

5.4.4.2. Projekta “Drošības
dienas novadā” izstrāde

ĀPP

2017

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Izdoti bukleti, veiktas
publikācijas, īstenota sadarbība ar
novada iedzīvotājiem.

Nav veiktas.

5.4.4.3. Izglītības semināru
par drošību organizēšana
sadarbībā ar Ādažu
izglītības iestādēm

ĀPP

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Uzticības radīšana un
informācijas apmaiņas nodrošinājums.
ĀVS, Kadagas PII, PPII “Patnis”,
Ādažu PII, ĀBVS, PPII “Pasaku
valstība” novadītas lekcijas par
drošību.

Nav veiktas.

5.5.1.1. Nolikuma
iedzīvotāju iniciatīvu
atbalsta konkursam
“Sabiedrība ar dvēseli”
izstrāde un apstiprināšana

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts un apstiprināts nolikums
iedzīvotāju
iniciatīvu
atbalsta
konkursam “Sabiedrība ar dvēseli”.

Nav veiktas.

5.5.1.2. Iedzīvotāju
iniciatīvu atbalsta
konkursa “Sabiedrība ar
dvēseli” īstenošana

AID

2016.- 2022.

Pašvaldības
finansējums

Izsludināts iedzīvotāju iniciatīvu
atbalsta konkurss “Sabiedrība ar
dvēseli”. Īstenoti iedzīvotāju iniciatīvu
atbalsta konkursā “Sabiedrība ar
dvēseli” iesniegtie projekti.
Līdz 2019.gadam izpildīts: katru gadu
tika izsludināts konkurss, kurā tika
īstenoti 2016.gadā – 18 projekti,
2017.gadā – 21 projekts, 2018.gadā –
15 projekti.
Līdz 2022.gadam plānots: katru gadu
izsludināt atkārtotu konkursu.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.
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Uzdevumi (U)*

U5.5.2: Atbalstīt
daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju
energoefektivitātes
pasākumus

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

5.5.1.3. Ādažu novada
pašvaldības
līdzfinansējums
daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai

Vērtēšanas
komisija

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Atbalsts energoauditu veikšanai,
tehnisko projektu izstrādei.

Nav veiktas.

5.5.1.4. Pašvaldības
līdzfinansējums
daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām
piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai

Vērtēšanas
komisija

2016.- 2022.

Pašvaldības
finansējums

Īstenoti
projekti
pašvaldības
līdzfinansējuma
saņemšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistīto
zemesgabalu
labiekārtošanai.

Nav veiktas.

5.5.1.5. Konkursa
“Sakopta vide Ādažu
novadā” īstenošana

Vērtēšanas
komisija

2016.- 2022.

Pašvaldības
finansējums

Izsludināts konkurss “Sakopta vide
Ādažu
novadā”.
Apbalvoti konkursā “Sakopta vide
Ādažu novadā” iesniegtie darbi.
Līdz 2019.gadam izpildīts: konkurss
organizēts 2015.gadā (8 dalībnieki),
2016.gadā (4 dalībnieki) 2017.gadā (3
dalībnieki), 2018.gadā (2 dalībnieki).

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

5.5.1.6. Konkursa
“Ziemassvētku dekorācijas
īpašumos” īstenošana

AID

2015.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izsludināts konkurss par ziemassvētku
dekorācijām īpašumos.
Apbalvoti konkursā pieteiktie īpašumi.
Līdz 2019.gadam izpildīts: konkurss
īstenots (2016.gads – 4 dalībnieki,
2017.gads – 7 dalībnieki, 2018.gads –
10 dalībnieki).

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

5.5.2.1. Iesniegumu
vērtēšana pašvaldības
līdzfinansējuma
saņemšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju

Pašvaldības
līdzfinansējuma
vērtēšanas
komisija

2016.- 2022.

Pašvaldības
finansējums

Saņemti
iesniegumi
pašvaldības
līdzfinansējuma
saņemšanai
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
energoefektivitātes
pasākumu
veikšanai.

Nav veiktas.

Pasākumi vai
aktivitātes
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Uzdevumi (U)*

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Pašvaldības
līdzfinansējuma
vērtēšanas
komisija

2016.- 2022.

Pašvaldības
finansējums

Apstiprināti iesniegumi pašvaldības
līdzfinansējuma
saņemšanai
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
energoefektivitātes
pasākumu
veikšanai.

Nav veiktas.

5.5.3.1. Tikšanās starp
Ādažu novada domes un
nevalstisko organizāciju
pārstāvjiem

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas regulāras tikšanās starp
Ādažu novada domes un nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

5.5.3.2. Informācijas
apkopošana par
nevalstisko organizāciju
vajadzībām

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Apkopota informācija par nevalstisko
organizāciju vajadzībām.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

5.5.3.3. Darbības
nevalstisko organizāciju
dažādošanai

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veiktas
darbības
nevalstisko
organizāciju dažādošanai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

5.5.4.1. Tikšanās starp
Ādažu novada domes un
ciemu aktīvākajiem
pārstāvjiem

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas regulāras tikšanās starp
Ādažu novada domes un ciemu
aktīvākajiem pārstāvjiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

5.5.4.2. Atbalsts
iedzīvotāju pašpārvaldes
veidošanai Ādažu novada
ciemos

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Sniegts
atbalsts
iedzīvotāju
pašpārvaldes
veidošanai
Ādažu
novada ciemos.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

energoefektivitātes
pasākumu veikšanai
5.5.2.2. Iesniegumu
apstiprināšana pašvaldības
līdzfinansējuma
saņemšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju
energoefektivitātes
pasākumu veikšanai
U5.5.3: Atbalstīt
nevalstisko organizāciju
darbību

U5.5.4: Atbalstīt
iedzīvotāju
pašpārvaldes
veidošanos novada
ciemos

VTP6: Attīstīts tūrisms, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas
49

Uzdevumi (U)*
U6.1.1: Organizēt
publisko ūdeņu
apsaimniekošanu

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

6.1.1.1. Darba grupas
noorganizēšana ūdens
resursu apsaimniekošanas
plāna izstrādei

SID, AID,
Būvvalde

2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noorganizētas darba grupas
sanāksmes
ūdens
resursu
apsaimniekošanas plāna izstrādei.

Nav veiktas.

6.1.1.2. Publisko ūdeņu
resursu apsaimniekošanas
koncepcijas izstrāde

SID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Izstrādāta publisko ūdeņu
resursu apsaimniekošanas koncepcija.
Koncepcijas
ietvaros
sniegs
priekšlikumus
pašvaldībai
ezeru
apsaimniekošanas iespējās.

Nav veiktas.

6.1.1.3. Ezeru
apsaimniekošanas plānu
izstrāde, zivsaimniecisko
noteikumu izstrāde

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Konkrēti katras publiskās ūdenstilpnes
izmantošanas un apsaimniekošanas
noteikumi,
zivsaimnieciskās
apsaimniekošanas noteikumi.
Līdz 2019.gadam izpildīts: viss tiek
īstenots atbilstoši plānam.
Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā
atbilstoši plānam.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

6.1.1.4. Publisko ūdeņu
resursu apsaimniekošanas
koncepcijas īstenošana

SID

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Tiek īstenoti publisko ūdeņu resursu
apsaimniekošanas koncepcijā noteiktie
pasākumi.
Līdz 2019.gadam izpildīts: viss tiek
īstenots atbilstoši plānam.
Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā
atbilstoši plānam.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

6.1.1.5. Ūdens kvalitātes
monitorings ūdensobjektos
(peldūdeņos)

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikts ūdens kvalitātes monitorings
ūdensobjektos (peldūdeņos).

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

6.1.1.6. Pasākumi krastu
erozijas novēršanai

SID

2017.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Īstenoti pasākumi krastu erozijas
novēršanai. Pasākumi tiek veikti
projekta ietvaros.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.
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Uzdevumi (U)*

U6.1.2: Attīstīt
rekreācijas
infrastruktūru pie ūdens
resursiem

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

6.1.1.7. Pasākumi
ūdenstilpju eitrofikācijas
novēršanai

SID

2017.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Īstenoti
pasākumi
ūdenstilpju
eitrofikācijas novēršanai. Tiks veikti
atbilstoši ūdens apsaimniekošanas
plāniem.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

6.1.1.8. Projekta “Lilastes
ezera un Dūņezera
savienojuma tīrīšana”
īstenošana

SID

2018.

Pašvaldības
Izpildīts. Īstenots projekts “Lilastes
finansējums
ezera un Dūņezera savienojuma
un
apsaimniekošanas
Cits finansējums tīrīšana”
pasākumi Lilastes ezerā un Dūņezerā –
veikta ezeru savienojuma tīrīšana.
Projekts realizēts Latvijas vides
aizsardzības projekta ietvaros,

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

6.1.2.1. Publisko pludmaļu
labiekārtošana

AID, SID

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Labiekārtotas 5 publiskās pludmales: 2
Baltezerā (Abuļos, Bojāros), Alderos,
Kadagā, pie Vējupes).
Līdz 2019.gadam izpildīts: veikti
labiekārtojuma darbi Vējupes (5 900
EUR), Kadagas, Alderu pludmalēs.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

6.1.2.2. Publiskas
piekļūšanas vietas
pašvaldībai piederošajās
teritorijās pie publiskajiem
ūdeņiem labiekārtošana,
ūdens piesārņojuma
mazināšana

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Labiekārtotas publiskās piekļūšanas
vietas
pašvaldībai
piederošajās
teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem
labiekārtošana (izvietotas un regulāri
iztukšotas atkritumu urnas, novietotas
ģērbtuves, WC u.c.). Mazināts ūdens
piesārņojums.
Izbūvēta jauna piekļuve Vējupē,
Podniekos.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

6.1.2.3. Vietu, kur ierīkot
pastaigu un atpūtas takas,
apzināšana

AID, SID,
Ādažu Vēstures
un mākslas
galerija

2016.- 2022.

Pašvaldības
finansējums

Apzinātas vietas, kur ierīkot pastaigu
un atpūtas takas.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.

Pasākumi vai
aktivitātes
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Uzdevumi (U)*

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

6.1.2.4. Izstrādāt projektus
pastaigu un atpūtas taku
ierīkošanai

SID, AID

2017.-2021.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāti projekti pastaigu un atpūtas
taku ierīkošanai.

6.1.2.5. Izveidot
promenādi gar Vējupi

SID, AID

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izveidota promenāde gar Vējupi.

6.1.2.6. Vietu, kur attīstīt
laivu piestātnes un atpūtas
vietas Gaujas krastos,
apzināšana

Gaujas
ilgtspējīgas
attīstības
biedrība, SID

2017.-2019.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Apzinātas vietas, kur attīstīt laivu
piestātnes un atpūtas vietas Gaujas
krastos.

Nav veiktas.

6.1.2.7. Izstrādāt projektus
laivu piestātņu un atpūtas
vietu Gaujas krastos
ierīkošanai

Gaujas
ilgtspējīgas
attīstības
biedrība, SID

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izstrādāti projekti laivu piestātņu un
atpūtas
vietu
Gaujas
krastos
ierīkošanai.
Līdz 2019.gadam pasākums netika
uzsākts.
Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

6.1.2.8. Laivu piestātņu un
atpūtas vietu Gaujas
krastos izveide

Gaujas
ilgtspējīgas
attīstības
biedrība, SID

2019.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas
vietas Gaujas krastos.

Nav veiktas.

6.1.2.9. Gaujas – Baltezera
kanāla pārņemšana
pašvaldības īpašumā

JID, SID,
Būvvalde

2022.

Pašvaldības
finansējums

Pašvaldības īpašumā pārņemts Gaujas
– Baltezera kanāls.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

6.1.2.10. Darba grupas
noorganizēšana Gaujas –
Baltezera kanāla

SID, AID,
Būvvalde

2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas
darba
grupas
sanāksmes grupas Gaujas – Baltezera
kanāla atjaunošanai un krastu
labiekārtošanai.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

Pasākumi vai
aktivitātes
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Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
2018.-2019. uz 2017.2021.).
Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
2018.-2020. uz 2019.2022.).

Uzdevumi (U)*

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

6.1.2.11. Gaujas –
Baltezera kanāla
atjaunošana un krastu
labiekārtošana

SID

6.1.2.12. Ādažu iekšējo
ūdenstilpņu savienošana ar
kanālu

Pasākumi vai
aktivitātes

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

2022.

Citi finansējuma
avoti
ES fondu
finansējums

Veikta Gaujas – Baltezera kanāla
atjaunošana un krastu labiekārtošana.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

SID

2022.

Privātais
finansējums

Ādažu
iekšējās
ūdenstilpnes
savienotas ar Gaujas – Baltezera
kanālu.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

6.1.2.13.1. Publisko
pludmaļu iekārtošana (pie
Mazā Baltezera)

SID

2019.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Izveidota viena jauna pludmale.

6.1.3.1. Darba grupas
noorganizēšana ūdens ceļu
izveidei Ādažu novadā

Būvvalde, SID,
AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas
darba
grupas
sanāksmes ūdens ceļu izveidei Ādažu
novadā.
Noteikti ūdens ceļi Ādažu novadā.

6.1.3.2. Ūdens ceļu
iekļaušana kartēs

Būvvalde, SID,
AID

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Ūdens ceļi iekļauti kartēs.

Nav veiktas.

6.2.1.1. Jauna dizaina
Ādažu novada domes
mājas lapas izstrāde

SAD

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Izstrādāta jauna dizaina
Ādažu novada domes mājas lapa
www.adazi.lv.

Nav veiktas.

6.2.1.2. Citu aktivitāšu
īstenošana Ādažu novada
tēla popularizēšanai

SAD

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Īstenotas dažādas aktivitātes Ādažu
novada tēla popularizēšanai.
Izveidota mājaslapas mobilā versija,
regulāra informācijas publiskošana par
visiem novada notikumiem un

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

atjaunošanai un krastu
labiekārtošanai

U6.1.3: Attīstīt ūdens
ceļus

U6.2.1: Stiprināt Ādažu
novada tēlu un
atpazīstamību
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Jauns pasākums.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2018. uz 2022.).

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

plāniem: Observatorijas atklāšana,
Gaujas svētki, Donoru diena Ādažos,
Gaujas ielas pārbūve, Ādažos – viena
no lielākajām slidotavām Latvijā,
sižeti par Kantrī dienu un Grila
festivālu, sižets par Garkalnes sporta
svētkiem u.c. informatīvo materiālu
izdošana ar apskates objektiem,
kultūru, sportu, publicēts publisko
pasākumu plāns mājaslapā.
6.2.1.3. Informācijas
apkopošana par Ādažu
novadu, tajā notiekošajiem
pasākumiem

SAD,
VPVKAC,
Kultūras centrs,
AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Apkopota informācija par Ādažu
novadu, tajā strādājošajām iestādēm,
uzņēmumiem, novadā notiekošajiem
pasākumiem.
Informācija mājaslapā, kā arī publicēts
visu pasākumu gada plāns.

6.2.1.4. Ādažu novada
kartes izdošana

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izdotas Ādažu novada kartes.

6.2.1.5. Informatīvo
materiālu izdošana par
Ādažu novadu

SAD, Ādažu
Vēstures un
mākslas
galerija,
Kultūras centrs,
AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izdoti dažādi informatīvie materiāli
par Ādažu novadu.
Izdoti dažādi informatīvie materiāli
par Ādažu novadu. Finansējuma
piešķiršana
Kultūras
centra
informatīvo materiālu izdošanai netiek
atbalstīta.
2018.gadā sagatavots grāmatas par
Ādažu novada vēsturi manuskripts.
Grāmata “Senie Ādaži” tika izdota
2019.gadā (2000 eks.).
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Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).
Precizēts pasākuma
nosaukums.
Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).
Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Līdz 2022.gadam plānots: izdot
grāmatas “Ādaži. Pagātnes dialogs ar
tagadni” elektronisko versiju; izveidot
angļu
versiju
tūrisma
sadaļai
mājaslapā, ieviest tradīciju – ar
noteiktu regularitāti publicēt Facebook
Ādažu vēsturiskos foto.
6.2.1.6. Ikgadēju Ādažu
novadā notiekošo
pasākumu saraksta
izdošana

Kultūras centrs

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izdota informācija par Ādažu novadā
notiekošajiem pasākumiem.
Kultūras centrs regulāri informē par
kultūras u.c. izklaides sarīkojumiem
Ādažos.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

6.2.1.7. Darba grupas
noorganizēšana Ādažu
novada atpazīstamības tēla
koncepcijas izstrādei

SAD, Ādažu
Vēstures un
mākslas galerija
AID, Kultūras
centrs

Nav plānots
veikt

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas
darba
grupas
sanāksmes
Ādažu
novada
atpazīstamības
tēla
koncepcijas
izstrādei.
Netiks veikts, jo priekšlikumu
izstrādāja SAD un to noraidīja FK
2016.gadā.

Nav veiktas.

6.2.1.8. Koncepcijas
izstrāde Ādažu novada
atpazīstamības tēla
attīstībai

SAD, AID,
Kultūras centrs

Nav plānots
veikt

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta koncepcija Ādažu novada
atpazīstamības tēla attīstībai.
Izpildīts – izskatīts un noraidīts FK
2016.gadā

Nav veiktas.

6.2.1.9. Ādažu novada
kalendāra izdošana Ādažu
iedzīvotājiem

SAD

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Ādažu novada kalendārs Ādažu
iedzīvotājiem.
Pasākums Investīciju plānā tika
ietverts jau 2017.gada janvārī.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

6.2.1.10. Interaktīvo
datormultimediju izstrāde
Ādažu Vēstures un
mākslas galerijas digitālajā

Ādažu Vēstures
un mākslas
galerija

2019.

Pašvaldības
finansējums

Ar mūsdienīgu versiju tiks atjaunots
Kultūras centra Mākslas un vēstures
galerijas skārienjūtīgais ekrāns – par
aktualitātēm Ādažu novadā, tajā skaitā

Jauns pasākums.
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

ekspozīcijā (skārienjūtīgais
ekrāns)
U6.2.2: Attīstīt tūrisma
infrastruktūru Ādažu
novadā

U6.2.3: Attīstīt Ādažu
novada bibliotēku

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Rezultatīvie rādītāji
novada aktuālo statistiku un tūrisma
objektiem.

6.2.2.1. Vietu, kur būtu
jāizvieto informatīvās
norādes, apzināšana

SID, AID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Apzinātas vietas, kur būtu
jāizvieto informatīvās norādes.

Nav veiktas.

6.2.2.2. Nepieciešamo
informatīvo zīmju
noteikšana

AID, SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas nepieciešamās informatīvās
zīmes.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

6.2.2.3. Informatīvo zīmju
pasūtīšana un izvietošana
Ādažu novadā

SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Ādažu novadā izvietotas informatīvās
zīmes pie apskates vietām, publiskām /
sabiedriskām ēkām.
2018.gadā
dome
nepiešķīra
finansējumu.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

6.2.2.4. Pilnu pakalpojumu
servisa (t.sk., ēdināšana,
WC, naktsmītnes,
inventāra noma u.c.)
galvenajās atpūtas vietās,
veicināšana

SID, AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Veiktas dažādas aktivitātes pilna
pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana,
WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.)
galvenajās atpūtas vietās, veicināšanai.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2017. uz 2022.).

6.2.3.1. Darba grupas
noorganizēšana
koncepcijas izstrādei par
Ādažu novada bibliotēkas
attīstību

Bibliotēka, AID,
SID, Izglītības
iestādes,
Kultūras centrs

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas
darba
grupas
sanāksmes koncepcijas izstrādei par
Ādažu novada bibliotēkas attīstību.

Nav veiktas.

6.2.3.2. Koncepcijas par
Ādažu novada bibliotēkas
attīstību izstrāde

Bibliotēka, AID,
SID, Izglītības
iestādes,
Kultūras centrs

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta koncepcija par
novada bibliotēkas attīstību.

Nav veiktas.

56

Ādažu

Uzdevumi (U)*

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Bibliotēka

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Tiek pilnveidota
bibliotēka darbība.

6.2.4.1. Noteikt atpūtai un
aktīvai atpūtai
nepieciešamo
materiāltehnisko bāzi

Kultūras centrs,
Sporta daļa

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noteikts,
kādi
materiāltehniskie
līdzekļi nepieciešami atpūtai un aktīvai
atpūtai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

6.2.4.2. Iegādāties atpūtai
un aktīvai atpūtai
nepieciešamo
materiāltehnisko bāzi

Kultūras centrs,
Sporta daļa

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Iegādāti atpūtai un aktīvai atpūtai
nepieciešamie
materiāltehniskie
līdzekļi. 2020. gada budžetā Kultūras
centrs plāno iekļaut finansējumu
materiāltehniskās bāzes uzlabošanai
(Skatuves
aprīkojumam,
skaņas,
gaismu tehnikai).

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

6.2.5.1. Noteikt sporta,
izglītības, kultūras un citu
brīvā laika pavadīšanas
iespējas, kas pieejamas
Ādažu novadā

Kultūras centrs,
Sporta daļa,
Izglītības
iestādes, SAD

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas sporta, izglītības, kultūras un
citu brīvā laika pavadīšanas iespējas,
kas pieejamas Ādažu novadā.
SAD izplatījis informāciju sociālajos
tīklos, mājaslapā, preses relīzēs un
pašvaldības izdevumā, kā arī izdoti
informatīvie materiāli par sporta,
izglītības, kultūras un citām brīvā laika
pavadīšanas iespējām.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

6.2.5.2. Izdot informatīvus
materiālus par sporta,
izglītības, kultūras un citu
brīvā laika pavadīšanas
iespējām, kas pieejamas
Ādažu novadā

SAD

2017.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izdoti informatīvi materiāli par sporta,
izglītības, kultūras un citu brīvā laika
pavadīšanas iespējām, kas pieejamas
Ādažu novadā.
Izdoti informatīvie materiāli par
sporta, izglītības, kultūras un citām
brīvā laika pavadīšanas iespējām.
Vērtīgāk publicēt sociālajos tīklos,
interneta vidē, nevis drukātā papīra
formātā,
jo
ātrāk
un tiešāk

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2020. uz 2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Pasākumi vai
aktivitātes
6.2.3.3. Ādažu novada
bibliotēkas darbības
pilnveidošana

U6.2.4: Nodrošināt
atpūtai un aktīvai
atpūtai nepieciešamo
materiāltehnisko bāzi

U6.2.5: Izveidot un
popularizēt tūrisma
iespējas Ādažu novadā
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Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Rezultatīvie rādītāji
Ādažu

novada

Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

sasniedzama auditorija, kā arī papīra
izdevumi zaudē aktualitāti.
6.2.5.3. Sporta, izglītības,
kultūras un citu brīvā laika
pavadīšanas iespēju, kas
pieejamas Ādažu novadā,
popularizēšana

SAD

2017.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veiktas aktivitātes sporta, izglītības,
kultūras un citu brīvā laika
pavadīšanas iespēju, kas pieejamas
Ādažu novadā, popularizēšanai.
SAD izplatījis informāciju sociālajos
tīklos, mājaslapā, prese relīzēs un
avīzē, kā arī izdoti informatīvie
materiāli par sporta, izglītības, kultūras
un citām brīvā laika pavadīšanas
iespējām.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2020. uz 2022.).

6.2.5.4. Darba grupas
noorganizēšana tūrisma
maršrutu izstrādei

SAD, Kultūras
centrs, AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas
darba
grupas
sanāksmes tūrisma maršrutu izstrādei.
Notikušas 2 darba grupas sanāksmes.
Secināts, ka domē nepieciešams
tūrisma speciālists, kas mērķtiecīgi
nodarbojas ar tūrisma jomas attīstīšanu
novadā, tai skaitā tūrisma informācijas
materiālu izdošanu. Kultūras centrs var
piedalīties ar priekšlikumiem, tūrisms
nav Kultūras centra funkcija, tūrisms
nav arī Sabiedrisko attiecību daļas
funkcija.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2018. uz 2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

6.2.5.5. Tūrisma maršrutu
izstrāde

SAD, Kultūras
centrs, AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāti tūrisma maršruti.
Izdots velomaršrutu buklets.
Publicētas velo shēmas mājaslapā.
Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi
velomaršruti.
Paplašinātu tūrisma maršrutu izstrādei
nepieciešams tūrisma speciālists, kas
mērķtiecīgi nodarbojas ar tūrisma
jomas attīstīšanu novadā.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2019. uz 2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Kultūras centrs var piedalīties ar
priekšlikumiem, tūrisms nav Kultūras
centra funkcija, tūrisms nav arī
Sabiedrisko attiecību daļas funkcija.
6.2.5.6. Tūrisma maršrutu
shēmu izdošana

Tūrisma
speciālists

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izdoti materiāli ar tūrisma maršrutu
shēmām. Tūrisma centrs (tūrisma
speciālists ar tūrisma info Vēstures un
mākslas galerijā) sagatavos un izdos
tūrisma maršrutu shēmas.
Publicētas velo shēmas mājaslapā.
Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi
velomaršruti. Izdots velomaršrutu
buklets.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.

6.2.5.7. Informācijas par
Ādažu novadā
pieejamajām brīvā laika
pavadīšanas iespējām
nosūtīšana kaimiņu
pašvaldībām

VPVKAC

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Kaimiņu pašvaldībām regulāri tiek
nosūtīta informācija par Ādažu novadā
pieejamajām brīvā laika pavadīšanas
iespējām.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

6.2.5.8. Informācijas par
citās pašvaldībās
pieejamajām brīvā laika
pavadīšanas iespējām
izvietošana Valsts un
pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas
centrā

VPVKAC

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas
centrā
izvietota
informācija
par
brīvā
laika
pavadīšanas
iespējām
kaimiņu
pašvaldībās.

Precizēts pasākuma
nosaukums.
Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.
Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

VTP7: Apzināti novada teritorijā esošie resursi un definēta to iespējamā izmantošana
59

Uzdevumi (U)*
U7.1.1: Informēt par
Ādažu novada domei
piederošajiem resursiem

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

SID, Būvvalde,
AID

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Apkopota informācija par
Ādažu novada domei piederošajiem
resursiem.

Nav veiktas.

SID

2017.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Izveidota karte par Ādažu
novada
domei
piederošajiem
resursiem.
Apvienots ar pasākumu 7.1.2.2.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
2018.-2019. uz 2017.2018.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

7.1.1.3. Informācijas par
Ādažu novada domei
piederošajiem resursiem
atjaunošana kartē

SID, Būvvalde,
AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Kartē publiskota aktuālākā informācija
par
Ādažu
novada
domei
piederošajiem resursiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

7.1.2.1. Informācijas
apkopošana par resursiem,
kas pieejami Ādažu
novadā, t.sk., par Ādažu
novadā pieejamajiem
komerciāli apbūvējamiem
objektiem

SID, Būvvalde,
AID

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Apkopota informācija par
resursiem, kas pieejami Ādažu novadā.
Apkopota informācija par Ādažu
novadā pieejamo nekustamo īpašumu.
Apkopota informācija par Ādažu
novadā pieejamajiem komerciāli
apbūvējamiem objektiem.

Nav veiktas.

7.1.2.2. Kartes izveidošana
par resursiem, kas pieejami
Ādažu novadā, t.sk., par
Ādažu novadā pieejamo
nekustamo īpašumu un
Ādažu novadā
pieejamajiem komerciāli
apbūvējamiem objektiem

SID

2017.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts.
Izveidota
karte
par
resursiem, kas pieejami Ādažu novadā,
t.sk., par Ādažu novadā pieejamo
nekustamo īpašumu un Ādažu novadā
pieejamajiem
komerciāli
apbūvējamiem objektiem.
Apvienots ar pasākumu 7.1.1.2.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

SID, Būvvalde,
AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Kartē publiskota aktuālākā informācija
par resursiem, kas pieejami Ādažu

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no

Pasākumi vai
aktivitātes
7.1.1.1. Informācijas par
Ādažu novada domei
piederošajiem resursiem
apkopšana
7.1.1.2. Kartes izveidošana
par Ādažu novada domei
piederošajiem resursiem

U7.1.2: Informēt par
resursiem, kas pieejami
Ādažu novadā, t.sk., par
komerciāli
apbūvējamiem
objektiem

7.1.2.3. Informācijas par
resursiem, kas pieejami
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Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Ādažu novadā atjaunošana
kartē

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

novadā. Kartē publiskota aktuālākā
informācija par Ādažu novadā
pieejamo nekustamo īpašumu un
Ādažu
novadā
pieejamajiem
komerciāli apbūvējamiem objektiem.

“Regulāri” uz 2016.2022.).

VTP8: Novada teritorija – pievilcīga investoriem
U8.1.1: Piesaistīt
investorus

8.1.1.1. Darba grupas
noorganizēšana
koncepcijas izstrādei par
investoru piesaisti Ādažu
novadam

AID, Būvvalde

Nav plānots
īstenot

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas
darba
grupas
sanāksmes koncepcijas izstrādei par
investoru piesaisti Ādažu novadam.
Uzdevums nav aktuāls, jo Ādažu
novada
pašvaldība
2017.gadā
parakstīja
līgumu ar
Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru par
sadarbību investīciju piesaistē.

Precizēta informācija par
izpildes termiņiem.

8.1.1.2. Mērķa teritoriju
dažādām ekonomikas /
uzņēmējdarbības nozarēm
un pašvaldības
līdzdarbības nodrošināšana
šo teritoriju attīstībā
noteikšana

AID, Būvvalde

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noteiktas mērķa teritorijas
dažādām
ekonomikas
/
uzņēmējdarbības
nozarēm
un
pašvaldības
līdzdarbības
nodrošināšana šo teritoriju attīstībā.

Nav veiktas.

8.1.1.3. Saskarsmes vietu
starp industriālajām un
privātās apbūves vietām
pārskatīšana

Būvvalde

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Pārskatītas saskarsmes
vietas starp industriālajām un privātās
apbūves vietām.
Risināts teritorijas plānojumā.

Nav veiktas.

8.1.1.4. Koncepcijas
izstrāde par investoru
piesaisti Ādažu novadam

AID, Būvvalde

Nav plānots
īstenot

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta koncepcija par investoru
piesaisti Ādažu novadam.
Uzdevums nav aktuāls, jo Ādažu
novada
pašvaldība
2017.gadā
parakstīja
līgumu
ar
Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru par
sadarbību investīciju piesaistē.

Precizēta informācija par
izpildes termiņiem.
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Uzdevumi (U)*
U8.1.2: Veicināt
industriālo teritoriju
attīstību, paredzēt
teritorijas industriālo
zonu attīstībai
teritorijās, kur ir bijušas
industriālas būves,
veicināt šo teritoriju
attīstību

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

8.1.2.1. Perspektīvo
industriālo un komerciālo
teritoriju noteikšana

AID, SID,
Būvvalde

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noteiktas perspektīvās
industriālās un komerciālās teritorijas.
Risināts teritorijas plānojumā.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

8.1.2.2. Inženiertehniskās
infrastruktūras esošās
situācijas apzināšana
perspektīvajās
industriālajās un
komerciālajās teritorijās

SID, Būvvalde

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noskaidrota esošā situācija
saistībā
ar
inženiertehnisko
infrastruktūru
perspektīvajās
industriālajās
un
komerciālajās
teritorijās.
Risināts teritorijas plānojumā.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

8.1.2.3. Tikšanās ar
uzņēmējiem, kas darbojas
industriālajās teritorijās pie
Muižas, Eimuros un
“Jaunkūlās” attīstībai

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes un uzņēmumu
pārstāvjiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

8.1.2.4. Projekti publiskās
infrastruktūras attīstībai un
pilnveidošanai teritorijā
pie Muižas, Eimuros un
“Jaunkūlas”

AID, SID,
Būvvalde

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Īstenoti
projekti
publiskās
infrastruktūras
attīstībai
un
pilnveidošanai teritorijā pie Muižas,
Eimuros un “Jaunkūlas”.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“patstāvīgi” uz 2016.2022.).

SID, Būvvalde,
AID

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Veiktas darbības inženiertehnisko
infrastruktūru
perspektīvajām
industriālajām un komerciālajām
teritorijām
nodrošināšanai.
Perspektīvajās
industriālajās
un
komerciālajās teritorijās nodrošināta
inženiertehniskā infrastruktūra.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.

8.1.2.5. Darbības
inženiertehnisko
infrastruktūru
nodrošināšanai citās
perspektīvajās
industriālajās un
komerciālajās teritorijās
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Uzdevumi (U)*

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes un uzņēmumu
pārstāvjiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
2018. uz 2022.).

AID, SID,
Būvvalde

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Īstenotas
aktivitātes
publiskās
infrastruktūras
attīstībai
un
pilnveidošanai teritorijā, kur ir bijušas
industriālas būves.
Risināts teritorijas plānojumā.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
2018. uz 2022.).

8.1.2.8. Jaunu
komunikāciju sistēmu
izveide vietās, kur esošā
blīvā apbūve nav ar tām
nodrošināta, un kur
veidojas vai paplašinās
blīvas apbūves teritorijas,
uzsvaru liekot uz
perspektīvo rūpniecības
teritoriju attīstību

SID, Būvvalde,
AID

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izveidotas
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
attīstību.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.

8.1.3.1. Tikšanās starp
Ādažu novada domes un
uzņēmumu pārstāvjiem

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas regulāras tikšanās starp
Ādažu novada domes un uzņēmumu
pārstāvjiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

8.1.3.2. Informācijas
apkopošana par uzņēmēju
vajadzībām

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Apkopota informācija par uzņēmēju
vajadzībām.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

8.1.3.3. Darba grupas
noorgnizēšana
uzņēmējdarbības
veicināšanas programmas
un mārketinga plāna
izstrādei

AID, Būvvalde,
SAD

Nav plānots
veikt

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas
darba
grupas
sanāksmes
uzņēmējdarbības
veicināšanas
programmas
un
mārketinga plāna izstrādei.
Uzdevums nav aktuāls, jo Ādažu
novada
pašvaldība
2017.gadā

Precizēta informācija par
izpildes termiņiem.

Pasākumi vai
aktivitātes
8.1.2.6. Tikšanās ar
uzņēmējiem, kas darbojas
teritorijās, kur ir bijušas
industriālas būves
8.1.2.7. Aktivitātes
teritoriju, kur ir bijušas
industriālas būves,
attīstībai

U8.1.3: Veicināt
uzņēmējdarbības
attīstību
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

parakstīja
līgumu ar
Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru par
sadarbību investīciju piesaistē.
8.1.3.4. Uzņēmējdarbības
veicināšanas programmas
un mārketinga plāna
izstrāde

AID

Nav plānots
veikt

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta
uzņēmējdarbības
veicināšanas
programma
un
mārketinga plāns.
Uzdevums nav aktuāls, jo Ādažu
novada
pašvaldība
2017.gadā
parakstīja
līgumu ar
Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru par
sadarbību investīciju piesaistē.

Precizēta informācija par
izpildes termiņiem.

SAD, AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veiktas
mārketinga
aktivitātes
uzņēmēju piesaistei.
Uzņēmējiem aktuālas informācijas
regulāra publicēšana, sadarbība ar
biedrību “Ādažu uzņēmēji”, notiek
regulāra dalīšanās ar informāciju
darbinieku piesaistei, informācija par
jaunajiem uzņēmumiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

8.1.3.6. Tikšanās ar
uzņēmējiem, aicinot viņus
sadarboties ar Ādažu
novada skolu audzēkņiem

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domi un uzņēmējiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

8.1.3.7. Tikšanās ar Ādažu
skolu vadītājiem, aicinot
viņus sadarboties ar
uzņēmējiem

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2016.-2019.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domi un Ādažu skolu
vadītājiem.
Ik gadu ĀVS tiek īstenota Junior
achievement Latvija programma
“Skolēnu mācību uzņēmumi”; notiek
sadarbība ar uzņēmējiem caur Ādažu
uzņēmēju biedrību.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

8.1.3.5. Mārketinga
aktivitātes uzņēmēju
piesaistei
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Uzdevumi (U)*

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2016.-2019.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizēti pasākumi uzņēmēju un
Ādažu skolu audzēkņu sadarbībai.
2018.gadā ēnu dienas ietvaros jaunie
uzņēmēji Vēstures un mākslas galerijā
stāstīja par savu pieredzi, iedvesmoja
jauniešus
radīt
pašiem
savus
uzņēmumus.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

8.1.3.9. Aktivitātes
ražošanas uzņēmējdarbības
sekmēšanai teritorijās pie
maģistrāliem ceļiem

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Īstenotas
aktivitātes
ražošanas
uzņēmējdarbības
sekmēšanai
teritorijās pie maģistrāliem ceļiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

8.1.3.10. Tikšanās starp
Ādažu novada domes
pārstāvjiem un vietējiem
zemniekiem

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas regulāras tikšanās starp
Ādažu novada domes pārstāvjiem un
vietējiem zemniekiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

8.1.3.11. Informācijas par
vietējo zemnieku
vajadzībām apkopošana

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Apkopota informācija par vietējo
zemnieku vajadzībām.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

8.1.3.12. Atlaižu sistēmas
izstrāde zemniekiem, kas
piegādā savu produkciju
izglītības iestāžu bērnu
ēdināšanai

JID, Izglītības
iestādes

2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāti
noteikumi
atlaižu
piemērošanai
zemniekiem,
kas
piegādā savu produkciju izglītības
iestāžu bērnu ēdināšanai.

Nav veiktas.

8.1.3.13. Citas aktivitātes
vietējo zemnieku darbības
sekmēšanai

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Īstenotas aktivitātes vietējo zemnieku
darbības sekmēšanai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

8.1.3.14. Tikšanās starp
Ādažu novada domes un
mikrouzņēmējdarbības
pārstāvjiem

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas regulāras tikšanās starp
Ādažu
novada
domes
un
mikrouzņēmējdarbības pārstāvjiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

8.1.3.8. Pasākumi
uzņēmumu un Ādažu
skolu audzēkņu sadarbībai
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Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Uzdevumi (U)*

U8.1.4: Izstrādāt un
ieviest PPP projektus

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

8.1.3.15. Informācijas
apkopošana par
nevalstisko organizāciju un
mikrouzņēmēju
vajadzībām

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Apkopota informācija par nevalstisko
organizāciju
un
mikrouzņēmēju
vajadzībām.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

8.1.3.16. Darbības
nevalstisko organizāciju un
mikrouzņēmējdarbības
dažādošanai

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veiktas
darbības
nevalstisko
organizāciju
un
mikrouzņēmējdarbības dažādošanai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

8.1.3.17. Nolikuma
atbalsta konkursam
inovatīvām biznesa idejām
izstrāde un apstiprināšana

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts un apstiprināts nolikums
atbalsta
konkursam
inovatīvām
biznesa idejām.

Nav veiktas.

8.1.3.18. Atbalsta
konkursa inovatīvām
biznesa idejām īstenošana

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izsludināts
atbalsta
konkurss
inovatīvām biznesa idejām.
2018.gadā projektu konkursa ietvaros
īstenoti 2 projekti ar pašvaldības
līdzfinansējumu 3000 EUR apmērā.
Līdz 2022.gadam plānots turpināt
projektu konkursa īstenošanu.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

8.1.4.1. Jomu, kurās būtu
jāizstrādā PPP projekti,
noteikšana

AID

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas jomas, kurās būtu jāizstrādā
PPP projekti.

Nav veiktas.

8.1.4.2. PPP projektu
tehniski ekonomisko
pamatojumu izstrāde

AID

2021.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izstrādāti PPP projektu tehniski
ekonomiskie pamatojumi. Izstrādāti
PPP projekti.

Nav veiktas.

8.1.4.3. PPP projektu
ieviešana

AID, SID

2021.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Ieviesti PPP projekti.

Nav veiktas.

Pasākumi vai
aktivitātes
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Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Uzdevumi (U)*
U8.1.5: Attīstīt tirgus
laukumus

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Darba grupa par
tirgus laukuma
izstrādi, SID,
AID

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Ādažu ciema centrā labiekārtots tirgus
laukums.
Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar
ierobežotajiem finanšu resursiem
sakarā ar lielu ES fondu projektu
īstenošanu tuvākajos gados.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2019. uz 2022.).

AID, SID,
Būvvalde

2020.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas
darba
grupas
sanāksmes koncepcijas izstrādei tirgus
laukumu attīstībai Ādažu novadā.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2016.-2018. uz 2020.2022.).

Darba grupa par
tirgus laukuma
izstrādi, AID,
SID, Būvvalde

2017.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta koncepcija tirgus laukumu
attīstībai Ādažu novadā.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2018. uz 2022.).

8.1.6.1. Videi draudzīgu
tehnoloģiju izmantošanas
iespēju Ādažu novadā
noteikšana

SID

2018.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas videi draudzīgu tehnoloģiju
izmantošanas iespējas Ādažu novadā.
2018.gadā
dome
nepiešķīra
finansējumu.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

8.1.6.2. Videi draudzīgu
tehnoloģiju izpēte un
ieviešana Ādažu novadā

SID

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izpētītas un ieviestas videi draudzīgu
tehnoloģijas Ādažu novadā.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2020. uz 2022.).

9.1.1.1. Izglītības iestāžu
attīstības plānu izstrāde

Izglītības
iestādes

2017.

Valsts budžeta
mērķdotācijas,
pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Izglītības iestādēm ir
izstrādāti attīstības plāni.
ĀVS attīstības plāns ir izstrādāts un
tiek īstenots.

Nav veiktas.

9.1.1.2. Izglītības iestāžu
attīstības plānu īstenošana

Izglītības
iestādes

2017.-2020.

Valsts budžeta
mērķdotācijas,

Tiek veiktas secīgas darbības
izglītības iestāžu attīstības plānu
īstenošanai.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem

8.1.5.1. Tirgus laukuma
attīstība Ādažu novadā

8.1.5.2. Darba grupas
noorganizēšana
koncepcijas izstrādei tirgus
laukumu attīstībai Ādažu
novadā
8.1.5.3. Koncepcijas
izstrāde tirgus laukumu
attīstībai Ādažu novadā
U8.1.6: Atbalstīt videi
draudzīgu tehnoloģiju
ieviešanu un
izmantošanu

Izpildītāji

VTP9: Pieejama un kvalitatīva izglītība
U9.1.1: Attīstīt esošās
izglītības iestādes
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

pašvaldības
finansējums
9.1.1.3. Labāko nozares
speciālistu piesaiste
izglītības iestādēm

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Izglītības
iestādes

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izglītības iestādēs strādā iespējami
labākie nozares speciālisti.
Profesionāli, kompetenti mācībspēki.
Veiksmīga
sadarbība
starp
vispārizglītojošām skolām Ādažu
novadā.
ĀMMS 2018. gadā piesaistīja trīs
nozares speciālistus.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

9.1.1.4. Nosaukuma
piešķiršana Ādažu
pirmsskolas izglītības
iestādei

ĀPII

2017.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei
piešķirts nosaukums.

Nav veiktas.

9.1.1.5. Rīcības plānu
izstrāde katrai Ādažu
pirmsskolas izglītības
iestādes grupiņai

ĀPII

Nav plānots
īstenot

Pašvaldības
finansējums

Katrai Ādažu pirmsskolas izglītības
izstādes grupiņai izstrādāts rīcības
plāns.
Uzdevuma izpilde tiek pārtraukta dēļ
uzdevuma nesamērīguma.

Precizēta informācija par
izpildes termiņiem.

SID, Izglītības
iestādes

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikta izglītības iestāžu tehniskā
stāvokļa novērtēšana.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

AID, SID

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts
Ādažu
vidusskolas
atjaunošanas
projekts
projekta
“Vispārējās izglītības iestādes mācību
vides uzlabošana Ādažu novadā”
ietvaros.
Līdz 2019.gadam izpildīts: projekts
vēl nav uzsākts.
Līdz 2023.gadam plānots: izstrādāt
ĀVS atjaunošanas būvprojektu.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2023. uz 2022.)
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

9.1.1.6. Izglītības iestāžu
esošā tehniskā stāvokļa
novērtēšana
9.1.1.7. Ādažu vidusskolas
atjaunošanas projekta
izstrāde – projekts
“Vispārējās izglītības
iestādes mācību vides
uzlabošana Ādažu novadā”
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Uzdevumi (U)*

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

9.1.1.8. Ādažu vidusskolas
atjaunošana – projekts
“Vispārējās izglītības
iestādes mācību vides
uzlabošana Ādažu novadā”

AID, SID, ĀVS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikta
Ādažu
vidusskolas
atjaunošana projekta “Vispārējās
izglītības iestādes mācību vides
uzlabošana Ādažu novadā” ietvaros.
Atjaunoti 3 Ādažu vidusskolas
korpusi
mācību
procesa
nodrošināšanai 1200 skolēniem 5.12.klašu posmā.
Līdz 2019.gadam izpildīts: projekts
vēl nav uzsākts finanšu līdzekļu
nepietiekamības dēļ.
Līdz 2023.gadam plānots: izstrādāt
ĀVS atjaunošanas būvprojektu.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
2019.-2023. uz 2016.2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

9.1.1.9. Ādažu vidusskolas
lietojumā esošās teritorijas
labiekārtošana

SID, ĀVS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Labiekārtota, apzaļumota vidusskolas
āra teritorija – izbūvētas velosipēdu
novietnes, uzklāts bruģakmens segums
pie galvenās ieejas, izveidots aktīvās
atpūtas laukums.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

9.1.1.10. Ādažu
pirmsskolas izglītības
iestādes atjaunošanas
projekta izstrāde

AID, SID, ĀPII

2017.

9.1.1.11. Ādažu
pirmsskolas izglītības
iestādes atjaunošana

SID, AID, ĀPII

2018.-2022.

Pasākumi vai
aktivitātes

Pašvaldības
Izpildīts.
Izstrādāts
finansējums
pirmsskolas
izglītības
atjaunošanas
projekts.
Es fondu
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums
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Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Ādažu
iestādes

Veikta Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādes atjaunošana. Uzlabota Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādes ēkas
energoefektivitāte. Veikts kāpņu
remonts pie Ādažu pirmsskolas
izglītības
iestādes
grupiņām,
nomainītas betona flīzes pie galvenās
ieejas. Veikts kabinetu un grupiņu
remonts. Veikta jumta siltināšana un

Nav veiktas.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Rezultatīvie rādītāji
remonts
virs
baseina.
Veikta
peldbaseina atjaunošana.
2019.gadā plānots veikt Ādažu PII
ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana,
veicot
ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšanu.

9.1.1.12. Ādažu
pirmsskolas izglītības
iestādes lietojumā esošās
teritorijas labiekārtošana

SID, ĀPII

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Labiekārtota
Ādažu pirmsskolas
izglītības
iestādes
teritorija.
Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas
izglītības infrastruktūra.

9.1.1.13. Ādažu
vidusskolas
restukturizācija pēc jaunas
mācību īstenošanas vietas
darbības uzsākšanas

ĀVS

2019.

Pašvaldības
finansējums

Veikta
Ādažu
restukturizācija.

9.1.1.14. Karjeras centra
izveide

ĀVS

2017.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Izpildīts. Ādažu vidusskolā strādā
īpaši sagatavoti pedagogi karjeras
konsultanti. Skolas telpās izveidots
karjeras centrs. Jāturpina karjeras
centra labiekārtošana un papildināšana
ar metodiskajiem materiāliem.

9.1.1.15. Karjeras centra
nodrošināšana

ĀVS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Tiek uzturēts karjeras centrs.

9.1.1.16. Atbalsts iespējai
visiem interesentiem
Ādažos apgūt
valdorfpedagoģiju

ĀBVS

2016.-2022.

ES fondu
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izglītības
iestādes

2016.-2022.

Valsts
finansējums

9.1.1.17. Pedagogu
profesionālās pilnveides un
pieredzes apmaiņas
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Pilnībā uzbūvēta
Valdorfa skola.

vidusskolas

Ādažu

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).
Nav veiktas.

Precizēta informācija par
finanšu resursiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).
Brīvā

Konkurētspējīga, prestiža izglītības
iestāde.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).
Precizēta informācija par
finanšu resursiem

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

nodrošināšana,
iesaistīšanās projektos

U9.1.2: Attīstīt
izglītības iestāžu
materiāltehnisko bāzi

U9.1.3: Atbalstīt jaunu
mācību īstenošanas
vietu izveidi vispārējās
izglītības iestādēs

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Pašvaldības
finansējums

Veiksmīga
sadarbība
starp
Precizēts projekta
vispārizglītojošām skolām Ādažu
īstenošanas termiņš (no
novadā.
“Regulāri” uz 2016.-2022.).
Profesionāli, kompetenti mācībspēki.

9.1.2.1. Izglītības iestādēs
nepieciešamo
materiāltehnisko līdzekļu
noteikšana

Izglītības
iestādes

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noteikti
izglītības
iestādēm
Precizēts projekta
nepieciešami
materiāltehniskie
īstenošanas termiņš (no
līdzekļi.
“Regulāri” uz 2016.-2022.).

9.1.2.2. Izglītības iestādēs
nepieciešamo
materiāltehnisko līdzekļu
iegāde

Izglītības
iestādes

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Iegādāti
izglītības
iestādēm
Precizēts projekta
nepieciešamie
materiāltehniskie
īstenošanas termiņš (no
līdzekļi.
“Regulāri” uz 2016.-2022.).
Mācību
kabineti
aprīkoti
ar
mūsdienīgām
informācijas
un
komunikācijas tehnikām.

9.1.2.3. Materiāltehnisko
līdzekļu iegāde Ādažu
pirmsskolas izglītības
iestādes
multifunkcionālajai zālei

ĀPII

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Iegādāti Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes multifunkcionālajai
zālei nepieciešamie materiāltehniskie
līdzekļi.

Nav veiktas.

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists,
Būvvalde, SID,
Izglītības
iestādes

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noorganizētas tikšanās
starp Ādažu novada domi un izglītības
iestādēm.
Noteikts, kā jāmainās esošajām
izglītības
iestādēm.
Noteikts, kādas vispārējās izglītības
iestādes
nepieciešamas
Ādažu
novadā.

Nav veiktas.

AID, SID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Izpildīts. Izstrādāts projekts jaunas
mācību īstenošanas vietas Ādažu
vidusskolā būvniecībai Ādažos.
Izstrādāts
elektrības
pieslēguma
projekts jaunai skolas ēkai.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

9.1.3.1. Tikšanās ar
izglītības iestāžu
pārstāvjiem

9.1.3.2. Jaunas mācību
īstenošanas vietas izveide
Ādažu vidusskolā un tai
nepieciešamās sporta
infrastruktūras būvniecības
projekta izstrāde – projekts
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

“Vispārējās izglītības
iestādes mācību vides
uzlabošana Ādažu novadā”

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Izstrādāts ēkas multifunkcionālo telpu
digitālo
pieslēgumu
tehniskais
projekts.

9.1.3.3. Jaunas mācību
īstenošanas vietas Ādažu
vidusskolā (1.kārta) un tai
nepieciešamās sporta
infrastruktūras Ādažu
novadā būvniecība –
projekts “Vispārējās
izglītības iestādes mācību
vides uzlabošana Ādažu
novadā”

AID, SID

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izveidota jauna mācību īstenošanas
vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli
(6000-8000 m2). Izcelta jauna ēka
mācību procesa nodrošināšanai 1.4.klašu posmā 800 skolēniem.
Ādažu vidusskolas esošā ēka Gaujas
ielā 30 tiks pielāgota 5.-12.klasei.
Līdz 2019.gadam izpildīts: parakstīta
vienošanās ar CFLA par SAM 8.1.2.
projekta īstenošanu; uzsākta jaunās
mācību īstenošanas vietas izbūves 1.
un 2.kārta.
Līdz 2023.gadam plānots: izbūvēt
visas 3 jaunās mācību īstenošanas
vietas kārtas.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2023. uz 2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

9.1.3.4. Materiāltehniskās
bāzes nodrošināšana
jaunajā mācību īstenošanas
vietā

ĀVS, AID, SID

2019.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Iegādāts jaunās mācību īstenošanas
vietas
darba
uzsākšanai
nepieciešamais aprīkojums.
Par
jaunās
skolas
ēkas
materiāltehnisko bāzi atbild projekta
“Vispārējās izglītības iestādes mācību
vides uzlabošana Ādažu novadā”
īstenotājs, kā arī projektu vadītāja, kas
atbild par projekta mācību procesu.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.

9.1.3.5. Darba grupas
noorganizēšana skolēnu
pārvadājumu koncepcijas
izstrādei

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists,
izglītības
iestādes, AID,
SID

2019.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domi, tās iestādēm un SIA
“Ekspress Ādaži”.

Nav veiktas.
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Uzdevumi (U)*

U9.1.4: Atbalstīt
starptautiskas
augstskolas un studentu
pilsētiņas
infrastruktūras izveidi

U9.1.5: Nodrošināt
pirmsskolas izglītības
pakalpojumus visiem
novada bērniem

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

9.1.3.6. Skolēnu
pārvadājumu koncepcijas
izstrāde

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists,
izglītības
iestādes, AID,
SID

2019.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta
skolēnu
koncepcija.

pārvadājumu

Nav veiktas.

9.1.3.7. Skolēnu
pārvadājumu koncepcijas
īstenošana

SID

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veiktas
aktivitātes
skolēnu
pārvadājumu koncepcijas īstenošanai.

Nav veiktas.

9.1.4.1. Tikšanās ar
izglītības iestāžu un
uzņēmēju pārstāvjiem par
starptautiskas augstskolas
un studentu pilsētiņas
infrastruktūras izveidi

ĀVS

2020.

Pašvaldības
finansējums

Notikušas tikšanās par starptautiskas
augstskolas un studentu pilsētiņas
infrastruktūras izveidi.

Nav veiktas.

9.1.4.2. Atbalsts
starptautiskas augstskolas
un studentu pilsētiņas
infrastruktūras izveidei

ĀVS, Būvvalde

2020.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Veiktas aktivitātes starptautiskas
augstskolas un studentu pilsētiņas
infrastruktūras izveidei

Nav veiktas.

9.1.5.1. 2 grupiņu
pielāgošana Ādažu
pirmsskolas izglītības
iestādē: viena grupa 16
bērniem 1,5-3 gadu
vecumā, otra – 20 jaukta
vecuma bērniem no 3 gadu
vecuma

SID, ĀPII

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Izremontētas 2 telpas Ādažu
PII.
Izveidotas 2 jaunas grupiņas , viena 16 bērniem vecumā no 1,5 gadu
vecuma līdz 3 gadu vecumam, viena –
20 jaukta vecuma bērniem no 3
gadiem līdz 6 gadiem
Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādē.
Tiek samazināts bērnu skaits
reģistrācijas rindā uz pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēm.
Bērnu vecākiem tiek nodrošināta
iespēja atgriezties darba tirgū.

Nav veiktas.
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Uzdevumi (U)*

U9.1.6: Nodrošināt
iekļaujošas izglītības
principu, kas paredz
vienādu iespēju
neatkarīgi no
izglītojamo vajadzībām
un spējām, mantiskā
sociālā stāvokļa

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

9.1.5.2. Līdzfinansējuma
plānošana privātajām
pirmsskolām

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Tiek
samazināts
bērnu
skaits
reģistrācijas rindā uz pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēm.
Bērnu vecākiem tiek nodrošināta
iespēja atgriezties darba tirgū.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

9.1.6.1. Atbalsta sistēmas
pakalpojumu
pilnveidošana

ĀVS

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Izveidota atbalsta sistēma ĀVS 2.4.klašu skolēniem.

Nav veiktas.

9.1.6.2. Speciālo izglītības
programmu licencēšana un
akreditācija visās izglītības
pakāpēs (pēc
nepieciešamības)

ĀVS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izglītojamiem nodrošināta iespēja
iegūt izglītību tuvāk dzīvesvietai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

9.1.6.3. Atbalsta personāla
nodrošināšana pašvaldības
izglītības iestādēs

ĀVS, ĀPII,
KPII, ĀMMS,
ĀBJSS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izglītības iestādēs ir pieejams
kvalificēts atbalsta personāls bērnu
attīstības nodrošināšanai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

9.1.6.4. Fiziski pieejamas
vides nodrošināšana
izglītības iestādēs
izglītojamiem ar fiziskās
kustības traucējumiem

ĀVS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Nodrošināta
izglītības
iestādes
pieejamība,
izmantojot
Ādažu
slimnīcas resursus, izglītojamiem ar
funkcionāliem traucējumiem. Līdz
2017.gada beigām ĀVS nebija skolēni
ar kustību traucējumiem.
2018. gada vasarā izbūvēta invalīdu
uzbrauktuve pie ĀVS centrālās ieejas,
tādejādi uzlabojot vides pieejamību
Līdz 2022.gadam plānots: izbūvēt otru
invalīdu uzbrauktuvi no autostāvvietas

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

uz centrālās ieejas līmeni un iegādāties
invalīdu ratiņus – pacēlāju.
U9.1.7: Sekmēt un
pilnveidot audzēkņu
mācību procesa
kvalitatīvu norisi

9.1.7.1. Projekta “Digital
Citizens in Action”
īstenošana

ĀVS

2016.

ES fondu
finansējums

Izpildīts. Īstenots projekts “Digital
Citizens in Action”.

Precizēta informācija par
finanšu resursiem.

9.1.7.2. Projekta “Sport is
not only Football”
īstenošana

ĀVS

2016.-2017.

ES fondu
finansējums

Izpildīts. Īstenots projekts “Sport is
not only Football”.

Precizēta informācija par
finanšu resursiem.

9.1.7.3. Atbalsts dalībai
starptautiskos izglītību
atbalstošos projektos

ĀVS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības
process, kas sniedz labas zināšanas
izglītojamiem.
Profesionāli, kompetenti mācībspēki.

Nav veiktas.

9.1.7.4. Izglītojamo
motivācija piedalīties
ārpus izglītības iestādes
projektos, aktivitātēs

ĀVS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības
process, kas sniedz labas zināšanas
izglītojamiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

Izglītības
iestādes

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Konkurētspējīga, prestiža izglītības
iestāde.
Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības
process, kas sniedz labas zināšanas
izglītojamiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

ĀVS

2017.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Pieejamas un kvalitatīvas izglītības
iegūšanas iespējas Ādažu novadā.
Konkurētspējīga, prestiža izglītības
iestāde.
Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības
process, kas sniedz labas zināšanas
izglītojamiem.
Profesionāli, kompetenti mācībspēki.

Nav veiktas.

9.1.7.5. Plašu interešu
izglītības programmu
piedāvājumu pilnveidošana

9.1.7.6. STEM (zinātne,
tehnoloģijas,
inženierzinātnes un
matemātika) mācību
programmas pēc
pieprasījuma izstrāde,
akreditācija
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

ĀVS piedalās valsts izglītības satura
centra
kompetenču
izglītības
programmas aprobācijas projektā. Pēc
projekta īstenošanas tiks pieņemts
atbildīgais lēmums par jaunu izglītības
programmu licencēšanu saskaņā ar
spēkā
esošajiem
normatīvajiem
aktiem.
Divas
STEM
mācību
priekšmetu programmas ĀVS plānots
ieviest līdz 2020.gadam.
9.1.7.7. Izglītojamo
motivācijas veicināšana

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Paaugstinās izglītojamo motivācija
mācību rezultātu sasniegumos. Labāko
skolēnu
apbalvošana
par
sasniegumiem mācībās un mācību
priekšmetu
olimpiādēs,
ZPD
lasījumos un konkursos. Tika aizsākts
2016.gadā un ļoti augstu novērtējumu
guvis Izcilnieku pasākums, kurā
naudas balvu saņem tie skolēni,
kuriem ir visaugstākie sasniegumi
mācībās.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2018. uz 2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

9.1.7.8. Projekta “Atbalsts
izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”
īstenošana

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2017.-2019.

ES fondu
finansējums

Daudzveidīgās atbalsta aktivitātēs
izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai kopā tiks iesaistīti 1420
skolēni, kas ir sākumskolas izglītības
pakāpē
(1.-6.klase),
nodrošināta
pedagogu profesionālā pilnveide.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2018. uz 2019.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

ĀVS

2018.-2020.

ES fondu
finansējums

Pilnveidot pedagogu profesionālās
kompetences,
veicinot
skolotāja
personības
un
emocionālās
inteliģences attīstību, paaugstinot
pieredzes
pilnveidi
inovatīvās

Jauns pasākums.

9.1.7.9. Projekta
“21.gadsimta mācību
stunda – pedagoga
profesionālais
izaicinājums” īstenošana
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

darbībās, prasmi strādāt multikulturālā
vidē.
Līdz 2019.gadam izpildīts: pedagogu
grupa piedalījās e-mācībās Krētas
universitātē Grieķijā. Temats – IT rīki
un radošā sadarbība no teorijas uz
praksi – 21.gadsimta stunda.
Līdz 2020.gadam plānots: 2019.gada
martā plānoti “Digital Classroom”
kursi Spānijā, ko organizē iDevelop
Teacher Training centrs. Tiks
pilnveidotas prasmes IT jomā.
2019.gada jūnijā notiks kursi Grieķijā
“Towards the inclusive classroom:
best practice”. Kursus organizē
Areadne lifelong Learning Centre.
Tiks pilnveidotas prasmes iekļaujošās
izglītības jomā (darbs ar dažādiem
skolēniem,
multikulturālā
vide,
iekļaujošā klase).
9.1.7.10. Projekta “Sharing
National Treasures”
īstenošana

ĀVS

2018.-2020.

ES fondu
finansējums
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Projekta
ietvaros
paredzamās
aktivitātes ir: preventīvi pasākumi
mācību procesa pārtraukšanai, Latvijas
kultūrmantojuma
un
tradīciju
popularizēšana,
Eiropas
kultūrmantojuma iepazīšana, mācību
procesa kvalitātes pilnveidošana.
Projekta mērķa grupa ir 25 Ādažu
vidusskolas skolēni un skolotāji (ar
iespēju palielināt šo skaitu), kuri
piedalīsies starptautiskos mācību
braucienos. Projekta aktīvā mērķa
grupa ir 250 vidusskolas skolēni un
viņu ģimenes, kā arī skolotāji un
administrācija. Projekta netiešā mērķa

Jauns pasākums.

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

grupa ir 2500 novada iedzīvotāji,
kuriem būs iespēja apmeklēt daļu no
projekta pasākumiem.
Līdz 2019.gadam izpildīts: notikusi
projekta
koordinatoru
sanāksme
Holandē.
Līdz 2022.gadam plānots: skolēnu
mācību vizītes projekta partnervalstu
skolās un projektā iesaistīto skolu
skolēnu un skolotāju delegāciju
uzņemšana ĀVS un iepazīstināšana ar
Latvijas un Ādažu novada kultūras
mantojumu.
9.1.7.11. Projekta “Hands
On Minds On” īstenošana

ĀVS

2018.-2020.

ES fondu
finansējums
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Projekta “Hands On Minds On”
paredzamās aktivitātes ir preventīvi
pasākumi skolēnu mācību procesa
pārtraukšanai, atkarības no interneta
cēloņu
precizēšana,
sabiedrības
informēšana par draudiem interneta
vidē,
Latvijas
Republikas
kultūrmantojuma
un
tradīciju
popularizēšana, Latvijas un Eiropas
kultūrmantojuma
iepazīšana
un
popularizēšana, darba un mācību
procesa
kvalitātes
celšana
un
pilnveidošana, tai skaitā dalība
starptautiskajos semināros, izstādēs,
konkursos, tematiskajās darbnīcās un
kvalifikācijas celšanas kursos.
Līdz 2019.gadam izpildīts: parakstīts
līgums ar VIAA par projekta
īstenošanu.
Līdz 2020.gadam plānots: skolēnu un
skolotāju mācību vizītes projekta
partnervalstīs.

Jauns pasākums.

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes
9.1.7.12. Projekta
““Lokalne skarby”- dziel
sie tym, co najlepsze
(Vietējie dārgumi –
dalīsimies ar vislabāko)”
īstenošana

U9.2.1: Nodrošināt
audzēkņu spēju
izkopšanai un
attīstīšanai
nepieciešamās telpas
interešu un
profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs

9.2.1.1. Ādažu Mākslas un
mūzikas skolas
paplašināšana

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

ĀVS

ĀMMS

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

2017.-2020.

ES fondu
finansējums

Latvijas
un
Ādažu
novada
kultūrmantojuma
un
tradīciju
popularizēšana, projekta partnervalstu
kultūrmantojuma iepazīšana, mācību
procesa kvalitātes pilnveidošana.
Projekta mērķa grupa ir 25 Ādažu
vidusskolas skolēni un skolotāji (ar
iespēju palielināt šo skaitu), kuri
piedalīsies starptautiskos mācību
braucienos. Projekta aktīvā mērķa
grupa ir 250 vidusskolas skolēni un
viņu ģimenes, kā arī skolotāji un
administrācija. Projekta netiešā mērķa
grupa ir 2500 novada iedzīvotāji,
kuriem būs iespēja apmeklēt daļu no
projekta pasākumiem.
Līdz 2019.gadam izpildīts: 2018. gadā
projekta
koordinatoru
sanāksme
Grieķijā un projekta dalībnieku –
skolēnu un skolotāju – mācību vizīte
ĀVS.
Līdz 2022.gadam plānots: skolēnu
mācību vizītes projekta partnervalstu
skolās.

Jauns pasākums.

2020.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Paplašināta iestāde Gaujas 33 A vai
papildus telpas pēc izglītības iestāžu
reformas. Brīvo telpu remonts,
pielāgošana, aprīkojums (piem., ja
atbrīvojas telpas vidusskolā, domē vai
citur),
atbilstoši
pieprasījumam
palielināta mākslas un mūzikas
izglītības pieejamība novadā.

Precizēts projekta
īstenošanas uzsākšanas
termiņš (no 2019. uz
2020.).
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Uzdevumi (U)*

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Tiek nodrošinātas jaunas zināšanas,
prasmes, iemaņas atbilstoši dažādu
sociālo grupu vajadzībām.
Lūdz šo ieplānot 1gadu pēc
multifunkcionālā
sociālā
centra
izveides.

Nav veiktas.

ĀMMS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Izstrādātas jaunas 20V un 30 V
profesionālās
ievirzes
izglītības
programmas, piesaistīti pedagoģiskie
kadri
to
realizēšanai,
MMS
piedāvājums
atbilst
sabiedrības
pieprasījumam.
2018. gadā izstrādāta koncepcija
starpdisciplinārai
izglītības
programmai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

9.2.2.2. Noteikt interešu un
profesionālās ievirzes
izglītībai nepieciešamo
materiāltehnisko bāzi

ĀMMS, ĀBJSS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noteikts,
līdzekļi
izglītībai.

9.2.2.3. Ādažu Mākslas un
mūzikas skolas
materiāltehniskās bāzes
uzlabošana

ĀMMS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Pasākumi vai
aktivitātes
9.2.1.2. Jauniešu centra
izveide, kurā tiek
nodrošinātas jaunu interešu
izglītības programmu
satura pilnveides un jaunu
daudzveidīgu programmu
ieviešanas

U9.2.2: Pilnveidot
interešu un
profesionālās ievirzes
izglītības pakalpojumus

9.2.2.1. Jaunu izglītības
programmu ieviešana
Ādažu Mākslas un
mūzikas skolā

Izpildītāji
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kādi
materiāltehniskie
nepieciešami
interešu

Iegādāti
nepieciešamie
mūzikas
instrumenti
un
IT
izglītības
programmu efektīvai realizēšanai.
(Šobrīd uz 61 skolotāju pieejami 26
datori).
2018. gadā iegādātas 4 vijoles, 4 čelli,
2 digitālās klavieres, 1 akustiskās
klavieres, 1 saksofons, 1 akordeons, 2
kokles, orķestra šķīvji, 4 mazās
bungas, 2 basbungas, 1 eifonijs, 1
flauta, 5 portatīvie datori, A3
krāsainais lāzerprinteris-kopētājs, 3
projektori un ekrāni.

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).
Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

ĀMMS, Dome

9.2.2.5. Karjeras izglītības
programmu, ietverot
lielāko daļu novada
iedzīvotājus, paplašināšana
un pilnveidošana
9.2.2.6. Ādažu vidusskolā
esošās observatorijas
atjaunošana

Pasākumi vai
aktivitātes
9.2.2.4. Nometnes
organizēšana bērnu
atbalstam

9.2.2.7. Sadarbības
partneru (vietējo
uzņēmēju, augstskolas)
sadarbība profesionālās
izglītības programmu
īstenošanā
9.2.2.8. Ādažu novada
jaunatnes politikas rīcības
virzienu īstenošana

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Organizētas nometnes - talantīgo
audzēkņu atbalstam, sasniegumu
novērtēšanai un audzēkņu radošās un
mākslinieciskās
iniciatīvas
pilnveidošanai.
2018. gadā organizētas trīs nometnes –
Māksla, Mūzika, Deja, kurās piedalījās
90 ĀMMS audzēkņi.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

ĀVS

2019.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Biedrība “ĀVS
atbalsta
biedrība”

2016.-2018.

Citi finansējuma
avoti

Izpildīts. Atjaunota Ādažu vidusskolā
esošā observatorija – atjaunots
observatorijas kupols, sakārtotas telpas
un salabots kupola pagriešanas
mehānisms.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

ĀVS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības
process, kas sniedz labas zināšanas
izglītojamiem.
Profesionāli, kompetenti mācībspēki.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2017.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Īstenotas aktivitātes Ādažu novada
jaunatnes politikas rīcības virzienu
īstenošanai.
Līdz 2019.gadam izpildīts: īstenots
pirmais jauniešu iniciatīvu projekts
“Maija svētki – miers kabatā” ar
pašvaldības finansējumu 500 eiro
apmērā.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.
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Ir izveidots karjeras izglītības centrs.

Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Līdz 2022.gadam plānots: katru gadu
īstenot pa 2-3 jauniešu iniciētiem
projektiem. 2019.gadā plānots izveidot
jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju.
U9.2.3: Sekmēt un
pilnveidot mūžizglītību

9.2.3.1. Nepieciešamo
mūžizglītības aktivitāšu
noteikšana

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noteikts, kāda veida mūžizglītības
aktivitātes būtu nepieciešams ieviest
(dejas,
rotas
lietu
veidošana,
gleznošana,
keramika,
stikla
apgleznošana u.c.).

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2023. uz 2022.).

9.2.3.2. Mūžizglītības
kursu ieviešana

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2018.-2020.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Ieviesti mūžizglītības kursi. No
2017.gada tiek organizēti auklīšu
kursi. Jau apmācītas 46 aukles, kas
pamazām iesaistās bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanā.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

9.2.3.3. Atbalsts
mūžizglītības aktivitātēm

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Veiktas aktivitātes mūžizglītības
atbalstam. Tiek nodrošinātas jaunas
zināšanas, prasmes, iemaņas atbilstoši
dažādu sociālo grupu vajadzībām.
Iespēja ikvienam novada iedzīvotājam
paaugstināt savu kvalifikāciju vai iegūt
citu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus
prasībām, savām interesēm un
vajadzībām.
2018.gadā notika 4 lekcijas par
veselības jautājumiem un 4 lekcijas
jaunajiem vecākiem. Mūžizglītības
projekta SAM 8.4.1. “Pilnveidot
nodarbināto personu profesionālo
kompetenci” ietvaros 2018.gadā tika
nodrošināts informatīvais atbalsts 16
interesentiem, kas strādā Ādažu
novada uzņēmumos.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.
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Uzdevumi (U)*
U9.2.4: Sekmēt
profesionālās un
profesionālās ievirzes
izglītības piedāvājumu

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

9.2.4.1. Tikšanās ar
profesionāli tehnisko skolu
pārstāvjiem

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists,
izglītības
iestādes

2018.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Notikušas tikšanās ar profesionāli
tehnisko skolu pārstāvjiem.
Notikušas vairākas tikšanās ar RTU
pārstāvjiem un Rīgas Valsts tehnikuma
pārstāvjiem par profesionāli tehniskās
izglītības programmas izstrādi ĀVS.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

9.2.4.2. Profesionāli
tehniskās izglītības
programmu izstrāde Ādažu
novada izglītības iestādei

Izglītības
iestādes

2017.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādātas profesionāli tehniskās
izglītības programmas Ādažu novada
izglītības iestādei.
ĀVS tiek īstenota profesionālās
izglītības
programmas
“Transportlīdzekļu vadītāju apmācības
programma”.

Nav veiktas.

9.2.4.3. Profesionāli
tehniskās izglītības
programmu ieviešana un
īstenošana Ādažu novada
izglītības iestādē

Izglītības
iestādes

2020.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Ādažu novada izglītības iestādē
ieviestas un tiek īstenotas profesionāli
tehniskās izglītības programmas.

Nav veiktas.

9.2.4.4. Profesionālās
pirmsskolas izglītības
kvalifikācijas un augstas
kvalitātes veicināšanas
kursu un semināru
atbalstīšana

Izglītības
iestādes

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Atbalstīti profesionālās pirmsskolas
izglītības kvalifikācijas un augstas
kvalitātes veicināšanas kursi un
semināri.

Nav veiktas.

9.2.4.5. 20V un 30V
profesionālās ievirzes
programmu izstrādāšana

ĀMMS

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Daudzveidots ĀMMS piedāvājums ar
jaunām 20V profesionālās ievirzes
programmām,
ieviestas
30V
programmas, kas sekmē turpināt apgūt
profesionālo
ievirzi
vidusskolas
pakāpē.
2018. gadā izstrādāta koncepcija
starpdisciplinārai
izglītības
programmai.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

2019.
gadā
plānots
izveidot
starpdisciplinārās
izglītības
programmas projektu.
2020.
gadā
plānots
aprobēt
starpdisciplināro
izglītības
programmu.
2021. gadā plānots veikt izpēti ĀMMS
piedāvājuma atbilstību sabiedrības
pieprasījumam.

VTP10: Daudzveidīgas sporta aktivitātes
U10.1.1: Attīstīt esošo
sporta infrastruktūru

U10.1.2: Atbalstīt
jauniem sporta veidiem
nepieciešamo
infrastruktūru

10.1.1.1. Ādažu
vidusskolas stadiona
atjaunošana

Sporta daļa

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikta Ādažu vidusskolas atjaunošana
(ierīkots mākslīgais segums, uzbūvētas
tribīnes, ģērbtuves ar WC, jumts un
stāvvietas).
2018.gadā netiek plānoti līdzekļi
mākslīgā seguma futbola laukuma
izveidei pie vidusskolas. Praktiski nav
arī vietas, kur to izvietot.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

10.1.1.2. Attīstīt esošo
sporta infrastruktūru ārpus
Ādažu ciema

Sporta daļa

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Labiekārtoti sporta un atpūtas laukumi
ārpus Ādažu ciema teritorijas.
2017.gadā izveidots sporta laukums
Kadagas ciemā. Sakarā ar to, ka netika
piešķirts finansējums, 2018.gadā
laukums netika izveidots. 2019.gada
budžetā šāds finansējums arī nav
paredzēts.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

biedrība “BMX
“Ādaži””

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izveidota BMX trase.
Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā
notika darbs pie trases profila
izveidošanas, ir ievesta grunts.
BMX trasi pilnībā plānots pabeigt līdz
2022.gadam.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

10.1.2.1. BMX trases
izveide
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Uzdevumi (U)*

U10.1.3: Uzlabot
sportam nepieciešamo
materiāltehnisko bāzi

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

10.1.2.2. Skeitparka
laukuma izveide

Sporta daļa

10.1.2.3. Citiem jauniem
sporta veidiem
nepieciešamās
infrastruktūras attīstība

Pasākumi vai
aktivitātes

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

2019.-2020.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izveidots skeitparka laukums.
Ir notikušas vairākas tikšanās par
iespējamo vietas noteikšanu skaitparka
izveidošanai. Visas pārrunas ir
beigušās bez rezultāta. Pašvaldībai nav
brīvas zemes, finansējuma skeitparka
izveidei. Skeitparka izveidi lietderīgi
būtu plānot pēc BMX trases izveides,
ne ātrāk kā 2019.-2020.gadā.

Nav veiktas.

Sporta daļa

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izveidoti jauni sporta laukumi. Uzsākti
jauni sporta veidi.
Līdz 2019.gadam pasākums netika
īstenots.
Līdz 2022.gadam plānots: izveidot
pumpu trasi; skeitparku; uzstādīt
dabīgā hokeja laukuma bortus stadiona
teritorijā; izveidot nūjošanas grupas
pieredzējuša
speciālista
vadībā;
izveidot
apgaismotu
slēpošanas,
skriešanas trasi, pastaigu taku Kadagā,
esošās slēpošanas trases vietā; izveidot
mākslīgā ledus hokeja laukumu ar
bortiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

10.1.3.1. Sportam
nepieciešamo
materiāltehnisko līdzekļu
noteikšana

Sporta daļa

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noteikti
sportam
nepieciešami
materiāltehniskie līdzekļi.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

10.1.3.2. Sportam
nepieciešamo
materiāltehnisko līdzekļu
iegāde

Sporta daļa

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Iegādāti
sportam
nepieciešamie
materiāltehniskie līdzekļi.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).
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Uzdevumi (U)*

U10.1.4: Atbalstīt
sporta aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

10.1.3.3. Sporta bāzes īre
futbola un florbola
treniņiem

ĀBJSS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Sporta
skola
spēs
nodrošināt
nepieciešamos treniņu laikus, lai
izpildītu IZM noteikumus Nr. 508.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

10.1.4.1. Sporta aktivitāšu
attīstība poligona teritorijā

Sporta daļa

2022.

Citi finansējuma
avoti

Veiktas aktivitātes sporta aktivitāšu
attīstībai poligona teritorijā (jāveido
kvadraciklu trases, šķēršļu, auto parku,
izjādes, motosacīkstes, kā arī stadionu
u.c.).
Pasākums nav aktuāls un nav
īstenojams.
Sakarā ar armijas
kontingenta
un
to
mācību
palielināšanu
veidot
sporta
infrastruktūru poligona teritorijā nav
iespējams.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

10.1.4.2. Atbalsts
starptautiska mēroga
sacensībām, treniņiem

Sporta daļa

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Atbalstītas
starptautiska
sacensības, treniņi.

mēroga

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

10.1.4.3. Ādažu kā centra
dažādiem sporta veidiem
popularizēšana

Sporta daļa

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Ādažos attīstās dažādi sporta veidi
(veikbords, teniss, basketbols u.c.).

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

Izglītības darba
un jaunatnes
lietu speciālists

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izveidota infrastruktūra bērnu vasaras
nometņu organizēšanai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

Pasākumi vai
aktivitātes

10.1.4.4. Atbalsts bērnu
vasaras nometņu
organizēšanai
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Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

10.1.4.5. Atbalsts sporta
skolas vasaras nometņu
organizēšanai

ĀBJSS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Sporta skolas audzēkņiem iespējas
vasarā pilnveidot sportiskās aktivitātes
tuvu savai dzīves vietai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

10.1.4.6. Sporta skolas
bērnu dalība vasaras sporta
nometnēs

ĀBJSS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Sporta skolas audzēkņiem iespējas
vasarā pilnveidot speciālo fizisko
sagatavotību, satikties ar citu sporta
klubu sportistiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

11.1.1.1. Esošo ikgadējo
novada svētku un kultūras
pasākumu svinēšanas
tradīciju uzturēšana

Kultūras centrs,
Izglītības
iestādes

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Katru gadu tiek organizēti novada
svētki un tradīciju pasākumi.
Katru gadu tiek organizēti dažādi
svētki un tradīcijas izglītības iestādēs.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

11.1.1.2. Gaujas svētku
ikgadējas tradīcijas
uzturēšana

Kultūras centrs

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Katru gadu tiek organizēti Gaujas
svētki. Gaujas svētki Ādažos ir
apmeklētākais
un
novada
atpazīstamību veicinošākais projekts
Ādažu novada kultūrā. Nepieciešams
finanšu resursu palielinājums.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

11.1.1.3. Jaunu novada
svētku un kultūras
pasākumu svinēšanas
tradīciju ieviešana

Kultūras centrs

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Tiek ieviesti jauni kultūras pasākumi.
Visi kultūras pasākumi notiek
atbilstoši budžeta līdzekļiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

11.1.1.4. Gaujas tilta
svētku izgaismojums

SID, Kultūras
centrs

2016.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Veikta izpēte un izstrādāts TP. Tilts
katru gadu izgaismots Gaujas svētku

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.

Pasākumi vai
aktivitātes

Uzdevumi (U)*

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

VTP11: Attīstīta kultūra
U11.1.1: Ieviest un
uzturēt ikgadēju novada
svētku un kultūras
pasākumu svinēšanas
tradīcijas
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Uzdevumi (U)*

U11.1.2: Organizēt
dažādus koncertus,
festivālus, konkursus,
izstādes, meistarklases

U11.1.3: Nodrošināt
kultūrai nepieciešamo
materiāltehnisko bāzi

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

laikā, atbilstoši svētku budžetam. Tilta
gaismu
sistēmu
stacionāra
nodrošināšana nav Kultūras centra
kompetence. Izgaismots tilts. Gaujas
svētku laikā, atbilstoši svētku
budžetam.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2018. uz 2020.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

11.1.2.1. Dažādu koncertu,
festivālu, konkursu,
izstāžu, meistarklašu
organizēšana Ādažu
novadā

Kultūras centrs,
ĀMMS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Tiek noorganizēti dažādi koncerti,
festivāli,
konkursi,
izstādes,
meistarklases. Visi kultūras pasākumi
notiek atbilstoši budžeta līdzekļiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

11.1.2.2. Atbalsts bērnu
dalībai konkursos,
izstādēs, koncertos,
festivālos Latvijā un
ārvalstīs

Kultūras centrs,
ĀMMS

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Bērni piedalās dažādos konkursos,
izstādēs, koncertos, festivālos Latvijā
un ārvalstīs.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

11.1.3.1. Noteikt kultūrai
nepieciešamo
materiāltehnisko bāzi

Kultūras centrs

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noteikts,
kādi
materiāltehniskie
līdzekļi nepieciešami kultūrai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

11.1.3.2. Iegādāties
kultūrai nepieciešamo
materiāltehnisko bāzi

Kultūras centrs

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Iegādāti
kultūrai
nepieciešamie
materiāltehniskie
līdzekļi.
Materiāltehniskā bāze tiek papildināta
atbilstoši budžeta līdzekļiem.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

11.1.3.3. Iegādāties
muzejam nepieciešamo
materiāltehnisko bāzi

Kultūras centrs,
Ādažu Vēstures
un mākslas
galerija

2018.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Novada
muzejs
aprīkots
ar
nepieciešamajiem
materiāltehniskajiem līdzekļiem un

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

aprīkojumu. Atbilstoši katra gada
apstiprinātajam galerijas budžetam.
Līdz 2019.gadam izpildīts: nomainīta
nokalpojusī projektora InFocus lampa,
mainīts “Cietais disks” datoram
(skārienjūtīgais) galerijā un veikta
tehniskā apkope-remonts.
Līdz
2022.gadam
plānots:
“Skārienjūtīgo
ekrānu
Vēstures
galerijā” programmas atjaunošana un
mūsdienīga dizaina par Ādažu novadu,
izstrāde.
U11.1.4: Veikt kultūras
vajadzībām
nepieciešamo būvju
pārbūvi vai izbūvi

11.1.4.1. Kultūrai
nepieciešamo telpu
paplašināšana

Kultūras centrs,
SID

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Paplašinātas Kultūras centra telpas
Gaujas 33 A. Telpu remonts,
pielāgošana, aprīkojums, kultūras
pakalpojuma pieejamība novadā.
Kultūras centra paplašināšana netiek
plānota nepietiekamā finansējuma dēļ.
Kosmētiski remonti tiek veikti
atbilstoši
līdzekļiem.
Tehniskā
aprīkojuma uzlabošanai finansējums
netiek piešķirts. 2019.gadā Kultūras
centra telpas tiek remontētas atbilstoši
plānotajam budžetam.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

11.1.4.2. Projekta izstrāde
estrādes izbūvei pie Ādažu
pirmsskolas izglītības
iestādes

SID, ĀPII

2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izstrādāts
projekts
estrādes
būvniecībai pie Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes.

Nav veiktas.

11.1.4.3. Ādažu
pirmsskolas izglītības
iestādes estrādes izbūve

SID, ĀPII

2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izveidota Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādes estrāde.

Nav veiktas.
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Uzdevumi (U)*

U11.1.5: Izpētīt un
publiskot novada
kultūrvēsturisko
mantojumu

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

11.1.4.4. Projekta izstrāde
brīvdabas estrādes izbūvei

SID, Kultūras
centrs

11.1.4.5. Brīvdabas
estrādes izbūve

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izstrādāts projekts brīvdabas estrādes
būvniecībai.
Šāda būve nav aktuāla. Brīvdabas
estrādes nodrošina ārpakalpojums,
atkarībā no izvēlētās pasākumu vietas.
Estrādes būvniecība un uzturēšana ir
lieki pašvaldības izdevumi. Estrāde ir
izmantojama tikai 3 mēnešus gadā
vasaras
periodā.
Koncertdarbība
estrādēs nav aktuāla!!!

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

SID, Kultūras
centrs

2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izveidota brīvdabas estrāde.
Šāda būve nav aktuāla. Brīvdabas
estrādes nodrošina ārpakalpojums,
atkarībā no izvēlētās pasākumu vietas.
Estrādes būvniecība un uzturēšana ir
lieki pašvaldības izdevumi. Estrāde ir
izmantojama tikai 3 mēnešus gadā
vasaras
periodā.
Koncertdarbība
estrādēs nav aktuāla!!!

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no ilgtermiņa uz 2022.).

11.1.5.1. Informācijas par
Ādažu novada vēsturi
apkopošana

Kultūras centrs,
Ādažu Vēstures
un mākslas
galerija

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Apkopota informācija
novada vēsturi.

11.1.5.2. Informācijas par
Ādažu novada
kultūrvēsturisko
mantojumu apkopošana

Kultūras centrs,
SAD, Ādažu
Vēstures un
mākslas galerija

2016.-2019.

Pašvaldības
finansējums

Apkopota informācija par Ādažu
novada kultūrvēsturisko mantojumu.
Informācija
par
novada
kultūrvēsturisko mantojumu regulāri
tiek publicēta “Ādažu Vēstīs”.
Vēsturniece Elita Pētersone beigs
darbu pie grāmatas par Ādažu vēsturi.
Vēsturnieces slimības dēļ vēstures
grāmatas izdošana notiks 2019.gadā.
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par

Ādažu

Nav veiktas.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2018. uz 2019.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Kultūras centrs,
Ādažu Vēstures
un mākslas
galerija

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izpētīti Ādažu novada vietvārdi.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2018. uz 2022.).

ĀPII

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Apkopota informācija par Ādažu
pirmsskolas izglītības vēsturi.
Informācijas par ĀPII nav Kultūras
centra kompetence.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

11.1.5.5. Informācijas par
Ādažu novada vēsturi un
kultūrvēsturisko
mantojumu publiskošana

Kultūras centrs,
SAD, Ādažu
Vēstures un
mākslas galerija

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izdota grāmata par Ādažu novadu, tā
vēsturi
un
kultūrvēsturisko
mantojumu.
Izdotas kartes, kur norādīti apskates
objekti.
Izdoti citi informatīvie materiāli par
Ādažu novada vēsturi.
2017.gadā izdota Ādažu novada karte,
kurā ir kultūrvēsturiskie objekti, kā arī
informatīvie materiāli.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

11.1.5.6. Informācijas par
Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes vēsturi
publiskošana

ĀPII

2017.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Atmiņu stāstu grāmatas par Ādažu
pirmsskolas
izglītības
iestādi
gatavošana. Izveidota izstāde par
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādi
“Strautiņš”. Vēsture par ĀPII nav SAD
kompetence.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

11.1.5.7. Informācijas par
Ādažu novada
kultūrvēsturisko
mantojumu popularizēšana

Kultūras centrs,
SAD

2017.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veiktas aktivitātes Ādažu novada
kultūrvēsturisko
mantojumu
publiskošanai. Regulāri publicēti
raksti un vēsturiski foto izdevumā
“Ādažu
Vēstis”,
pašvaldības
mājaslapā un Facebook.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2018. uz 2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Pasākumi vai
aktivitātes
11.1.5.3. Ādažu novada
vietvārdu izcelsmes izpēte

11.1.5.4. Ādažu
pirmsskolas izglītības
iestādes vēstures
apkopošana, izpēte

Izpildītāji
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Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Uzdevumi (U)*

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

11.1.5.8. Darba grupas
noorganizēšana Ādažu
novada muzeja izveidei

Kultūras centrs,
AID

2017.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas
darba
grupas
sanāksmes Ādažu novada muzeja
izveidei.
Izveidota Ādažu Vēstures un mākslas
galerija, izveidota viena amata vieta –
muzeja projekta vadītājs.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2018. uz 2022.).

11.1.5.9. Aktivitāšu
noteikšana novada muzeja
izveidei

Kultūras centrs,
AID

2017.-20122.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas aktivitātes novada muzeja
izveidei.
Noteikts.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2018. uz 2022.).

11.1.5.10. Novada muzeja
izveide Interreg projekta
ietvaros

Kultūras centrs

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidota
Ādažu Vēstures un mākslas galerija.
Strādā viens speciālists.
Novada muzeju plānots izveidot līdz
2022.gadam.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2018. uz 2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Pasākumi vai
aktivitātes

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

VTP12: Attīstīta zinātniskā un pētnieciskā darbība
U12.1.1: Atbalstīt
pētniecību un inovācijas
Ādažu novadā

12.1.1.1. Darba grupas
noorganizēšana pētniecības
un inovāciju attīstībai
Ādažu novadā

AID, Izglītības
iestādes

2019.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas
darba
grupas
sanāksmes pētniecības un inovāciju
attīstībai Ādažu novadā.
Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar
ierobežotiem finanšu resursiem sakarā
ar lielu ES fondu projektu īstenošanu
tuvākajos gados.

Nav veiktas.

12.1.1.2. Jomu, pasākumu,
kā pašvaldība var sekmēt
pētniecību un inovācijas
Ādažu novadā, noteikšana

AID

2019.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas jomas, pasākumi, kā
pašvaldība var sekmēt pētniecību un
inovācijas Ādažu novadā.
Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar
ierobežotiem finanšu resursiem sakarā
ar lielu ES fondu projektu īstenošanu
tuvākajos gados.

Nav veiktas.
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Uzdevumi (U)*

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

AID

2019.

Pašvaldības
finansējums

Īstenot aktivitātes pētniecības un
inovāciju sekmēšanai Ādažu novadā.
Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar
ierobežotiem finanšu resursiem sakarā
ar lielu ES fondu projektu īstenošanu
tuvākajos gados.

Nav veiktas.

12.1.1.4. Darba grupas
noorganizēšana zinātniskā
centra izveidei Ādažu
novadā

AID, Izglītības
iestādes

2020.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas
darba
grupas
sanāksmes zinātniskā centra izveidei
Ādažu novadā.
Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar
ierobežotiem finanšu resursiem sakarā
ar lielu ES fondu projektu īstenošanu
tuvākajos gados.

Nav veiktas.

12.1.1.5. Tikšanos ar
iestādēm, organizācijām,
kuras varētu sekmēt
zinātniskā centra izveidi
Ādažu novadā

AID

2020.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās ar iestādēm,
organizācijām, kuras varētu sekmēt
zinātniskā centra izveidi Ādažu
novadā.
Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar
ierobežotiem finanšu resursiem sakarā
ar lielu ES fondu projektu īstenošanu
tuvākajos gados.

Nav veiktas.

12.1.1.6. Darbību
noteikšana zinātniskā
centra izveidei Ādažu
novadā

AID

2020.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas darbības zinātniskā centra
izveidei Ādažu novadā.
Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar
ierobežotiem finanšu resursiem sakarā
ar lielu ES fondu projektu īstenošanu
tuvākajos gados.

Nav veiktas.

12.1.1.7. Sadarbības
līgumu noslēgšanai starp
Ādažu novada domi un
iestādēm, organizācijām,
kuras varētu sekmēt

JID,
AID

Pēc
nepieciešamības

Pašvaldības
finansējums

Noslēgti sadarbības līgumi starp
Ādažu novada domi un iestādēm,
organizācijām, kuras varētu sekmēt
zinātniskā centra izveidi Ādažu
novadā.

Nav veiktas.

Pasākumi vai
aktivitātes
12.1.1.3. Aktivitātes, kā
pašvaldība var sekmēt
pētniecību un inovācijas
Ādažu novadā
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Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Uzdevumi (U)*

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

AID

2020.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Īstenotas aktivitātes zinātniskā centra
izveidei Ādažu novadā.
Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar
ierobežotiem finanšu resursiem sakarā
ar lielu ES fondu projektu īstenošanu
tuvākajos gados.

Nav veiktas.

12.1.2.1. Esošo jauniešu
izglītības pulciņu
noteikšana

Izglītības
iestādes

2016.-2022.

Valsts budžeta
mērķdotācija.
Pašvaldības
finansējums

Noteikti esošie jauniešu izglītības
pulciņi.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

12.1.2.2. Aptauja, lai
noskaidrotu nepieciešamos
jauniešu izglītības pulciņus

Izglītības
iestādes

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noteikti jauniešu izglītības pulciņi,
kuri vēl būtu nepieciešami.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

12.1.2.3. Jauniešu
izglītības pulciņu izveide

Izglītības
iestādes

2016.-2022.

Valsts budžeta
mērķdotācija.
Pašvaldības
finansējums

Tiek īstenoti
pulciņi.

izglītības

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

12.1.3.1. Aktivitātes
tehniskās jaunrades
attīstībai

Izglītības
iestādes

2016.-2022.

Valsts budžeta
mērķdotācija.
Pašvaldības
finansējums

Veiktas aktivitātes tehniskās jaunrades
attīstībai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts.
Izstrādāti
pašvaldības
struktūrvienību rīcību plāni.

Nav veiktas.

Pasākumi vai
aktivitātes

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

zinātniskā centra izveidi
Ādažu novadā
12.1.1.8. Zinātniskā centra
izveide

U12.1.2: Atbalstīt
jauniešu izglītības
pulciņu veidošanu

U12.1.3: Atbalstīt
tehnisko jaunradi

jauniešu

VTP13: Sekmīga pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārvalde
U13.1.1: Uzlabot
pašvaldības
struktūrvienību un
iestāžu darbu

13.1.1.1. Pašvaldības
struktūrvienību rīcību
plānu izstrāde

ĀND
struktūrvienības

2016.
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Uzdevumi (U)*

U13.1.2: Uzlabot
pašvaldības
pakalpojumu kvalitāti

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

13.1.1.2. Pašvaldības
iestāžu rīcību plānu
izstrāde

ĀND
struktūrvienības

2017.

Pašvaldības
finansējums

13.1.1.3. Pašvaldības un
tās iestāžu darbinieku
esošo zināšanu un
kvalifikācijas noteikšana

Personāldaļa,
ĀND
struktūrvienības,
ĀND iestādes

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Noteiktas pašvaldības un tās iestāžu
darbinieku esošās zināšanas un
kvalifikācija.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

13.1.1.4. Iespēju,
piedāvājumu paaugstināt
pašvaldības un tās iestāžu
darbinieku zināšanas un
kvalifikāciju izvērtēšana

Personāldaļa,
ĀND
struktūrvienības,
ĀND iestādes

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izvērtētas iespējas un piedāvājumi
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku
zināšanu
un
kvalifikācijas
paaugstināšanai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

13.1.1.5. Dalība darbinieku
zināšanu un kvalifikācijas
paaugstināšanas kursos,
apmācībās

Personāldaļa,
ĀND
struktūrvienības,
ĀND iestādes

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Struktūrvienību un iestāžu darbinieki
ir
apmeklējuši
zināšanu
un
kvalifikācijas paaugstināšanas kursus,
apmācības.
Paaugstināta darbinieku kvalifikācija
un zināšanas.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

13.1.1.6. Izglītības iestāžu
pedagogu kvalifikācijas
paaugstināšana

Izglītības
iestādes

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Pilnveidota
skolotāju
darba
Precizēts projekta
pašvērtējuma sistēma, nodrošinātas
īstenošanas termiņš (no
pedagogu tālākizglītības vajadzības, “Regulāri” uz 2016.-2022.).
pilnveidota profesionālā pieredze,
kvalifikācija, pedagogu kompetences
atbilst skolas specifikai un iedzīvotāju
pieprasījumam.

ĀND
uzņēmumi,
SAD, AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Pasākumi vai
aktivitātes

13.1.2.1. Pašvaldības
uzņēmumu sniegto
pakalpojumu esošās
kvalitātes noteikšana
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Rezultatīvie rādītāji
Izpildīts.
Izstrādāti
iestāžu rīcību plāni.

pašvaldības

Veiktas
iedzīvotāju
aptaujas
uzņēmumu sniegto pakalpojumu
kvalitātes
noteikšanai.
Veikts
uzņēmumu
sniegto
pakalpojumu kvalitātes novērtējums.
Noskaidrotas jomas, ar kurām
iedzīvotāji nav apmierināti.

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Nav veiktas.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

Uzdevumi (U)*

U13.1.3: Pilnveidot
pašvaldības finanšu
plānošanu

U13.1.4: Attīstīt
pašvaldības sniegtos
pakalpojumus

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

13.1.2.2. Iespēju
paaugstināt uzņēmumu
sniegto pakalpojumu
kvalitāti izvērtēšana

ĀND uzņēmumi

13.1.2.3. Aktivitātes
uzņēmumu sniegto
pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšanai

Pasākumi vai
aktivitātes

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Noteiktas aktivitātes, kā paaugstināt
uzņēmumu sniegto pakalpojumu
kvalitāti.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

ĀND uzņēmumi

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Veikt aktivitātes, kā paaugstināt
uzņēmumu sniegto pakalpojumu
kvalitāti.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

13.1.3.1. Problēmu, ar ko
jāsaskaras pašvaldībā
saistībā ar finansēm, to
plānošanu un uzskaiti,
noteikšana

Grāmatvedība,
Finansists

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noteiktas problēmas, ar ko
jāsaskaras pašvaldībā saistībā ar
finansēm, to uzskaiti.

Nav veiktas.

13.1.3.2. Aktivitāšu, ar
kuru palīdzību var uzlabot
pašvaldības finanšu
plānošanu un uzskaiti,
noteikšana

Grāmatvedība,
Finansists

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noteiktas aktivitātes, ar kuru
palīdzību var uzlabot pašvaldības
finanšu plānošanu un uzskaiti.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

13.1.3.3. Aktivitātes, ar
kuru palīdzību var uzlabot
pašvaldības finanšu
plānošanu un uzskaiti

Grāmatvedība,
Finansists

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izpildīts. Veiktas aktivitātes, ar kuru
palīdzību var uzlabot pašvaldības
finanšu plānošanu un uzskaiti.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

13.1.4.1. Pakalpojumu,
kurus vēl būtu
nepieciešams sniegt Valsts
un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas
centrā, noteikšana

Kanceleja,
VPVKAC,
ĀND iestādes

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izpildīts. Noteikti pakalpojumi, kurus
vēl būtu nepieciešams sniegt Valsts un
pašvaldības
vienotajā
klientu
apkalpošanas centrā.

Precizēts pasākuma
nosaukums.
Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.
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Uzdevumi (U)*

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

13.1.4.2. Valsts pārvaldes
iestāžu pakalpojumu
saņemšanas nodrošināšana
Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu
apkalpošanas centrā

VPVKAC

13.1.4.3. Tūrisma
informācijas centra
funkciju nodrošināšana
Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu
apkalpošanas centrā

Pasākumi vai
aktivitātes

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izpildīts. Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas centrā
ir pieejami valsts pārvaldes iestāžu
pakalpojumi.

Precizēts pasākuma
nosaukums.
Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

VPVKAC

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Izpildīts. Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas centrā
ir pieejami tūrisma informācijas centra
pakalpojumi. Šobrīd VPVKAC sniedz
tikai
informāciju
par
tūrisma
objektiem novadā (ir pieejama
informācija un brošūras).

Precizēts pasākuma
nosaukums.
Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

13.1.4.4. Noteikt, kuras
pašvaldības iestādes būtu
nepieciešams izvietot
vienā ēkā

Izpilddirektors

2018.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas pašvaldības iestādes, kuras
būtu nepieciešams izvietot vienā ēkā.
Uzdevuma izpilde nav aktuāla, iestāžu
izvietojums ir samērīgs ar to
funkcijām.

Nav veiktas.

13.1.4.5. Darbību
pašvaldības ēkas
pielāgošanai visām
nepieciešamajām iestādēm
veikšana

Izpilddirektors

2020.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Veiktas darbības pašvaldības ēkas
Gaujas ielā 16 pielāgošanai visām
nepieciešamajām iestādēm.
Uzdevuma izpilde nav aktuāla, iestāžu
izvietojums ir samērīgs ar to
funkcijām.

Nav veiktas.

13.1.4.6. Visu
nepieciešamo pašvaldības
iestāžu pārcelšanās vienā
ēkā

Izpilddirektors

2019.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Vienā ēkā sāk strādāt visas
nepieciešamā iestādes.
Uzdevuma izpilde nav aktuāla, iestāžu
izvietojums ir samērīgs ar to
funkcijām.

Nav veiktas.
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Uzdevumi (U)*

U13.1.5: Veikt
funkcionālo auditu
pašvaldībā

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

13.1.4.7. Ādažu novada
domes Klientu
apkalpošanas centra
darbības izvērtēšana

Kanceleja

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izvērtēta Ādažu novada domes Valsts
un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra darbība.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

13.1.4.8. Darbību, ko būtu
nepieciešams veikt Klientu
apkalpošanas centra
darbības uzlabošanai,
noteikšana

Kanceleja

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noteikt
darbības,
ko
būtu
nepieciešams
veikt
Valsts
un
pašvaldības
vienotā
klientu
apkalpošanas
centra
darbības
uzlabošanai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

13.1.4.9. Darbības Klientu
apkalpošanas centra
darbības uzlabošanai

Kanceleja

2015.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Izpildīts. Veiktas darbības Klientu
apkalpošanas
centra
darbības
uzlabošanai – 01.10.2015. atvērts un
veiksmīgi
darbojas
valsts
un
pašvaldību
vienotais
klientu
apkalpošanas centrs.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
2016. uz 2015.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

13.1.5.1. Personāla
funkcionālais audits Ādažu
novada iestādēs un
struktūrvienībās

Personāldaļa

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikti personāla funkcionālie auditi
Ādažu
novada
iestādēs
un
struktūrvienībās.
Noteiktas darbības izmaiņu veikšanai
Ādažu
novada
iestādēs
un
struktūrvienībās.
Līdz 2017.gadam funkcionālais audits
netika veikts, jo tas ir pārāk dārgs
pasākums.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

Pasākumi vai
aktivitātes
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Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Energopārvaldniek,
SID

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts.
energoefektivitātes
sistēmas modelis.

Izstrādāts
pārvaldības

Nav veiktas.

13.1.7.1. Veikt
informēšanas pasākumus

Grāmatvedība

2016.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts.
aktivitātes.

mārketinga

Nav veiktas.

13.1.7.2. Ieviest Ādažu
novada administratīvajā
teritorijā deklarēto
iedzīvotāju eLojalitātes
programmu (portālā
www.epakalpojumi.lv)

Grāmatvedība

2017.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Ieviesta Ādažu novada
administratīvajā teritorijā deklarēto
iedzīvotāju eLojalitātes programmu
(portālā www.epakalpojumi.lv).

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

14.1.1.1. Smilgu ielu
sarkano līniju noteikšana

Būvvalde

2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noteiktas Smilgu
sarkanās līnijas.
Risināts teritorijas plānojumā.

ielu

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

14.1.1.2. Upmalu ielu
sarkano līniju noteikšana

Būvvalde

2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noteiktas Upmalu
sarkanās līnijas.
Risināts teritorijas plānojumā.

ielu

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

14.1.1.3. Baltezera ielu
sarkano līniju noteikšana

Būvvalde

2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noteiktas Baltezera ielu
sarkanās līnijas.
Risināts teritorijas plānojumā.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

U13.1.6:
Energoefektivitātes
pārvaldības sistēmas
modeļa izstrāde

13.1.6.1.
Energoefektivitātes
pārvaldības sistēmas
modeļa izstrāde

U13.1.7: Veikt
aktivitātes darba spējas
vecuma iedzīvotāju
deklarēšanās skaita
pieauguma veicināšanai

Izpildītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Rezultatīvie rādītāji

Veiktas

VTP14: Ilgtspējīgas attīstības plānošana
U14.1.1: Izstrādāt
Ādažu novada
teritorijas plānojumu,
ietverot Smilgu ielu,
Upmalu ielu, Baltezera
ielu, Ādažu centra ielu
un Garkalnes ciema ielu
sarkanās līnijas
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Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

14.1.1.4. Ādažu centra ielu
sarkano līniju noteikšana

AID, Būvvalde

2018.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas Ādažu centra ielu sarkanās.
Risināts teritorijas plānojumā.

Precizēta informācija par
atbildīgajiem.
Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
2018. uz 2020.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

14.1.1.5. Garkalnes ciema
ielu sarkano līniju
noteikšana

Būvvalde

2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noteiktas Garkalnes ciema
ielu sarkanās līnijas.
Risināts teritorijas plānojumā.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

14.1.1.6. Ādažu novada
teritorijas plānojuma
izstrāde

Būvvalde

2016.-2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Izstrādāts Ādažu novada
teritorijas plānojums.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

14.1.1.7. Īpašumu, kas ir
nepieciešami pašvaldības
funkciju nodrošināšanai,
noteikšana

SID, Būvvalde

2016.-2017.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts. Noteikti īpašumi, kas ir
nepieciešami pašvaldības funkciju
nodrošināšanai

Nav veiktas.

14.1.1.8. Tikšanās ar
īpašumu, kas ir
nepieciešami pašvaldības
funkciju nodrošināšanai,
īpašniekiem

SID, AID,
Būvvalde

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Notikušas tikšanās ar īpašumu, kas ir
nepieciešami pašvaldības funkciju
nodrošināšanai,
īpašniekiem.
Noskaidrots, vai īpašnieki piekritīs
noslēgt
sadarbības
līgumu
ar
pašvaldību par savu īpašumu nodošanu
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
2018.gadā ir notikušas tikšanās un ir
nopirkts īpašums.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

14.1.1.9. Sadarbības
līgumu noslēgšana starp

JID, SID

Pēc
nepieciešamības

Pašvaldības
finansējums

Noslēgti sadarbības līgumi starp
Ādažu novada domi un zemju, kas

Nav veiktas.

Pasākumi vai
aktivitātes
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Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Ādažu novada domi un
zemju, kas nepieciešamas
pašvaldības funkciju
nodrošināšanai,
īpašniekiem

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

nepieciešamas pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, īpašniekiem.

14.1.1.10. Īpašumu
atsavināšanas procedūra
gadījumos, kad ar zemju,
kas nepieciešamas
pašvaldības funkciju
nodrošināšanai,
īpašniekiem nevar panākt
vienošanos

JID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Uzsāktas
īpašumu atsavināšanas
procedūras gadījumos, kad ar zemju,
kas
nepieciešamas
pašvaldības
funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem
nevar panākt vienošanos.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

U14.1.2: Izstrādāt
nekustamā īpašuma
Attekas ielā 16
detālplānojuma
grozījumus

14.1.2.1. Nekustamā
īpašuma Attekas ielā 16
detālplānojuma grozījumu
izstrāde

Būvvalde

2018.

Pašvaldības
finansējums

Izpildīts.
Izstrādāti
nekustamā
īpašuma
Attekas
ielā
16
detālplānojuma grozījumi.
Detālplānojuma grozījumu izstrāde
nav aktuāla.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2019. uz 2018.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

U14.1.3: Veikt novada
attīstības plānošanas
dokumentu
aktualizēšanu

14.1.3.1. Ādažu novada
ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas aktualizācija

AID

2019.

Pašvaldības
finansējums

Veikta Ādažu novada ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas
darbības
aktualizācija.

Nav veiktas.

14.1.3.2. Ādažu novada
attīstības programmas
monitorings

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikta Ādažu novada
programmas aktualizācija.

attīstības

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

14.1.3.3. Ādažu novada
attīstības programmas
aktualizācija

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikta Ādažu novada ilgtspējīgas
enerģētikas rīcības plāna aktualizācija.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

101

Uzdevumi (U)*

U14.1.4: Veikt novada
attīstības plānošanas
dokumentu monitoringu

U14.1.5: Izstrādāt
lokālplānojumus un
detālplānojumus Ādažu
ciema teritorijām

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

14.1.3.4. Citu Ādažu
novada plānošanas
dokumentu aktualizācija

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikta citu Ādažu novada plānošanas
dokumentu aktualizācija.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

14.1.4.1. Ādažu novada
ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas monitorings

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikts monitorings Ādažu novada
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas
darbības novērtēšanai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

14.1.4.2. Ādažu novada
attīstības programmas
monitorings

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikts monitorings Ādažu novada
attīstības
programmas
darbības
novērtēšanai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

14.1.4.3. Ādažu novada
ilgtspējīgas enerģētikas
rīcības plāna monitorings

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikts monitorings Ādažu novada
ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna
darbības novērtēšanai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

14.1.4.4. Citu Ādažu
novada plānošanas
dokumentu monitorings

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Veikts monitorings citu Ādažu novada
plānošanas
dokumentu
darbības
novērtēšanai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

14.1.4.5. Padziļināta
iedzīvotāju viedokļa
aptauja

AID

2018.-2021.

Pašvaldības
finansējums

Veikta padziļināta iedzīvotāju aptauja.
Līdz 2019.gadam izpildīts: Padziļināta
iedzīvotāju aptauja nav veikta.
Līdz 2021.gadam plānots: Veikt
padziļinātu iedzīvotāju aptauju.

Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

14.1.5.1. Lokālplānojuma
teritorijai starp Gaujas ielu,
Lauku ielu, Druvas ielu un
Vējupi izstrāde

AID

2019.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts lokālplānojums teritorijai
starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas
ielu un Vējupi.

Jauns pasākums

Pasākumi vai
aktivitātes
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Pasākumi vai
aktivitātes
14.1.5.2. Detālplānojuma
nekustamajam īpašumam
Gaujas ielā 25B un
“Silēni” izstrāde

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Būvvalde

2019.-2020.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts
detālplānojums
nekustamajam īpašumam Gaujas ielā
25B un “Silēni”.

Jauns pasākums

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

VTP15: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām
U15.1.1: Sekmēt
sadarbību ar citām
pašvaldībām,
pašvaldību un valsts
iestādēm ceļu
infrastruktūras attīstībā

15.1.1.1. Tikšanās ar
Ādažu novada domes, citu
pašvaldību un pašvaldību,
valsts iestāžu pārstāvjiem

Vadība, AID
Būvvalde, SID,
ĀND iestādes

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes, citu pašvaldību un
pašvaldību, valsts iestāžu pārstāvjiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

15.1.1.2. Aktivitāšu, kuras
Ādažu novada dome varētu
īstenot sadarbībā ar citām
pašvaldībām, pašvaldības
un valsts iestādēm,
noteikšana

Vadība, AID,
Būvvalde, SID,
ĀND iestādes

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu
novada dome varētu īstenot sadarbībā
ar citām pašvaldībām, pašvaldības un
valsts iestādēm.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

15.1.1.3. Aktivitātes
Ādažu novada domes
sadarbībai ar citām
pašvaldībām, pašvaldības
un valsts iestādēm

Vadība, AID,
Būvvalde, SID,
ĀND iestādes

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Veiktas aktivitātes Ādažu novada
domes
sadarbībai
ar
citām
pašvaldībām, pašvaldības un valsts
iestādēm.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Patstāvīgi” uz 2016.2022.).

15.1.1.4. Tikšanās ar
Ādažu novada domes un
LR Satiksmes ministrijas
pārstāvjiem

Būvvalde, SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes un LR Satiksmes
ministrijas pārstāvjiem par sadarbību
ceļu infrastruktūras attīstībā.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2018. uz 2022.).

15.1.1.5. Aktivitāšu, kuras
Ādažu novada dome varētu
īstenot sadarbībā ar LR
Satiksmes ministriju,
noteikšana

SID, Būvvalde

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu
novada dome varētu īstenot sadarbībā
ar LR Satiksmes ministriju.
2018.gadā
dome
nepiešķīra
finansējumu.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2018. uz 2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
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Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.
15.1.1.6. Sadarbības
līguma starp Ādažu novada
domi un LR Satiksmes
ministriju noslēgšana

JID, SID

Pēc
nepieciešamības

Pašvaldības
finansējums

Noslēgts sadarbības līgums starp
Ādažu novada domi un LR Satiksmes
ministriju.

Nav veiktas.

15.1.1.7. Tikšanās ar
Ādažu novada domes un
LR Aizsardzības
ministrijas pārstāvjiem

Būvvalde, SID,

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes un LR Aizsardzības
ministrijas pārstāvjiem par sadarbību
ceļu infrastruktūras attīstībā.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

15.1.1.8. Aktivitāšu, kuras
Ādažu novada dome varētu
īstenot sadarbībā ar LR
Aizsardzības ministriju,
noteikšana

SID, Būvvalde,
AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu
novada dome varētu īstenot sadarbībā
ar LR Aizsardzības ministriju.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

15.1.1.9. Sadarbības
līguma starp Ādažu novada
domi un LR Aizsardzības
ministriju noslēgšana

JID, SID

Pēc
nepieciešamības

Pašvaldības
finansējums

Noslēgts sadarbības līgums starp
Ādažu novada domi un LR
Aizsardzības ministriju.

Nav veiktas.

15.1.1.10. Tikšanās ar
Ādažu novada domes un
citu pašvaldību
pārstāvjiem

Būvvalde, SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes un citu pašvaldību
pārstāvjiem par sadarbību ceļu
infrastruktūras attīstībā.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

15.1.1.11. Aktivitāšu,
kuras Ādažu novada dome
varētu īstenot sadarbībā ar
citām pašvaldībām,
noteikšana

SID, Būvvalde

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu
novada dome varētu īstenot sadarbībā
ar citām pašvaldībām.
Nav aktuāls saistībā ar 2020.gadā
plānoto reģionālo reformu.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.
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Uzdevumi (U)*

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

JID, SID

Pēc
nepieciešamības

Pašvaldības
finansējums

Noslēgts sadarbības līgums starp
Ādažu novada domi un citām
pašvaldībām.

Nav veiktas.

15.1.1.13. Tikšanās ar
Ādažu novada domes un
citiem ceļu īpašniekiem

Būvvalde, SID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes un citiem ceļu
īpašniekiem par sadarbību ceļu
infrastruktūras attīstībā.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

15.1.1.14. Aktivitāšu,
kuras Ādažu novada dome
varētu īstenot sadarbībā ar
citiem ceļu īpašniekiem,
noteikšana

SID, Būvvalde

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu
novada dome varētu īstenot sadarbībā
ar citiem ceļu īpašniekiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

15.1.1.15. Sadarbības
līguma starp Ādažu novada
domi un citiem ceļu
īpašniekiem noslēgšana

JID, SID

Pēc
nepieciešamības

Pašvaldības
finansējums

Noslēgts sadarbības līgums starp
Ādažu novada domi un citiem ceļu
īpašniekiem.

Nav veiktas.

15.1.1.16. Tikšanās ar
Ādažu novada domes, LR
Satiksmes ministrijas, LR
Aizsardzības ministrijas un
Garkalnes novada domes
pārstāvjiem

AID, SID,
Būvvalde

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes, LR Satiksmes
ministrijas,
LR
Aizsardzības
ministrijas un Garkalnes novada
domes pārstāvjiem par iespēju, kuras
sniedz ātrgaitas dzelzceļa RailBaltic
tuvums.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).
Precizēta informācija par
atbildīgajiem.

Vadība

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar
biedrību
“Latvijas
Pašvaldību
savienība”.
Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar
biedrību
“Septiņi
soļi”.
Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar
biedrību
“Gaujas
Partnerība”.
Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

Pasākumi vai
aktivitātes
15.1.1.12. Sadarbības
līguma starp Ādažu novada
domi un citām
pašvaldībām noslēgšana

U15.1.2: Sekmēt
sadarbību starp
pašvaldību un
sabiedriskām
organizācijām

15.1.2.1. Sadarbība ar
biedrībām, kurās
pašvaldība ir biedrs
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības
biedrība”.

U15.1.3: Īstenot
kopīgus projektus
sadarbībā ar
Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem

15.1.2.2. Tikšanās ar
Ādažu novada domes un
nevalstisko organizāciju
pārstāvjiem

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes un nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

15.1.2.3. Aktivitāšu, kuras
Ādažu novada dome varētu
īstenot sadarbībā ar
nevalstiskajām
organizācijām, noteikšana

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu
novada dome varētu īstenot sadarbībā
ar nevalstiskajām organizācijām.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

15.1.2.4. Aktivitātes
Ādažu novada domes
sadarbībai ar
nevalstiskajām
organizācijām

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Veiktas aktivitātes Ādažu novada
domes sadarbībai ar nevalstiskajām
organizācijām.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

15.1.3.1. Tikšanās ar
Ādažu novada domes un
Nacionālo bruņoto spēku
pārstāvjiem

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes un Nacionālo bruņoto
spēku pārstāvjiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

15.1.3.2. Aktivitāšu, kuras
Ādažu novada dome varētu
īstenot sadarbībā ar
Nacionālajiem bruņotajiem
spēkiem, noteikšana

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu
novada dome varētu īstenot sadarbībā
ar
Nacionālajiem
bruņotajiem
spēkiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

15.1.3.3. Sadarbības
līguma starp Ādažu novada
domi un Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem
noslēgšana

JID, AID

Pēc
nepieciešamības

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Noslēgts sadarbības līgums starp
Ādažu novada domi un Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem.

Nav veiktas.
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Uzdevumi (U)*

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Priekšsēdētājs

15.1.4.1. Tikšanās starp
Ādažu novada domes un
uzņēmumu pārstāvjiem

Pasākumi vai
aktivitātes

Rezultatīvie rādītāji

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Veiktas aktivitātes Ādažu novada
domes sadarbībai ar Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas regulāras tikšanās starp
Ādažu novada domes un uzņēmumu
pārstāvjiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

15.1.4.2. Informācijas
apkopošana par uzņēmēju
vajadzībām

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Apkopota informācija par uzņēmēju
vajadzībām.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

15.1.4.3. Aktivitātes
sadarbībā ar uzņēmumiem

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Īstenotas aktivitātes
uzņēmumiem.

ar

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

15.1.4.4. Tikšanās ar
uzņēmējiem, lai
noskaidrotu viņu
vajadzības sabiedriskā
transporta maršruta un reisi
skaita izmaiņām

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domi un uzņēmējiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

15.1.4.5. Tikšanās ar SIA
“Ekspress Ādaži”

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domi un SIA “Ekspress
Ādaži”.
Veiktas
izmaiņas
sabiedriskā
transporta maršruta un reisi skaitā.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

15.1.5.1. Tikšanās ar
kaimiņu pašvaldībām, lai
noskaidrotu nepieciešamās
darbības sabiedriskā

Vadība, AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domi un kaimiņu pašvaldībām.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

15.1.3.4. Aktivitātes
Ādažu novada domes
sadarbībai ar
Nacionālajiem bruņotajiem
spēkiem
U15.1.4: Atbalstīt
sadarbību ar
uzņēmumiem

U15.1.5: Sekmēt
sadarbību ar citām
pašvaldībām dažādās
jomās

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

Finansējuma
avoti
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sadarbībā

Uzdevumi (U)*

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

Izmaiņām pēc Rīcības plāna
aktualizācijas 23.01.2018.

15.1.5.2. Tikšanās ar
Ādažu novada domes un
Garkalnes novada domes
pārstāvjiem

Būvvalde, AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes un Garkalnes novada
domes pārstāvjiem par sadarbību
savstarpējās robežas jautājumā.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

15.1.5.3. Ādažu un
Garkalnes novada
pašvaldību savstarpējo
robežu pārskatīšana

Būvvalde, AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas izmaiņas Ādažu novada un
Garkalnes novada savstarpējo robežu
pārskatīšanai.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

15.1.5.4. Darbības Ādažu
un Garkalnes novada
pašvaldību savstarpējo
robežu pārskatīšanai

Būvvalde, AID

2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Darbības Ādažu un Garkalnes novada
pašvaldību
savstarpējo
robežu
pārskatīšanai.

Nav veiktas.

Vadība, ĀPP

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes, Ādažu pašvaldības
policijas, kā arī citu pašvaldību
pārstāvjiem.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

ĀPP

2017.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta koncepciju sadarbībai ar
blakus esošo novadu pašvaldībām
sabiedrisko pakalpojumu (sabiedriskā
kārtība un drošība) nodrošināšanai.
2017.gadā
notika
pašvaldību
vēlēšanas, līdz ar to, mainoties
lēmējvarai, izpilde un citu lēmējvaru
konceptuāla šī jautājumu lietderības
izvērtēšana pārcelta uz 2019.gadu.
Nav aktuāli.

Precizēts projekta
īstenošanas gala termiņš
(no 2019. uz 2022.).
Papildināta informācija par
projekta plānotajiem
darbības rezultātiem un to
rezultatīviem rādītājiem.

Vadība, PSIA
“Ādažu
slimnīca”

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas tikšanās starp Ādažu
novada domes, PSIA “Ādažu

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no

Pasākumi vai
aktivitātes
transporta maršruta tīkla
pilnveidošanai un attīstībai

15.1.5.5. Tikšanās ar
Ādažu novada domes,
Ādažu pašvaldības
policijas, kā arī citu
pašvaldību pārstāvjiem
15.1.5.6. Koncepcijas
sadarbībai ar blakus esošo
novadu pašvaldībām
sabiedrisko pakalpojumu
(sabiedriskā kārtība un
drošība) nodrošināšanai
izstrāde

15.1.5.7. Tikšanās ar
Ādažu novada domes,
PSIA “Ādažu slimnīca”,
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Uzdevumi (U)*

Pasākumi vai
aktivitātes

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

kā arī citu pašvaldību
pārstāvjiem

Rezultatīvie rādītāji
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slimnīca”, kā arī citu pašvaldību
pārstāvjiem.

“Regulāri” uz 2016.2022.).

15.1.5.8. Koncepcijas
sadarbībai ar blakus esošo
novadu pašvaldībām
veselības pakalpojumu
nodrošināšanai izstrāde

PSIA “Ādažu
slimnīca”

2017.-2019.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta koncepciju sadarbībai ar
blakus esošo novadu pašvaldībām
veselības
pakalpojumu
nodrošināšanai.

Nav veiktas.

15.1.5.9. Darba grupas
noorganizēšana, lai
noteiktu jomas, kurās
pašvaldība varētu meklēt
sadarbības partnerus
ārzemēs

AID, ĀND
iestādes

2019.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizētas
darba
grupas
sanāksmes, lai noteiktu jomas, kurās
pašvaldība varētu meklēt sadarbības
partnerus
ārzemēs.
Noteiktas jomas, kurās pašvaldība
varētu meklēt sadarbības partnerus
ārzemēs.

Nav veiktas.

15.1.5.10. Koncepcijas par
starptautisko sadarbību
izstrāde

AID

2020.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta koncepcija par starptautisko
sadarbību.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
2018. uz 2020.).

15.1.5.11. Sazināšanās ar
pašvaldībām, uz kurām
Ādažu novada dome varētu
doties pieredzes apmaiņā

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Ir nodibināts kontakts ar pašvaldībām
ārzemēs.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

15.1.5.12. Pieredzes
apmaiņas vizītes uz citām
pašvaldībām

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Noorganizēti
braucieni.

apmaiņas

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

15.1.5.13. Sazināšanās ar
citām pašvaldībām,
iestādēm, kuras organizē
pieredzes apmaiņas
braucienus uz citām
valstīm

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Ir uzrunātas citas pašvaldības, iestādes,
kuras organizē pieredzes apmaiņas
braucienus uz citām valstīm.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.)..
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Uzdevumi (U)*

U15.1.6: Veicināt
iedzīvotāju, nevalstisko
organizāciju un
uzņēmumu iniciatīvu
pilsoniskās sabiedrības
attīstībai

Izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansējuma
avoti

Rezultatīvie rādītāji

15.1.5.14. Savstarpējo
vienošanos noslēgšana ar
citām pašvaldībām,
iestādēm par dalību
pieredzes apmaiņas
braucienā uz citām valstīm

AID

Pēc
nepieciešamības

Pašvaldības
finansējums

Noslēgta savstarpējā vienošanās ar
citām pašvaldībām, iestādēm par
dalību pieredzes apmaiņas braucienā
uz citām valstīm.

Nav veiktas.

15.1.5.15. Dalība citu
pašvaldību, iestāžu
organizētajās pieredzes
apmaiņas vizītēs uz
ārzemēm

AID

2016.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Dalība citu pašvaldību, iestāžu
organizētajos pieredzes apmaiņas
braucienos uz ārzemēm.

Precizēts projekta
īstenošanas termiņš (no
“Regulāri” uz 2016.2022.).

15.1.6.1. Iniciatīvas
projektu konkursa
īstenošana Ādažu novadā

AID

2018.- 2022.

Pašvaldības
finansējums

Izsludināts
konkurss
iniciatīvu
finansēšanai Ādažu novadā. Īstenoti
iedzīvotāju, biedrību un uzņēmumu
iniciatīvu projekti.
Līdz 2019.gadam izpildīts: apstiprināts
iniciatīvu konkursa nolikums.
Līdz 2022.gadam plānots: īstenot
konkursu.

Jauns pasākums.

Pasākumi vai
aktivitātes
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