
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2019.gada 24.septembrī                                               Nr.184 

 

Par projektu “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” 

Ādažu novada dome izskatīja biedrības “Gaujas Partnerība” 2019.gada 12.septembra vēstuli Nr. 

ĀND/1-18/19/2765 “Par dalību projektā “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” (turpmāk 

– Projekts), ar aicinājumu iesaistīties informatīvajā kampaņā un deleģēt pārstāvi domes interešu 

pārstāvēšanai Projekta dalībnieku sanāksmēs.  

Projekta mērķis ir attīstīt tūrismu, veidojot Pierīgas reģionu kā vienotu tūrisma galamērķi.  

Projektā paredzēts izveidot interaktīvu tūrisma karti ar maršrutēšanas iespējām, jaunu zīmolu 

tūrisma reģionam, kā arī  jaunu tīmekļvietni. 

Projekta kopējās izmaksas ir 49 162.51 EUR, kuras 100 % apmērā apmaksā Lauku atbalsta 

dienests (turpmāk – LAD). 

LAD apstiprināja Projektu 05.07.2019. un ir uzsākta tā īstenošana.  

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

vidējā termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanu: 

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

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

Ādažu novadā); 

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

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

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

Iesaistoties Projektā dome atbalstītu tūrisma nozari un tajā iestostītos uzņēmējus, veicinātu 

sadarbību ar citu novadu tūrisma nozares attīstītājiem kā arī popularizētu novada tēlu un 

pieejamos pakalpojumus. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. un 6. punktu, 15. panta pirmās 

daļas 2.punktu, 95. panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54. panta pirmo un piekto 

daļu, Attīstības programmas vidējā termiņa prioritātēm VTP6 un VTP15, kā arī Finanšu 

komitejas 17.09.2019. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt domes dalību Projektā, sadarbības partnera statusā. 

2. Juridiskajai un iepirkuma daļai divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas sagatavot 

Projekta sadarbības  līguma projektu parakstīšanai. 

3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju parakstīt šī lēmuma 2. punktā minēto līgumu. 

4. Domes telpiskās attīstības plānotājai Ivetai GRĪVIŅAI pildīt Projekta kontaktpersonas un 

koordinatora pienākumus Ādažu novada domē. 



 

5. Attīstības un investīciju daļas vadītājam veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  


