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Ievads
Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) 26.01.2016. pieņēma lēmumu Nr.9 “Par Ādažu
novada attīstības programmas 2016.-2022. Gadam un Ādažu novada attīstības programmas
2016.-2022.gadam Vides pārskata apstiprināšanu”, apstiprinot Ādažu novada attīstības
programmu 2016.-2022.gadam (turpmāk – Attīstības programma).
Dome ar 22.10.2019. lēmumu Nr.206 “Par Ādažu novada Attīstības programmas (20162022) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju” aktualizēja Attīstības programmas
Rīcības plāna un Investīciju plāna uzdevumu termiņus un atbildīgās struktūrvienības.
Saskaņā ar Attīstības programmas Stratēģiskajā daļā minēto, Domei ir jāvic ikgadējā
uzraudzības ziņojuma izstrāde par Attīstības programmas ieviešanu, ietverot šādu
informāciju:


Veiktās darbības mērķu un uzdevumu sasniegšanas virzienā;



Noteikto darbības rādītāju izpildes progress;



Konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums;



Secinājumi un ieteikumi darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos
rādītājus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavots uzraudzības ziņojums par Attīstības programmas
izpildi 2019.gadā, kas ietver:
1. Informāciju par Rīcības plāna uzdevumu aktualizāciju un izpildi 2019.gadā, tostarp
konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojumu (1.pielikums).
2. Informāciju par Investīciju plāna aktualizāciju un izpildi 2019.gadā, tostarp,
novirzes no plānotā un to paskaidrojums (2.pielikums).
3. 2019.gadā īstenoto projektu tabula (3.pielikums).
4. Informāciju par aktualizētajiem Attīstības programmas uzraudzības indikatoriem uz
31.12.2019. (bez aptaujas rezultātiem) (4.pielikums).
Uzraudzības ziņojumu sagatavoja Domes Attīstības un investīciju daļa.
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Secinājumi un priekšlikumi
Secinājumi
1. Ādažu novada attīstības vispārējais mērķis – novada iedzīvotāju labklājība –
veselīga, labvēlīga un droša vide dzīvošanai un sociāli un telpiski līdzsvarota
attīstība, kas virzīta uz daudzveidīgu, uz kultūru un zināšanām balstītu
konkurētspējīgu saimniecisko darbību.
2. Ādažu novada Attīstības programma (2016.-2022.) ir plašs stratēģiskais vidēja
termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikti gan pašvaldībai ar
normatīviem aktiem noteikti uzdevumi, gan iniciatīvas, kuru īstenošanu kā obligāti
veicamu funkciju normatīvie akti nenosaka, lai virzītos uz iepriekš minētā vispārējā
mērķa sasniegšanu.
3. Ādažu novada Attīstības programmā (2016.-2022.) noteiktas 15 vidējā termiņa
prioritātes un vairāki uzdevumi. Mērķu un uzdevumu sasniegšanu raksturo
rezultatīvie rādītāji.
4. Attīstības programmas (2016.-2022.) īstenošana notiek gan projektu, gan citu
pasākumu un rīcību veidā, ko īsteno gan lēmējvara, gan pašvaldības iestādes,
struktūrvienības un uzņēmumi. Šajā procesā iespēju robežās tiek iesaistīts ikviens
iedzīvotājs, lai Ādažu novadu kopīgiem spēkiem veidotu tādu, kurā visiem būtu
patīkami dzīvot, strādāt, mācīties un atpūsties.
5. Virzību uz Attīstības programmas mērķa, prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu
izpildi apliecina progress Rīcības plāna (1.pielikums) un Investīciju plāna
uzdevumu izpilde (2.pielikums) 2019.gadā, īstenoto projektu skaits 2019.gadā
(3.pielikums) un aktualizētie Attīstības programmas uzraudzības indikatori uz
31.12.2019. (4.pielikums).
6. Salīdzinoši sekmīga virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu (vairāk nekā 60% no
plānotajām aktivitātēm ir vai nu izpildītas, vai arī tiek īstenotas atbilstoši plānam) ir
šādās Attīstības programmas vidējā termiņa prioritātēs:
a. VTP1: Sakārtota inženiertehniskā infrastruktūra,
b. VTP3: Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un
pievilcīga vide,

c. VTP4: Sakārtotas polderu un citas meliorācijas sistēmas,
d. VTP5: Apmierināts novada iedzīvotājs,
e. VTP6: Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas,
f. VTP7: Apzināti novada teritorijā esošie resursi un definēta to iespējamā
izmantošana,

g. VTP8: Novada teritorija – pievilcīga investoriem,
h. VTP9: Pieejama un kvalitatīva izglītība,
i. VTP10: Daudzveidīgas sporta aktivitātes,
j. VTP11: Attīstīta kultūra,
k. VTP13: Sekmīga pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārvalde,
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l. VTP14: Ilgtspējīgas attīstības plānošana,
m. VTP15: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām.
7. Nepietiekoša virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir šādās Attīstības
programmas vidējā termiņa prioritātēs:
a. VTP2: Attīstīta satiksmes infrastruktūra un satiksmes drošība,
b. VTP12: Attīstīta zinātniskā un pētnieciskā darbība.
8. Veicot Attīstības programmas aktualizāciju 2019.gada beigās, daļai no Rīcības
plānā un Investīciju plānā iekļauto 2019.gada uzdevumiem ir pārcelti izpildes
termiņi. Galvenie šādas rīcības iemesli bija saistīti ar pašvaldības budžeta
ierobežojumiem un politiskiem lēmumiem, kā arī objektīvām novirzēm no laika
grafika projektēšanas un būvdarbu pakalpojumiem.
Priekšlikumi
1. Turpināt 2019.gadā iesākto iniciatīvu, Attīstības programas Rīcības plāna un
Investīciju plāna aktualizāciju veikt līdz nākamā gada budžeta izstrādes uzsākšanai
– līdz oktobrim, lai nākamā gada budžetā tiktu ietverti tikai tie projekti un
pasākumi, kas ir ietverti Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju plānā.
2. Izstrādājot jaunu Attīstības programmu pēc 2022.gada, samazināt Rīcības plāna un
Investīciju plāna apjomu, saglabājot tikai uzdevumus, kuru izpildei ir tieši
nepieciešami finanšu līdzekļi, izvērtēt iespēju dokumentus tieši saistīt ar
struktūrvienību / iestāžu kārtējā gada darba plāniem.
3. Izstrādājot jaunu Attīstības programmu pēc 2022.gada, izvērtēt iespēju precizēt
Attīstības programmas uzraudzības kārtību.
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