
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2020.gada 26.maijā                                               Nr.124 

 

Par projektu “Garās distances pārrobežu pārgājiena maršruts “MEŽTAKA””  

Ādažu novada dome izskatīja Rīgas plānošanas reģiona 2020. gada 22. aprīļa vēstuli Nr. 

7.9./145/20 (domes 22.04.2020. reģ. Nr. ĀND/1-18/20/1163) “Par dalību projektā “Garās 

distances pārrobežu pārgājiena maršruts MEŽTAKA”” (turpmāk – Projekts), ar aicinājumu 

atbalstīt informatīvā stenda izvietošanu Ādažu novada teritorijā un deleģēt pārstāvi domes 

interešu pārstāvēšanai Projektā.  

Projekta mērķis ir veicināt videi, dabai un cilvēkam draudzīga kājāmgājēju tūrisma attīstību 

Latvijas un Igaunijas teritorijā, no Rīgas līdz Tallinai, piesaistot kā vietējos, tā ārvalstu ceļotājus.  

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

tūrisma reģionam, kā arī  jaunu tīmekļvietni. 

Rīgas plānošanas reģions plāno informatīvā stenda uzstādīšanu Ādažu novadā šā gada jūnijā, 

sedzot tā izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas. Stenda uzturēšanu(līdz 30.06.2021. nodrošinās 

Rīgas plānošanas reģions, vēlāk stends tiks nodots domei uzturēšanā uz 5 gadiem. Rīgas 

plānošanas reģions paredz slēgt sadarbības līgumu ar Ādažu novada domi. 

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

vidējā termiņa prioritāti “VTP6: Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas”, un 

uzdevumus U6.2.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību, un U6.2.2: Attīstīt tūrisma 

infrastruktūru Ādažu novadā). 

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

sadarbību ar citu novadu tūrisma nozares speciālistiem un attīstītājiem, kā arī popularizētu 

novada tēlu un pakalpojumus. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12, 15. panta otro  daļu, Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 54. panta piekto daļu, Attīstības programmas vidējā termiņa prioritāti VTP6, kā arī 

Finanšu komitejas 19.05.2020. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt domes dalību projektā “Par dalību projektā “Garās distances pārrobežu pārgājiena 

maršruts MEŽTAKA””, sadarbības partnera statusā. 

2. Juridiskajai un iepirkuma daļai saskaņot ar Rīgas plānošanas reģionu  projekta “Par dalību 

projektā “Garās distances pārrobežu pārgājiena maršruts MEŽTAKA”” sadarbības  līgumu. 

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

4. Pēc projekta beigām un stenda pieņemšanas 01.07.2021., nodrošināt stenda uzturēšanu līdz 

30.06.2026. 



 

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

koordinatora pienākumus Ādažu novada domē. 

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

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  

 


