
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2020.gada 30.jūnijā                                                Nr.152 

 

Par Ādažu novada domes un Carnikavas novada domes sadarbību Ādažu novada Attīstības 

programmas 2021.-2027.gadam izstrādei  

 

Atbilstoši likumprojektam “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, sākot ar 

2021.gada 1.jūliju Ādažu novada administratīvajā teritorijā ietilps divas teritoriālās vienības – 

esošais Ādažu novads un esošais Carnikavas novads. Lai 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā 

pašvaldības dome varētu uzsākt pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā, nepieciešams izstrādāt jaunā Ādažu novada Attīstības programmu – vidēja 

termiņa plānošanas dokumentu, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums 

pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģiju uzstādījumu īstenošanai. Attīstības 

programmas izstrādes process jāvada pašvaldībai, kurā ir lielāks iedzīvotāju skaits atbilstoši 

aktuālajiem iedzīvotāju reģistra datiem. 

Pamatojoties uz likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 54. un 61.pantu, kā arī to, ka jautājums tika atbalstīts 16.06.2020. 

Finanšu komitejā, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Uzsākt Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – Programma) 

izstrādi. 

2. Aicināt Carnikavas novada domi piedalīties Programmas izstrādē. 

3. Juridiskajai un iepirkuma daļai viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas sagatavot 

sadarbības līguma projektu starp Ādažu un Carnikavas novada domēm Programmas izstrādei 

ar šādiem nosacījumiem: 

3.1. Carnikavas novada domei ir pienākums deleģēt savus darbiniekus un pārstāvjus darbam 

pie Programmas izstrādes. 

3.2. Abas pašvaldības apņemas līdz 31.12.2020. izstrādāt programmas 1.redakcijas projektu. 

3.3. Abas pašvaldības apņemas vienlīdzīgās daļās segt visus izdevumus, kas varētu rasties 

Programmas izstrādes ietvaros. 

3.4. Abas pašvaldības apņemas darboties atbilstoši normatīvajiem aktiem teritorijas attīstības 

plānošanas jomā. 

4. Pašvaldības finansējumu 50 % apmērā no Programmas izstrādei nepieciešamajām kopējām 

izmaksām nodrošināt no Attīstības un investīciju daļas budžeta līdzekļiem. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju noslēgt sadarbības līgumu ar Carnikavas novada domi par 

Programmas izstrādi. 



 

6. Atsevišķā lēmumā apstiprināt Programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi – projektu vadītāja Inga Pērkone. 

8. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 


