
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2020.gada 13.oktobrī                                                 Nr.212 

 

Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju 

 

Atbilstoši Ādažu novada domes (ĀND) 30.06.2020. lēmumam Nr.152 “Par Ādažu novada domes 

un Carnikavas novada domes sadarbību Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 

izstrādei” un Carnikavas novada domes (CND) 22.07.2020. lēmumam (protokols Nr.16, 8.§) “Par 

Carnikavas novada domes un Ādažu novada domes sadarbību Ādažu novada Attīstības 

programmas 2021.-2027.gadam izstrādei”, 30.07.2020. tika noslēgts abu pašvaldību sadarbības 

līgums.  

Saskaņā ar ĀND 28.07.2020. lēmumu Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-

2027. gadam izstrādes uzsākšanu”, ir uzsākta jauna Ādažu novada attīstības programmas 2021.-

2027.gadam (turpmāk – Attīstības programma) izstrāde.  

Attīstības programma pakārtota ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. Tā kā Attīstības programma 

jāizstrādā, ņemot vērā Ādažu novada ilgtspējīga attīstības stratēģiju (2013.-2037.) un Carnikavas 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (2014.-2030.), nepieciešams aktualizēt Ādažu novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (turpmāk – Stratēģija), apvienojot tajā Ādažu un Carnikavas 

novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju nozīmīgākos ilgtspējīgos elementus.  

ĀND 22.09.2020. pieņēma lēmumu Nr. 209 “Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

aktualizāciju” (turpmāk – 22.09.2020. lēmums Nr.209) un CND 23.09.2020. pieņēma lēmumu 

Nr.19 “Par Carnikavas novada domes un Ādažu novada domes sadarbību Ādažu novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam izstrādei/aktualizācijai” (turpmāk – 

23.09.2020. lēmums Nr.19). 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 9. pantu, 

likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 

6. panta ceturto daļu, kā arī 8. un 10. pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta 

pirmo daļu un 22. pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 2. punktu, 3.1. nodaļu un 66. punktu, 

ĀND 30.06.2020. lēmumu Nr.152 “Par Ādažu novada domes un Carnikavas novada domes 

sadarbību Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādei”, ĀND 22.09.2020. 

lēmumu Nr.209, kā arī CND 23.09.2020. lēmumu Nr.19, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Pilnvarot Carnikavas novada domi organizēt iepirkumu vai cenu aptauju (turpmāk abi kopā 

saukti “iepirkums”) par Stratēģijas aktualizāciju atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai 

Carnikavas novada domes iekšējiem noteikumiem par iepirkumu organizēšanas kārtību. 

2. ĀND Attīstības un investīciju daļas vadītājai Karīnai Miķelsonei saskaņot iepirkuma Darba 

uzdevumu līdz iepirkuma uzsākšanai.  



 

3. Abām pašvaldībām vienlīdzīgās daļās segt Stratēģijas aktualizācijas izdevumus. 

4. Lēmumu nosūtīt Carnikavas novada domei. 

5. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.  

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 


