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Ievads 

 

Ādažu novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – Attīstības  programma) 

izstrāde uzsākta saskaņā ar Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumu Nr.156 “Par Ādažu 

novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (turpmāk – 28.07.2020. 

Lēmums Nr.156), ievērojot Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtās daļas, 8. un 

10.panta un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmās daļas prasības par 

pašvaldības teritorijas attīstības programmas izstrādāšanu un īstenošanu, kā arī citus spēkā 

esošos normatīvos aktus. Attīstības programma tiek izstrādāta laika periodam no 2021. līdz 

2027.gadam. 

Atbilstoši likumam “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, sākot ar 01.07.2021. 

Ādažu novada administratīvajā teritorijā ietilps divas teritoriālās vienības – esošais Ādažu 

novads (turpmāk tekstā – Ādažu pagasts) un esošais Carnikavas novads (turpmāk tekstā – 

Carnikavas pagasts), tāpēc Attīstības programma tiek gatavota sadarbībā ar Carnikavas novada 

domi. Pamatojoties uz Ādažu novada domes 30.06.2020. lēmumu Nr.152 “Par Ādažu novada 

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

2027.gadam izstrādei”, 30.06.2020. tika noslēgts abu pašvaldību sadarbības līgums, kas 

paredzēja kopīgi izstrādāt Attīstības programmu, ievērojot partnerības un ekonomiskā 

izdevīguma principus. 

Attīstības programmas izstrādes darba uzdevums un izpildes termiņi tika apstiprināti  

28.07.2020. Lēmumā Nr.156, bet precizēti 24.11.2020. ar lēmumu Nr.249 “Par grozījumiem 

Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156” (turpmāk – 24.11.2020. lēmums Nr.249) 

un 26.01.2021. lēmumā Nr.23 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā 

Nr.156”.  

Attīstības programmas izstrādi veic Ādažu un Carnikavas novada domes apstiprināta izstrādes 

vadības grupa. Lai izstrādes procesā iesaistītu nozares speciālistus un sabiedrību, tika 

organizētas piecas tematiskās darba grupas. Darba grupu nolikumi tika apstiprināti ar Ādažu 

novada domes 28.07.2020. Lēmumu Nr.156 un precizēti ar 24.11.2020. lēmumu Nr.249. Darba 

grupu dalībnieki tika apstiprināti ar Ādažu novada domes rīkojumiem. 

Attīstības programma tika izstrādāta, ņemot vērā RPR spēkā esošos teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentus, 2021.gadā aktualizēto Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

(2013.-2037.), Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (2014.-2030.), Ādažu novada 

teritorijas plānojumu (2018.), Carnikavas novada teritorijas plānojumu (2018.-2028.) un to 

vietējo pašvaldību spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām 

robežojas Ādažu novads. 
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Attēls 1 Attīstības programmas 

sastāvdaļas 

Informācijas avots: Ādažu 

pašvaldība 

Attīstības programma sastāv no pieciem sējumiem, kā arī 

Vides pārskata. Pirmajā sējumā ir veikta novada 

pašreizējās situācijas un SVID analīze. Otrajā sējumā ir 

norādīta novada attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un 

ilgtermiņa prioritātes, kā arī, balstoties uz pašreizējās 

situācijas analīzes rezultātiem, katrai no ilgtermiņa 

prioritātēm noteiktas vidējā termiņa prioritātes. Trešajā 

sējumā noteiktas rīcības, kuras īstenojot, novads virzās uz 

Stratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem, ilgtermiņa un 

vidēja termiņa mērķiem. Ceturtajā sējumā ietverts 

Investīciju plāns – ieguldījumi, kuri nepieciešami 

pašvaldībai, kā arī perspektīvie projekti laika posmam no 

2021. līdz 2027.gadam, lai sasniegtu Stratēģiskajā daļā 

noteiktos vidējā termiņa uzstādījumus, īstenotu Rīcības 

plānā iekļautās aktivitātes un sasniegtu plānotos rezultātus. 

Piektajā sējumā ir ietverta informācija par sabiedrības 

līdzdalības pasākumiem. Rīcības plāns un Investīciju 

plāns, ņemot vērā plānu izpildes progresu un kārtējam 

gadam apstiprināto pašvaldības budžetu, tiks aktualizēti. 

Vides pārskatā tiek veikts stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējums, novērtējot Attīstības programmas 

īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi. Šis ir Attīstības 

programmas II sējums. 

Ādažu novada Attīstības programmas izstrādes ietvaros laika posmā no 01.09.2020. līdz 

31.10.2020. tika organizēta iedzīvotāju aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju 

viedokli par situāciju Ādažu un Carnikavas pagastos un vēlamajām izmaiņām līdz 2027.gadam. 

Ar 23.03.2021. Ādažu novada domes lēmumu Nr.52 tiek apstiprināta Ādažu novada attīstības 

programmas 2021.-2027.gadam pirmā redakcija un tā nodota publiskajai apspriešanai. 

Attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks tiek noteikts no 07.04.2021. 

līdz 21.05.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme plānota 2021.gada 29.aprīlī, tomēr par 

publiskās sanāksmes konkrētu datumu, laiku, vietu, formātu un līdzdalības iespēju sabiedrība 

tiks informēta pašvaldību tīmekļa vietnēs. 

Attīstības programmas izstrādes galvenais mērķis ir izstrādāt vidēja termiņa attīstības 

plānošanas dokumentu teritorijai, kurā šobrīd ietilpst Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts, lai 

sekmētu ilgtspējīgu un stabilu nākamā Ādažu novada attīstību, nodrošinātu iedzīvotāju dzīves 

kvalitātes uzlabošanu un veicinātu uzņēmēju konkurētspēju. 

Attīstības programmas galvenie uzdevumi: 

1. Noskaidrot esošo situāciju un vispārējās attīstības tendences esošajā Ādažu un Carnikavas 

pagasta teritorijā; 

2. Definēt Ādažu novada vidēja termiņa attīstības stratēģiskos virzienus un rīcību kopumu, 

uzdevumus, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus; 

3. Izvērtēt un ņemt vērā plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentus, Ādažu pagasta pašvaldības un Carnikavas pagasta pašvaldības spēkā esošos 

attīstības plānošanas dokumentus, pašvaldību uzsāktos un iepriekš plānotos infrastruktūras 

projektus, to pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas 

Ādažu novads; 

4. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Attīstības programmas izstrādē; 

5. Izstrādāt stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu. 

I Esošās situācijas raksturojums

II Stratēģiskā daļa

III Rīcības plāns

IV Investīciju plāns

V Sabiedrības iesaiste

Vides pārskats
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Atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.6281, Attīstības programma ietver: 

1. pašreizējās situācijas raksturojumu un analīzi — attīstības tendences, problēmas un 

izaugsmes resursus; 

2. stratēģisko daļu — vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni (pasākumu kopums); 

3. rīcības plānu un investīciju plānu — rīcības un investīciju projektu kopumu ne mazāk kā 

triju gadu periodam; 

4. attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtību — rezultatīvie 

rādītāji un uzraudzības pārskata sniegšanas biežums un saturs. 

Informācijas iegūšanai izmantoti pašvaldības dati, speciālistu sagatavotā informācija, 

institūciju apkopotie dati, dažādu interneta adrešu resursi, kā arī pieejamie plānošanas 

dokumenti. Attīstības programmas izstrādi veica Ādažu novada dome, sadarbojoties ar 

Carnikavas novada domi, ņemot vērā darba grupu, pašvaldības speciālistu, vadības, deputātu 

un sabiedrības viedokli, bet Attīstības programmas vides pārskatu sagatavoja SIA “Reģionālie 

projekti”. Atbildīgā par Attīstības programmas izstrādi – Ādažu novada domes Attīstības un 

investīciju daļas projektu vadītāja Inga Pērkone. 

 

Tekstā izmantotie saīsinājumi: 

AAA ─ aizsargājamo ainavu apvidus 

ĀBJSS ─ Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola 

ĀBVS ─ Ādažu Brīvā Valdorfa skola 

ĀMMS ─ Ādažu Mākslas un mūzikas skola 

ĀPII ─ Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde 

ĀPP ─ Ādažu pašvaldības policija 

ĀVS ─ Ādažu vidusskola 

A1 ─ valsts galvenais autoceļš A1 (Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)) 

CMMS ─ Carnikavas Mūzikas un mākslas skola 

CNC ─ Carnikavas Novadpētniecības centrs 

CO2 ─ oglekļa dioksīds 

CPII ─ Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde 

CPP ─ Carnikavas pašvaldības policija 

CPS ─ Carnikavas pamatskola 

CSDD ─ VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” 

DUS ─ degvielas uzpildes stacija 

ES ─ Eiropas Savienība 

ESF ─ Eiropas Sociālais fonds 

EUR ─ eiro 

FRT ─ fiziska rakstura traucējumi 

GRT ─ garīga rakstura traucējumi 

ha ─ hektārs 

IP ─ ilgtermiņa prioritāte 

ĪADT ─ īpaši aizsargājamās dabas teritorijas  

km ─ kilometrs 

km2 ─ kvadrātkilometrs 

KPII ─ Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde 

kWh ─ kilovatstundas 

LAD ─ Lauku atbalsta dienests 

LEADER ─ mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai 

LIAA ─ Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

LPS ─ Latvijas Pašvaldību savienība 

LR ─ Latvijas Republika 

m ─ metrs 

m2 ─ kvadrātmetrs 

m3 ─ kubikmetrs 

MK ─ Ministru Kabinets 

 
1 MK 14.10.2014. noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
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NATURA 2000 ─ Eiropas Savienības dabas daudzveidības saglabāšanai izveidoto aizsargājamo 

teritoriju tīkls 

NBS ─ Nacionālie bruņotie spēki 

NIG ─ nereģistrēta iedzīvotāju grupa 

Nr. ─ numurs 

NVO ─ nevalstiskā organizācija 

pag. ─ pagasts 

P/A ─ pašvaldības aģentūra 

PII ─ pirmsskolas izglītības iestāde 

PMPL ─ Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

PPII ─ privāta pirmsskolas izglītības iestāde 

PPP ─ publiskā privātā partnerība 

PSIA ─ pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

P1 ─ valsts reģionālais autoceļš P1 (Rīga – Carnikava – Ādaži) 

RPR ─ Rīgas plānošanas reģions 

RTU ─ Rīgas Tehniskā universitāte 

RV ─ rīcības virziens 

SAM ─ specifiskais atbalsta mērķis 

SDK ─ senioru deju kolekīvs 

SIA ─ sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SM ─ stratēģiskais mērķis 

SVID ─ stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

t ─ tonna 

TIC ─ tūrisma informācijas centrs 

TP ─ Tehniskais projekts 

t.sk. ─ tai skaitā 

u.c. ─ un citi 

u.tml. ─ un tamlīdzīgi 

utt. ─ un tā tālāk 

VARAM ─ LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VSIA ─ valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

VTP ─ vidēja termiņa prioritāte 
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Novada vizītkarte 

Novada teritorijas platība: 243,342 km2. 

Iedzīvotāju skaits: 22 297 (uz 01.01.2021., pēc PMPL datiem). 

Iedzīvotāju blīvums: 92 cilvēki / km2. 

Administratīvais centrs: Ādaži. 

Apdzīvojuma struktūra: Ādažu novada 22 ciemi – Alderi, Atari, Ādaži, 

Āņi, Baltezers, Birznieki, Carnikava, Divezeri, Eimuri (Ādažu pag.), 

Eimuri (Carnikavas pag.), Garciems, Garkalne, Garupe, Gauja, Iļķene, 

Kadaga, Kalngale, Laveri, Lilaste, Mežgarciems, Siguļi, Stapriņi. 

Ģeogrāfiskais novietojums: Rīgas plānošanas reģionā, Latvijas 

centrālajā daļā, uz ziemeļiem no Rīgas pilsētas. 

Administratīvā centra attālums līdz galvaspilsētai: 25 km. 

Pašvaldības, ar kurām robežojas: Rīga, Ropažu novads, Siguldas novads, Saulkrastu novads. 

Izglītība: Novadā darbojas Ādažu vidusskola, ĀPII “Strautiņš”, KPII, CPII “Riekstiņš”, CPII “Piejūra”, 

Carnikavas pamatskola, Ādažu Brīvā Valdorfa skola, Ādažu Mākslas un mūzikas skola, Carnikavas Mūzikas un 

mākslas skola, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola, PPII “Pasaku valstība”, PPII “Patnis” pirmskolas filiāle 

“Ādaži”, privātās pamatskolas “Brīvā Austras skola” pirmsskolas saime. 

Kultūra: Ādažu novadā darbojas Ādažu kultūras centrs, tautas nams “Ozolaine”, 2 bibliotēkas un lasītavas, Ādažu 

Vēstures un mākslas galerija, Carnikavas Novadpētniecības centrs. Novadā darbojas 28 amatiermākslas kolektīvi. 

Sports: Sporta aktivitātes novada teritorijā pārsvarā koncentrējas Ādažu un Carnikavas ciemos (Ādažu sporta 

centrā, Ādažu vidusskolas stadionā, Carnikavas pamatskolas stadionā, Sporta kompleksā Rožu ielā u.c.), kā arī 

sporta un aktīvās atpūtas parkā “Zibeņi” – gan pašvaldības, gan privātajās teritorijās. Sporta iespējas tiek attīstītas 

arī citos novada ciemos. 

Veselība: Veselības aprūpi nodrošina trīs iestādes: PSIA “Ādažu slimnīca”, SIA “Ādažu privātslimnīca” un 

privātais medicīnas centrs “Liepa”, kā arī vairāki ģimenes ārsti. Darbojas 6 aptiekas. Laboratoriskos izmeklējumus 

iespējams veikt divās E. Gulbja laboratorijās. 

Transporta infrastruktūra: Ādažu novads atrodas kaimiņos Rīgai. Novadu šķērso valsts galvenais autoceļš A1 

(Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)), valsts reģionālais autoceļš P1 (Rīga – Carnikava – Ādaži). 

Teritorijai cauri stiepjas elektrificēta dzelzceļa līnija Rīga – Skulte. Novadā ir divas dzelzceļa stacijas (Carnikava 

un Lilaste), četras pieturas vietas (Kalngale, Garciems, Garupe, Gauja). 

Uzņēmējdarbība: Ādažu novads ir strauji augošs un aktīvs, uzņēmējdarbība attīstās vairākos virzienos – ir gan 

ražotāji, gan pakalpojumu sniedzēji, gan liels skaits tirdzniecības uzņēmumu. Uz 2021.gada sākumu novadā bija 

reģistrēi 1995 uzņēmumi. 

Nodarbinātība: 2020.gada 31.decembrī reģistrēto bezdarbnieku skaits – 496 (~4% no iedzīvotājiem darbaspējas 

vecumā). 

Dabas resursi: Ādažu novada teritorija atrodas Piejūras zemienē, 48% novada teritorijas  aizņem meži, 24 % - 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: Lielā Baltezera salu dabas liegums, Lielukas un Mazuikas ezeri un 

Aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži”, dabas parks “Piejūra” (visām teritorijām ir piešķirts NATURA 2000 

teritorijas statuss). 

Teritorijas attīstības indekss: pēc 2019.gada datiem – 1,475 Ādažu pagastam (5.labākais starp visiem Latvijas 

pagastiem) un 1,067 Carnikavas pagastam (8.labākais). 

Novada nozīmīgākie objekti: dabas liegumi “Lielā Baltezera salas” un “Lieluikas un Mazuikas ezeri”, dabas 

parks “Piejūra”, Rīgas ūdensapgādes muzejs, Baltezera (Ādažu) luterāņu baznīca, Komunistiskā masu terora 

upuru piemiņas vieta un kapi, Carnikavas kapi ar O.Vācieša atdusas vietu, kājāmgājēju tilts pār Gauju, 

Carnikavas Novadpētniecības centrs, Ādažu Kultūras centrs, Carnikavas muižas apbūve.   

  

Attēls 2 Ādažu novads 

Informācijas avots: SIA 

“Reģionālie projekti”  
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1. Ādažu novada attīstības perspektīva 

 

1.1 Vispārīgie mērķi 

 

Ādažu novada attīstības vispārējais mērķis 

– novada iedzīvotāju labklājība – 

veselīga, labvēlīga un droša vide 

dzīvošanai, izglītībai, atpūtai un sevis 

apliecināšanai, kā arī sociāli un telpiski 

līdzsvarota attīstība, kas virzīta uz 

daudzveidīgu, uz kultūru un zināšanām 

balstītu konkurētspējīgu saimniecisko 

darbību. 

 

Attēls 3 Novada vispārīgais mērķis 

 

1.2 Vērtības un attīstības principi 

Ādažu novada attīstības vērtības, uz kurām balstīties, un kas ir maksimāli veicināmas ir: 

─ Cilvēki – Izglītoti, zinoši un aktīvi cilvēki veidojuši līdzšinējo novada attīstību un ir 

galvenā novada vērtība attīstībai nākotnē. Neordinārām, radošām idejām apveltītie cilvēki 

ir atbalstāmi un piesaistāmi jaunu attīstības iespēju radīšanai. Tiek īstenotas aktivitātes, kas 

sekmē iedzīvotāju nodarbinātību Ādažu novada teritorijā. Novada attīstības 

priekšnoteikums ir sabiedrības vienotība, tās atbalsts pozitīvām aktivitātēm un līdzdalība 

novada attīstībā. Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai pastāvīgi tiek attīstīta un 

uzlabota sociālā, tehniskā un satiksmes infrastruktūra, labiekārtota publiskā ārtelpa, kā arī 

sekmēta jaunu mājokļu būvniecība blīvi apdzīvotās vietās. Iedzīvotāji novērtē un 

popularizē novadā esošās kultūrvēsturiskās vērtības. 

─ Daba – Novada teritorijā ir iespējams baudīt dažādas dabas bagātības. Dabas parks 

“Piejūra” un AAA “Ādaži” nodrošina lielu biotopu un ainavu daudzveidību. Novads 

atrodas Rīgas jūras līča piekrastē, tā teritorijā ir daudzi gleznaini ezeri un vairākas upes, 

kas sekmē ūdensobjektu savstarpējo savienojamību. Gaujas upe potenciāli nodrošina 

piekļuvi ne tikai visam Gaujas upes baseinam, bet arī Daugavas un Lielupes baseinam. 

Esošās un ierīkotās dabas takas, lauku un mežu ceļi, labiekārtotās atpūtas vietas un attīstītā 

mobilitātes infrastruktūra sniedz iespēju ikvienam Ādažu novada iedzīvotājam un 

apmeklētājam atrast veidu, kā atpūsties, gūt spēkus un pozitīvas emocijas tepat novadā. 

─ Izglītība – Spēcīgas un daudzveidīgas skolas (vidusskola, pamatskola, mākslas un mūzikas 

skolas, sporta skola, Valdorfa skola, daudzās pirmsskolas izglītības iestādes, tālākizglītība2, 

mūžizglītība3), to izglītības aktivitātes ir spēcīgas nākotnes – kultūras, informācijas un 

 
2 Tālākizglītība – iepriekš iegūtās izglītības turpināšana un profesionālās meistarības pilnveidošana atbilstoši 

konkrētās profesijas prasībām 
3 Mūžizglītība – izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, 

prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām 

interesēm un vajadzībām. Mūžizglītība apvieno neformālo mācīšanos ar formālo izglītību, attīsta iedzimtas 

spējas līdztekus jaunām kompetencēm 
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zināšanu sabiedrības veidošanās pamats novadā. Teritorija ir īpaši piemērota ģimenēm ar 

bērniem. Izglītības pakalpojumu uzlabošanai tiek meklēti risinājumi pirmsskolas izglītības 

nodrošināšanai pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. 

─ Saimnieciskā darbība – Nozīmīga loma novada attīstībā ir tajā strādājošiem 

uzņēmumiem, kas saskata un prot izmantot novada teritorijā esošās priekšrocības, lai 

sekmīgi attīstītos gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Novadā strādājošie uzņēmumi ne 

tikai nodrošina iekšzemes kopprodukta pieaugumu, bet arī darba vietas vietējiem 

iedzīvotājiem. Uzņēmējdarbības konkurētspējīgākai attīstībai novada teritorijā tiek 

veidotas jaunas, kā arī attīstītas esošās ražošanas, loģistikas un pakalpjoumu teritorijas. 

Programma izstrādāta, balstoties uz attīstības plānošanas pamatprincipiem, veicinot 

pašvaldības sadarbību ar sabiedrību, ar kaimiņu pašvaldībām, un sniedzot risinājumus 

iespējami kvalitatīvākas dzīves nodrošināšanai, dažādu attīstības projektu un pasākumu 

saskaņotībai. 

Pašvaldības attīstības politika ir ilglaicīga.  

Attīstības programmas īstenošana balstās uz principiem, kas akceptēti Latvijas Republikas 

Reģionālās attīstības un Teritorijas plānošanas tiesību aktos. Īstenojot Attīstības programmu, 

īpaša nozīme pievēršama šādiem principiem: 

─ Ilgtspējīgas attīstības princips, paredz nodrošināt nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, 

līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu 

izmantošanu un kultūras mantojuma saglabāšanu. 

─ Partnerības princips – pašvaldības attīstības politika jārealizē kopā ar uzņēmējiem, 

iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām un valsts institūcijām. 

─ Identitātes princips – pašvaldības attīstības politikai jāveicina nelabvēlīgo atšķirību 

novēršana, vienlaikus saglabājot un vairojot Ādažu dabai un kultūrvidei raksturīgās 

īpatnības. 

─ Atklātības princips – programma balstās uz dažādu sociālo grupu interešu ievērošanu, 

iniciatīvas veicināšanu un informācijas atklātumu. 

─ Līdzdalības princips – nodrošina indivīdu, pašvaldības, uzņēmumu un valsts institūciju 

līdzdalību. 

─ Daudzveidības princips – paredz daudzveidības saglabāšanu un attīstīšanu saimnieciskajā 

darbībā, kultūrvidē. 

─ Koncentrācijas princips – attīstības atbalstam novirzīto finansējumu koncentrē noteiktu 

prioritāro mērķu sasniegšanai. 

─ Programmēšanas princips – attīstības atbalsta pasākumus īsteno, pamatojoties uz 

nacionālā līmenī, plānošanas reģionu, rajonu līmenī izstrādātajiem attīstības plānošanas 

dokumentiem, kas nosaka attīstības prioritātes un atbalsta pasākumu kopumu. 

─ Nepārtrauktības un pēctecības princips paredz spēkā esošā pamatojuma gadījumā grozīt 

Attīstības programmu, saglabājot tās daļas, kuru pamatojums nav mainījies. 

Izvirzot mērķus, prioritātes un uzdevumus programma pamatojas uz novada, reģiona un valsts 

noteikto nākotnes vīziju. Attīstības programma ievēro un izmanto novada iedzīvotāju un 

speciālistu formulētās vajadzības, galvenos risināmos jautājumus, Latvijas un Rīgas metropoles 

areāla attīstības dokumentus, kā arī Eiropas telpiskās attīstības perspektīvā – formulētos 

mērķus, ciktāl tie atbilst vai skar novada attīstības intereses. 

 

1.3 Attīstības priekšnosacījumi 

Stabilas un ilgtspējīgas attīstības rādītājs Ādažu novadā ir iedzīvotāju skaita un jauno 

iedzīvotāju pieaugums. Izaugsmes procesi turpina notikt, pateicoties tam, ka bijušie Rīgas 

pilsētas un kaimiņu teritoriju iedzīvotāji pārceļas uz dzīvi Ādažu novadā. 
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Ādažu novadam kopā ar blakus pašvaldībām ir liels potenciāls mājvietu, komercdarbības un 

sporta / atpūtas / izglītības infrastruktūras attīstīšanā. 

Ādažu novada resursu daudzveidība ļauj attīstīt: 

─ augstu dzīves vides kvalitāti esošajās un jaunās apdzīvotās vietās; 

─ reģionālas nozīmes tirdzniecības, noliktavu un loģistikas pakalpojumus, kā arī ražošanu 

esošajās un attīstības teritorijās;  

─ lauksaimniecības produktu pārstrādājošās / pārtikas ražotnes; 

─ piepilsētas lauksaimniecības nodarbes: dārzeņu audzēšana, lopkopība, zirgkopība, medību 

saimniecību organizēšana;  

─ zivsaimniecības nozari; 

─ sporta un atpūtas, tai skaitā pie ūdens objektiem, aktivitātes organizējošo pakalpojumu un 

to nodrošinošo objektu izbūvi; 

─ pakalpojumus, kas vērsti uz novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos. 

Pakalpojumi var tikt sniegti – izglītībā, veselības aprūpē, sociālajā sfērā, sadzīves 

pakalpojumu jomā, ēdināšanā, u.c. 

 

1.4 Ilgtermiņa vīzija 

2037.gadā Ādažu novads būs izcila 

teritorija dzīvei un darbam Pierīgā. 

Teritorija, kas īpaši piemērota ģimenēm ar 

bērniem, inovatīviem ražošanas 

uzņēmumiem, aktīvās atpūtas cienītājiem; 

teritorija, kurā bērni un jaunieši varēs iegūt 

izcilu izglītību un pieaugušajiem būs 

pieejami augstvērtīgi mūžizglītības 

pakalpojumi. 

 

Attēls 4 Ādažu novads 2037.gadā 

 

1.5 Stratēģija 

Ādažu novada attīstība balstās uz 4 stratēģiskiem attīstības virzieniem. 

 

Attēls 5 Ādažu novada stratēģiskie attīstības virzieni 
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1.6 Prioritātes 

Ādažu novadam noteiktas 4 ilgtermiņa prioritātes: 

1. IP1: Labas infrastruktūras novads – attīstīta tehniskā infrastruktūra, pielāgošanās 

klimata pārmaiņām, attīstīta satiksmes infrastruktūra, nodrošinot novada dažādo 

teritoriju savienojamību un mobilitāti, pretplūdu un meliorācijas sistēmu darbības 

nepārtrauktība. 

2. IP2: Videi draudzīgs un darbīgs novads – klimatneitralitāte, inovatīva un vieda 

uzņēmējdarbība, atbalsts uzņēmējdarbībai un digitalizācija, jaunas darba vietas, kā arī 

vides pieejamība un tās aizsardzība. 

3. IP3: Izglītots un labklājīgs novads – vienlīdzīgas iespējas un piekļuve izglītībai, 

veselības aprūpei, darba tirgum, sporta aktivitātēm, kultūras aktivitātēm, pieejama 

sociālā aizsardzība un iekļaušana. 

4. IP4: Pašu pārvaldīts novads – resursu sinerģiska apvienošana, sadarbība, ilgtspējīga 

attīstība, iedzīvotāju kopienu attīstība un iesaiste novada pārvaldībā, vieda un efektīva 

pārvaldība. 

Katrai no ilgtermiņa prioritātēm ir noteiktas vairākas vidēja termiņa prioritātes. 

 

Attēls 6 Ādažu novada ilgtermiņa un vidējā termiņa prioritātes 

 

1.7 Novada attīstības vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni, mērķi un uzdevumi 

Atbilstoši izvirzītajām prioritātēm, noteikti novada vidējā termiņa prioritāšu mērķi un 

uzdevumi, kas apkopoti 1.-4.tabulā. Vidēja termiņa prioritātes ir svarīgākie nosacījumi, lai 

sekmētu IP sasniegšanu; tām jāattiecas uz visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no dzimuma, 

vecuma, etniskās piederības, izglītības, ticības u.tml. Ar rīcības virzieniem saprot konkrētu 

pasākumu kopumu, kas ir virzīts noteikto VTP sasniegšanai. Uzdevumi ir iniciatīvu un rīcību 

kopums, kas ir izvirzīti noteikto RV īstenošanai, nodrošinot savstarpēji papildinoša un 

kompleksa atbalsta mehānisma izveidi. VTP mērķu sasniegšanai ir noteikti rīcības virzieni un 

uzdevumi katrā no pagastiem. 

IP1: Labas 
infrastruktūras 

novads

•VTP1: Attīstīta un 
racionāla 
inženiertehniskā 
infrastruktūra

•VTP2: Darbspējīgas 
polderu un citas 
meliorācijas 
sistēmas

•VTP3: Attīstīta, 
droša un mobila 
satiksmes 
infrastruktūra

IP2: Videi draudzīgs 
un darbīgs novads

•VTP4: Aizsargāta un 
sakopta vide brīvā 
laika pavadīšanai

•VTP5: Efektīva 
resursu 
izmantošana

•VTP6: 
Klimatneitrāla 
enerģijas ģenerācija 
un izmantošana

•VTP7: 
Uzņēmējdarbībai 
pielāgota novada 
teritorija

IP3: Izglītots un 
labklājīgs novads

•VTP8: Pieejama un 
daudzpusīga 
izglītība

•VTP9:  
Daudzveidīgu 
sociālo un veselības 
pakalpojumu 
pieejamība

•VTP10: Sporta 
aktivitāšu 
pieejamība un 
daudzveidība

•VTP11: Novada 
kultūrvides attīstība

•VTP12: Iedzīvotāju 
dzīves stabilitāte un 
drošība

IP4: Pašu pārvaldīts 
novads

•VTP13: Racionāla 
ilgtspējīgas 
attīstības vadība

•VTP14: Attīstīta 
sadarbība ar citām 
pašvaldībām, 
iestādēm un 
organizācijām

•VTP15: Aktīva 
vietējo kopienu 
stiprināšana un 
iesaiste pašvaldības 
darbā

•VTP16: Kvalitatīva 
pašvaldības, 
pašvaldības iestāžu 
un uzņēmumu 
darba organizācija
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Ādažu novada ilgtermiņa prioritātei “IP1: Labas infrastruktūras novads” pakārtotas 3 

vidējā termiņa prioritātes: 

─ VTP1 “Darbspējīga inženiertehniskā infrastruktūra, ieviesti ilgtspējīgi risinājumi” 

mērķis ir panākt iedzīvotāju un uzņēmēju apmierinātību ar novada ūdensapgādes, 

kanalizācijas un lietus ūdens novadīšanas sistēmām, paaugstināt siltumapgādes sistēmu 

efektivitāti un novērst piesārņojuma nonākšanu vidē, kā arī paplašināt videi draudzīgas 

enerģijas ražošanu.  

─ VTP2 “Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas” mērķis ir novērst plūdu 

risku applūstošās teritorijās, nodrošināt meliorācijas sistēmu kvalitatīvu darbību, veicināt 

polderu teritoriju pilnvērtīgu izmantošanu. 

─ VTP3 “Attīstīta satiksmes infrastruktūra, drošība, mobilitāte” mērķis ir nodrošināt 

ērtu un drošu pārvietošanos visā novada teritorijā, veicināt vēlmi un drošas iespējas 

pārvietoties kājām, ar velosipēdiem un citos, cilvēka veselībai un dabai draudzīgos veidos, 

uzlabot pārvietošanās iespējas starp ciemiem, veicināt valsts autoceļa A1 šķērsojuma un 

pieslēgumu risinājumus. Satiksmes infrastruktūras pilnveides gaitā veikt ekonomiska un 

klimatneitrāla apgaismojuma izveidi intensīvākas satiksmes plūsmas un satiksmes mezglu 

vietās, kā arī uzlabot esošās un veidot jaunas autostāvvietas. 

 

Tabula 1 Ādažu novada Attīstības programmas 2021-2027.gadam rīcības virzieni un uzdevumi 

ilgtermiņa prioritātes “IP1: Labas infrastruktūras novads” VTP īstenošanai 

Vidējā termiņa 

prioritāte (VTP) 
Rīcības virzieni (RV) Uzdevumi 

VTP1: Attīstīta un 

racionāla 

inženiertehniskā 

infrastruktūra 

RV1.1: Jaunveidojamās un 

atjaunojamās 

inženiertehniskās 

infrastruktūras 

projektēšana un izbūve 

U1.1.1: Izveidot jaunas inženierkomunikāciju sistēmas 

vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un 

kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, 

uzsvaru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības 

veicināšanu 

U1.1.2: Veicināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes 

uzlabošanos 

U1.1.3: Veicināt lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības 

projektus 

U1.1.4: Veicināt siltumapgādes sistēmas attīstību 

U1.1.5: Sekmēt videi draudzīgu enerģijas ražošanu un 

alternatīvus enerģijas ieguves veidus 

U1.1.6: Sekmēt interneta pieejamību 

VTP2: Darbspējīgas 

polderu un citas 

meliorācijas 

sistēmas 

RV2.1: Polderu un citu 

meliorācijas sistēmu 

attīstība un atjaunošana 

U2.1.1: Uzturēt polderu teritorijas 

U2.1.2: Uzturēt labā stāvoklī un attīstīt citas meliorācijas 

sistēmas, hidrotehniskās būves (aizsargdambi, būnas, sūkņu 

stacijas u.c.) 

U2.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus 

VTP3: Attīstīta, 

droša un mobila 

satiksmes 

infrastruktūra 

RV3.1: Pašvaldības ceļu un 

ielu infrastruktūras  

atjaunošana un attīstība 

U3.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem un ielām, t.sk., 

nodrošinot mazāk aizsargātu satiksmes dalībnieku – gājēju, 

velobraucēju – drošību 

U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un 

ceļus 
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Vidējā termiņa 

prioritāte (VTP) 
Rīcības virzieni (RV) Uzdevumi 

U3.1.3: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu 

apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav 

nodrošināts 

U3.1.4: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi 

U3.1.5: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus 

RV3.2: Mobilitātes 

attīstība 
U3.2.1: Strādāt pie A1 maģistrāles šķērsojuma un 

pieslēgumu risinājumu izveides  

U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas 

U3.2.3: Uzlabot  pārvietošanās iespējas starp novada 

ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām 

U3.2.4: Veicināt dabai draudzīga transporta izmantošanu 

 

Ādažu novada ilgtermiņa prioritātei “IP2: Videi draudzīgs un darbīgs novads” 

pakārtotas 4 vidējā termiņa prioritātes: 

─ VTP4 “Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā” 

mērķis ir saglabāt dabas vidi, attīstīt atpūtas un brīvā laika pavadīšanas teritorijas, 

līdzsvarojot atpūtas iespējas ar dabas vērtību saglabāšanu, attīstot vides tūrisma 

pakalpojumu paplašināšanu. Saudzīgi uzturēt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Dabas 

vērtības padarīt pieejamas un izbaudāmas, mazinot apmeklētāju uz tām radīto antropogēno 

slodzi. Publiskos ūdeņus pielāgot atpūtai un tūrismam, saglabājot ainavisko vidi. Novada 

tēlu veidot atpazīstamu un popularizēt kā tūrismam pievilcīgu vietu.  

─ VTP5 “Resursu efektīva izmantošana un attīstība” mērķis ir efektīvi izmantot novada 

resursus, veicināt aprites ekonomiku, pilnveidot atkritumu šķirošanu un pārstrādi, uzturēt 

sakoptu, iesaistot pašvaldību, komersantus un iedzīvotājus, racionāli izmantot pašvaldības 

īpašumus un attīstīt jaunus publisko pakalpojumu objektus.  

─ VTP6 “Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija” mērķis ir paaugstināt ēku 

energoefektivitāti un īstenot novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības pasākumus.  

─ VTP7 “Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija” mērķis ir palielināt 

darba iespējas vietējiem iedzīvotājiem, veicināt nozaru ar augstu pievienoto vērtību 

izaugsmi novadā. Veidot kompleksas biznesa attīstības teritorijas un veicināt industriālo 

teritoriju nozīmīgākās infrastruktūras kompleksu attīstību, izmantojot videi draudzīgas 

tehnoloģijas. Popularizēt novadu kā investoriem pievilcīgu teritoriju. Veidot novadu arī kā 

mazo uzņēmumu darbībai un attīstībai draudzīgu vidi. Sekmēt lauksaimniecību un 

zvejniecību. Izmantot PPP iespējas. Sekmēt pētniecību un inovācijas uzņēmējdarbības 

paplašināšanai.  

 

Tabula 2 Ādažu novada Attīstības programmas 2021-2027.gadam rīcības virzieni un uzdevumi 

ilgtermiņa prioritātes “IP2: Videi draudzīgs un darbīgs novads” VTP īstenošanai 

Vidējā termiņa 

prioritāte (VTP) 
Rīcības virzieni (RV) Uzdevumi 

VTP4: Aizsargāta un 

sakopta dabas vide 

brīvā laika pavadīšanas 

iespējām dabā 

RV4.1: Publisko ūdeņu 

piekrastes teritoriju 

labiekārtošana, kā arī 

pastaigu taku un atpūtas 

vietu izveide un rekreācijas 

U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru 

U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un 

publiskos ūdeņus 
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Vidējā termiņa 

prioritāte (VTP) 
Rīcības virzieni (RV) Uzdevumi 

objektu attīstība piekrastes 

un publisko ūdeņu tuvumā 

RV4.2: Dabas parka 

“Piejūra” attīstība 

U4.2.1: Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības 

intereses dabas parka “Piejūra” teritorijā 

U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut dabas parku “Piejūra” 

novada atpūtas un sporta aktivitātēs 

RV4.3: Ādažu novada kā 

tūrisma vides tēla 

popularizēšana 

U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un 

atpazīstamību 

U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu novadā 

U4.3.3: Izstrādāt un popularizēt jaunus tūrisma 

produktus 

VTP5: Resursu efektīva 

izmantošana un attīstība 

RV5.1: Pašvaldības 

nekustamo īpašumu 

attīstība, pašvaldības 

teritorijas labiekārtošana 

U5.1.1: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību 

U5.1.2: Izbūvēt jaunas ēkas pašvaldības teritorijā 

U5.1.3: Noteikt, kā efektīvāk izmantot pašvaldības 

ēkas un to apkārtējās teritorijas (atjaunot, pielāgot tās 

pašvaldības funkciju īstenošanai, nojaukt, pārdot 

u.tml.) 

U5.1.4: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu 

U5.1.5: Attīstīt novada kapsētas 

RV5.2: Ādažu novadā 

esošo resursu ilgtspējīga 

izmantošana 

U5.2.1: Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību 

U5.2.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot zemes dzīles 

U5.2.3: Ilgtspējīgi apsaimniekot virszemes 

ūdensobjektus 

U5.2.4: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus 

un ĪADT  

VTP6: Klimatneitrāla 

enerģijas izmantošana 

un ģenerācija 

RV6.1: Energoefektivitāte U6.1.1: Paaugstināt ēku energoefektivitāti  

U6.1.2: Uzdevumi tiks noteikti, ņemot vērā Ādažu 

novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības 

plānā noteikto 

RV6.2: Atjaunojamo 

energoresursu plašāka 

izmantošana  

U6.2.1: Uzdevumi tiks noteikti, ņemot vērā Ādažu 

novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības 

plānā noteikto 

RV6.3: Videi draudzīgs 

transports un mobilitāte 

U6.3.1: Uzdevumi tiks noteikti, ņemot vērā Ādažu 

novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības 

plānā noteikto 

RV6.4: Klimata 

pārmaiņām pielāgota 

infrastruktūra 

U6.4.1: Uzdevumi tiks noteikti, ņemot vērā Ādažu 

novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības 

plānā noteikto 

RV6.5: Enerģētiskās 

nabadzības mazināšana 

U6.5.1: Uzdevumi tiks noteikti, ņemot vērā Ādažu 

novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības 

plānā noteikto 

VTP7: Uzņēmējdarbības  

vajadzībām pielāgota 

novada teritorija 

RV7.1: Prioritāro 

industriālo, komerciālo un 

lauksaimniecības teritoriju 

noteikšana, pašvaldības 

līdzdarbība šo teritoriju 

U7.1.1: Veidot kompleksas biznesa attīstības 

teritorijas un veicināt industriālo teritoriju 

nozīmīgākās infrastruktūras kompleksu attīstību 

U7.1.2: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību 

U7.1.3: Izstrādāt PPP projektus 
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Vidējā termiņa 

prioritāte (VTP) 
Rīcības virzieni (RV) Uzdevumi 

attīstībā, daudzpusīgas 

uzņēmējdarbības attīstība 
U7.1.4: Veidot novadu kā mazo uzņēmumu darbībai 

un attīstībai draudzīgu vidi, tajā skaitā veicināt 

koprades telpu (projektu) radīšanu 

U7.1.5: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju 

ieviešanu un izmantošanu industriālajā un 

lauksaimnieciskajā ražošanā 

U7.1.6: Īstenot jauno un citu uzņēmēju konkursus  

RV7.2: Pētniecības 

attīstīšana 

U7.2.1: Sekmēt pētniecību un uzņēmējdarbību 

U7.2.2: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu 

novadā 

 

Ādažu novada ilgtermiņa prioritātei “IP3: Izglītots un labklājīgs novads” pakārtotas 5 

vidējā termiņa prioritātes: 

─ VTP8 “Pieejama un daudzpusīga izglītība” mērķis ir sekmēt izglītības pakalpojumu 

pieejamību un to kvalitāti. Primāri nodrošināt pirmsskolas izglītību lielākam bērnu skaitam 

tuvāk to dzīvesvietai. Ieviest jaunas izglītības programmas vispārējā izglītībā un attīstīt 

jauniešu uzņēmējdarbības prasmes. Paplašināt kvalitatīvas profesionālās un interešu 

izglītības iespējas skolēniem. Sekmēt pieaugušo mūžizglītību. Izveidot reģionālu izglītības 

jomas metodisko centru vienotas izglītības pārvaldes sistēmas uzturēšanai. Nodrošināt 

kvalificētu izglītības iestāžu personālu. 

─ VTP9 “Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība” mērķis ir 

nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu un drošu dzīves vidi, kā arī saņemt daudzveidīgus 

sociālos un veselības pakalpojumus. Personām ar īpašām vajadzībām veidot novada 

teritoriju pieejamāku un drošāku.  

─ VTP10 “Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība” mērķis ir attīstīt un 

popularizēt dažādus sporta un fizisko aktivitāšu veidus un pasākumus, pilnveidot sporta 

infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi, sniedzot cilvēkiem iespēju uzlabot veselību un 

lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Veidot ssporta aktivitātes kā iedzīvotāju dzīves neatņemamu 

sastāvdaļu.  

─ VTP11 “Ādažu novada kultūrvides attīstība” mērķis ir attīstīt esošos kultūras 

pakalpojumus un kultūras mantojuma piedāvājumu, sekmēt jaunas iniciatīvas, pilnveidot 

bibliotēku pakalpojumus, turpināt kultūrvēsturisku objektu pētniecību un popularizēšanu, 

kā arī dažādot iedzīvotāju iespējas piedalīties kultūras pasākumos. Kultūras iestāžu 

piedāvājumu akcentēt iedzīvotāju atpūtai, pašizpausmei, izglītošanai, dzīves kvalitātes 

uzlabošanai un garīgai bagātināšanai.  

─ VTP12 “Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība” mērķis ir sekmēt iedzīvotāju dzīves 

stabilitāti un labklājību, paredzot atbalstu daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli 

neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Īstenot ģimeņu stiprināšanas pasākumus. Radīt 

socializēšanās norises tuvāk dzīves vietai un iespējas pavadīt brīvo laiku novada dažādās 

teritorijās, jūtoties, kā mājās. Stiprināt sabiedrisko drošību (ugunsdrošība, civilā 

aizsardzība, fiziskā drošība). 
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Tabula 3 Ādažu novada Attīstības programmas 2021-2027.gadam rīcības virzieni un uzdevumi 

ilgtermiņa prioritātes “IP3: Izglītots un labklājīgs novads” VTP īstenošanai 

Vidējā termiņa 

prioritāte (VTP) 
Rīcības virzieni (RV) Uzdevumi 

VTP8: Pieejama un 

daudzpusīga izglītība 

RV8.1: Vispārējās 

izglītības sistēmas attīstība 

U8.1.1: Attīstīt jaunas izglītības programmas un 

projektus  

U8.1.2: Nodrošināt pirmsskolas izglītības 

pakalpojumus visiem novada bērniem no 1,5 gadu 

vecuma  

U8.1.3: Attīstīt novadā vienotu izglītības telpu ar 

vienotu pārvaldības sistēmu  

U8.1.4: Izveidot reģionālu metodisko centru Ādažos 

(Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne) 

U8.1.5: Izveidot alternatīvās vispārējās izglītības 

atbalsta mehānismu  

U8.1.6: Īstenot privāto partnerību pirmsskolas izglītībā 

RV8.2: Profesionālās 

ievirzes izglītības attīstība 

U8.2.1: Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības 

iestādes 

U8.2.2: Izkopt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

tradīcijas un tradicionālos pasākumus 

U8.2.3: Pilnveidot audzēkņu mācību procesa radošu un 

kvalitatīvu norisi 

U8.2.4: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, 

konkursus, izstādes, meistarklases profesionālās 

ievirzes izglītības iestādēs 

RV8.3: Interešu  izglītības 

īstenošana 

U8.3.1: Attīstīt interešu / neformālo izglītību 

U8.3.2: Attīstīt vides izglītību 

RV8.4: Mūžizglītības, 

neformālās un 

tālākizglītības sekmēšana 

U8.4.1: Plānot un ieviest mūžizglītības kursus 

U8.4.2: Veicināt pieaugušo izglītību 

U8.4.3: Sniegt informāciju un atbalstu jauniešiem 

uzņēmējdarbības uzsākšanai 

U8.4.4: Īstenot pašvaldības finansētus un atbalstītus 

bērnu un jauniešu biznesa ideju konkursus 

U8.4.5: Veicināt jauniešu nodarbinātību 

VTP9: Daudzveidīgu 

sociālo un veselības 

pakalpojumu pieejamība 

RV9.1: Sociālo 

pakalpojumu un sociālās 

palīdzības kvalitātes un 

pieejamības 

paaugstināšana visā 

novada teritorijā 

U9.1.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu 

kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā 

U9.1.2: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru 

personām ar funkcionāliem traucējumiem 

U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos pakalpojumus 

RV9.2: Veselības 

pakalpojumu 

nodrošināšana attīstītā 

vidē 

U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu infrastruktūras attītību 

U9.2.2: Nodrošināt jaunus diagnostikas un ārstniecības 

pakalpojumus 

U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas nodaļu 

U9.2.4: Izveidot PSIA “Ādažu slimnīca” kā medicīnas 

speciālistu (rezidentu) mācību bāzi 
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Vidējā termiņa 

prioritāte (VTP) 
Rīcības virzieni (RV) Uzdevumi 

U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamību, tajā skaitā modernizējot slimnīcas tīmekļa 

vietni 

VTP10: Sporta aktivitāšu 

pieejamība un 

daudzveidība  

RV10.1: Sporta veidiem 

nepieciešamās 

infrastruktūras attīstība 

U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo 

sporta veidu infrastruktūru (velo pumpu trases, 

skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.), t.sk. novada ciemos 

U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta un aktīvās atpūtas 

centru “ZIBEŅI” 

RV10.2: Sporta pēctecības  

attīstīšana 

U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu – pieaugušo sporta 

komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, 

futbols) 

U10.2.2: Noteikt prioritāros sporta veidus 

RV10.3: Sporta aktivitāšu 

atbalstīšana 

U10.3.1: Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu 

dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, 

sporta organizāciju darbības nodrošināšanai 

U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus 

U10.3.3: Organizēt peldēt apmācības 

VTP11: Ādažu novada 

kultūrvides attīstība 

RV11.1: Daudzveidīgas 

kultūras dzīves attīstība 

U11.1.1: Regulāri uzturēt novada svētkus, kultūras 

pasākumus,  amatiermākslas tradīcijas un papildināt 

kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu 

RV11.2: Bibliotēkas 

popularitātes, 

informācijpratības un 

medijpratības veicināšana 

U11.2.1: Nodrošināt zinātniski populāru lekciju/ 

nodarbību ciklu dažādām lietotāju grupām 

U11.2.2: Organizēt apmācību nodarbības 

informācijpratībā un medijpratībā 

U11.2.3: Organizēt tikšanās ar grāmatu autoriem, 

ilustratoriem, izdevējiem 

U11.2.4: Piedalīties un veicināt dalību bērniem un 

jauniešiem lasītveicināšanas programmā 

“Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas 

U11.2.5: Organizēt literāri izglītojošas nodarbības un 

pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem 

RV11.3: Kultūrvēsturisku 

objektu pētniecība, 

attīstība  un integrēšana  

tūrisma objektos 

U11.3.1: Izpētīt, digitalizēt vēsturiskos materiālus par 

kultūrvēsturiskiem objektiem  

U11.3.2: Apzināt, zinātniski izpētīt novada militāro 

mantojumu objektus 

U11.3.3: Prezentēt iegūtos rezultātu, veidojot 

ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās 

iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, 

kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas 

U11.3.4: Organizēt jauno mākslinieciski augstvērtīgo 

objektu – veltījumu novadniekiem – izveidi un 

pasākumus 

U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un uzturēt piemiņas 

vietas (t.sk. kapos),  uzstādot informatīvi izzinoša 

satura norādes 

U11.3.6: Atbalstīt kultūrvēsturisku vērtību 

saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, 

balstoties uz senām tradīcijām 
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Vidējā termiņa 

prioritāte (VTP) 
Rīcības virzieni (RV) Uzdevumi 

VTP12: Iedzīvotāju 

dzīves stabilitāte un 

drošība 

RV12.1: Ģimeņu politikas 

īstenošana 

U12.1.1: Sekmēt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, 

senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju 

grupām 

U12.1.2: Veicināt NVO un citu iestāžu darbību 

veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību 

popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā 

bērnu un ģimenes jomā 

RV12.2: Sociālās 

aizsardzības pieejamība 

un iekļaušana 

U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā iedzīvotāju sociālā 

atbalsta sniegšanas punkta spējas 

U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli neaizsargātajām 

iedzīvotāju grupām 

RV12.3: Sabiedriskās 

kārtības un drošības 

nodrošināšana 

U12.3.1: Nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi visā 

administratīvajā teritorijā, t.sk., ugunsdrošību, civilo 

drošību, drošību uz ūdens u.c. 

U12.3.2: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību 

un policijas darbu 

 

Ādažu novada ilgtermiņa prioritātei “IP4: Pašu pārvaldīts novads” pakārtotas 4 vidējā 

termiņa prioritātes: 

─ VTP13 “Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība” mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu 

novada attīstības plānošanu un dokumentu izstrādi, veicināt iedzīvotāju informētību par 

notiekošo pašvaldībā, nodrošināt lēmējvaras lēmumu pārmantojamību, kā arī sekmēt 

iedzīvotāju vēlmi iesaistīties pašvaldības attīstības plānošanas procesos. 

─ VTP14 “Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām” 

mērķis ir veicināt sadarbību ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām dažādās 

jomās vietējā un starptautiskā līmenī, īpaši ar kaimiņu pašvaldībām vienotas transporta 

sistēmas un izglītības pieejamības attīstībā. Īstenot starptautiska, reģionāla un vietēja 

līmeņa projektus kopā ar sadarbības partneriem.  

─ VTP15 “Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā” mērķis ir 

motivēt iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties novada attīstībā. Attīstīt iedzīvotāju vēlmi uzlabot 

savas dzīves vidi, regulāri piedalīties iedzīvotāju pašpārvaldē, kā arī novada attīstības 

lēmumu pieņemšanā, tajā skaitā pašvaldības budžeta izdevumu daļas tiešā plānošanā. 

Sekmēt iedzīvotāju piederības sajūtu vietējai kopienai un kultūrvēsturiskajai identitātei. 

Īstenot iedzīvotāju iniciatīvu projektus, izstrādāt un ieviest ciemu attīstības plānus, veicināt 

jauniešu līdzdalību jaunatnes darba plānošanā un norisēs.  

─ VTP16 “Efektīvāka pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija” mērķis ir 

nodrošināt efektīvu pašvaldības, tās iestāžu un uzņēmumu darbību un pakalpojumu 

kvalitāti. Veicināt inovatīvu risinājumu un digitalizācijas rīku ieviešanu darba organizācijā 

un pakalpojumu nodrošināšanā, t.sk. tiešsaistē. Sekmēt pašvaldības datu apkopošanu un 

digitalizēšanu teritorijas, resursu un pakalpojumu jomās, izveidojot publiski pieejamus un 

informatīvus datu kopumus. Nodrošināt valsts un pašvaldības deleģēto standartizētu un 

vienkārši piesakāmu pakalpojumu sniegšanu un pārvaldību. Sekmēt e-pakalpojumu un 

viedo tehnoloģiju ieviešanu. 
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Tabula 4 Ādažu novada Attīstības programmas 2021-2027.gadam rīcības virzieni un uzdevumi 

ilgtermiņa prioritātes “IP4: Pašu pārvaldīts novads” VTP īstenošanai 

Vidējā termiņa 

prioritāte (VTP) 

Rīcības virzieni 

(RV) 
Uzdevumi  

VTP13: Racionāla 

ilgtspējīgas 

attīstības vadība 

RV13.1: Plānošanas 

dokumentu izstrāde 
U13.1.1: Aktualizēt Ādažu novada teritorijas plānojumu 

U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas dokumentus 

U13.1.3: Izstrādāt pašvaldības lokālplānojumus un detālplānojumus 

ciemu teritorijām 

RV13.2: Iedzīvotāju 

iesaiste pašvaldības 

attīstības 

plānošanas procesos 

U13.2.1: Organizēt iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas  

VTP14: Attīstīta 

sadarbība ar citām 

pašvaldībām, 

iestādēm un 

organizācijām 

RV14.1: Sadarbības 

veicināšana ar citām 

pašvaldībām, 

iestādēm un 

organizācijām 

U14.1.1: Īstenot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām 

U14.1.2: Īstenot sadarbību ar privātajiem investoriem, uzņēmējiem, 

privātpersonām 

U14.1.3: Īstenot sadarbību ar LR Satiksmes ministriju un VSIA 

“Latvijas valsts ceļi”  

U14.1.4: Īstenot sadarbību ar LR Aizsardzības ministriju un NBS  

U14.1.5: Īstenot sadarbību ar LR Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministriju un vides pārvaldes institūcijām (Dabas 

aizsardzības pārvaldi u.c.) 

U14.1.6: Īstenot sadarbību ar LIAA un Siguldas biznesa inkubatoru 

U14.1.7: Īstenot sadarbību ar NVO 

U14.1.8: Īstenot sadarbību ar LR Iekšlietu ministriju un Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestu 

U14.1.9: Īstenot sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu 

U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm 

VTP15: Aktīva 

vietējo kopienu 

stiprināšana un 

iesaiste pašvaldības 

darbā 

RV15.1: Iedzīvotāju 

līdzdalība novada 

attīstībā 

U15.1.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada, sava 

ciema dzīves un teritorijas attīstības plānošanā, vides uzlabošanā, un 

novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā  

U15.1.2: Veicināt kopienu attīstību un iesaistīt teritorijas attīstības 

pasākumu radīšanā, tajā skaitā īstenojot konkursu “Sabiedrība ar 

dvēseli” 

U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties piedalīties novada 

attīstības lēmumu pieņemšanā un pašvaldības budžeta izlietojuma 

plānošanā  

U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā ar jauniešu 

iesaisti tajā 

VTP16: Efektīva 

pašvaldības iestāžu 

un uzņēmumu 

darba organizācija 

RV16.1: Pašvaldības 

darbības uzlabošana 

U16.1.1: Uzlabot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un 

uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti 

U16.1.2: Ieviest digitalizācijas rīkus darba organizācijā un 

pakalpojumu nodrošināšanā 

U16.1.3: Veikt pašvaldības iestāžu funkciju un darba organizācijas 

auditu 

U16.1.4: Sekmēt jauniešu līdzdalību pašvaldības darbā 

U16.1.5: Izveidot publiski pieejamus, pārskatāmus un informatīvus 

datu kopumus  
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1.8 Vadlīnijas novada teritorijas plānojumam 

1.8.1 Vispārīgi 

─ Teritorijas plānošanā ievērot telpiskās plānošanas principus un vispārējo plānošanas mērķi: 

• sociālās, ekonomiskās un vides attīstības līdzsvarošana; 

• dzīves kvalitātes uzlabošana; 

• racionāla zemes un citu dabas resursu izmantošana. 

─ Par prioritāti uzskatāma Rīgas zaļā loka viengabalainības, tā ekoloģisko funkciju un 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, rekreācijas un tūrisma iespēju attīstība. 

─ Lauku teritorijās plānot jauktu (daudzveidīgu) mozaīkveida zemes izmantošanu, atbalstot 

daudzveidīgu saimniecisko darbību. 

 

1.8.2 Apdzīvojuma attīstība un plānošana 

─ Izstrādājot Ādažu novada teritorijas plānošanas dokumentus, veicināt daudzcentru, 

līdzsvarotas un hierarhiski strukturētas apdzīvojuma struktūras attīstību. 

─ Atbilstoši attīstības centra līmenim veidot līdzsvaru starp teritorijām izvietoto mājokļu, 

pakalpojumu un darba vietu daudzveidību un pieejamību. 

─ Saglabāt visu apdzīvoto vietu vēsturiskos vietvārdus un tradicionālo apbūves struktūru. 

Izstrādājot nākamā perioda teritorijas plānojumu, izvērtēt ciemu teritoriju robežu 

pārskatīšanas mērķtiecību un lietderību, izvērtēt pamatotību saglabāt vēsturiskās ciemu 

teritoriju robežas vai noteikt jaunas ciemu teritoriju robežas, kurās koncentrētas blīvas 

apbūves teritorijas, ņemot vērā gan vēsturiskās pēctecības principu, gan apdzīvoto vietu 

vides, sociālās un ekonomiskās funkcijas. 

─ Nodrošināt iedzīvotājiem maksimāli ērtas pieejas iespējas sabiedriskajiem un maksas 

pakalpojumiem (izglītība, medicīna, sociālie pakalpojumi, sadzīves pakalpojumi, pārtikas 

un citu preču veikali, u.c.), kā arī sabiedriskā transporta satiksmes iespējas līdz augstāka 

līmeņa centram. 

─ Uzlabot apdzīvoto vietu vides kvalitāti. Veidot harmonisku dzīves vidi ciemos, ar 

pieejamajām publiskajām ārtelpām – parkiem, skvēriem, rotaļu laukumiem, gājēju 

trotuāriem, veloceļiem, ielām u.c., brīvas pieejas iespējām publiskajiem ūdeņiem. 

─ Ciemu teritorijās nodrošinot pievilcīgu investīciju vidi investoriem, teritorijas ražošanas un 

loģistikas attīstībai, nodalot tās no blīvas dzīvojamās apbūves teritorijām. 

─ Veicināt apdzīvoto vietu revitalizāciju un labiekārtošanu, teritorijas izmantošanas veidu 

dažādošanu un papildināšanu, jaunas blīvas apbūves koncentrēšanos pie jau esošajām 

blīvas apbūves teritorijām, inženiertehniskajām komunikācijām. 

─ Sadarboties ar kaimiņu pašvaldībām teritoriju apsaimniekošanā.  

─ Nodrošināt, tajā skaitā ar inženiertehniskām metodēm, apbūves teritoriju applūstamības 

risku zem 1%.  

─ Jaunveidojamo dzīvojamo un publisko apbūvi plānot tādā attālumā no transporta 

maģistrālēm, industriāliem un sporta objektiem, kas neprasa papildus pasākumus 

aizsardzībai pret radīto troksni, izplūdes gāzēm un citu negatīvo ietekmi. 

─ Nodrošināt šķiroto atkritumu laukumu pieejamību visām mājsaimniecībām, izveidot dalīto 

atkritumu savāksānas punktus, tajā skaitā bioloģisko atkritumu. 



  

 

 

21 

ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2021-2027), II SĒJUMS – STRATĒĢISKĀ DAĻA,  

23.03.2021. 

 
─ Saglabāt vēsturisko apbūves intensitāti un daudzveidību, veidot zaļās buferzonas starp 

dažādas funkcionalitātes apbūves teritorijām. Apbūves noteikumos ietvert prasības 

teritorijām, kur robežojas dažāda rakstura funkcionālās zonas – būvlaides, buferzonas, 

aizsargstādījumi, apbūves augstums, apbūves intensitāte vai citas prasības.  

─ Jaunveidojamajās blīvas dzīvojamajās apbūves teritorijās paredzēt publiskās teritorijas.  

─ Apbūve pie ūdensobjektiem nav pieļaujama tuvāk par 50 m no ūdens malas, izņemot 

unikālus būvniecības gadījumus. 

─ Sadarboties ar kaimiņu pašvaldībām savstarpējo robežu pārskatīšanā. 

 

1.8.3 Transporta un inženierkomunikāciju attīstība un plānošana 

─ Nodrošināt visu apdzīvoto vietu sasniedzamību pa labas kvalitātes autoceļiem.  

─ Plānot racionālu ceļu un ielu tīklu, veidojot vienotu un savstarpēji saistītu transporta 

sistēmu. Pieslēgumus valsts autoceļiem veidot, ievērojot hierarhijas principu: valsts 

galvenais autoceļš – valsts reģionālais autoceļš – valsts vietējais autoceļš – māju vai 

komersantu ceļš/pašvaldības ceļš. 

─ Sekmēt novada teritorijas iekļaušanos autoceļa A1 attīstības koridorā, veicināt tajā 

transporta un tūrisma infrastruktūras attīstību. 

─ Veicot ainavisko ceļu rekonstrukciju, nodrošināt kvalitatīvu segumu, vienlaicīgi saglabājot 

ceļa raksturu un ainavas izteiksmīgumu. 

─ Sabiedriskā transporta sistēmu veidot saistībā ar perspektīvo apdzīvojuma struktūru, 

savstarpēji saskaņojot ārējos un iekšējos sabiedriskā transporta (vilcienu, autobusu un 

mikroautobusu) pārvadājumus un nodrošinot optimālas pārvietošanās iespējas novada 

iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem.  

─ Popularizēt velotransporta izmantošanu kā mobilitātes videi draudzīgāko un ekonomiski 

lētāko instrumentu. 

─ Nodrošināt atbilstošas energoapgādes jaudas gan ražošanas, gan sabiedriskā un 

komercsektora, gan mājsaimniecību vajadzībām. 

─ Inženiertīklus pēc iespējas kompakti koncentrēt koridoros gar autoceļiem. Ciemos 

galvenos inženiertīklus izvietot ielu un ceļu sarkano līniju koridoros, pēc iespējas 

izvairoties no privāto zemes īpašumu šķērsošanas. 

─ Attīstīt kvalitatīvu sakaru un informācijas tehnoloģiju, efektīvu energoapgādes un vides 

infrastruktūru novadā. 

─ Visās apdzīvotajās vietās nodrošināt līdzvērtīgas pieejas iespējas informācijas un 

telekomunikāciju pakalpojumiem, t.sk. pieeju internetam. 

─ Attīstīt bezmaksas interneta pieejamību publiskās vietās. 

─ Nodrošināt autostāvvietu pieejamību pie sabiedriskajām vietām. 

─ Attīstīt reģionāla un vietēja līmeņa veloceļu attīstību novada teritorijā, Rīgas/Pierīgas 

savienojumu plānošana, izbūve un integrēšana jau esošajos velomaršrutos. 

─ Veicināt autoceļu A1/P1 divlīmeņu šķērsojuma izbūvi. 

─ Izbūvēt gājēju un velosipēdistu tuneļus autoceļa A1 koridorā. 

─ Attīstīt Ādažu centra A1 attīstības zonu – transporta infrastruktūras, loģistikas un tranzīta 

apkalpes zonu, daudzveidīgu pakalpojumu (ēdināšana, tirdzniecība, degvielas un gāzes 

uzpildes stacijas, tehniskā apkope, moteļi u.c.) attīstības teritoriju. 
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─ Sekmēt “Park un Ride” attīstību novada teritorijā. 

 

1.8.4 Ražošanas objektu apbūves teritoriju attīstība un plānošana 

─ Ražošanas un loģistikas teritoriju prioritāte ir industriālo zonu, transporta un loģistikas 

pakalpojumu – transporta terminālu, loģistikas centru u.c. tehniskās infrastruktūras 

attīstība. 

─ Veicināt labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu, īpaši atbalstot uz zināšanām, 

pētniecību un videi draudzīgām tehnoloģijām balstītu inovatīvo ražošanu, rūpniecisko 

produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu. 

─ Racionāli izmantot, iesaistīt apritē un attīstīt esošo tehnisko infrastruktūru – autoceļus, 

noliktavu ēkas un būves u.tml. Izmantot perspektīvo transporta infrastruktūras objektu 

iespējas ražošanas, loģistikas un tranzīta attīstībai. 

─ Lai nerastos interešu konflikts starp teritoriju ar dažādām funkcijām izmantošanām, 

ražošanas vidi nodalīt no dzīvojamās vides. 

 

1.8.5 Rekreācijas telpu attīstība un plānošana 

─ Funkcionālās telpas prioritāte ir dažādas dabas un kultūrvēsturiskajai videi draudzīgas ar 

dabas, aktīvo un ģimeņu tūrismu un atpūtu saistītas aktivitātes un saimnieciskā darbība, 

zivsaimniecība, kā arī tūrisma, t.sk. ūdenstūrisma infrastruktūras attīstība. 

─ Izmantot teritorijas ģeogrāfiskā novietojuma un dabas resursu priekšrocības (Rīgas 

tuvums, jūras piekraste, daudzie ezeri, Gaujas upe, Gaujas – Daugavas kanāls, plašās mežu 

teritorijas, kultūrvēsturiskā mantojuma objekti u.c.), attīstot ūdenstūrisma, ekotūrisma, 

dabastūrisma un velotūrisma infrastruktūru un pakalpojumus (piestātnes, telšu un atpūtas 

vietas, veloceliņus u.c.) pie Gaujas, jūras un ezeriem. 

─ Sadarboties ar kaimiņu pašvaldībām tūrisma maršrutu, dabas izziņas taku un 

infrastruktūras attīstībai un sasaistei. Lai popularizētu novada unikālās kultūrvēsturiskās 

un dabas bagātības, izstrādāt vienotu tūrisma attīstības stratēģiju.  

─ Lai izvairītos no paaugstinātas slodzes vidē radīšanas, pirms tūrisma un atpūtas teritoriju 

un/vai objektu izveides izvērtēt visus potenciālos dabas vidi ietekmējošos faktorus, īpašu 

uzmanību pievēršot ūdeņu kvalitātes saglabāšanai un paaugstināšanai, nepieļaujot 

neattīrītu kanalizācijas notekūdeņu noplūdi Gaujā, ezeros, jūrā u.c. ūdenstilpnēs, 

ūdenstecēs. 

─ Izstrādāt publisko ūdensteču un ūdenstilpņu apsaimniekošanas plānus, iekļaujot tajos arī 

prasības motorizēto ūdenstransportu izmantošanai. 

 

1.8.6 Valsts interešu telpas attīstība un plānošana 

─ Plānojot valsts interešu telpu – Ādažu militārajam poligonam pieguļošo teritoriju 

izmantošanu, ņemt vērā tās attīstības plānus un ietekmes uz apkārtējām teritorijām, LR 

normatīvajos aktos un civilās aizsardzības plānos noteiktos ierobežojumus. 

─ Ādažu militārā poligona apsaimniekošanu, attīstību un izmantošanu militārajām mācībām 

nodrošināt atbilstoši Aizsardzības ministrijas normatīvajiem aktiem, kā arī AAA “Ādaži” 

dabas aizsardzības plānam.  

─ Sabalansēt militārās darbības, Ādažu novada attīstības un dabas aizsardzības prioritātes 

ilgtermiņā. 
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─ Veicināt pozitīvu un rezultatīvu sadarbību starp LR Aizsardzības ministriju, militārā 

poligona administrāciju un Ādažu novada pašvaldību. 

 

1.8.7 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

─ Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, plānojot saimnieciskas darbības, ņemt vērā šo 

teritoriju normatīvajos aktos, dabas aizsardzības plānos un uzturēšanās režīma noteikumos 

iekļautās prasības teritoriju izmantošanai. 

─ Saglabāt dabas liegumu dabas parku “Piejūra”, “Lielā Baltezera salas”, “Lieluikas un 

Mazuikas ezeri” un AAA “Ādaži” ainavu un bioloģisko daudzveidību. 

─ Veicināt ĪADT publisko pieejamību, sadarbību ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Ādažu 

poligona administrāciju. 

─ Sekmēt tūrisma infrastruktūras attīstību (autostāvvietas, atpūtas vietas u.tml.). 

 

1.8.8 Kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas 

─ Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās, veicot saimniecisko darbību, ņemt 

vērā šo teritoriju normatīvajos aktos uzturēšanās režīma noteikumos iekļautās prasības 

teritoriju izmantošanai. 

─ Saglabāt kultūrvēsturiski nozīmīgo tradīciju un teritoriju raksturu, kultūrvēsturiskās 

apbūves identitāti.  

─ Veicināt kultūrvēsturisko nozīmīgo objektu un teritoriju noteikšanu par pašvaldības 

nozīmes aizsargājamajām kultūrvēsturiskajām teritorijām vai objektiem, saistošās prasības 

to aizsardzībai, apsaimniekošanai un apbūves veidošanai. 

─ Saglabāt visas vēsturiskās vietas, vietvārdus (ielu, namu nosaukumos). 

 

1.9 Attīstības programmas sasaiste ar citiem plānošanas dokumentiem 

Ādažu novada Attīstības programma tika izstrādāta, ņemot vērā citu līmeņu plānošanas 

dokumentus, kā arī to pašvaldību plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Ādažu novads.  

 

1.9.1 Atbilstība ilgtermiņa un vidēja termiņa nacionāla līmeņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem 

Hierarhiski augstākais nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokuments ilgtermiņā ir Latvijas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam (Latvija 2030)4, bet vidējā termiņā – Nacionālais 

attīstības plāns5. Latvija 2030 nosaka valsts ilgtermiņa attīstības prioritātes un telpiskās 

attīstības perspektīvu. Latvijas Nacionālais attīstības plāns ietver valsts attīstības prioritātes, 

mērķu un investīciju virzienus, kā arī plānotās reformas un politikas izmaiņas. 

 
4 https://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/latvijas-ilgtspejigas-attistibas-strategija 
5 https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/nacionalais-attistibas-plans 
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Attīstības programma atbilst visām 

dokumentā Latvija 2030 un Nacionālajā 

attīstības plānā noteiktajām prioritātēm. 

Detalizētāka informācija par to, kuras 

Ādažu novada Attīstības programmas 

VTP atbilst attiecīgajām nacionālā 

līmeņa attīstības plānošanas dokumentu 

prioritātēm, sniegta 1. un 2. pielikumā. 

 

Attēls 7 Saskaņotība ar Latvija 2030 un 

Nacionālo attīstības plānu 

 

1.9.2 Atbilstība ilgtermiņa un vidēja termiņa reģionāla līmeņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem 

Bez nacionāla līmeņa plānošanas dokumentiem, ņemti vērā arī Rīgas plānošanas reģiona 

attīstības plānošanas dokumenti – ilgtspējīgas attīstības stratēģija, attīstības programma un 

Rīgas metropoles areāla attīstības rīcības plāns. Attīstības programmas saskaņotība ar RPR 

Ilgtspējīgu attīstības stratēģiju 2014-2030 raksturota 3.pielikumā. 

Ādažu novada Attīstības 

programma izstrādāta, ņemot 

vērā Rīgas plānā Rīgas 

metropoles areāla attīstībai 

noteiktās prioritātes6. 

Atbilstoši RPR 2020.gadā 

apstiprinātajam “Rīcības 

plānam Rīgas metropoles 

areāla attīstībai”, Ādaži tiek 

atzīmēts kā viens no Rīgas 

satelītcentriem (Pierīgas 

centrs ar īpašu lomu). Ādažu 

novads ietilpst Rīgas 

metropoles iekšējā telpā, kas 

raksturojas ar Rīgas tuvumu 

(mazāk kā 50 km līdz Rīgas 

centram), augstu 

svārstmigrācijas intensitāti 

(>50%), pieaugošām 

iedzīvotāju skaita izmaiņām, 

sabiedriskā transporta 

organizāciju Rīgas virzienā 

u.c. rādītājiem. 

 

Attēls 8 Rīgas metropoles telpām raksturīgās pazīmes 

Informācijas avots: RPR 

Saskaņotība ar rīcības plānu Rīgas metropoles areāla attīstībai sniegta 4.pielikumā. 

 
6 http://rpr.gov.lv/darbibas-jomas/attistibas-planosana/rigas-metropole/ 
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1.9.3 Atbilstība vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 

Ādažu novads robežojas ar Rīgu, Ropažu novadu (Garkalnes pagastu), Siguldas novadu 

(Inčukalna pagastu) un Saulkrastu novadu (Sējas un Saulkrastu pagastiem). 

Ņemot vērā to, ka jaunveidojamām 

novadu pašvaldībām jāizstrādā jauni 

teritorijas plānošanas dokumenti, lai 

noteiktu kopīgos sadarbības virzienus, 

Ādažu novada dome veica individuālas 

konsultācijas ar visām pašvaldībām, 

kuru teritorija robežojas ar Ādažu un 

Carnikavas pagastiem. Ādažu novadam 

ar kaimiņu pašvaldībām ir kopīgas 

intereses šādās jomās: 

─ Ceļu infrastruktūra, mobilitāte; 

─ Rīgas metropoles areāla pārvaldība; 

─ Rekreācija, tūrisms; 

─ Publiskie pakalpojumi; 

─ Konkurētspēja; 

─ Publiskie ūdeņi. 

 

Attēls 9 Kopīgās intereses ar kaimiņu pašvaldībām 

Informācijas avots: Ādažu pašvaldība 

Definētās kopīgās intereses ar kaimiņu pašvaldībām detalizētāk raksturotas 5.pielikumā. 

 

1.10 Attīstības programmas uzdevumu īstenošana un pārraudzība (monitorings) 

Ādažu novada Attīstības programma 2021.-2027.gadam ir vidēja termiņa plānošanas 

dokuments, kurš izstrādāts: 

─ pamatojoties uz pēctecību ar Ādažu novada attīstības programmu 2016.-2022.gadam un 

Carnikavas novada attīstības programmu 2015.-2021.gadam,  

─ saskaņā ar Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (2013-2037), kas tika aktualizēta 

2021.gadā, apvienojot tajā Ādažu un Carnikavas novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

nozīmīgākos ilgtspējīgos elementus, kā arī  

─ ņemot vērā Ādažu novada un Carnikavas novada teritorijas plānojumus. 

Attīstības programmā ir noteikta attīstības vīzija, attīstības prioritātes un stratēģiskie mērķi, to 

sasniegšanai noteikti pasākumi un rīcības jeb uzdevumi 7 gadu periodam. Investīciju plāns tiek 

gatavots 3 gadiem, tas ir Attīstības programmas stratēģiskajā daļā izvirzīto prioritāšu, to mērķu, 

pasākumu un rīcību īstenošanas instruments, pašvaldības instruments, pašvaldības investīciju 

plānošanai. 

Attīstības programmas aktualizēšana var notikt ne biežāk kā reizi trīs gados, bet nemainot 

programmas prioritātes un stratēģiskos mērķus. Attīstības programmas aktualizācija var 

attiekties uz plānotajiem pasākumiem un rīcībām. 

Rīcības plānu un Investīciju plānu kā Attīstības programmas sastāvdaļu var aktualizēt katru 

gadu (nemainot programmu). Investīciju plānā tiek attēlotas pašvaldības attīstību veicinošās 

projektu idejas vai projekti, kuri tiek izstrādāti un ieviesti, pamatojoties uz stratēģisko daļu. 

Projektu īstenošanai tiek piesaistīti pašvaldības, valsts, Eiropas Savienības un citi finanšu 
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resursi. Projektus realizē pašvaldība sadarbībā ar citām novada attīstībā ieinteresētajām pusēm, 

saskaņā ar ieviešanas brīdī esošo situāciju un resursu pieejamību, kā arī pieprasījumu un 

piedāvājumu. Informācija par to, kādi projekti īstenoti Ādažu un Carnikavas pagastos laika 

posmā no 01.01.2016. līdz 31.12.2020. apkopota 6. un 7.pielikumā. 

Īstenojot projektus, tiek veikts nepārtraukts situācijas un paveikto darbu monitorings, atbilstoši 

noteiktajiem sākotnējiem un rezultātu sasniegšanas rādītājiem. Attīstības programmā ir noteikti 

stratēģiskā mērķa sasniedzamie kvantitatīvie un kvalitatīvie darbības rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji, kas dod iespēju izvērtēt programmas ieviešanas progresu, programmas īstenošanas 

uzraudzības ziņojums tiek gatavots un izskatīts vienu reizi trīs gados. Attīstības programmas 

uzraudzības indikatora bāzes vērtības tiek noteiktas uz 31.12.2020.: 

─ vai nu 2020.gadā kopumā (no 1.janvāra līdz 31.decembrim), piem., veikto aktivitāšu skaits, 

─ vai arī situāciju uz 2020.gada beigām, piem., objektu skaits.  

Tā kā pasākumi Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas Covid-19 ierobežošanai ietekmēja 

atsevišķu rādītāju vērtības par 2020.gadu, lai sniegtu informāciju par attiecīgā rādītaja vērtību 

situācijā, kad valstī nav ārkārtējā situācija, atsevišķiem rādītājiem sniegti dati arī par 2019.gadu.  

Attīstības programmas uzraudzības sistēma ir istrādāta ar mērķi radīt ietvaru, kas nodrošina 

iespēju izvērtēt novada teritorijas attīstības progresu un Attīstības programmas īstenošanas 

gaitā sasniegto.  

Par Attīstības programmas uzraudzību ir atbildīga Ādažu novada Attīstības un investīciju daļa. 

Tās galvenais uzdevums ir vadīt un koordinēt uzraudzības procesu, identificējot, vai Attīstības 

programmā definēto rādītāju sasniegšana norit atbilstoši plānotajam. Uzraudzības procesā tiek 

iesaistīti visi pašvaldības speciālisti un struktūrvienības, kas rīcības plānā norādīti kā atbildīgie 

par aktivitāšu izpildi vai projektu īstenošanu. 

Ādažu novada Attīstības programmas uzraudzības process paredz: 

1. Informācijas sistēmas izveidi; 

2. Ikgadēju uzraudzības ziņojuma izstrādi par Attīstības programmas ieviešanu; 

3. 3 gadu pārskata ziņojuma izstrādi par Attīstības programmas ieviešanu. 

Perioda noslēgumā, pamatojoties uz stratēģisko mērķu sasniegšanas progresu, tiek veikts 

situācijas novērtējums un analīze programmas stratēģiskajai daļai un gatavoti priekšlikumi 

novada Attīstības programmas izstrādei nākamajam periodam. 

Informācijas sistēmas izveide 

Attīstības programmas uzraudzībai tiks izveidota rādītāju informācijas sistēma (datu bāze), kurā 

regulāri tiks apkopoti dati par novada attīstību raksturojošiem sociālekonomiskajiem rādītājiem 

un dati par rezultatīvajiem rādītājiem no pašvaldības struktūrvienībām. 

Informācijas sistēmā tiks ietverta šāda informācija par Attīstības programmas uzraudzības 

rādītājiem: 

─ Visi Attīstības programmā noteiktie uzraudzības rādītāji (pamata datu bāze); 

─ Rādītāju pašreizējā vērtība, uzsākot Attīstības programmas īstenošanu; 

─ Ikgadējās rādītāju vērtības; 

─ Informācijas avoti. 

Pamata informācijas sistēma sastāv no visiem rādītājiem, kas iekļauti 8.pielikumā. Dati 

informācijas sistēmā tiek ievietoti vismaz 1 reizi gadā, attiecīgajiem speciālistiem iesūtot 

jaunāko informāciju par savā pārziņā esošo jomu. 
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Ikgadēja uzraudzības ziņojuma izstrāde par Attīstības programmas ieviešanu 

Ņemot vērā informācijas sistēmā pieejamo informāciju, sākot ar Attīstības programmas spēkā 

stāšanās gadu, par programmas uzraudzību atbildīgā struktūrvienība sagatavo ikgadējo 

uzraudzības ziņojumu par Attīstības programmas ieviešanu. 

Ziņojumā par Attīstības programmas ieviešanu tiks ietverta šāda informācija: 

─ 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. 

3 gadu pārskata ziņojuma izstrāde par Attīstības programmas ieviešanu 

Lai novērtētu Attīstības programmas rādītāju sasniegumus par visiem rādītājiem trīs gadu 

periodā, tiks izstrādāts trīs gadu uzraudzības ziņojums. Tajā tiks ietverts novērtējums arī par 

sasniegtajiem darbības rezultātiem un politikas rezultātu ietekmi uz novada attīstības 

rādītājiem.  

Trīs gadu uzraudzības ziņojumā tiks ietverta šāda detalizēta Attīstības programmas īstenošanas 

progresa analīze: 

─ Veiktās darbības mērķu, uzdevumu un rādītāju sasniegšanas virzienā; 

─ Konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojumu; 

─ Secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos 

rādītājus. 

Pamatojoties uz Attīstības programmas ikgadējo uzraudzības ziņojumu un kārtējam gadam 

apstiprināto budžetu, ik gadu ir iespējams ar domes lēmumu aktualizēt Attīstības programmas 

Rīcības plānu un Investīciju plānu, kā arī lemt par Attīstības programmas stratēģiskās daļas 

aktualizācijas nepieciešamību. 

Attīstības programmas Vides pārskata uzraudzības ziņojums tiks gatavots vienu reizi trīs gados, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
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Pielikumi 

 

1. Saskaņotība ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam 

2. Saskaņotība ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 

3. Saskaņotība ar RPR Ilgtspējīgu attīstības stratēģiju 2014-2030  

4. Saskaņotība ar rīcības plānu Rīgas metropoles areāla attīstībai 

5. Ādažu novada un kaimiņu pašvaldību kopīgās intereses 

6. Ādažu pagastā īstenotie projekti laika posmā no 01.01.2016. līdz 31.12.2020. 

7. Carnikavas pagastā īstenotie projekti laika posmā no 01.01.2016. līdz 31.12.2020. 

8. Attīstības programmas uzraudzības indikatori 
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1.Pielikums 

Saskaņotība ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam 

 

Latvija 2030 
Ādažu novada Attīstības programma 2021.-

2027.gadam 

Prioritātes, prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni 
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1.Kultūras telpas saglabāšana, mijiedarbība un 

bagātināšana 

                

─ Piederības izjūtas Latvijas kultūras telpai stiprināšana                  

─ Radošas sabiedrības veidošana                 

2.Ilgtermiņa ieguldījumi cilvēkkapitālā                 

─ Nodarbinātības programmas darbaspēka līdzdalības 

palielināšanai 

                

─ Cilvēkkapitāla attīstība un produktivitātes kāpinājums                 

─ Veselības un sociālo pakalpojumu kvalitāte un 

pieejamība 

                

─ Novecošanās un mājsaimniecību struktūras izmaiņu 

ietveršana sabiedrisko un sociālo pakalpojumu 

politikā 

                

Iespēju vienlīdzība un vidusslāņa veidošanās                 

─ Kvalitatīva izglītības un bērnu aprūpes pieejamība                 

─ Resursu pieejamība                 

─ Darba tirgus pieejamība un diskriminācijas 

mazināšana 

                

─ Īslaicīgās nabadzības amortizācija un nabadzības 

riska grupas 

                

3.Paradigmas maiņa izglītībā                 

─ Izglītības pieejamība un pārmaiņas izglītības procesa 

organizācijā 

                

─ Skola kā sociālā tīklojuma centrs                 

─ Kontekstuāla izglītība un skolotāja profesijas maiņa                 

─ E-skola un informācijas tehnoloģiju izmantošana                 

─ Izglītošanās mūža garumā                 

4.Inovatīva un ekoefektīva ekonomika                 

─ Lietotāju virzītas inovācijas                 

─ Atvērtu inovāciju prakse                 

─ Inovatīva uzņēmējdarbība                 

─ Plaša jaunrades kultūra                 

Atjaunojama un droša enerģija                 

─ Enerģētiskā drošība un neatkarība                 

─ Atjaunojamo enerģijas resursu izmantošana un 

inovācija 
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Latvija 2030 
Ādažu novada Attīstības programma 2021.-

2027.gadam 

Prioritātes, prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni 
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─ Energoefektivitātes pasākumi                 

─ Energoefektīva un videi draudzīga transporta politika                 

5.Daba kā nākotnes kapitāls                 

─ Dabas kapitāla pārvaldība                 

─ Tirgus instrumentu izveide                 

─ Dabas aktīvu kapitalizēšana                 

─ Ilgtspējīga dzīvesveida veicināšana                 

6.Telpiskās attīstības perspektīva                 

─ Transporta infrastruktūras plānošana                 

─ Integrētas sabiedriskā transporta sistēmas veidošana                 

─ Autoceļu tīkla attīstība                 

─ Dzelzceļa transporta attīstība                 

─ Sakaru, masu mediju un datu pārraides pieejamības 

nodrošināšana 

                

Apdzīvojums                 

─ Attīstības centru izaugsme                 

─ Pilsētu un lauku mijiedarbība                 

Nacionālo interešu telpas                 

─ Baltijas jūras piekraste                 

─ Rīgas metropoles areāls                 

7.Inovatīva pārvaldība un sabiedrības līdzdalība                 

─ Sabiedrības līdzdalība politikas veidošanā                 

─ Pilsoniskā izglītība un sociālā integrācija                 

─ E-pārvaldība un sabiedriskā inovācija                 
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Saskaņotība ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 

 

Nacionālais attīstības plāns Ādažu novada Attīstības programma 2021.-2027.gadam 

Prioritātes, rīcības virzieni 

V
T

P
1

 

V
T

P
2

 

V
T

P
3

 

V
T

P
4

 

V
T

P
5

 

V
T

P
6

 

V
T

P
7

 

V
T

P
8

 

V
T

P
9

 

V
T

P
1

0
 

V
T

P
1

1
 

V
T

P
1

2
 

V
T

P
1

3
 

V
T

P
1

4
 

V
T

P
1

5
 

V
T

P
1

6
 

1.Stipras ģimenes, veseli un aktīvi 

cilvēki 

                

─ Uz cilvēku centrēta veselības aprūpe                 

─ Psiholoģiskā un emocionālā 

labklājība 

                

─ Stipras ģimenes paaudzēs                 

─ Sociālā iekļaušana                 

2.Zināšanas un prasmes personības un 

valsts izaugsmei 

                

─ Zinātnes sabiedrības attīstībai, 

tautsaimniecības izaugsmei un 

drošībai 

                

─ Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša 

izglītība 

                

3.Uzņēmumu konkurētspēja un 

materiālā labklājība 

                

─ Produktivitāte, inovācija un eksports                 

─ Darbs un ienākumi                 

─ Kapitāls un uzņēmējdarbības vide                 

4.Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju 

attīstība 

                

─ Daba un vide – “Zaļais kurss”                 

─ Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi                 

─ Līdzsvarota reģionālā attīstība                 

─ Mājoklis                 

5.Kultūra un sports aktīvai un 

pilnvērtīgai dzīvei 

                

─ Cilvēku līdzdalība kultūras un sporta 

aktivitātēs 

                

─ Kultūras un sporta devums 

ilgtspējīgai sabiedrībai 

                

6.Vienota, droša un atvērta sabiedrība                 

─ Saliedētība                 

─ Tiesiskums un pārvaldība                 

─ Drošība                 
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3.Pielikums 

Saskaņotība ar RPR Ilgtspējīgu attīstības stratēģiju 2014-2030 

 

RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030 
Ādažu novada Attīstības programma 2021.-

2027.gadam 

Prioritātes, rīcības virzieni 
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1.Vitāla dabiskā kustība un migrācija                 

RV 1.1. Dzimstības veicināšanas politiku izstrāde un 

īstenošana reģiona teritorijās 

                

RV 1.2. migrācijas un reimigrācijas politika kvalificēta 

darbaspēka piesaistei reģiona specializācijas sektoros un 

teritorijās 

                

2.Kopienas un to pašpietiekamība                 

RV 2.1. Sociālā plānošana un sabiedrības rīcībspējas 

stiprināšana 

                

RV 2.2. Kopienu iniciatīvu un attīstītāju institūciju 

veicināšana 

                

3.Elastīga un izcila izglītība                 

RV 3.1. Fizisko aktivitāšu infrastruktūras attīstīšana 

pamata, vidējās un profesionālās izglītības iestāžu tīklā 

                

RV 3.2. Valsts un pašvaldību iestāžu sasaiste elastīgai 

profesionālajai un mūžizglītībai 

                

RV 3.3. Inovatīva biznesa, izcilas pētniecības un 

augstākās izglītības sasaite reģiona viedas attīstības 

teritorijās 

                

4.Globāli konkurētspējīgas nozares                 

RV 4.2. Izglītības un pētniecības biznesa organizāciju, 

centru un infrastruktūras attīstīšana 

                

RV 4.3. Kultūras un radošo industriju stiprināšana reģionā                 

RV 4.4. Tūrisma attīstība un mārketings reģiona 

starptautiskai atpazīstamībai 

                

5.Kvalitatīva satiksme un loģistika                 

RV 5.2. Vienoto iekšējās un ārējās sasniedzamības 

infrastruktūras tīklu stiprināšana 

                

RV 5.3. Starptautiskas nozīmes Z-D, A-R savienojumu un 

mezglu stiprināšana 

                

RV 5.4. Integrēta iekšējo un Piekrastes ūdeņu 

savienojumu tīkla izveide 

                

RV 5.5. Pilsētu iekšējā transporta un to savienojumu 

attīstība 

                

6.Pašvaldības – attīstības virzītājas                 

RV 6.1. Pašatbildības un finansiālās pašpietiekamības 

stiprināšana investīciju un pašu ieņēmumu bāzes 

pieaugumam 
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RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030 
Ādažu novada Attīstības programma 2021.-

2027.gadam 

Prioritātes, rīcības virzieni 
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RV 6.2. Specializētu un daudzveidīgu teritoriju 

veicināšana 

                

RV 6.3. Atbalsts iniciatīvām, attīstības dalībnieku lomas 

pieaugumam teritoriju “horizontālā” pārvaldībā 

                

RV 6.4. Ilgtspējīgu un efektīvu pakalpojumu sistēmu 

attīstība pašvaldību un pašvaldību sadarbības teritorijās 

                

7.Ilgtspējīga dzīvesvide                 

RV 7.1. Telpiskās struktūras līdzsvara uzturēšana                 

RV 7.2. Pamatfunkcijās un pašpietiekamībā balstītas 

apdzīvoto vietu sistēmas veidošana 

                

RV 7.3. Ilgtspējīgu, atjaunojamos resursos balstītu 

enerģijas sistēmu attīstība 

                

RV 7.4. Noslēgto ūdens resursu un atkritumu 

izmantošanas loku attīstība teritorijās 

                

RV 7.5. Cilvēcīga, funkcionāla un vajadzībās 

daudzveidīga mājokļu un publisko ārtelpu tīklu 

stiprināšana 

                

RV 7.6. Adaptācijas stratēģijas un teritoriāli diferencēti 

risinājumi klimatiskām pārmaiņām 

                

8.Vieda attīstība                 

RV 8.3. Uzņēmējdarbības produktivitātes veicināšana                 

RV 8.4. Vietējos resursos balstītas uzņēmējdarbības 

attīstības veicināšana 

                

RV 8.5. Inovatīvas, ilgtspējīgas un drošas (zaļās) 

mobilitātes veicināšana 

                

RV 8.6. Rīgas un kaimiņu pašvaldību sadarbības 

veicināšana 
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4.Pielikums 

Saskaņotība ar Rīcības plānu Rīgas metropoles areāla attīstībai 

 

Rīcības plāns Rīgas 

metropoles areāla attīstībai 
Ādažu novada Attīstības programma 2021.-2027.gadam 

Prioritātes, specifiski risināmie 

jautājumi metropoles iekšējā 

telpā V
T

P
1

 

V
T

P
2

 

V
T

P
3

 

V
T

P
4

 

V
T

P
5

 

V
T

P
6

 

V
T

P
7

 

V
T

P
8

 

V
T

P
9

 

V
T

P
1

0
 

V
T

P
1

1
 

V
T

P
1

2
 

V
T

P
1

3
 

V
T

P
1

4
 

V
T

P
1

5
 

V
T

P
1

6
 

1.Apdzīvojuma struktūra                 

Urbānās izplešanās ierobežošana, 

kompakta apdzīvojuma plānošana, 

apbūves intensificēšanas pasākumi 

                

2.Publiskie pakalpojumi                 

Augstākās izglītības starptautiskā 

konkurētspēja, pirmsskolas un 

vispārējās izglītības infrastruktūra, 

vietējas nozīmes Rīgas satelītcentru 

īpašā loma  

                

3.Transports un mobilitāte                 

Ātri un efektīvi Rīgas un urbanizētās 

Pierīgas telpas savienojumi, tranzīta 

koridoru attīstība un lokveida 

saveinojumi ap Rīgu, “Rail Baltica” 

ekspresvilciena darbība, velotīkla 

attīstība ikdienas mobilitātei, 

ūdensceļi 

                

4.Dabas vide un enerģētika                 

5.Reģionālā un starptautiskā 

konkurētspēja 

                

6.Metropoles areāla pārvaldība                 
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5.Pielikums 

Ādažu novada un kaimiņu pašvaldību kopīgās intereses 

 

Pašvaldība Funkcionālās saites, sadarbības jomas 
Atbilstība Ādažu novada Attīstības programmas 

pasākumiem 

Rīga 

/ Rīgas attīstības 

programma 2021.-

2027.gadam /  

Ceļa infrastruktūra, mobilitāte: 

─ Mobilitātes punktu izveide 

─ Sabiedriskā transporta maršrutu pagarināšana 

─ Vienotas sabiedriskā transporta plānošanas sistēmas izveide 

─ Veloceliņu savienojumu izveide 

─ Citu vietēja mēroga sadarbības projektu īstenošana mobilitātes jautājumos 

Konkurētspēja: 

─ Vienotas Rīgas metropoes areāla konkurētspējas stratēģijas izstrāde 

─ Konkurētspējas jautājumu koordinēta attīstība starp pašvaldībām 

─ Iekļaušanās TEN-T tīklos 

─ Vietēja mēroga sadarbības projektu īstenošana uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamās infrastruktūras attīstībai 

Rekreācija, tūrisms 

─ Zaļo un zilo koridoru izveide 

─ Kopīgu pastaigu taku, velo maršrutu izveide 

─ Citu sadarbības projektu īstenošana rekreācijas funkciju savienošanai 

Publiskie pakalpojumi 

─ Sadarbības projektu īstenošana komunālo pakalpojumu jomā 

─ Sociālo pakalpojumu sistēmas izlīdzināšana un modernizācija Rīgas 

metropoles areāla pašvaldībās 

Rīgas metropoles areāla pārvaldība: 

─ Pašvaldību sadarbības platformas izveide un ieviešana 

─ Dažādu kopīgu projektu īstenošana 

Ā14.1.1.1. Sadarbība ceļu infrastruktūras jomā 

Ā14.1.1.2. Sadarbība mobilitātes jautājumos 

Ā14.1.1.3. Sadarbība velo maršrutu un velo infrastruktūras jautājumos 

Ā14.1.1.4. “Park & Ride” attīstība 

Ā14.1.1.5. Sadarbība rekreācijas jautājumos 

Ā14.1.1.7. Pašvaldību sadarbības platformas izveide un darbība 

Ā14.1.1.12. Sadarbība publisko pakalpojumu pieejamības jomā 

Ā14.1.1.15. Sadarbība sporta jomā 

Ā14.1.1.16. Sadarbība izglītības jomā 

Ā14.1.1.17. Sadarbība kultūras jomā 

Ā14.1.1.19. Sadarbība veselības pakalpojumu jomā 

Ā14.1.1.20. Sadarbība konkurētspējas jautājumos 

Ā14.1.1.21. Sadarbība attīstības jautājumos 

Ā14.1.2.13. Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģijas 

izstrāde 

Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras 

attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) 

(piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju 

tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, 

dabīgās barjeras utt.) 

Ā14.1.3.3. Baltezera apvedceļa izbūve 

C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma 

pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas “Saviļņojošā 

Vidzeme” ietvaros 

C14.1.1.3. Gaujas maršrutu un tūrisma produktu izstrāde un 

popularizēšana 

C14.1.1.6. Sadarbība ar citām pašvaldībām dažādās jomās 

C14.1.1.7. Labiekārtotu un aprīkotu dabas taku ierīkošana Piejūras 

dabas parkā sadarbībā ar Rīgas pilsētu 

C14.1.1.8. Satiksmes ar Rīgu sekmēšana sadarbībā ar Rīgas pilsētu 
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Pašvaldība Funkcionālās saites, sadarbības jomas 
Atbilstība Ādažu novada Attīstības programmas 

pasākumiem 

Ropažu novads 

(Garkalnes pagasts) 

Ceļa infrastruktūra, mobilitāte: 

─ Venču ceļa (V46) savienojuma ar autoceļu A2 izbūve 

─ Alderu ielas labiekārtošana (gājēju – velo celiņš) 

─ Droša šķērsojuma izbūve no Alderiem uz A1  

─ Garkalnes pārbrauktuves attīstība 

─ Baltezera stacijas attīstība 

─ Dzelzceļa staciju savienojumu izveide 

─ Baltezera apvedceļa izbūve 

─ “Park & Ride” kopīga koncepta īstenošana 

Publiskie pakalpojumi: 

─ SIA “Garkalnes Ūdens” darbības turpināšana 

─ Kapu infrastruktūras izmantošana un apsaimniekošana 

─ Atkritumu apsaimniekošana (bioloģiskie atkritumi)  

─ Sadarbība izglītības jomā 

─ Sadarbība sporta jomā 

─ Sadarbība kultūras jomā 

─ Sadarbība veselības jomā 

Rīgas metropoles areāla pārvaldība: 

─ Pašvaldību savstarpējo robežu pārskatīšana  

─ Civilās aizsardzības un sabiedriskās drošības jautājumu risināšana 

Publiskie ūdeņi: 

─ Lielā Baltezera apsaimniekošana  

─ Licencētās zvejas ieviešana 

─ Valsts zivju fonda finansēto projektu īstenošana  

Rekreācija, tūrisms: 

─ Kopīgu tūrisma maršrutu izveide 

─ SIA “Rīgas ūdens” teritorijas izmantošana rekreācijai  

─ Savienoto ūdens kanālu attīstīšana 

─ SIA “Rīgas ūdensapgādes muzejs” darbības attīstība 

─ “Garkalnes bļoda” teritorijas izmantošana rekreācijai 

Ā14.1.1.1. Sadarbība ceļu infrastruktūras jomā 

Ā14.1.1.2. Sadarbība mobilitātes jautājumos 

Ā14.1.1.3. Sadarbība velo maršrutu un velo infrastruktūras jautājumos 

Ā14.1.1.4. “Park & Ride” attīstība 

Ā14.1.1.5. Sadarbība rekreācijas jautājumos 

Ā14.1.1.6. Projekta “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” 

(Exit Rīga) īstenošana 

Ā14.1.1.7. Pašvaldību sadarbības platformas izveide un darbība 

Ā14.1.1.8. Sadarbība sabiedriskās drošības jomā 

Ā14.1.1.19. Sadarbība publisko ūdeņu apsaimniekošanā 

Ā14.1.1.10. Sadarbība dabas aizsardzības jautājumos 

Ā14.1.1.11. Bioloģiskās atkritumu izgāztuves izveide 

Ā14.1.1.12. Sadarbība publisko pakalpojumu pieejamības jomā 

Ā14.1.1.13. Sadarbība kapu infrastruktūras izmantošanā un 

apsaimniekošanā 

Ā14.1.1.14. Sadarbība civilās aizsardzības jomā 

Ā14.1.1.15. Sadarbība sporta jomā 

Ā14.1.1.16. Sadarbība izglītības jomā 

Ā14.1.1.17. Sadarbība kultūras jomā 

Ā14.1.1.18. Sadarbība jaunatnes darbības jomā 

Ā14.1.1.19. Sadarbība veselības pakalpojumu jomā 

Ā14.1.1.20. Sadarbība konkurētspējas jautājumos 

Ā14.1.1.21. Sadarbība attīstības jautājumos 

Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras 

attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) 

(piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju 

tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, 

dabīgās barjeras utt.) 

Ā14.1.3.6. Venču ceļa (V46) savienojuma ar autoceļu A2 izbūve 

C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma 

pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas “Saviļņojošā 

Vidzeme” ietvaros 

C14.1.1.3. Gaujas maršrutu un tūrisma produktu izstrāde un 

popularizēšana 

C14.1.1.4. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā 

C14.1.1.5. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām sporta jomā 

C14.1.1.6. Sadarbība ar citām pašvaldībām dažādās jomās 
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Pašvaldība Funkcionālās saites, sadarbības jomas 
Atbilstība Ādažu novada Attīstības programmas 

pasākumiem 

Saulkrastu novads 

(Saulkrastu un Sējas 

pagasti) 

Publiskie ūdeņi: 

─ Lilastes ezera piekrastes apsaimniekošana 

─ Gaujas upes aizsargjoslas un iespējamo plūdu teritorijas apsaimniekošana 

─ Jūras piekrastes teritorijas attīstība  

─ Kuģojamo maršrutu izveide 

Rekreācija, tūrisms: 

─ Kopīgu tūrisma maršrutu izveide 

─ Aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” izmantošana 

─ Mežu joslu saglabāšana un audzēšana kā dabigā aizsargjosla trokšņu 

mazināšanai 

─ Piejūras dabas parka labiekārtošana 

─ Lilastes upes iztekas apsaimniekošana 

─ Notekūdeņu NP piesārņojuma jautājuma risināšana Melnupē (kas ietek Lilastes 

ezerā) 

─ Sadarbības īstenošana ar dabas pārvaldi 

Publiskie pakalpojumi: 

─ Veselības pakalpojumu attīstība 

─ Kopīgu veselības tūrisma pakalpojumu attīstība 

─ Sadarbība sporta grupu uzturēšanā bērniem un jauniešiem 

─ Sadarbība kultūras jomā 

Ceļa infrastruktūra, mobilitāte: 

─ A1 šosejas, t.sk., šķērsojuma Lilastē attīstība 

─ Lilastes veloceliņa attīstība 

─ Velo satiksmes uzlabošana 

─ Reģionāla un vietēja līmeņa nozīmes ceļu attīstība 

─ Dzelzceļa pakalpojumu attīstība 

─ “Park & Ride” kopīga koncepta īstenošana 

─ Gājēju tilta pār Lilasti izveide 

─ Ceļa attīstība no Murjāņiem līdz Iļķenei 

─ Vienotas sabiedriskā transporta plānošanas sistēmas izveide 

Rīgas metropoles areāla pārvaldība: 

─ Ādažu poligona teritorijas izmantošana 

─ Civilās aizsardzības jautājumu risināšana 

 

 

 

Ā14.1.1.1. Sadarbība ceļu infrastruktūras jomā 

Ā14.1.1.2. Sadarbība mobilitātes jautājumos 

Ā14.1.1.3. Sadarbība velo maršrutu un velo infrastruktūras jautājumos 

Ā14.1.1.4. “Park & Ride” attīstība 

Ā14.1.1.5. Sadarbība rekreācijas jautājumos 

Ā14.1.1.7. Pašvaldību sadarbības platformas izveide un darbība 

Ā14.1.1.19. Sadarbība publisko ūdeņu apsaimniekošanā 

Ā14.1.1.10. Sadarbība dabas aizsardzības jautājumos 

Ā14.1.1.12. Sadarbība publisko pakalpojumu pieejamības jomā 

Ā14.1.1.14. Sadarbība civilās aizsardzības jomā 

Ā14.1.1.15. Sadarbība sporta jomā 

Ā14.1.1.16. Sadarbība izglītības jomā 

Ā14.1.1.17. Sadarbība kultūras jomā 

Ā14.1.1.19. Sadarbība veselības pakalpojumu jomā 

Ā14.1.1.20. Sadarbība konkurētspējas jautājumos 

Ā14.1.1.21. Sadarbība attīstības jautājumos 

Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras 

attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) 

(piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju 

tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, 

dabīgās barjeras utt.) 

C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma 

pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas “Saviļņojošā 

Vidzeme” ietvaros 

C14.1.1.2. Vienota tūrisma galamērķa – Vidzemes piekrastes – 

attīstība 

C14.1.1.3. Gaujas maršrutu un tūrisma produktu izstrāde un 

popularizēšana 

C14.1.1.4. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā 

C14.1.1.5. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām sporta jomā 

C14.1.1.6. Sadarbība ar citām pašvaldībām dažādās jomās 
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Pašvaldība Funkcionālās saites, sadarbības jomas 
Atbilstība Ādažu novada Attīstības programmas 

pasākumiem 

Siguldas novads 

(Inčukalna pagasts) 

Rekreācija, tūrisms: 

─ Tūrisma maršrutu un kopīgu tūrisma produktu izveide 

─ Dabas aizsardzības plānu izveide 

─ Dabas resursu izmantošana rekreācijai (iekšēji ūdeņi un ūdensmalas, 

rekreācijas mežu nodalīšana, kopšana, Pierīgas rekreācijas telpu tīklojums) 

Ceļa infrastruktūra, mobilitāte: 

─ Velomaršrutu izveide, marķēšana, reģionālu veloceļu un Rīgas / Pierīgas 

savienojumu plānošana un integrēšana 

─ Sadarbība mobilitātes jomā – vienota sabiedriskā transporta tīkla un sistēmas 

izveide 

Konkurētspēja: 

─ Uzņēmējdarbības atbalsta īstenošana, veicinot reģionālo konkurētspēju 

Publiskie pakalpojumi: 

─ Sadarbība sporta jomā 

─ Sadarbība kultūras jomā 

─ Sadarbība jaunatnes darbības jomā 

Ā14.1.1.2. Sadarbība mobilitātes jautājumos 

Ā14.1.1.3. Sadarbība velo maršrutu un velo infrastruktūras jautājumos 

Ā14.1.1.5. Sadarbība rekreācijas jautājumos 

Ā14.1.1.7. Pašvaldību sadarbības platformas izveide un darbība 

Ā14.1.1.10. Sadarbība dabas aizsardzības jautājumos 

Ā14.1.1.12. Sadarbība publisko pakalpojumu pieejamības jomā 

Ā14.1.1.15. Sadarbība sporta jomā 

Ā14.1.1.17. Sadarbība kultūras jomā 

Ā14.1.1.18. Sadarbība jaunatnes darbības jomā 

Ā14.1.1.20. Sadarbība konkurētspējas jautājumos 

C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma 

pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas “Saviļņojošā 

Vidzeme” ietvaros 

C14.1.1.3. Gaujas maršrutu un tūrisma produktu izstrāde un 

popularizēšana 

C14.1.1.4. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā 

C14.1.1.5. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām sporta jomā 

C14.1.1.6. Sadarbība ar citām pašvaldībām dažādās jomās 
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6.Pielikums 

Ādažu pagastā īstenotie projekti laika posmā no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.  

 

Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 

valsts 

dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

1. Ekonomiskā darbība un 

infrastruktūra 

  5 709 090,10 3 753 443,51 340 950,58 41 330,27 1 561 365,74 12 000,00   

1.1. Gaujas ielas posmā starp Rīgas 

gatvi un Attekas ielu 

atjaunošana 

2015.-2017. 3 167 902,89 3 167 902,89 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.2. Kadagas ceļa atjaunošana pie 

Austrumu ielas 

2017 51 841,67 51 841,67 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.3. Iebrauktuve uz stāvlaukumu 

Gaujas ielā 31 

2017 45 966,86 45 966,86 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.4. Gaujas ielas pieslēguma 

izbūve/Gaujas 25 k-2 

2017 9 110,82 9 110,82 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.5. Nomaļu izbūve Gaujas ielā 

(ieskaitot Dadzīšu ielu), grants-

šķembu seguma virskārtas 

atjaunošana Ziedu un Gaujmalas 

ielā 

2017 43 052,07 43 052,07 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.6. Sūkņu stacijas pārbūves 

būvprojekta izstrāde 

2017.-2018. 20 255,40 20 255,40 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.7. Ātrumu regulējošās zīmes pie 

ciemu robežām 

2016.-2018. 8 352,00 8 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.8. Manipulatora/pašizkrāvēja 

iegāde 

2018. 23 716,00 23 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.9. Esošā ceļa infrastruktūras 

stāvokļa izpēte (ceļu un ielu 

inventarizācija) 

2018. 23 573,00 23 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 

valsts 

dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

1.10. Projekti publiskās 

infrastruktūras attīstībai un 

pilnveidošanai teritorijā pie 

Muižas, Eimuros un “Jaunkūlas” 

(Muiža) - Projekts “Muižas ielas 

industriālās teritorijas 

infrastruktūras sakārtošana 

ražošanas zonas pieejamības un 

uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanai Ādažu novadā” 

2016.-2019. 2 177 851,45 234 204,86 340 950,58 41 330,27 1 561 365,74 0,00   

1.11. Pašvaldības ielu ar grants un 

šķembu segumu nomaiņa pret 

bruģi (Vārpu iela) 

2017.-2019. 44 661,93 32 661,93 0,00 0,00 0,00 12 000,00 Iedzīvotāju 

līdzfinansējums 

1.12. Podnieku ceļa apgaismojuma 

izveide 

2018.-2019. 92 806,01 92 806,01 0,00 0,00 0,00 0,00   

2. Sociālā aizsardzība   10 932,43 10 932,43 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1. Sociālā dienesta tualetes un 

dušas telpas remonts 

2017. 10 932,43 10 932,43 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.2. Slimnīcas un Sociālā dienesta 

ēkas fasādes atjaunošana un 

invalīdu uzbrauktuves 

ierīkošana 

2020. 
 

            

3. Vides aizsardzība   410 384,66 201 680,06 24 115,00 0,00 140 860,23 37 165,21   

3.1. “Zivju resursu aizsardzības 

pasākumi Ādažu novada 

administratīvās teritorijas 

ūdenstilpēs” (pilnveidot ĀPP 

materiāltehnisko 

nodrošinājumu, tādejādi 

samazinot malu zvejniecību) 

2016. 1 920,00 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valsts Zivju fonds 

3.2. Laveru poldera Garciema ceļa 

novadgrāvju atjaunošana 

2016. 44 601,21 44 601,21 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 

valsts 

dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

3.3. Kopprojekts ar Carnikavu 

Laveru poldera ūdensnoteku 

atjaunošanai 

2016. 142 958,16 21 444,00 0,00 0,00 121 514,16 0,00 
 

3.4. Zivju resursu pavairošana Ādažu 

novada Mazajā Baltezerā 

2016. 3 218,65 514,98 0,00 0,00 0,00 2 703,67 Valsts Zivju fonda 

finans. 

3.5. Zivju resursu pavairošana Ādažu 

novada Dūņezerā 

2016. 5 364,39 858,30 0,00 0,00 0,00 4 506,09 Valsts Zivju fonda 

finans. 

3.6. Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumu izstrādāšana Ādažu 

novada Vējupei un Kadagas 

ezeram 

2016. 4 165,23 666,44 0,00 0,00 0,00 3 498,79 Valsts Zivju fonda 

finans. 

3.7. Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumu atjaunošana Ādažu 

novada Mazajam Baltezeram un 

Dūņezeram 

2016. 4 241,83 678,69 0,00 0,00 0,00 3 563,14 Valsts Zivju fonda 

finans. 

3.8. “Koka labiekārtojuma elementu 

– piknika vietu - uzstādīšana 

Ūdensrožu parkā 

22.08.2016.-

01.10.2016. 

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 LPS projekts 

3.9. Zivju resursu aizsardzības 

pasākumi Ādažu novada 

ūdenstilpēs 

2016. 10 168,75 1 920,00 0,00 0,00 0,00 8 248,75 LAD projekts 

3.10. “Koka labiekārtojuma elementu 

– piknika vietu - uzstādīšana 

Ūdensrožu parkā” 

01.07.2017.-

25.09.2017. 

526,35 26,35 0,00 0,00 0,00 500,00 LPS projekts 

3.11. “Veloinfrastruktūras uzlabošana 

Ādažu novadā” 

05.2017.-

10.2017. 

13 981,22 2 962,85 0,00 0,00 11 018,37 0,00 LEADER projekts 

3.12. Zivju resursu aizsardzības 

pasākumi Ādažu novada 

ūdenstilpnēs 

03.-06.2017. 5 625,00 562,50 0,00 0,00 5 062,50 0,00 LAD projekts 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 

valsts 

dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

3.13. Zivju resursu aizsardzības 

pasākumi Ādažu novada 

ūdenstilpnēs 

09.-11.2017. 3 628,00 362,80 0,00 0,00 3 265,20 0,00 LAD projekts 

3.14. Zivju resursu aizsardzības 

pasākumi Ādažu novada 

ūdenstilpēs 

2017. 3 628,00 362,80 0,00 0,00 0,00 3 265,20 LAD projekts 

3.15. Zivju resursu aizsardzības 

pasākumi Ādažu novada 

ūdenstilpēs 

2017. 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 625,00 LAD projekts 

3.16. Ādažu Centra poldera 

krājbaseina un dambja pik. 

00/00 - 15/57 atjaunošanas 

projekta izstrāde (tai skaitā 

ūdens izlaide pik. 00/18) 

2017.-2018. 92 274,60 92 274,60 0,00 0,00 0,00 0,00   

3.17. “Labiekārtojuma elementi 

Ūdensrožu parkā” 

09.05.2018.-

01.10.2018 

605,00 50,00 0,00 0,00 0,00 600,00 LPS projekts 

3.18. Pasākumi atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas 

kvalitātes paaugstināšanai 

(Atkritumu urnu uzstādīšana) 

2018. 3 645,00 3 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

3.19. Projekta “Lilastes ezera un 

Dūņezera savienojuma tīrīšana” 

īstenošana 

2018. 36 422,00 18 211,00 18 211,00 0,00 0,00 0,00   

3.20. Zivju resursu aizsardzības 

pasākumi Ādažu novada 

ūdenstilpēs 

2017.-2018. 11 808,00 5 904,00 5 904,00 0,00 0,00 0,00   

3.21. Zivju resursu aizsardzības 

pasākumi Ādažu novada 

ūdenstilpēs 

2018. 2 554,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2 554,57 LAD projekts 

3.22. Pārgaujas pusē (labajā krastā) 

esošo apdzīvoto teritoriju 

applūšana – Upmalu 

aizsargdambis (būvprojekts) 

2016.-2019. 
 

            



 

 

 43 

Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 

valsts 

dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

3.23. “Ādažu Vējupes pludmales 

labiekārtošana” 

20.09.2019.-

20.10.2019 

1 539,12 539,12 0,00 0,00 0,00 1000,00 LPS projekts 

3.24. “Šķēršlu takas izveide Vējupes 

peldvietai pieguļošajā mežā” 

09.09.2020.-

20.10.2020. 

3 130,51 2 430,51 0,00 0,00 0,00 700,00 LPS projekts 

3.25.  Zivju resursu aizsardzības 

pasākumi Ādažu novada 

ūdenstilpēs 

2020. 8 309,07 1 744,91  0,00 0,00 0,00 6 564,16   Zivju fonda 

līdzfinansējums 

4. Pašvaldības un tās teritorijas 

attīstība 

  3 336 206,04 1 500 538,04 0,00 0,00 1 672 283,00 163 385,00   

4.1. Saules ielas pārbūve 2016. 165 010,99 165 010,99 0,00 0,00 0,00 0,00   

4.2. Gaujas ielas stāvlaukums 2016. 26 976,78 26 976,78 0,00 0,00 0,00 0,00   

4.3. Ādažu vidusskolas iebrauktuves 

un Kadagas ceļa posma 

asfaltbetona virskārtas 

atjaunošana 

2016. 38 727,82 38 727,82 0,00 0,00 0,00 0,00   

4.4. Baltezera ielas posma, Alderu 

ielas posma un Kanāla ielas 

posma asfaltbetona seguma 

virskārtas atjaunošana 

2016. 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4.5. Draudzības ielas rekonstrukcija 2016. 132 594,80 132 594,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

4.6. Grants ceļu atjaunošana novadā 2016. 167 388,67 167 388,67 0,00 0,00 0,00 0,00   

4.7. Tilta remonts pār Gauju 2016. 34 261,15 34 261,15 0,00 0,00 0,00 0,00   

4.8. Lietus kanalizācijas tīkla 

rekonstrukcija Ādažu 

vidusskolai 

2016. 17 180,79 17 180,79 0,00 0,00 0,00 0,00   

4.9. Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana 

Kadagā jauniešu aktīvās atpūtas 

zonā un Vējupes pludmalē 

Ādažos 

2016. 22 600,38 22 600,38 0,00 0,00 0,00 0,00   

4.10. Rotaļu laukumu komplekta 

uzstādīšana ĀPII 

2016 4 593,00 4 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 

valsts 

dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

4.11. “Vides pieejamības 

paaugstināšana – laipa Vējupes 

peldvietā” 

10.2018.-

11.2018. 

4 870,00 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4.12. Ādažu novada teritorijas 

plānojuma izstrāde 

2016.-2018. 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4.13. Līgo laukuma labiekārtošana 

Ādažu centrā, 5.kārta (Izbūvēta 

publiskā tualete) 

2018. 43 630,00 43 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4.14. Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana 

Garkalnes sporta laukuma 

teritorijā Garkalnē 

2018. 10 950,50 10 950,50 0,00 0,00 0,00 0,00  

4.15. Aktivitātes degradēto teritoriju 

atjaunošanai (TP izstrāde) 

2019. 40 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 BMX trases izbūve 

4.16. Bērnu rotaļu laukumu izveide 

Ādažu vidusskolas teritorijā 

Ādažos 

2019. 24 835,25 24 835,25 0,00 0,00 0,00 0,00  

4.17. Koka kāpņu un koka skatu 

terases izbūve Krastupes ielas 

atpūtas vietā 

2019. 4 356,00 4 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4.18. Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana 

Gaujas ielā 25 Ādažos un 

Kadagā. Rotaļu elementu 

atjaunošana Līgo laukumā, 

Ādažos 

2020. 29 597,21 29 597,21 0,00 0,00 0,00 0,00  

4.19. Rotaļu iekārtu atjaunošana ĀPII 

“Srautiņš” teritorijā un jaunu 

rotaļu iekārtu uzstādīšana 

Ādažos 

2020. 27 181,62 27 181,62 0,00 0,00 0,00 0,00  

4.20. Smilšu seguma nomaiņa pret 

gumijas segumu Līgo laukumā 

Ādažos 

2020. 26 848,08 26 848,08 0,00 0,00 0,00 0,00  

4.21. Baltezera ielas seguma 

atjaunošana 

2020. 95 590,00 23 897,50    71692,50  
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Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 

valsts 

dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

4.22. Alderu ielas seguma atjaunošana 2020. 13 000,00 13 000,00      

4.23. Priežu ielas seguma atjaunošana 2020. 95 590,00 23 897,50    71692,50  

4.24. Ataru ceļa pārbūvi posmā no 

Laveru ceļa līdz īpašumam 

“Dālderlauki” (Eimuru ceļam) 

1,27 km un Briljantu ceļš 0,282 

km (1.kārta) 

2020. 1 741 215,00 348 299   1 392 916   

4.25. Ataru ceļa pārbūve posmā no 

īpašuma “Dālderlauki” (Eimuru 

ceļa) līdz īpašumam “Bedrītes” 

(līdz pagriezienam pie autoceļa 

A1) 937 m 

2020. 349 208,00 69 841   279 367   

5. Izglītība, kultūra, sports   2 259 990,08 1 485 582,80 1 200,00 74 770,58 698 436,70 0,00   

5.1. Valsts Kultūrkapitāla Fonda 

mērķprogrammas “Mūzikas un 

dejas mākslas izglītības iestāžu 

materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana” ietvaros  ĀMMS 

projekts “Timpānu iegāde 

Ādažu kamerorķestrim” 

02.05.2016.-

30.06.2016. 

3 808,00 808,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00   

5.2. Multifunkcionālās zāles 

būvniecība 

2016. 492 998,81 492 998,81 0,00 0,00 0,00 0,00   

5.3. Divu jaunu grupiņu ierīkošana 

ĀPII 

2016. 86 894,00 86 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5.4. Divu jaunu grupiņu aprīkošana 

ar mēbelēm ĀPII 

2016 6 262,00 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5.5 IKT inovācijas un neformālas 

izglītības metodes sinerģija ar 

formālās izglītības procesu - 

mūsdienīgs risinājums 

skolēniem ar mācīšanas 

traucējumiem. 

01.06.2015.-

31.05.2016. 

16 596,00 0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

16 596,00 0,00 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 

valsts 

dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

5.6. “Pūšaminstrumentu iegāde 

Ādažu Mākslas un mūzikas 

skolai” 

08.05.2017. 

– 

08.07.2017. 

1 293,00 93,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 ĀMMS projekts Valsts 

Kultūrkapitāla Fonda 

mērķprogrammas 

“Mūzikas un dejas 

mākslas izglītības 

iestāžu materiāli 

tehniskās bāzes 

uzlabošana” ietvaros. 

5.7. Digital Citizens In Action 

(Digitālie pilsoņi darbībā) 

01.09.2015. 

- 

31.08.2017. 

19 500,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 0,00   

5.8. Sport Is Not Only Football 

(Sports nav tikai futbols) 

05.10.2015. 

- 

04.10.2017. 

38 345,00 0,00 0,00 0,00 38 345,00 0,00   

5.9. Sporta laukuma izveide Kadagas 

ciemā 

2016.-2017. 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5.10. Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes lietojumā esošās 

teritorijas labiekārtošana 

(Apgaismojuma uzlabošana pie 

Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes autostāvvietas) 

2016.-2018. 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5.11. Ādažu vidusskolas atjaunošana 

(Ēdināšanas bloka atjaunošana) 

2018. 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5.12. Ādažu vidusskolas lietojumā 

esošās teritorijas labiekārtošana 

(Invalīdu uzbrauktuves 

ierīkošana pie ieejas Ādažu 

vidusskolā, ieejas kāpņu 

atjaunošana un centrālā laukuma 

bruģēšana) 

2016.-2018. 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5.13. Ādažu vidusskolā esošās 

observatorijas atjaunošana 

2016.-2018. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   



 

 

 47 

Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 

valsts 

dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

5.14. Ādažu vidusskolas lietojumā 

esošās teritorijas labiekārtošana 

(Velosipēdu statīvu izvietošana 

drošās vietās pie skolas) 

2016.-2018. 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5.15. Ādažu vidusskolas lietojumā 

esošās teritorijas labiekārtošana 

(Laukuma bruģēšana starp A un 

B korpusiem) 

2016.-2018. 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5.16. Kultūras pieminekļu izpēte 

pašvaldības teritorijā 

2018. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5.17. Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes atjaunošana 

(Peldbaseina remonts) 

2017.-2018. 38 895,00 38 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5.18. Hands on media literacy 

(Mācāmies mediju lietošanu) 

01.09.2016.-

31.08.2018. 

24 870,00 0,00 0,00 0,00  0,00 noslēdzies 

5.19. A child is a World (Bērns ir 

pasaule) 

01.09.2016.-

31.08.2018. 

21 200,00 0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

21 200,00 

 

0,00 

 

 

5.20. Everything begins with the first 

step (Viss sākas ar pirmo soli) 

01.10.2016.- 

30.09.2018. 

24 445,00 0,00 0,00 0,00 24 445,00 0,00  

5.21. Grāmatas “Senie Ādaži” 

izdošana 

2018.-2019. 9 991,97 9 991,97 0,00 0,00 0,00 0,00   

5.22. 2 jaunu grupiņu izveide Ādažu 

pirmsskolas izglītības iestādē 

2019. 54 688,68 54 688,68 0,00 0,00 0,00 0,00   

5.23. Jaunas pirmsskolas izglītības 

grupas izveide KPII 

2019. 39 465,00 39 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5.24. Projekts “Multifunkcionālas 

sporta arēnas un gājēju celiņa 

ierīkošana Ādažos” 

2019. 50 651,00 15 195,30 0,00 0,00 35 455,70 0,00   

5.25. Projekts “Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes siltināšana” 

2020. 972 061,62 449 291,04 0,00 71 770,58 451 000,00 0,00   
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Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 
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dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

5.26. 21.gadsimta mācību stunda - 

pedagoga profesionālais 

izaicinājums 

01.08.2018.-

31.07.2020. 

34 910,00 0,00  0,00  0,00  34 910,00 0,00    

5.27. “Lokalne skarby”- dziel sie tym, 

co najlepsze (“Vietējie dārgumi” 

– dalīsimies ar vislabāko) 

01.09.2017.-

31.08.2020. 

31 575,00 0,00 0,00   0,00   31 575,00  0,00  

5.28. “Baltic Culture through 

Education – Preparatory visit” 

(Baltijas kultūra caur izglītību – 

Sagatavošanas vizīte) 

01.11.2019.-

31.06.2020. 

540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00  

6. Veselība    110 209,18 34 484,00 0,00 4 921,26 70 803,92 0,00   

6.1. “Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai Ādažu 

novadā”  

26.01.2017.-

31.12.2017. 

32 808,44 0,00 0,00 4 921,26 27 887,18 0,00 Informācija par 

2017.gada realizāciju. 

Projekta īstenošanas 

laiks 26.01.2017. – 

31.12.2019. Projekta 

kopējā summa EUR 

112172,00, no kurām 

ESF finansējums EUR 

95 346,20 un dotācija 

EUR 16 825,80. 

6.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai Ādažu 

novadā”  

01.01.2018.-

31.12.2018. 

34 484,00 34 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Informācija par 

2018.gada realizāciju. 

Projekta īstenošanas 

laiks 26.01.2017. – 

31.12.2019. Projekta 

kopējā summa EUR 

112172,00, no kurām 

ESF finansējums EUR 

95 346,20 un dotācija 

EUR 16 825,80. 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 

valsts 

dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

6.3. “Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai Ādažu 

novadā”  

01.01.2019.-

31.12.2019. 

42 916,74 0,00 0,00 0,00 42 916,74 0,00 Informācija par 

2019.gada realizāciju. 

Projekta īstenošanas 

laiks 26.01.2017. – 

31.12.2019. Projekta 

kopējā summa EUR 

112172,00, no kurām 

ESF finansējums EUR 

95 346,20 un dotācija 

EUR 16 825,80. 

6.4. “Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai Ādažu 

novadā”  

01.01.2020.-

31.12.2020. 

  0,00 0,00 0,00   0,00   

7. Pašvaldības darbs   149 037,46 135 883,05 0,00 0,00 0,00 13 154,41   

7.1. “Sabiedrība ar dvēseli 2016” 

Ādažu novadā (tika atbalstīti un 

īstenoti 18 iedzīvotāju iniciatīvu 

projekt) 

2016. 23 311,92 19 715,53 0,00 0,00 0,00 3 596,39  

Projekti izglītojošu, kultūras, sporta, 

sociālās jomas pasākumu attīstībai vai 

uzlabošanai 

2016. 4 951,47 4 252,55 0,00 0,00 0,00 698,92   

7.1.1. NIG “Audzītes” projekts 

“Teātris bērnu priekam” 

2016. 960,53 957,40 0,00 0,00 0,00 3,13   

7.1.2. Biedrības “SAULES STARIŅI” 

projekts “Smilšu un krāsu spēles 

bērniem” 

2016. 1 048,45 951,45 0,00 0,00 0,00 97,00   

7.1.3. Biedrība “Garkalnes olimpiskais 

centrs” projekts “Garkalnes 

ciema sporta svētki 2016” 

2016. 1 305,00 960,00 0,00 0,00 0,00 345,00   

7.1.4. NIG “Pērkonmuiža” projekts 

“Saules tonis 2016” 

2016. 992,79 984,00 0,00 0,00 0,00 8,79   

7.1.5. NIG “DĒKA” projekts 

“Etnogrāfisko kreklu šūšana 

deju kolektīvam “DĒKA”” 

2016. 644,70 399,70 0,00 0,00 0,00 245,00   
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Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 

valsts 

dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

Projekti teritorijas labiekārtošanai 2016. 13 654,48 12 465,98 0,00 0,00 0,00 1 188,50   

7.1.6. NIG “Pirmā ielā 21” projekts 

“Ziemčiešu dobju ierīkošana” 

2016. 1 107,15 1 000,00 0,00 0,00 0,00 107,15   

7.1.7. NIG “Uģis Joksta velo draugu 

kopas” projekts “Velonovietnes 

Ādažu vidusskolā” 

2016. 1 238,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 238,00   

7.1.8. Biedrības “Gaujas Partnerība” 

projekts “Atpūtas vietu ar 

fotorāmjiem izveide pie 

Baltezera kanāla un Gaujas tilta” 

2016. 2 860,71 2 749,39 0,00 0,00 0,00 111,32   

7.1.9. NIG “Zvaigznītes” projekts 

“Ārtelpas koka aktivitāšu kubs” 

2016. 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.1.10. NIG “Ādažu PII audzinātājas un 

vecāki” projekts “Sajūtu taka 

mazajām pēdiņām” 

2016. 302,00 300,00 0,00 0,00 0,00 2,00   

7.1.11. Biedrības “Privātā vidusskola 

ĀBVS” projekts “Vingrošanas 

aprīkojuma uzstādīšana Ādažos 

Brīvās Valdorfa skolas parkā” 

2016. 1 030,88 1 000,00 0,00 0,00 0,00 30,88   

7.1.12. NIG “Par veselīgu un aktīvu vidi 

mūsu bērniem” projekts “Es-

harmonisks, vesels un aktīvs” 

2016. 899,86 899,45 0,00 0,00 0,00 0,41   

7.1.13. Biedrības “MK Ādaži” projekts 

“Kalmnieku peldvieta” 

2016. 1 146,95 746,95 0,00 0,00 0,00 400,00   

7.1.14. NIG “Aijā žūžū” projekts 

“Nojumes izbūve bērnu rotaļu 

un atpūtas laukuma izbūve” 

2016. 829,69 829,69 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.1.15. NIG  “Ozolu mājas iemītnieki” 

projekts “Visi ceļi mājup ved” 

2016. 3 239,24 2 940,50 0,00 0,00 0,00 298,74   

Projekti ēku remontiem 2016. 4 705,97 2 997,00 0,00 0,00 0,00 1 708,97   

7.1.16. NIG “13. grupiņas vecāki” 

projekts “Skaista vide bērniem” 

2016. 1 006,99 997,00 0,00 0,00 0,00 9,99   
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Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 

valsts 

dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

7.1.17. NIG “Pirmā iela 33, pirmā 

kāpņu telpa” projekts “Pirmā 

iela 33 pirmā kāpņu telpa” 

2016. 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.1.18. NIG “Mēs Jaunbērziņiem” 

projekts “Zem jauna jumta” 

2016. 2 698,98 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 698,98   

7.2. “Sabiedrība ar dvēseli 2017” 

Ādažu novadā (tika atbalstīts un 

īstenots 21 iedzīvotāju iniciatīvu 

projekts) 

2017. 22 984,78 19 702,72 0,00 0,00 0,00 3 282,06   

Projekti izglītojošu, kultūras, sporta, 

sociālās jomas pasākumu attīstībai vai 

uzlabošanai 

  11 507,26 10 153,67 0,00 0,00 0,00 1 353,59   

7.2.1. NIG “Čaklās rokas” projekts 

“Tuvāk zvaigžņu ceļam!” 

2017. 795,12 795,12 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.2.2. NIG “13.grupiņas aktīvie 

vecāki” projekts “Radošai 

bērnībai” 

2017. 1 010,00 995,00 0,00 0,00 0,00 15,00   

7.2.3. Nodibinājuma “Dzīvo Sapņu 

Fonds” projekts “Dzīvo sapņu 

dārzs. Daba un Dzīvība 

tuvplānā” 

2017. 977,22 907,71 0,00 0,00 0,00 69,51   

7.2.4. NIG “Par veselīgu un aktīvu vidi 

mūsu bērniem” projekts “Es - 

harmonisks, vesels un aktīvs” 

2017. 740,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.2.5. Biedrības “Ādažu vidusskolas 

atbalsta biedrība” projekts 

“Svētku laiks!” 

2017. 889,88 878,44 0,00 0,00 0,00 11,44   

7.2.6. NIG “Tornado” projekts “Darām 

šo un darām to” 

2017. 408,82 408,82 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.2.7. NIG “Meža spēles” projekts 

“Meža spēles brīvā dabā” 

2017. 1 224,96 1 000,00 0,00 0,00 0,00 224,96   
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Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 

valsts 

dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

7.2.8. NIG “Valdorfdraugu jauktais 

koris “Saknes”” projekts 

“Skatuves tērpu izgatavošana 

Valdorfdraugu jauktajam korim  

“Saknes”” 

2017. 2 027,28 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 027,28   

7.2.9. Biedrības “SAULES STARIŅI” 

projekts “Latviešu Mūzikas 

instrumentu darbnīca”  

2017. 1 004,00 999,00 0,00 0,00 0,00 5,00   

7.2.10. Biedrības “Sprigulis” projekts 

“Dejot prieks” 

2017. 261,36 261,36 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.2.11. NIG “Mežavēju aktrisītes” 

projekts “Spēlēsim teātri!” 

2017. 665,07 665,07 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.2.12. NIG “Dejotāju mākslinieciskā 

grupa” projekts “Deju solis 

krāsās” 

2017. 1 000,40 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,40   

7.2.13. NIG “Tradīciju kopa “Ābols”” 

projekts “Mūzikas instrumentu 

izgatavošana tradīciju kopai 

ĀBOLS” 

2017. 503,15 503,15 0,00 0,00 0,00 0,00   

Projekti teritorijas labiekārtošanai   11 477,52 9 549,05 0,00 0,00 0,00 1 928,47   

7.2.14. NIG “Ādažu Brīvās Valdorfa 

skolas 5.D klase” projekts 

“Dekoratīvie stādījumi Ādažu 

Brīvās Valdorfa skolas Gaujas 

ielas fasādes pusē” 

2017. 710,25 709,03 0,00 0,00 0,00 1,22   

7.2.15. NIG “Pirmā 29 aktīvisti” 

projekts “Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas teritorijas 

sakopšana un labiekārtošana” 

2017. 949,28 949,28 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.2.16. Biedrības “Garkalne strong” 

projekts “Sakārtota vide fitnesa, 

spēka trīscīņas nodarbībām un 

bērnu rotaļām” 

2017 1 008,18 979,00 0,00 0,00 0,00 29,18   
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Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 

valsts 

dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

7.2.17. NIG “Podnieku misija” projekts 

“Podnieku misija bērnu aktīvai 

atpūtai un rotaļām” 

2017. 1 343,34 977,81 0,00 0,00 0,00 365,53   

7.2.18. Biedrības “Pasta iela 2, Ādaži” 

projekts “Ādažos, Pasta ielā 2 

zaļo augi!” 

2017. 933,93 933,93 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.2.19. Biedrības “Privātā vidusskola 

ĀBVS” projekts “Skolas parka 

labiekārtošana” 

2017. 1 491,40 1 000,00 0,00 0,00 0,00 491,40   

7.2.20. NIG “Pasaka” projekts “PII 

“Pasaku valstība” bērnu rotaļu 

laukuma labiekārtošana un 

zonēšana” 

2017. 1 192,45 1 000,00 0,00 0,00 0,00 192,45   

7.2.21. Biedrības “Sporta klubs “BMX 

Ādaži”” projekts “BMX velo 

sporta attīstība Ādažos” 

2017. 3 848,69 3 000,00 0,00 0,00 0,00 848,69   

7.3. “Sabiedrība ar dvēseli 2018” 

Ādažu novadā (tika atbalstīts un 

īstenots 21 iedzīvotāju iniciatīvu 

projekts) 

2018. 21 265,05 20 179,99 0,00 0,00 0,00 1 085,06   

Projekti izglītojošu, kultūras, sporta, 

sociālās jomas pasākumu attīstībai vai 

uzlabošanai 

  5 974,59 5 876,09 0,00 0,00 0,00 98,50   

7.3.1. NIG “Palīšu projekti” projekts 

“Caur rotaļām un pelnītu atpūtu 

mūsu mazuļiem” 

2018. 999,72 999,72 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.3.2. NIG “Ādažu bērnu tautisko deju 

kolektīvs” projekts “Tautas 

tērpu izveide Ādažu bērnu 

tautisko deju kolektīvam” 

2018. 1 007,01 1 000,00 0,00 0,00 0,00 7,01   

7.3.3. NIG “Ciku caku” projekts 

“Topam skaistas” 

2018. 936,22 934,17 0,00 0,00 0,00 2,05   
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Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 

valsts 

dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

7.3.4. NIG “Ādažu koris “Jumis”” 

projekts “Goda drānas lolosim” 

2018. 950,90 950,90 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.3.5. Biedrība “Orientēšanās klubs 

“Kāpa”” projekts “Orientēšanās 

poligons “Kadaga”” 

2018. 1 064,89 1 000,00 0,00 0,00 0,00 64,89   

7.3.6. Misijas baptistu draudze 

projekts “Vasaras Bībeles skola 

“Mājas” bērniem veltīta Latvijas 

100 gadei” 

2018. 1 015,85 991,30 0,00 0,00 0,00 24,55   

Projekti teritorijas labiekārtošanai   15 290,46 14 303,90 0,00 0,00 0,00 986,56   

7.3.7. NIG “Ādažu Brīvās Valdorfa 

Skolas 3.E klase” projekts 

“Funkcionālu paaugstināto 

dobju - krastu izveidošana, 

dārzeņu audzēšanai, mācību 

procesa ietvaros, Ādažu Brīvās 

Valdorfa skolas parka teritorijā, 

skolas pagalmā” 

2018. 991,61 919,01 0,00 0,00 0,00 72,60   

7.3.8. Biedrības “Garkalnes 

olimpiskais centrs” projekts 

“Garkalnes ciema hokeja / 

basketbola laukuma 

labiekārtošana” 

2018. 2 222,07 2 065,40 0,00 0,00 0,00 156,67   

7.3.9. Biedrības “Privātā vidusskola 

ĀBVS” projekts “Sajūtu upe 

ĀBVS parkā” 

2018. 1 004,38 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4,38   

7.3.10. Īpašnieku biedrība “VITAS” 

projekts “Gaujas iela 17 

piemājas zemes dekoratīvā 

apzaļumošana” 

2018. 767,17 767,17 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.3.11. Biedrības “Ādažu novada 

pensionāru biedrība” projekts 

“Senioru aktīvās atpūtas 

laukuma ierīkošana 1.kārta” 

2018. 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 
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dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

7.3.12. Biedrības “Sporta klubs “BMX 

Ādaži”” projekts “Sakopta vieta 

veselīgam dzīvesveidam” 

2018. 3 720,11 3 000,00 0,00 0,00 0,00 720,11   

7.3.13. NIG “Alderu iedzīvotāji” 

projekts “Bērnu rotaļu laukums 

Alderos” 

2018. 2 356,84 2 356,84 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.3.14. NIG “Šūpoles Alderu parkā” 

projekts “Šūpoles Alderu parkā” 

2018. 1 221,84 1 206,71 0,00 0,00 0,00 15,13   

7.3.15. Biedrības “Gaujas Partnerība” 

projekts “Atpūtas vietu izveide 

pie Gaujas - Iļķenē un Āņos” 

2018. 2 006,44 1 988,77 0,00 0,00 0,00 17,67   

7.4. Ieviest Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā 

deklarēto iedzīvotāju 

eLojalitātes programmu (portālā 

www.epakalpojumi.lv) 

2017.-2018. 24 700,00 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.5. Kartes izveidošana par 

resursiem, kas pieejami Ādažu 

novadā, t.sk., par Ādažu novadā 

pieejamo nekustamo īpašumu un 

Ādažu novadā pieejamajiem 

komerciāli apbūvējamiem 

objektiem 

2017.-2018. 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.6. “Sabiedrība ar dvēseli 2019” 

Ādažu novadā (tika atbalstīti un 

īstenoti 15 iedzīvotāju iniciatīvu 

projekti) 

2019. 19 870,30 18 929,06 0,00 0,00 0,00 941,24   

Projekti izglītojošu, kultūras, sporta, 

sociālās jomas pasākumu attīstībai vai 

uzlabošanai 

  5 505,85 5 241,62 0,00 0,00 0,00 264,23   

7.6.1. NIG “Ādažu amatierteātris 

“Kontakts”” projekts “Kontakts 

rada un rāda” 

2019. 1 000,63 977,74 0,00 0,00 0,00 22,89   
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Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 
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kredīts 

valsts 

dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

7.6.2. NIG “Ādažu kultūras centra 

jauniešu koris “Mundus”” 

projekts “Ādažu jauniešu kora 

“Mundus” skatuves tērpu 

šūšana” 

2019. 1 001,43 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1,43   

7.6.3. Biedrība “GRAND JETE” 

projekts “Ādažu estetisko 

vingrotāju sporta tērpu 

izveidošana pirmām 

sacensībām” 

2019. 569,90 448,68 0,00 0,00 0,00 121,22   

7.6.4. Misijas baptistu draudze 

projekts “Vasaras Bībeles skola 

bērniem “Karaļvalsts”” 

2019. 1 090,39 999,70 0,00 0,00 0,00 90,69   

7.6.5. Biedrība “Sprigulis” projekts 

“Baltās blūzes un krekli” 

2019. 843,50 843,50 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.6.6. Biedrība “Orientēšanās klubs 

“Kāpa”” projekts “Sākam 

orientēties!” 

2019. 1 000,00 972,00 0,00 0,00 0,00 28,00   

Projekti teritorijas labiekārtošanai   12 075,44 11 903,43 0,00 0,00 0,00 172,01   

7.6.7. NIG “Skaistuma Dizaina 

Darbnīca” projekts “GeoDome 

siltumnīcas izveide ĀBVS” 

2019. 1 160,64 993,04 0,00 0,00 0,00 167,60   

7.6.8. NIG “Baltezera sports” projekts 

“Baltezera sporta laukums” 

2019. 1 848,13 1 843,72 0,00 0,00 0,00 4,41   

7.6.9. Biedrība “Garkalnes olimpiskais 

centrs” projekts “Garkalnes 

ciema atpūtas centra 

labiekārtošana ar soliņiem, 

galdiņiem un ugunskura vietu” 

2019. 2 528,00 2 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.6.10. NIG “Viss bērniem” projekts 

“Darbojos ar prieku!” 

2019. 735,05 735,05 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 
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Izdevumi kopā, 
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Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 
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dotācija 
ES finansējums 
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finansējums 
 

7.6.11. NIG “Gaujas ielas 25 iedzīvotāji 

Ādažiem” projekts “Taka uz 

skolu” 

2019. 999,95 999,95 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.6.12. NIG “Alderu iedzīvotāji” 

projekts “Bērnu rotaļu laukums 

Alderos” 

2019. 2 249,84 2 249,84 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.6.13. Biedrība “Zaļais virziens” 

projekts “Bērnu rotaļu laukuma 

labiekārtošana Ataru ciemā” 

2019. 2 553,83 2 553,83 0,00 0,00 0,00 0,00   

Projekti ēku remontam   2 289,01 1 784,01 0,00 0,00 0,00 505,00   

7.6.14. NIG “Austrumu daļas mājas 

iedzīvotāju iniciatīvas grupa” 

projekts “Vēsturiski autentisko 

austrumu durvju atjaunotāji” 

2019. 1 505,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 505,00   

7.6.15. NIG “Kadaga 10/1” projekts 

“Kadaga 10 pirmā kāpņu telpa” 

2019. 784,01 784,01 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.7. “Sabiedrība ar dvēseli 2020” 

Ādažu novadā (tika atbalstīti un 

īstenoti 17 iedzīvotāju iniciatīvu 

projekti) 

2020. 26 905,41 22 655,75 0,00 0,00 0,00 4 249,66   

Projekti izglītojošu, kultūras, sporta, 

sociālās jomas pasākumu attīstībai vai 

uzlabošanai 

  12 726,40 10 979,57 0,00 0,00 0,00 1 746,83   

7.7.1. NIG “Viss bērniem” projekts 

“Bērnu priekam” 

2020. 500,12 488,15 0,00 0,00 0,00 11,97   

7.7.2. Biedrības “Privātā vidusskola 

ĀBVS” projekts “Etnogrāfisko 

kokļu gatavošanas darbnīca” 

2020. 1 683,17 1 493,52 0,00 0,00 0,00 189,65   

7.7.3. Biedrības “Gaujas Partnerība” 

projekts “Ādažu novada 

iedzīvotāji sava ciema attīstībai” 

2020. 1 784,26 1 497,46 0,00 0,00 0,00 286,80   
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Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 

valsts 

dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

7.7.4. Biedrības “Orientēšanās klubs 

“Kāpa”” projekts “Ādažu 

labirinti” 

2020. 2 559,53 1 455,12 0,00 0,00 0,00 1 104,41   

7.7.5. NIG “Ādažu bērnu tautisko deju 

kolektīvs “Sprigulēni”” projekts 

“Tautas tērpu izveide Ādažu 

bērnu tautisko deju kolektīvam 

“Sprigulēni”” 

2020. 999,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.7.6. NIG “Grupa “DĒKA”” projekts 

“Tautastērpu detaļu šūšana SDK 

“DĒKA”” 

2020. 1 248,20 1 248,20 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.7.7. NIG “Saksofona kvartets un 

dejotāju mākslinieciskā grupa” 

projekts “Radošais pārsteigums 

ĀMMS 20 gadu jubilejā” 

2020. 1 483,42 1 483,42 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.7.8. Biedrības “DUEsport” projekts 

“Ādažu aktīvā meža taka” 

2020. 1 506,10 1 352,10 0,00 0,00 0,00 154,00   

7.7.9. Biedrības “Sprigulis” projekts 

“Latgales tautas tērps - Dagdas 

brunči” 

2020. 962,60 962,60 0,00 0,00 0,00 0,00   

Projekti teritorijas labiekārtošanai   14 179,01 11 676,18 0,00 0,00 0,00 2 502,83   

7.7.10. Biedrības “Ādažu bērniem un 

jauniešiem” projekts “Parka 

ielas ūdensroze” 

2020. 1 509,35 1 205,31 0,00 0,00 0,00 304,04   

7.7.11. Biedrības “Ādažu novada 

pensionāru biedrība” projekts 

“Gumijas plātnes badmintona 

laukumam” 

2020. 2 435,35 1 500,00 0,00 0,00 0,00 935,35   

7.7.12. NIG “ĀBVS 10.klase” projekts 

“Apūdeņošanas sistēmas izveide 

ĀBVS dārzā” 

2020. 1 754,53 1 495,91 0,00 0,00 0,00 258,62   
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Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 

valsts 

dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

7.7.13. NIG “Lapsiņas un draugi” 

projekts “Strautiņš VAR” 

2020. 2 115,78 1 495,00 0,00 0,00 0,00 620,78   

7.7.14. NIG “Kadagas bērnu vecāki” 

projekts “Bērnu rotaļu laukums 

pie Kadaga 13” 

2020. 2 762,94 2 726,79 0,00 0,00 0,00 36,15   

7.7.15. NIG “Iļķenes iedzīvotāji” 

projekts “Stāvvietas ierīkošana 

Iļķenē” 

2020. 1 083,71 876,99 0,00 0,00 0,00 206,72   

7.7.16. NIG “ĀBJSS Skolas padome” 

projekts “Ādažu Sporta centra 

apkārtējās teritorijas 

labiekārtošana ar soliņiem un 

galdiem” 

2020. 876,93 876,93 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.7.17. NIG “Pasaku Valstība” projekts 

“Pasaku Valstības 

multifunkcionālais laukums” 

2020. 1 640,42 1 499,25 0,00 0,00 0,00 141,17   

  KOPĀ   11 985 849,95 7 122 543,89 366 265,58 121 022,11 4 143 749,59 232 268,78   
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7.Pielikums 

Carnikavas pagastā īstenotie projekti laika posmā no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.  

 

Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 

valsts 

dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

1. Ekonomiskā darbība un 

infrastruktūra 

 12 971 692,00 8 041 078,00 0,00 189 202,00 4 741 412,00 0,00   

1.1. 15-04-A00403-000220 

Ieguldījumi materiālajos aktīvos 

– Ādažu un Carnikavas novadu 

meliorācijas sistēmu pārbūve 

(meliorācijas sistēma) 

2017. 278 227,00 27 823,00 0,00 0,00 250 404,00 0,00 ELFLA 

1.2. Jūras ielas pārbūve posmā no 

Laivu ielas līdz stāvlaukumam, 

Carnikavā, Carnikavas novadā 

2017. 297 218,00 297 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CND budžets 

1.3. Atpūtas  taka dabas parkā 

“Piejūra” 

2018. 417 730,00 53 261,00 0,00 9 398 355 071,00 0,00 ERAF, SAM 5.4.1.1. 

1.4. 17-04-A00702-000124 

“Pašvaldības autoceļa ar grants 

segumu “Garciema dzelzceļa 

pārbrauktuve - Ādažu muiža” 

posma pārbūve Carnikavas 

novadā” 

2018. 516 290,00 396 290,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 ELFLA 

1.5. Interreg Est-Lat projekts  

“Jūrtaka” 

2018. 62 400,00 9 360,00 0,00 0,00 53 040,00 0,00 Nr. EST-LAT22 

1.6. 17-04-A00403-000079 

“Eimuru-Mangaļu poldera 

meliorācijas grāvju atjaunošana 

Carnikavas novadā” 

2019. 141 509,00 21 480,00 0,00 0,00 120 029,00 0,00 ELFLA 

1.7. Pagaidu pamatskolas būvniecība 

/ pansionāta būvniecība 

2020. 3 596 193,00 3 596 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.8. Projekts “Saviļņojošā Vidzeme” 2020. 1 534 306,00 808 959,00 0,00 18 705,00 706 642,00 0,00 SAM 5.5.1 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 

valsts 

dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

1.9. Interreg CentralBaltic  projekts 

“Coast4us” 

2020. 175 084,00 28 013,00 0,00 0,00 147 071,00 0,00  

1.10. “Uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamās infrastruktūras 

attīstība Carnikavas novada 

Garciemā” 

2020. 5 769 275,00 2 619 021,00 0,00 161 099,00 2 989 155,00 0,00 SAM 3.3.1. 

1.11. Ūdensvada tīklu izbūve zem 

Vecgaujas no Kuģu ielas līdz 

Jomas ielai, Carnikavā 

30.06.2020. 44 425,95 44 425,95 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.12. Ūdensvada tīklu pārbūve 

daudzdzīvokļu mājām Garciemā 

30.09.2020. 109 142,51 109 142,51 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.13. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu 

izbūve daudzdzīvokļu mājām 

“Jāņkalni” un “Kamenes”, 

Garciemā 

01.10.2020. 29 891,54 29 891,54 0,00 0,00 0,00 0,00  

2. Sociālā aizsardzība  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1. 
 

         

3. Vides aizsardzība  59 365,00 13 394,00 0,00 0,00 0,00 45 971,00   

3.1. Valsts Zivju fonda projekti 2016, 2017, 

2018 

59 365,00 13 394,00 0,00 0,00 0,00 45 971,00 Īstenoti 4 projekti 

4. Pašvaldības un tās teritorijas 

attīstība 

 69 225,00 8 801,00 0,00 0,00 40 140,00 20 284,00   

4.1. Piekrastes apsaimniekošanas 

praktisko aktivitāšu realizēšana 

2018., 2019., 

2020. 

20 546,00 262,00 0,00 0,00 0,00 20 284,00 LVAF finansējums 

Īstenoti 3 projekti 

pludmales 

labiekārtošanai 

4.2. Labiekārtojums Lilastes 

pludmalei, Ziemeļu ielā 28, 

Lilastē (sabiedriskā tualete) 

2020. 48 679,00 8 539,00 0,00 0,00 40 140,00 0,00  ELFLA 

4.3. Dzirnupes iela pārbūve no 

autoceļa A1 līdz Baznīcas ielai 

2020.         
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Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 

valsts 

dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

5. Izglītība, kultūra, sports  501 897,00 369 000,00 0,00 2 807,00 66 090,00 64 000,00   

5.1. Rožu ielas 28 sporta laukums 09.2020. 433 000,00 369 000,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00   

5.2. ESF atbalsts izglītojamo 

kompetenču attīstībai 

01.09.2019.-

31.08.2021. 

34 441,00 0,00 0,00 0,00 34 441,00 0,00 2020.g. 

finansējums 

5.3. ESF projekts Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs 

01.01.2018.-

31.08.2021. 

5 249,00 0,00 0,00 0,00 5 249,00 0,00 2020.g. 

finansējums 

5.4. ESF projekts Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai 

01.09.2018.-

31.12.2023. 

26 400,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 0,00 2020.g. 

finansējums 

5.5. Valsts programma “Latvijas 

skolas soma” 

01.01.2020.-

31.12.2020. 

2 807,00 0,00 0,00 2 807,00 0,00 0,00 2020.g. 

finansējums 

6. Veselība   80 802,00 0,00 0,00 10 539,00 70 263,00 0,00   

6.1. “Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai 

Carnikavas novadā”  

2017.-2020. 80 802,00 0,00 0,00 10 539,00  70 263,00 0,00 SAM 9.2.4.2. 

Īstenošana 

pagarināta līdz 

31.12.2023. kopējais 

finansējums 117 962 

EUR. 

7. Pašvaldības darbs 
 

45 145,99 45 146,99 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.1. “Sabiedrība ar dvēseli 2016” 

Carnikavas novadā (tika 

atbalstīti un īstenoti 13 

iedzīvotāju iniciatīvu projekti) 

2016. 9 002,30 9 002,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

7.1.1. Maza mēroga infrastruktūra (6 

projekti) 

 4 500,00 4 500,00      

7.1.2. Sabiedriskās aktivitātes (7 

projekti) 

 4 502,30 4 502,30      

7.2. “Sabiedrība ar dvēseli 2017” 

Carnikavas novadā (tika 

atbalstīti un īstenoti 12 

iedzīvotāju iniciatīvu projekti) 

2017. 9 301,53 9 301,053 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Realizācijas 

termiņš 

Izdevumi kopā, 

EUR 

Finansēšanas avoti, EUR Piezīmes 

pašvaldības 

finansējums 
kredīts 

valsts 

dotācija 
ES finansējums 

cits 

finansējums 
 

7.2.1. Maza mēroga infrastruktūra (5 

projekti) 

 4 107,53 4 107,53      

7.2.2. Sabiedriskās aktivitātes (7 

projekti) 

 5 194,00 5 194,00      

7.3. “Sabiedrība ar dvēseli 2018” 

Carnikavas novadā (tika 

atbalstīti un īstenoti 10 

iedzīvotāju iniciatīvu projekti) 

2018. 6 923,56 6 923,56 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.3.1. Maza mēroga infrastruktūra (1 

projekts) 

 1 200,00 1 200,00      

7.3.2. Sabiedriskās aktivitātes (8 

projekti) 

 5 723,56 5 723,56      

7.4. “Sabiedrība ar dvēseli 2019” 

Carnikavas novadā (tika 

atbalstīti un īstenoti 8 

iedzīvotāju iniciatīvu projekti) 

2019. 10 187,64 10 187,64 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.4.1. Maza mēroga infrastruktūra (4 

projekti) 

 3 938,85 3 938,85      

7.4.2. Sabiedriskās aktivitātes (4 

projekti) 

 6 248,79 6 248,79      

7.5. “Sabiedrība ar dvēseli 2020” 

Catrnikavas novadā (tika 

atbalstīti un īstenoti 9 

iedzīvotāju iniciatīvu projekti) 

2020. 9 730,96 9 730,96 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.5.1. Maza mēroga infrastruktūra (4 

projekti) 

 6 000,00 6 000,00      

7.5.2. Sabiedriskās aktivitātes (5 

projekti) 

 3 730,96 3 730,96      

  KOPĀ 
 

13 728 126,99 8 477 418,99 0,00 202 548,00 4 917 905,00 130 255,00   
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8.Pielikums 

Attīstības programmas uzraudzības indikatori 

 

Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra 

 Centralizētās ūdensapgādes sistēmas 

kopgarums 

km SIA “Ādažu Ūdens”, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

84,6 27,6 112,2 → 

 Mājsaimniecības, kas pieslēgušās 

centralizētajai ūdensapgādes 

sistēmai 

skaits SIA “Ādažu Ūdens”, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

833 761 1748 ↑ 

 Centralizētās notekūdeņu 

savākšanas sistēmas kopgarums 

km SIA “Ādažu Ūdens”, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

73,7 26,1 99,8 → 

 Mājsaimniecības, kas pieslēgušās 

centralizētajai notekūdeņu 

savākšanas sistēmai 

skaits SIA “Ādažu Ūdens”, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

810 670 1657 ↑ 

 Attīrīšanas iekārtās attīrīto 

notekūdeņu daudzums 

m3/diennaktī SIA “Ādažu Ūdens”, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

2120 535 2655 ↑ 

 Attīrīšanas iekārtu jaudu izlietojums m3/diennaktī SIA “Ādažu Ūdens”, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

2150 dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Siltumražošanas efektivitāte % SIA “Ādažu Namsaimnieks”, 

P/A “Carnikavas 

Komunālserviss” 

    

 gāze   dati tiek apkopoti dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

 

 …    dati tiek apkopoti dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

 

 Videi draudzīgas enerģijas ražošanas 

un alternatīvu enerģijas ieguves 

veidi 

skaits Energopārvaldnieks, SIA 

“Ādažu Namsaimnieks”, SIA 

1 (CS ar granulām un šķeldu, 

bet SIA “Ādažu Ūdens” 

uzsācis izpēti biogāzes 

1 2 ↑ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

“Ādažu Ūdens”, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

pārstrādei elektroenerģijas un 

siltuma ieguvei. Ja tiks saņemts 

KF līdzfinansējums, tad 2022.- 

2023.g. tiks uzsākti būvdarbi – 

būs “1”) 

 Iedzīvotāju vērtējums par dzeramā 

ūdens kvalitāti dzīvesvietā 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   82,1 79,0 80,9 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   14,2 17,1 15,3 ↓ 

 Iedzīvotāju vērtējums par 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu kvalitāti 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   68,2 53,2 62,7 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   22,0 32,5 25,8 ↓ 

 Iedzīvotāju vērtējums par 

pieejamību ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumiem 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   nav datu nav datu nav datu ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   nav datu nav datu nav datu ↓ 

VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas 

 No plūdiem pasargātie iedzīvotāji- 

(aizsargdambja infrastruktūra) 

skaits, % Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

    

 skaits   dati tiek apkopoti 5410 dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 %   dati tiek apkopoti 52 dati tiek 

apkopoti 

↑ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 Piesārņotās vietas (sūkņu stacijas, 

DUS)  

skaits Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

14 2 potenciāli piesārņotas 

vietas. Pie robežas ar 

Rīgu (naftas produktu 

dīķis) un dārzniecības 

teritorija Carnikavā 

(ražošanas atkritumi) 

16 → 

 Kritiskā stāvoklī esošās sūkņu 

stacijas 

skaits Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

dati tiek apkopoti 2 dati tiek 

apkopoti 

↓ 

 Meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko 

būvju atjaunošana 

km Būvvaldes, Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

dati tiek apkopoti 15,126 dati tiek 

apkopoti 

 

 ciemos   dati tiek apkopoti dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

 

 lauksaimniecības zemēs   dati tiek apkopoti dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

 

VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra 

 Ceļa intensitāte uz galvenā autoceļa auto/ 

diennaktī 

VSIA “Latvijas Valsts ceļi”     

 A1, posms A2-Draudzības iela 

Ādažos (no 0,000 līdz 6,940 km) 

    26 859 ↓ 

 A1, posms Draudzības iela Ādažos 

– V45 (no 6,940 līdz 13,030 km) 

    14 259 ↓ 

 A1, posms V45 – V101 (no 13,030 

līdz 21,300 km) 

    13 237 ↓ 

 Ceļu kopgarums km Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

151 162,45 313,02 ↑ 

 melnais segums   50,20 63,38 113,58 ↑ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 grants segums un bez seguma   97,56 99,07 196,63 ↓ 

 bruģakmens   2,81 0 2,81 ↑ 

 Gājēju celiņi (t.sk., apvienotie ar 

velo) 

km Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

    

 kopgarums   24,9 10,27 35,17 ↑ 

 apgaismoti   dati tiek apkopoti 10,27 dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Veloinfrastruktūra km Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

    

 kopgarums   16,9 3,33 20,23 ↑ 

 apgaismoti   dati tiek apkopoti 3,33 dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Velo apkopes punkti un stendi (pašu 

serviss) 

skaits Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

3 12 15 ↑ 

 Velomaršruti skaits Attīstības un investīciju daļa, 

Attīstības un plānošanas 

nodaļa 

7 (Reģionālais: Ādaži – Iļķene 

Nr 10; Vietējie: Ādaži – 

Divezers Nr 136; Ādaži – Āņi 

Nr 137; Mazais Baltezera loks 

Nr 138; Kempinga Leiputrija 

velomaršruts Nr 17; 

Nemarķētie – Ādaži – Atari, 

Lielais Baltezera loks) 

2 (Eiro velo 13, Eiro velo 

10) 

9 ↑ 

 Mobilitātes punkti skaits Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

0 0 0 ↑ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 Elektrotransporta uzlādes stacijas skaits Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

1 0 1 ↑ 

 Publiski labiekārtoti pašvaldības 

stāvlaukumi 

skaits Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

4 (pie domes, pie tirgus, pie 

Attekas iela,  pie Gaujas tilta) 

6 10 ↑ 

 Sabiedriskā transporta maršruti skaits Sabiedrisko pārvadājumu 

pakalpojumu sniedzējs 

    

 autobusi   10 2 12 ↑ 

 vilcieni   - 1 1 → 

 Ar sabiedrisko transportu pārvadātie 

cilvēki 

skaits Sabiedrisko pārvadājumu 

pakalpojumu sniedzējs 

    

 autobusi   883 566 dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 vilcieni   - dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

→ 

 Iedzīvotāju vērtējums par gājējiem 

domāto celiņu infrastruktūru 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   45,8 44,7 45,4 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   52,7 53,2 52,9 ↓ 

 Iedzīvotāju vērtējums par veloceliņu 

infrastruktūru 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   40,1 34,5 38,1 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   56,8 60,3 58,1 ↓ 

 Iedzīvotāju vērtējums par 

transportam domāto ceļu 

infrastruktūru 

% Iedzīvotāju aptauja*     
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 apmierina vai drīzāk apmierina   58,6 61,6 59,7 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   39,6 37,4 38,8 ↓ 

 Iedzīvotāju vērtējums par 

sabiedriskā transporta maršrutiem un 

laiku 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   48,5 43,5 46,7 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   37,1 46,6 40,6 ↓ 

VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā 

 
Apmeklētāji, kas šķērso Gaujas tiltu 

skaits Attīstības un plānošanas 

nodaļa 

    

 
gājēji 

  - dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 
velo braucēji 

  - dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 
Jūras promenādes apmeklētāju skaits 

skaits Attīstības un plānošanas 

nodaļa 

    

 
gājēji 

  - dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 
velo braucēji 

  - dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Carnikavas Novadpētniecības centra 

apmeklētāju skaits 

skaits Carnikavas Novadpētniecības 

centrs 

- 3921 (2019. gadā – 

6287) 

3921 ↑ 

 Labiekārtotas vietas pie 

publiskajiem ūdeņiem 

skaits Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

4 (Krastupes ielas terase, 

atpūtas vieta pie Gaujas tilta, 

atpūtas vieta Iļkenē, atpūtas 

vieta Āņos) 

10 (Sidrabsaliņa 

Dzirnezerā, Dzirnezerā 

pie Purva ielas, Gauja pie 

Korandes, Atpūtas ielas 

galā un pie Mazās Rožu 

ielas, pludmale Lilastē, 

14 ↑ 



 

 

 70 

Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

Gauja, Carnikavā, 

Garciemā un Kalngalē) 

 Marķētās pastaigu un atpūtas taku 

kopgarums 

km Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

20 (Mežtaka) 21,6 (1,8 km promenāde 

uz jūru, 0,8 km Garciema 

taka, 20 km Jūrtaka) 

41,6 ↑ 

 Peldvietas  skaits Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

5 (Vējupes centra peldvieta, 

Kadagas ezera peldvieta, Ūbeļu 

peldvieta, peldvieta pie Mazā 

Baltezera pie kanāla, Alderu 

peldvieta) 

0 (desmit peldēšanās 

vietas  iepriekš minētajās 

labiekartotajās vietās pie 

publiskajiem ūdeņiem) 

5 ↑ 

 Zilā karoga pludmales skaits Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

0 0 0 ↑ 

 Tūrisma maršruti skaits Ādažu Vēstures un mākslas 

galerija, TIC 

1 (Mežtaka) 5 (“Jūrtaka”, Sv. Jēkaba 

ceļš, Tūrisma ceļš 

“1836”, takas un 

kājāmgājēju maršruti 

Dabas parkā, Siguļu 

nūjošanas taka) 

6 ↑ 

 Ādažu novada sociālo tīklu sekotāji skaits Sabiedrisko attiecību daļa, 

Sabiedrisko attiecību nodaļa 

    

 tīmekļa vietnes skatījumi   734 881 386 090 1120971 ↑ 

 tīmekļa vietnes lietotāji   138 069 72 171 210 240 ↑ 

 Facebook   4953 2850 (Carnikavas novada 

pašvaldība),  

1245 (Carnikavas sports)  

1685 (tautas nams 

“Ozolaine”) 

1107 (Carnikavas TIC)  

11840 ↑ 

 Twitter    1116 581 1697 ↑ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 Instagram   1047 - 1047 ↑ 

 Iedzīvotāju vērtējums par vides 

kvalitāti 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   82,8 89,1 85,1 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   14,3 10,1 12,8 ↓ 

 Iedzīvotāju vērtējums par gaisa 

kvalitāti 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   95,0 98,2 96,2 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   4,5 1,6 3,4 ↓ 

VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība 

 Bērnu rotaļu laukumi skaits Attīstības un investīciju daļa, 

Attīstības un plānošanas 

nodaļa 

    

 daudzdzīvokļu māju īpašumā   9 1 10 ↑ 

 pašvaldības īpašumā un 

apsaimniekošanā 

  12 12 24 ↑ 

 Publiski pieejami sporta laukumi   3 (Garkalnes, Kadagas, 

multilaukums 

5 8 ↑ 

 Šķiroto atkritumu daudzums m3, t Atkritumu apsaimniekotājs 1079,75 dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 stikls   98,47 dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 vieglais iepakojums (plastmasa, 

kartons) 

  290,62 dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 bioloģiski noārdāmie   132,34 dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 liela izmēra atkritumi   558,32 dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Savākto atkritumu daudzums m3, t Atkritumu apsaimniekotājs 5594,27 t 32050 m3/ 2724,25 t 8318,52 t ↑ 

 Izbūvētas vai atjaunotas pašvaldības 

ēkas un to apkārtējās teritorijas 

atjaunošanai, pielāgošanai 

pašvaldības funkciju īstenošanai 

skaits Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

3 (ĀVS sākumskola, ĀPII 

atjaunošana, Ādažu slimnīca) 

1 (Moduļu ēka) 4 ↑ 

 Kapu teritorijas paplašināšana 

m2 

Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

5000 0 5000 ↑ 

 
Atmežotās platības 

ha Valsts meža dienests dati tiek apkopoti dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

 

 Iedzīvotāju vērtējums par teritorijas 

labiekārtojumu 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   66,6 62,2 65,0 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   31,3 36,5 33,2 ↓ 

VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija 

 Dabasgāzes patēriņš pašvaldības 

ēkās 

m3/gadā Energopārvaldnieks, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

422 813 132 000 554 813 ↓ 

 Primārās enerģijas gada patēriņa 

samazinājums sabiedriskajās ēkās / 

vidējais 

kWh/gadā Energopārvaldnieks, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

495 816 57 600 553 416  

 Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu 

samazinājums sabiedriskajās ēkās 

gadā / vidējais 

CO2 

ekvivalenta 

tonnas 

Energopārvaldnieks, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

54,044 141 195,044  

 Daudzdzīvokļu ēkas, kurām veikti 

energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumi 

skaits SIA “Ādažu Namsaimnieks”, 

P/A “Carnikavas 

Komunālserviss” 

18 8 26 ↑ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija 

 Jauni uzņēmumi skaits Lursoft 91 43 134 ↑ 

 Uzņēmumi skaits Lursoft 1254 741 1995 ↑ 

 Bezdarbnieki skaits Nodarbinātības valsts 

aģentūra 

269 227 496 ↓ 

 Bezdarba līmenis % Nodarbinātības valsts 

aģentūra 

3,8 4,1 4,0 ↓ 

 Izstrādātie PPP projekti skaits Attīstības un investīciju daļa, 

Attīstības un plānošanas 

nodaļa 

0 0 0 ↑ 

 Tirdzniecības vietas pašvaldības 

īpašumā 

skaits Juridiskā un iepirkumu daļa 24 dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Tirdzniecības vietas privātās 

teritorijās 

skaits Juridiskā un iepirkumu daļa 6 dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Atļaujas tirdzniecības organizēšanai 

tirdzniecības vietās kopā 

skaits Juridiskā un iepirkumu daļa 113 dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 
Novada svētkos izsniegtās atļaujas 

skaits Juridiskā un iepirkumu daļa 3 dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Dalībnieku skaits tirdzniecības 

vietās 

skaits Juridiskā un iepirkumu daļa 314 dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Uzņēmējdarbības veicināšanas 

konkursu ietvaros īstenotie projekti 

(gadā) 

skaits Attīstības un investīciju daļa 2 0 2 ↑ 

 Rekonstruēto ielu / ceļu garums 

industriālajās teritorijās 

km Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

1,116 (Muižas iela) 3,7137 4,8297 ↑ 

 Izbūvēts ūdensvads industriālajās 

teritorijās 

km SIA “Ādažu Ūdens”, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

2,46 (Muižas ielā 0,7 km, 

Katlapu ceļš 1,76 km) 

3,862 6,322 ↑ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 Izbūvēti pašteces kanalizācijas tīkli 

industriālajās teritorijās 

km SIA “Ādažu Ūdens”, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

2,59 (Muižas ielā 1,07 km, 

Katlapu ceļš 1,52 km) 

3,4294 6,0194 ↑ 

 Izbūvētas kanalizācijas sūkņu 

stacijas industriālajās teritorijās 

skaits SIA “Ādažu Ūdens”, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

1 2 3 ↑ 

 Uzstādīti apgaismes elementi 

industriālajās teritorijās 

skaits Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, P/A 

“Carnikavas Komunālserviss” 

55 131 186 ↑ 

 Pētniecības, zinātnes centrs skaits Attīstības un investīciju daļa, 

Attīstības un plānošanas 

nodaļa 

1 (RTU bērnu un jauniešu 

universitāte) 

0 1 ↑ 

 Iedzīvotāju vērtējums par darba 

iespējām 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   38,7 19,6 31,7 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   30,3 48,4 37,0 ↓ 

VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība 

 Skolēni vispārējās izglītības iestādēs skaits Vispārējās izglītības iestādes     

 ĀVS   1726 - 1726 ↑ 

 CPS   - 406 406 ↑ 

 ĀBVS   399 - 399 ↑ 

 Bērni pirmsskolas izglītības iestādēs skaits Pirmsskolas izglītības iestādes     

 ĀPII “Strautiņš”   406 - 406 → 

 KPII   200 - 200 → 

 CPII “Riekstiņš”   - 267 267 → 

 CPII “Piejūra”   - 19 19 ↑ 

 PPII “Pasaku Valstība”   126 - 126 ↑ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 PPII “Patnis”   166 - 166 ↑ 

 ĀBVS   52 - 52 ↑ 

 “Brīvā Austras skola”   44 - 44 ↑ 

 ĀVS   0 - 0 ↑ 

 Iestādes, kas sniedz pirmsskolas 

izglītības pakalpojumus 

skaits Izglītības darba un jaunatnes 

lietu speciālists, Izglītības un 

jaunatnes lietu speciāliste 

6 2 8 ↑ 

 Skolēni profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēs 

skaits Profesionālās ievirzes 

izglītības iestādes 

    

 ĀMMS   585 - 585 ↑ 

 CMMS   - 139 139 ↑ 

 ĀBJSS   476 - 476 ↑ 

 Alternatīvās izglītības iestādes 

novadā 

skaits Izglītības darba un jaunatnes 

lietu speciālists, Izglītības un 

jaunatnes lietu speciāliste 

1 - 1 ↑ 

 Pirmskolas vecuma (no 1,5 gada) 

bērnu skaits, kuri stāv rindā un 

kuriem pašvaldība nevar nodrošināt 

vietas pirmskolas izglītības 

iestādē** 

skaits Izglītības darba un jaunatnes 

lietu speciālists, Izglītības un 

jaunatnes lietu speciāliste 

596 262 858 ↓ 

 Bērni pirmsskolas izglītības iestādēs skaits Pirmsskolas izglītības iestādes 966 355 1321  

 pašvaldības pirmskolas izglītības 

iestādes 

  604 277 881 ↑ 

 privātās pirmskolas izglītības 

iestādes Ādažu novadā 

  302 39 341 ↑ 

 apmeklē citu pašvaldību PII   60 39 99 ↓ 



 

 

 76 

Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 Skolēni, kas tiek pārvadāti līdz 

skolai un no skolas ar sabiedriskā 

maršruta transportu 

skaits Vispārējās izglītības iestādes 567 ĀVS 

24 ĀBVS 

63 654 ↑ 

 Mākslas un mūzikas pieejamās 

izglītības programmas 

skaits 

(nosaukumi) 

ĀMMS, CMMS 16 (Klavierspēle, Akordeona 

spēle, Vijoles spēle, Čella 

spēle, Ģitāras spēle, Kokles 

spēle, Flautas spēle, Klarnetes 

spēle, Saksofona spēle, 

Mežraga spēle, Trompetes 

spēle, Eifonijas spēle, 

Sitaminstrumentu spēle, 

Vokālās mūzikas – kora klase, 

Vizuāli plastiskā māksla, Dejas 

pamati 

9 (Klavierspēle, Vijoles 

spēle, Ģitāras spēle, 

Flautas spēle, Saksofona 

spēle, Trompetes spēle, 

Klarnetes spēle, 

Sitaminstrumentu spēle, 

Vizuāli plastiskā māksla) 

25 ↑ 

 ĀBJSS pieejamie sporta veidi skaits 

(nosaukumi) 

ĀBJSS 15 programmas astoņos sporta 

veidos (džudo, grieķu-romiešu 

cīņa, vieglatlētika, orientēšanās 

sports, peldēšana, basketbols, 

florbols, volejbols) 

- 15 ↑ 

 Bērni, kam sniegts pašvaldības 

atbalsts mākslas, sporta jomā 

skaits ĀMMS, CMMS, ĀBJSS, 

sporta daļa 

    

 mākslā   30 17 47 ↑ 

 mūzikā   30 30 60 ↑ 

 dejā   30 - 30 ↑ 

 sportā   - 350 350 ↑ 

 Konkursi, izstādes, koncerti u.tml., 

kuros piedalījās profesionālās 

ievirzes izglītības iestāžu audzēkņi 

skaits ĀMMS, CMMS, ĀBJSS 24 8 32 ↑ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 Profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu organizētie koncerti, 

konkursi, festivāli 

skaits ĀMMS, CMMS 49 5 54 ↑ 

 Izveidots vienots reģionālais 

metodiskais centrs Ādažos 

skaits Izglītības darba un jaunatnes 

lietu speciālists, Izglītības un 

jaunatnes lietu speciāliste 

0 0 0 ↑ 

 Īstenotie pasākumi pedagogu 

motivācijai 

skaits Izglītības darba un jaunatnes 

lietu speciālists, Izglītības un 

jaunatnes lietu speciāliste 

5 7 12 ↑ 

 ekskursijas   3 0 3 ↑ 

 dalība konferencēs   2 4 6 ↑ 

 citi pasākumi   0 3 3 ↑ 

 Novadā īstenotās EKO izglītības 

programmas 

skaits Izglītības darba un jaunatnes 

lietu speciālists, Izglītības un 

jaunatnes lietu speciāliste, 

Izglītības iestādes 

3 (Ādažu sākumskolā, ĀVS, 

ĀBVS) 

0 3 ↑ 

 Vispārējās izglītības iestādēs 

pieejamie interešu izglītības 

piedāvājumi 

skaits Vispārējās izglītības iestādes ĀVS - 45  

ĀBVS - 30 

27 102 ↑ 

 Īstenotās aktivitātes maksas interešu 

izglītības pakalpojumu sniedzēju 

darbības atbalstīšanai 

skaits Izglītības darba un jaunatnes 

lietu speciālists, Izglītības un 

jaunatnes lietu speciāliste, 

Izglītības iestādes 

Pašvaldības līdzfinansējums 21 

maksas interešu izglītības 

programmai 

0 21 ↑ 

 Mūžizglītības ietvaros piedāvātie 

kursi, apmācības 

skaits 

(nosaukumi) 

Izglītības darba un jaunatnes 

lietu speciālists 

1 (Programma “Bērnu 

uzraudzības pakalpojumu 

sniegšana” – 8) 

1 (Latviešu valoda 

cittautiešiem) 

2 ↑ 

 Mūžizglītības ietvaros apmācītie 

cilvēki 

skaits Izglītības darba un jaunatnes 

lietu speciālists 

87 34 121 ↑ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 Īstenotās aktivitātes pedagogu 

tālākizglītībai 

skaits Izglītības darba un jaunatnes 

lietu speciālists, Izglītības un 

jaunatnes lietu speciāliste, 

Izglītības iestādes 

4 aktivitātes, kopā piedalījās 

330 pedagogi (1 aktivitāti 30 

pedagogiemorganizēja 

pašvaldība) 

13 17 ↑ 

 Piedāvātās tālākizglītības 

programmas 

skaits 

(nosaukumi) 

Izglītības darba un jaunatnes 

lietu speciālists 

1 (“Atbalsts publiskā un privātā 

sektora pakalpojumu 

sniedzējiem darbā ar trešo 

valstu pilsoņiem un personām, 

kurām nepieciešama 

starptautiskā aizsardzība” (24 

stundu programma; sākās 

2019.gada beigās, beidzās 

2020.gada pavasarī; 37 

dalībnieki)) 

dati tiek apkopoti  dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Iedzīvotāju vērtējums par vispārējās 

izglītības pakalpojumu kvalitāti 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   79,0 44,7 66,3 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   6,0 27,0 13,8 ↓ 

 Iedzīvotāju vērtējums par 

pieejamību vispārējās izglītības 

pakalpojumiem 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   nav datu nav datu nav datu ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   nav datu nav datu nav datu ↓ 

 Iedzīvotāju vērtējums par 

pirmsskolas izglītības pakalpojumu 

kvalitāti 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   71,6 54,3 65,2 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   9,7 18,7 13,0 ↓ 



 

 

 79 

Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 Iedzīvotāju vērtējums par 

pieejamību pirmsskolas izglītības 

pakalpojumiem 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   nav datu nav datu nav datu ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   nav datu nav datu nav datu ↓ 

 Iedzīvotāju vērtējums par 

mūžizglītības pakalpojumu kvalitāti 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   31,5 23,4 28,5 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   18,9 26,2 21,6 ↓ 

 Iedzīvotāju vērtējums par 

pieejamību mūžizglītības 

pakalpojumiem 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   nav datu nav datu nav datu ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   nav datu nav datu nav datu ↓ 

 Iedzīvotāju vērtējums par interešu 

izglītības bērniem kvalitāti 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   67,3 49,4 60,5 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   11,3 20,0 14,6 ↓ 

 Iedzīvotāju vērtējums par 

pieejamību interešu izglītībai 

bērniem  

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   nav datu nav datu nav datu ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   nav datu nav datu nav datu ↓ 

VTP9:  Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība 

 Trūcīgie iedzīvotāji skaits Sociālie dienesti 60 54 114 ↓ 

 Maznodrošinātie iedzīvotāji skaits Sociālie dienesti 86 200 286 ↓ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 Sociālā rehabilitācijas centra 

apmeklētāji (bērni ar FRT) 

skaits Sociālie dienesti 0 dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Dienas aprūpes centra apmeklētāji 

(pieaugušie ar GRT) 

skaits Sociālie dienesti 0 dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Specializētas darbnīcas personām ar 

GRT  

skaits Sociālie dienesti 0 dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Grupu dzīvokļi skaits Sociālie dienesti dati tiek apkopoti dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Sabiedriskas ēkas, kas pielāgotas 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

skaits Būvvaldes 15 dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Veselības aprūpes pakalpojumu 

daudzveidība 

skaits 

(piedāvāto 

medicīnisko 

pakalpojumu 

veidi) 

PSIA “Ādažu slimnīca”, 

medicīnas centrs “Liepa” 

dati tiek apkopoti dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Ģimenes ārstu prakšu skaits skaits PSIA “Ādažu slimnīca”, 

pašvaldība, medicīnas centrs 

“Liepa” 

dati tiek apkopoti dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Ārstu rezidenti, kas izgājuši 

apmācības PSIA “Ādažu slimnīca” 

skaits PSIA “Ādažu slimnīca”, 

medicīnas centrs “Liepa” 

dati tiek apkopoti dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Iedzīvotāju vērtējums par sociālās 

palīdzības un sociālo pakalpojumu 

kvalitāti 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   52,7 48,4 51,1 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   10,4 12,2 11,0 ↓ 

 Iedzīvotāju vērtējums par 

pieejamību sociālajai palīdzībai un 

sociālajiem pakalpojumiem 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   nav datu nav datu nav datu ↑ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   nav datu nav datu nav datu ↓ 

 Iedzīvotāju vērtējums par veselības 

aprūpes kvalitāti 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   68,4 51,2 62,1 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   17,0 26,8 20,6 ↓ 

 Iedzīvotāju vērtējums par 

pieejamību veselības aprūpei 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   nav datu nav datu nav datu ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   nav datu nav datu nav datu ↓ 

VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība 

 Skolu un sporta daļas 

apsaimniekotie sporta laukumi 

skaits Sporta daļa     

  stadions ar 400 m 

asfaltbetona skrejceliņiem 

  1 (Ādažu stadionā) 0 1 → 

  stadions ar 400 m 

gumijotiem skrejceliņiem 

  0 1 (Carnikavas sporta 

komplekss) 

1 → 

 basketbola laukums ar sintētisko 

segumu 

  2 (Ādažu stadionā) 1 (Brīvā laika 

pavadīšanas centrs 

“Kadiķis”) 

3 ↑ 

 basketbola laukums ar asfaltbetona 

segumu 

  0 4 (2 – Carnikavas sporta 

kompleksā, 2 – 

Carnikavas sporta 

laukumā) 

4 ↑ 

 pludmales volejbola laukumi   6 (2 Ādažu stadionā, 1 

Garkalnes ciemā, 1 Kadagā, 2 

Vējupes pludmalē) 

5 (1 – Carnikavas sporta 

laukumā, 1 –Carnikavas  

sporta kompleksā, 1 – 

Carnikavas parkā, 2 – 

Carnikavas pludmalē) 

11 ↑ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 klasiskā volejbola laukumi   3 (ĀBVS; ĀVS, Ādažu 

sākumskola) 

1 (Carnikavas 

pamatskola) 

4 ↑ 

 futbola laukumi   2 (Ādažu stadiona futbola 

laukums; Garkalnes ciema 

futbola laukums) 

2 (1 – Carnikavas sporta 

kompleksā, 1 – 

Carnikavas sporta 

kompleksā) 

4 ↑ 

 hokeja laukums ar bortiem   1 (Garkalnes ciema hokeja 

laukums) 

1 (Carnikavas sporta 

komplekss) 

2 ↑ 

 skriešanas, slēpošanas trase   1 (Meža taka ūdensrožu parkā) 4 (Sporta un aktīvās 

atpūtas centrs “Zibeņi”, 

Piejūras dabas parks, 

dambis no gājēju tilta 

līdz šosejai E67, 

Carnikavas sporta 

komplekss) 

5 ↑ 

 āra trenažieri   3 2 (Carnikavas parks, 

Carnikavas sporta 

komplekss) 

5 ↑ 

 ekstrēmo sporta veidu laukumi   0 1 (Liepu iela 10A) 1 ↑ 

 Sporta pasākumi** skaits Sporta daļa 18 21 39 ↑ 

 pašvaldības organizētie   7 (2019.gadā –12) 21 (2019.gadā – 28) 28 ↑ 

 citu organizāciju   11 (2019.gadā –9) 5 (2019.gadā – 7) 16 ↑ 

 Sporta pasākumu dalībnieku skaits 

** 

skaits Sporta daļa 4750 (2019.gadā –6000) 2850 (2019.gadā – 

12500, t.sk., Stirnu Bukā 

7000) 

7600 ↑ 

 Pieaugušo sporta komandas skaits 

(nosaukumi) 

Sporta daļa 4 privātās komandas – 

Volejbola klubs “Ādaži”, 

basketbola klubs “Emerald 

Zalaris”, florbola klubs “FBK 

4 (Latvijas basketbola 

līgas 3 līga basketbola 

komanda “FK 

Carnikava”; “FK 

Carnikava” – florbola 

8 ↑ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

SĀC”, MTB riteņbraukšanas 

komanda “Ādaži velo” 

komanda, kura piedalās 

Rīgas atklātajā 

čempionātā; “FK SĀC” – 

florbola komanda, kura 

piedalās 1. līgā; “FK 

Carnikava” – veterānu 

futbola klubs) 

 Iedzīvotāju vērtējums par sporta un 

aktīvās atpūtas iespējām 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   80,9 71,4 77,4 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   11,5 18,4 14,1 ↓ 

VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība 

 Kultūras pasākumi** skaits Ādažu kultūras centrs, tautas 

nams “Ozolaine” 

    

 Lietišķās un vizuālās mākslas 

izstādes 

  5 (2019.gadā – 12) 6 (2019.gadā – 9) 11 ↑ 

 Klasiskās un džeza mūzikas 

koncerti 

  1 (2019.gadā – 2) 0 (2019.gadā – 1) 1 ↑ 

 Koncerti ar ārvalstu mākslinieku 

dalību 

  0 (2019.gadā – 1) Novada svētku ietvaros 10 ↑ 

 Kora un tautas mūzikas koncerti   1 (2019.gadā – 8) 3 (2019.gadā – 5) 4 ↑ 

 Dziesmu svētku skates un 

gatavošanās pasākumi  

  0 (2019.gadā – 4) 1 (2019.gadā – 2) 1 ↑ 

 Amatiermākslas kolektīvu koncerti 

un pasākumi 

  15 (2019.gadā – 39) 12 (2019.gadā – 35) 27 ↑ 

 Populārās mūzikas koncerti   8 (2019.gadā – 4) 8 (2019.gadā – 4) 16 ↑ 

 Latvijas teātru viesizrādes un 

stāvizrādes 

  2 (2019.gadā – 2) 0 (2019.gadā – 0) 2 ↑ 



 

 

 84 

Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 Amatierteātru izrādes   0 (2019.gadā – 5) 1 (2019.gadā – 8) 1 ↑ 

 Izrādes bērniem   3 (2019.gadā – 4) 1 (2019.gadā – 1) 4 ↑ 

 Deju koncerti un konkursi   5 (2019.gadā – 8) 2 (2019.gadā – 8) 7 ↑ 

 Pasākumi, koncerti bērniem   0 (2019.gadā – 8) 1 (2019.gadā – 3) 1 ↑ 

 KC organizēti tradīciju pasākumi, 

svētki, brīvdabas pasākumi 

  6 (2019.gadā – 12) 4 (2019.gadā – 13) 10 ↑ 

 Novada svētki    0 (2019.gadā – 1) 0 (2019.gadā – 2) 0 ↑ 

 Kongresi, konferences, semināri, 

forumi, vēlēšanas 

  15 (2019.gadā – 45) 2 (2019.gadā – nav datu) 17 ↑ 

 Sapulces, prezentācijas, apmācības, 

infodienas 

  107 (2019.gadā – 122) 2 (2019.gadā – nav datu) 109 ↑ 

 Svinības un izklaides pasākumi   3 (2019.gadā – 15) 2 (2019.gadā – nav datu) 5 ↑ 

 Laulību ceremonijas un viesības   10 (2019.gadā – 17) 0 (2019.gadā – 3) 10 ↑ 

 Izglītojoši pasākumi, lekcijas, 

ekskursijas 

  17 (2019.gadā – 36) 3 (2019.gadā – nav datu) 20 ↑ 

 Filmas   8 (2019.gadā – 12) 4 (2019.gadā – 4) 12 ↑ 

 Labdarības pasākumi   3 (2019.gadā – 1) 2 (2019.gadā – 3) 5 ↑ 

 Izlaidumi   4 (2019.gadā – 4) 1 (2019.gadā – 1) 5 ↑ 

 Bibliotēkas apmeklētāji skaits Bibliotēkas 1547 (2019.gadā – 1710) 868 2415 ↑ 

 Bibliotēkā īstenotie pasākumi skaits 

(nosaukumi) 

Bibliotēkas 24 (2019.gadā – 177) 0 (2019.gadā – 1) 24 ↑ 

 Literārās izstādes   4 (2019.gadā – 71) - 71 ↑ 

 Tematiskās izstādes   2 (2019.gadā – 74) - 74 ↑ 

 Pasākumi   6 (2019.gadā – 6) 0 (2019.gadā – 1) 6 ↑ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 Tikšanās   2 (2019.gadā – 9) - 2 ↑ 

 Nodarbības   2 (2019.gadā – 2) - 2 ↑ 

 Projekti   2 (2019.gadā – 2) - 2 ↑ 

 Sacensības   3 (2019.gadā – 3) - 3 ↑ 

 Konkursi   3 (2019.gadā – 10) - 3 ↑ 

 Bibliotēkas krājums skaits Bibliotēkas 23795 16089 39884 ↑ 

 grāmatas   20005 (2019.gadā – 18120) 12913 32918 ↑ 

 periodiskie izdevumi   3790 (2019.gadā – 3557) 3130 6920 ↑ 

 Muzejos, novadpētniecības centros 

rīkotie pasākumi, tematiskās 

izstādes** 

skaits Ādažu Vēstures un mākslas 

galerija, Carnikavas 

Novadpētniecības centrs 

2 2 (papildus 4 pasākumi 

organizēti sadarbībā ar 

citām iestādēm un 

organizācijām) 

(2019.gadā – 7 CNC 

organizētie pasākumi, 

papildus 9 pasākumi –

sadarbībā ar citām 

iestādē un 

organizācijām) 

4 ↑ 

 Muzeja, novadpētniecības centra 

apmeklētāji** 

skaits Ādažu Vēstures un mākslas 

galerija, Carnikavas 

Novadpētniecības centrs 

400 3921 (1919. gadā – 

6287) 

4321 ↑ 

 Iedzīvotāju vērtējums par kultūras 

un izklaides pasākumiem 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   79,2 66,0 74,4 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   10,9 25,2 16,2 ↓ 

 Iedzīvotāju vērtējums par 

amatierkolektīviem pieaugušajiem 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   47,5 43,2 45,9 ↑ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   7,2 13,3 9,5 ↓ 

VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība 

 Deklarēto iedzīvotāju skaits skaits PMLP 12478 9819 22297 ↑ 

 Dabiskais pieaugums skaits Iedzīvotāju reģistrs 57 dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Daudzbērnu ģimenes skaits Sociālie dienesti 350 dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Biedrības un nodibinājumi (aktīvie) skaits Lursoft 143 119 262 ↑ 

 Jaunas interešu grupas ciemos skaits Attīstības un investīciju daļa 7 (5 grupas konkursā 

“Sabiedrība ar dvēseli”, 2 

jaunas biedrības – “Upmalu 

attīstības biedrība” un 

“Sudrablasis”) 

1 (Garupe) 8 ↑ 

 Īstenoto veselības veicināšanas 

pasākumu skaits projekta “Pasākumi 

vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai Ādažu novadā” ietvaros 

skaits Attīstības un investīciju daļa, 

Attīstības un plānošanas 

nodaļa 

118 66 184 ↑ 

 Mācību prakses vietas jauniešiem 

pašvaldības iestādēs 

skaits Izglītības darba un jaunatnes 

lietu speciālists, Izglītības un 

jaunatnes lietu speciāliste 

3 - 3 ↑ 

 Brīvprātīgajā darbā iesaistīto 

jauniešu skaits pašvaldības iestādēs 

skaits Izglītības darba un jaunatnes 

lietu speciālists, Izglītības un 

jaunatnes lietu speciāliste 

45 0 45 ↑ 

 Nodarbināto skolēnu skaits vasaras 

mēnešos 

darba vietas Izglītības darba un jaunatnes 

lietu speciālists, Izglītības un 

jaunatnes lietu speciāliste 

15 65 80 ↑ 

 Jauniešu iniciatīvu projekti skaits Izglītības darba un jaunatnes 

lietu speciālists, Izglītības un 

jaunatnes lietu speciāliste 

1 0 1 ↑ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 Bērni pašvaldības organizētajās 

aktivitātēs vasarā  

skaits Izglītības darba un jaunatnes 

lietu speciālists, Izglītības un 

jaunatnes lietu speciāliste 

217 132 349 ↑ 

 Bērnu, jauniešu centra apmeklētāji skaits Izglītības darba un jaunatnes 

lietu speciālists, Izglītības un 

jaunatnes lietu speciāliste 

0 0 0 ↑ 

 Īstenoti pasākumi iedzīvotāju, t.sk., 

bērnu, izglītošanai par drošību, 

policijas darbu 

skaits 

(nosaukumi) 

ĀPP, CPP • Īstenotas izglītojošas lekcijas 

skolā – 16 klasēm (~448 

bērnu)  

• Kārtības uzraudzība rītos pie 

izglītības iestādēm 

• Katru rītu skolā 

bērniem tiek pasniegta 

informatīva lekcija par 

drošību 

• Reidi bērniem, 

skaidrojot par 

nepieciešamību nēsāt 

atstarojošās vestes 

• Bērniem rītos 

nodrošināts drošs ceļš 

pie gulošajiem 

policistiem 

• Informatīvu kampaņu 

organizēšana 

bērnudārzos 

• Preventīvu vēstuļu 

nosūtīšana 

iedzīvotājiem par 

sīkiem pārkāpumiem 

(371 vēstule 

2020.gadā) 

 ↑ 

 Video novērošanas kameras skaits ĀPP, CPP 41 45 86 ↑ 

 Ugunsgrēki skaits Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests 

17 19 36 ↓ 

 Administratīvie pārkāpumi skaits Administratīvā komisija 405 dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↓ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 Iedzīvotāju vērtējums par 

sabiedrisko kārtību 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   84,0 82,9 83,6 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   10,3 8,6 9,7 ↓ 

VTP14: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība 

 Padziļinātas iedzīvotāju viedokļa 

aptaujas laikā aptaujātie respondenti 

skaits Sabiedrisko attiecību daļa, 

Sabiedrisko attiecību nodaļa 

694 363 1057 ↑ 

 Formas, kādā veidā tiek sasniegti 

iedzīvotāju viedokļi 

skaits Sabiedrisko attiecību daļa, 

Sabiedrisko attiecību nodaļa, 

Būvvaldes 

    

 aptaujas   6 10 16 ↑ 

 sabiedriskās apspriedes   2 2 4 ↑ 

 sanāksmes   dati tiek apkopoti dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 darba grupas   dati tiek apkopoti dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 iedzīvotāju padomes   dati tiek apkopoti dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 viedās tehnoloģijas   dati tiek apkopoti dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Izstrādātie tematiskie plāni, 

koncepcijas 

skaits Būvvaldes 1 (apzaļumošanas koncepcija) 1 (vizuālās identitātes 

koncepcija) 

2 ↑ 

 Izstrādātie pašvaldības 

lokālplānojumi un detālplānojumi 

skaits Būvvaldes dati tiek apkopoti dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Iedzīvotāju vērtējums par novada 

attīstību 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   85,2 62,3 76,8 ↑ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   11,8 32,5 19,4 ↓ 

 Iedzīvotāju vērtējums par apbūves 

vidi kopumā 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   79,9 67,9 75,5 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   16,3 26,3 20,0 ↓ 

 Iedzīvotāju vērtējums par apbūves 

vidi konkrētajā ciemā 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   69,8 64,2 67,7 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   26,3 32,2 28,5 ↓ 

 Iedzīvotāju vērtējums par iespēju 

iesaistīties pašvaldības lēmumu 

pieņemšanā  

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   43,0 34,5 39,8 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   27,8 37,9 31,6 ↓ 

VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām 

 Sadarbības līgumi ar citām 

pašvaldībām 

skaits, 

informācija 

Attīstības un investīciju daļa, 

Attīstības un plānošanas 

nodaļa, Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, iestādes, 

struktūrvienības 

4 (Pierīgas pašvaldības, Rīgas 

dome, Garkalnes dome, 

Carnikavas dome) 

5 (Gruzija, Ukraina, 

Polija, Somija, Ādaži) 

8 ↑ 

 Sadarbības līgumi ar privātajiem 

investoriem, uzņēmējiem, 

privātpersonām, t.sk., projekti, kur 

privātie investori līdzfinansē 

komunikāciju izveidē 

skaits, 

informācija 

Attīstības un investīciju daļa, 

Attīstības un plānošanas 

nodaļa, Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, iestādes, 

struktūrvienības 

1 (CSDD) 1 (ar organiskās sintēzes 

institūtu) 

3 ↑ 

 Sadarbības līgumi ar LR ministrijām skaits, 

informācija 

Attīstības un investīciju daļa, 

Attīstības un plānošanas 

nodaļa, Saimniecības un 

3 (2 ar Aizsardzības ministriju, 

VARAM) 

dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

infrastruktūras daļa, iestādes, 

struktūrvienības 

 Sadarbības līgumi ar valsts iestādēm skaits, 

informācija 

Attīstības un investīciju daļa, 

Attīstības un plānošanas 

nodaļa, Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, iestādes, 

struktūrvienības 

3 (LIAA, NBS, VID) 2 (AS “Latvijas valsts 

meži”, VAS “Latvijas 

dzelzceļš”) 

5 ↑ 

 Sadarbības līgumi ar citām iestādēm skaits, 

informācija 

Attīstības un investīciju daļa, 

Attīstības un plānošanas 

nodaļa, Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, iestādes, 

struktūrvienības 

2 (RPR, RTU) dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Sadarbība uzņēmējdarbības 

sekmēšanai 

skaits, 

informācija 

Attīstības un investīciju daļa, 

Attīstības un plānošanas 

nodaļa, Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, iestādes, 

struktūrvienības 

   ↑ 

 esošie sadarbības līgumi   0 dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 īstenotās aktivitātes   2 (notiek sadarbība ar LIAA 

biznesa inkubatoru, sadarbība 

ar biedrību “Ādažu uzņēmēji”) 

1 (LIAA) 3 ↑ 

 Sadarbības līgumi ar nevalstiskajām 

organizācijām 

skaits, 

informācija 

Attīstības un investīciju daļa, 

Attīstības un plānošanas 

nodaļa, Saimniecības un 

infrastruktūras daļa, iestādes, 

struktūrvienības 

6 (3 ar “Iespējamā misija”, 

“Dzīvo sapņu fonds”, Pierīgas 

partnerības, Jaunsardzes un 

informācijas centrs) 

dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā 

 Konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” 

īstenotie projekti 

skaits Attīstības un investīciju daļa, 

Attīstības un plānošanas 

nodaļa 

17 9 26 ↑ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 teritorijas labiekārtošanai   8 4 12 ↑ 

 izglītojošu, kultūras, sporta un 

sociālo pasākumu attīstība 

  9 5 14 ↑ 

 ēku remontiem   0 0 0 ↑ 

 Ziemassvētku konkursa dalībnieki skaits Attīstības un investīciju daļa, 

Attīstības un plānošanas 

nodaļa 

6 0 6 ↑ 

 Biedrību, nodibinājumu, mākslas 

kolektīvu, organizāciju, komersantu 

un fizisku personu iniciatīvu 

konkursa projekti 

skaits Attīstības un investīciju daļa, 

Attīstības un plānošanas 

nodaļa 

2 0 2 ↑ 

 Sakoptas vides konkursa dalībnieki skaits Attīstības un investīciju daļa, 

Attīstības un plānošanas 

nodaļa 

2 0 2 ↑ 

 Izstrādāti ciemu plāni skaits Attīstības un investīciju daļa, 

Attīstības un plānošanas 

nodaļa 

0 1 (Garupe) 1 ↑ 

VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija 

 Ciemi, kuros izveidoti pašvaldības 

pakalpojumu centri 

skaits Valsts un pašvaldību vienotais 

klientu apkalpošanas centrs 

1 1 2 ↑ 

 Valsts un pašvaldību vienotajā 

klientu apkalpošanas centrā 

apkalpotie klienti** 

skaits Valsts un pašvaldību vienotais 

klientu apkalpošanas centrs 

    

 klātienē   2913 (2019.gadā – 7164) 4353 (2019.gadā – 6601) 7266 ↓ 

 neklātienē   794 (2019.gadā – 78) dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 

 Valsts un pašvaldību vienotajā 

klientu apkalpošanas centrā sniegtie 

pakalpojumi** 

skaits Valsts un pašvaldību vienotais 

klientu apkalpošanas centrs 

3707 (2019.gadā – 7242) dati tiek apkopoti dati tiek 

apkopoti 

↑ 
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Vidējā 

termiņa 

prioritāte 

Uzraudzības indikators 

Uzraudzības 

indikatora 

vērtība 

Informācijas avots 

Uzraudzības indikatora bāzes vērtība (uz 31.12.2020.) Vēlamā 

izmaiņu 

tendence Ādažu pagasts Carnikavas pagasts Kopā 

 Iedzīvotāju vērtējums par 

pašvaldības darbu 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   69,8 52,3 62,8 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   19,8 36,0 26,3 ↓ 

 Iedzīvotāju vērtējums par 

informāciju par pašvaldības darbu 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   68,2 61,5 65,7 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   18,7 27,9 22,1 ↓ 

 Iedzīvotāju vērtējums par namu 

apsaimniekošanas pakalpojumiem 

% Iedzīvotāju aptauja*     

 apmierina vai drīzāk apmierina   54,6 35,7 47,6 ↑ 

 neapmierina vai drīzāk neapmierina   19,2 21,6 20,1 ↓ 

 

* Iedzīvotāju aptauja tiek veikta vienu reizi trīs gados. 

** Rādītāja izmaiņas būtiski ietekmēja Covid-19 ierobežojumi 

 


