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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 IV 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 23.02.2021. 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 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: 

AID ─ Attīstības un investīciju daļa 

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

ĀBJSS ─ Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola 

ĀBVS ─ Ādažu Brīvā Valdorfa skola 

ĀMMS ─ Ādažu Mākslas un mūzikas skola 

ĀND ─ Ādažu novada dome 

ĀPII ─ Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde 

ĀPP ─ Ādažu pašvaldības policija 

ĀVS ─ Ādažu vidusskola 

CMMS ─ Carnikavas Mūzikas un mākslas skola 

CPII ─ Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde 

CPS ─ Carnikavas pamatskola 

CSS ─ centralizētā siltumapgādes sistēma 

dnn ─ diennakts 

EJZF ─ Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 

EPC ─ energoefektivitātes pakalpojuma līgums 

ES ─ Eiropas Savienība 

ESF ─ Eiropas Sociālais fonds 

EUR ─ eiro 

GRT ─ garīga rakstura traucējumi 

IT ─ Informācijas tehnoloģiju nodaļa 

km ─ kilometrs 

km3 ─ kubikkilometrs 

KPII ─ Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde 

LAD ─ Lauku atbalsta dienests 

LIFE ─ Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā 

LR ─ Latvijas Republika 

LV ─ Latvijas valsts 

m ─ metrs 

m3 ─ kubikmetrs 

MK ─ Ministru Kabinets 

NAI ─ notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

NBS ─ Nacionālie bruņotie spēki 

Nr. ─ numurs 

NVO ─ nevalstiskā organizācija 

P/A ─ pašvaldības aģentūra 

PII ─ pirmsskolas izglītības iestāde 

 
1 MK 14.10.2014. noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
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PPP ─ publiskā privātā partnerība 

PSIA ─ pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

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

RPR ─ Rīgas plānošanas reģions 

SAD ─ Sabiedrisko attiecību daļa 

SAM ─ specifiskais atbalsta mērķis 

SIA ─ sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SID ─ Saimniecības un infrastruktūras daļa 

SVID ─ stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

TIC ─ tūrisma informācijas centrs 

TP ─ Tehniskais projekts 

t.sk. ─ tai skaitā 

tūkst. ─ tūkstotis 

u.c. ─ un citi 

UKT ─ ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli 

VRG ─ vietējā rīcības grupa 

VUGD ─ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

VTP ─ vidēja termiņa prioritāte 
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Investīciju plāns 
 

Investīciju plānā ietverti pasākumi, kuru indikatīvās izmaksas ir vismaz 50 tūkst. EUR. Projekti tabulās apkopoti pa vidējā termiņa prioritātēm, bet nav 

norādīti prioritārā secībā un tiks īstenoti, ņemot vērā attiecīgajam gadam pieejamos finanšu resursus. Jaunu ēku būvniecības projekti dažādās jomās 

atspoguļi pie VT5. 

 

VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

1.1. C1.1.2.1.1. Ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu attīstība 

(Nēģu iela) 

VTP1 111 640 100    2019.-

2021. 

Ūdensapgādes tīklu 

rekonstrukcija Nēģu ielā. 

P/A “Carnikavas 

Komunālserviss” 

Carnikavas 

1.2. Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības 

sistēmas attīstības projekta 

īstenošana līdz Stapriņiem 

VTP1 220 000 50  50  2021.-

2022. 

Īstenots projekts 

ūdenssaimniecības sistēmas 

attīstībai līdz Stapriņiem. 

SIA “Ādažu 

Ūdens” 

Ādažu 

1.3. Ā1.1.4.3. Jaunas uz 

atjaunojamiem resursiem 

balstītas, katlu mājas izbūve 

(vai esošās pārbūve) Ādažu 

centrā 

VTP1 800 000  x  x 2021.-

2027. 

Pārbūvēta – izbūvēta jauna – 

esoša, uz atjaunojamiem 

resursiem balstīta, katlu māja 

Ādažu centrā, lai nodrošinātu 

centralizēto siltumapgādi. 

SIA “Ādažu 

Namsaimnieks” 

Ādažu 

1.4. C1.1.2.1.2. Ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu attīstība 

(Mežrožu ielā) 

VTP1 71 200 100    2021. Ūdensvada izbūve Mežrožu 

ielā, Carnikavā. 

P/A “Carnikavas 

Komunālserviss” 

Carnikavas 

1.5. C1.1.2.1.3. Ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu attīstība 

(Kalngales NAI) 

VTP1 100 000 100    2021. Kalngales NAI paplašināšana 

līdz 110 m3 diennaktī. 

P/A “Carnikavas 

Komunālserviss” 

Carnikavas 

1.6. C1.1.6.1. Interneta pieejas 

punktu izveide 

VTP1 50 000 15 85   2021. Izveidoti publiskā interneta 

pieejas punkti visos ciemos 

(prioritāri – Lilastes 

stāvlaukums, pie plānotā 

pašvaldības pakalpojumu 

centra Mežciema iela 26, 

Dangu mežs, Gaujas stacija, 

IT nodaļa, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Administratīvā 

nodaļa 

Carnikavas 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

Garciema stacija, Carnikavas 

tirgus laukums.). 

1.7. C1.1.4.3. Siltumtrašu 

atjaunošana 

VTP1 100 000 100    2021.-

2027. 

Siltumtrases rekonstrukcija 

Carnikavā; Siltummezglu 

modernizācija. Atjaunotas 

siltumtrases 300 m garumā. 

P/A “Carnikavas 

Komunālserviss” 

Carnikavas 

1.8. Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības 

sistēmas attīstības projekta 

īstenošana Smilgās 

VTP1 320 000 100    2022.-

2024. 

Īstenots projekts 

ūdenssaimniecības sistēmas 

attīstībai Smilgās. 

SIA “Ādažu 

Ūdens” 

Ādažu 

1.9. Ā1.1.2.4. Centralizētās 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas pakalpojumu 

attīstības projektu īstenošana, 

t.sk.,  centralizēti piegādātā 

dzeramā ūdens kvalitātes 

paaugstināšanai 

VTP1 1 800 000    100 2022.-

2027. 

Aktivitātes centralizētās 

kanalizācijas sistēmas attīstībai 

(ieskaitot pieslēgumu skaitu 

palielināšanu). Centralizēto 

tīklu izbūve Ādažu 

aglomerācijā atbilstoši  SIA 

“Ādažu Ūdens” investīciju 

projektu sarakstam. Blīvi 

apdzīvota teritorija 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem – SIA “Ādažu 

Ūdens” izpratnē ir 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas 

aglomerācija – Ādaži, Kadaga, 

Stapriņi un Garkalne. 

Trūkstošo kanalizācijas tīklu 

posmu izbūve Baltezerā. 

SIA “Ādažu 

Ūdens” 

Ādažu 

1.10. Ā1.1.4.2. Jaunu 

siltumenerģijas patērētāju 

piesaiste CSS tās esošajās 

robežās 

VTP1 

 

 100    2022.-

2027. 

Piesaistīti jauni siltumenerģijas 

patērētāji CSS tās esošajās 

robežās. Centralizētajai 

siltumapgādei pieslēgt ēku 

Gaujas ielā 16. 

SIA “Ādažu 

Namsaimnieks” 

Ādažu 

1.11. Ā1.1.2.6. Jaunu NAI izbūve 

teritorijā uz Ādažu un 

Carnikavas pagastu robežas 

VTP1 3 000 000 x   x 2027. Īstenots projekts jaunas NAI 

izbūvei uz Ādažu un 

Carnikavas pagastu robežas. 

SIA “Ādažu 

Ūdens” 

Ādažu 
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ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2021-2027), IV SĒJUMS – INVESTĪCIJU PLĀNS,  

23.03.2021. 

 

 

VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

2.1. C2.1.3.2. Carnikavas ciema 

Cēlāju daļas aizsardzība pret 

krasta eroziju 

VTP2 1 000 000 x x   2017.-

2021. 

Krasta nostiprināšana ar 

rievsienu aiz novadpēniecības 

centra līdz Cēlājiem. 

Cēlāju ciemata aizsardzība un 

1,2 km krasta stiprinājumu 

izbūve. Nodrošināta Cēlāju 

ciema iedzīvotāju aizsardzība 

pret krasta eroziju. 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, P/A 

“Carnikavas 

Komunālserviss” 

Carnikavas 

2.2. Ā2.1.1.2. Krasta 

nostiprināšanas pasākumu 

īstenošana posmā no 00/00 līdz 

Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu 

Kultūrizglītības centra 

VTP2 587 000 15 85   2021.-

2027. 

Nostiprināts krasts, nepieļaujot 

krasta tālāku noskalošanu un 

aizsargājot atjaunoto Centra 

poldera aizsargdambi (rievpāļi, 

rievsienu veidošana, straumes 

novirzīšana ar būnām). 

SID, AID Ādažu 

2.3. Ā2.1.1.3. Pretplūdu 

aizsargbūvju būvniecība no 

Kadagas tilta līdz Gaujas-

Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu 

stacija) 

VTP2 2 145 333 17,26 79,69  3,05 2021.-

2027. 

Izstrādāti pretplūdu 

aizsarggrāvju būvprojekti un 

izbūvēts pretplūdu dambis no 

Gaujas tilta līdz Gaujas – 

Daugavas kanālam: 

• jauna aizsargdambja 

būvniecība Gaujas 

kreisajā krastā (no 

Kadagas tilta līdz Gaujas – 

Daugavas kanālam), 

• jaunas poldera sūkņu 

stacijas Nr.2 (pie Vējupes 

caurtekas-regulatora) 

būvniecība, 

• Gaujas kreisā krasta 

atsevišķu posmu 

stiprināšanu, 

SID, AID Ādažu 
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ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2021-2027), IV SĒJUMS – INVESTĪCIJU PLĀNS,  

23.03.2021. 

 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

• Kadagas ceļa pārbūvei (no 

Kadagas tilta līdz 

pagriezienam uz 

“Abzaļiem”). 

Pasargātas teritorijas no 

applūšanas, t.sk. Vidusskola. 

2.4. Ā2.1.1.1.1. Polderu teritoriju 

attīstība (Stapriņu 

novadgrāvja, Ādažu Centra 

poldera novadgrāvja 

atjaunošana) 

VTP2 140 000 10 90   2021.-

2027. 

Atjaunoti novadgrāvji no 

Stapriņiem līdz Gaujas – 

Daugavas kanālam un gar 

Ādažu Centra poldera 

aizsargdambi. 

SID Ādažu 

2.5. Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja 

atjaunošana Saules pļavās 

VTP2 270 000 100    2022.-

2027. 

Pasargātas teritorijas 

“Pārgaujas” teritorijā 2,2 km 

garumā. 

SID Ādažu 

2.6. Ā2.1.3.1. Hidroloģiskā modeļa 

izstrāde un nepieciešamo 

pasākumu veikšana plūdu risku 

mazināšanai 

VTP2 50 000 100    2022.-

2027. 

Veikti pasākumi plūdu riska 

mazināšanai atbilstoši 

izstrādātajam hidroloģiskajam 

modelim. 

SID Ādažu 

2.7. Ā2.1.3.2. Plūdu riska 

novēršanas pasākumu un 

rīcības noteikšana 

VTP2 50 000 100    2022.-

2027. 

Noteikti pasākumi un rīcības 

plūdu riska novēršanai. 

SID Ādažu 

2.8. Ā2.1.3.3. Gaujas krastu 

erozijas monitoringa veikšana 

un upes gultnes korekcija, 

izmantojot gultnes bagarēšanu 

VTP2 500 000 100    2022.-

2027. 

Pastāvīgi tiek veikts Gaujas 

krasu erozijas monitorings un 

upes gultnes korekcijas, 

izmantojot gultnes bagarēšanu. 

SID Ādažu 

2.9. C2.1.3.1. Laveru un Mangaļu 

sūkņu stacijas rekonstrukcija 

VTP2 800 000 x x   2024.-

2027. 

Rekonstruēta Mangaļu sūkņu 

stacija. Rekonstruēta Laveru 

sūkņu stacija. 

P/A “Carnikavas 

Komunālserviss” 

Carnikavas 
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ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2021-2027), IV SĒJUMS – INVESTĪCIJU PLĀNS,  

23.03.2021. 

 

VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

3.1. C3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu un 

ielu infrastruktūras uzturēšana 

un attīstība (Aizvēju iela) 

VTP3 50 000 10 90   2020.-

2021. 

Viršu ielas posma asfaltbetona 

seguma atjaunošana. 

P/A “Carnikavas 

Komunālserviss”

, VRG 

Carnikavas 

3.2. C3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu un 

ielu infrastruktūras uzturēšana 

un attīstība (Vanagu iela) 

VTP3 112 500 100    2020.-

2022. 

Gājēju ietves izbūve Vanagu 

ielā. 

P/A “Carnikavas 

Komunālserviss” 

Carnikavas 

3.3. C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma 

Vecāķi – Lilaste projektēšana 

un būvniecība 

VTP3 8 048 000 x x   2020.-

2022. 

Atjaunota topogrāfija. 

Sagatavota tehniskā 

specifikācija. Izstrādāts 

EiroVelo 13 ceļa posma 

Vecāķi – Lilaste būvprojekts. 

Izbūvēts EiroVelo 13 ceļa 

posms Vecāķi – Lilaste. 23 km 

asfaltēta un apgaismota 

veloceļa izbūve, norāžu 

sistēmas izveide, atpūtas vietu 

(soliņi, velo novietnes u.c.) 

izveide. 

P/A “Carnikavas 

Komunālserviss”

, Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Būvvalde 

Carnikavas 

3.4. Ā3.1.2.3.1. Pašvaldības ceļu / 

ielu ar grants un šķembu 

segumu nomaiņa pret bruģi vai 

melno segumu (Bērzu iela) 

VTP3 80 000 100    2021. Ielu apgaismojuma veco-

bojāto armatūru nomaiņa. Ceļa 

seguma virskārtas maiņa uz 

betona bruģakmens segumu 

+TP. 200 m. 

SID Ādažu 

3.5. C3.1.1.1. Carnikavas ciema 

centra drošas transporta/gājēju 

sistēmas izveidošana (Stacijas 

iela) 

VTP3 715 605 100    2021. Stacijas ielas posma no Rīgas 

ielas līdz Rīgas ielai un auto 

stāvlaukuma pārbūve (500m). 

P/A “Carnikavas 

Komunālserviss”

, Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Būvvalde 

Carnikavas 

3.6. C3.1.1.2. Carnikavas ciema 

centra drošas transporta/gājēju 

sistēmas izveidošana (Liepu 

aleja) 

VTP3 130 000 100    2021. Liepu alejas asfaltbetona 

seguma atjaunošana. 

P/A “Carnikavas 

Komunālserviss”

, Attīstības un 

plānošanas 

Carnikavas 
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ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2021-2027), IV SĒJUMS – INVESTĪCIJU PLĀNS,  

23.03.2021. 

 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

nodaļa, 

Būvvalde 

3.7. C3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu un 

ielu infrastruktūras uzturēšana 

un attīstība (Viršu iela) 

VTP3 140 000 100    2021. Viršu ielas posma asfaltbetona 

seguma atjaunošana. 

P/A “Carnikavas 

Komunālserviss” 

Carnikavas 

3.8. C3.1.1.2.1. Carnikavas ciema 

centra satiksmes drošības 

uzlabošanas 1. kārtas 

īstenošana (Tunelis zem 

dzelzceļa) 

VTP3 500 000 x x   2021. Izbūvēt tunelis drošam 

dzelzceļa šķērsojumam. 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, P/A 

“Carnikavas 

Komunālserviss”

, Latvijas 

Dzelzceļš 

Carnikavas 

3.9. Ā3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu / 

ielu ar melno segumu 

atjaunošana (Ķiršu iela) 

VTP3 880 000 100    2021.-

2022. 

“Ķiršu ielas rekonstrukcija (0,8 

km)”. Izstrādāts TP. Izbūvēts 

betona bruģakmens segumu, 

trotuārs. Ielu apgaismojuma 

veco-bojāto armatūru nomaiņa. 

Ķiršu un Ziedu ielas projekti 

tiek īstenoti kopā. 

SID Ādažu 

3.10. Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / 

ielu ar melno segumu 

atjaunošana (Mežaparka ceļš) 

VTP3 3 792 263 x   x 2021.-

2022. 

Atjaunots Mežaparka ceļš: 

izbūvēts ceļa brauktuves 

posms (1,6 km), atjaunots 

asfaltbetona segums, izbūvēts 

gājēju un veloceliņš. 

SID, 

Aizsardzības 

ministrija 

Ādažu 

3.11. Ā3.1.2.2.1. Pašvaldības ceļu / 

ielu ar grants un šķembu 

segumu atjaunošana – projekts 

“Laveru ceļa grants seguma 

pārbūve, Ādažu novadā” 

(Laveru ceļš) 

VTP3 376 674 10 90   2021.-

2022. 

Atjaunots Laveru ceļš, 0,820 

km. 

SID, AID Ādažu 

3.12. Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz 

Ādažu dienas aprūpes centru 

pilngadīgām personām ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

un rehabilitācijas centru 

bērniem ar īpašām vajadzībām 

VTP3 50 000 100    2021.-

2022. 

Izbūvēts ceļš no Attekas ielas 

līdz Ādažu dienas aprūpes 

centram pilngadīgām 

personām ar garīgās attīstības 

traucējumiem un 

SID Ādažu 
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ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2021-2027), IV SĒJUMS – INVESTĪCIJU PLĀNS,  

23.03.2021. 

 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

rehabilitācijas centram 

bērniem ar īpašām vajadzībām. 

3.13. Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII 

“Strautiņš” uz Pirmās ielas 

labiekārtošana 

VTP3 

 

130 000 100    2021.-

2023. 

Pie ĀPII “Strautiņš” 

labiekārtota stāvvieta uz 

Pirmās ielas, 3 kārtas. 

SID Ādažu 

3.14. Ā3.1.1.2.1. Satiksmes drošības 

uzlabošanas projektu izstrāde 

un īstenošana uz Ādažu 

pašvaldības ceļiem un ielām 

(Uz dažādiem ceļiem un ielām) 

VTP3 50 000 x   x 2021.-

2027. 

Īstenoti projekti satiksmes 

drošības uzlabošanai uz Ādažu 

pašvaldības ceļiem un ielām. 

Uzstādītas ātrumu samazinošās 

zīmes, labiekārtotas gājēju 

pārejas, ierīkots apgaismojums 

pie gulošajiem policistiem 

(Alderu iela, Kanāla iela, 

Draudzības ielas posmā no 

Attekas ielas līdz Saules ielai, 

Kadagas iela posmā no tilta līdz 

Kadagai u.c. Ādažu novadā). 

Sakārotas dzīvojamās zonas 

atbilstoši LV LR standartiem 

(t.sk., ātrumu slāpējošiem 

elementiem). 

SID Ādažu 

3.15. Ā3.1.1.2.2. Satiksmes drošības 

uzlabošanas projektu izstrāde 

un īstenošana uz Ādažu 

pašvaldības ceļiem un ielām 

(Alderu un Kanālu ielas) 

VTP3 1 280 585 100    2021.-

2027. 

“Alderu un Kanāla ielu 

rekonstrukcija (5,0 km)”. 

Izstrādāts TP. Atjaunots 

asfaltbetona segums, izbūvēts 

gājēju un veloceliņš un 

apgaismojums. 

SID Ādažu 

3.16. Ā3.1.1.2.3. Satiksmes drošības 

uzlabošanas projektu izstrāde 

un īstenošana uz Ādažu 

pašvaldības ceļiem un ielām 

(Kadagas ceļš) 

VTP3 1 000 000 x   x 2021.-

2027. 

Atjaunots Kadagas ceļš, 

atjaunots gājēju celiņš, ierīkots 

apgaismojums (Gaujas tilts – 

Kadaga, 1,5 km). Uzlabots visu 

satiksmes dalībnieku drošības 

līmenis. 

Atjaunota gājēju ietve. 

SID Ādažu 
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ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2021-2027), IV SĒJUMS – INVESTĪCIJU PLĀNS,  

23.03.2021. 

 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

3.17. Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / 

ielu ar melno segumu 

atjaunošana (Eimuru ceļš) 

VTP3 1 000 000 15 85   2021-

2027. 

Atjaunots Eimuru ceļš. 

Par Ataru ceļa pārbūves 

projektu Eimuru industriālajā 

teritorijā informācija pie 

pasākuma Ā6.1.1.1.1. 

SID, AID Ādažu 

3.18. Ā3.1.2.2.2. Pašvaldības ceļu / 

ielu ar grants un šķembu 

segumu atjaunošana 

(Smilškalnu ceļš) 

VTP3 1 134 969 30 70   2021.-

2027. 

“Smilškalnu ceļš (autoceļa pie 

mājām “Uguntiņas”, 

“Kārpiņas” būvniecība) (4,0 

km)”. Aktualizēts TP. Izbūvēts 

asfaltbetona segums, gājēju 

celiņš, velo celiņš, 

apgaismojums. 

SID Ādažu 

3.19. C3.1.2.2. Ielu seguma 

atjaunošana un izveide 

VTP3 165 928 25 75 (ES 

Interreg 

Central 

Baltic 

1.kārtai) 

  2021.-

2027. 

Lielās ielas Garupē dubultās 

virsmas apstrāde un 

apgaismojums. 

Baznīcas ielas pārbūve. 

Dzirnupes ielas pārbūves 

posms. 

Viršu ielas atzars uz Sproģu 

ielu. 

P/A “Carnikavas 

Komunālserviss” 

Carnikavas 

3.20. Ā3.1.2.3.2. Pašvaldības ceļu / 

ielu ar grants un šķembu 

segumu nomaiņa pret bruģi vai 

melno segumu (Skolas iela) 

VTP3 230 000 100    2021.-

2027. 

Ceļa seguma virskārtas maiņa 

uz betona bruģakmens segumu 

+TP. Ielu apgaismojuma veco-

bojāto armatūru nomaiņa. 

Skolas ielas izbūve līdz Ziedu 

ielai. Izstrādāts TP. Veikta 

ielas izbūve. 400 m. 

SID Ādažu 

3.21. Ā3.1.2.3.3. Pašvaldības ceļu / 

ielu ar grants un šķembu 

segumu nomaiņa pret bruģi vai 

melno segumu (Inču iela) 

VTP3 800 000 100    2021.-

2027. 

Inču ielas rekonstrukcija (1,4 

km). Izbūvēts asfaltbetona 

segums. 

SID Ādažu 

3.22. Ā3.1.2.3.4. Pašvaldības ceļu / 

ielu ar grants un šķembu 

segumu nomaiņa pret bruģi vai 

melno segumu (Dārza iela) 

VTP3 240 000 100    2021.-

2027. 

Ielu apgaismojuma veco-

bojāto armatūru nomaiņa. Ceļa 

seguma virskārtas maiņa uz 

betona bruģakmens segumu 

+TP. 650 m. 

SID Ādažu 
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ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2021-2027), IV SĒJUMS – INVESTĪCIJU PLĀNS,  

23.03.2021. 

 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

3.23. Ā3.1.2.3.5. Pašvaldības ceļu / 

ielu ar grants un šķembu 

segumu nomaiņa pret bruģi vai 

melno segumu (Gaujmalas 

iela) 

VTP3 140 000 100    2021.-

2027. 

Gaujmalas ielas rekonstrukcija 

(0,36 km). Izbūvēts betona 

bruģakmens segums. 350 m. 

SID Ādažu 

3.24. Ā3.1.2.3.6. Pašvaldības ceļu / 

ielu ar grants un šķembu 

segumu nomaiņa pret bruģi vai 

melno segumu (Ziedu iela) 

VTP3 199 250 100    2021.-

2027. 

Ceļa seguma virskārtas maiņa 

uz betona bruģakmens segumu 

+TP. Ielu apgaismojuma veco-

bojāto armatūru nomaiņa. 450 

m. 

Ķiršu un Ziedu ielas projekti 

tiek īstenoti kopā. 

SID Ādažu 

3.25. Ā3.1.2.3.7. Pašvaldības ceļu / 

ielu ar grants un šķembu 

segumu nomaiņa pret bruģi vai 

melno segumu (Lauku iela) 

VTP3 390 000 100    2021.-

2027. 

Izstrādāts Lauku ielas izbūves 

projekts. Izbūvēta Lauku iela. 

SID Ādažu 

3.26. Ā3.1.3.1.1. Izbūvēt 

energoefektīvu apgaismojumu 

vietās, kur tas vēl nav 

nodrošināts (Ataros) 

VTP3 175 000 100    2021.-

2027. 

Izbūvēts energoefektīvs 

apgaismojums Ataros. 

SID Ādažu 

3.27. Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas 

izbūve 

VTP3 50 000 100    2021.-

2027. 

Izbūvēta Vidlauku iela, 2 km. SID Ādažu 

3.28. C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve VTP3 2 180 000 x x   2021.-

2027. 

Izveidoti pievadceļi un 

piekļuve piekrastes joslai un 

kāpu amfiteātrim – Aizvēju 

iela. 

Atjaunoti pievadceļi, takas uz 

jūru un Gaujas grīvu 

Carnikavā. 

Atjaunoti pievadceļi uz jūru 

Gaujā. 

Atjaunots pievadceļš Laveru 

ciemam. 

Pieeja Gaujas upei – Atpūtas 

iela. 

P/A “Carnikavas 

Komunālserviss”

, Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Būvvalde 

Carnikavas 
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ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2021-2027), IV SĒJUMS – INVESTĪCIJU PLĀNS,  

23.03.2021. 

 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

3.29. Ā3.1.4.2. Paralēlceļa 

projektēšana, saskaņošana un 

izbūve no Vārpiņu ielas līdz 

Ziemeļbulles ielai (Zelmeņu 

iela) 

VTP3 1 000 000 100    2021.-

2027. 

Izprojektēts un izbūvēts 

paralēlceļš no Vārpiņu ielu un 

Ziemeļbulles ielai (Stapriņos). 

SID Ādažu 

3.30. C3.2.2.1. Auto stāvlaukumu 

izveide un paplašināšana 

VTP3 660 000 x x   2021.-

2027. 

Izveidots stāvlaukums Dangu 

mežā (Karlsona parks). 

Izveidots stāvlaukums Garā 

ielā 20. 

Lilastes stāvlaukuma 

paplašināšana un 

labiekārtošana. 

P/A “Carnikavas 

Komunālserviss”

, Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Būvvalde 

Carnikavas 

3.31. Ā3.2.2.2. Stāvvietas izbūve 

Gaujas 31 

VTP3 130 000 100    2021.-

2027. 

Stāvvietas 2.kārtas izbūve 

Gaujas ielas 31, Ādažos 

teritorijā (paplašināšana). 

SID Ādažu 

3.32. C3.2.2.2. Auto stāvlaukumu 

labiekārtošana, mobilitātes 

punktu izveide pie dzelzceļa 

stacijām 

VTP3 4 500 000 x x   2021.-

2027. 

Labiekārtoti auto stāvlaukumi, 

izveidoti mobilitātes punkti pie 

dzelzceļa stacijām. 

Izprojektēts un izbūvēts Park/ 

ride stāvlaukums pie 

Carnikavas pagasta dzelzceļa 

stacijām (Carnikavā, Lilastē, 

Garciemā, Kalngalē). 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Būvvalde 

Carnikavas 

3.33. Ā3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu / 

ielu ar melno segumu 

atjaunošana (Pirmā iela) 

VTP3 700 000 100    2022. Ceļa infrastruktūras 

uzlabošana Pirmā ielā. 

SID Ādažu 

3.34. Ā3.1.2.3.7. Pašvaldības ceļu / 

ielu ar grants un šķembu 

segumu nomaiņa pret bruģi vai 

melno segumu (Lazdu iela) 

VTP3 168 000 x   x 2022. Labiekārtota Garkalnes ciema 

Lazdu iela un izbūvēta Lazdu 

iela posmā no Lazdu ielas 18 

līdz Lazdu ielai 22. Ceļa 

seguma virskārtas maiņa uz 

betona bruģakmens segumu. 

SID Ādažu 

3.35. Ā3.2.3.3.2. Velo savienojums 

starp Ādažu novada 

apdzīvotajām vietām, t.sk., 

starp Ādažu pilsētu un 

VTP3 5 000 000 x   x 2022. Izstrādāts būvprojekts. 

Izbūvēts gājēju un 

velosipēdistu celiņš aiz 

Podniekiem uz Garkalni. 

AID Ādažu 
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ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2021-2027), IV SĒJUMS – INVESTĪCIJU PLĀNS,  

23.03.2021. 

 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

Carnikavu (Aiz Podniekiem uz 

Garkalni) 

3.36. Ā3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu / 

ielu ar melno segumu 

atjaunošana (Draudzības iela) 

VTP3 300 000 100    2022.-

2024. 

Īstenota Draudzības ielas 

rekonstrukcijas 2.kārta (no 

Saules ielas līdz Attekas ielai). 

Atjaunots asfaltbetona segums, 

ietve un lietus ūdens 

kanalizācija. 

SID Ādažu 

3.37. Ā3.1.1.2.4. Satiksmes drošības 

uzlabošanas projektu izstrāde 

un īstenošana uz Ādažu 

pašvaldības ceļiem un ielām 

(Attekas ielas un Draudzības 

ielas krustojuma 

pārveidošana) 

VTP3 75 000 100    2022.-

2027. 

Pārveidots Attekas un 

Draudzības ielas krustojums. 

SID Ādažu 

3.38. Ā3.1.2.1.5. Pašvaldības ceļu / 

ielu ar melno segumu 

atjaunošana (Gaujas ielas 

atjaunošana posmā no 

Kadagas tilta līdz Dadzīša 

ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai 

pilnā atjaunošana) 

VTP3 2 300 000 100    2022.-

2027. 

TP izstrāde (TP tiek iekļauta 

arī gājēju celiņa izbūve). 

1.kārtas ietvaros – Gājēju 

celiņa izbūve un 

elektrifikācija, 1,6 km. Ielas 

seguma atjaunošana, ielu 

apgaismojums, velo celiņu 

izbūve, ietve, stāvvietas, lietus 

notekūdens kanalizācija, 

apstādījumi u.c. 

SID Ādažu 

3.39. Ā3.1.2.3.8. Pašvaldības ceļu / 

ielu ar grants un šķembu 

segumu nomaiņa pret bruģi vai 

melno segumu (Depo iela) 

VTP3 120 000 100    2022.-

2027. 

Ielu apgaismojuma ierīkošana 

Depo ielā. Ceļa seguma 

virskārtas maiņa uz betona 

bruģakmens segumu +TP. 200 

m. 

SID Ādažu 

3.40. Ā3.1.3.1.2. Izbūvēt 

energoefektīvu apgaismojumu 

vietās, kur tas vēl nav 

nodrošināts (Alderu iela) 

VTP3 60 000 100    2022.-

2027. 

Izbūvēts energoefektīvs 

apgaismojums Alderu  ielā. 

SID Ādažu 

3.41. Ā3.1.3.1.3. Izbūvēt 

energoefektīvu apgaismojumu 

VTP3 75 000 100    2022.-

2027. 

Izbūvēts energoefektīvs 

apgaismojums Baltezera  ielā. 

SID Ādažu 
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ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2021-2027), IV SĒJUMS – INVESTĪCIJU PLĀNS,  

23.03.2021. 

 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

vietās, kur tas vēl nav 

nodrošināts (Baltezera iela) 

3.42. Ā3.1.3.1.4. Izbūvēt 

energoefektīvu apgaismojumu 

vietās, kur tas vēl nav 

nodrošināts (Draudzības iela) 

VTP3 60 000 100    2022.-

2027. 

Izbūvēts energoefektīvs 

apgaismojums Draudzības  

ielā. 

SID Ādažu 

3.43. Ā3.1.3.1.5. Izbūvēt 

energoefektīvu apgaismojumu 

vietās, kur tas vēl nav 

nodrošināts (Attekas iela) 

VTP3 50 000 100    2022.-

2027. 

Izbūvēts energoefektīvs 

apgaismojums Attekas  ielā. 

SID Ādažu 

3.44. Ā3.1.3.1.6. Izbūvēt 

energoefektīvu apgaismojumu 

vietās, kur tas vēl nav 

nodrošināts (Rīgas gatve) 

VTP3 215 000 100    2022.-

2027. 

Izbūvēts energoefektīvs 

apgaismojums Rīgas gatvē 

(kopējais ielu apgaismojuma 

garums – 3500 metru). 

SID Ādažu 

3.45. Ā3.1.3.1.7. Izbūvēt 

energoefektīvu apgaismojumu 

vietās, kur tas vēl nav 

nodrošināts (Kalndores iela) 

VTP3 130 000 100    2022.-

2027. 

Izbūvēts energoefektīvs 

apgaismojums Kalndores  ielā. 

SID Ādažu 

3.46. Ā3.1.3.1.8. Izbūvēt 

energoefektīvu apgaismojumu 

vietās, kur tas vēl nav 

nodrošināts (Priežu iela) 

VTP3 200 000 100    2022.-

2027. 

Izbūvēts energoefektīvs 

apgaismojums Priežu  ielā. 

SID Ādažu 

3.47. Ā3.1.3.1.9. Izbūvēt 

energoefektīvu apgaismojumu 

vietās, kur tas vēl nav 

nodrošināts (no ciemata 

“Ķurzuļi” līdz viesu namam) 

VTP3 200 000 100    2022.-

2027. 

Izbūvēts energoefektīvs 

apgaismojums no ciemata 

“Ķurzuļi” līdz viesu namam. 

SID Ādažu 

3.48. Ā3.1.3.2. Energoefektivitātes 

pasākumu īstenošana 

VTP3 200 000 x x   2022.-

2027. 

Gaismekļu nomaiņa uz 

energoefektīviem  (Līgo 

laukums u.c.). 

Energopārvaldni

eks 

Ādažu 

3.49. C3.2.1.2. Gājēju un velo 

braucēju uzeju un 

uzbrauktuvju izbūve uz A1 

Gaujas tilta abās pusēs 

VTP3 1 000 000 x x   2022.-

2027. 

Izbūvētas gājēju un velo 

braucēju uzejas un 

uzbrauktuves uz Gaujas tilta 

abās pusēs. 

P/A “Carnikavas 

Komunālserviss” 

Carnikavas 
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ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2021-2027), IV SĒJUMS – INVESTĪCIJU PLĀNS,  

23.03.2021. 

 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

3.50. Ā3.2.3.3.1. Velo savienojums 

starp Ādažu novada 

apdzīvotajām vietām, t.sk., 

starp Ādažu pilsētu un 

Carnikavu (Gaujas 

aizsargdambis) 

VTP3 1 500 000 x x   2022.-

2027. 

Izveidots velo savienojums 

starp Ādažu un Carnikavas 

pagastiem (Gaujas 

aizsargdambis). 

SID, AID Ādažu 

3.51. Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu 

pārvietošanās veidu attīstība, 

t.sk. elektro-auto uzlādes 

staciju izbūve pie pašvaldības, 

sabiedriskas nozīmes un 

daudzdzīvokļu ēkām 

VTP3 130 000 x   x 2022.-

2027. 

Veikta alternatīviem transporta 

satiksmes veidiem 

nepieciešamās infrastruktūras 

izveide. Pie pašvaldības, 

sabiedriskas nozīmes un 

daudzdzīvokļu ēkām izbūvētas 

elektro-auto uzlādes stacijas. 

SID, attīstītāji Ādažu 

3.52. C3.2.4.2. Gājēju/veloceliņa 

izveide gar P1 autoceļu A1 – 

Carnikava – Jaunciems, 

Carnikava – Ādaži 

VTP3 10 000 000 100    2022.-

2027. 

Uzsākta gājēju/veloceliņa 

projektēšana gar P1 autoceļu 

(Carnikava – Jaunciems, 

Carnikava – Ādaži). 

Gājēju/veloceliņa būvniecība 

(1.posms). 

 

P/A “Carnikavas 

Komunālserviss”

, Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

Carnikavas 

3.53. Ā3.1.4.4. Attekas ielas 

turpinājuma izbūve 

VTP3 1 000 000 100    2023.-

2027. 

Izbūvēts Attekas ielas 

turpinājums no katlu mājas 

līdz Pirmajai ielai. 

SID Ādažu 

3.54. Ā3.2.2.5. Stāvvietas izbūve 

Vējupei pieguļošā teritorijā 

VTP3 50 000 100    2023.-

2027. 

Stāvvietu izbūve Vējupei 

pieguļošā teritorijā. 

SID Ādažu 

3.55. Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa 

Draudzības ielas galā pārbūve 

gājēju un velo braucēju 

vajadzībām 

VTP3 1 200 000 100    2027. Izstrādāts projekts gājēju tiltiņa 

Draudzības ielas galā pārbūvei. 

Pārbūvēts gājēju tiltiņš 

Draudzības ielas galā gājēju un 

velo braucēju ērtībām. 

SID Ādažu 

3.56. Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār 

Gaujas – Daugavas kanālu 

izbūve 

VTP3 200 000 100    2027. Izstrādāts projekts gājēju tilta 

pār Gaujas – Daugavas kanālu 

izbūvei. Izbūvēts gājēju tilts 

pār Gaujas – Daugavas kanālu. 

SID Ādažu 

3.57. Ā3.1.5.3. Jauna tilta – 

caurtekas izbūve pie Dadzīšu 

VTP3 130 000 100    2027. Izstrādāts projekts un izbūvēts 

tilts – caurteka pie Dadzīšu 

SID Ādažu 
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ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2021-2027), IV SĒJUMS – INVESTĪCIJU PLĀNS,  

23.03.2021. 

 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

ielas un Krastupes ielas 

savienojuma 

ielas un Krastupes ielas 

savienojuma. 

3.58. C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve 

pie Carnikavas stadiona 

VTP3 100 000 70 20  10 2027. Izbūvēts stāvlaukums pie 

Carnikavas stadiona. 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Ādažu 

sporta centrs 

Carnikavas 

3.59. Ā3.2.2.6. Stāvvietas 

paplašināšana pie Ādažu 

stadiona 

VTP3 100 000 70 20  10 2027. Paplašināta stāvvieta pie 

Ādažu stadiona. 

SID, Sporta daļa Ādažu 

 

VTP4: Aizsargāta un sakopta vide brīvā laika pavadīšanai 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

4.1. C4.2.2.1.1.  Gājēju celiņu 

izveide uz jūru (Garupē) 

VTP4 50 000 100    2019.-

2021. 

Koka takas uz jūru Garupē 

projektēšana būvniecība. 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, P/A 

“Carnikavas 

Komunālserviss” 

Carnikavas 

4.2. C4.1.1.3.1. Aktīvās atpūtas 

vietas pie Gaujas Carnikavā 

izveide (Atpūtas ielā 20) 

VTP4 50 000 20 80 (EJZF)   2021. Kultūras, atpūtas un sporta 

pasākumiem izveidots 

labiekārtots laukums. Izveidota 

laivotāju gala pietura. 

P/A “Carnikavas 

Komunālserviss”

, Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

Carnikavas 

4.3. C4.2.1.1.2.  Dalība dabas parka 

“Piejūra” dabas aizsardzības 

plāna īstenošanā (Skautu iela) 

VTP4 650 000 10 90   2021. Skautu ielas pārbūve. Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, P/A 

“Carnikavas 

Komunālserviss 

Carnikavas 

4.4. C4.1.1.6. Lilastes pludmales 

izveide un uzturēšana 

VTP4 650 000 10 90   2021.-

2022. 

Stāvlaukuma paplašināšana, 

atpūtas/kempinga vietu 

izveide, VUGD nobrauktuve 

uz pludmali Lilastē. 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Sporta 

stratēģijas 

nodaļa, P/A 

Carnikavas 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

“Carnikavas 

Komunālserviss”

, VRG 

4.5. C4.2.1.1.1.  Dalība dabas parka 

“Piejūra” dabas aizsardzības 

plāna īstenošanā (Laivu iela) 

VTP4 650 000 10 90   2021.-

2022. 

Laivu ielas rekonstrukcija un 

stāvlaukuma izbūve no Cēlāju 

Ciemata līdz auto 

stāvlaukumam un vieglākas 

konstrukcijas ielas segums līdz 

jūrai. 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, P/A 

“Carnikavas 

Komunālserviss, 

VRG 

Carnikavas 

4.6. C4.2.2.3. Gaujas promenādes 

attīstība 

VTP4 1 000 000 x x   2021.-

2027. 

Gaujas promenāde no 

Dzelzceļa tilta līdz Ādažiem. 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, P/A 

“Carnikavas 

Komunālserviss” 

Carnikavas 

4.7. Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide VTP4 260 000 x   x 2022.-

2027. 

Ādažu novadā izveidots skatu 

tornis. 

Mežu un 

ūdenstilpju apsai

mniekošanas 

komisija 

Ādažu 

4.8. C4.3.3.2.1. Tūrisma objektu 

attīstība (skatu torņa izveide) 

VTP4 300 000 x   x 2021.-

2027. 

Carnikavā izveidots skatu 

tornis Carnikavā, Gaujas grīvā. 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, P/A 

“Carnikavas 

Komunālserviss” 

Carnikavas 

4.9. Ā4.1.1.6. Promenādes gar 

Vējupi izveide 

VTP4 1 200 000 100    2022.-

2027. 

Izveidota promenāde gar 

Vējupi. 

AID, SID Ādažu 

4.10. Ā4.1.1.7. Promenādes gar 

Gaujas – Daugavas kanālu 

izveide 

VTP4 300 000 x    2022.-

2027. 

Izstrādāts būvprojekts. 

Izbūvēts gājēju un 

velosipēdistu celiņš: gar 

Gaujas – Daugavas kanālu, 

savienojums no kanāla ar 

Rīgas gatvi gar “Pērli”. 

AID, SID Ādažu 

4.11. Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un 

atpūtas vietu Gaujas un ezeru 

krastos izveide 

VTP4 200 000 100    2022.-

2027. 

Izveidotas laivu piestātnes un 

atpūtas vietas Gaujas un ezeru 

krastos. 

SID, Gaujas 

ilgtspējīgas 

attīstības 

biedrība 

Ādažu 
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VTP5: Efektīva resursu izmantošana 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

5.1. Ā5.1.2.1. Projekta “Vispārējās 

izglītības iestādes mācību 

vides uzlabošana Ādažu 

novadā” (jaunas mācību 

īstenošanas vietas Ādažu 

vidusskolā būvniecība un 

materiāltehniskās bāzes 

nodrošināšana tajā) īstenošana 

VTP5 17 079 231 x x  x 2018.-

2021. 

Izveidota jauna mācību 

īstenošanas vieta Ādažu 

vidusskolai ar sporta zāli 

(10450 m2). Uzcelta jauna ĀVS 

ēka mācību procesa 

nodrošināšanai 1.-4.klašu 

posmā 800 skolēniem. Iegādāta 

Ādažu sākumskolas darbības 

uzsākšanai nepieciešamā 

materiāltehniskā bāze. Iegādāts 

jaunās mācību īstenošanas 

vietas darba uzsākšanai 

nepieciešamais aprīkojums. 

AID, ĀVS, SID Ādažu 

5.2. Ā5.1.2.2. Rehabilitācijas centra 

izveide bērniem ar īpašām 

vajadzībām 

VTP5 ~1 200 0000 

(izmaksas 

kopā ar 

Dienas 

aprūpes 

centra 

izmaksām 

(Ā5.1.2.3.) 

~15 ~85 x  2021. Izveidots rehabilitācijas centrs 

bērniem ar īpašām vajadzībām 

projekta “Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu 

īstenošanai Ādažu novadā” 

ietvaros. 

Sociālais 

dienests, AID 

Ādažu 

5.3. Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes 

centra izveide pilngadīgām 

personām ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

VTP5 ~1 200 0000 

(izmaksas 

kopā ar 

Dienas 

aprūpes 

centra 

izmaksām 

(Ā5.1.2.2.) 

~15 ~85 x  2021. Izveidots dienas centrs 

personām ar garīgās attīstības 

traucējumiem projekta 

“Pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība deinstitucionalizācijas 

plānu īstenošanai Ādažu 

novadā” ietvaros. 

Sociālais 

dienests, AID 

Ādažu 

5.4. Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas 

telpu pielāgošana pirmsskolas 

izglītības vajadzībām 

VTP5 130 000 100    2021. Pirmsskolas izglītības 

nodrošināšanai ĀVS “C” 

korpusa 1.stāvā tiks atvērtas 5 

jaunas grupiņas 2016. un 

SID, ĀPII 

“Strautiņš”, 

ĀVS 

Ādažu 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

2017.gadā dzimušajiem 

bērniem. Grupiņas ierīkotas, 

telpas labiekārtotas un bērni 

izvietoti atbilstoši MK 

noteikumu prasībām. Iegādātas 

nepieciešamās mēbeles un 

aprīkojums. 

Tiek samazināts bērnu skaits 

reģistrācijas rindā uz 

pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēm. 

5.5. Ā5.1.1.2.1. Pasākumi 

sabiedrisko aktivitāšu teritoriju 

uzlabošanai (Rotaļu laukumu 

jaunākā vecuma bērniem pie 

katras daudzdzīvokļu mājas un 

centrālās aktīvās atpūtas 

teritorijas izbūve) 

 VTP5 210 000 

(30 000 

gadā) 

100    2021.-

2027. 

Pie katras daudzdzīvokļu mājas 

izveidoti rotaļu laukumi 

jaunākā vecuma bērniem un 

izbūvēta 1 centrālā aktīvās 

atpūtas teritorija.  

Izveidoti 1-2 rotaļu laukumi 

gadā visās pašvaldībai 

piederošajās / valdījumā 

esošajās sabiedrisko aktivitāšu 

teritorijās. 

AID, SID Ādažu 

5.6. C5.1.2.1. Jaunas pirmsskolas 

izglītības iestādes būvniecība 

VTP5 6 000 000 100    2021-

2023. 

Projekts pirmsskolas izglītības 

iestādei “Piejūras” skolas 

telpās. 

Projekts PII Kalngalē. 

Izveidots bērnudārzs 220 

vietām rekonstruētās 

“Piejūras” skolas telpās. 

Izglītības nodaļa, 

CPII 

“Riekstiņš”, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Būvvalde 

Carnikavas 

5.7. C5.1.2.2. 16 grupu dzīvokļu 

uzbūvēšana personām ar GRT 

Garajā ielā 20 

VTP5 936 719 34 65 

(ERAF 

SAM 

9.3.1.1.) 

  2021.-

2022. 

Uzbūvēti 16 grupu dzīvokļi 

personām ar GRT, nodrošinot 

mūsdienīgas un funkcionālas 

telpas ar vides pieejamību. 

personām ar GRT. 

Sociālais 

dienests, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Būvvalde 

Carnikavas 

5.8. C5.1.2.3. Carnikavas mūzikas 

un mākslas skolas korpusa 

VTP5 3 000 000 70 30   2021.-

2027. 

Jaunas energoefektīvas ēkas 

izbūve pie Carnikavas 

Vadība, CPS Carnikavas 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

izbūve Nākotnes ielā 1, 

Carnikavā 

pamatskolas ēkas, jo šobrīd 

Mūzikas un mākslas skola īrē 

telpas dzīvojamā mājā, kurā 

nav iespējams nodrošināt 

kvalitatīvu mācību procesu. 

5.9. Ā5.1.2.6. Jaunas pirmsskolas 

izglītības iestādes izveide / 

būvniecība 

VTP5 3 000 000 x  x x 2021.-

2027. 

Izbūvēta jauna pirmsskolas 

izglītības iestādes ēka. 

SID, Izglītības 

darba un 

jaunatnes lietu 

speciālists 

Ādažu 

5.10. C5.1.3.1. Carnikavas 

pamatskolas ēkas Nākotnes 

ielā 1, Carnikavā, pārbūve un 

paplašināšana, inventāra un 

tehnoloģiju iegāde 

VTP5 12 000 000 x x   2021.-

2023. 

Specifisko mācību kabinetu 

(mūzika, dizains un 

tehnoloģija, fizika, ķīmija, 

datorika, māksla) un 

bibliotēkas izveide. Mācību 

kabinetu skaita palielināšana. 

Ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana. 

Datorklases atjaunošana, 

kabinetu datortehnikas 

atjaunošana, dizaina un 

tehnoloģiju kabineta inventāra 

iegāde,  skārienjūtīgo ekrānu 

iegāde visiem kabinetiem, 

mēbeļu iegāde jaunajiem 

kabinetiem, rezultātā 

reorganizējot par laikmetīgas 

profesionālās ievirzes 

vidusskolu. 

Vadība, CPS Carnikavas 

5.11. Ā5.1.3.2. Pirmās iela 42A ēkas 

pielāgošana pašvaldības 

funkciju vajadzībām 

VTP5 300 000 100    2021.-

2024. 

Pirmās iela 42A ēka pielāgota 

pašvaldības funkciju 

vajadzībām. 

SID Ādažu 

5.12. C5.1.3.4. CPII “Riekstiņš” 

vienstāvu daļas renovācija 

VTP5 2 000 000 50 50   2021.-

2024. 

Izstrādāts renovācijas projekts. 

Renovēta iestādes vienstāvu 

daļa, telpās nodrošināts 

elektrotīkls u.c. komunikācijas 

atbilstoši laikmeta prasībām. 

Izglītības nodaļa, 

Finanšu nodaļa, 

CPII “Riekstiņš” 

Carnikavas 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

Telpas sagatavotas iekļaujošās 

izglītības realizēšanai. 

5.13. Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras 

centra telpu atjaunošana, 

attīstība un modernizēšana 

VTP5 80 000 x   x 2021.-

2027. 

Attīstīta Ādažu Vēstures un 

mākslas galerija u .c. Kultūras 

centra telpas. 

Kultūras centrs Ādažu 

5.14. C5.1.3.5. Kultūras un 

amatniecības centra (“amatu 

mājas”) izveide 

VTP5 1 300 000 40 60   2021.-

2025. 

Rekonstruētas telpas Blusu 

krogā, kas ir iekļauts vietējās 

nozīmes pieminekļu saraktā.  

Carnikavas Blusu kroga ēkā  

izveidota “Amatu māja” – 

mūsdienīga kultūras un 

amatniecības tradīciju vieta. 

Kultūrvieta, kurā norisinās 

pašdarbnieku tikšanās, 

meistarklases, 

paraugdemonstrējumi, tiek 

rādīta telpa kopienas 

pasākumiem, izstādēm un 

Novada amatniecības prasmju 

prezentēšanai. 

Carnikavas 

Novadpētniecība

s centrs, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

Carnikavas 

5.15. Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes “Strautiņš” 

lietojumā esošās teritorijas 

labiekārtošana 

VTP5 80 000 100    2021.-

2027. 

Labiekārtota ĀPII “Strautiņš” 

teritorija. Uzlabots 

nožogojums ar drošības 

sistēmu. Nodrošināta 

kvalitatīva pirmsskolas 

izglītības infrastruktūra. 

SID, ĀPII 

“Strautiņš” 

Ādažu 

5.16. C5.1.3.6. CPII “Riekstiņš” 

esošās teritorijas atjaunošana, 

paplašināšana 

VTP5 120 000 100 

 

   2021.-

2027. 

Atjaunots teritorijas žogs. 

Droši, atjaunoti bērnu 

rotaļlaukumi ar gumijotu 

segumu. 

Izveidots pirmsskolas bērnu 

sporta laukums – teritorijas 

paplašināšana. 

Izveidota āra klase ar nelielu 

siltumnīcu – teritorijas 

paplašināšana. 

Izglītības nodaļa, 

Finanšu nodaļa, 

CPII 

“Riekstiņš”, P/A 

“Carnikavas 

Komunālserviss” 

Carnikavas 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

5.17. Ā5.1.3.7. Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes “Strautiņš” 

atjaunošana 

VTP5 100 000 100    2021.-

2027. 

Grupu telpu kosmētiskais 

remonts, grupas durvju (no 

iekšpuses) maiņa, gaiteņu 

remonts, kanalizācijas, 

ventilācijas, ūdens un sanitāro 

sistēmu maiņa/ atjaunošana. 

SID, ĀPII 

“Strautiņš” 

Ādažu 

5.18. C5.1.3.9. CMMS laikmetīgu 

un energoefektīvu telpu 

nodrošināšana 

VTP5 3 000 000 100    2021.-

2027. 

CMMS mūzikas un mākslas 

nodaļu telpu paplašināšana un 

izvietošana vienā ēkā. 

CMMS, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Būvvalde 

Carnikavas 

5.19. Ā5.1.3.9. Pašvaldības iestāžu, 

struktūrvienību un uzņēmumu 

telpu pielāgošana personām ar 

funkcionāliem traucējumiem, 

kā arī bērniem un jauniešiem 

VTP5 150 000 100    2021.-

2027. 

Pašvaldības iestāžu, 

struktūrvienību un uzņēmumu 

telpas pielāgotas bērniem un 

jauniešiem, kā arī personām ar 

funkcionāliem traucējumiem 

(ierīkoti pandusi, uzbrauktuves 

un pacēlāji; pielāgotas 

labierīcības; uzstādītas pašas 

un viegli atveramas durvis, 

neslīdošās grīdas un kāpnes). 

ĀND iestādes, 

ĀND 

struktūrvienības, 

uzņēmumi 

Ādažu 

5.20. C5.1.3.10. Karlsona parka 

projektēšana un izbūve 

VTP5 500 000 70 20  10 2021.-

2027. 

Ierīkots auto stāvlaukums. 

Labiekārtota parka sporta daļa. 

Labiekārtota parka atpūtas 

daļa. 

P/A “Carnikavas 

Komunālserviss”

, Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Būvvalde 

Carnikavas 

5.21. Ā5.1.3.13. Pašvaldības 

policijas ēkas atjaunošana, 

energoefektivitātes uzlabošana 

VTP5 50 000 100    2021.-

2027. 

Veikta pašvaldības policijas 

ēkas atjaunošana un 

energoefektivitātes 

uzlabošanai, padarot 

pievilcīgāku darba vidi 

darbiniekiem un vidi 

apmeklētājiem. 

ĀPP, SID Ādažu 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

5.22. C5.1.3.16. Estrādes būvniecība 

un Carnikavas parka 

labiekārtošana 

VTP5 900 000 

 

x x  x 2021.-

2027. 

Izstrādāts būvprojekts. 

Izbūvēta estrādes skatuve ar 

“gliemezi” skaņas kvalitātes 

uzlabošanai. 

Rekonstruētas un paplašinātas 

sēdvietas. 

Labiekārtota Carnikavas parka 

teritorija, izveidota parka 

galvenā ieeja. 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, P/A 

“Carnikavas 

Komunālserviss”

, Būvvalde 

Carnikavas 

5.23. C5.1.4.1. Dalītās  atkritumu 

laukuma izbūve Laivu ielā 12 

VTP5 235 000 100    2021.-

2027. 

Izstrādāts tehniskais projekts. 

Dalīto atkritumu laukuma 

izbūve. 

P/A “Carnikavas 

Komunālserviss” 

Carnikavas 

5.24. Ā5.1.5.1. Baltezera kapsētas 

attīstība 

VTP5 800 000 x   x 2021.-

2027. 

Attīstīta Baltezera kapsētas 

teritorija (jaunas teritorijas 

atmežošana, paplašināta 

Baltezera kapsēta, izbūvēta 

krematorija, morgs un zvanu 

tornis; izbūvēts kolumbārijs 

vai uguns kapi, iestādīta sēru 

birzs, paplašinātas stāvvietas, 

izvietotas tualetes u.c.). 

SID Ādažu 

5.25. Ā5.1.1.3 Pasākumi izvēles 

aktivitāšu teritoriju uzlabošanai 

VTP5 100 000 x   x 2022.-

2027. 

Realizēti projekti, aktivitātes – 

parku, skvēru projekti, 

pludmales u.c. (Ūdensrožu 

parks, Alderu parks). 

AID, SID Ādažu 

5.26. Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu 

saturīga laika pavadīšanas 

centra izveide 

VTP5 50 000 x   x 2022.-

2027. 

Izveidots bērnu un jauniešu 

saturīga laika pavadīšanas 

centrs. 

Izglītības darba 

un jaunatnes 

lietu speciālists, 

AID, Kultūras 

centrs, Izglītības 

iestādes, 

Sociālais 

dienests 

Ādažu 

5.27. C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu 

centru izveide novada ciemos 

VTP5 300 000 x x   2022.-

2027. 

Bērnu un jauniešu centri 

darbojas pagasta ciemos. 

Izglītības nodaļa Carnikavas 
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23.03.2021. 

 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

5.28. Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve VTP5 550 000 100    2022.-

2027. 

Izbūvēta jauna bibliotēkas ēka. SID, Bibliotēka Ādažu 

5.29. C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas 

būvniecība 

VTP5 550 000 100    2022.-

2027. 

Izstrādāts būvprojekts. 

Uzbūvēta mūsdienīga 

bibliotēka. 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Būvvalde 

Carnikavas 

5.30. C5.1.2.5. Multifuncionālas 

sporta treniņu zāles (ar 

vieglatlētikas celiņu ap sporta 

spēļu zāli) izveide Carnikavā 

VTP5 3 000 000 70 20  10 2022.-

2024. 

Izbūvēta jauna halle sporta un 

treniņiem. 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Ādažu 

sporta centrs 

Carnikavas 

5.31. Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienu 

centra pieaugušajiem izveide 

VTP5 250 000 x x  x 2022.-

2027. 

Izveidoti brīvā laika / kopienu 

centri pieaugušajiem lielākajos 

ciemos. 

Izglītības darba 

un jaunatnes 

lietu speciālists, 

AID, SID, 

Izglītības 

iestādes, 

Kultūras centrs, 

Sporta daļa, 

NVO 

Ādažu 

5.32. C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā 

un uzņēmējdarbības centra 

izveide 

VTP5 4 000 000 50 25 25  2022.-

2026. 

Sadarbībā ar nevalstiskām vai 

citām organizācijām izveidots 

jauniešu un zinātniskais centrs. 

Ir izstrādāta centra attīstības un 

darbības stratēģija. 

Notiek sadarbība ar augstākās 

izglītības iestādēm dažādu 

formālo un neformālo 

nodarbību īstenošanā. 

Izglītības nodaļa Carnikavas 

5.33. C5.1.2.10. Citu 

daudzfunkcionālu / kopienas 

centru izveide novada 

lielākajos ciemos 

VTP5 600 000 100    2022.-

2027. 

Izveidots kopienas centrs 

dažādām sociālajām grupām 

(Carnikava, Kalngale, 

Garciems, Lilaste, Gauja). 

Sociālais 

dienests 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Būvvalde 

Carnikavas 
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23.03.2021. 

 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

5.34. Ā5.1.3.10. Pašvaldībai 

piederošo vēsturisko ēku 

atjaunošana 

VTP5 5 000 000 x   x 2022.-

2027. 

Veikta vecā Ādažu pagasta 

nama (Gaujas iela 16) 

mūsdienīga pārbūve. 1893.g. 

arhitekta K.Pēkšēna celtā būve 

pārliecinoši vērtīgs objekts, 

kas reprezentē novadu. 

Saglabājot vecā nama mērogu 

un noskaņu,  jāparedz 

mūsdienīga piebūve, kas kopā 

ar seno labi ierakstītos 

pilsētvidē. Kultūras 

piemineklis ar ilgtspējības 

principu. Telpās, iespējams, 

jāatgriežas vēsturiski te 

1924.gadā izveidotajai 

bibliotēkai. 

SID, AID, 

Ādažu Vēstures 

un mākslas 

galerijas muzeja 

projekta vadītājs 

Ādažu 

5.35. Ā5.1.3.11. Ādažu vidusskolas 

korpusa (Gaujas iela 30) 

renovācija 

VTP5 3 500 000 50 25  25 2022.-

2026. 

Veikta Ādažu vidusskolas 

korpusa atjaunošana. Uzlabota 

Ādažu vidusskolas iestādes 

ēkas energoefektivitāte, tai 

skaitā ierīkota ventilācija. 

Veikts Ādažu vidusskolas 

koplietošanas telpu remonts. 

Veikts kabinetu remonts. 

Veikta jumta siltināšana. 

SID, ĀVS Ādažu 

5.36. Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas 

stadiona rekonstrukcija 

VTP5 1 200 000 70 20  10 2022.-

2023. 

Stadionos atjaunota drenāžas 

sistēma. Izvietots jauns 

sintētiskais vieglatlētikas 

skrejceliņa segums un visi 

nepieciešamie sektori.. 

Izveidots apgaismojums. 

Izvietotas tribīnes un moduļu 

ģērbtuves/ noliktavas. 

AID, Sporta daļa Ādažu 

5.37. Ā5.1.3.14. Brīvo telpu 

apzināšana un pielāgošana 

ĀMMS vajadzībām 

VTP5 50 000 100    2022.-

2027. 

Pieejamas un nepārslogotas 

telpas kvalitatīva mācību 

procesa īstenošanai. 

ĀMMS Ādažu 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

5.38. C5.1.3.17. Stadiona 

rekonstrukcija Carnikavā 

VTP5 1 500 000 70 20  10 2022.-

2023. 

Stadionos atjaunota drenāžas 

sistēma. Izvietots jauns 

sintētiskais vieglatlētikas 

skrejceliņa segums un visi 

nepieciešamie sektori. 

Izveidots apgaismojums. 

Izvietotas tribīnes un moduļu 

ģērbtuves/ noliktavas. 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Ādažu 

sporta centrs 

Carnikavas 

5.39. C5.1.2.6. Sociālā aprūpes 

centra izveide 

VTP5 1 100 000 100    2022.-

2025. 

Izveidots Sociālās aprūpes 

centrs 50 cilvēkiem 

pakalpojumu nodrošināšanai  

tuvāk dzīvesvietai. 

Vadība Carnikavas 

5.40. C5.1.3.18. Sociālā dienesta 

izveide 

VTP5 200 000 100    2022.-

2025. 

Izveidots Sociālais dienests 

(mūsdienīgas, paplašinātas un 

funkcionālas telpas ar vides 

pieejamību visām mērķa 

grupām). 

Vadība Carnikavas 

5.41. Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un 

relaksācijas telpas izveide PII 

VTP5 60 000 100    2022.- 

2027. 

Izveidota smilšu, mākslas un 

relaksācijas telpa. 

Izglītības 

iestādes, SID 

Ādažu 

5.42. C5.1.4.3. Smilšu, mākslas un 

relaksācijas telpas izveide 

VTP5 60 000 100    2022.- 

2027. 

Izveidota smilšu, mākslas un 

relaksācijas telpa. 

Izglītības 

iestādes 

Ādažu 

5.43. C5.1.3.19. Tautas nama 

“Ozolaine” pārbūve 

VTP5 1 500 000 x x  x 2022.-

2027. 

Izstrādāts būvprojekts. 

Renovēts Carnikavas novada 

tautas nams “Ozolaine”, kurā: 

1) nodrošināta vides 

pieejamība; 2) uzlabota 

energoefektivitāte; 3) 

paplašināta skatuves daļa; 4) 

modernizēta ventilācijas 

sistēma; 5) bibliotēka un 

austuve pārceltas uz jaunām 

telpām. 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Būvvalde, P/A 

“Carnikavas 

Komunālserviss” 

Ādažu 

5.44. Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās 

Valdorfa skolas jaunā korpusa 

būvniecība 

VTP5 2 000 000 10 50  40 2023.-

2027. 

Ādažu centrā jauna, 

mūsdienīga, skolēnu un 

skolotāju vajadzībām un 

mūsdienu prasībām 

ĀBVS Ādažu 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

piemērota skolas ēka 

pārvietojamo konteineru vietā. 

5.45. Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla   

sporta un kultūras kompleksa –  

halles, t.sk., baseina un ledus 

halles būvniecība Ādažos 

VTP5 12 020 000 70 20  10 2024.-

2026. 

Izstrādāts tehniski 

ekonomiskais pamatojums 

jaunas halles būvniecībai. 

Izbūvēta jauna moderna halle 

sporta un kultūras pasākumiem 

atbilstoši pieprasījumam m 

mūsdienu prasībām. Uzbūvēta 

jauna daudzfunkcionāla sporta 

un kultūras halle ar vismaz 

1500 skatītāju vietām. 

AID, Sporta daļa Ādažu 

5.46. Ā5.1.2.10. Dzīvojamā fonda 

(naktsmītnes, stāvlaukumus) 

izbūve pie sporta objektiem 

Ādažos 

VTP5 1 000 000  70 20  10 2024.-

2028. 

Izbūvēta daudzdzīvokļu māja 

pie Ādažu sporta kompleksa. 

AID, Sporta daļa Ādažu 

5.47. Ā5.1.1.2.2. Pasākumi 

sabiedrisko aktivitāšu teritoriju 

uzlabošanai (Sporta aktivitātes 

zonas izveide Alderos) 

VTP5 50 000 70 20  10 2025. Izveidotas jaunas sporta 

aktivitāšu zona Alderos. 

AID, Ādažu 

sporta centrs 

Ādažu 

5.48. Ā5.1.1.2.3. Pasākumi 

sabiedrisko aktivitāšu teritoriju 

uzlabošanai (Sporta aktivitātes 

zonas izveide Baltezerā) 

VTP5 50 000 70 20  10 2025. Izveidotas jaunas sporta 

aktivitāšu zona Baltezerā. 

AID, Ādažu 

sporta centrs 

Ādažu 

5.49. Ā5.1.1.2.4. Pasākumi 

sabiedrisko aktivitāšu teritoriju 

uzlabošanai (Sporta aktivitātes 

zonas izveide Kadagā) 

VTP5 50 000 70 20  10 2025. Izveidotas jaunas sporta 

aktivitāšu zona Kadagā. 

AID, Ādažu 

sporta centrs 

Ādažu 

5.50. Ā5.1.2.11. Sociālā dienesta un  

bāriņtiesas ēkas izveide 

VTP5 1 200 000 100    2027. Izveidota jauna ēka sociālajam  

dienestam un bāriņtiesai. 

Sociālais 

dienests, SID, 

AID 

Ādažu 
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VTP6: Klimatneitrāla enerģijas ģenerācija un izmantošana 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

6.1. Ā6.1.1.1. Projekta “Save your 

bUildiNg by SavINg Energy. 

Begin to move more quickly 

(“Accelerate SUNShINE”) 

īstenošana 

VTP6 128 465    100 2017.-

2021. 

Veicināta energoefektivitātes 

pakalpojuma līgumu (EPC) 

attīstība/ieviešana Latvijā, 

attīstot un piemērojot ne tikai 

normatīvo bāzi, bet arī 

izstrādājot standartizētu 

dokumentāciju sabiedrisko ēku 

sektoram. Veikti sabiedrības 

informēšanas pasākumi, 

daudzdzīvokļu ēku un publisko 

ēku energoefektivitātes 

paaugstināšanas atbalsta 

pasākumi. 

Apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām 

daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 

sektorā un 1 no 2 

nepieciešamajām ēkām 

publiskajā sektorā; veiktas 

publicitātes aktivitātes. 

Noslēgti divi EPC 

priekšlīgumi, veikta ĀPII 

“Strautiņš” fasādes vienkāršotā 

atjaunošana. 

AID, SID Ādažu 

6.2. Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku 

energoattīstības plāna 

pasākumu īstenošana 

VTP6 100 000 100    2021.-

2027. 

Tiek īstenoti pašvaldības ēku 

energoattīstības plāna 

pasākumi, t.sk. regulāra 

elektroenerģijas un 

siltumenerģijas audita 

veikšana, iekštelpu 

apgaismojuma nomaiņa, 

termoregulatoru uzstādīšana, 

siltumapgādes sistēmas apkope 

un balansēšana, vējtveru 

uzstādīšana, logu un durvju 

Energopārvaldni

eks, iestādes, 

struktūrvienības 

Ādažu 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

blīvēšana vai nomaiņa, kustīgu 

sensoru uzstādīšana, atbildīgo 

darbinieku apmācība u.c.). 

6.3. Ā6.1.1.3. Energoefektivitātes 

pasākumu īstenošana, 

piesaistot trešās puses 

finansējumu 

VTP6 100 000 x   x 2021.-

2027. 

Īstenoti energoefektivitātes 

pasākumi, piesaistot trešās 

puses finansējumu (t.sk., 

apkures sistēmu pilnveidošana, 

bēniņu siltināšana, cauruļvadu 

siltumizolācijas uzlabošana, 

ārsienu siltināšana, ventilācijas 

sistēmas rekonstrukcija, 

pagrabu siltināšana). 

SID, ĀVS, ĀPII 

“Strautiņš”, 

KPII, AID 

Ādažu 

6.4. Ā6.1.2.1. Ādažu novada 

ilgtspējīgas enerģētikas un 

klimata rīcības plānā noteikto 

pasākumu īstenošana 

VTP6 Tiks 

papildināts pēc 

Rīcības plāna 

izstrādes 

x x  x 2021.-

2027. 

Tiek īstenoti dažādi pasākumi 

atbilstoši Ādažu novada 

ilgtspējīgas enerģētikas un 

klimata rīcības plānam. 

SID, P/A 

“Carnikavas 

Komunālserviss” 

Ādažu, 

Carnikavas 

6.5. Ā6.2.1.1. Ādažu novada 

ilgtspējīgas enerģētikas un 

klimata rīcības plānā noteikto 

pasākumu īstenošana 

VTP6 Tiks 

papildināts pēc 

Rīcības plāna 

izstrādes 

x x  x 2021.-

2027. 

Tiek īstenoti dažādi pasākumi 

atbilstoši Ādažu novada 

ilgtspējīgas enerģētikas un 

klimata rīcības plānam. 

SID, P/A 

“Carnikavas 

Komunālserviss” 

Ādažu, 

Carnikavas 

6.6. Ā6.3.1.1. Ādažu novada 

ilgtspējīgas enerģētikas un 

klimata rīcības plānā noteikto 

pasākumu īstenošana 

VTP6 Tiks 

papildināts pēc 

Rīcības plāna 

izstrādes 

x x  x 2021.-

2027. 

Tiek īstenoti dažādi pasākumi 

atbilstoši Ādažu novada 

ilgtspējīgas enerģētikas un 

klimata rīcības plānam. 

SID, P/A 

“Carnikavas 

Komunālserviss” 

Ādažu, 

Carnikavas 

6.7. Ā6.4.1.1. Ādažu novada 

ilgtspējīgas enerģētikas un 

klimata rīcības plānā noteikto 

pasākumu īstenošana 

VTP6 Tiks 

papildināts pēc 

Rīcības plāna 

izstrādes 

x x  x 2021.-

2027. 

Tiek īstenoti dažādi pasākumi 

atbilstoši Ādažu novada 

ilgtspējīgas enerģētikas un 

klimata rīcības plānam. 

SID, P/A 

“Carnikavas 

Komunālserviss” 

Ādažu, 

Carnikavas 

6.8. Ā6.5.1.1. Ādažu novada 

ilgtspējīgas enerģētikas un 

klimata rīcības plānā noteikto 

pasākumu īstenošana 

VTP6 Tiks 

papildināts pēc 

Rīcības plāna 

izstrādes 

x x  x 2021.-

2027. 

Tiek īstenoti dažādi pasākumi 

atbilstoši Ādažu novada 

ilgtspējīgas enerģētikas un 

klimata rīcības plānam. 

SID, P/A 

“Carnikavas 

Komunālserviss” 

Ādažu, 

Carnikavas 
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VTP7: Uzņēmējdarbībai pielāgota novada teritorija 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

7.1. Ā7.1.1.1.1. Projektu īstenošana 

publiskās infrastruktūras 

attīstībai un pilnveidošanai 

industriālās teritorijā (Projekts 

“Eimuru industriālās 

teritorijas infrastruktūras 

sakārtošana ražošanas zonas 

pieejamības un 

uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanai Ādažu novadā”) 

VTP7 

 

2 958 721  15 85   2021.-

2022. 

Īstenots projekts publiskās 

infrastruktūras attīstībai un 

pilnveidošanai industriālā 

teritorijā Eimuros. Ataru ceļš. 

Veikta šī projekta 

pēcuzraudzība. 

AID, SID Ādažu 

7.2. Ā7.1.1.1.2. Projektu īstenošana 

publiskās infrastruktūras 

attīstībai un pilnveidošanai 

industriālās teritorijā 

(“Jaunkūlas”) 

VTP7 2 900 000 15 85   2021.-

2022. 

Īstenots projekts publiskās 

infrastruktūras attīstībai un 

pilnveidošanai teritorijā 

“Jaunkūlas”. 

AID, SID Ādažu 

7.3. Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI 

jaudas palielināšana (III kārta, 

1.posms) un Ādažu NAI dūņu 

anaeroba stabilizēšana ar 

enerģijas ieguvi (III kārta, 

2.posms) 

VTP7 3 800 000 x  x x 2021.-

2024. 

Ādažu centra NAI jaudas 

palielināšana par 800 km3 dnn. 

Dūņas tiek izmantotas enerģijas 

ražošanai. 

SIA “Ādažu 

Ūdens”, ĀND 

Ādažu 

7.4. Ā7.1.4.1. Ādažu centa tirgus 

laukuma attīstība Ādažu 

novadā 

VTP7 500 000 x x   2022.-

2027. 

Ādažu centrā labiekārtots 

tirgus laukums. 

SID, AID Ādažu 

7.5. Ā7.2.2.2. Jaunatnes un 

zinātniskā centra izveide 

VTP7 4 000 000 50 25 25  2022.-

2026. 

Sadarbībā ar nevalstiskām vai 

citām organizācijām izveidots 

jauniešu un zinātniskais centrs. 

Ir izstrādāta centra attīstības un 

darbības stratēģija. 

Notiek sadarbība ar augstākās 

izglītības iestādēm dažādu 

formālo un neformālo 

nodarbību īstenošanā. 

Izglītības darba 

un jaunatnes 

lietu speciālists, 

ĀVS, AID, SID 

Ādažu 
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VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

8.1. C8.1.1.1. Projekta “Ekoskola” 

ieviešana 

VTP8 70 000 90   10 2021.-

2027. 

Pilnveidotas skolotāju un 

skolas vadošo darbinieku 

zināšanas par to, kā skolā 

ieviest kompetenču izglītību, 

ieviešot projektu “Ekoskola”. 

Izglītības nodaļa, 

Izglītības 

iestādes 

Carnikavas 

8.2. Ā8.1.4.1. Reģionālā metodiskā 

centa un vienotas pārvaldības 

sistēmas izveide Ādažos 

(Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, 

Garkalne) 

VTP8 250 000 75 25   2021.-

2022. 

Struktūra, kas veicinās 

pedagogu tālākizglītības un 

metodiskā darba efektivitāti 

Pierīgas plānošanas reģionā un 

sekmēs kompetenču pieejā 

balstītā vispārējās izglītības 

satura ieviešanu visos 

izglītības līmeņos, kā arī 

pedagogu aktīvāku 

iesaistīšanos valsts izglītības 

politikas un izglītības attīstības 

stratēģijas veidošanā gan 

pašvaldības, gan valsts līmenī. 

Izglītības darba 

un jaunatnes 

lietu speciālists, 

vadība 

Ādažu 

8.3. Ā8.1.1.1. EKO izglītības 

programmu īstenošana (dabas 

resursu pieejamība) 

VTP8 80 000    100 2022.- 

2027. 

Ir īstenotas 3 EKO izglītības 

programmas izglītības 

programmas. 

Izglītības darba 

un jaunatnes 

lietu speciālists, 

Izglītības 

iestādes, AID 

Ādažu 

8.4. C8.1.1.2. EKO izglītības 

programmu īstenošana (dabas 

resursu pieejamība) 

VTP8 80 000    100 2022.-

2027. 

Ir īstenotas 3 EKO izglītības 

programmas izglītības 

programmas. 

Izglītības nodaļa, 

Izglītības 

iestādes, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

Carnikavas 
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VTP9:  Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

9.1. Ā9.2.2.1. Veikt telpu 

renovāciju, magnētiskās 

rezonases diagnostikas iekārtas 

uzstādīšanu, augsti kvalificētu 

radioloģijas speciālistu 

piesaiste pakalpojumu 

nodrošināšanai 

VTP9 1 300 000    100 2021. Veikta telpu renovācija, 

magnētiskās rezonanses 

diagnostikas iekārtas 

uzstādīšana, augsti kvalificētu 

radioloģijas speciālistu 

piesaiste ātrākai, efektīvākai 

un mūsdienīgākai slimību 

diagnostikai novada 

iedzīvotājiem tuvāk 

dzīvesvietai. 

PSIA “Ādažu 

slimnīca” 

Ādažu 

9.2. C9.1.1.1. Sociālās 

rehabilitācijas nodrošināšana 

ģimenei un bērnam ar īpašām 

vajadzībām vai ierobežotām 

iespējām 

VTP9 100 000 100    2021.-

2027. 

Nodrošināti sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumi 

ģimenei un bērnam ar īpašām 

vajadzībām vai ierobežotām 

iespējām. 

Attīstības un 

infrastruktūras 

daļa, Sociālais 

dienests, 

Izglītības un 

jaunatnes lietu 

speciālists, 

Nevalstiskās 

organizācijas 

Carnikavas 

9.3. C9.1.1.2. Individuālas pieejas 

veicināšana ģimenēm, kurās ir 

bērns vai pieaugušais  ar 

invaliditāti 

VTP9 50 000 100    2021.-

2027. 

Veicināta individuāla pieeja 

ģimenēm, kurās ir bērns vai 

pieaugušais ar invaliditāti. 

Attīstības un 

infrastruktūras 

daļa, Sociālais 

dienests, 

Izglītības un 

jaunatnes lietu 

speciālists, 

Nevalstiskās 

organizācijas 

Carnikavas 

9.4. Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un 

vides pieejamības 

nodrošināšana personām ar 

funkcionāliem traucējumiem 

dzīvesvietās (pandusi, 

VTP9 60 000 100    2021.-

2027. 

Infrastruktūras un vides 

pieejamība personām ar 

funkcionāliem traucējumiem 

personu dzīvesvietās. 

SID, Sociālais 

dienests 

Ādažu 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

uzbrauktuves, pacēlāji, citi 

palīglīdzekļi) 

9.5. C9.1.1.5. Veselības 

rehabilitācijas centra izveide 

VTP9 100 000 100    2022.-

2025. 

Izveidots veselības 

rehabilitācijas centrs  ar ūdens 

un fizioterapijas 

pakalpojumiem. 

Vadība Carnikavas 

9.6. Ā9.1.1.3. Dienas centra izveide 

bērniem ar īpašām vajadzībām 

VTP9 200 000 100    2022.-

2027. 

Izveidots dienas centrs 

bērniem ar īpašām vajadzībām. 

Sociālais 

dienests 

Ādažu 

9.7. Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas 

Gaujas ielā 13/15, Ādažos, 

fasādes un iekšpagalma 

renovācija 

VTP9 300 000 100    2021.-

2023. 

Veikta slimnīcas ēkas Gaujas 

ielā 13/15, Ādažos, fasādes un 

iekšpagalma renovācija. 

Labiekārtota slimnīcas vide un 

infrastruktūra. 

PSIA “Ādažu 

slimnīca” 

Ādažu 

9.8. Ā9.2.1.3. Operāciju zāles 

ventilācijas sistēmas nomaiņa, 

telpas remonts, medicīnas 

iekāru modernizācija 

VTP9 60 000 100    2022.-

2023. 

Izveidots mūsdienīgs un 

funkcionāls dienas stacionārs, 

nomainot operācijas zāles 

ventilācijas sistēmu, veicot 

telpu remontu, modernizējot 

iekārtas. 

PSIA “Ādažu 

slimnīca” 

Ādažu 

9.9. Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra 

renovācija 

VTP9 50 000 x   x 2022.-

2023. 

Izveidots mūsdienīgs un 

funkcionāls dienas stacionārs, 

veicot dienas stacionāra 

renovāciju. 

PSIA “Ādažu 

slimnīca” 

Ādažu 

 

VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

10.1. Ā10.1.1.1. Pumpu trases 

ierīkošana Ādažos 

VTP10 116 000 x x  x 2021.-

2022. 

Izveidota jauna mūsdienu 

prasībām ekstrēmo sporta 

veidu infrastruktūra – pumpu 

trase. 

Sporta daļa Ādažu 



  

 

 38 

ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2021-2027), IV SĒJUMS – INVESTĪCIJU PLĀNS,  

23.03.2021. 

 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

10.2. C10.1.2.1. Sporta un aktīvās 

atpūtas infrastruktūras izveide 

“Zibeņu” parkā 

VTP10 500 000 70 20  10 2027. Izveidotas apgaismotas trases. 

Uzstādīti soliņi, moduļi 

(ģērbtuves). Izveidotas auto 

stāvvietas. 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Ādažu 

sporta centrs 

Carnikavas 

 

VTP11: Novada kultūrvides attīstība 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

            

 

VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

12.1. Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu 

organizēšana 

VTP12 140 000  x x  x 2021.-

2027. 

Organizētas un īstenotas 

radošās darbnīcas bērniem un 

jauniešiem. 

Izglītības darba 

un jaunatnes 

lietu speciālists, 

AID, Izglītības 

iestādes, 

Kultūras centrs, 

Sporta daļa, 

NVO 

Ādažu 

12.2. C12.1.1.4. Radošo darbnīcu 

organizēšana 

VTP12 140 000 100    2021.-

2027. 

Organizētas radošas darbnīcas 

bērniem un jauniešiem. 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

nodaļa, Izglītības 

iestādes, Tautas 

nams 

“Ozolaine”, 

Sporta stratēģijas 

nodaļa, NVO 

Carnikavas 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

12.3. Ā12.1.2.3. Pasākumu 

īstenošana vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai 

VTP12 ~76 000 

(2017.-

2023.gada 

projekta 

finansējums 

ir 188001 

eiro, t.sk. 

2021.-

2023.g. 

finansējums 

~76 000 eiro) 

x x   2021.-

2023. 

Veselību veicinošu pasākumu, 

nodarbību un dažādu aktivitāšu 

organizēšana visām vecuma 

grupām. Veselību veicinoša 

inventāra iegāde. 

Pasākums Investīciju plānā tika 

ietverts jau 2017.gada janvārī. 

SAM 9.2.4.2. Pasākumi 

vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību 

profilaksei projekta “Pasākumi 

vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai Ādažu novadā” 

Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros 

plānotās aktivitātes atbilstoši 

projekta laika grafikam. 

Projektu plānots pabeigt 

2023.gadā. 

AID, 

pašvaldības 

iestādes 

Ādažu 

12.4. C12.1.1.1. Novada daudzbērnu 

ģimeņu privilēģiju 

programmas pilnveidošana 

atbilstoši valsts un pašvaldības 

politikas nostādnēm ģimenes 

un veselības jomā 

VTP12 70 000 100    2021.-

2027. 

Ieviestie pasākumi ģimeņu 

privilēģijas programmas 

pilnveidošanai. 

Izglītības nodaļa, 

Sociālais 

dienests, Senioru 

biedrības 

Carnikavas 

12.5. C12.1.2.1. Veselīga 

dzīvesveida veicināšana 

VTP12 117 962 15 85   2019.-

2023. 

Skolās regulāri notiek 

pasākumi skolēnu un to ģimeņu 

veselīga dzīvesveida 

veicināšanai. 

Veselīga dzīvesveida nedēļa 

novadā. 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Sporta 

stratēģijas 

nodaļa, 

brīvprātīgie 

Carnikavas 

12.6. C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta 

dažādošana interešu un atbalsta 

centros bērniem, jauniešiem un 

senioriem 

VTP12 60 000 100    2021.-

2027. 

Dažādots pakalpojumu klāsts 

interešu un atbalsta centros 

bērniem, jauniešiem un 

senioriem dzīves kvalitātes 

uzlabošanai. 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Izglītības 

nodaļa, 

Carnikavas 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

Izglītības 

iestādes, Tautas 

nams 

“Ozolaine”, 

Sporta stratēģijas 

nodaļa, NVO 

12.7. C12.3.1.3. Videokameru 

uzstādīšana  novada 

apdzīvotajās vietās, uz 

maģistrālajiem ceļiem un 

publisko ūdeņu tuvumā, 

atsevišķas telpas izveide video 

monitoringa pārraudzībai 24/7 

pašvaldības policijas telpās 

VTP12 80 000 x x x  2021.-

2023. 

Videokameru iegāde un 

uzstādīšana, efektīvākas un 

kvalitatīvākas sabiedriskās 

kārtības un drošības 

nodrošināšana iedzīvotāju 

labklājībai. 

Carnikavas 

pašvaldības 

policija, 

pašvaldība 

Carnikavas 

 

VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

13.1. Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada 

teritorijas plānojuma izstrāde 

VTP13 50 000 x   x 2021.-

2023. 

Izstrādāts jauns teritorijas 

plānojums. 

Izstrādāti jauni apbūves 

noteikumi, kuros iekļauta 

obligāta prasība elektro-auto 

uzlādes staciju izbūvei pie 

pašvaldības, sabiedriskas 

nozīmes un daudzdzīvokļu 

ēkām. 

Būvvalde, AID, 

SID 

Ādažu 

 



  

 

 41 

ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2021-2027), IV SĒJUMS – INVESTĪCIJU PLĀNS,  

23.03.2021. 

 

VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

14.1. Ā14.1.1.11. Bioloģiskās 

atkritumu izgāztuves izveide 

VTP14 50 000 x   x 2021.-

2027. 

Ierīkota bioloģisko atkritumu 

izgāztuvi. 

SID Ādažu 

14.2. 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.) 

VTP14 20 000 000 x  x  2021.-

2027. 

Izstrādāti un īstenoti projekti 

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, autobusu 

pieturas, dabīgās barjeras utt.), 

t.sk., pagrieziens uz Alderiem, 

A1 šķērsojums Lilastē, velo 

josla gar A1. 

SID Ādažu 

14.3. Ā14.1.4.1. Vecštāles ceļa 

atjaunošana 

VTP14 1 290 000    x 2021.-

2023. 

Atjaunots Vecštāles ceļš no 

Kadagas ceļa līdz Iļķenes 

ceļam (8 km). 

SID, 

Aizsardzības 

ministrija 

Ādažu 

14.4. C14.1.5.1. Projekta “LIFE 

CoHabit 2016-2020” 

īstenošana 

VTP14 970 067 30 70 (LIFE)   2019.-

2021. 

Izstrādāts dabas aizsardzības 

plāns dabas parkam “Piejūra”. 

Īstenoti dabas aizsardzības 

pasākumi. Pasākumi invazīvo 

sugu apkarošanai. 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Dabas 

aizsardzības 

pārvalde, Rīgas 

pilsētas dome 

Carnikavas 

14.5. C14.1.8.1. Glābšanas dienesta 

izveide, kas apvienots ar 

operatīvās vadības centru 

VTP14 70 000 50   50 

(VUGD

) 

2021.-

2023. 

Sadarbībā ar VUGD izveidots 

glābšanas dienests, novada 

teritorijā esošo ūdenstilpnēs. 

un atpūtas vietu un teritoriju  

uzraudzībai (4 cilvēku 

sastāvā). 

Carnikavas 

novada 

pašvaldības 

policija un 

pašvaldība 

Carnikavas 

14.6. Ā14.1.10.1. Sadarbība ar 

augstākajām izglītības 

iestādēm 

VTP14 60 000 100    2021.-

2027. 

Tiek īstenoti sadarbības 

projekti vispārējā izglītībā, 

papildinot interešu un 

vispārējās izglītības 

Izglītības darba 

un jaunatnes 

lietu speciālists, 

Ādažu 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

piedāvājumu izglītības 

iestādēs. 

Izglītības 

iestādes 

14.7. C14.1.10.1. Sadarbība ar 

augstākajām izglītības iestādēm 

VTP14 60 000 100    2021.-

2027. 

Tiek īstenoti sadarbības 

projekti vispārējā izglītībā, 

papildinot interešu un 

vispārējās izglītības 

piedāvājumu izglītības 

iestādēs. 

Izglītības nodaļa 

Izglītības 

iestādes 

Carnikavas 

14.8. C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO 

izglītības jomā 

VTP14 1 000 000 25 75   2022.- 

2027. 

Tiek īstenotas 20 projektu 

programmas infrastruktūras, 

mācību tehniskā 

nodrošinājuma un pedagogu 

profesionālās pilnveidē. 

Izglītības darba 

un jaunatnes 

lietu speciālists, 

Izglītības 

iestādes, AID 

Ādažu 

14.9. Ā14.1.2.14. Grantu 

programmas “(Ie)dvesmo” 

īstenošana Ādažu novadā 

VTP14 70 000 x   x 2022.-

2027. 

Pašvaldība ar savu 

līdzfinansējumu piedalās AS 

“SEB Banka” organizētajā 

grantu programmā 

“(Ie)dvesmo”, palielinot 

iespējas vietējiem uzņēmējiem 

saņemt finansējumu viņu ideju 

attīstībai. 

AID Ādažu 

14.10. Ā14.1.4.5. Iļķenes ceļa 

atjaunošana 

VTP14 3 000 000 x   x 2022.-

2027. 

Atjaunots Iļķenes ceļš. Aizsardzības 

ministrija 

Ādažu 

14.11. Ā14.1.8.1.  Sadarbība ar LR 

Iekšlietu ministriju 

ugunsdzēsības depo izveidē 

Ādažos 

VTP14 2 500 000   100  2022.-

2027. 

Izveidots ugunsdzēsēju depo. SID, Brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju 

biedrība, NBS 

Ādažu 

14.12. Ā14.1.4.6. Tilta pār Gauju 

Āņos būvniecība 

VTP14 2 500 000 x   x 2027. Izstrādāts projekts tilta izbūvei 

pār Gauju Āņos. Izbūvēts tilts 

pār Gauju Āņos. 

SID, 

Aizsardzības 

ministrija 

Ādažu 
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VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

15.1. Ā15.1.1.1. Ādažu novada 

pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršana daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju 

energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai 

VTP15 70 000 100    2021.-

2027. 

Atbalsts energoauditu 

veikšanai, tehnisko projektu 

izstrādei. 

Vērtēšanas 

komisija 

Ādažu 

15.2. Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju 

iniciatīvu atbalsta konkursa 

“Sabiedrība ar dvēseli” 

īstenošana 

VTP15 210 000 

(30 000 

gadā) 

100    2021.-

2027. 

Īstenots iniciatīvu atbalsta 

konkurss “Sabiedrība ar 

dvēseli”, īstenoti konkursā 

atbalstītie projekti. 

AID Ādažu 

15.3. C15.1.2.1. Iedzīvotāju 

iniciatīvu atbalsta konkursa 

“Sabiedrība ar dvēseli” 

īstenošana 

VTP15 70 000 100    2021.-

2027. 

Atbalstīti vietējo iniciatīvu 

projekti, t.sk. ciemu attīstībai, 

labiekārtojumam. 

Attīstības un 

plānošanas daļa 

Carnikavas 

15.4. Ā15.1.1.2. Pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršana 

daudzdzīvokļu dzīvojamām 

mājām piesaistīto zemesgabalu 

labiekārtošanai 

VTP15 70 000 100    2021.-

2027. 

Atbalsts daudzdzīvokļu 

dzīvojamām mājām piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai. 

Vērtēšanas 

komisija 

Ādažu 

15.5. Ā15.1.2.3. Pašvaldības 

līdzdalība iedzīvotāju iniciētu 

projektu īstenošanā 

VTP15 70 000 100    2022.-

2027. 

Atbalstītie iniciatīvu projekti – 

kur iedzīvotāji rosina kādas 

aktivitātes. Arī paši izstrādā 

idejas piedāvājumu. Tiek 

organizēts iedzīvotāju 

iniciatīvu konkurss – dažādi 

priekšlikumi, notiek 

iedzīvotāju publiska balsošana, 

atbalsta vairāk atbalstīto. 

ĀND Ādažu 

15.6. Ā15.1.3.1. Sabiedrības 

līdzlemta budžetēšana 

VTP15 210 000 x    2022.-

2027. 

Īstenota iniciatīva sabiedrības 

līdzlemtas budžetēšanas 

īstenošanai. 

Vērtēšanas 

komisija 

Ādažu 
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VTP16: Kvalitatīva pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % 
Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

Pagasts, kurā 

pasākums tiek 

īstenots 
pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 

16.1. Ā16.1.1.8.1. Konkurētspējīgas 

motivēšanas sistēmas 

pilnveidošana pašvaldības 

iestādēs, struktūrvienībās un 

uzņēmumos (pedagogu 

motivācijai) 

VTP16 1 500 000 100    2021.- 

2022. 

Izstrādāts un tiek īstenots 

efektīvu pasākumu kopums 

pedagogu motivācijai. 

Izglītības darba 

un jaunatnes 

lietu speciālists, 

Izglītības 

iestādes 

Ādažu 

16.2. C16.1.1.5. Konkurētspējīgas 

motivēšanas sistēmas 

pilnveidošana pašvaldības 

iestādēs, struktūrvienībās un 

uzņēmumos (pedagogu 

motivācijai) 

VTP16 1 500 000 100    2021.-

2022. 

Izstrādāts un tiek īstenots 

efektīvu pasākumu kopums 

pedagogu motivācijai. 

Izglītības nodaļa, 

Izglītības 

iestādes 

Carnikavas 

16.3. Ā16.1.1.8.1. Konkurētspējīgas 

motivēšanas sistēmas 

pilnveidošana pašvaldības 

iestādēs, struktūrvienībās un 

uzņēmumos (transporta 

izdevumu segšana pedagogu 

motivācijai) 

VTP16 180 000 100    2021.-

2027. 

Izstrādāta kārtība, kādā 

kompensē transporta 

izdevumus. Ja nepieciešams, 

iesniegti priekšlikumi valdībā 

par iespējām kompensēt ceļa 

izdevumus izglītības iestādēs 

strādājošajiem. 

Pedagogu piesaiste no citiem 

novadiem. 

Izglītības darba 

un jaunatnes 

lietu speciālists, 

Izglītības 

iestādes, 

Grāmatvedība 

Ādažu 

16.4. C16.1.1.5. Konkurētspējīgas 

motivēšanas sistēmas 

pilnveidošana pašvaldības 

iestādēs, struktūrvienībās un 

uzņēmumos (transporta 

izdevumu segšana pedagogu 

motivācijai) 

VTP16 180 000 100    2021.-

2027. 

Izstrādāta kārtība, kādā 

kompensē transporta 

izdevumus. Ja nepieciešams, 

iesniegti priekšlikumi valdībā 

par iespējām kompensēt ceļa 

izdevumus izglītības iestādēs 

strādājošajiem. 

Pedagogu piesaiste no citiem 

novadiem. 

Izglītības 

nodaļa, 

Finanšu nodaļa, 

PII 

Carnikavas 

 

 


