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Ādažu novadā
2021.gada 23.februārī

Nr.33

Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.09.2020. lēmumā Nr.209 “Par Ādažu novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju”
Ādažu novada Ilgtspējīga attīstības stratēģijas (2013.-2037.) Vides pārskats tiek izstrādāts kā
viens dokuments kopā ar Ādažu novada Attīstības programmas (2021.-2027.) Vides pārskatu.
Attīstības programmas izstrādes Vadības grupa 19.02.2021. nolēma par 1 mēnesi pagarināt
Attīstības programmas 1.redakcijas izstrādi. Tā kā apvienotā Vides pārskata izstrāde ir pakārtota
Attīstības programmas izstrādei, nepieciešams veikt labojumus arī aktualizētās Stratēģijas
izstrādes laika grafikā.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 9. pantu,
likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, domes 30.06.2020. lēmumu Nr.152
“Par Ādažu novada domes un Carnikavas novada domes sadarbību Ādažu novada Attīstības
programmas 2021.-2027. gadam izstrādei”, kā arī Attīstības programmas izstrādes Vadības
grupas 19.02.2021. atzinumu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1.

Izteikt Ādažu novada domes 22.09.2020. lēmuma Nr.209 “Par Ādažu novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas aktualizāciju” 1. pielikuma 7. punktu šādā redakcijā:
Pasākums

Termiņš

1.

Sagatavošanās

1.1.

Ādažu un Carnikavas domju lēmumu pieņemšana par Stratēģijas
aktualizāciju.

2020.gada septembris

1.2.

Lēmumu nosūtīšana RPR, VARAM un paziņojuma publicēšana
tīmekļvietnēs www.adazi.lv, www.carnikava.lv, un informatīvajos izdevumos
“Ādažu Vēstis” un “Carnikavas Novada Vēstis”.

2020.gada oktobris

1.3.

Darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un
viedokļu līderu identificēšana. Stratēģijas aktualizācijas un sabiedrības
līdzdalības plāna izskatīšana Vadības darba grupā.

2020.gada
septembris-oktobris

1.4.

Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem pārstāvju izvēlei)
sagatavošana un publicēšana.

2020.gada
oktobris

1.5.

Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un
viedokļu līderus, rezultātu apkopošana.

2020.gada
oktobris-novembris

1.6.

Ar Stratēģiju saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk.
konsultācijas ar RPR un kaimiņu pašvaldībām).

2020.gada
septembris-novembris

2.

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

2.1.

Konsultācijas ar VVD Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas
aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par Stratēģijas iespējamo
ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskās ietekmes uz vidi
novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam
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Nr.

2020.gada
oktobris-novembris

stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai.

2.

3.

Aktualizētās Stratēģijas 1.redakcijas izstrāde

3.1.

1.redakcijas projekta izstrāde

3.2.

1.redakcijas projekta izskatīšana Vadības darba grupā

4.

Aktualizētās Stratēģijas 1.redakcijas apstiprināšana

4.1.

Domju lēmumi par 1.redakcijas apstiprināšanu.

2020.gada februāris

4.2.

Domju lēmumu par aktualizētās Stratēģijas 1.redakcijas apstiprināšanu
nosūtīšana VARAM un RPR

2020.gada februāris

4.3.

Domju lēmumu par aktualizētās Stratēģijas 1.redakcijas apstiprināšanu
publicēšana.

2021.gada februāris

4.4.

Stratēģijas 1.redakcijas publiskošana un iesniegšana RPR.

2021.gada februāris

5.

Stratēģijas vides pārskata 1.redakcijas izstrāde

5.1.

Stratēģijas Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde

6.

Publiskā apspriešana un saskaņošana

6.1.

Domju lēmumu pieņemšana par Stratēģijas un Vides pārskata projekta
nodošanu publiskajai apspriešanai, un Stratēģijas projekta nodošanu Rīgas
plānošanas reģionam, un Vides pārskata projekta nodošanu Vides
pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai.

2021.gada marts

6.2.

Paziņojuma publicēšana par Stratēģijas un Vides pārskata projekta publisko
apspriešanu.

2021.gada marts

6.3.

Stratēģijas projekta publiskās apspriešana. Vides pārskata projekta
saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm.

2021.gada
marts – maijs

6.4.

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana.

2021.gada maijs

6.5.

Stratēģijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu
izvērtēšana Vadības darba grupā, rezultātu apkopošana.

2021.gada maijs

6.6.

Stratēģijas un Vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma
izstrādāšana un publicēšana.

2021.gada jūnijs

7.

Stratēģijas un Vides pārskata 2.redakcijas izstrāde

7.1.

Stratēģijas un Vides pārskata 2.redakcijas izstrāde pēc publiskās apspriešanas
rezultātu un institūciju atzinumu izvērtēšanas.

2021.gada
jūnijs–jūlijs

7.2.

Domju lēmumu pieņemšana par aktualizētās Stratēģijas 2.redakcijas
apstiprināšanu, lēmumu publicēšana.

2021.gada jūlijs

7.3.

Ādažu novada Ilgtspējīgu attīstības stratēģijas (2017-2037) 2.redakcijas
publiskošana un iesniegšana VARAM un Rīgas plānošanas reģionam.

2021.gada jūlijs

2020.gada
septembris–2021.gada
februāris
2020.gada februāris

2020.gada novembris
– 2021.gada februāris

Domes projektu vadītājai Ingai Pērkonei nodrošināt lēmuma izpildi.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

2

