
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2021.gada 23.februārī                      Nr.34 

 

Par Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu  

 

Ņemot vērā klimata pārmaiņas, ko raksturo vidējās gaisa temperatūras paaugstināšanās, 

ekstremāli augstas un zemas gaisa temperatūras, jūras ūdens līmeņa paaugstināšanās, spēcīgu 

lietavu gadījumu skaita palielināšanās u.c., kas var radīt ilgstošas neatgriezeniskas ietekmes uz 

cilvēkiem un ekosistēmām, pašvaldība plāno izstrādāt “Ādažu novada ilgtspējīgas enerģijas un 

klimata rīcības plānu 2021.-2030.gadam”, kas tiks pievienots Attīstības programmai kā atsevišķs 

pielikums. “Ādažu novada ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānā” tiks noteikti pasākumi, 

kurus pašvaldība plāno īstenot vai veicināt novada teritorijā, lai mazinātu klimata pārmaiņu 

riskus, izmantotu klimata pārmaiņu radītās ietekmes, uzlabotu enerģētisko drošību un sabiedrības 

labklājību. Rīcības plāna izstrādes laikā tiks analizēti pasākumi atbilstoši “Latvijas pielāgošanās 

klimata pārmaiņām plānam laika posmam līdz 2030.gadam” un “Latvijas Nacionālajā 

Enerģētikas un klimata plānam 2021.-2030.gadam”. Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un 

klimata rīcības plānam līdz 2030.gadam par pamatu tiks ņemts “Ādažu novada pašvaldības 

Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2030. un 2050.gadam” projekts, kas tiks 

aktualizēts un kurā tiks ietverta informācija par Carnikavas pagastu. Ar Ādažu novada 

ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna izstrādi saistītās izmaksas plānots segt no valsts 

mērķdotācijas jaunizveidojamās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu 

izstrādei.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Ādažu novada domes 30.06.2020. lēmumu Nr.152 “Par Ādažu novada domes 

(turpmāk – ĀND) un Carnikavas novada domes (turpmāk – CND) sadarbību Ādažu novada 

Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādei”, CND 22.07.2020. lēmumu (prot. Nr.16, 

8.§) “Par Carnikavas novada domes un Ādažu novada domes sadarbību Ādažu novada Attīstības 

programmas 2021.-2027. gadam izstrādei”, ĀND un CND 30.07.2020. sadarbības līgumu 

Nr.JUR 2020-07/567), ĀND 28.07.2020. lēmumu Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības 

programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu”, ĀND 24.11.2020. lēmumu Nr.249 “Par 

grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības 

programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu””, ĀND 26.01.2021. lēmumu Nr.23 “Par 

grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības 

programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu”” un Attīstības programmas Vadības darba 

grupas 04.02.2021. lēmumu, kā arī Attīstības komitejas 09.02.2021. atzinumu, Ādažu novada 

dome 

NOLEMJ: 

1. Pasūtīt “Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu līdz 2030.gadam”.  



2. Apstiprināt “Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 

2030.gadam” izstrādes darba uzdevumu (1.pielikums). 

3. Izveidot dokumenta “Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 

2030.gadam” izstrādes darba grupu no Ādažu novada domes un Carnikavas novada domes 

pārstāvjiem. 

4. Deleģēt Ādažu novada pašvaldības pārstāvjus dalībai dokumenta izstrādes darba grupā: 

4.1. Anrijs ZĒBERGS, energopārvaldnieks  

4.2. Inita HENILANE, Attīstības un investīciju daļas vadītājas p.i.; 

4.3. Inga PĒRKONE, projektu vadītāja; 

4.4. Juris KRŪZE, PSIA “Ādažu Namsaimnieks” valdes loceklis; 

4.5. Ingūna URTĀNE, Būvvaldes vadītāja 

4.6. Valērijs BULĀNS, deputāts, Attīstības komitejas priekšsēdētājs. 

5. Aicināt Carnikavas novada domi līdz 25.02.2021. deleģēt atbildīgos darbiniekus dalībai 

dokumenta izstrādes darba grupā. 

6. Domes priekšsēdētājam līdz 26.02.2021. apstiprināt “Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas 

un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam” izstrādes darba grupu. 

7. Apstiprināt dokumenta izstrādes darba grupas nolikumu (2.pielikums). 

8. Ar “Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030.gadam” izstrādi 

saistītās izmaksas segt no valsts mērķdotācijas līdzekļiem jaunizveidojamās pašvaldības 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei. 

9. Attīstības un informācijas daļas projektu vadītājai Ingai PĒRKONEI organizēt lēmuma 

izpildi. 

 

Pielikumā:  

1. Darba uzdevums, uz 3 lp. 

2. Darba grupas nolikums, uz 1.lp. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 
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1.pielikums 

Ādažu novada domes  

23.02.2021. lēmumam Nr.34 

 

Darba uzdevums “Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 

2030.gadam” izstrādei 

 

Dokumenta saturs 

Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns sastāv no vismaz šādām 

sadaļām: 

1. Saturs 

2. Kopsavilkums 

3. Termini un saīsinājumi 

4. Ievads 

5. Vispārīgā informācija (t.sk., plānošanas dokumenta mērķi, uzdevumi, īss satura izklāsts, 

saistība ar citiem plānošanas dokumentiem, nostādnes enerģētikas un klimata politikas 

īstenošanai, ES un nacionālais ietvars)  

6. Plāna sagatavošanas procedūra (t.sk., iesaistītās institūcijas, sabiedrības līdzdalība) 

7. Esošās situācijas apraksts un iespējamās izmaiņas, ja plānošanas dokuments netiktu īstenots 

(t.sk., īss vispārīgs teritorijas un dabas apstākļu raksturojums; novadā esošā enerģijas 

ražošana (siltumenerģija, elektroenerģija), novada enerģijas patēriņš (siltumenerģijas, 

elektroenerģijas, transportam patērētā enerģija); klimata pārmaiņu risku un neaizsargātības 

izvērtējums; klimata apdraudējumu riski; paredzamā klimata pārmaiņu ietekme pašvaldībā; 

klimata pārmaiņu ietekmē apdraudētā infrastruktūra un cilvēki; riska teritorijas un objekti; 

izmaiņas, ja plānošanas dokuments netiktu īstenots) 

8. CO2 emisiju aprēķins Ādažu novadam (emisiju aprēķina metodika, izejas dati aprēķinam) 

9. Līdz 2030.gadam Ādažu novadā īstenojamie pasākumi ilgtspējīgas enerģētikas un 

pielāgošanās klimata pārmaiņām jomā (sadalot tos augstas, vidējas un zemas prioritātes 

pasākumos)  

(t.sk. pasākumi enerģijas patēriņa samazināšanai un atjaunojamo energoresursu plašākai 

izmantošanai pašvaldības infrastruktūrā, mājsaimniecībās, pakalpojumu sektorā un 

siltumenerģijas/elektroenerģijas ražošanā, kā arī klimata pielāgošanās pasākumi (t.sk. viedie 

un IT risinājumi) visā novada teritorijā (t.sk. ūdens saimniecībā u.c.), pasākumi transporta 

sektorā (mobilitātes punkti, veloceliņi utt.)) 

10. Organizatoriskie un finanšu aspekti (priekšlikums Attīstības programmas Stratēģiskās daļas 

(II sējums) papildināšanai; koordinēšana un atbildīgās organizatoriskās struktūras; 

ieinteresēto pušu iesaiste; budžets un paredzamie investīciju finansējuma avoti; monitorings 

un uzraudzības aktivitātes pēc pasākumu īstenošanas) 

11. Informācijas avoti 

12. Pielikumi 
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Prasības Rīcības plāna pasūtījuma un izstrādes dokumentācijai 

 

Rīcības plāna 

nosaukums 

Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 

2030.gadam 

Rīcības plāna izstrādes 

pamatojums 

1. Ādažu novadā šobrīd ilgtermiņa attīstības plānošanu nosaka 

“Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2013-2037)”, kas 

tika izstrādāta 2013.gadā, precizēta 2016.gadā (22.03.2016) un tiek 

aktualizēta 2021.gadā, savukārt – Carnikavas novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija 2014.–2030.gadam apstiprināta ar Carnikavas 

novada domes 27.03.2014. lēmumu.  

2. Vidēja termiņa attīstības plānošana Ādažu novadā notiek saskaņā 

ar šobrīd spēkā esošo attīstības programmu, kas tika apstiprināta 

26.01.2016. un tika izstrādāta laika posmam no 2016. līdz 

2022.gadam. Carnikavas novadā šobrīd ir spēkā esoša attīstības 

programma, kas tika apstiprināta 27.03.2014. un tika izstrādāta 

laika posmam no 2015. līdz 2021.gadam. 

3. Ādažu novadā 2015.gadā tika izstrādāts Ādažu novada ilgtspējīgas 

enerģētikas rīcības plāns 2015.-2020.gadam. 

4. Atbilstoši likumam “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likums”, sākot ar 2021.gada 1.jūliju Ādažu novada administratīvajā 

teritorijā ietilps divas teritoriālās vienības – esošais Ādažu novads 

un esošais Carnikavas novads. Lai 2021.gada pašvaldību vēlēšanās 

ievēlētā pašvaldības dome varētu uzsākt pildīt savas funkcijas un 

uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nepieciešams 

izstrādāt jaunā Ādažu novada Attīstības programmu – vidēja 

termiņa plānošanas dokumentu, kurā noteiktas vidēja termiņa 

prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības attīstības stratēģijā 

izvirzīto ilgtermiņa stratēģiju uzstādījumu īstenošanai 

5. Atbilstoši Ādažu novada domes 30.06.2020. lēmumam Nr.152 

“Par Ādažu novada domes un Carnikavas novada domes sadarbību 

Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādei” 

un Carnikavas novada domes 22.07.2020. lēmumam (protokola 

Nr.16, 8§) “Par Carnikavas novada domes un Ādažu novada 

domes sadarbību Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-

2027.gadam izstrādei”, 30.07.2020. tika noslēgts abu pašvaldību 

sadarbības līgums. 

6. Saskaņā ar Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumu Nr.156 “Par 

Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes 

uzsākšanu”, ir uzsākta jauna Ādažu novada attīstības programmas 

izstrāde. 2021.gada februārī plānots apstiprināt Attīstības 

programmas 2021.-2027.gadam 1.redakciju un nodot to publiskai 

apspriešanai. Atbilstoši apstiprinātajam Attīstības programmas 

izstrādes laika grafikam, Attīstības programmas 2.redakciju plānots 

apstiprināt 2021.gada maijā. Attīstības programmas gala redakciju 

apstiprinās jaunā dome. 

7. 17.07.2019. (prot. Nr. 33 74. §) Ministru kabinets ar rīkojumu 
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Nr.380 apstiprināja “Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām 

plānu laika posmam līdz 2030.gadam”. Saskaņā ar  Plāna 1. 

pielikumu “Pasākumi plānā identificēto rīcības virzienu 

īstenošanai” un tā stratēģisko mērķi Nr.5  un RV 5.3. 2.punktu, 

izstrādājot pašvaldību attīstības programmas, jānodrošina 

detalizētu rīcību un nepieciešamo pielāgošanās klimata pārmaiņām 

pasākumu iekļaušanu. 

8. 04.02.2020. (prot. Nr. 4 27. §) Ministru kabinets ar rīkojumu Nr.46 

apstiprināja Latvijas Nacionālo Enerģētikas un klimata plānu 

2021.– 2030.gadam, kurā virkne paredzēto pasākumu jāīsteno 

atbildīgajām ministrijām sadarbībā ar pašvaldībām. 

9. Ādažu novada dome plāno izstrādāt jaunā Ādažu novada 

ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu līdz 2030.gadam, 

kas būs kā pielikums Attīstības programmai 2021.-2027.gadam. 

Rīcības plāna izstrādē 

izmantojamie 

plānošanas dokumenti 

1. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam 

2. Rīgas plānošanas reģiona attīstības programma (2014.-2020.) 

3. Rīcības plāns Rīgas metropoles areāla attīstībai 

4. Ādažu novada ilgtspējīga attīstības stratēģija (2013.-2037.), 

aktualizēta 2021.gadā 

5. Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2014.-2030.) 

6. Ādažu novada attīstības programma (2021.-2027.) 

7. Ādažu novada attīstības programmas (2021.-2027.) Vides pārskats 

8. Ādažu novada teritorijas plānojums (2018.) 

9. Carnikavas novada teritorijas plānojums 2018.-2028. 

10. Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 215.-2020. 

11. Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 

2030.gadam 

12. Latvijas Nacionālais Enerģētikas un klimata plāns 2021. – 

2030.gadam 

13. VARAM vadlīnijas pašvaldībām metodikas pielietošanai, kritēriju 

piemērošanai un prioritāro pasākumu noteikšanai, kas veicina 

pielāgošanos klimata pārmaiņām un klimata risku mazināšanu 

Rīcības plāna izstrādes 

mērķis 

Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 

izstrādes mērķis ir apkopot, pamatot un prioritizēt valsts līmeņa 

plānošanas dokumentos noteiktos un Ādažu pašvaldībā īstenojamos 

pasākumus, kas veicinātu sekojošu mērķu sasniegšanu Ādažu novadā 

līdz 2030.gadam: 

1. Mazināt Ādažu novada cilvēku, tautsaimniecības, infrastruktūras, 

apbūves un dabas ievainojamību pret klimata pārmaiņu ietekmēm 

un veicināt klimata pārmaiņu radīto iespēju izmantošanu (Latvijas 

pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā noteiktais mērķis); 

2. Uzlabojot enerģētisko drošību un sabiedrības labklājību, 

ilgtspējīgā, konkurētspējīgā, izmaksu efektīvā, drošā un uz tirgus 

principiem balstītā veidā veicināt klimatneitrālas tautsaimniecības 
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attīstību Ādažu novadā. 

Informācija par 

iepriekš veiktajiem 

pētījumiem, 

izstrādātajiem 

dokumentiem 

2015.gadā tika izstrādāts Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 

plāns 2015.-2020.gadam.  

2020.gadā RPR projekta ietvaros tika izstrādāts “Ādažu novada 

pašvaldības Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2030. un 

2050.gadam” projekts. 

Rīcības plāna izstrādes 

darba uzdevums 

izstrādātājam 

Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 

izstrādes uzdevums – Izstrādāt Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas 

un klimata rīcības plānu laika posmam 2021.-2030.gadam, t.sk. noteikt 

īstenojamos pasākumus ilgtspējīgas enerģētikas un klimata jomā, 

prioritizējot tos un nosakot to īstenošanai nepieciešamos resursus un 

ieviešanas termiņus. 

Dokumenta saturs norādīts atsevišķi. 

Gala ziņojumā jābūt ietvertai visai informācijai, kas prasīta darba 

uzdevumā. 

Rīcības plāna izstrādes 

darba uzdevuma 

izpildes nosacījumi 

1. Apkopot rīcības plāna izstrādei nepieciešamos datus par Ādažu un 

Carnikavas novadiem no 2015. līdz 2020.gadam. 

2. Ņemt vērā Ādažu novada pašvaldības un Carnikavas novada 

pašvaldības spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus, kā arī 

uzsāktos un iepriekš plānotos infrastruktūras projektus. 

3. Piedalīties un prezentēt Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un 

klimata rīcības plānu Attīstības programmas izstrādes darba grupu 

sanāksmēs, vadības grupas sanāksmēs, kā arī domju sēdēs, pēc 

nepieciešamības. 

4. Konsultēties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju un Nacionālo enerģētikas un klimata padomi par plānā 

iekļaujamo informāciju un tās detalizācijas pakāpi. 

Rīcības plāna izstrādes 

laika grafiks 

Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 

projekts jāiesniedz Pasūtītājam līdz 30.05.2021. 

Veikt korekcijas plānā atbilstoši pašvaldības jaunievēlētās domes 

lēmumiem. 

Darbu izpildes gala termiņš – ne vēlāk kā pieci mēneši pēc līguma 

noslēgšanas. 

Rīcības plāna izstrādes 

posmi un metodiskās 

prasības 

1. Tiesību aktu vai politikas plānošanas dokumentu analīze 

2. Statistikas datu analīze 

3. Padziļināto / ekspertu interviju veikšana un analīze 

4. Fokusa grupu diskusiju veikšana un analīze 

5. Gadījumu izpēte 

6. Kvantitatīvās aptaujas veikšana un datu analīze 

7. Citas metodes (norādīt, kādas) 

Rīcības plāna rezultāts Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns ir 

Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam pielikums. 

Rīcības plāns tiks izmantots novada domes turpmāko lēmumu 
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pieņemšanai, kā arī iesniegumu sagatavošanai Eiropas Savienības 

struktūrfondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda speciālo atbalstu 

mērķu ietvaros. Rīcības plāna rezultāta lietotāji – Ādažu novada domes 

iestādes un struktūrvienības, deputāti, iedzīvotāji un uzņēmumi. 

Rīcības plāna izstrādes 

ietvaros sagatavojamie 

dokumenti 

Gala ziņojums 3 (trīs) krāsainās izdrukās un digitālā versijā (Word, 

Excel un PDF formātā). 

Prezentācija par gala ziņojuma rezultātiem PowerPoint veidā, ko 

jāprezentē darba grupas, Attīstības komitejas un domes sēdē. 

Prasības Rīcības plāna 

noformējumam 

Ievērot Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumus Nr.558 

“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

Pamatteksts noformējams izmantojot TimesNewRoman fontu, 12 pt. 

izmērā. 

Izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam Ādažu novada ilgtspējīgas 

enerģētikas un klimata rīcības plāna 3 (trīs) krāsainas izdrukas, kā arī 

tā 2 (divus) elektroniskus eksemplārus (ar MS Word un MS Excel 

palīdzību rediģējamā formātā, un PDF formātā). 

Rīcības plāna publiskās 

pieejamības nosacījumi 

Rīcības plāns tiks izmantots Ādažu novada domes turpmāko lēmumu 

pieņemšanai, pirms tehniskās dokumentācijas izstrādes un pieteikumu 

gatavošanas projektu konkursos. Tas tiks publicēts pašvaldības 

tīmekļvietnē (pie Attīstības programmas materiāliem). 

Prasība pretendentu 

iesniedzamajiem 

dokumentiem  

• Rīcības plāna izstrādē iesaistīto personu dzīvesgaitas apraksti (CV). 

• Rīcības plāna izstrādes darba plāns, ar detalizētu katra izstrādes 

posma aprakstu, identificējot un raksturojot izmantotās 

informācijas ieguves un analīzes metodes. 

Piedāvājuma izvēles un 

vērtēšanas kritēriji 

Piedalīties iepirkumā tiek aicināts uzņēmums, kas 2020.gadā ir 

izstrādājis “Ādažu novada pašvaldības Ilgtspējīgas enerģētikas un 

klimata rīcības plāna 2030. un 2050.gadam” projektu un kam ir šādas 

kvalifikācijas prasības: 

1. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir 

reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

2. Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums pēdējo 3 (trīs) gadu 

laikā ir vismaz 3 (trīs) reizes lielāks par pretendenta piedāvāto 

kopējo līgumcenu (bez PVN) attiecīgajā iepirkumā. Uzņēmumam, 

kas dibināts vēlāk, gada vidējais finanšu apgrozījums par 

nostrādāto laika periodu ir vismaz 3 (trīs) reizes lielāks par 

Pretendenta piedāvāto līgumcenu (bez PVN) attiecīgajā iepirkumā. 

3. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā Pretendentam ir pozitīva pieredze 

vismaz 3 (trīs) novada ilgtspējīgas enerģētikas un / vai klimata 

rīcības plānu, izstrādē. 

Minimālās prasības 

pētījuma izstrādātāju 

kvalifikācijai 

Pretendentam darbu veikšanai ir pieejami šādi speciālisti (viena 

persona var darboties ne vairāk kā 2 speciālistu lomās): 

1. Vadošais eksperts, kura profesionālā kvalifikācija atbilst vienlaikus 

vismaz visām šīm prasībām: 
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• Maģistra grāds vadībzinātnēs, vides zinātnēs 

• pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai ir 

pieredze novada ilgtspējīgas enerģētikas vai klimata rīcības plāna 

izstrādē vai šāda dokumenta izstrādes procedūras vadīšanā 

• ir pieredze projektu vadībā un projektu un/vai ekspertu komandas 

vadībā 

• teicama izpratne par vides jautājumiem un attīstības plānošanu 

pašvaldībā 

2. Vides jomas eksperts, kura profesionālā kvalifikācija atbilst 

vienlaikus visām šīm prasībām: 

• Augstākā izglītība vides zinātnē, ģeogrāfijā, elektrotehnikas vai 

telpiskajā plānošanā, ko apliecina diploms 

• pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai ir 

pieredze novada ilgtspējīgas enerģētikas un / vai klimata rīcības 

plāna sagatavošanā 

• teicama izpratne par vides jautājumiem un attīstības plānošanu 

pašvaldībā 

3. Citi speciālisti 

• Pretendents ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 

izstrādē pēc saviem ieskatiem var piesaistīt arī citus speciālistus 
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2.pielikums 

Ādažu novada domes  

23.02.2021. lēmumam Nr.34 

 

Dokumenta “Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 

2030.gadam” darba grupas nolikums 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka Ādažu novada domes (turpmāk – Dome) izveidotās dokumenta “Ādažu 

novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam” (turpmāk – 

Rīcības plāns) izstrādes Darba grupas (turpmāk – DG) darbības pamatprincipus, uzdevumus 

un darba organizāciju. 

2. DG ir neatkarīga institūcija, tās lēmumiem ir rekomendējošs raksturs. DG lēmumus, 

priekšlikumus, sagatavotās rekomendācijas vai atzinumus Dome, tās iestādes, institūcijas un 

kapitālsabiedrības var izmantot Ādažu novada Attīstības programmas (2021-2027 (turpmāk – 

Programma)) 2.redakcijas izstrādei un attiecīgu lēmumu pieņemšanai. 

3. DG veido Ādažu novada domes un Carnikavas novada domes pārstāvji un tā atrodas Domes 

tiešā pakļautībā.  

II. Darba grupas izveidošanas mērķis, uzdevumi un tiesības 

4. DG izveidošanas mērķis ir piedalīties Rīcības plāna izstrādē, sniegt Rīcības plāna izstrādei 

nepieciešamo informāciju par esošo situāciju Ādažu un Carnikavas novados, kā arī izteikt 

konceptuālas idejas par enerģētikas un klimata jomās esošo problēmu iespējamajiem 

risinājumiem. 

5. DG līdz 2021.gada 13.maijam piedalīties Rīcības plāna izstrādē t.sk. veikt šādus uzdevumus: 

5.1. pārraudzīt Rīcības plāna izstrādes gaitu un dot norādījumus Rīcības plāna 

izstrādātājam; 

5.2. piedalīties DG sanāksmēs; 

5.3. izvērtēt Rīcības plāna izstrādātāja sniegtos priekšlikumu, tos precizēt vai papildināt. 

6. DG var precizēt uzdotos uzdevumus. 

7. DG var pieaicināt speciālistus, kuriem lēmumu pieņemšanā nav balsstiesību. 

III. Darba grupas darba organizācija 

8. DG vada Domes apstiprināts Darba grupas vadītājs, kura pienākumi un tiesības noteiktas šī 

nolikuma IV. daļā. 

9. DG vadītāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda no DG ievēlēts loceklis. 

10. DG ievēl protokolētāju, kas savlaicīgi nosūta sēdē izskatāmos materiālus DG locekļiem un 

jautājuma izskatīšanā iesaistītajām institūcijām vai amatpersonām, veic sēžu protokolēšanu, 

kā arī organizē DG lietvedību, nodrošinot DG izskatīto un tās sagatavoto dokumentu 

iekārtošanu atsevišķā lietā un lietas nodošanu Domes Attīstības un investīciju daļai. 

11. DG ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta izdotos tiesību aktus, Domes 

saistošos noteikumus un lēmumus, citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, 

Programmas izstrādes Vadības darba uzdevumu un šo nolikumu. 
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12. DG darbojas atklātības, labas gribas un uzticības gaisotnē, un ievēro labas pārvaldības 

principu. 

13. Katrs DG loceklis ir atbildīgs par godprātīgu DG uzdevumu un savu pienākumu izpildi, kā 

arī ievēro tiesību aktos noteiktos informācijas atklātības noteikumus. 

14. DG pieņem lēmumus sēdēs, klātesošiem DG locekļiem savstarpēji vienojoties vai ar balsu 

vairākumu. 

15. DG pārzina DG mērķi un uzdevumus. 

16. DG pauž savu viedokli visos jautājumos, kuri atbilst tās kompetencei. 

17. DG protokolus, lēmumus un citus dokumentus sagatavo protokolētājs un paraksta DG 

vadītājs. 

18. Par sēdes sasaukšanu paziņo DG locekļiem vismaz 2 dienas pirms sēdes. 

19. Ja DG loceklis attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties uz sēdi, tad viņš savlaicīgi informē 

par to DG vadītāju. 

IV. Darba grupas vadītāja tiesības un pienākumi 

20. DG vadītājam ir šādas tiesības un pienākumi: 

20.1. vadīt DG, pārraudzīt DG uzdevumu izpildi; 

20.2. atbildēt par DG darba organizāciju un vadīšanu, DG pieņemto lēmumu noformēšanu 

un izsūtīšanu; 

20.3. sasaukt DG sēdes, noteikt sēžu vietu, laiku un darba kārtību, vadīt sēdes un dot 

saistošus norādījumus DG locekļiem; 

20.4. parakstīt DG sagatavotos dokumentus; 

20.5. pieaicināt kompetentus speciālistus dalībai DG sēdēs, ja tas atbilst DG mērķim un 

uzdevumiem; 

20.6. saņemt DG nepieciešamo informāciju no pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm, 

komercsabiedrībām, kā arī valsts institūcijām; 

20.7. pārstāvēt DG attiecībās ar valsts institūcijām, fiziskām un juridiskām personām 

atbilstoši tās kompetencei; 

20.8. pārstāvēt DG viedokli Programmas izstrādes citās darba grupās, Domē, un tās 

patstāvīgajās komitejās; 

20.9. organizēt DG iesniegto ziņojumu, iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanu 

un atbilžu sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

20.10. sniegt atskaiti Domei tās noteiktā termiņā par DG darbu. 

 

 

 


