
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2021.gada 23.martā                      Nr.52 

 

Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakcijas un Vides 

pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai  

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

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

panta pirmo daļu un 22. pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 9. pantu, 

Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 2. punktu, 3.2. nodaļu un 66. punktu, Ministru kabineta 25.08.2009. 

noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10. 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 23.02.2021. lēmumu Nr.23 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 

28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 

izstrādes uzsākšanu””, kā arī Finanšu komitejas 16.03.2021. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Nodot publiskajai apspriešanai Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 

1.redakciju un Vides pārskata projektu. 

2. Publiskās apspriešanas laiks ir no 07.04.2021. līdz 21.05.2021. 

3. Paziņojumu par Ādažu novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakcijas un 

Vides pārskata projekta publisko apspriešanu (1.pielikums): 

3.1. nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam; 

3.2. nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai; 

3.3. publicēt pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv un informatīvajā izdevumā “Ādažu 

Vēstis”; 

3.4. elektroniski nosūtīt Vides pārraudzības valsts birojam. 

4. Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakcijas dokumentāciju (2.-

6.pielikums), t.sk. Vides pārskata pirmo redakciju (7.pielikums): 

4.1. elektroniski nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam; 

4.2. elektroniski nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai; 

4.3. nosūtīt Vides pārraudzības valsts birojam; 

4.4. nosūtīt Carnikavas novada domei; 

http://www.adazi.lv/


4.5. nosūtīt LR Aizsardzības ministrijai; 

4.6. publicēt pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv. 

5. Attīstības un investīciju daļas projektu vadītājai Ingai PĒRKONEI organizēt lēmuma izpildi 

un nepieciešamās darbības sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai. 

 

Pielikumā: 

1. Paziņojums par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas un 

Vides pārskata projekta publisko apspriešanu, uz 1 lp. 

2. Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.sējums, 1.redakcija, uz 213 lp. 

3. Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 2.sējums, 1.redakcija, uz 92 lp. 

4. Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 3.sējums, 1.redakcija, uz 104 lp. 

5. Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 4.sējums, 1.redakcija, uz 44 lp. 

6. Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 5.sējums, 1.redakcija, uz 189 lp. 

7. Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam Vides pārskata projekts, uz 71 

lp. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 
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1.pielikums 

Ādažu novada domes  

23.03.2021. lēmumam Nr.52 

 

Paziņojums par Ādažu novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas un 

Vides pārskata projekta publisko apspriešanu 

 

Ar Ādažu novada domes 2021.gada 23.marta lēmumu Nr.52 “Par Ādažu novada Attīstības 

programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai 

apspriešanai” tiek uzsākta Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas 

un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana no 2021. gada 7.aprīļa līdz 21.maijam. 

Publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām par 

publiskās apspriešanas organizēšanu. 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. 

Rakstiskus priekšlikumus Attīstības programmas 1.redakcijas un Vides pārskata projekta 

papildināšanai var iesniegt līdz 2021.gada 21.maijam (ieskaitot) Ādažu novada domē, Gaujas iela 

33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 (ievietojot domes pastkastītē pie ieejas durvīm), vai 

elektroniski inga.perkone@adazi.lv (līdz 21.maijam plkst. 23.59). Fiziskām personām obligāti 

jānorāda  vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas 

numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese. 

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir domes Attīstības un investīciju daļas projektu 

vadītāja Inga PĒRKONE (t. 67996086, inga.perkone@adazi.lv). 

Ar Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta materiāliem 

var iepazīties domes Attīstības un investīciju daļā, darba laikā (iepriekš saskaņojot tikšanās 

laiku), kā arī Ādažu un Carnikavas pašvaldību tīmekļvietnēs www.adazi.lv un www.carnikava.lv. 
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