
 

 

 

 

 

Ādažu novada pašvaldība 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv 

 

LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

     

2021. gada 27. jūlijā          Nr. 17 

 

Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam un Vides pārskata par 

Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmu 

apstiprināšanu 

 

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, Ministru kabineta 14.10.2014. 

noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

2. punktu, 3.2. nodaļu un 68. punktu, Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr. 157 

„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 27., 28. un 29. 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”, Carnikavas novada domes 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”, Ādažu novada domes un 

Carnikavas novada domes 30.07.2020. sadarbības līgumu Nr. JUR 2020-07/567, Ādažu 

novada domes 28.07.2020. lēmumu Nr. 156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-

2027. gadam izstrādes uzsākšanu”, Ādažu novada domes 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””, Ādažu novada domes 

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””, 

Ādažu novada domes 23.02.2021. lēmumu Nr. 32 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 

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

izstrādes uzsākšanu”, Ādažu novada domes 23.03.2021. lēmumu Nr. 52 “Par Ādažu novada 

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

publiskai apspriešanai”, kā arī Attīstības komitejas 13.07.2021. atzinumu un Finanšu 

komitejas 20.07.2021. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt: 

1.1. Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam gala redakciju; 

1.2. Vides pārskatu par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un 

Attīstības programmu. 

2. Paziņojumu (1.pielikums) par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 

gala redakcijas apstiprināšanu un Vides pārskata apstiprināšanu par Ādažu novada 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmu: 
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2.1. nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai, LR Aizsardzības ministrijai un Vides pārraudzības valsts birojam; 

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

Vēstis”. 

3. Sagatavot un publicēt pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv informatīvo ziņojumu par 

plānošanas dokumentu “Ādažu novada Attīstības programma (2021-2027)”. 

4. Ādažu novada Attīstības programmas 2021-2027. gadam gala redakciju (2.-7.pielikums), 

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

4.1. elektroniski nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam, LR Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai, LR Aizsardzības ministrijai un Vides pārraudzības 

valsts birojam; 

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

Vēstis”. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – projektu vadītāja Inga Pērkone. 

 

Pielikumi: 

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

gala redakcijas un Vides pārskata apstiprināšanu, uz 1 lp. 

2. Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. sējums, gala 

redakcija, uz 291 lp. 

3. Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. sējums, gala 

redakcija, uz 93 lp. 

4. Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 3. sējums, gala 

redakcija, uz 135 lp. 

5. Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 4. sējums, gala 

redakcija, uz 46 lp. 

6. Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 5. sējums, gala 

redakcija, uz 633 lp. 

7. Vides pārskats par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

aktualizāciju un Attīstības programmu, uz 75 lp. 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks 

http://www.adazi.lv/
http://www.adazi.lv/
http://www.adazi.lv/
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1.pielikums 

 

Paziņojums par plānošanas dokumenta „Ādažu novada attīstības programma 

(2021-2027)” pieņemšanu 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā 

veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 29.punkta prasībām, Ādažu 

novada dome sniedz šādu informāciju: 

1. Plānošanas dokumenta nosaukums un datums – Ādažu novada attīstības 

programma (2021-2027) (apstiprināts ar Ādažu novada pašvaldības 

27.07.2021. lēmumu Nr.17). 

2. Plānošanas dokumenta izstrādātājs – Ādažu novada pašvaldība, adrese: Gaujas 

iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164, tālrunis: 67997350, 

e-pasts: dome@adazi.lv, Ādažu novada pašvaldības interneta tīmekļa vietne: 

www.adazi.lv. Plānošanas dokumenta Vides pārskata izstrādātājs – SIA 

“Reģionālie projekti”, adrese: Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045, 

tālruni: 67320809, e-pasts: birojs@rp.lv, uzņēmuma interneta tīmekļa vietne: 

www.rp.lv. 

3. Ar plānošanas dokumentu un tā sastāvā esošo Vides pārskatu, informatīvo 

ziņojumu par apstiprināto Ādažu novada attīstības programmu (2021-2027), 

atzinumiem par vides pārskatu, kā arī informāciju par termiņiem monitoringa 

ziņojuma iesniegšanai iespējams iepazīties Ādažu novada domē (Gaujas iela 

33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads) darba laikā Attīstības un 

investīciju daļā, Ādažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv, kā 

arī valsts vienotajā ģeotelpiskajā informācijas portālā geolatvija.lv. 
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