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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 ietilpst divas teritoriālās vienības – bijušais Ādažu
novads (turpmāk tekstā – Ādažu pagasts) un bijušais Carnikavas novads (turpmāk tekstā –
Carnikavas pagasts), tāpēc Attīstības programma tika 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 veica 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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Attīstības programma sastāv no pieciem sējumiem, kā arī
I Esošās situācijas raksturojums
Vides pārskata. Pirmajā sējumā ir veikta novada pašreizējās
situācijas un SVID analīze. Otrajā sējumā ir norādīta novada
attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes,
II Stratēģiskā daļa
kā arī, balstoties uz pašreizējās situācijas analīzes
rezultātiem, katrai no ilgtermiņa prioritātēm noteiktas vidējā
III Rīcības plāns
termiņa prioritātes. Trešajā sējumā noteiktas rīcības, kuras
īstenojot, novads virzās uz Stratēģiskajā daļā noteiktajiem
IV Investīciju plāns
uzdevumiem, ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķiem.
Ceturtajā sējumā ietverts Investīciju plāns – ieguldījumi,
V Sabiedrības iesaiste
kuri nepieciešami pašvaldībai, kā arī perspektīvie projekti
laika posmam no 2021. līdz 2027.gadam, lai sasniegtu
Stratēģiskajā daļā noteiktos vidējā termiņa uzstādījumus,
Vides pārskats
īstenotu Rīcības plānā iekļautās aktivitātes un sasniegtu
plānotos rezultātus. Piektajā sējumā ir ietverta informācija
Attēls 1 Attīstības programmas
par sabiedrības līdzdalības pasākumiem. Rīcības plāns un
sastāvdaļas
Investīciju plāns, ņemot vērā plānu izpildes progresu un
Informācijas
avots:
Ādažu
kārtējam gadam apstiprināto pašvaldības budžetu, tiks
pašvaldība
aktualizēti. Vides pārskatā tika veikts stratēģiskais ietekmes
uz vidi novērtējums, novērtējot Attīstības programmas
īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi. Šis ir Attīstības
programmas V 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.
Lai veicinātu bērnu radošo un māksliniecisko iztēli, iesaistītu bērnus sabiedriskajās aktivitātēs
un novada plānošanas dokumenta izstrādē, kā arī stiprinātu bērnu un jauniešu piederību
Ādažiem, no 01.02.2021. līdz 15.03.2021. tika organizēts bērnu zīmējumu konkurss “Mans
sapņu novads – Ādaži”.
Ar 23.03.2021. Ādažu novada domes lēmumu Nr.52 tika apstiprināta Ādažu novada attīstības
programmas 2021.-2027.gadam pirmā redakcija un tā nodota publiskajai apspriešanai.
Attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks tika noteikts no 07.04.2021.
līdz 21.05.2021. Paralēli Attīstības programmas 1.redakcijas publiskai apspriešanai, publiskā
apspriešana notika arī Ādažu novada Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.2037.gadam 2021.gada aktualizācijas 1.redakcijai. Attīstības programmas publiskās
apspriešanas sanāksme notika 2021.gada 29.aprīlī, Zoom platformā, kā arī tiešraidē translēta
Ādažu novada domes Facebook kontā. Par līdzdalības iespējām sabiedrība tika informēta
pašvaldību tīmekļa vietnēs, informatīvajos laikrakstos, plakātos u.c.
Attīstības programmas izstrādes galvenais mērķis bija izstrādāt vidēja termiņa attīstības
plānošanas dokumentu teritorijai, kurā ietilpst Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts, lai
sekmētu ilgtspējīgu un stabilu Ādažu novada attīstību, nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanu un veicinātu uzņēmēju konkurētspēju.
Attīstības programmas galvenie uzdevumi:
1. Noskaidrot esošo situāciju un vispārējās attīstības tendences 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
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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.
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:
MK
Nr.
SIA

1

─
─
─

Ministru Kabinets
numurs
sabiedrība ar ierobežotu atbildību

MK 14.10.2014. noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”

5

ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2021-2027), V SĒJUMS – SABIEDRĪBAS IESAISTE,
27.07.2021.

Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem
Sabiedrības līdzdalības pasākumi Attīstības programmas izstrādes procesā tika plānoti, ņemot vērā
25.08.2009. MK Noteikumus Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā”.
Lai sekmīgāk apzinātu un apkopotu sabiedrības viedokli Ādažu novada Attīstības programmas
(2021.-2027.) izstrādē, tika veikti sekojoši pasākumi:
─ caur publikācijām Ādažu novada un Carnikavas novada tīmekļu vietnēs www.adazi.lv un
www.carnikava.lv, vietējos informatīvajos izdevumos “Ādažu Vēstis” un “Carnikavas
Novada vēstis” iedzīvotāji tika aicināti iesaistīties kādā no 5 darba grupām (Ekonomiskās
attīstības; Izglītības, sporta un kultūras; Veselības aprūpes un sociālo jautājumu; Teritorijas
plānošanas un Vides);
─ visu 5 darba grupu regulārs darbs (tikšanās, diskusijas, viedokļu apmaiņa un apkopojums).
Laika posmā no septembra beigām līdz decembra beigām katrā no darba grupām notika
10-15 sanāksmes. Katrā no sanāksmēm piedalījās vidēji 10-20 cilvēki un vienas sanāksmes
ilgums parasti bija vismaz 1,5 stundas. Visas darba grupas sākumā tika organizētas gan
klātienē, gan attālināti (Zoom, MS Team), vēlāk – tikai attālināti;

─ Ādažu novada un Carnikavas novada iedzīvotāju aptauja (publicējot anketu (4.pielikums)
Ādažu novada tīmekļa vietnē www.adazi.lv, Carnikavas novada tīmekļa vietnē
www.carnikava.lv, informatīvajos izdevumos “Ādažu Vēstis” un “Carnikavas Novada
Vēstis”, kā arī piedāvājot to saņemt pašvaldībās, tās iestādēs un pie urnām) no 01.09.2020.
līdz 31.10.2020. Aptaujā piedalījās 1059 respondenti no Ādažu un Carnikavas pagasta;
─ bērnu zīmējumu konkurss “Mans sapņu novads – ĀDAŽI”, kas notika no 01.02.2021. līdz
15.03.2021.;

─ ar 23.03.2021. Ādažu novada domes lēmumu Nr.52 apstiprinātās Ādažu novada Attīstības
programmas (2021.-2027.) 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana
(no 07.04.2021. līdz 21.05.2021.), nodrošinot programmas projekta pieejamību Ādažu
novada domes ēkā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, pašvaldības tīmekļa vietnēs
www.adazi.lv un www.carnikava.lv;
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─ publiskās apspriešanas sanāksme notika 29.04.2021. Zoom platformā, kā arī tiešraidē
translēta Ādažu novada domes Facebook kontā.
Uz Attīstības programmas izstrādes laiku tika izveidotas piecas darba grupas:
─ Ekonomiskās attīstības darba grupa 46 cilvēku sastāvā (darba grupas vadītājs – Māris
Sprindžuks);
─ Izglītības, sporta un kultūras darba grupa 64 cilvēku sastāvā (darba grupas vadītāja – Antra
Krasta);
─ Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa 30 cilvēku sastāvā (darba grupas
vadītāja – Inita Henilane);
─ Teritorijas plānošanas darba grupa 58 cilvēku sastāvā (darba grupas vadītājs – Ainārs
Grikmanis);
─ Vides darba grupa 34 cilvēku sastāvā (darba grupas vadītāja – Iveta Grīviņa-Dilāne).
Iedzīvotāju aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par situāciju Ādažu un Carnikavas
pagastos un vēlamajām izmaiņām līdz 2027.gadam. Aizpildītās anketas varēja aizpildīt
elektroniski, kā arī ievietot drukātos eksemplārus speciāli tam paredzētās urnās, kuras atradās
Ādažos: Gaujas iela 33A (Klientu apkalpošanas centrā), Gaujas iela 27B (Bibliotēkā), Gaujas iela
13/15 (Sociālajā dienestā) un Gaujas iela 30 (Sporta centrā), Carnikavā: Stacijas ielā 5 (Klientu
apkalpošanas centrā, Sociālajā dienestā), Stacijas ielā 7 (Carnikavas Komunālservisā), Jūras ielā
1A (tautas namā “Ozolaine”, Bibliotēkā) un Kalngalē Cīruļu ielā 10 (brīvā laika pavadīšanas
centrā “Kadiķis”). Aptaujas anketa tika publicēta Ādažu novada laikraksta “Ādažu Vēstis”
2020.gada septembra numurā. Aptaujā piedalījās 1059 respondenti. Ņemot vērā pulcēšanās
ierobežojumus, tikšanās ar iedzīvotājiem un aptaujas rezultātu prezentācija netika organizēta,
tomēr tika sagatavota un tīmekļu vietnēs publicēta apkopota informācija par aptaujas rezultātiem
(5.pielikums). Iedzīvotāju iesniegtie priekšlikumi (6.pielikums) tika skatīti darba grupās.
Bērnu zīmējumu konkurss “Mans sapņu novads – ĀDAŽI” tika organizēts, lai veicinātu bērnu
radošo un māksliniecisko iztēli, iesaistītu bērnus sabiedriskajās aktivitātēs un novada plānošanas
dokumenta izstrādē, kā arī stiprinātu bērnu un jauniešu piederību Ādažiem.
No 07.04.2021. līdz 21.05.2021. notika Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam
1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana. Rakstiskus priekšlikumus
Attīstības programmas 1.redakcijas un Vides pārskata projekta papildināšanai varēja iesniegt līdz
21.05.2021. (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.maija plkst. 23.59). Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese.
Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese. Ar
Ādažu novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata
projekta, kā arī plānošanas dokumentu gala redakcijas materiāliem var iepazīties Ādažu novada
domes Attīstības un investīciju daļā darba laikā, kā arī pašvaldību tīmekļa vietnēs www.adazi.lv
un www.carnikava.lv.
Lai aktivizētu sabiedrību izteikt savus viedokļus, komentārus un ieteikumus, tika izmantotas
vairākas metodes: informācijas un aicinājumu ievietošana pašvaldību tīmekļu vietnēs
www.adazi.lv (pie jaunumiem un sadaļā “Attīstības programma”) un www.carnikava.lv (jaunumu
sadaļā) (7., 8.pielikums), pašvaldību informatīvajos izdevumos “Ādažu Vēstis” un “Carnikavas
Novada Vēstis” (9., 10.pielikums), pašvaldību sociālajos tīklos (11., 12.pielikums), publiskajā
ārtelpā (13.pielikums).
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Terminu skaidrojums
Attīstības
programma

─

Vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa
prioritāšu īstenošanai

Investīciju
plāns

─

Attīstības programmas rīcības plāna sastāvdaļa laika posmam vismaz līdz 3 gadiem,
kuru apstiprina pašvaldība. Investīciju plānu var aktualizēt katru gadu

Mūžizglītība

─

Izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt
zināšanas, prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju
atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. Mūžizglītība
apvieno neformālo mācīšanos ar formālo izglītību, attīsta iedzimtas spējas līdztekus
jaunām kompetencēm

Prioritāte

─

Teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā
salīdzinājumā ar citām attīstības prioritātēm

Projekts

─

Pasākumu kopums, kas veicams noteiktu mērķu sasniegšanai noteiktā laika periodā
ar iepriekš noteiktiem, materiāliem un cilvēku resursiem

Publiskā
apspriešana

─

Ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laika periods, kura ietvaros
sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus vai piedalās citās
institūcijas organizētās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs (piemēram,
sabiedriskajās apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās)

Rīcības plāns

─

Attīstības programmas sadaļa, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu un investīciju
plānu attīstības programmā noteikto uzdevumu īstenošanai

Rīcības
virzieni

─

Konkrētu pasākumu kopums, kas izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu
sasniegšanai

Sabiedriskā
apspriede

─

Sanāksme, kurā piedalās un savus iebildumus un priekšlikumus sniedz sabiedrības
pārstāvji

Stratēģiskais
ietekmes uz
vidi
novērtējums

─

Procedūra, kas veicama likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajā
kārtībā, lai novērtētu plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi
un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes samazināšanai un novēršanai, kā
arī lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu un iesaistīšanu plānošanas dokumenta
izstrādāšanas procesā

Stratēģiskais
mērķis

─

Koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām
noteiktā laika periodā, kas ir vērsts uz teritorijas attīstības vīziju sasniegšanu, un kas
kalp par pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai

Stratēģiskā
daļa

─

Attīstības programmas sadaļa, kas definē plānošanas reģiona / pašvaldības vidēja
termiņa prioritātes un virziena uzdevumus to īstenošanai

Tālākizglītība

─

Iepriekš iegūtās izglītības turpināšana un profesionālās meistarības pilnveidošana
atbilstoši konkrētās profesijas prasībām

Uzdevumi

─

Iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu sasniegšanai;
tie ir skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi

Vides
pārskats

─

Atsevišķa sadaļa stratēģijā, plānā, programmā, koncepcijā vai cita veida plānošanas
dokumentā, vai atsevišķs dokuments, kas nosaka, apraksta un novērtē attiecīgā
dokumenta, kā arī iespējamo alternatīvu īstenošanas ietekmi uz vidi, ņemot vērā
plānošanas dokumenta mērķus, paredzamo realizācijas vietu un darbības jomu

Vīzija

─

Lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas unikālās
vērtības
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Pielikumi
1. Ādažu novada domes lēmumi
2. Ādažu novada domes rīkojumi
3. Carnikavas novada domes lēmumi
4. Iedzīvotāju aptaujas anketa
5. Iedzīvotāju aptaujas rezultāti
6. Iedzīvotāju anketās sniegtie komentāri
7. Publikācijas Ādažu novada domes tīmekļa vietnē www.adazi.lv
8. Publikācijas Carnikavas novada domes tīmekļa vietnē www.carnikava.lv
9. Publikācijas Ādažu novada domes informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”
10. Publikācijas Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā “Carnikavas Novada Vēstis”
11. Publikācijas Ādažu novada domes sociālajos tīklos
12. Publikācijas Carnikavas novada domes sociālajos tīklos
13. Publicitāte Ādažu novada publiskajā ārtelpā
14. Cita publicitāte
15. Darba grupu dalībnieku saraksti
16. Publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi
17. 28.04.2021. publiskās apspriešanas sanāksmes (par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (2013.2037.) 2021.gada aktualizācijas 1.redakciju un Vides pārskata projektu) protokols
18. 29.04.2021. publiskās apspriešanas sanāksmes (par Attīstības programas (2021.-2027.)
1.redakciju un Vides pārskata projektu) protokols
19. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentiem
20. Atzinumi
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6.pielikums

Iedzīvotāju anketās sniegtie komentāri
Ciemos kopā (bez Ādažiem un Carnikavas)
11. Jūsu ieteikumi kopējai dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai Ādažu pagastā
Ceļa infrastruktūra:
•

•

•

Velo un gājēju celiņu infrastruktūras attīstība (118x)
o Alderu ielā; ļoti bīstami pārvietoties (58x)
o Uz Garkalni (3x)
o Uz Baltezeru (1x)
o Veloceliņš Ādaži - Alderi – Baltezers (1x)
o Apvienot infrastruktūru ar Mārsilu ciematu, izbūvējot Alderu ceļu - gājējiem drošu (1x)
o gar VIA Baltica, lai uzlabotu drošību (3x)
o stratēģiskajos virzienos uz Rīgu un starp novadiem (1x)
o Posmā Carnikava – Ādaži – Baltezers, Baltezera ielā (17x)
o līdz Carnikavai: jo bieži pārvietojas ar riteni un kājām, no Ādažiem līdz jūrai; lai iedzīvotāji
varētu droši braukt no viena pagasta uz otru (3x)
o pie pagrieziena uz Carnikavu vajadzētu ievietot ceļa lampas, un gājēju un velosipēdu
celiņus (1x)
o tiltu vai tuneli virs/zem šosejas priekš gājējiem un velosipēdistiem (1x)
o Smilškalnu ceļu Divezeros, vairāk kā 30 gadus neviens nav segumu papildinājis ar granti,
šķembām, vietām jau tikai smiltis palikušas (1x)
o nepieciešams to padarīt pieejamāku cilvēkiem, kas pārvietojas ar kājām vai velosipēdu;
sakārtot veloceliņu/trotuārus ārpus Ādažu centra tā, lai tos var izmantot arī braukšanai ar
skrituļslidām; gājēju celiņš no Skolas līdz Podiekiem nav jau 10 gadus, Kanāla iela gājēju
celiņš; no Garkalnes līdz Podniekiem; gar Baltezera – Gaujas kanālu (11x)
o Ādaži - Siguļi (2x)
o gan uz Carnikavu, gan Saulkrastiem (1x)
o Vai veloceļu izbūvei arī nevar piesaistīt eiropas naudu? (1x)
o jaunbūvētos ciematos (3x)
Apgaismojums ielās, veloceliņos (81x)
o Alderu ielā no autobusa pieturas (57x)
o Baltezera ielā (11x)
o Garkalnē (3x)
o vēl neapgaismotajās vietās (1x)
o Birznieku ciemā (1x)
o Salabot Kadagas ielā (1x)
o starp Ādažiem un Kalngali, tādējādi nodrošinot labāku jaunā novada savienojamību (1x)
o jaunbūvētos ciematos (3x)
Ielu un ceļu infrastruktūras labiekārtošana, uzlabošana (109x)
o Alderu ielas infrastruktūras sakārtošana (23x), t.sk.,: uzstādīt guļošo cēlu policistu līkuma
pagriezienā uz Alderu ceļa pie Rīgas ūdens muzeja (3x); Izvads brīvajā laukumā pretim
sūkņu stacijai (1x); paplašināšana, labiekārtošana, braukšanas ātruma samazināšana,
attiecināt šo ielu kā dzīvojamo zonu, lai veicinātu drošu pārvietošanos (19x)
o Drošs Alderu ielas un A1 šķērsojums (9x), t.sk., pie ūdenssūkņu stacijas izbrauciena (2x)
o Izveidot izbraukšanu no Ādažiem uz A2 ceļu, lai atslogotu satiksmi caur Baltezera centu
(cik var tur veidot sastrēgumus!!!) (1x)
o Alderu ciemata, Mārsilu kustības novirzīšana uz Pleskavas šoseju (2x)
o Uzlabot nokļūšanu (drošu) pieturā Jaunkūlas (1x)
o Ceļu kvalitātes un satiksmes organizācijas uzlabošana arī ārpus centra (11x)
o Ziemeļu koridora izbūve lielizmēra transportam atslogojot Baltezera posmu no fūrēm (1x)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Iespējamā Baltezera apbraukšana, pēc iespējas drīzāk attīstīt jauno šoseju (8x)
Ātrāk novirzīt kravas mašīnu un intensīvo satiksmi no ciemiem (2x)
Noasfaltēt ceļu uz Baznīcu un Piekrastes ielu (1x)
Uzbūvēt jaunus maģistrālos autoceļus un dzelzceļa/tramvaja/metro savienojumu ar Rīgu,
pasažieru pārvadājumiem (1x)
Jāattīsta koplietojamā infrastruktūra, kas ļautu gan iedzīvotājiem dzīvot, gan uzņēmējiem
strādāt efektīvāk (1x)
Ceļu infrastruktūras attīstīšana ārpus novada centra – jo tālāk no centra, jo stratēģiskāk
(piem., ceļš uz Garkalni ir bīstams, gājējiem un riteņbraucējiem neiespējams, ātruma
ierobežojums neatbilstošs); Sakārtot ielas Garkalnē, noasfaltēt tās (3x)
pa 30. gadiem varēja salabot visus ceļus un atteikties no putekļainiem grunts ceļiem (2x)
Ceļš pie tirgus un Mini Rimi, grūti iebraukt un izbraukt (1x)
Asfaltēts ceļš uz Garciemu (1x)
Vecštāles ceļa paplašināšana un seguma uzlabošana, ceļš ir nedrošs un bīstams pie
intensīvas satiksmes (1x)
Ceļu uzlabošana Kadagas ciematā starp mājām (1x)
Ceļu infrastruktūra uzlabošana, īpaši Kadagā (6x)
Sataisīt ceļu no Kadagas līdz Cits Mezaparks (2x)
Ceļa sakārtošanā pie Muižas, Birznieku pagrieziens, gājēju pārejas vispār būs? Kā
skolniekam pāriet Tallinas šoseju no pieturas aiz Muižas???? Vai kreiso pagriezienu
aizliegšana atrisinās Birznieku ciemā iedzīvotāju nokļūšanu savos īpašumos??? (1x)
Uzstādīt drošības barjeras gājēju celiņam no Ādažu /Kadagas tilta līdz Kadagai! Lietus
laikā automašīnām var sākties akvaplanēšanas un ziemā automašīnas var saslīdēd vai
rasties citas avārijas situācijas un ja automašīna slīd uz gājēju celiņu un nedod dievs ka tur
būs kāds pieaugušais vai bērns sekas var būt dažādas. Nav ne pirmā ne pēdējā reize, ka uz
šī ceļa notiek avārijas. Protams ir tādi kas pārsniedz ātrumu un nespēj atrast kopīgu valodu
ar ceļa zīmēm un cieš gan autovadītāji gan gāji un velobraucēji. Tāpēc es gan kā
autovadītājs un divu burvīgu meitu tēvs un reizēm kājāmgājes jums lūdzu... Padomājiet
par šī ceļa posma gājēju/velobraucēju celiņa drošību! (6x)
Braucot pār tiltu uz Kadagu un sākoties mežam iespējams vajadzētu kādu brīdinājuma zīmi
par meža zvēriem... Pats esmu braucis vēlu vakarā un agri no rīta uz darbu ar automašīnu
un sastapies ka ceļu šķērso iespaidīga auguma alnis tad arī mežacūku saime un stirnas,
buki. Saprotu ka ir zīme 70 un ja pamana laicīgi var paspēt sabremzēt vai apstāties bet ja
meža zvērs parādās pēkšņi nu tad sekas ir kādas nu viņas ir un daudz nevajadzīgu
problēmu. Manā skatījumā piesardzības un drošības nekad nevar būt par daudz (1x)
Uzlabot ceļa kvalitāti Kadagā, Austrumu ielā; ceļš kritiskā stāvoklī nav iespējams izbraukt
ar auto, bīstami pārvietoties ar kājām dienas tumšajā laikā!!! (1x)
Salabot Saules Pļavām ceļu (1x)
Turpināt uzsākto Eimuru-Ataru-Briljantu ceļa rekonstrukciju un paplašināšanu ar tālāku
asfaltēta maģistrālā savienojuma izveidi līdz P1 autoceļam (pārbūvējot esošo ceļu gar
Langas kanālu), tādējādi izveidojot tiešu savienojumu starp Ādažiem un Kalngali un
nodrošinot a) tieša sabiedriskā transporta savienojuma iespēju (tai skaitā, lai Kalngales
iedzīvotāji varētu ātri nokļūt jaunajā novada centrā), b) īsāko pieeju pie jūras Ādažu
pagasta iedzīvotājiem, c) izvairīšanos no Carnikavas šķērsošanas, Kalngales un Garciema
iedzīvotājiem braucot uz Ādažu pagastu (1x)
Pašvaldībai ieklausīties iedzīvotājos un netērēt tūkstošus ceļa zīmēs, kuras neviens
neizmanto (1x)
Tikt līdz Stapriņu ciemam pie Baltezera bez auto ir ļoti grūti. Bērni netiek no skolas mājās
vai paši uz skolu, kā tas ir tiem, kas dzīvo pašos Ādažos vai tajā pusē, kur ir Ādaži, tur
kursē kāds transports, uz Stapriņiem nekas nekursē un pa vidu ir ātrgaitas šoseja. (2x)
Beidzot savest kārtībā Inču ielu, jo tur arvien vairāk palielinās satiksme (2x)
Uzklāt asfaltu ciema brauktuvēm (1x)
Ceļu infrastruktūras izbūve, nevis uzskatīt, ka iedzīvotāji ir vajadzīgi reizi 4 gados vēlēšanās un kā NĪN maksātāji, ignorējot to vajadzības (1x)
jaunbūvētos ciematos (3x)
Stapriņos iedzīvotāji elpo visu laiku putekļus. Šobrīd tiek plānots aizliegt kreisos
pagrizienus uz Tallinas šosejas, līdz ar to pa Inču ielu palielinās satiksme un putekļi ir vēl
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vairāk. Šoferi, kuri neievēro šajā ielā atļauto ātrumu, kas ir 20 km/h apdraud visus vietējos
iedzīvotājus, kas pārvietojas pa šo ceļu. (1x)
o Uzliet asfaltu no Atara ceļa uz Garciemu, kas atslogotu satiksmi uz Rīgu caur Ādažiem, jo
tiem, kas brauktu uz Sarkandaugavu varētu braukt pa normālu ceļu un to izvēlētos (1x)
• A1 šoseja (10x):
o Šobrīd šķiet nepieņemami nepārdomāti jaunie LVC plānotie ceļa marķēšanas pasākumi,
kas būtiski ietekmēs Ādažu iedzīvotāju nokļūšanu mājās! Piemēram, nokļūšanai uz
Atariem! Nepiekrītam, ka nevarēs vairs nogriezties pa kreisi pie Carnikavas pagrieziena.
ViaBaltica infrastruktūras uzlabošana starp pilsētas daļām, ciemiem un citām apdzīvotām
teritorijām - ikviens kreisais pagrieziens uz/no ViaBaltica vai pagrieziens uz ViaBaltica ir
ne vien sarežģīts, bet arī bīstams (2x)
o Pie Gaujas tilta Rīgas virzienā derētu bremzēšanas josla, lai tie, kuri grib griezties uz
Carnikavu, nekavē pārējo plūsmu, atjaunot pie Muižas ieskrējiena joslu Gaujas virzienā
(1x)
o Transporta kustības koordinēšana uz A1 no mazākajiem ceļiem (2x)
o Attīstīt velosipēdu joslas starp Ādažiem un Carnikavu, pagaidām starp dambjiem nav ērts
risinājums nokļūšanai pāri Tallinas šosejai (1x)
o Nepieciešami vairāki ērti divlīmeņa krustojumi ar A1 (1x)
o Nepieciešams risinājums 7dienu sastrēgumiem (1x)
o Sakārtojiet šoseju, lai to var šķērsot droši! Ar kājām uz pagasta centru vai autobusu tikt
nevar! (2x)
o Ļoti ceru, ka izdosies realizēt Vidlauku ielas izbūvi, lai Stapriņu ciema iedzīvotājiem, jo
īpaši bērniem, būtu iespēja droši nokļūtu Ādažu centrā (1x)
• Atjaunot dzelzceļa pārbrauktuvi Garkalnē, lai samazinātu transporta kustību no Mārsiliem uz
Tallinas šoseju pa Alderu ielu (1x)
• Satiksmes uzlabošana starp Ādažiem un Carnikavu (1x)
• Turpināt uzsākto sadarbību transporta loģistikas jomā starp Rīgu, Carnikavu, Ādažiem (1x)
• Uzlabot iedzīvotāju mobilitāti, vairāk domāt par Ādažu ciematiņa celiņiem līdz veikaliem, kuriem
nav auto (2x)
Atpūta:
•

•

Atpūta pie ūdenstilpnēm (20x):
o Izveidot vairāk labiekārtotu peldvietu Mazajā Baltezerā (6x)
o Relaksācijas zonas izveide pie Mazā Baltezera (1x)
o Nodrošināt tauvas joslas pieejamību visiem novada iedzīvotājiem, t.sk., pie Mazā
Baltezera (6x)
o Izveidot atpūtas maršrutu apkārt Mazajam Baltezeram (1x)
o Peldvietas pie Gaujas (1x)
o Promenāde Gaujas krastā uz dambja, kā piemēram citās pilsētās, kur būtu iespēja pa
labiekārtotu ietvi pastaigāties un baudīt dabu (2x)
o Baltezeri (abi) kā laivu/jahtu/kuģīšu/katamaranu izbraukumu vieta ar sakārtotām
piestātnēm/kafejnīcām/amatnieku veikaliņiem. Ziemā - kamanu ceļi (1x)
o Gauja Ādažiem cauri tek ļoti garā teritorijā. Praktiski visur ir ''džungļi.'' Jāiekārto, līdzīgi
kā pie ezeriem, vismaz divas!! iekoptas vietas, kur cilvēks var apstāties, apsēsties Gaujas
krastā un pabūt dabā. Te kāds vides objekts derētu. Jaunajiem cilvēkiem patiktu nobildēties
pie gaumīga kokgriezuma skulptūras, piemēram; izveidot vairāk pastaigu, velo un ar ratiem
izbraucamas pastaigu takas izmantojot ģeogrāfisko izvietojumu - Gauja! (2x)
Izveidot labiekārtotas atpūtas vietas (8x)
o Izveidot sabiedriskas atpūtas vietas Alderos (1x)
o Mazākajos ciematos, lai nekoncentrētos tikai Ādažu centrā (1x)
o Alderu ielas apkārtnes attīstība līdz ar Baltezera kanāla atjaunošanu, tādējādi paplašinot
aktīvās atpūtas iespējas iedzīvotājiem; veidot par pastaigu, rotaļlaukumu un pasākumu
norises vietu ar veloceliņiem un gājēju celiņiem, soliņiem un atpūtas zonām (2x)
o Izveidot piekļūšanu savdabīgākajiem dabas objektiem - ezeriem, iezīmēt dabā takas
staigātājiem, novietot soliņus, izveidot auto stāvvietas invalīdu transportam, jo gados vecie
ļaudis un invalīdi arī ir cilvēki, kuri vēlas papriecāties par Baltezeru, Kadagas ezeru un
Gauju (1x)
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Feini būtu vairāk kvalitatīvas izklaides iespēju-piemēram, kinoteātris vecās ēkas vietā pretī
BENU aptiekai (1x)
o Komunālsaimniecībai iepirkt tehniku, lai varētu iztīrīt no zālēm novadā esošās ūdensrozes,
kā piemēram Vējupi, Ataru ezeru, Eimura ezeru, Kadagas ezeru utt., jo tie straujiem
tempiem aizaug un vairs nav patīkami tajos peldēties (1x)
Labiekārtot Utu kalnu (1x)
erobežot Rīgas iedzīvotāju vazāšanos pa pagastu (1x)
Pabeigt Gaujas Baltezera kanāla remontdarbus – kvalitatīvi (1x)
Bērnu laukumiņi (6x):
o Pie mājas Alderu ielā 30 savest kārtībā bērnu laukumiņu – bīstams (1x)
o Drošība bērnu laukumos (1x)
o Kadagā: būtu nepieciešams vēl kāds bērnu rotaļu laukums; lielāku bērnu laukumu
dažādiem vecumiem ar dažāda veida aprīkojumiem. esošie ir mazi un lielākiem bērniem
īsti nav interese (2x)
Atpūtas takas (2x):
o Izveidot pastaigu / dabas takas Baltezerā (2x)
o Celiņi gar Gauju (1x)
Bērnu pulciņi visās virzienos (1x)
Jauniešu iesaiste dažādās ārpus stundu aktivitātēs; runājot ar jauniešiem, viņi saka, trūkstot vietas
ārpus telpām, kur kopīgi pavadīt laiku (un tāpēc viņi iet Kadagas mežā un kurina tur ugunskurus...).
Mūsu ģimenes bērni ļoti novērtē citu pašvaldību skeitparkus un atzīst, ka šajā jautājumā Ādaži ļooti
atpaliek (2x)
Zaļo zonu uzturēšana kārtībā pilsētā (1x)
Sabiedriskā tualete centrā (1x)
Vairāk kultūras iniciatīvu, interešu kopu (1x)
Vairāk kvalitatīvu un daudzveidīgāku kultūras pasākumu, lai centrā būtu vairāk cilvēku kā pie
Rimi; Kultūras centrā ļoti nepietiekams piedāvājums, piedāvāt vairāk klasiskas mūzikas koncertus
un teātra izrādes; trūkst mākslinieciskas vides, tiek piedāvāti primāri standarta risinājumi, vajadzētu
kādu radošo kvartālu (5x)
Pašiem mūsdienu kultūras kvartāls – kā Tallinas kvartāls Rīgā (1x)
Vajadzētu vairāk vietas izklaidei; vairāk pieejamu kultūras/sporta pasākumu tieši jauniešiem;
vairāk teātra izrāžu (protams, pēc pandēmijas) (3x)
Varētu Ādažos izveidot kaut ko līdzīgu Siguldas ūdens atrakciju parkam (1x)
Novadā nepieciešams izveidot radošo industriju centru (2x)
Vairāk pasākumu un izklaižu iespēju arī pieaugušajiem (šobrīd šķiet, ka fokuss ir pamatā uz
ģimenēm ar maziem bērniem) (3x)
Centrs jauniešiem ar dažādu piedāvājumu un iespējām (2x)
Ierobežots suņu rotaļu un pastaigu laukums (1x)
Kultūras pasākumu norises vietu Garkalnē (1x)
Uzlabot dzīves kvalitāti, lai atļautu Iļķenes teritorijā sēņot, ogot un baudīt dabu (1x)
Atļaut izmantot Natura 2000 teritoriju (1x)
Attīstīt iespēju pavadīt laiku tepat novadā (1x)
Nepieciešama ievērojamu tūrisma interešu objektu attīstība (1x)
Varētu vairāk padomāt par atpūtas vietām, ģimenei (1x)
Estrāde āra ar sēdvietām būtu ideāla vieta saliedēšanās un socializēšanās pasākumiem šajā
digitālajā ērā (1x)
Bērniem piedāvāt vasaras nometnes par saprātīgu naudu (1x)
Domāt par jaunām izklaides, atpūtas vietām. Novietojuma ziņā pret Rīgu, Ādaži varētu konkurēt
ar Siguldu, kur visi brauc uz bērnu, jauniešu un arī pieaugušo atrakciju vietām "tarzāns" utt. Ādažos
ir meži, Gauja (1x)
Ļoti noderīgs būtu Dienas centrs bērniem un jauniešiem, kur pavadīt laiku pēc skolas, starp
pulciņiem, kur būtu pieejama gan virtuve, gan telpa mācībām, gan telpa dažādām spēlēm (novuss,
galda hokejs, galda teniss u.tml.) (1x)
Vajag aktīvas atputas iespējas gar Gauju (1x)
Parki (1x)
o

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Apdzīvotās vietas:
•

Inženierkomunikāciju attīstība (5x):
o Ūdens un kanalizācijas jautājumu sakārtošana, vienlaicīgi veicinot privātmāju pieslēgšanu
(3x)
o Vienmērīga teritorijas infrastruktūras attīstība visos ciemos (1x)
o Interneta pieslēguma kvalitātes uzlabošana (1x)
• Apbūve (16x):
o Jaunu, stilīgu daudzdzīvokļu māju būvniecības trūkums (Podnieku piemērs ir morāli
novecojis, neatbilst laika tendencēm) (1x)
o Mazināt apbūvi, nepārbūvēt teritoriju lielākai iedzīvotāju piesaistei; lai paliek brīvas
pļavas, lauki staļļiem, dabai, lauksaimniekiem, meža teritorijai (4x)
o Jāspēj turēt līdzsvarā zaļo teritoriju un apbūves teritorijas! (1x)
o pašvaldībai vienoti normatīvi jaunajai apbūvei, lai jaunas mājas būvējot novadam veidojas
vienots stils un patīkams kopējais vizuālais noformējums (1x)
o Motivēt iedzīvotājus atjaunot daudzdzīvokļu ēkas Kadagā (1x)
o Pamestais objekts (bij. klubs?) Ādažu centru nerotā (1x)
o Attīstīt arī Gaujas ciemu ( priekšlikumi nodoti Carnikavas Domei) (1x)
o Privātmāju ciematu attīstība. Mēs kā ģimene dzīvojam Ādažu pilsētas dzīvoklī, bet
meklējam apbūves zemes gabalu kāda privātmāju ciematā, bet izvēles iespējas nav
pietiekamas (1x)
o Attīstīt Kadagas ciematu (2x)
o Nojaukt/atjaunot graustus novada centrā (1x)
o Stapriņu ciemam dot finansējumu attīstībai (1x)
o Izmantot vairāk Eiropas līdzekļus, lai visiem ciemiem, t.sk., jaunbūvētiem ievilktu
kanalizāciju un ūdeni. Tas uzlabotu vides līmeni mūsu novadā! (2x)
• Vairāk rūpēties par iedzīvotājiem ārpus Ādažu centra; Ādaži taču nebeidzās pie Podniekiem, arī
Garkalnes ciemā dzīvojošie strādā un maksā nodokļus; Ādažos ir daudz ciemu, kas jau gandrīz 30
gadus gaida sakārtotu, estētisku vidi, tajā skaitā, arī ar kādu gaumīgu vides objektu - mākslas darbu.
Lai nav tikai jābrauc uz Baltezera kapiem, kur atrodas viens piemineklis represijās cietušajiem.
Domāt par bērniem, kas tur piedzims un aug, kas būs pašvaldības nākotne; par senioriem, kas tur
dzīvo, ka viņi tiek izolēti no pašiem Ādažiem, jo netiek uz tiem, nav nokļūšanas iespēju,
sabiedriskais transports nekursē, līdz tam jānokļūst, kas vecam cilvēkam nav viegli (8x)
• Apgūt neizmantotās un pamestās teritorijas un ēkas centrā (piemēram pie Vējupes) (1x)
• Izvērtēt kādu kurināmo izmanto privātmājās un motivēt iedzīvotājus izmantot videi draudzīgu
kurināmo un atjaunot / siltināt privātmājas (1x)
• Attīstīt drošu vidi (1x)
• Sakārtot atkritumu apsaimniekošanas jautājumus - atkritumu škirošanas iespējas (1x)
Uzņēmējdarbība:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veikals (Baltezers) (3x)
Aptieka (Baltezers) (1x)
Vairāk darba iespēju – gan pašvaldībā gan privātajā sektorā, nodrošināt vairāk uzņēmumu
ienākšanu novadā (7x)
Vajadzētu būvniecības veikalu (1x)
Kadagā uzbūvēt tirdzniecības centru (2x)
Vajadzētu vairāk kafejnīcu piemēram mcdonaldu, kfc. (1x)
Attīstīt sestdienas "krāmu" tirgus vietu, veidot to mūsdienīgu, patīkamu, atraktīvu, lai tā veidotos
kā pieskatīta, kontrolēta un interesanta vieta (1x)
Sava maizes ceptuve ar labas kvalitātes un daudzveidīgu maizi (1x)
Attīstīt tirgu (ieinteresēt mājražotājus u.c.). Labs piemērs - Kalnciema tirgus aktivitātes Rīgā (1x)
Atjaunot pašvaldības ēkas, ļaujot privātajam sektoram dibināt jaunus uzņēmumus, piedāvājot telpu
nomu par saprātīgām izmaksām (1x)
Ražojošo uzņēmumu koncentrācijas ārpus apdzīvotām vietām (novada lauku teritorijā) (2x)
Ādaži ir pārāk industriāla, nav savas sejas (1x)
Atbalstīt ekoloģisko uzņēmējdarbību (1x)
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•

Vēl aktīvāka strādāšana pie uzņēmēju un, līdz ar to, darba iespēju piesaistīšanas, lai nav jādodas uz
Rīgu darba meklējumos (2x)
• Normalizēt telpu nomu piedāvājumus un kārtību!!!! (1x)
• Nav nekādu darba iespēju, tikai guļamrajons!!!! Nepieciešamas darba vietas arī augstāk
kvalificētiem speciālistiem, ne tikai ražošanas vai pašvaldībā vai tās objektos iesaistītajiem
darbiniekiem (1x)
• Kopējai dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai Ādažos nepieciešams attīstīt tūrismu (1x)
Izglītības iestādes un infrastruktūra:
•

Sakārtot bērnudārza problēmu, kas skar ļoti daudz vecākus. Ir nepieciešams vēl viens gana liels
dārziņš, kur uzņemt visus bērnus, jo citādi privātā izglītības iestāde prasa lielas naudas summas
(1x)
• Jauns pašvaldības dārziņš; uzbūvēt jaunu PII, nevis baznīcu vai centru cilvēkiem ar trūkumiem (4x)
• Lielāks līdzfinansējums privātajiem dārziņiem (1x)
• Brīvpusdienas skolēniem; daudzbērnu ģimeņu bērniem (3x)
• Laba skola (ne tikai sākumskola), stipri pedagogi, valodas, matemātika, fizikā un ķīmijā (1x)
• Izbeigt korupciju notiekošo ap PII Strautiņš un pašu mazāko ādažnieku diskrimināciju (1x)
• Izglītības iestādes (1x)
• Pieejamākas pirmsskolas izglītības iespējas bērniem no 1,5 gadu vecuma (1x)
• Paplašināt / atjaunot vidusskolu (1x)
• Uzņemt bērnu bērnudārzā arī no Carnikavas (1x)
• Pārstāt ''vākt'' krievu klases skolā, nupat Ādaži ļoti pārkrievojušies un ne tas labākais, kontingents
un audzināšana (1x)
• Vairāk interešu pulciņu ar vēsturi, rakstniecību (1x)
• Rast iespēju bērniem no Kadagas un Cits Mežaprks tomēr tikt uz un no skolas ar skolēnu autobusu!
It sevišķi ņemot Covid un to, ka pamatā - it sevišķi ziemas sezonai sākoties autobuss pieturā nekad
nav laikā! (1x)
• Novadā vienota izglītības kultūras vide (2x)
Sporta infrastruktūra un pasākumi:
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
Vide
•
•
•

Sporta laukums (1x)
Sporta laukumi ciemos (3x):
o Alderu ielā 27 pietrūkst sporta un bērnu laukums (1x)
o Skeitparks jauniešiem (1x)
o Mazākajos ciematos, lai nekoncentrētos tikai Ādažu centrā (1x)
Disku golfs (4x)
Izveidot profesionālu sporta komandu, piemēram, basketbolā (1x)
Sporta kompleksi brīvā dabā, sakārtota un pārdomāta sporta un aktīva brīvā laika pavadīšanas
infrastruktūra un pakalpojumi (2x)
Vairāk sporta klubu (1x)
Marķētu dabas taku ierīkošana nūjošanai Ūdensrožu parkā Kadagā un citos novada ciemos Alderos, Ataros u.c. (1x)
Attīstīt Ādažu vidusskolas stadionu. Izveidot skrejceļu, lai bērniem sporta stundās nav jābeidz
kājas, skrienot pa asfaltu. Sakārtot stadionu, izveidojot tāllēkšanas sektorus utt., lai rastu iespēju
bērniem, jaunajiem sportistiem un arī citiem pagasta iedzīvotājiem nodarboties ar vieglatlētiku, kas
ir visu sporta veidu pamatā (1x)
Ļoti vēlama būtu sporta zāle ar skrejceļu; izveidot kvalitatīvu segumu (2x)
Papildus baseina celiņi ar sporta zāli sausajiem treniņiem (1x)
Nepieciešams jauns un moderns sporta komplekss (1x)
Kopējā labiekārtošana, jāveido publiskā ārtelpa (2x)
Veicināt dabas aizsardzību, vides sakārtošanu (2x)
Pie ūdenstilpnēm (5x):
o Mazā Baltezera krasta sakārtošana (3x)
o Iztīrīt Baltezeru un tā apkārtni (1x)
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Pārbaudīt, kā privāto zemju īpašnieki 1) ievēro/ neievēro likumā noteikto par tauvas joslu
2) neizmaina dabisko vidi ūdenskrātuvju tuvumā (1x)
• Atkritumu šķirošana (2x):
o Nav vietas kur var nodot utilizācijai plastmasas maisiņus (ir pudeles, tetra pack un noteiktas
plastmasas veidi) bet maisiņus nevar saprast kur likt ... Kadagas šķirošanas laukumam ir
noteikts darba laiks , un nav konteineri ārā (1x)
o Nodrošināt pašvaldības mērogiem un specifikai atbilstošu dalīto atkritumu savākšanu (1x)
• Vissvarīgākais, lai tiek saglabāta daba, dabas liegumu teritorijas, lai saglabātu dabas un kultūras
vērtības, ciemu tradīcijas (1x)
• Jāliedz norobežot piekļuvi dabas resursiem (1x)
• Organizēt lielas talkas (2xreiz gadā) (2x)
• Vairāk izvietot atkritumu tvertnes un biežāk apsekot tās. Sodīt piemēslotājus, tad arī tīrāka vide
būs (1x)
Sabiedriskais transports:
o

•

Sabiedriskais transports (8x)
o Attīstītāks sabiedriskais transports, nepieciešams to padarīt pieejamāku cilvēkiem, kas
izmanto sabiedrisko transportu (2x)
o Sabiedriskā transporta pakalpojumu uzlabošana (1x)
• Sabiedriskā transporta maršruti (16x)
o Veidot Ādažus par apvienotā novada centru ar regulāru bezmaksas autobusu satiksmi no
pārējiem novada ciematiem (t.sk. Baltezera) (5x)
o uz Carnikavu un tās ciemiem, labāku satiksmi ar Ādažiem, Rīgu transportu, t.sk., skolas
autobuss (7x)
o no Garciema uz Ādažiem (1x)
o no Kalngales līdz Ādažiem 4 reizes dienā. Turp un atpakaļ (1x)
o sab. transporta satiksmes uzlabošana starp Ādažu un Carnikavas novadu ciematiem (1x)
o autobusu uz Saules pļavām:) (1x)
o Apkopot sabiedrisko transportu Ādaži un Carnikava, jo bērns no Carnikavas brauc uz
Ādažiem uz skolu un par braukšanu jāmaksā (2x)
o Sakārtota sabiedriskā transporta tīkla kustība, lai vai pārvietoties abu esošo novadu
iedzīvotāji (1x)
• Sabiedriskā transporta reisu biežums (12x):
o Pārskatīts autobusu kursēšanas laikus; vakaros bērniem pēc skolas jāgaida stundā uz
autobusu kas iet līdz Alderiem (1x)
o Autobusu laiku pielāgošana pie skolas stundu sākuma un beigām. Sabiedriskais transports
nav salāgots ar skolas stundu laikiem, līdz ar to bērniem nav iespēju normāli nokļūt mājās.
Uz autobusu jāgaida pat tuvu 2 stundām, tas nav normāli; Ja nav iespējams pārlikt autobusu
10(15)min vēlāk, varbūt var mainīt stundu beigšanos laikus (4x)
o Uzlabot autobusu satiksmi, t.sk., no vidusskolas un Alderiem; uz Rīgu; uz Mārsiliem. Ļoti
slikti, ka autobuss no Alderiem uz Rīgu iet tik reti - pēc plkst,14,35 autobuss uz Rīgu no
Alderiem vispār vairs nav (7x)
• Atjaunot dzelzceļa staciju Baltezerā (4x)
• Autobusu pieturās būtu labi, ja visās būtu saraksts, jo kad viņi mainās, to zina tikai izredzētās
pieturās dzīvojošie (1x)
• Vilciena iespējas novadam - izveidot stāvvietu pie stacijas, piem. Garkalnē (pa ceļu, kas turpinās
no Podnieku ielas līdz Garkalnes novadam) (1x)
• Sab.transporta tīkla savienošana ar Garkalni (1x)
• Jāparūpējas par jauniem autobusiem (1x)
Armijas klātbūtne:
•
•
•
•

Militārās mācības nodrošināt tikai darbadienas (aizliegt mācības nakts laikā un brīvdienās) (3x)
Ierobežot armijas darbības, lai uzturētu vides kvalitāti (1x)
Novirzīt armijas tehnikas regulāro satiksmi ārpus Baltezerā ciema teritorijas (1x)
Aizliegt militārajam transportam braukt pa Smilškalnu ceļu. Katru dienu, citā pat neskaitāmi
desmiti transportu vienību, daudz smagās tehnikas, braukā šurp turp. Ceļš pēc greiderēšanas dažu
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dienu laikā atkal ir bēdīgā stāvoklī. Nav saprotams, vai tad trūkst ceļu caur kuriem iebraukt
poligonā. Jābrauc caur ciematu, jābojā ceļš un vasaras periodā putekļi (1x)
• Samazināt poligona radītos trokšņus (3x)
• Poligons ļoti pasliktina dzīvošanas kvalitāti, nakts bumbošana, zemu lidojoši objekti, troksnis,
vibrācijas; tikt vaļā vai stingri ierobežot Ādažu poligona darbību - milzu dabas teritorija taptu
pieejama iedzīvotājiem, mazāk trokšņu, mazāk smagā transporta utt. (2x)
• Pieprasīt sakārtot un attīstīt tādas teritorijas kā īpašumu ap Kadagas ezeru, kura attīstībai savulaik
tika izstrādāts teritorijas attīstības projekts ar "vareniem" plāniem un saukļiem, bet šobrīd ir ar
motocikliem, kvadrām un armijas tehniku izbraukāts, izdangāts un aizaudzis mežs (1x)
Sabiedriskā kārtība:
•

Ierobežot motorlaivu ātrumu / aizliegt ūdensmočus Mazajā Baltezerā. Baltezera kanālā vajag uzlikt
zīmes ūdens motocikliem! Viņi nedrīkst braukt pa mazo Baltezera ezeru. Pie Mazā Baltezera kanāla
ir publiskā pludmale, kur atpūšas ģimenes arī ar maziem bērniem. Diemžēl, ūdens moču kultūra ir
kā nu kuram -lielākajai daļai tādas NAV. Taranē peldētājus, supotājus utt.! Maniem mazajiem
bērniem – 1m no galvas nobrauca garām. Ārprāts. Labi ka dzīvi bērni palika. VAJAG ZĪMES UN
INFORMĀCIJU PUBLISKAJĀS PELDVIETĀS. Cilvēki nezina likumus, jo trūkst informācija.
Publiskajās vietās informāciju – likuma pantus (4x)
• Turpināt programmu "Noķer-sterilizē-atlaid"! (1x)
• Neslēgt līgumu ar dzīvnieku patversmi "Mežavairogi", jo ir daudz humānākas patversmes, kurām
tiešām rūp dzīvnieki un tie netiek iemidzināti! (1x)
• Atļaut bērniem braukt ar riteni bez sodiem (1x)
• Pašvaldības policijas darba uzlabošana - kompetenti inspektori, pārzin normatīvos aktus (1x)
• Vairāk videonovērošanas kameras un visos Ādažu ciemos (1x)
• Uzturēt prasību par privāto teritoriju sakopšanu un to kontroli ar konkrētu sodu struktūru (1x)
Veselības aprūpe:
•

Uzlabot/ Attīstīt, mūsdienu standartiem atbilstošu "Ādažu slimnīcu". Ieviest un attīstīt pakalpojumu
pieejamību, 1.ieviest sistemātisku kvalitātes kontroli. Lai to varētu sākt ieviest ir jānomaina šīs
iestādes vadība ar kompetentiem un mūsdienīgiem speciālistiem. Ļoti pozitīvs piemērs ir Rīgas
Austrumu klīniskās universitātes aktivitātes un valdes darbība. Uzskatu, ka šis resurss netiek
pienācīgi izmantots jau pēdējos 20/25 gadus un tā ir nesaimnieciska darbība (1x)
• Ādažu domei kontrolēt un uzraudzīt "Ādažu slimnīcas" telpu nomas līgumus ar nomniekiem,
tādējādi novēršot negodīgas rīcības iespējas no "Ādažu slimnīcas" vadības puses un veicinot labas
pārvaldības principu šajā iestādē (1x)
• Jāattīsta infrastruktūra, jāuzlabo veselības aprūpe (3x)
• Attīstīt ārstu prakses (1x)
• Piedāvāt projektus, kur cilvēki var bez maksas piedalīties vingrošanā, jogā, C igun nodarbības (1x)
Dažādi objekti:
•

Sūkņu stacijas vēsturisko ēku kompleksa teritorijas sakopšana, muzeja modernizācija, ēku
kompleksa renovācija (6x)
• Atrast risinājumu pareizticīgo baznīcas izbūvei novadā (2x)
Kultūra:
•

•

Atrast to savdabīgo, kas mums ir un veidot piederības sajūtu novadam. Tas būtu iespējams, ja
izlolotu Ādažos jaunas kultūras tradīcijas, kas būtu raksturīgas tikai mums. Tradīcijas te nav bijušas
ne ''izcilā kolhoza laikos'', ja neskaita pašdarbības kolektīvu darbību, ko īsti par tradīciju nesaucu,
ne šobrīd - gandrīz 30 gadus pēc neatkarības. Ādažos var vienīgi lieliski izklaidēties, bet man kā
senioram izklaide nav galvenā vērtība dzīvē, senioram vairāk gribas bagātināt sevi garīgi, rast
iedvesmu kultūras vērtībās, tāpēc meklējot kultūras iespējas, biežāk esmu mērojusi ceļu uz Rīgu
(Vecmīlgrāvi, VEF Kultūras pili), kur esmu iepazinusi vērtīgas mākslas izstādes, mazus kultūras
festivālus, tikusies ar interesantiem zinātniekiem, kultūras cilvēkiem, izgudrotājiem u.c. (1x)
Sakārtot ''džungļus'', izveidojot upuriem cienīgu piemiņas vietu Baltezerā Baltā krusta apkārtnē. Te
notikušais skāris simts Latvijas izcilāko cilvēku. Šī krūmiem aizaugusī vieta nekādi neiet kopā ar
cieņu pret Latvijas valsti (1x)
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•

Iemūžināt mūsu izcilākā novadnieka Alderos dzimušā Fēliksa Cielēna piemiņu ar mākslinieciski
augstvērtīgu vides objektu (1x)
Dažādi:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infrastruktūras attīstība (6x)
Ādažos viss apmierina. Ādaži attīstās pareizajā virzienā, kas tikai priecē un iedvesmo. Tā turpināt.
Atliek vēlēties, lai viss turpinās līdzīgā garā (19x)
Varētu novēlēt mācīties no citu (piemēram, Rīgas) kļūdām un domāt par visām iedzīvotāju
kategorijām, tās savstarpēji nenostādot pretēji vienu otrai. Kājāmgājēji, velobraucēji, autobraucēji,
cilvēki ar īpašām vajadzībām, suņu īpašnieki, bērni, seniori utt., utjpr. - dzīve būs skaista tikai tad,
ja mācēsim dzīvot kopā, respektējot un nenoliedzot viens otru (1x)
Dome ir super (1x)
NEveidot Ādažus par pilsētu, ļoti pieaugs NĪ nodoklis! (1x)
Nav vienojošā faktora pagastā (1x)
Pašvaldība neizmanto visas mūsdienu metodes iedzīvotāju viedokļa iekļaušanai lēmumu
pieņemšanā, uzliek pašvaldības atbildības jomas izpildi pašiem iedzīvotājiem (1x)
Būtiski ir turpināt lēmumu pieņemšanā vērā ņemt un iekļaut katra ciema iedzīvotāju vajadzības un
viedokli. Svarīgi, lai katrs ciems lielajā kopībā saglabā savu individuālo, īpašo, atšķirīgo. Paldies,
ka uzklausāt! Nākamreiz šādu aptauju labāk vajadzētu izziņot, piemēram, kopīgā mājaslapā (1x)
Pilnvērtīga sadarbība ar iedzīvotājiem (1x)
Pārskatīt līdzekļu sadalījumu starp Ādažu centru un ciemiem, kas tiek ieguldīti uzlabojumos, jo
šobrīd uzkrītoši vairāk tiek uzlabota vide tikai centrā (1x)
Nostiprināt saikni ar iedzīvotāju biedrībām un iesaistīt aktīvos ādažniekus pašvaldības politikas,
plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā (1x)
Izbeigt korupciju domē (2x)
Nejūtu, ka varu ietekmēt situāciju (1x)
Mūžizglītības satura dažādošana pieaugušajiem (1x)
Kvalitatīvu būvvaldes darbu, būvobjektu uzraudzība un kontrole; - lai prasības tiek izvirzītas tur,
kur tās objektīvi nepieciešamas, bet netiktu izvirzītas absurdas un nepamatotas prasības, turklāt
normatīvo aktu prasības būtu jāiemēro korekti. Lokālā sabiedriskā transporta tīkla attīstība (vasaras
sezonā pat var būt atvērta tipa "vilcieniņš", jo attālumi nav pārāk lieli) (2x)
Strādāt, risināt problēmas atklāti (2x)
Lēmumus pieņemt, ja to pamatojums ir ar reāliem (skaitļos attēlojamiem) ieguvumiem un
labumiem kopējai sabiedrībai (1x)
Veikt iedzīvotāju aptaujas ciemos (1x)
Politisko lēmumu pieņemšanu nomainīt uz cilvēciskajiem! (1x)
Jāstrādā pie tā, lai iedzīvotāji varētu pilnvērtīgi dzīvot, nemeklējot neko ārpus sava novada - lai
būtu pieejama gan kultūras dzīve, gan veselības aprūpe, izglītība, sports un citas aktivitātes (1x)
Darīt to ko vajag darīt (1x)
Es domāju, ka kopā ar labu garastāvokli, ar jauniem profesionāliem cilvēkiem savā vietā mēs
varēsim panākt, lai mūsu reģions uzplauktu. Ar sapratni un savstarpēju cieņu (1x)
Ja cilvēki redz un jūt Administrācijas rūpes un uzmanību. Cilvēki kļūs skaistāki un laipnāki, un
administrācijai būs vieglāk strādāt. Pagasta budžets tiks papildināts labāk (1x)
Domāju, ka situācija uzlabosies apvienojot Carnikavas un Ādažu pagastus (1x)
Vēsturiski viņi ir bijuši atsevišķi pagasti visos laikos un reālajā dzīvē tā arī paliks, tikai uz papīra
skatīsies kopā, negribas pat iedziļināties (1x)
Pārņemt un sakārtot Carnikavas novada bardaku (1x)

12. Jūsu ieteikumi kopējai dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai Carnikavas pagastā
Ceļa infrastruktūra:
•

Ceļu un ielu infrastruktūras labiekārtošana, uzlabošana (52x), t.sk.:
o Ceļu kvalitātes uzlabošana, uzlabot ceļu segumus ciemos (6x)
o Pārvadu pāri A1, lai Carnikavas iedzīvotāji var drošāk tiktu uz Ādažiem un atpakaļ (1x)
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Noasfaltēt ceļu no Āņiem līdz Pleskavas šosejai un beidzot slēgt grants karjeru. Rudeņos
tas ceļš ir briesmīgs! (1x)
o Kvalitatīvs ceļš Atari-Kalngale (4x)
o Trotuāri (1x)
o Starp centru ar citiem ciematiem, tai skaitā paralēli ceļam jābūt gājēju un velo celiņiem; no
Ādažiem līdz jūrai; pie pagrieziena uz Carnikavu vajadzētu ievietot ceļa lampa (6x)
o Alderu ielas sakārtošana (1x)
o Jādomā par ceļu tīkla un pieguļošās infrastruktūras attīstību, līdzīgi kā Ādažiem aizvien
aktuālākas būs tranzīta plūsmas uz Rīgu (1x)
o Garciemā uz galvenās ielas (1x)
o Attīstīt starpciemu transporta infrastruktūru (1x)
o Noasfaltēt ceļu no Garciema uz Ādažiem, lai nav jābrauc caur Carnikavu (1x)
o sakārtojiet koplietošanas ceļu ne tikai Purēņu ielu; pa 30. gadiem varēja salabot visus ceļus
un atteikties no putekļainiem grunts ceļiem (4x)
o Iebraucamo ceļš no P-1 uz ciematu "Jūras krasti" Garupē, lai tas būtu drošs visiem ceļa
kustības dalībniekiem (1x)
o Izbūvēt ceļu līdz jūrai (1x)
o Ielu infrastruktūras (apgaismojuma, ietvju) uzlabošana Gaujā, piemēram, no Gaujas
stacijas līdz pagriezienam uz jūru (6x)
o Pie jūras pievadošo ceļu sakārtošana (1x)
o Slavenā mietiņu krustojuma sakārtošana (1x)
o Asfaltēts, apgaismots ceļš (t.sk. veloceliņš) ar drošības aizsargbarjerām no Kalngales
dzelzceļa stacijas līdz Slokas ielai (caur mežam) (2x)
o Vecāķi, Carnikava (1x)
o Uzlikt pastāvīgu ātruma kameru pie iebraukšanas Kalngalē no Rīgas puses (1x)
o "Gulošie policisti" u.c. ātruma ierobežošanas elementi uz Ērgļu un Sloku ielām (visā
garumā) (1x)
o Padarīt drošākus pieslēgumus P1 (1x)
o Ierobežot stāvēšanas iespējas Lilastē vai nodrošināt plašākas maksas stāvvietas (1x)
o Bezjēdzīgs gājēju tilts pār Gauju, kas neatslogo satiksmi (1x)
o Uzlietu asfaltu ne tikai no Garciema līdz Mežgarciemam, bet līdz Ādažiem, jo tas
atvieglotu braukšanu uz Ādažiem, kuri brauc no Sarkandaugavas un arī atslogotu satiksmi
caur Carnikavu (1x)
o Tā gājēju pāreja pie mego ir galīgi neatbilstošā vietā. Tur vienmēr stāv mašīnas un nav
saprotams pa kurieni cilvēkam jāiet un visi tāpat iet pāri pagriezienā pretī kultūras namam
(1x)
A1 šoseja (6x):
o Turpināt aktīvi uzstāt par jauna apvedceļa nepieciešamību sarunās ar VAS LVC; autoceļu
savienojumu paralēli A1 ceļam (2x)
o Pārdomātāka lēmumu pieņemšana par izmaiņām satiksmes organizācijā uz VIA Baltica
(kreiso pagriezienu aizliegšana) (1x)
o Nodrošināt drošu izbraukšanu uz A1 no Carnikavas pagrieziena (bieži veidojas sastrēgumi,
it īpaši vasarā) (1x)
o Bīstams kreisais pagrieziens no šosejas uz Siguļiem (1x)
o Sakārtot pagriezienus pēc Gaujas tilta (1x)
Velo un gājēju celiņu infrastruktūras attīstība (35x)
o Ādaži – Carnikava – Garciems – Kalngale; starp visiem Carnikavas pagasta ciemiem; gar
P1 šoseju no Ķīšezera līdz Carnikavai) (9x)
o stratēģiskajos virzienos uz Rīgu un starp novadiem; veloceliņš Vecāķi – Carnikava;
Garupē; veloceliņš, kas savieno Kalngali, Garciemu, Garupi, Carnikavu un Ādažus (7x)
o Gar A1 šoseju posmā no Lilastes uz pagasta centriem (1x)
o Siguļos, Garupē, Lilastē (2x)
o Uz Dzirnupes ielas (1x)
o Veloceliņa izbūve Dzirnupes ielā līdz jūrai (1x)
o uz Ādažiem, Rīgu un Saulkrastiem (3x)
Apgaismojums (18x):
o

•

•

•
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Ceļu, apgaismojuma sakārtošana, t.sk., novada mazākās ieliņās (5x)
Garupē (1x)
Vairāk apgaismotu gājēju pāreju (1x)
no Kalngales dzelzceļa stacijas līdz Slokas ielai (caur mežam) (2x)
Kalngalē. Izgaismot ielas! (1) Īpaši ceļa posmu no Ērgļu ielas 22a uz priekšu virzienā uz
Bezdelīgu ielu. Pilnībā neapgaismota Bezdelīgu iela, kurā ir 80% dzīvojamo māju, nevis
vasarnīcu; 2) Izgaismot otro ceļu uz dzelzceļa staciju, Sloku-Vanagu ielas maršrutā (pilnīga
tumsa, tumšajos mēnešos cilvēki nevar izmantot šo ceļu, bet jāiet milzīgo gabalu apkārt,
lai tiktu pie dzelzceļa pa galveno ceļu; 3) Apgaismot trasi starp Rīgu un Kalngali, jo uz
ceļa iznāk dzīvnieki, kurus grūti pamanīt) (6x)
o Nākotnē uzstādīt šosejas apgaismojumu P1 ceļa posmā no Jaunciema gatves Carnikavas
pagrieziena līdz Kalngalei (1x)
• Transports (1x)
• Diemžēl uzbūvējot jauno gājēju tiltu netika padomāts, ka tas būtu labs risinājums arī auto joslas
uzbūvēšanai, kas atslogotu Tallinas šosejas satiksmi. It īpaši, plānojot jauno bērnu dārzu Siguļos.
Transporta loģistikas jautājumu uzlabošana. (1x)
• Saremontēt dzelzceļa pārbrauktuvi Garciems-Kalngale (1x)
• Maksas stāvvietas automašinām nevis bezmaksas! Mēs uz Rīgu braucot par stāvēšanu maksājam
tāpat arī Rīdziniekiem! (1x)
• Jāatver (vrb. sadarbībā ar Saulkrastu novadu) tilts pāri Lilastes upei Lilastes ielā vismaz gājējiem
un riteņbraucējiem (1x)
• Uzlabot iedzīvotāju mobilitāti (1x)
Atpūta:
o
o
o
o
o

•

•

Atpūta pie ūdenstilpnēm (48x):
o Autostāvvietas pie jūras, pie pastaigu takām, 2 km ar maziem bērniem ir grūti noiet turp
un atpakaļ (Aizvēju iela) Garciems; pie promenādes; noteikt atvieglotus stāvvietas
apmaksas noteikumus novada iedzīvotājiem un ģimenēm ar bērniem; bezmaksas
stāvvietas; ar atkritumu konteineriem, jo ejot samēslo vairāk nekā piebraucot un izmet
(28x)
o Ērtāka piekļūšana pie jūras, izbūvēt vairākus ceļus uz jūru (līdzīgu ka ir taka Garciemā)
(6x)
o Uzlabot pieeju Gaujai (1x)
o Aprīkot jahtu piestātni izklaides kuģiem (1x)
o Veicināt tūrismu, saistītu ar Gauju un jūru; jānodrošina infrastruktūra, lai cilvēki varētu
atpūsties pie jūras (4x)
o Labiekārtot pludmales (1x)
o Uzlabot peldvietu ūdens kvalitāti (1x)
o Suņus kāpās tikai pavadā! Suņiem atsevišķu peldzonu kā tas ir Vecāķos (1x)
o Iekārtotas atpūtas vietas jūras krastā (ar soliem, galdiem, ugunskuru vietām, malku,
atkritumu konteineriem, piebraukšanu pie jūras caur ciematu Gauja) (3x)
o Sakārtot Dzirnezeru (1x)
o Sakārtot pieeju Langas upei (kur daudz īpašnieki šobrīd neievēro tauvas joslas noteikumus)
(1x)
o Apgaismota Carnikavas promenāde (1x)
Izveidot labiekārtotas atpūtas vietas (26x)
o Publiskās tualetes, ģērbtuves Piejūras teritorijā, jūras pludmales zonas labiekārtošana (12x)
o Jūrmalas pakalpojumu serviss (1x)
o Pie jaunās pastaigu takas uz jūru sākuma vajadzētu iekārtot auto stāvvietu (1x)
o Jāizveido kārtīgs piebraucamais ceļš uz Gaujas parku pie dzelzcaļa pieturas "Gauja" (1x)
o Mazākajos ciematos jāizveido publiskas vietas, lai nekoncentrētos tikai centrā (1x)
o Jūrtaka nav pašiem mazākajiem bērniem droša, tur vajadzētu apakšā papildus barjeru (1x)
o Labiekārtot pēc iespējas vairāk pastaigu un velo takas līdz jūrai (5-6), izbūvēt taku(as)
Garupē; vismaz viena kvalitatīva laipa līdz jūrai katrā ciemā (2x)
o Izveidot stāvvietas pie jaunuzbūvētajām takām (piem., Garciema koka taka), lai ļautu to
apmeklēt ne tikai vietējo māju iedzīvotājiem (ar bērniem nav iespējams noparkoties pie
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stacijas un iet uz taku, līdz jūrai un atpakaļ - ja tur nav restorāna, kur atpūsties, piemēram)
(1x)
o Nopietni apdomāt kā pasargāt Gaujas izteku no apbūves, kā arī vairāk izmantot to, ko tā
spēj dot cilvēkiem. Jo tā patiešām iedarbojas ārstnieciski, sevišķi tiem, kuriem nav sava
dārza. Piemēram, tur ir niedru apaugušas, zemas, bet parasti neapplūdušas zemes strēles
gar upi, kur aug niedres. Ja tur uztaisītu nelielu taku un pateiktu cilvēkiem, ka samērīga
niedru nobradāšana un apgriešana ļauj atjaunot piekrastes garās zāles, savvaļas ziedu un
kukaiņu dažādību, tad iespējams tā dažādība tur arī parādītos un pēc tam cilvēkiem kļūtu
būtiski no turienes nolasīt straumes atnestās pudeles. Tas arī jau ir daļēji pārbaudīts vietām makšķernieki jau ko tādu paveica iepriekš vienkārši mīcīdamies ar zābakiem pa
zemi upmalā un reizēm niedres apgriežot. Tikai lūdzu nevajag neko lielu un masīvu tur
būvēt, tādu kā kaut kādas krāsotas būdas / konstrukcijas vai daudzgadīgas, augstas laipas.
Pavisam gana ar sīku, izpļautu taku un info stendu pie ieejas. Citu visu arī laikam aiznestu
Gauja (1x)
o Vairāku marķētu dabas taku ierīkošana Piejūras dabas parka teritorijā (1x)
o Vides objekti - fotografēšanai ("C"burts, utt.) (1x)
o Turpināt labiekārtošanas darbus, izveidot civilizētu taku uz Lavera ezeru (1x)
o Kopējai dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai Carnikavā nepieciešams attīstīt kultūras un
sabiedrisko dzīvi (1x)
• Attīstīt tūrisma un izklaides iespējas (12x)
o Nepieciešama laba ēdināšanas, kafejnīcas, kvalitatīvas laika pavadīšanas vieta, kultūras
centrs; Carnikavā nav nevienas vietas, kur vakarā ar ģimeni var aiziet paēst (7x)
o Tūrisma attīstība (viesnīcu celtniecība); Carnikavā jāattīsta tūrisms. Nepieciešama
ievērojamu tūrisma interešu objektu attīstība. Nepieciešams izveidot kafejnīcas.
Ģeogrāfiskais novietojums, jūras pieejamība ir radīta, lai atpūstos ar ģimeni, bet nav
nepieciešamās infrastruktūras. To vajadzētu mainīt. Carnikavai ieteiktu izcelt savu
savdabību pamatojoties uz dabas vērtībām – jūru un Gauju. Veidot nākotnē lielisku atpūtas
un rekreācijas centru. (6x)
• Izvietot norādes par nokļūšanu pie dažādiem objektiem (1x)
• Kultūras iniciatīvas (1x)
• Iknedēļas vai ik pa divām nedēļām notiekoši koncerti, pasākumi, līdzīgi kā Mārupes Jipi (1x)
• Censties saglabāt kulturvēsturisko mantojumu Carnikavā, jo Ādažos diemžēl daudz kas no
kultuvēsturiskā jau ir neatgriezeniski pazaudēts (1x)
• Zaļo zonu uzturēšana kārtībā pilsētā (1x)
• Padomāt par pagasta, novada iedzīvotājiem pirmkārt. Pēc tam pievērst uzmanību tūristiem, kaut tā
ir liela mērķgrupa uz kuru orientēt attīstību. Vietējiem iedzīvotājiem iespēja atpūsties un dzīvot
dabas tuvumā ir ļoti liela vērtība. Savukārt tūristi šādu priekšrocību - atpūsties pie dabas, bieži
nespēj novērtēt un pēc cilvēku pūļiem paliek atkritumu kalni (1x)
• Novadā nepieciešams izveidot radošo industriju centru (2x)
• Ierobežots suņu rotaļu un pastaigu laukums (1x)
• Suņu apmācības iespējas (1x)
• Kino vakari pie jūras vasarā, ziemas sezonā jādomā par laika pavadīšanas iespējām (1x)
• Neredzu kā iedzīvotāja izaugsmi sev un savai ģimenei, lai pavadītu laiku savā pagastā, biežāk
dodamies uz Rīgu, jo izsverot piedāvājumu/kvalitāti un nokļūšanu no Garupes ciema (jāizmanto
savs personiskais auto, jo sabiedriskais iet reti), tad izvēle ir par labu galvaspilsētai (1x)
• Likvidē to zārka izskata laivu starp ceļu un skolu utt. (1x)
• Vairāk šos skaistos pasākumus (1x)
• Atļaut izmantot Natura 2000 teritoriju (1x)
• Aizliegt kvadraciklus: ir izbraukāti ceļi, skaļi, izdala nepatīkamu smaku un skaņu dabas parkā un
braukājot pa ciematu (1x)
• Siguļos nav bērnu laukumiņa (1x)
Apdzīvotās vietas:
•

Inženierkomunikāciju attīstība (14x):
o Ciemos nodrošināt centralizētu kanalizāciju, gāzi, apgaismojumu, plašāku optiskā
interneta tīklu (5x)
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Sakaru nodrošinājums Gaujas ciemā - interneta kvalitāte, TV iespējas, ideālā variantā
centralizēta kanalizācija un ūdens vads. Pašlaik internets ir praktiski nelietojams, kas attur
no pilnvērtīgas darbu veikšanas no mājām un jaunu biznesa iespēju veidošanos (2x)
o Vienmērīga teritorijas infrastruktūras attīstība visos ciemos (1x)
o Nodrošināt centralizētu kanalizāciju un ūdens apgādi Garciemā (2x)
o Centralizētās kanalizācijas un ūdens apgādes sistēmas pieslēgums Kalngalas Ērgļu-Sloku
ielas apkaimei (piemēram, pieslēdzoties pie Vālodzes ielas tīkla), tai Kalngales daļai, kura
joprojām dzīvo ar savu kanalizācijas sistēmu (4x)
o Līdzsvarotāk izmantot ES finansējumu naudu: nepieļaut situāciju, kad pamatīga nauda tiek
ieguldīta jaunu rajonu izveidei vai centru izbūvei, taču esošie ciemi paliek bez centralizētas
kanalizācijas un ūdensapgādes un spiesti tērēt tūkstošus, lai uzturētu savu kanalizāciju
atbilstoši normatīvajiem aktiem. Kaut kas tāds nevar eksistēt tādā novadā un 2020.gadā!
Izbrauciet ciemus, sākot jau ar Kalngali - 90o mantojums vēl joprojām tur. Briesmīgi (1x)
• Apbūve (8x), t.sk:
o Vairāk skaistu un stilīgu daudzdzīvokļu jaunbūves, lai pagastā ienāk vairāk iedzīvotāju no
Rīgas (1x)
o Interesē, lai nebūtu vairāk iedzīvotāju un apbūves - lai paliek brīvas pļavas, lauki staļļiem,
dabai, lauksaimniekiem, meža teritorijai. Vissvarīgākais, lai tiek saglabāta daba, dabas
liegumu teritorijas, lai saglabātu dabas un kultūras vērtības, ciemu tradīcijas. Kā arī būtiski
ir turpināt lēmumu pieņemšanā vērā ņemt un iekļaut katra ciema iedzīvotāju vajadzības un
viedokli. Svarīgi, lai katrs ciems lielajā kopībā saglabā savu individuālo, īpašo, atšķirīgo
(1x)
o Mazinātu sociālo spriedzi tuvējo ciematu tuvumā pie Dzirnezera ezera, lai nākotnē viņiem
netiek liegta pieeja publiskam ezeram (1x)
o Savest kārtībā mazus ciemus (Garupe) (1x)
o Likt nojaukt degradējošo un apkārtējo īpašumu vērtību mazinošo "geto" nepabeigtas būves
Kalngalē, kas tādā stāvoklī atrodas jau vairākus desmit gadus (mežā pie/ap Kalngales
dzelzceļa staciju), kempinga mājas Kalngalē, kuras nav plānots izmantot vai atjaunot (2x)
o Pie pārbrauktuves Carnikavā novākt to briesmīgo skatu uz pagalmu (1x)
o Ieviest līdzīgāku ciema kultūru un atmosfēru kā Ādažos - jaunas un modernas kafejnīcas,
iepirkumu iespējas utt. (1x)
• Sakārtot infrastruktūru novadā un galvenais uzturēt ciemu vidi kārtībā (2x)
• Siltumapgādē ilgtermiņā plānot pāriet no fosilā kurināmā uz videi draudzīgu kurināmo (1x)
• Veicināt daudzdzīvokļu un privātmāju siltināšanu (1x)
• Attīstīt visus ciemus nevis tikai centru (1x)
• Mazliet aizmirsta Kalngale. Ir nepieciešams kaut ko darīt ar gājēju ceļu uz jūru. Tā ir pietiekami
gara un perspektīva. Rožu kāpa, bet kur tā ir?? Šo tēmu vajadzētu pacelt. Mana ideja jau daudzus
gadus ikdienā staigājot ir atjaunot rožu stādījumus, kuri 40 gadus atpakaļ vēl bija kupli un ziedoši
krūmi visā gājēju ceļa garumā, tagad tikai nīkuļojoši stiebri, kuri par nespēj uzziedēt. Tā būtu
Latvijas unikālākā jūras taka, Rožu Taka !!!! Šīs ir savvaļas rozes kurām nav vajadzīga īpaša rūpe,
tikai iekopšana un mēslošana 1x gadā. Un rezultāts būs fantastisks (1x)
• Attīstīt Carnikavas ciemus: līdzsvarotāk sadalīt pieejamus pakalpojumus, darba vietas, aptiekas,
ārstu prakses. Izremontēt ceļus, nomainīt vai ielikt ielas lampas, lai dzīvošana ciemā būtu drošāka
un patīkamāka. Savādāk, cilvēki iegulda naudu īpašumos, redzot novada potenciālu, bet reāli nekas
nemainās, bet Carnikavā plūst un būvējas (1x)
• Izmantot Carnikavas stiprās puses (jūra, daba), veidojot to par tūristiem un jaunām ģimenēm
pievilcīgu vidi (1x)
Uzņēmējdarbība:
o

•
•
•
•
•

Nepieciešams benzīntanks (1x)
Garciema dzelzceļa stacijas stāvlaukumā būtu labi ļaut uzņēmējiem uzbūvēt automātisko
automazgāšanas staciju un uzlādes staciju elektromašīnam (1x)
Dod iespēju jauniem uzņēmējiem attīstīt darbību pagastā, piemēram atvērt kafejnīcu, viesnīcu (1x)
Dažādu sadzīves pakalpojumu pieejamība, t.sk., ēstuves, kafejnīcas (6x)
Vajadzētu lielu un labu pārtikas veikalu (Mego nav apmierinošs). Carnikavā varētu būt kāds lielāks
veikals, kas būs līdzīgs “Apelsīnam” (6x)
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•

Tālāka tirdzniecības un pakalpojumu puduru attīstība ap Kalngales "Elvi" (t.sk. aptieka,
bankomāts, doktorāts, pasts/pakomāti (2x)
• Restorāni, uzņēmējdarbība - attīstīties prom no "Rīgas guļamrajona" domāšanas. Lai iedzīvotājiem
nav jādodas naudu tērēt uz citiem pagastiem vai Rīgu (1x)
• Jāveido darba vietas (7x)
• Aktīvāka strādāšana pie uzņēmēju un, līdz ar to, darba iespēju piesaistīšanas, lai nav jādodas uz
Rīgu darba meklējumos (1x)
• Izveidot vairāk infrastruktūras (normāli veikali, kafejnīcas) (1x)
• Zivju produkcijas tirdzniecības vieta (1x)
• Zvejniecība Latvijā ir nozare, kas agri vai vēlu pazudīs, diemžēl arī Carnikavā. Cieņā vajadzētu
vairāk celt cilvēka darbu pagātnē - zvejniecības nozarē, kas šo vietu padarīja savdabīgu un unikālu
Latvijas kartē. Mazāk cildināt konkrēto jūras iemītnieku nēģi, bet vairāk domājot par tā aizsardzību
nākotnē (1x)
Izglītības iestādes un infrastruktūra:
•
•

Izglītības iestādes (1x)
Vairāk bērnudārzus, t.sk., Bērnudārzs Kalngalē (vairums Kalngales, Garciema un Garupes ciemu
iedzīvotāju ikdienā strādā Rīgā, līdz ar to Kalngale ar loģiska vieta bērnudārzam, nevis Carnikava.
Tas mazinātu arī auto plūsmu un līdz ar to ViaBatica sastrēgumus Ādažu pagasta iedzīvotājiem)
(6x)
• Uzlabot skolas kvalitāti un reputāciju (1x)
• Sakārtot skolas un bērnudārzu saimniecību, lai nebūtu jāmācās tālu no mājām (1x)
• Ieviest sporta skolu (1x)
• Mācīt bērniem par veselības veicināšanu, dabu dabas piesārņojumu utt. Lai viņi neļautu arī
vecākiem piecūkot ;) mežu....... pastaigu vai sēņošanas laikā var maisu ar atkritumiem savākt (1x)
• Nekavēties ar skolas remontu (1x)
• Sekot līdzi Ādažu piemēram. Neieguldīt miljonus uzņēmēju parkā, bet uzcelt vismaz kādu
bērnudārzu Kalngalē, Garciemā, Garupē (1x)
• Nodrošināt izglītības pakalpojumu kvantitāti un kvalitāti (1x)
• Uzbūvēt vidusskolu (1x)
Sporta infrastruktūra un pasākumi:
•
•
•
•
•
•
Vide
•
•

•

Stadiona sakārtošana (1x)
Mazākajos ciematos jāizveido sporta laukumi, lai nekoncentrētos tikai centrā (1x)
Infrastruktūras uzlabošana, sporta zāles, sporta pasākumi utt. (1x)
Disku golfs (4x)
Peldbaseina iespējas (būve) pieaugušo sporta aktivitātēm ziemas sezonā (1x)
Sporta komplekss (1x)
Pašvaldībai domāt par vidi ne tikai uz papīra, bet arī realitātē. Stingrāk pārbaudīt kā iedzīvotāji
Garciemā apsaimnieko atkritumus ( vai ir noslēgti līgumi to izvešanai), jo izskatās, ka ir daudz tādu
Garciemā, kas savus sadzīves atkritumus izmet šķirošanas konteineros (2x)
Atkritumu apsaimniekošana (5x):
o Labāka atkritumu apsaimniekošana. Ir muļķīgi, ka "obligāti jāpiedalās pašvaldības
atkritumu apsaimniekošanas shēmā". Pakalpojums nav kvalitatīvs (maisi netiek savākti),
ir monopols bez izvēles iespējām un manam tēvam tiek sūtīts soda aprēķins, lai gan līgumu
viņš neatjaunoja, turklāt ir miris jau vairāk nekā gadu (1x)
o Atkritumu savākšanu pēc pludmales/ mežu tūristiem (1x)
o Atkritumu škirošanas konteineru operatoru darbu uzlabot (1x)
o Atkritumu šķirošanas poligons ar pieņemšanas punktu (šobrīd Kalngalē pieejamie
konteineri gandrīz vienmēr ir pilni, nav pielāgoti lielgabarīta atkritumiem (piemēram,
kartonam), kā arī degradē apkārtējo vidi (1x)
o Nodrošināt nedārgas atkritumu šķirošanas iespējas katrai mājsaimniecībai (1x)
Steidzami veikt pasākumus DP Piejūra aizsardzībai, aizliedzot meža ciršanu un tā teritorijas
izmantošanu jauniem mājokļiem/veikaliem/biznesa centriem utt., kā arī aizliedzot tirdzniecību
(t.sk. sezonālu) pludmalē un kāpu zonā. Stingrāk uzraudzīt braucējus mežā (sevišķa problēma ar
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kvadricikliem, bet ir arī auto). Iespējams, izbūvēt laipas mežā, lai mazinātu antropogēno slodzi.
Sakārtot Mežciema ielas 26 graustu Garciemā. Sakārtot miskastes Garciemā, uzbūvējot tām
nojumi. Ierobežot vai aizliegt alkoholisko dzērienu tirdzniecību Garciemā un Garupē (1x)
• Jāliedz norobežot piekļuvi dabas resursiem (1x)
• Jāpārtrauc barbariska mežu izciršana (1x)
• Turpināt attīstīt zaļo domāšanu - e-mobilitātes punktu izveide pie dzelzceļa stacijām (Gauja,
Carnikava, Garupe, Garciems - sadarbībā ar Latvijas Dzelzceļš VAS, informatīvs atbalsts no
Pasažieru Vilciens AS), velosipēdu un citu videi draudzīgo pārvietošanās līdzekļu infrastruktūras
attīstība u.tml. (1x)
• Veiciet Dzirezera ezera auditu, izaiciniet ezerā esošās kadastra līnijas. Dažas kadastra līnijas
ūdeņos iet desmitiem metru. (1x)
• Jāsāk profesionāli rūpēties par Dzirnezera ezeru. Un neatkārtojiet mantru, ka zemas pakāpes
cilvēki, kas dzīvo ap ezeru, piesārņo ezeru. Tā nav patiesība. Ezers ir aizaudzis, jo katru gadu
tūkstošiem tonnu veģetācijas rudenī nomirst (2x)
• Appļaut ūdens aizsargvaļņus reizi gadā, pavasarī, kad zāles vēl nav, bet var ērti nopļaut gan pērnā
gada sausās augu paliekas, gan arī jaunos koku dzinumus, kas citādi pārvērstu vaļņus garenā mežā.
Bet nē, daudzveidīga, garena pļava nāks par labu vairāk. Tur arī varētu dabūt ne mazums
ārstnieciskas tējas tie, kuriem trūkst citu iespēju (1x)
• Novākt suņu maisiņu kastes. Sabrukušas un sarūsējušas kā rēgi stāv. Kvalitāte ārprāc (1x)
Sabiedriskais transports:
•

Sabiedriskā transporta maršruti (13x)
o no Garciema uz Ādažiem (1x)
o starp abiem novadiem, ar Rīgu (8x)
o Transports uz Juglu nav, varētu pagarināt kādu Rīgas autobusa maršrutu, piemēram,
11.autobusu caur Carnikavu kādu reizi stundā, lai iedzīvotāji varētu nokļūt Juglā (Tie, kas
dzīvo Garupe, Garciems, Kalngale) (1x)
o Meklēt risinājumu, kā Gaujas iedzīvotāji var labāk nokļūt Carnikavā (1x)
o Izstrādāt vienotu sabiedriskā transports pakalpojuma tīklus (2x)
o Uzlabot sabiedriskā transporta kustību uz Rīgu no Siguļiem, ideāli būtu uzlabojumi, lai
ātrāk nokļūtu Carnikavā (1x)
• Sabiedriskā transporta reisu biežums, grafiks (2x)
o ar Carnikavu un Ādažiem (1x)
• Garciemā ierīkot vēl vienu autobusa pieturi iedzīvotājiem, kas dzīvo pie pārbrauktuves. Cik var
braukt ar stopiem. Vajadzētu aktualizēt kustību laikus. Vai tie ir optimāli? Gadiem ir bez izmaiņām
(1x)
• Dzelceļa sliežu šķērsojums Serģu ielā, Gaujā un Dzirnezera krasta uzkopšana , lai būtu iespējams
peldēties pie koop.Zvejnieks (1x)
• Sakārtot sabiedriskā transporta jautājumu, nodrošināt tā pieejamību (2x)
Armijas klātbūtne:
•

Tikt vaļā vai stingri ierobežot Ādažu poligona darbību - milzu dabas teritorija taptu pieejama
iedzīvotājiem, mazāk trokšņu, mazāk smagā transporta utt. Lilastes ciemā (1x)
Sabiedriskā kārtība:
•
•

•
•
•
•

Uzlabot pašvaldības policijas darbu (1x)
Uzskatu, ka regulāri būtu jāpievērš pašvaldības uzmanība arī uz transporta novietošanu atbilstoši
tam paredzētajās vietās un aktīvā tūrisma sezonā krietni biežāk jākontrolē tā, nevis jāreaģē uz
iedzīvotāju sūdzībām. Konkrēts piemērs - Garciemā izbūvētā pastaigu taka līdz jūrai, kur katru
dienu tika pārkāpti CSN. Iedzīvotājiem nebūtu jācīnās ar šādām lietām, pašvaldībai būtu jāspēj par
to parūpēties pašai (1x)
Stingri ievērojot dabas aizsardzības un cilvēku uzvedības un kontroles pasākumus (1x)
Pašvaldības policijai vairāk iesaistīties kārtības uzturēšanā Piejūras dabas parka zonās, jo daudzās
vietās ir sabojāti meža celiņi ar kvadratcikliem (1x)
Piejūras mežos uzdarbojās cilvēki, kas aizkrāmē takas ar bluķiem, ir arī vienu reizi redzētas naglu
lamatas velosipēdiem, kopumā nav tik traki, taču tas mazliet tracina (1x)
Atļaut bērniem braukt ar riteni bez sodiem (1x)

151

•

Pastiprināta kvadraciklu kontrole Piejūras dabas parkā un tā tuvumā un maksimālo sodu
piemērošana (vides degradācija, ceļu/stigu bojāšana, trokšņu piesārņojums u.c.) (1x)
• Langas upes tauvas joslas nosacījumu izpildes kontrole un sodi par pārkāpumiem (tai skaitā,
Kalngalē gar Ērgļu ielu) (1x)
• Uzlikt pastāvīgu fotoradaru pie iebrauktuves Kalngalē (1x)
• Pašvaldības policijai biežāk kontrolēt Ummja ezera liegumu peldēties (1x)
Veselības aprūpe:
•

Ierosinu Carnikavā apvienot un arī pilnveidot veselības jomu. Šeit varētu izveidot tādu kā "Ādažu
slimnīcas" filiāli (1x)
• Veselības aprūpes pakalpojumu kvantitātes un kvalitātes uzlabošana (2x)
Dažādi objekti:
• Siguļu baznīcas atjaunošana (1x)
• Kalngadlē - ārstu ai medmāsu 1 reizi nedēļā (1x)
• Luterāņu baznīca Carnikavā (1x)
Dažādi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Infrastruktūras attīstība (9x)
Pirmais būtu aicināt pilsētvides speciālistu, lai Carnikavas centrā radītu loģisku, skaistu un ērtu
infrastruktūru, kura izslēdz gājēju plūsmu cauri autostāvvietām (1x)
Carnikavā viss apmierina (1x)
Samazināt deputātu un tās radinieku skaitu (1x)
Viss labi, atsaucīgi domes darbinieki (izglītības speciālists) (1x)
Carnikavas pagasts ir sakoptāks par Ādažu pagastu (1x)
Neapstāsies pie sasniegtā, turpināt iesākto (4x)
Mainīt vadību, izbeigt nesaimnieciskus un neloģiskus lēmumus (piemēram, Mežgarciems, skolas
projekts, Garciema Karlsona parks, Siguļu bērnudārzs utt. utjp.) (1x)
Samazināt nekustamā īpašuma nodokļus nelielu vasarnīcu īpašniekiem, kas uzturas pagastā
pārsvarā vasaras sezonā (1x)
Sodi un paaugstinātas NĪN likmes nepabeigtu, ekspluatācijā nenodotu, vidi un apkārtējo māju
vērtības degradējošu īpašumu īpašniekiem, īpaši, tiem, kas nelikumīgi uzbūvēti bez būvatļaujām
vai kam būvatļauju termiņi iztecējuši (2x)
Svarīgi nedalīt divos pagastos, bet vienā kopībā redzēt katra ciema individualitāti, kuros dzīvo īsti,
vērtīgi cilvēki (1x)
Paldies, ka uzklausāt! Nākamreiz šādu aptauju labāk vajadzētu izziņot, piemēram, kopīgā
mājaslapā (1x)
komunikācija ar sabiedrību (1x)
Pievienoties Ādažiem, izveidot neitrālu novada attīstības komisiju ar caurspīdīgu lēmumu
pieņemšanas struktūru (1x)
Pārāk bieži dzirdams sociālajos tīklos par pagastvadības biedru kašķiem, slikts tēls uz ārpusi
izveidojies. Sajūta, ka nekas nemainās vadībā un līdz ar to sajūta, ka kopumā pagasta attīstība tiek
buksēta (1x)
Darīt to ko vajag darīt (1x)
Piesaistīt fondus, labāk pārvaldīt naudas plūsmas (1x)
Vairāk iesaistīšanas ciemu iedzīvotāju ikdienas problēmu risināšanā (1x)
Pēc novadu apvienošanas, saglabāt Carnikavā pagasta pārvaldi (1x)
Korektu domes sastāvu (1x)
Ir nepieciešams veikt revīziju un labu izglītojošu darbu, viss varētu notikt daudz efektīvāk (2x)
Kas attiecas uz Gauju, tad mūsu novadam jābūt datētam. Neatkarības gados mēs praktiski neko
nedabūjām (1x)
Nepieciešams biežāk konsultēties ar ciematu iedzīvotājiem. Veikt aptaujas mēra iedzīvotājiem. Ne
tā, kā tas ir izveidots Carnikavas domē. Nāk deputāti un amatpersonas un 5-10 iedzīvotāji. Un viņi
risina globālus jautājumus visiem pagasta iedzīvotājiem. Veicot iedzīvotāju aptauju, saņemiet
padomu, kā to vislabāk izdarīt (2x)
Pārtrauciet cilvēku dalīšanu pēc tautības (1x)

152

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domāju, ka situācija uzlabosies apvienojot Carnikavas un Ādažu pagastus, sadarboties
apvienojoties ar Ādažiem (3x)
Veikt inventarizāciju nesen pieņemtiem lēmumiem, izvērtēt prioritātes (2x)
Kopēja pagasta attīstība (1x)
Viss lēnām (1x)
Mainīt priekšsēdētāju (1x)
Strādāt atklāti (1x)
Novērst korupciju pašvaldībā (1x)
Vairāk informācijas kas tad ir Carnikavā, jo šobrīd ir priekšstats, ka arī tikai guļamrajons (1x)
Lēmumus pieņemt, ja to pamatojums ir ar reāliem (skaitļos attēlojamiem) ieguvumiem un
labumiem kopējai sabiedrība (1x)
Pievērst uzmanību pamalēm (1x)
Nepalielināt iedzīvotāju skaitu (1x)
Neļaut iegādāties īpašumus Krievijas pilsoņiem (1x)
Skaidrāku vīziju pagasta attīstībai (1x)
Vispirms domāt par iedzīvotājiem un neaizmirst par dabu, nevis pārdot upes un ezera krastus (1x)

13. Kādi būtu steidzamākie darāmie darbi jaunajā Ādažu novadā
Ceļa infrastruktūra:
•

•

Velo un gājēju celiņu infrastruktūras attīstība (129x)
o starp ciemiem; lai savienotu cilvēkus, ģimenes, lai tīrāku padarītu pagastu no
autotransporta; Attīstīt ceļus, nokļūšanas iespējas visām iedzīvotāju grupām uz/no
ciematu/pilsētiņu centriem (ne tikai ar auto, bet ar velosipēdu vai ejot, skrituļojot, u.c.).
Šobrīd, ja nav auto, esam izolēti! Svarīgi, lai bērns un es varam ar kājām vai velo nokļūt
no Stapriņu ciemata uz Ādažiem bez dzīvības apdraudēšanas. Veloceliņa izbūvēšana, lai
var bez bailēm ar riteni vasarā braukt līdz jūrai (22x)
o Velo celiņa izveidošana, kas savienotu Ādažus ar Carnikavu (5x)
o uz ceļa starp Ādažiem un Carnikavu, starp ciemiem ar APGAISMOJUMU (3x)
o Alderu ielā (41x)
o no Podniekiem uz Garkalni
o Veloceliņš Ādaži - Alderi – Baltezers; izveidot gājēju/velo celiņu ar
skrituļslidām/skrituļdēļiem draudzīgu segumu no Ādažiem uz Garkalnes ciemu, vismaz
līdz Stirnu ielai; veloceliņš, kas savieno Ādažus un Carnikavu; gar Gaujas Baltezera kanālu
un turpināt to no Alderiem līdz Baltezera sūkņu stacijas autobusa pieturai (10x)
o Baltezerā, Baltezerā ielā (1x)
o uz Tallinas šosejas (1x)
o Veloceļš Eirovelo13 (1x)
o visā novadā, līdz jūrai (1x)
o pie pagrieziena uz Carnikavu vajadzētu ievietot ceļa lampas;
o tiltu vai tuneli virs/zem šosejas priekš gājējiem un velosipēdistiem (2x)
o infrastruktūra, kas savienotu novadu teritorijas (10x)
o Garciems – Carnikava (5x)
o veloceliņi starp lielākiem pagasta ciemiem un centriem, Siguļu un Gaujas ciematā varētu
būt gājēju ietve; līdz jūrai katrā ciemā (9x)
o Pabeigt velo celiņa Nr.10 izveidi un marķēšanu (1x)
o Sakārtot (Racionalizēt t.i. ar konkrētiem galamērķiem) veloceliņus piem. Rīga- Saulkrasti,
Carnikava- Sēja- Sigulda(gar Gauju) u.t.t. (2x)
o Gājēju un velo-celiņa norobežojuma uzstādīšana ceļa posmā no Gaujas tilta Ādažos līdz
Kadaga ciemam. Savādāk bīstami ar bērniem staigāt (4x)
o savu bērnu nelaižu braukt ar riteni un Carnikavu, jo jābrauc pa šosejas malu, kas ir dzīvībai
bīstami (2x)
o Siguļos, Garupē, Lilastē (4x)
o Gājēju ceļi Stapriņos u.c. Ādažos (1x)
Apgaismojums ielās, veloceliņos (82x)
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•

o
o
o
o
o
o
o
Ielu un
tīrīšana
(164x)
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alderu ielā no pieturas, līdz Ādažiem (53x)
līkumā pirms Baltezera ciema, Baltezera ielas sākumā (1x)
gājēju ietve Baltezera ielas sākumā (2x)
Novietot apgaismojumu uz katras ielas ciematā (Garupe) (1x)
Apgaismojuma uzlabošana Kadagā (1x)
uz Kalngales dzelzceļa staciju no Ērgļu/Sloku ielu apkaimes puses) (5x)
Siguļos (1x)
ceļu infrastruktūras labiekārtošana, uzlabošana (izbūve, ceļu kvalitātes uzlabošana, ceļu
ziemā, apgaismojums; netīrie ceļi dzīvojamos rajonos jālaista ar putekļu reaģentiem)
Alderu ielas infrastruktūras sakārtošana atbilstoši drošai CSN un gājēju pārvietošanās
iespējām (30x),
Noasfaltēt arī mazos ceļus/ielas Baltezerā (1x)
Uztaisīt jaunu ceļu (asfaltu) Sūkņu stacijas ielā (2x)
Drošs Alderu ielas un A1 šķērsojums; No rīta un vakarā nav iespējams droši izbraukt uz
trasi, jo ļoti lielas mašīnu plūsmas abos virzienos; nepieciešams aprīkot A1 un Alderu ielas
krustojumu ar luksoforu (4x), (vai nu tunelis automašīnām zem šosejas, vai luksofors, lai
no Alderu ielas varētu veikt mierīgi kreiso pagriezienu Rīgas virzienā), ir viens bīstams
krustojums uz kuru jātaisa obligāti luksoforu, tā ka darbadienas no rīta un vakara ļoti grūti
izbraukt uz ceļu A1; lai krustojums būtu drošs gan autobraucējiem, gan velosipēdistiem,
gan gājējiem; lai mazinātu sastrēgumus un piesārņojumu uzsākot braukšanu, kā arī
cilvēkiem atvieglotu kontaktu starp abu ezeru publiskajām pludmalēm un laivu ielaišanas
vietām (19x)
Rīgas gatve (1x): Izveidot kvalitatīvu apgaismojumu Rīgas gatvē, pārņemot to no VAS
"Latvijas valsts ceļi", kā arī gājēju / velo ietvi esošo grubuļu vietā (1x)
Izveidot izbraukšanu no Ādažiem uz A2 ceļu, lai atslogotu satiksmi caur Baltezera centu
(cik var tur veidot sastrēgumus!!!)! (1x)
Ziemeļu koridora izbūve un piebraucamo ceļu pārbūve, lai nokļūt no mājas uz darbu un
skolu ir droši (1x)
Izveidot apvedcelu ap Baltezeru (3x)
Asfaltēt zemes ceļus (1x)
Pēc žoga izbūves ir krietni pasliktinājusies ceļa pārredzamība posmā Ādaži - Pagrieziens
uz Garkalnes staciju. Ceļš tur ir līkumains un tagad arī slikti pārredzams! (1x)
Sakārtot trotuārus, celiņus (6x)
Atjaunot autoceļu Ādaži – Garkalne – Āņi (1x)
Ādažu attālākajos ciemos (5x)
Garciema ceļa un grantēto ielu asfaltēšana kā minimums uz galvenajiem tūrisma objektiem
(2x)
Transports, mobilitāte starp visiem ciemiem, Ādažu - Carnikavas savienojums, lai nav
sajūta, ka tāpat ir divi atsevišķi (8x)
Automašīnu novietošana Ādažu centrā (1x)
Izveidot autostāvvietas pie sabiedriskā transporta (1x)
Salabojiet ceļus, takas uz jūru, t.sk., Garupē (4x)
Sakārtojiet publiskās lietošanas ceļus (1x)
Iebraucamais ceļš "Jūras krasti" ciematā (1x)
Ceļš Gaujas ciemā uz jūru (1x)
Ierobežojiet ātrumu dzīvojamos rajonos (1x)
Ceļš uz Garciemu (1x)
Ceļu sakārtošana uz Iļķeni, salabot, noasfaltēt Iļķenes ceļu (4x)
Vecštāles ceļa izbūve (5x)
Ādažos ir akūta Gaujas ielas satiksmes sastrēgumu problēma (1x)
Paralēla ceļa izveide gar Tallinas šoseju ērtākai satiksmei (1x)
Mežaparka ceļa savešana kārtībā, Pabeigt Mežaparka ceļa visus 3 posmus, lai būtu drošāk
bez auto nokļūt no Carnikavas Ādažos pa veloceliņu (2x)
Savest kārtībā ceļu no Kadagas līdz Tallinas šosejai (gar militāro bāzi) (1x)
Automašīnu stāvvietas (1x)
Salabot Saules Pļavām ceļu (1x)
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sakārtot arī pārējā novada teritoriju, ne tikai Gaujas ielu (12x)
Noasfaltēt ceļu cauri Eimuriem, tas atvieglotu nokļūšanu Rīgā, braucot ne tikai caur
Baltezeru (1x)
o Kadagas ceļa remonts, jo manuprāt tas ir sliktakais ceļs visā novadā (par šo ceļu dzirdam
daudz negatīva gan no mūsu ciemiņiem un novada viesiem) (2x)
o Savest kārtībā, noasfaltēt daudzos grants ceļus (1x)
o Asfaltēts ceļš Mežragciems – Ādaži (2x)
o Maģistrālais (auto un velo) ceļš starp Ādažiem un Kalngali / Garciemu (3x)
o Sakārtot krustojumu, to ar tiem "stabiņiem" (1x)
o Sigulos pie bīstamiem krustojumiem novietot gulošos policistus (1x)
o Siguļos, Garupē, Lilastē (4x)
o Uzbūvēt tiltu autotransportam starp Gauju un Carnikavu; uzcelt normālu tiltu pār Gauju
tagadējā gājēju tilta vietā (2x)
o Nelabot ceļu no Gaujas uz pludmali (1x)
o Dzirnupes ielā satiksmes ātrumu ierobežojums, uzlabot pagriezienu drošību uz
Saulkrastiem no Dzirnupes ielas (2x)
o Siguļos noasfaltēt ielas (Daudzās mājās dzīvo cauru gadu (1x)
o Vidlauka ielas izbūve (2x)
Lielākā globālā problēma ir pārvietošanās starp novadiem un savienojumi ar šoseju (2x)
Nesakārtotais Kadagas autobusu galapunkts pie 10 mājas ir liels kauna traips, jau cik gadus nevar
asfalta segumu un lietus ūdeņu novades sistēmu savest kārtībā (1x)
Transporta aplis normālai iebraukšanai Ādažos no Carnikavas puses (1x)
Park & ride iespējas, sabiedriskā tīkla izstrāde, tai skaitā park-raid sistēma ar Pasažieru vilcienu
(2x)
Transporta infrastruktūras sakārtošana (5x)
Vēl vismaz vienu tiltu pāri Alderu kanālam (mazināt satiksmi, kas rodas braucot visu to cilpu uz
Ādažiem) (1x)
Satiksmes risinājumi (2x)
Uzstādīt pieturu Eimuru ciemā, jo skolēniem autobuss jāgaida zem klajas debess (1x)
Kadagā sataisiet gala autobusu pieturu, bedres, peļķes, nevar iekāpt autobusā (1x)
A1 šoseja (28x):
o Uzbūvēt paralēlos ceļus VIA Baltica, lai uzlabotu ciema iedzīvotājiem nokļūšanu Ādažos
(3x)
o Aktīvi piedalīties Via Baltika šosejas reorganizācijas apspriešanā, aizstāvot iedzīvotāju
vēlmes (1x)
o Gājēju pāreja (1x)
o Via Baltica ceļa reorganizācija par ielu (1x)
o A1 šosejas pārbūve ar divām joslām un divlīmeņu krustojumiem (1x)
o Sakārtot ceļu tīklu, ieskaitot kreiso pagriezienu jautājumus uz Tallinas šosejas; ViaBaltica
pievadceļu drošas infrastruktūras izveide (ideālā variantā tie būtu pārvadu veida viadukti
vai tuneļu veida viadukti - nezinu cik tas ir finansiāli un no pieejamo īpašumu viedokļa
iespējams) (3x)
o Transporta infrastruktūra abpus Gaujas tiltam uz Tallinas šosejas, pie muižas, pagrieziens
uz Baltezera kokaudzētavu, gājēju pārvadu uz Stapriņu ciematu, lai bērni no skolas tiek
mājās u.c. (2x)
o Sakārtot satiksmi ap Autoceļu A1. Ceļa drošība pie pagrieziena uz Carnikavu! Gaisa tilta
izbūve vai pazemes pārējās? pie Muižas, lai cilvēki tiktu uz Stariem, Eimuriem,
Birzniekiem. Vidlauka ielas izveide; Droša šosejas šķērsošana no Stapriņiem; krustojumi
pie Gotika DUS un pēc Gaujas tilta; ceļa izbūve uz Stapriņu ciematu pie Baltezera
kokaudzētavas, lai var droši braukt uz Ādažu centru; jāpabeidz lēngaitas A1 šoseja no
Laimas līdz Cirkle K; sakārtots A1 šosejas šķērsošanu pie Muižas; satiksmes pārvadi;
gājēju pārejas risinājums (13x)
Samazināt mašīnu plūsmu, pārvietošanās ātrumu (3x)
o Alderu ielā (2x)
o cauri ciemiem (1x)
Atvērt Garkalnes dzelzceļa staciju, pārbrauktuvi uz Pleskavas šosejas (2x)
o
o

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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• Rūpēties par cilvēku drošību (5x)
• Sakārtot lidlauka darbību (tagad manevri tiek izpildīti virs ciema, kā tas vispār iespējams) (1x)
Atpūta:
•

Atpūta pie ūdenstilpnēm (13x):
o Piekļuve ezeram pastaigai ne tikai īpašniekiem, kuri nopirkuši zemi līdz ezeram, bet visiem
ciema iedzīvotājiem. Ezers nav šo dažu cilvēku īpašums, vai ne?! (2x)
o Izveidot infrastruktūru pludmales pieejamībai (1x)
o Mazajā Baltezerā sabiedriskas pludmales vai Jahtklubu attīstība (1x)
o Autostāvvieta, publiskā tualete pie jūrmalas, pludmales peldvietas (1x)
o Sakārtot ūdenssatiksmi (ūdensplezīru) Lielajā Baltezerā (1x)
o Jāsakārto pludmali Kalngalē, Garciemā, Garupē un Carnikavā (1x)
o Ūdensceļu apguve (1x)
o Gaujas aizsargdambis – lai tas būtu kā Carnikavas pusē, lai nav jābrauc pa mazām taciņām
(2x)
o Langas upes sakārtošana (1x)
o Ādažos obligāti jāveido publiskā peldvieta ar visu tam nepieciešamo aprīkojumu, drošību
un vides pieejamību (2x)
• Izveidot labiekārtotas atpūtas vietas (5x)
o Karlsona parks (1x)
o Karlsona parks un tamlīdzīgi projekti- kā interesēs tiek iecerēti? Kāds ieguvums vietējiem
iedzīvotājiem? Tajā teritorijā futbola / tenisa u.c sporta veidu laukums varbūt būtu labi. Bet
kādas ir iedzīvotāju vajadzības? Arī par jūrtakas būvniecību vietējo viedoklis tikai formāli
tika prasīts (1x)
o Nodrošināt kompleksu stāvvietu un gājēju plūsmas risinājumus (1x)
o Visādi sporta laukumi, kaut-kādi tīklu / virvju parki, vairāk visādu taku/maršrutu.
Nepieciešams vairāk iespēju kā pavadīt laiku mūsu novadā. Pašlaik bieži braucam uz Rīgu
(visādu bērnu izklaides centri) (1x)
o Carnikavas parkā estrādes būvniecība un parka labiekārtošana (1x)
• Izveidot jaunas meža takas (1x)
• Jāizveido pastaigu ceļš, lai no Baltezera var aizstaigāt līdz Ādažu pagasta robežai (1x)
• Izveidot / labiekārtot sporta un bērnu laukumus ciemos (2x)
• Aizvākt motorizētos transportlīdzekļus no Baltezera (brauc ļoti lielā ātrumā) (1x)
• Novadā nepieciešams izveidot radošo industriju centru (2x)
• Suņu laukuma ierīkošana, jo, piemēram, Carnikavā aizliegums staigāt ar suņiem pa parku!!! (1x)
• Apvienojoša tūrisma piesaistes objekta izveide (dabas-atpūtas parks, etnogrāfisks parks) (2x)
• Tūrisma / brīvā laika ceļveža izstrāde (vietējā tūrisma piesaistei) (1x)
• Jāattīsta tūrisma nozare (1x)
• Kopēji kultūras pasākumi, izveidot kopīgas tradīcijas – pasākumus (piemēram, tirdziņi, sporta
dienas) (3x)
• Izklaide, piemēram akvaparks (ļoti daudz cilvēku) (1x)
• Vairāk atpūtas vietu, piemēram kino, kafejnīca, batuti utml. (1x)
• Noteikti vajadzētu uzbūvēt kārtīgu estrādi (1x)
• Pārdomāt atbalsta kārtību bērnu vasaras nometnēm, pirmkārt, jau piešķirot šim nolūkam pietiekošu
finansējumu (ļoti pazemojoša līdzšinējā kārtība, kad dažu minūšu laikā visas vietas tiek izķertas)
(1x)
• Papildus aprīkojums bērnu laukumā (1x)
• Izveidot kafejnīcas (kas tai pat laika darbojas kā kultūras centrs), lai piesaistītu cilvēkus no Rīgas
un citiem novadiem, kā arī lai pašiem pagastu iedzīvotājiem būtu kāda vieta kur aiziet ar draugiem
vai ģimeni paēst pusdienas, iedzert kafiju un pabaudīt atmosfēru (2x)
• Ciematos ierīkot normālus bērnu laukumus (1x)
• Estrādes izbūve Ādažos (1x)
Apdzīvotās vietas:
•
•

Salabot un nosiltināt vecās mājas (1x)
Podnieku apkārtnes attīstība (1x)
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•

Pievērsties akūtu un svarīgu problēmu risināšanai novada ciemos, kā ielu, apgaismojuma un
inžinierkomunikāciju izveidē (2x)
• Kopēja teritorijas apsaimniekošana (1x)
• Dzīvojamais fonds (1x)
• Savest kārtībā mazus ciematus, Kadagu (3x)
• Kanalizācijas nodrošināšana (16x):
o Garciemā (5x)
o Ciemos (kanalizācija, gāze, ūdens, internets) (4x)
o visā Kalngalē (4x)
• Infrastruktūras sakārtošana - dzīvojamās zonas, centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija visā
Kalngalē (5x)
• Vienoties par visa Baltezera pievienošanu jaunajam Ādažu novadam, lai nav jādzīvo uz robežas
starp Ādažiem un Garkalni (3x)
• Ierobežot atļauju izdošanu apbūvei ūdenskrātuvju tuvumā (1x)
• Precizēt prasības jaunu dzīvojamo ciematu izveidei, lai tie neveidojas haotiski un neorganizēti (1x)
• Baltezera tauvas joslas neapbūvēšanas prasības (pārskatīt, lai varētu apiet ap ezeru) (1x)
• Labiekārtot vidi un infrastruktūru Carnikavas centrā, kas joprojām izskatās tā pat kā 92.gadā (1x)
• Ūdensapgādes un elektrības pievade jaunajiem zemes gabaliem Kadagā Zeduļu ielā (1x)
• Veikt degradēto teritoriju attīstību (1x)
• Gāzes vadu, ūdensapgādes, kanalizācijas izbūve blīvi apdzīvotos ciemos (3x)
• Atstājiet norādes uz dzīvojamo rajonu ciematos (1x)
• Optiskā kabeļa izbūve Gaujā vai kvalitatīvas interneta infrastruktūras izbūve (1x)
• Pašvaldībai piederošo zemesgabalu labiekārtošana un izlikšana izsolē/pārdošanā (1x)
• Mobilo sakaru kvalitātes uzlabošana (1x)
• Būt vienotiem, nevis ir Ādaži un tad Ādažu lauki; Carnikava un Carnikavas lauki. Sabalansēt katra
pagasta intereses, lai nav kāds pabērna lomā (2x)
Uzņēmējdarbība:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Darba vietas (12x)
Radīt uzņēmējdarbībai draudzīgu vidi (1x)
Ražošanas un tirdzniecības attīstīšana (1x)
Veicināt kopēju uzņēmējdarbību novadā (4x)
Industriālās zonas attīstība Mežgarciemā (1x)
Informācija par brīvajām darba vietām novadā (1x)
Jauna tirdzniecības centra izbūve (1x)
Atbalstīt mazos uzņēmējus reāli (1x)
Normāla pārtikas lielveikala atvēršana Carnikavā (1x)
Ierīkot mcdonaldu vai kfc. (1x)
Uzņēmumiem kas kaut ko ražo šeit Garciema jūras tuvumā, vajadzētu būt nekaitīgam dabai! Vai
par to kā tas tiek īstenots un vai vispār ir apdomāts Mežgarciema projektā? (1x)
• Atpūtas vietu, shopping centru izveide, lai nav jābrauc uz Rīgu (1x)
• Lai Carnikavā paliek galvenie pakalpojumu sniedzēji, pasts utt. (1x)
• Dzīvojamo platību piešķiršanas iespējas darba ņēmējiem, lai iespējams piesaistīt labus speciālistus
no citām Latvijas pilsētām. Darba tirgū nav konkurences, trūkst labu speciālistu (1x)
• Ādažnieku kartes izveide vietējo pakalpojumu izmantošanai ar privilēģiju (līdzīgi kā ir
siguldiešiem) (1x)
• Jāpārdomā vietas izvēle mantu tirgotavai (1x)
• Telpu nomas kārtības normalizēšana (1x)
• Tūrisma attīstība, novada kopējā tēla veidošana un spodrināšana, par piemēru ņemot Alūksni.
Ādažu - Carnikavas novadam steidzami nepieciešama tūrisma attīstība, veidojot jaunus vides
objektus, pastaigu takas, skata torņus, izklaides uz ūdens. Iespējams, ka ir nepieciešama investoru
piesaiste jaunu tūrisma objektu izveidei. Arī Ādažu-Carnikavas novadā var būt Mežakaķis, trošu
nobraucieni pār ūdenstilpnēm, bērnu izklaides parks kā Jūrmalā, un citas izklaides iespējas. Jaunu
divriteni neizdomāsim, bet paņemt labākās idejas un ieviest tās mūsu novadā varam gan (1x)
Izglītības iestādes un infrastruktūra:
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•
•
•
•
•
•

Izglītība (1x)
Bērnudārzi (2x)
Skola (1x)
Carnikavas pamatskolas renovācija (1x)
Izglītības nozares attīstība visiem pagasta iedzīvotājiem (1x)
Vienoties par pirmsskolu un skolu attīstību/apvienotas rindas iespēju, lai būtu vienādas iespējas
visiem novada bērniem (1x)
• PII rindu sakārtošana (divus gadus nostāvējām rindā, tajā laikā apmeklējot privāto dārziņu Rīgā,
nācās mainīt deklarāciju uz Rīgu, jo kompensācijā ir stipri lielāka (apmaksa ar ēdināšanu),
pieejamāka pirmsskolas izglītība, pirmsskolas izglītība no 1,6 gadu vecuma (7x)
• Sakārtot izglītības iestāžu tīklu visa jaunā novada ietvaros (3x)
• Jauna bērnudārza celtniecība; kaut mazdārziņi Garciemā, Kalngalē, jo strādājam Rīgā uz Carnikavu
un Ādažiem nav pa ceļam; veidojot bērnudārzus pieejamās vietās (piem., Kalngalē) un Siguļu
bērnudārzu pārsvarā paredzot Kadagas/Gaujas/Lilastes iedzīvotājiem (lai nebūtu jābrauc no viena
novada gala uz otru); bērns tā arī nesagaidīja savu vietu bērnudārzā; pieejamāka pirmsskolas
izglītība (vai augstāks konmensētās starpības līmenis) (12x)
• Pamatskolas kvalitātes uzlabošana (2x)
• Izmeklēt korupciju pašvaldības dārziņā (2x)
• Skolas remonts/ paplašinājums (1x)
• Vidusskolas izglītības kvalitāti uzlabot (ja gribam lai vidusskolēni mācās Ādažos nevis Rīgā) (1x)
• Izglītības kvalitātes uzlabošana (2x)
• LIELĀKU ALGA Kagadas dārziņā pedagogiem (lai ir vienlīdzīgi ar Carnikavu) (1x)
• Brīvpusdienas bērnudārzos un skolās (2x)
• Manuprāt absurdi, ka daudz bērni no Carnikavas iet Ādažu skolā. Sakārtot Carnikavas skolas
jautājumu, lai vietējie var blakus mājām iet skolā (1x)
• Jānodrošina skolēnu autobuss starp novadiem, lai bērni varētu nokļūt līdz Vidusskolai bez vecāku
palīdzības (3x)
• Ādažu vidusskolas remonts (1x)
Sporta infrastruktūra un pasākumi:
•

•
•
•
•
•
•
Vide
•
•
•
•
•
•
•
•

Sporta laukumu izbūve (3x):
o Alderu ielā 27 (1x)
o Alderos (1x)
o Baltezera ciemā (1x)
Sporta stadiona atjaunošana (Ādažu novads ir liels, pieprasījums liels, stadions ir kāds ir. Ādaži ar
sportu uz tu. Nepieciešams moderns stadions kā Centra Sporta kvartāls Rīgā) (3x)
Stadiona būvniecība (1x)
Jāattīsta bērnu sports (1x)
Sporta aktivitāšu centra organizēšana (1x)
Disku golfs; Disku golfa laukuma izveide palielinātu Igaunijas viesu daudzumu novados, jo šis
sports ir ļoti populārs Igaunijā (3x)
Peldbaseina būve, jo sporta centrā esošais nespēj nodrošināt visus (2x)
Izkopt skaistus parkus (1x)
Gaiss (1x)
Mazā Baltezera ūdens kvalitātes uzlabošana (1x)
Vides tīrības kontroles uzlabošana, dabas teritoriju saglabāšana un uzturēšana (4x)
Sakārtot notekūdeņu un kanalizācijas sistēmu uzraudzību arī privātās teritorijās, lai tiktu
samazināta vides piesārņošana (2x)
Ūdenstilpju apsaimniekošanas iestādes izveide (1x)
Nodrošināt progresīvu dalīto atkritumu savākšanu (1x)
Veikt pasākumus DP Piejūra aizsardzībai, aizliedzot meža ciršanu un tā teritorijas izmantošanu
jauniem mājokļiem/veikaliem/biznesa centriem utt., kā arī aizliedzot tirdzniecību (t.sk. sezonālu)
pludmalē un kāpu zonā (1x)
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•
•

Sakopt ezerus (1x)
Saglabājiet unikālo Dzirnezera ezeru. Un neatkārtojiet mantru, ka zemas pakāpes cilvēki, kas dzīvo
ap ezeru, piesārņo ezeru. Tā nav patiesība. Ezers ir aizaudzis, jo katru gadu tūkstošiem tonnu
veģetācijas rudenī nomirst. Dzirnezera krasta uzkopšana, lai būtu iespējams peldēties pie
koop.Zvejnieks (4x)
• Izvietot atkritumu šķirošanas konteinerus arī mazajos ciematos, nodrošināt to savlaicīgu izvešanu.
Nodrošināt bioloģisko atkritumu izvešanas iespējas (lapas, āboli, zari) arī Kāpas, Gaujas un Siguļu
iedzīvotājiem (1x)
• Savākt atkritumus. Vismaz reizi nedēļā atbraukt un savākt mazas miskastēs Kadagas teritorijā!!!!!
(2x)
• Ierīkot suņu miskastes Kadagā, lai saimnieki varētu aiz sava suņa savākt un sodīt tos kas ne savāc.
Jo savādāk te viss ir piedirst un bērniem sanāk pa sūdiem staigāt!!!! (1x)
• Nopietni atbalstīt ekoloģisko un dabai draudzīgu dzīves un darba stilu (1x)
Sabiedriskais transports:
•

Sabiedriskā transporta maršruti (47x), t.sk.:
o Labāka sabiedriskā satiksme no Alderiem/Mārsiliem uz Rīgu un otrādi (4x)
o Izvērtēt skolēnu autobusa maršrutu, jo bērnam braucot no skolas uz Eimuru ciemu nav
paredzēta droša nokļūšana mājās (1x)
o Mazie autobusi starp novadiem – Ādažiem, Carnikavu, ciemiem, t.sk., Garciems un
Kalngale; starp Garciemu un Ādažiem nav pilnīgi nekādas sabiedriskās satiksmes, tādēļ
cilvēki nevar izmantot Ādažu pagasta infrastruktūru, līdz ar to visi pārējie uzlabojumi
atkrīt(Carnikavas pagasta, jo īpašie no Garciema un Kalngales, bērni nevar izmantot Ādažu
baseinu, mūzikas skolu un citu), t.sk., skolniekiem (25x)
o radīt papildu reisus autobusiem Rīga - Ādaži - Garkalne, jo šobrīd, bez sava personīgā auto
tur nokļūt ir ārkārtīgi neērti un grūti (1x)
o apvienoto novadu robežās un ar Rīgu (3x)
o Izveidot regulāri kursējošu autobusu sarakstu uz Garkalnes ciemu un tā apkārtni (1x)
o Sabiedriskais transports līdz Rīgai (1x)
o Sabiedriskā transporta kustības tīkla attīstīšana (2x)
o Palaist autobusu līdz Saules Pļavām (1x)
• Sabiedriskā transporta reisu biežums, grafiks (7x)
o vakaros bērniem pēc skolas jāgaida stundā uz autobusu kas iet līdz Alderiem (2x)
o Sabiedriskā transporta nodrošināšana vēlākās stundās, biežāk (1x)
o Uzlabot autobusu un stundu beigu laikus. Ja nav iespējams pārlikt autobusu 10(15)min
vēlāk, varbūt var mainīt stundu beigšanos laikus (1x)
o Jāsavieno regulāra / bieža (vairākas reizes dienā, it īpaši vasarā) sabiedriskā transporta
plūsma starp Ādažiem un Carnikavu, kas dotu iespēju arī pašreizējā Ādažu novada
iedzīvotājiem izmantot dzelzceļa priekšrocības, savukārt pašreizējā Carnikavas novada
iedzīvotājiem iespēju izmantot Ādažu priekšrocības (3x)
• Skolēna e-talons, lai darbojas līdz Carnikavai (1x)
• Sakārtoti autobusu saraksti un pieturvietas, piemēram, pieturvietā pagrieziens uz Carnikavu ir
vajadzīgas nojumes, jo nav kur patvēries no lietus un vēja, sniega (1x)
• Sabiedriskā transporta kvalitātes uzlabošana (2x)
• Sakārtots sabiedriskais transports (1x)
• Pārvietot autobusa pietura Podnieku (Remarka) pietura, kaut vai 50m tuvāk Podnieku ielai. Iesaku
paskatīties, kas tur notiek darbdienu rītos ap 7:50 (1x)
• Varētu mazliet atjaunot Gaujas un Carnikavas vilciena pieturas, stacijas teritoriju apkope (2x)
• Izstrādāt vienotu sabiedriskā transports pakalpojuma tīklus (2x)
• Sabiedriskā transporta pieejamība (1x)
• Dzelzceļa sliežu šķērsojums Serģu ielā, Gaujā (1x)
Armijas klātbūtne:
•
•
•

Militārās mācības nodrošināt tikai darbadienas (aizliegt mācības nakts laika un brīvdienās) (1x)
Turpināt uzlabot infrastruktūru un risināt problēmas, ko rada militāristi (1x)
Ierobežot Latvijas armijas pārvietošanos pa pašvaldības ceļiem (1x)
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•
•

Lobēt iedzīvotāju intereses attiecībās ar Ādažu poligonu (1x)
Tā kā šeit atrodas armijas poligons, kas ar trokšņiem apgrūtina iedzīvotāju ikdienu, panākt obligātu
vienošanos par sava veida ''morālo kompensāciju'', lūgt ar finansējumu piedalīties Ādažu Carnikavas novada teritorijas labiekārtošanā. Piemēram, Kadagas ciema teritorijas labiekārtošanā,
izveidot te sabiedriskā autobusa pieturu galapunktā estētiskā izskatā, ceļu un gājēju ietvju
asfaltēšanā, gaismas objektu izvietošanā, tūrisma takas uz Kadagas un Dūņezeru iekārtošanā (1x)
• Sakārtot informatīvās attiecības ar armiju, lai iedzīvotājus operatīvi un laicīgi informētu par
mācībām, kuru apmēri iespaido civiliedzīvotāju labsajūtu. Iespēju robežās apelēt pie lielkalibra
neizmantošanu Pierīgā (1x)
• Samazināt poligona trokšņus (1x)
Sabiedriskā kārtība:
•
•

Neslēgt līgumu ar dzīvnieku patversmi "Mežavairogi", jo ir daudz humānākas patversmes (1x)
Zīmes Baltezera kanālā-ūdens motocikli nedrīkst braukt Mazajā Baltezerā un ātruma ierobežojumu
ūdens transportam. Tas ir vasarā dzīvības un nāves jautājums. Baltezera kanālā ir ļoti dzīva
satiksme. Vasarā NE REIZI NEREDZĒJU ŪDENS POLICIJU! P.S. dzīvoju ezermalā un labi zinu
kas tur notiek vai nenotiek (1x)
• Stingrāki mēri tiem, kas laiž suņus bez pavada publiskās vietas (sodīt) (1x)
Veselības aprūpe:
•
•
•

Medicīnas pakalpojumu attīstība (1x)
veselības aprūpes uzlabošana (2x)
Aicināt ieviest vairāk ģimenes ārstu prakses, jo mūs – pieaugušos – Ādažu ģimenes ārstu prakses
atteicas pieņemt lielā pacientu skaita dēļ. Bērnus paņem, bet vecākus ne. Tādēļ mēs dodamies uz
Rīgu pie cita ģimenes ārsta (2x)
• Uzlabot veselības aprūpi, t.i. ne privāto ārstu bet valsts iestādi vai VSA vai VC4... ar vairākiem
pieejamiem ārstiem (1x)
• Sociālais darbs cilvēkiem, kas nespēj sevi nodrošināt (1x)
• Divreiz gadā organizēt tikšanos domē ar poligona vadību un pagasta iedzīvotājiem (1x)
Dažādi objekti:
•
•
•

Ļaut būvēt pareizticīgo baznīcu (2x)
Sūkņu stacijas vēsturiskās teritorijas labiekārtošana (5x)
Pievienot ugunsdzēsēju depo, jo ir bijis gadījums ka ilgstoši ugunsdzēsēji brauc no Rīgas, arī
Birzniekos reizēm deg kūla (1x)
• Uzbūvēt dienas aprūpes centru (1x)
• Steidzami uzcelt no jauna Ādažu - Carnikavas bibliotēkas ēku. Abas esošās bibliotēkas ēkas ir
morāli novecojušas, Ādažos nav iespēja invalīdiem tikt 2.stāvā. Neticami! Es pati esmu vadījusi
bibliotēkas darbu, tāpēc varu droši teikt, ka bibliotēka ir prioritāte, te šobrīd iegūt informāciju var
arī internetā, gudrs bibliotekārs vienmēr palīdzēs ar padomu. Bibliotēka ir ļoti svarīga kultūras
nozare, Ādažos tā šobrīd ir atstāta novārtā! Mūsu tauta var pastāvēt tikai tad, ja tā ir gudra tauta.
Ādažos un Carnikavā dzīvo ļoti daudz inteliģentu un izglītotu cilvēku, kas pacietīgi klusē un
piemērojas apstākļiem. Tāpēc bibliotēka ir prioritāra lieta gan Ādažos, gan Carnikavā (1x)
Dažādi:
•

•
•

Informēt sabiedrību (15x)
o par sagaidāmajām izmaiņām (4x)
o Izveidot iedzīvotāju informēšanas un saliedēšanas pasākumu programmu (1x)
o Iedzīvotājiem saprotama informatīvās platformas izveide, kopīga informācijas un saziņas
telpa - mājaslapa, aptaujas, sapulces, lai iedzīvotāji varētu aktīvi piedalīties lēmumu
pieņemšanā (5x)
o Ērta un iedzīvotājiem pieejama pārvaldība, sakārtota saziņa ar iedzīvotājiem (1x)
o Informāciju par iespējām Ādažos, Carnikavā (1x)
Juridiski nostiprināt neatgriezenisku Garkalnes novada rietumu daļas (līdz Vidzemes šosejai)
ātrāku pievienošanu (1x)
Administratīvais darbs (18x):
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Apvienot Ādažu un Carnikavas izpildvaras un funkcijas, profesionāla komanda visās
pašvaldības darbības sfērās (3x)
o Vienoties par kopīgiem saimniekošanas noteikumiem un "nevilkt deķi katram uz savu
pusi" (1x)
o Carnikavas administrāciju likvidēt (1x)
o Optimizēt izmaksas reorganizējot pārvaldes mehānismus (1x)
o Mazināt birokrātiju (3x)
o Izstrīdieties savā starpā par varu. Lūdzu atstājiet Carnikavā būvvaldi (1x)
o Samazināt ierēdņu daudzumu, pārskatīt pašvaldības darbinieku skaita pamatotību, atsijāt
slinkos un neprofesionālos ierēdņus (3x)
o Samaziniet ievērojamu skaitu neprofesionālu ierēdņu (1x)
o Izveidot produktīvu sadarbību ar vietējām biedrībām (Kalngalieši, Garciemieši utt.) (1x)
o Audzēt kapacitāti projektu realizēšanai (1x)
o Ieviest izmērāmus administratīvā darba vērtēšanas kritērijus (1x)
o Būvvaldes darba uzlabošana (panākt, lai būvvaldes darbība veicina nevis bremzē novada
attīstību) (2x)
o Izskaust korupciju būvvaldē (1x)
o Sakārtot administratīvos procesus un atbildības un tās publiskot (1x)
NIN atlaides (4x)
o Nekustamā īpašuma nodokļa atcelšana vienīgajam īpašumam (1x)
Kopējas atlaides gan Ādažu, gan Carnikavas iedzīvotājiem (1x)
Sakārtot infrastruktūru ciemos (6x)
Veicināt iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā (1x)
Neapvienoties ar Ādažiem, neredzu šos abus novadus apvienotus, jo abi ir pilnīgi dažādi (2x)
Turpināt attīstīt abas apdzīvotās vietas neatstājot kādu no tām novārtā. Ādaži ar savu infrastruktūru
un pēdējos gados veikto attīstību noteikti būs novada centrs, tomēr svarīga arī Carnikavas pagasta
turpmāka attīstība (1x)
Carnikavas novada mērķu inventarizācija un korekcija, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības (1x)
Iedzīvotāju piederības veidošana novadam- kopīgu kultūras, sporta, sabiedriskās dzīves tradīciju
nostiprināšana, iedzīvotāju iesaiste (1x)
Kopējas/vienotas novada sajūtas radīšana, papildinot, integrējot (1x)
Sakārtot Carnikavas novadu (1x)
Pārņemt labo praksi no vienas pašvaldības otrā (1x)
Es nezinu jūsu prioritātes. No otras puses, lūdzu neļaujiet savu prioritāšu pēc lēni iznīcināt to, kas
patiesībā padara Carnikavas pagastu unikālu un gribamu, tādu, kur cilvēkiem gribas braukt no
pilsētas, elpot tīru gaisu un dzīvot citādi, labāk. Jo, ja te būtu sīka Rīga, vai jūs tiešām domājiet, ka
pagastam varētu ilgtermiņā piesaistīt radošus cilvēkus un kopīgi pieredzēt ko tādu, ko ir vērts
atcerēties? (1x)
Publiska un viegli uztverama ilgtermiņa attīstības un ikdienas ekspluatācijas darbu plāna izveide,
nosakot katra novada prioritātes atbilstoši videi un tās priekšrocībām/iespējām. Izveidot saziņas
iespēju ieteikumu un izmaiņu apspriešanai par to. Izveidot teritorijas attīstības plānu, lai Carnikava
un Ādaži nekonkurētu, bet papildinātu viens otru. Ja Ādaži vairāk attīstās kā rūpnieciska un biznesa
teritorija, tad Carnikavai būtu jāpilda atpūtas un izklaides funkcija (3x)
Izskatīt algu līdzvērtīgumu pašvaldības iestādēm (1x)
Daigu Mieriņu (1x)
Izdevumu samazināšana (1x)
Nekustamā īpašuma nodokļu atlaide (1x)
Tikties ar cilvēkiem (1x)
Būvju juridiskā sakārtošana (t.sk. sodi graustiem, ēkām ar iztecējušām būvatļaujām, nelegālai
būvniecībai, attālumu/augstumu neievērošanu pretēji kaimiņu interesēm u.tml.) (1x)
Pagasta pārvaldes izveidošana Carnikavā pēc novadu apvienošanas (2x)
Sociālo pakalpojumu attīstība (1x)
Lai viss pirms izveidojas šāds novads. Bet cik saprotams, tad Ādažu pagasts ir uzņēmies šefību un
Carnikavas pagasts ir palicis pabērna lomā. Carnikavas pagastam nav un nebūs nekādas teikšanas.
Viss ir jau izdomāts. (To pierāda trešdienas sanāksme Ādažos (02.09.2020.)) (1x)
o

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Atrast kopsaucēju teritoriālos jautājumos un sagatavot kopējo attīstības plānu / ekonomiskās
attīstības stratēģiju, piesaistot profesionāļus (3x)

Ādaži
11. Jūsu ieteikumi kopējai dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai Ādažu pagastā
Viss apmierina 6x
Pašvaldības darbs
-

-

-

No formalitātēm pāriet uz iedziļināšanos individuālajā jaut. problēmā, situācijā.
Domes darbā caurspīdīga lēmumu pieņemšana. Kļūdu atzīšana un labošana.
Domes darbiniekiem nolaist degunus no debesīm un padomāt par iedzīvotājiem. Pašvaldībai būt
pieejamākai cilvēkiem!
Vairāk risināt problēmas ar individuālu pieeju, tas, ka tiek viss atrunāts ar to, ka mūsu noteikumos
tas nav iestrādāts, vai ka kārtība ir ....... Tas neko nemaina, konkrētajā jautājumā. Vajadzīga
individuāla pieeja un risinājuma - gan skolā, gan PII, gan veselības iestādē, gan sociālā dienestā.
Atrast risinājumu, lai var pagastā strādājošajiem maksāt atbilstošas algas, lai palielinātos
konkurence un negodprātīgiem darbiniekiem nebūtu jāshēmo, jo ar esošajām ir vairāk kā skaidrs,
ka saimnieciskus lēmumus ir grūti pieņemt.
Neizliekamies par nabagiem. Būtu tikai normāli, ja Ādažu mērs kā vienas no turīgāko pašvaldību
vadītājiem nebrauktu ar aprūsējušu Opel bet ar ko reprezentablāku un ar handsfree (parasti viņam
rokā telefons pie stūres). Apskatāmies ar ko brauc čaļi, kas Ādažu sākumskolu uzcēla un izdarām
secinājumus (nu, protams, varam arī salīdzināt deklarācijas ar dzīves līmeni daudziem :D)
Lielāka iedzīvotāju iesaiste lēmumu pieņemšanā. Vairāk uzklausīt iedzīvotājus. Vairāk
informācijas par aktualitātēm pašvaldībā. 2x
Uzlabot izpildvaras darbu (šobrīd rodas viedoklis, ka tiek risināti tie jautājumi, kuri "uzkrīt" uz
galvas vai galda. Netiek veidotas stratēģijas un rīcības programmas noteiktu mērķu sasniegšanai,
secīgi tās arī netiek īstenotas.
Turpināt esošo attīstības virzienu un tempu. Tas ir ļoti labs un pārdomāts.
Jauniešu speciālists - Izglītības jomā spēcīgu, jaunu speciālistu.
Jauns domes sasaukums.
Visus pagasta attīstības plānus likt priekšā un apspriest ar iedzīvotājiem to nepieciešamību un
lietderību, pirms patērēts laiks un citi resursi to realizācijai.
Informēt iedzīvotājus ar e-pasta starpniecību vai izmantojot pasta pakalpojumus par plānotajām
aktivitātēm, nevis, tā kā līdz šim, ievietojot tikai Domei zināmā sadaļā informāciju par vitāli
svarīgām pārmaiņām. Mums nav laika un pienākums katru dienu pārbaudīt novada mājas lapu un
meklēt tur kādas izmaiņas.
Nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanas iespējas.
Domāt par patstāvīgo Ādažu iedzīvotāju atbalstīšanu (atlaides, prioritātes).
Plašākas informācijas sniegšana par plāniem un attīstību Ādažu novadā.
Kopienas centra attīstīšana.
Turpināt Ādažu attīstību.
Birokrātu aparāta samazināšana.

Teritorijas plānošana
-

-

Iekopt vairāk parka teritorijas 4x, / piemēram, pie Podnieku ciematiņa, pie 12.stāvu mājas, kur ir
liela bedre
Balanss starp dabu un infrastruktūru! 2x /Un, galvenais, pie Ādažu straujās attīstības nepazaudēt
dabu, bet nemitīgi domāt arī par zaļo teritoriju saglabāšanu un attīstīšanu, sevišķi pie blīvāk
apdzīvotām vietām kā Ādažu centrs, Podnieki, Kadaga. Jo daba ir tā, ko cilvēki šeit meklē,
pārvākdamies dzīvot prom no Rīgas, zaudējot dabu, zudīs dzīves kvalitāte šeit.)
Tā kā parka teritorija ir liela, ir ieteikums izbūvēt strūklaku (līdzīgu kā Ogrē un Jūrmalā) ar bruģa
laukumu un soliņiem, kur karstā laikā bērni varētu atvēsināties, ķerot strūklakas, kas nāk no zemes.
Atjaunot lielās koka šūpoles Ādažu centrā.
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Izvietot vairāk atkritumu tvertnes vietās, kur staigā daudz cilvēku, bet tās atrodas nostāk no centra.
Jākopj arī dambis, jo pa to ir arvien grūtāk izbraukt ar riteņiem - dambis ir aizaudzis Ādažu pusē
(varētu uzklāt dambim segumu, līdzīgu tam, kāds ir Carnikavas pusē) 2x / Sakārtotas un
labiekārtotas vides izveidošana gar Gauju, kas veicinātu arī tūrismu
Atļaut tikai privātmāju apbūvei Rīgas gatves posmā no Elvi līdz muižai ielas labajā malā
vismaz vēl vienu pilsētas oficiālo pludmali.
Vējupei pieguļošās teritorijas atstāt publiskai pieejamībai / Neapbūvēt atlikušos mežus Ādažu
centrā pie Vējupes 2x
Vairāk bērnu rotaļu laukumus 10x
Teritorijām, kuras ir Ādažu centrā un kurām ir būtiska nozīme ainavā (piem., pirmā rinda gar
Vējupi) zemes gabalus apbūvei dalīt ne mazāk kā 3000 m. Līdzīgi kā Remberģu parkā, kura
pateicoties tam ir izveidojusies skaista apbūve.
Ādažu centra skaisto iekārtojumu nepieciešams pārnest uz pārējo apdzīvoto Ādažu daļu 2x
Saudzēt dabu un neveikt nevajadzīgus ceļu infrastruktūras objektu būvniecību.
Stingrākus apbūves noteikumus / Neizsniegt apbūves atļaujas pa labi un kreisi / jāierobežo jauno
māju būvniecība.
Promenāde gar jauno kanālu / atpūtas zona gar kanālu / promenāde gar Gauju
Būtu labi izveidot un paplašināt dabas teritoriju pieejamību gan gājējiem, gan velobraucējiem.
Sakārtot Baltezera apbūvi, lai var tam apiet apkārt ar kājām. Novākt ezerā iebūvētos žogus.
Izbrauciet taču vienreiz ar laivu.
Novadā trūkst vides objektu.
Maz autostāvvietu centrā / papildus auto stāvvietas Podniekos, jo jau tagad nav vietas, kur likt auto.
Kad pabeigs divas daudzdzīvokļu mājas, tad tiešām nebūs kur likt auto.
Nepieciešama informācija par pieejamajiem zemes gabaliem apbūvei privātmājām
Dabīgās barjeras (koki, dzīvžogi, apstādījumi) izveidošana starp Via baltica un Ādažiem, tuvāk pie
Rīga gatves dzīvojošiem, ceļa satiksmes troksnis sāk kļūt traucējošs, jo satiksmes intensitāte būtiski
ir pieaugusi.
Kopā ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem izvirzīt ambiciozus mērķus! Izvēlēties vienu vai divas lietas,
ar kurām būt unikālai teritorijai visu Pierīgas teritoriju vidū. un tās attīstīt un pilnveidot padziļināti.
Tādejādi veicinot arī lokālpatriotismu,
Netiek pilnvērtīgi izmantots ģeogrāfiskais stāvoklis, proti, Rīgas tuvums.
Beidzot kāds varētu saprast, ka ir ļoti traucējoši gaiļu dziedājumi 4 no rīta ar 30 sekunžu intervālu.
Ja es gribētu mosties no gaiļu dziedāšanas, dzīvotu laukos, nevis pilsētas centrā. Blēšanu vēl var
pieciest. Runa ir par Sapņu dārzu.
Atrast pilsētas centra sajūtu, vairāk uzmanīt kopējās arhitektūras tendences.
Norobežots suņu pastaigu laukums 4x / Dzīvniekiem draudzīgas pludmales.
Izveidot interesantas, SAKOPTAS apskates vietas (takas, kaut ko ar armiju saistītu, beidzot attīstīt
arī Līgo laukumu (strūklakas, gaismas u.c.).
Atjaunot koku stādījumus nozāģēto un degradējamo koku vietā.
Attīstīt un uzlabot atpūtas vietas Gaujas un Vējupes krastos.
Podniekos lūdzu neļaut celt vairāk māju, jau veidojas Rīgas “Purvciems / Nepalielināt iedzīvotāju
skaitu Ādažu centrā, nepieļaut tur jaunu daudzdzīvokļu māju būvēšanu.
Šausmīgajā tukšajā plankumā Podniekos pie Ūbelu 13 - kārtīgu sporta laukumu.
Samazināt ielu sarkanās līnijas un cienīt privātīpašumus. Ja pašvaldības Saimniecības un
infrastruktūras daļa uzskata, ka caur pļavu uz nekurieni ir nepieciešama iela, tad pašvaldībai tā
jāatsavina un nevis privātīpašniekam jāuzliek par pienākumu izbūvēt ceļu no nulles par saviem
līdzekļiem.
Izveidot promenādi no Mazā Baltezera līdz Gaujai (gājējiem).
Vēl nepieciešama trotuāra izbūve ar pārejām un apgaismojumu posmā no TC ELVI līdz TC
Apelsīns gar mājām, kas ir starp Rīgas ielu un Tallinas šoseju. Pašlaik šis posms ir bīstams gan šo
namu iedzīvotājiem, gan to viesiem un draugiem, īpaši bērniem un vecākiem cilvēkiem, un īpaši
tumšākā laikā. Svarīgi arī savienot ar ietvi visus 3 tirdzniecības centrus - ELVI, MAXIMA UN
RIMI APELSĪNS, lai iedzīvotājiem padarītu ērtu iepirkšanos un patīkamas pastaigas Ādažos, gan
ar bērnu ratiņiem, gan iepirkuma riteņsomām vecākiem ļaudīm.
Gadu no gada bija skumji noraudzīties, kā noplicinās ozolu un priežu saknes pludmales teritorijā,
un pirms 2 gadiem izveidotā koka laipa līdz peldvietai tiešām iepriecināja. Tomēr šis darbs noteikti
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jāturpina - vajadzētu izveidot koka laipas visā pludmales teritorijā, kur pašlaik ir 2 iemīti celiņi, kā
arī atjaunot kāpnes, kas gar kafejnīcu ved lejā uz pludmali. Tāpat vajadzētu izveidot koka grīdu
klājumus pie soliem pludmales teritorijā, tā pasargājot koku saknes no straujas bojāšanas, tām
atsedzoties. Jauki, ka šoruden atpūtas soli tika nokrāsoti.
- Ļoti iepriecina jauno koku stādījumu gan gar Gaujas ielu, gan pie jaunās sākumskolas, un cerams,
ka nokaltušie kociņi tiks aizvietoti ar jauniem koku stādiem.
- Par kokiem runājot - nevaram vien beigt jūsmot par raženo ozolu parku Rīgas gatves galā, pie
Muižas ielas. Gribētos to redzēt nedaudz sakoptu un paplašinātu, ar dažām takām pastaigām. Šis
ozolu parks ir nenoliedzami unikāls Ādažu atpazīstamības objekts.
- Apstādināt haotisko apbūvi / Aizliegt "prihvatizēt" tauvas joslas. / Gribētos, lai vismaz tauvas joslas
- Gauja, Vējupe, Baltezers paliek kopējai lietošanai.
- Bērnu laukumu pie Līgo parka noklāt visu ar mīksto segumu, nevis tikai daļu, citādi izskatās dīvaini
un viss tāpat ir piebradāts ar smiltīm.
- Sakārtot Ādažu centru pie vecā kultūras centra un vecā pasta apkārtni 2x
- atrisināt automašīnu stāvvietas problēmu pie Vējupes.
- Jāsaglabā zaļā zona un nedrīkst izcirst kokus.
- Kategoriski aizliegt paplašināt auto kustību pa privātmāju rajonu pie Vējupes, jāsaglabā dzīvojamās
zonas statuss un nedrīkst pārbūvēt Kājinieku tiltiņu pāri Vējupei.
- Pārskatīt teritorijas plānošanas kritērijus ar mērķi patiešām uzlabot dzīves kvalitāti visiem
iedzīvotājiem un ņemot vērā Ādažu attīstību jau pilsētas statusā. Tas ir, plānot pilsētas attīstību
uzlabojot dzīves kvalitāti visiem, nevis uzlabot to vienai iedzīvotāju grupai uz citas iedzīvotāju
grupas rēķina.
- Plānojot daudzdzīvokļu mājas celtniecību no attīstītāja pieprasīt auto stāvvietu izbūvi no aprēķina
2 mašīnas uz vienu dzīvokli, kā arī paredzēt plašākas kā līdz šim un apstādītas (apzaļumotas) zaļās
zonas ar paplašinātiem atpūtas un bērnu laukumiem. Tai pašā laikā paredzēt iespēju (aicināt
investēt vai uzbūvēt) izbūvēt vai ieplānot tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumus, pirmskolas
iestādi daudzdzīvokļu māju rajonu tuvumā, kā arī pēc iespējas izplānot, papildus jaunu ielu tīkla
izbūvi, kas nodrošinātu tiešo izbraukšanu uz šoseju A1 iedzīvotājiem no šiem daudzdzīvokļu
rajoniem, tai pašā laikā neizvadot to caur centru un privātmāju rajoniem, lai nepasliktinātu šo rajonu
iedzīvotāju dzīves kvalitāti un nepārslogotu esošo ceļu infrastruktūru.
- Neplānot daudzstāvu un mazstāvu apbūvi teritorijās ar savrupmāju apbūves zonu, bet plānot to
atsevišķās teritorijās, ar parkiem, skvēriem, atpūtas un izklaides laukumiem, kas ļautu veidot
pārdomātu un kvalitatīvi izplānotu Ādažu pilsētu.
- Sakārtot ūdens notieku tirgus laukumā un neatļaut tirgot bez kanalizācijas un ūdens
- Gar Gauju izvietot atkritumu urnas un izglītot (izlikt izkārtnes, brīdinājumus- zvejnieku iecienītās
vietās, lai nemēslo). Izglītot un pieskatīt savus darbiniekus un pie Gaujas ielas doc mājām
nededzina riepas un citus atkritumus!
- Sakārtot visas nolaistas teritorijas, īpaši centrā.
- Ādažu novadā jau ir ģimenei draudzīga, sakopta vide.
- Apdomāt/pārdomāt iespēju starp Via Baltica ceļa un Rīgas ielu veidot skaņu slāpējošu barjeru.
- Veidot dažādas pastaigu takas, sevišķi ūdenstilpņu tuvumā, kā arī vides objektus, lai būtu jūtams
vienots skatījums uz Ādažu teritoriju, vide nebūtu haotiska.
- Ūdensrožu parkā jāizveido liela un atraktīva šķēršļu trase bērniem, tīklu parks.
Ekonomiskā attīstība / Uzņēmējdarbība
-

-

Darba vietu (iespējams ofisa ēku) izveide, lai iedzīvotājiem nav jābrauc uz Rīgu./ Būtu labi, ja
Ādažos būtu kāda atvērtā biroja tipa telpa ar interneta pieslēgumu un citām biroja ērtībām, kur var
doties strādāt cilvēki, kuriem ir opcija "darbs attālināti". Daudzi mēro ceļu uz Rīgu, lai strādātu,
kaut arī to būtu iespējams darīt no pagasta teritorijas. / Uzbūvēt vairākas modernas biroja ēkas /
Piesaistīt investoru biroju telpu būvniecībai, lai arvien vairāk uzņēmēju izvēlētos darboties Ādažos,
cilvēkiem būtu plašākas darba iespējas un pieejami vairāk pakalpojumu uz vietas, nevis Rīgā.
Tūrisma attīstīšana. 2x
Rūpīgi izvērtēt ieguvumus novadam kopumā, būvējot jaunas ražotnes, tirdzniecības vietas.
Lielākas darba iespējas tieši Ādažos 9x (ne tikai izglītības jomā un ražošanā).
Turpināt iesākto, attīstīt rūpnieciskos rajonus, ražošanu, radīt jaunas darba vietas 2x
Jauno uzņēmēju atbalsts.
Bankomāta uzstādīšana centrā (pie tirgus laukuma).
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-

-

Ļoti nepieciešams tirgus. Pašreizējais neapmierina sortimenta ziņā./ Gribētu vairāk iespēju atbalstīt
vietējos uz zemniekus un iegādāties pašmāju produkciju tirgus placī vai kur citur.
Tā kā dzīvoju Podnieku ciematā un tur drīz būs vēl divas daudzdzīvokļu mājas, būtu nepieciešams
kāds nedaudz lielāks veikals par to, kas jau ir "Skurstenī".
Uzcelt celtniecības-saimniecības preču veikalu.
Gribētos, lai būtu taksometru pakalpojumi, lai aizbrauktu uz tuvākajiem punktiem, līdz Rīgas
robežai (Alfa), Carnikavai, Saulkrastiem, Garkalnei.
Attīstot industriālo zonu Ādažos plānot būtu vēlams tās izvietojumu paredzēt attālināti no
apdzīvotām teritorijām un ļaut izvietot tikai tās ražotnes un uzņēmumus, kas maksimāli draudzīgas
videi un dabai un kas minimāli rada gaisa un trokšņu piesārņojumu, kas saimnieciskās darbības
ietvaros minimāli noslogo ceļu infrastruktūru. Nepieciešamības gadījumā pieprasīt no ražotnēm un
citiem uzņēmumiem veidot dabīgās buferzonas (zaļo zonu, pretrokšņu sienas vai iekārtas un t.l.).
Turpināt attīstīties un piesaistīt uzņēmumus. Ieteiktu izvērtēt piesaistīt Pakalpojumu Atbalsta
centrus (Shared Services Centers), kas palielinātu Ādažu konkurēt spēju un ļautu jauniem
Ādažniekiem nedoties strādāt uz Rīgu.
Derētu kāda ēdnīca, kur var paēst jaukas pusdienas ar vienkāršu ēdienu par saprātīgām cenām.

Ceļu infrastruktūra
-

-

-

-

-

-

Sakārtoti un kvalitatīvi ceļi/ ielas 36x (centrā starp privātmājām (Ķiršu iela, Skolas iela u.c),/ ceļa
remonts pie ciemata Cits Mežaparks / Pirmajai ielai piegulošajām ielām un pēc tam rajonam starp
skolu un Podniekiem, muižas apkārtnē / Atjaunot Kadagas ceļu gar NBS,) / Jānoasfaltē ceļš līdz
Garkalnei; / Noasfaltēt Eimuru ceļu; Izbūvēt/noasfaltēt ceļu Statoil – Kalngale / Būtu jauki
bruģētas mazās ielas. Pat tādas, kas atrodas Ādažu centrā ir smilšainas.
Satiksmes organizācijas uzlabojumi pie skolas.
Izveidot vairāk ietves vietās, kur iet daudz cilvēku, bet tiem nākas iet pa braucamo daļu 26x –
Gaujas iela uz Podnieku pusi - 13x; apkārt Latfoodam un uz Garkalni, / gar Vējupi gājēju celiņš
jau sen prasās pēc atjaunošanas un paplašināšanas, Kanāla ielā un ne tikai; / Dadzīšu ielā, Podnieku
un Atekas ielā (gājēju celiņu savienot ar ielu, kur pretējā pusē ir ielas Daiļās, Jēkaba, Stūrīšu, Dārza
utt),/ Pagarināt gājēju ceļu līdz Alderiem.; / Podnieku ciematā, nepārtrauktas, normālas, drošas
gājēju ietves.
Vairāk ātrumvaļņus dzīvojamās zonās 2x ; uz Krastupes ielas 2x
Izveidot jaunus veloceliņus 34x ; Veloceļš Ādaži-Carnikava/jūra. 19x; savienojumi ar apkārtējām
apdzīvotām vietām 4x; uzlabot aizsargdambja ceļa kvalitāti, lai ērti varētu pārvietoties ar ratiem un
riteņiem; Jāielabiekārto velomaršruts pa Gaujas labā krasta ceļu no vecās pārceltuves līdz
Murjāņiem.
Ļoti maz tiek izbūvēti ceļi ar cieto segumu un apgaismojumu 3x / Attekas ielas apgaismojumus,
gājēju celiņš (slikts segums un tumšs vienā posmā), velo celiņš.
Ierobežot intensīvu transporta kustību pa grants ceļu segumu privātmāju rajonā. / Bruģēt ceļus
ciemata privātmāju daļā.
Infrastruktūra jāattīsta tā, lai no ikviena rajona bērni var droši paši nokļūt līdz skolai ar velo vai
kājām 2x.
Sakārtot stāvvietas 3x.
Izveidot Podnieku ceļa savienojumu ar Siguldas šoseju.
Izveidot Park&Ride pie dzelzceļa stacijas pie Siguldas šosejas; / Nepieciešama stāvvieta, kurā
novietot mašīnu, lai ar sabiedrisko transportu dotos uz Rīgu, piemēram, agrāk varēja atstāt mašīnu
pie t/c Apelsīns, tagad nevar. / Ādažu centrā trūkst auto stāvvietas, jo daudzi atbrauc no tālākiem
ciematiem ar savu transportu un brauc uz darbu Rīgā ar sabiedrisko transportu. 2x
Pastaigu takas-veloceliņa izveide uz dambja, noasfaltējot vai bruģējot to, ērtākai iespējai aizbraukt
uz Carnikavu nešķērsojot A1 šoseju
Apgaismojuma palielināšana ielām 10x/ gājēju / velo celiņos.5x;
Lūdzu pievērst uzmanību ceļam posmā no Kadagas līdz ciematam Cits Mežaparks. Tur arī dzīvo
cilvēki un viņu bērni, kuriem ir tiesības uz normālu ceļu ar apgaismojumu, trotuāru un veloceliņu.
Ka arī nav skaidrs kāpēc ceļaposmā no Ādažiem līdz Kadagai nav apgaismojuma? Gaismas lukturi
ir, bet gaismas nav!?
Sakārtot ceļa infrastruktūru pie A1 (piebraucamie ceļi) 2x
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-

-

Jāsāk taisīt ceļi un ceļu apgaismojumu, dzīvojam ar putekļiem tumsā kā laukos. Visu novadu
nobruģēt maksas 3 lētāk nekā pamatskola, kur bērniem jāiet pa dubļiem.
Pie ielu apgaismojuma izbūves privātmāju rajonos vai ielās ar ļoti zemu gājēju transporta kustību
paredzēt
īpašu
videi
un
iedzīvotājiem
apgaismojumu:
*pastāvīgu līdz pl 22.00; *no pl.22.00-līdz rīta gaišajam laikam - apgaismojumu ar kustības
detektoriem. Tas ļaus ne tikai izvairīties no vides apgaismojuma piesārņojuma, saudzējot dabu, bet
arī ievērojami ietaupīs budžeta līdzekļus un nepasliktinās iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Remontēt, būvēt ielas/ceļus, apgaismojumu, it visur piestrādāt pie tā, lai vide ir draudzīga cilvēkiem
ar kustību traucējumiem.
Uz ielām nav kanalizācijas, trotuāru, apgaismojuma (1x)
Citreiz ilgi deg apgaismojums (1x)
Sakārtot Gaujas ielas ceļa posmu no Gaujas tilta uz Podniekiem (asfaltētais ceļa posms pa šauru,
nav gājēju ceļš, tādējādi apdraudēti gājēji un braucējiem arī risks). (3x)
Grants ceļu uzturēšana jāuzlabo. (1x)
Veloceliņu infrastruktūras attīstība – apzinīgāk tos plānot, visur izveidot velo celiņus, velo celiņš
līdz Carnikavai. (2x)
Salabot ielu aiz bērnudārza, lai var ērti braukt, novietot auto. 2x
Sakārtot teritoriju pie galvenajām ēkām Ādažos.
Nepieciešami ceļu uzlabojumi posmā Kadaga – Cits Mežaparks, šobrīd bojā auto.
Sakārtot mazos ceļus.
Pabeigt Attekas ielas noslēguma izbūvi, lai uz sākumskolu nebrauktu gar 40.mājas trotuāru.

Satiksmes drošība
Sabiedriskā transporta pieturā “Ādažu muiža” uz Rīgas gatves izveidot gājēju pāreju ceļ
šķērsošanai.
- Luksoforu, apli vai guļošo policistu pie Apelsīna uz Rīgas gatves un Attekas/Draudzības ielas
krustojumā.
- Satiksmes drošība Podnieku iela.
- Izveidot iespēju droši šķērsot (bērni) Podnieku ielu no Stūrīšu ielas, gājēju pārejas, īpaši no
privātmāju ciematiem, lai bērniem uz/no skolu nav jālavierē pāri ceļam starp auto.
- Izvietot apgaismojumus neapgaismotajās vietās virzienā pa Attekas ielu uz Sākumskolu.
- Atrisināt loģisku gājēju nokļūšanu no Stapriņiem uz Ādažu centru ar kājām (Maximas rajonā nevis
Apelsīna vai Elvi).
- Pārveidot krustojumu Draudzības, Attekas, Podnieku ielas krustojumā. Iesaku uzbūvēt apli. 2x
- Gājēju pārejas Podniekos / gājēju pāreju vajag Podnieku un Krastupes ielas krustojumā un
Krastupes
un
Dadzīšu
ielas
krustojumā,
- ja plānots veikt satiksmes ierobežojumus uz šosejas, tad nepieciešams izbūvēt apli pie Muižas
ielas līdzīgu kā pie Ķekavas, lai visi var visur nogriezties un nokļūt bez sastrēgumiem un droši. Ja
vienkārši tiks liegti kreisie pagriezieni un smagie brauks pa Rīgas gatvi, tad domājams būs
satiksmes problēmas un nesen izveidotā Rīgas gatve ar apļiem ātri tiks bojāta.
- Autoceļa A1 pieslēguma vietu sakārtošana 2x
- Atslogot Draudzības ielas kustību. Mašīnas brauc ar ļoti lielu ātrumu un apdzen viena otru.
Risinājumi: *) Guļošais policists, *) Ātruma radars; *) Ātruma ierobežojums 30km/h; *) Satiksmes
novirzīšana pa citu ceļu. Iespēja gar rūpniecības rajonu izbūvēt ceļu, lai cilvēki tiek uz citiem
ciematiem. *)Izveidot ietvi abas ielas pusēs
- Nepieciešams Draudzības ielas labajā pusē, virzienā no kustības apļa uz krustojumu ar Saules ielu,
izveidot trotuāru un gājēju šķērsošanas vietas, lai cilvēki varētu droši šķērsot brauktuvi arī tajās
stundās, kad satiksmes intensitāte ir ļoti augsta.
- Jāizbūvē apvedceļš, kas varētu sākties, nogriežoties uz Ādažiem no VIA Baltika šosejas, uzreiz pa
labi. tas varētu savienoties ar Veckūku ceļu, Plostnieku ielu. Pa šo ceļu varētu nokļūt uz
Podniekiem, Garkalni un citām apdzīvotām vietām tajā virzienā. Tas atslogotu Draudzības ielu, kas
šobrīd ir šoseja ciema centrā.
- Novākt auto tramplīnus.
- Izveidot gājēju tiltiņus vai jebkādus risinājumus, kas palīdzētu un atvieglotu gājēju dzīvi, šķērsojot
šoseju.
Sabiedriskais transports
-
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Sabiedriskā transporta uz Rīgu kvalitātes uzlabošana 7x
Ātrāks sabiedriskais transports
Uzlabot satiksmi Ādaži-Carnikava, arī vakaros un brīvdienās. x
Biežākus reisus 2x
Uzlabot sabiedrisko transporta pieejamību. 2x
Autobusa kursēšanas laiki, kas piemēroti arī skolniekiem 3x
Autobusa satiksme no Podniekiem ne tikai caur centru, bet arī pa Draudzības ielu 3x
Hop on hop off bus Ādažniekiem pa Ādažiem un vistuvāko apkārtni (Kadaga, Alderi), kas cirkulē
visu dienu.
- Lūdzu nomainīt sabiedriskā transporta pārvadātāju vai risināt kaut kā šo briesmīgo situāciju ar
kritiskajiem autobusiem! TAS NAV CIEŠAMS.
- Biežāks autobusu skaits iedzīvotājiem muižas teritorijā un tas apkaimē.
- integrējoties ar Carnikavas novadu jāizmanto dzelzceļa infrastruktūras priekšrocības. Jāsavieno
autobuss-vilciens-autobuss. 2x
- Atrisiniet ātru veidu kā nokļūt līdz Rīgai, piem. Carnikavā ir vilciens, kādēļ nav šādas opcijas arī
mums? Vai arī tramvajs līdz Juglai.
- Paredzēt skolnieku autobusu maršrutus no daudzdzīvokļu un attālākiem apdzīvotiem rajoniem, kas
ļaus atslogot ielas no autotransporta rīta stundās.
- Iespēja pensionāriem jau no 65g.bezmaksa brīvbiļeti sabiedriskajā transportā (līdzīgi kā Rīgas
pensionāriem)
- Vilciena izbūve
Namu apsaimniekošana / komunālie pakalpojumi / teritorijas uzturēšana
-

-

Uzlabot ūdens kvalitāti Ādažu novadā 2x– ūdens ir ar lielu kalcija 2x un dzelzs saturu, kā arī zemu
spiedienu.
Sniegt iedzīvotājiem atbalstu dokumentu sagatavošanu un projektu sagatavošanā uz mājas
renovāciju un finansējuma saņemšanā.
Nepieciešama vecā maģistrālā ūdensvada nomaiņa v/k Vītoli.
Dzīvokļu būvniecība / Celt dzīvokļu mājas ar īres tiesībām no pašvaldības.
Ūdens tarifu samazināšana, dikti augstas cenas.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācija (siltināšana)/ Ātrākas mājas renovāciju lietu kārtošanas
(kamēr nav EU fondu finansējums beidzies) 2x
Bez maksas jeb par saprātīgiem līdzekļiem pilsētas kanalizācijas pieslēgšanu privātmājām gar
kurām iet kanalizācijas sistēma Katlapu ceļš, Jaunceriņu ceļš-līdz Muižai.
Atjaunot Ādažos centralizētu siltā ūdens padevi daudzdzīvokļu mājās, kā tas bija pirms 30 gadiem.
3x
Lielgabarīta atkritumus savākšana, kam nav savas automašīnas.
Ceru, kā namsaimniekam būs pārmaiņas valdībā, lai kaut kās nomainīt.
Ceru, kā Ādažu ūdens kaut kad risina problēmas ar “aromatiem” Ādažos!
Regulāri uzkopt un sekot līdzi Katlapu un Lielceriņu ceļa tīrībai. Mūžīgā miskaste. Ceļa nomales
aizaugušas. Novietot minimālos atkritumu konteinerus šajā ceļa posmā, uzlikt asfaltbetona ceļa
segumu, ievilkt kanalizāciju un kontrolēt smago automašīnu pārvietošanos šajā ceļa posmā utt
Ieteicams - pārbaudīt visu ielu apgaismojumus, nereti ielas sen jau nedeg, arī šobrīd, vairākas.
Sakārtot auto šrota teritoriju Podnieku iela, vismaz parūpēties par dzīvniekiem, kas tur dzīvo /
Jālikvidē "šrots" uz Podnieku ielas. Nedara godu!
Kadagā jāsalabo autobusa gala pietura, jo ir bedraina
Pļaut zālāju, krūmus gar Vējupi, aizrādīt /vai sodīt privātmāju iedzīvotājus kas dzīvo pie upes lūgt
nelikt pie upes krastā (Draudzības iela posmā) sava dārzā kompostu un krūmus kas neaug viņiem
dārzā.
Ieviest namos trepju telpu apkopējus, savest kārtībā atkritumu izvešanu, sakopt Gaujas krastus.
Iztīrīt peldvietas no zālēm. / iztīrīt Vējupi no niedrēm, jo vasarā ir ļoti nepievilcīgi skati no
piemēslotajām niedrēm
Graustu sakārtošana, ja tie ir pašvaldības īpašumi, lai varētu ienākt jauni uzņēmēji (biroji-ofisi) vai
dzīvojamo platību īrnieki.
Vēlams reizi gadā izpļaut saaugušos vīteņus, kuros tiek izmesti atkritumi. Posmā no attīrīšanas
iekārtām - Jaunceriņu ceļa līdz Smilgām, no grāvja (kas ir pie dambja) līdz ceļam. Talkas laikā ik
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-

-

gadu vācam šo teritoriju, bet ja nebūtu tādi džungļi izskatītos sakoptāks un cilvēki neuzdrīkstētos
atstāt savus atkritumu maisus, pudeles un bundžas mest tīrā zālājā.
Ādažiem ir pieaudzis iedzīvotāju skaits un gaidāma tā pieaugums, līdz ar to pieaudzis arī
mājdzīvnieku skaits. Ir liels pieprasījums palielināt izvietoto , tā saucamo ''Suņu urnu'' , skaitu, ne
tikai Ādažu centrā, bet arī privātmāju rajonos. It īpaši tajos, kas pieguļ daudzstāvu apbūves
rajoniem, rajonos ap Vējupi. 2x
Apzinātāks teritorijas plānojums ar ieplānotām zaļām, neapbūvētām teritorijām, jāļauj atstāt vairāk
zaļās zonas
Ierīkot pie daudzdzīvokļu mājām nelielus bērnu laukumus ar soliņiem (ar iedzīvotāju piekrišanu),
jo ne visi vēlas vai var to projekta ietvaros izdarīt
Nesakārtota teritorija starp Gaujas 25 un 27 teritoriju un atkritumu novietni
Gājēju celiņš gar bijušo kolhoza kantori
Bērnu un jauniešu dienas centra celtniecība (kā Rēzeknē "Zeimuļs") 2x
Laukums pie veikala "Lats"
Kanalizācijas pieejamība privātmājām
Daudz smird pēc sūdiem
Nekontrolē atkritumu dedzināšanu
Ielu malās izvietot un nomainīt suņu eksrementu urnas (esošās - sarkanās)
Turēties klimata neitrālas pilsētas statusam, izvietojot ūdens paņemšanas vietas visur Gaujas ielā
un citur, tādējādi mazinot plastmasas izmešus

Veselība / Medicīnas pakalpojumi
-

-

Turpināt dienas centra izveidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Asistentus problēm-bērniem, invalīdiem atbalstu, speciālistu piesaisti.
Ārsta pakalpojuma plašāka pieejamība.
Piesaistīt jaunus medicīnisko pakalpojumu sniedzējus 6x - ģimenes ārsts, zobārsts, higiēnists,
LORS u.c. / Bērnu zobārstniecība / Vēl ģimenes ārstus!!! LŪDZU! Pie Pavlovas tikām pirms 7
gadiem, jo neviens cits neņēma. Viņai ir tūkstoši pacientu. Šausmīgas rindas. Mūžīgi jaunatbraucēji
prasa kur lai iet un spiesti iet Rīgā.
Uzlabot e-vidi poliklīnikā.
Diennakts dežūrārsts.
Uzlabot esošo un paplašināt ar diagnostikas iespējām veselības aprūpes iestādi, pieaicinot augstas
klases speciālistus. Varētu aicināt investēt vai aicināt Ādažos uzcelt vai izvietot plaša profila
diagnostikas un ārstnieciskās privātklīnikas, tādā veidā varbūt arī attīstot Ādažus kā starptautisku
medicīnas tūrisma centru Latvijā, kur var saņemt visu kompleksu ārstnieciskos pakalpojumus un
pavadīt šo laiku ārpus lielpilsētas, draudīgā un ekoloģiski tīrā vidē ar labi attīstītu infrastruktūru.
Protams ka tāda medicīnas iestāde vai pat iestāžu kopums varētu būt izvietots ne centrā, bet kādā
no zaļajām, nomaļām teritorijām, ar ērtu stāvvietu klientiem un viesnīcu tiem, kas neatrodas
stacionārā bet spiesti uzturēties Ādažos vairākas dienas.

Izglītība
-

Pašvaldības bērnu dārza paplašināšana / jauna bērnudārza būvniecība, lai apmierinātu pieaugošo
pieprasījumu. 14x
Vairāk novirzīt līdzekļus bērnu interešu izglītības atbalstam 2x
Ādažu un Carnikavas apvienotajā novadā ir daudz ūdenstilpnes. Nepieciešams ievērojami attīstīt
peldēt apmācības iespējas bērniem drošības pie ūdens uzlabošanai.
skolās, MMS un bērnudārzos uzņemt tikai novadā dzīvojošos bērnus!
Samazināt bērnu skaitu klasēs, lai katram bērnam tiktu pievērsta viņam vajadzīgā uzmanība 3x
Jāsāk beidzot veikt kaut kādas izmaiņas PII Strautiņš, kura vadība un pedagogu kolektīvs ir
novecojis un stipri atpaliek no modernām mūsdienu prasībām, kaut vai salīdzinot ar Ādažu
sākumskolu, Ādažu vidusskolu un Kadagas bērnudārzu
Nomainīt skolas direktoru.
Mūžizglītības kursi pieaugušajiem 3x
nepieciešams Dienas centrs bērniem, kur pavadīt laiku pēc stundām, kā arī Digitālais zinību centrs
ar bibliotēku! 2x
Nosegt visu mācību maksu privātajā pirmsskolā.
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Sports
-

-

Brīvpusdienas
Ļoti gaidām Ādažiem atbilstošu jaunu, plašu Gaismas pili - bibliotēku, kur būtu iespējas lietderīgi
pavadīt brīvo laiku, pilnveidot zināšanas visiem! 2x
Risināt jautājumu par pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšanu un skolas nodrošināšanu sadarbībā
ar kaimiņu novadiem
Mainīt skolotāju Ādažu vidusskolā, ne atvairīt vēmi, lai bērniem, nevis sabojāt psihi un nav skaidrs,
kā mācīt, piem., 70 un vairāk gadu laikā ir nepieciešams, lai sēdēt uz pensijas!!!
Vairāk integrēt montesoru principus arī valsts pirmsskolās un skolās
Jaunas bibliotēkas celtniecība
Skeitparks 6x
Jauna stadiona izbūve 8x / Labāku sporta centru, līdzīgu kā Siguldā / futbola stadionu, gan ar dabīgo
segumu, gan mākslīgo
Vēl viena peldbaseina izbūve, jo esošais ir pārslogots 4x
Ādažos vajadzētu uzbūvēt āra apsildāmo baseinu kā Rēzeknē. Uzskatu, ka tas piesaistītu lielu daļu
Rīgas un Pierīgas dzīvojošo iedzīvotājus, jo tu vari gandrīz pilnu gadu peldēt , taisīt nometnes.
Nepieciešams plaša profila sporta centrs aktīvai atpūtai ziemas periodā
Sporta skolai piemērotas telpas būtu vairāk kā nepieciešamas, jo īpaši vieglatlētiem 2x
Veicināt iedzīvotājus vairāk nodarboties ar sporta aktivitātēm. / Veselības vingrošanas grupas
izveide / Lielāku atbalstu no pašvaldības tautas sporta veicināšanai
Ceru, ka bērniem būs vairāk sporta nodarbības, lai būtu izvēle. Ne tikai “futbols” un “cīņas”, ir vēl
sporta veidi bērniem.
Ledus halle. Tad varēs teikt, ka esam sporta pilsēta. Ar Kadagas un LSPA tuvumu mums tieši,
nevis Mārupei, tas varētu kļūt par virzienu, ap kuru veidot gan tālāko stratēģisko attīstību, gan PR
tēlu pilsētas paplašināšanai. „Health un fitness” globāli kāpj uz augšu visās vērtību listēs, arī
Latvijā. Tāpat kā uz šo brīdi pie mums nāk dzīvot dēļ labas infrastruktūras ģimenes ar bērniem,
būtu arī sportisti.
Fiziskās nodarbības bērniem no 0 - 4 gadiem.
Izveidot vairāk āra sportošanas iespējas ne tikai skolu tuvumā. Izveidot, piemēram disku golfa vai
minigolfa laukumus
Ceru, ka arī pieaugušajiem dosiet iespēju nodarboties ar ārā sporta veidiem (vorkaut, “turniki”) /
Āra trenažieru 'zāles' (idejiski kā Grīziņkalnā Ghetto games), skriešanas takas, aktīvās atpūtas
iespējas (līdzīgi kā Siguldā "Meža Kaķis")
Varētu izveidot līdzīgu velo infrastruktūru kāda tā ir Saulkrastos ar dažāda reljefa velotrasi, kurā
var braukt ar visu kas ripo, kā arī izveidot īpašu prasmes attīstošu velo parku, kurā ir dažādi dzīvē
sastopami šķēršļi, kurus iemācās bērni jau no mazotnes pārvarēt un braukt droši!
Vingrošanas nodarbības pensionāriem, kā tas šobrīd notiek Carnikavas novadā
Sakārtot stadionu, lai ir pieejams visiem iedzīvotājiem, nodrošināt ar sporta celiņiem (1x)

Kultūra / Atpūta / Izklaide
-

-

Censties iesaistīt vairākus cilvēkus pasākumos Ādažos, jo daudzi brauc uz Rīgu
Kino teātri.
Ādažiem varētu būt savs pūtēju orķestris!!
Un ļoti derētu baznīca Ādažu centra teritorijā.
Aktīvās izklaides centru (kur atpūsties un izklaidēties, lai nebūtu jābrauc uz Rīgu) 2x;
Domāt vairāk par brīva laika pavadīšanas iespējām jauniešiem 8x - atbalstīt jebkuru iniciatīvu, kas
nodrošina Ādažu bērniem nodarbošanos ārpus telefoniem. Vēlams svaigā gaisā. 2x / Atrisināt
jautājumu, kur Ādažu centrā bērniem/jauniešiem 12-17 gadiem bezmaksas pavadīt saturīgi laiku!!!
Ielu vingrošanas stieņi, skeitpars, pieejami sporta laukumi, āra galda teniss, pumpu trase utt. Nevis
kanāls supošanai!!!! Ir lētāki un efektīvāki risinājumi. Tie nieki pie skolas ir nedaudz nekādi un
pārāk tālu no civilizācijas (nav kur nopirkt limonādi vai saldējumu tuvumā).
Aktīvās atpūtas iespēju paplašināšana (pārgājienu takas, "meža kaķa" tipa trases izveide,
orientēšanās maršruti, izzinošie/izglītojošie maršruti un takas)
B/m koncerti (kā Carnikavā)
Vairāk kultūras pasākumus pusaudžiem
Rīkot vairāk ģimeņu aktivitāšu pasākumus.
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Vēlētos vairāk kultūras pasākumus. 2x / Vairāk publiski pasākumi iedzīvotāju saliedēšanai
Kultūras centru ārpus domes. Vai atsevišķu lapu tam un jaudīgāku menedžmentu. Domes lapa ir
neērta un morāli novecojusi. Zinot, ka būs jāmeklē info tur man vieglāk kārtējo reizi aizbraukt uz
Rīgu.
- Izveidot disku golfa laukumu, kurš piesaistītu tūristus no Igaunijas, kā arī pašiem novada
iedzīvotājiem nodarboties ar interesantu un lētu nodarbi brīvā dabā 2x
- Man personīgi gribētos, lai tumšajos gada mēnešos kultūras centrā pieejamas kādas papildus
aktivitātes, kā dejas (piemēram, reizi mēnesi salsas deju nodarbības /joga /pavārmākslas
kursi/gleznošana un tml)
- Sabiedriskās tualetes darba laiks ir nepieņemams - īpaši brīvdienās (Līgo laukumā) (1x)
- Izveidot suņu pastaigu laukumu
- Sakopt un padarīt lietojamu ērtāku dambi
- Izveidot digitālu, modernu vēstures muzeju ar vēsture notikumu multimodiālām projekcijām
- Nojaukt kafejnīcu "Kontiki", lai paplašinātu peldvietas lielumu
- Izveidot pastaigu taku (koka) un sakopt teritoriju aiz Kadagas tilta labajā pusē, kurā ir sena aleja
- Uzstādīt vēl kādu soliņu gar Rīgas ielu, ceļā uz Muižu (pensionāriem)
- Atļaut uzbūvēt pareizticīgo baznīcu kā bija plānots.
Drošība
-

Vairāk policijas darbiniekus/ Spēcināt novada policiju, lai nodrošināta mierīga dzīvē iedzīvotājiem.
Vairāk kontrolēt naktīs miera traucētājus - motorolleru sacīkstes un auto braucējus
Pievērst lielāku uzmanību sabiedrībai no pašvaldības policijas puses vasarā, piemēram, policisti
varētu kaut vai ar velo uzturēties Ādažu ielās un aizrādīt par smēķēšanu, mājdzīvnieku
nepieskatīšanu, alkohola lietošanu uz ielām, skūteru braukšanas kultūru un tehnisko stāvokli...
mācību gada ietvaros rūpīgāk kontrolēt satiksmi pie skolas (nevis atstāvēt, bet sākt reālus darbus
darīt- sodīt, lai sāk valdīt kārtība) Ļoti bieži nākas redzēt bērnus nepiesprādzētus un arī nesēžot
paredzētajos krēsliņos. Gribētu lielāku pašvaldības darbību redzēt.
- Drošības palielināšana dārziņu teritorija, biežākas policijas patruļas.
- Mājdzīvnieki (suņi) pastaigā jāved ar uzpurni nevis bez uzpurņa un palaisti brīvi skrienot, bērni un
zīdaiņi apkārt ir daudz...) protams policijas uzraudzība un stingrs vārda nenāktu par ļaunu...
- Pasekot līdzi bezpajumtniekiem. Viņi biedē bērnus, pie interešu izglītības pulciņu vietām. Regulāri
iedzēruši un uzbāzīgi.
- Atlaist Oskaru Feldmani un policijas juridisko daļu.
Citi jautājumi
-

-

Pēc iespējas mazināt armijnieku mācības, kuras rada troksni un vibrāciju Ādažos un ciemos. Lai
šādas mācības notiek mazāk apdzīvotās vietās, bāzēs.
Attīstīt bērniem un pieaugušajiem ārpus mājas aktivitātes.
Stingras pārrunas ar picērijas "Lulu'' vadību, sakarā ar tās autovadītāju agresīvu braukšanu Ādažos.
Pārcelt bungu skolu citur.
Atļaut mazajā Baltezerā motorsportus jo tur ir labs dziļums atšķirībā no lielā Baltezera. Ik pa laikam
mazā kanālos uztaisīt alkohola pārbaudi laivu kapteiņiem.
Domāt pēc tam darīt.
Neapvienoties ar citām pašvaldībām.
Ierobežot iedzīvotāju skaitu Ādažu ciemā.
Risināt problēmas nevis tēlot strausus.
Turpināt attīstīt Ādažus dabai, bērniem, ģimenēm draudzīgus / Veicināt drošas, ģimeniskas vides
attīstību.
Slēgt ciet iestādi Fēnikss - nav nepieciešama tāda iestāde.
Demontēt futbola vārtus spēļu laukumā Gaujas ielā 25. Bungu skolā iemontēt kā minimums 3
pakešu logus,un uzstādīt kondicionieri, lai nav jātur logi vaļā, tādejādi traucējot iedzīvotāju mieru.
beidzot sākt rūpēties par bērniem - brīvpusdienas skolā visām klasēm, neierobežots sabiedriskais
transports nevis tikai 2 reizes dienā, atbalstīt daudzbērnu ģimenes,
Vietējā ātrā medicīniskā palīdzība un ugunsdzēsēji!!!!!!!!!
Cilvēki justos labāk, ja nebūtu tik liela dārdzība šeit. Lai aizietu pie friziera man jāmaksā 25-30
eiro, tikai par matu griešanu, kamēr citās Latvijas vietās tie būtu 10-15 eiro. Visi sadzīves
pakalpojumi Ādažos ir krietni dārgāki kā citur, tikai tādēļ, ka Rīga ir tuvu.
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Dzīves kvalitātes jeb labbūtības celšanas ietvaros svarīgi ir domāt par tādām cilvēka vajadzībām
kā garīgā, emocionālā un intelektuālā attīstība un jaunu prasmju izkopšana, tas palīdz cilvēkiem
nobriest garīgi un dzīvot kvalitatīvāk. Tehnoloģiju revolūcijas laikā un papildus Covid dižķibeles
ietekmē ir skaidrs, ka darbs no mājām (kas IT uzņēmumiem jau šobrīd norit 90% no mājām) un
izolēšanās arvien pieaugs, bet lielai daļai sabiedrības, tas ir ļoti smagi emocionāli - cieš ģimenes,
cilvēkiem pieaug depresijas riski, arī izdegšanas, jo darbu grūti vairs nodalīt no ģimenes dzīves
utt., tieši tāpēc jādomā vairāk par iespējām lokāli nodrošināt cilvēkiem iespēju augt garīgi,
pilnveidot prasmes kvalitatīvai dzīvei, sevis izzināšanai, u.c.
Kā otru lietu, kas Ādažos būtu nepieciešama garīgam baudījumam, redzu mākslas un iedvesmas
parka izveidi, jo Ādažos ir skaists centrs un tad ir mežs Kadagā, kuram var izbraukt cauri ar
riteņiem, bet ja Ādažos varētu izveidot parku pie ūdens - skaistu iedvesmai ar mākslas darbiem,
stādījumiem, meditācijas un noskaņu mūzikas laukumiem, ar personīgās izaugsmes centru tā
teritorijā, tas būtu skaisti, un manuprāt tieši tas pietrūkst Ādažos, jo šeit nav ne baznīcu, ne citu
kādu
objektu
dvēselei...
Šo robu vajadzētu aizpildītu un radīt objektus dvēselei...
Iedibināt jaunas, ilgtspējīgas tradīcijas, kas veicinātu vietējā patriotisma-piederības sajūtu.
Piemēram, Baltā galdauta svētki (vai līdzīgi) varētu tikt kaut kā īpašāk, tuvāk, ģimeniskāk svinēti.
Tiešām saklāt garu galdu, piem., Līgo laukumā, cilvēki nāk ar saviem groziņiem, satiekas,
priecājas:).
Domāt arī par tiem cilvēkiem, kas savu dzīvi jau atdevuši strādājot, ne tikai par jauno paaudzi, kas
turpinās pilnveidot un ir nākotnes vērtība. Nevajag dot pabalstus, kam vajag un nevajag, bet tieši
individuāli vērtu palīdzību cilvēkam, lai viņš gribētu vēl vecumā sniegt pienesumu apkārtējiem.
Vēlētos lai būtu piemērota vide dažādiem cilvēkiem gan transportā, gan veikalos, gan rīkotos
pasākumos, kur visiem jāstāv kājās, bet visi to nevar,
Valsts svētku laikā, valsts svētku nedēļā izgaismot Gaujas ielu, dambi, tiltu, veco pagasta māju,
Kultūras centru, Līgo parku, izveidot vēl vienu skaistu parku Ādažu centrā, Gaujas ielā 7, pie vecās
pasta ēkas, ar strūklakām, lai Ādažos veidotos vairākas izcili skaistas vietas, ko varētu apmeklēt arī
tūristi, Ādažos ir tikai viena strūklaka, kaut Vējupe ir gara un varētu izvietot vairākas izgaismotas,
krāsainas strūklakas Vējupes garumā, katru gadu budžetu papildinot ar 1 jaunu gaismu, krāsu
strūklaku, jo Ādažu novadā katastrofāli trūkst izcili skaistu tūrisma objektu. Jāizveido gājēju celiņi
gar atjaunoto kanālu, celiņi gan jāizveido, gan jāizgaismo.

12. Jūsu ieteikumi kopējai dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai Carnikavas pagastā
Viss apmierina 2x
Pašvaldības darbs
Vairāk risināt un iesaistīties uz iedzīvotājiem svarīgu jautājumu risināšanā, ne tikai tā kā
priekšsēdētājai ērti.
- Izteikt savas pozīcijas par turpmāku dzīvi darba grupu ietvaros, kas tika izveidotas pirms
pašvaldību apvienošanās.
- Domes darbā caurspīdīga lēmumu pieņemšana. Kļūdu atzīšana un labošana.
- Attīstīt infrastruktūru visās jomās 2x
- Vairāk rūpēties par izglītības iespējām un attīstīt mūsdienīgu pagastu
- Turpināt attīstīt Carnikavu bērniem, ģimenēm draudzīgāku
Teritorijas plānošana
-

-

Balanss starp dabu un infrastruktūru! / Saglabāt dabu un zaļo zonu ciematā 2x
Ieteikums labiekārtot pludmali ar soliņiem, pārģērbšanās kabīnēm, bērnu laukumiņu, pludmales
kafejnīcām (līdzīgi kā Saulkrastos).
Atjaunot koku stādījumus nozāģēto un degradējamo koku vietā.
Sakoptākas ielas un mājas
Izveidot kādu dabas taku 2x
saglabāt maza ciemata burvību - mazie veikaliņi, kioski, dabas takas
Uzlabot vides kontroli
Attīstīt dabas un vides pieejamību
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Pārdomāta un estētiski baudāma apbūve un infrastruktūra novadā. Darīt lietas kvalitatīvi un līdz
galam
- Kanālu sakārtot līdz labam-baudāmam rezultātam. Infrastruktūra nav tikai funkcionālā, tai jābūt
arī estētiski baudāmai. Pašvaldībai vairāk strādāt ar zemju un ēku īpašniekiem. Nepieļaut, lai
turpinās privāto teritoriju nekārtības- piemēram Podnieku ielas malā.
- Carnikavā vajadzētu ierīkot piejūras atpūtas parku, ar ērtu piekļūšanu un mūsdienīgu
infrastruktūru
- Izveidot disku golfa laukumu, kurš piesaistītu tūristus no Igaunijas, kā arī pašiem novada
iedzīvotājiem nodarboties ar interesantu un lētu nodarbi brīvā dabā 3x
- Sakopt jūru, kāpas un mežu. Cilvēkiem jāpārstāj piesārņot dabu. Īpaši jāpārstāj izmest izsmēķus
smiltīs un izdegušus grilus mežos.
- Vairāk publisku galdiņu piknika vietu pie Gaujas.
- Salabot tirgus laukumu / autobusa galapunktu.
- Norobežots suņu pastaigu laukums.
Ekonomiskā attīstība / Uzņēmējdarbība
-

Darba vietu radīšana 3x
Jaunu uzņēmēju piesaiste.
Koncentrēties uz aktīvās atpūtas un rekreācijas pakalpojumu daudzveidību / tūrisma attīstība 6x, /
Izmantot savus dabas resursus un Rīgas tuvumu. Lielisks potenciāls kā rekreācijas teritorijai.
- Piesaistīt ražošanas un pārstrādes uzņēmumus.
- Attīstīt ražošanu 2x, citādi tas ir tikai guļamrajons un vasarā kūrorts.
- Saglabāt esošā biznesa prioritātes.
- Paplašināt pakalpojumu klāstu / Veicināt tirdzniecības un pakalpojumu pieejamību.
- Nepieciešams labāks/plašāks tirdzniecības centrs 8x
- Degvielas uzpildes stacija. 2x
- Jārada uzņēmējdarbību atbalstoša vide, lai tur būtu arī kāds tirdzniecības centrs
- Attīstīt ēdināšanas vietas.
Ceļu infrastruktūra / satiksmes drošība
-

Izveidot vairāk stāvvietas netālu no jūras, 24x / Vairāk bezmaksas stāvvietas, lai cilvēki varētu
baudīt dabu, nemaksājot par to neadekvātu maksu par stāvvietu kā tas ir, piemēram, Lilastē. /
Organizētāka stāvvieta Jūras ielā - vasarā tur auto liek katrs kā sanāk, bieži vien nobloķējot
iebraukšanu/izbraukšanu. Vai vismaz zīmi, ka ir atļauts likt auto arī ceļa malā uz zaļās zonas. /
Sakārtot piebraucamos ceļus un stāvvietas visām piejūras pludmalēm.
- Velo celiņš no Ādažiem līdz Carnikavai 22x / Velo ceļš ar drošu VIA baltic šķēršoanu gājējiem
un velosipēdistiem lai var bērni nokļūt jaunajā rajona centrā un Ādažnieki uz jūru. / Labiekārtot
un izbūvēt veloceliņus dabas parka teritorijā, savienot tos ar blakus novadu un Rīgas
infrastruktūru.
- Velosipēdu celiņu izbūve 4x
- Sakārtot ceļus 2x
- Izveidot apkārt ceļus, lai nevajadzētu izmantot dzelzceļa pārbrauktuves. Veidot tos taisnākus un
ātrākus.
- Plašāka autostāvvieta pie dzelzceļa stacijas.
- Sakārtot ceļa infrastruktūru pie A1 (piebraucamie ceļi) 2x
- Starp Carnikavu un Gauju (un Siguļiem) uzbūvēt tiltu autotransportam, lai vietējiem
iedzīvotājiem nebūtu nepieciešamības braukt lielu līkumu līdz pārslogotajai Tallinas šosejai.
- Uzsākt ielu apgaismojuma uzstādīšanu līdz šim neapgaismotajās ielās, gaišas ielas - droša
satiksme 2x
- Izbūvēt tuneli zem via Baltica pie pagrieziena uz Carnikavu, līdzīgi kā Juglā, lai šoseja nesadala
divus pagastus un neskaitāmus ciemus.
- Saremontēt autobusu / tirgus laukumu / nolaists, bedres.
Sabiedriskais transports
-

-

Biežāka sabiedriskā transporta kustība Carnikava-Ādaži 5x
Sabiedriskais transports ar Rīgu
Sabiedriskā transporta biežums 2x
Park and ride opcija ar vilcienu 2x
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Namu apsaimniekošana / komunālie pakalpojumi / teritorijas uzturēšana
- Veicināt daudzdzīvokļu ēku siltināšanu.
- Nepieciešamas dzīvojamās ēkas.
- Ierīkot kanalizācijas un ūdensvada pieslēgumu, kur dzīvo daudz jaunas ģimenes.
- Ūdens ņemšanas vietas, lai ūdeni varētu paņemt novadā, nepērkot ūdeni plastmasas pudelēs.
Veselība / Medicīnas pakalpojumi
- Ārstniecības uzlabošana / Paplašināt veselības aprūpes iespējas.
Izglītība
Sports

Ādažu un Carnikavas apvienotajā novadā ir daudz ūdenstilpnes. Nepieciešams ievērojami attīstīt
peldēt apmācības iespējas bērniem drošības pie ūdens uzlabošanai.
Vairāk pirmsskolas izglītības iestādes / Paplašināt izglītības iestādes.

- Izbūvēt skeitparku un sakarīgu bērnu laukumu.
- Izveidot visiem pieejamas sporta celtnes.
Kultūra / Atpūta / Izklaide
-

Vairāk dažādus pasākumus 2x
pasākumus jauniešiem.
Kopējus sadraudzības pasākumus sportā un kultūras pasākumos.
Vairāk sporta un kultūras.
Izveidot laukumu suņu pastaigām un rotaļām .
Esošais laukums pie Piejūras dabas parka auto novietošanai ir daudz par mazu, blakus jātaisa vēl
viens.
Noņemt vai biežāk tīrīt labierīcības Piejūras dabas parka promenādes galā pie jūras – ļoti smird.
Izgaismot jauno promenādi uz jūru.
Dienas centrs.

Citi jautājumi
-

Kamēr no vienas vietas uz otru varēs nokļūt droši tikai ar sabiedrisko vai privāto auto tikmēr
integrācija nebūs.
turpināt iesākto 2x
Pievienoties Ādažiem.
Būt draudzīgiem:)
Apkarot dzērājus centrā.
Neķert zivis.
Visi pagasta iedzīvotāji naudu tērē Ādažos un Rīgā, lai padomā kāpēc tā,!.!?
Vairāk policijas kontroles.
Uzlabot iedzīvotāju labklājību tādā mērā, kas neskar viņu intereses un tiesības.
Baznīcas atjaunošana.
Ādažos - traucē ļoti kara lidmašīnas, troksnis un Ādažu poligons ar nemitīgiem šāvieniem.

13. Kādi būtu steidzamākie darāmie darbi jaunajā Ādažu novadā
Nezinu / nav viedokļa / nav atbildes 42
Pašvaldības darbs
-

Nomainīt Carnikavas domes vadību.
Abu Pašvaldību apvienošana, funkciju optimizācija 2x, pašvaldības lēmumu un resursu izlietojuma
pieejamība iedzīvotājiem.
Gribētos redzēt ieplānotos darbus, kurus iedzīvotāji varētu komentēt un izvirzīt prioritāros.
Vienots attīstības plāns un redzējums / kopēji stratēģiskie mērķi 4x - izglītības jaut., medicīnas
pieejamība, ērta, droša un attīstīta transporta kustība (t.sk. - drošs, savienojošs veloceliņš).
Skaidra un izpildāma Attīstības programma un pašvaldības budžeta izlietošana tikai atbilstoši
Investīciju plānam.
Izpildīt visus apsolītos un neizdarītos darbus no iepriekšējām vēlēšanām un attīstības programmām.
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Pašvaldības pakalpojumu centralizācija, lai nebūtu lokālas intereses, bet vienoti!
Mazināt birokrātiju x
Sadalīt pašvaldības finansējumu un varu starp abiem ciemiem, noteikt loģiskas apvienotā novada
attīstības vadlīnijas, turpināt domāt par apvienotā novada iedzīvotāju labklājību
- Apvienot, bet atstāt vai organizēt katrā pašvaldībā kā struktūrvienību sociālās aprūpes, ārstnieciskās
iestādes, pašvaldību klientu apkalpošanas centrus, būvvaldes speciālistus, Komunālo pakalpojumu un
citu svarīgas iedzīvotājiem iestāžu filiāles. / Apvienojoties saglabāt iespēju apmeklēt pašvaldības
iestādes un klientu apkalpošanas centru katrā ciematā, kā līdz šim.
- Samazināt deputātu skaitu un atalgojumu!!! Ieskaitot darbību n-tajās komisijās,
neadekvāts atalgojums domes darbiniekiem!!! (nav runa par domes vadītāju M.Sprindžuku)
- Veidot apvienotās Domes kolektīvu no abu pašvaldību labākiem speciālistiem, tendētiem uz
pārdomātu, perspektīvu un draudzīgu iedzīvotājiem attīstības stratēģiju ar teicamām komunikācijas
spējām ar auditoriju. Īpaši tas attiecas uz jaunās būvvaldes darbinieku novērtējumu.
- nomainīt izglītības speciālistu Ādažos.
- Nomainīt Carnikavas komunālserviss vadību!
- Informēt iedzīvotājus par būtiskām izmaiņām un uzlabojumiem.
- Izveidot un apstiprināt jauno Attīstības programmu 2021.-2027.
- Maksimāli piesaistīt novadam jaunus un noturēt esošos iedzīvotājus, lai ir prieks šeit dzīvot
Teritorijas plānošana
-

-

-

Pārskatīt teritorijas plānojumu/apbūves plānus, lai maksimāli saglabātu zaļo zonu (it sevišķi mežus un
pie ūdenstilpnēm) / Jāpārskata teritorijas plānojums.
Jaunās teritorijas plānošanā un apbūves noteikumos ņemt vērā katras pašvaldības īpaši ģeogrāfisko
izvietojumu, īpašās dabas vērtības un esošo apbūvi, attīstības iespējas un perspektīvas . Tas ir, novērtēt
vai abām pašvaldībām ir piemērojami vienādi nosacījumi.
Sakārot Gaujas promenādi.
Atpūtas zona Podniekos - pašvaldības uzturēta - ideālā variantā ar aktīvās atpūtas iespēju
pusaudžiem/pieaugušajiem (brīvdabas trenažieri).
Vecās nepabeigtās būves pie Vējupes pludmales sakārtošana.
Sodu piemērošana par īpašumu un pieguļošās teritorijas nesakopšanu.
Pasargāt Vējupes teritoriju no apbūves.
Sakopt pludmales teritoriju, izpļaut zāles uz Gaujas ielas pusi.
Sakārtot sarkano līniju jautājumu piekļūšanai īpašumiem.
Pārskatīt un labot teritorijas plānojumā pieļautās nepilnības attiecībā un ceļu būvniecības plāniem,
neplānot nevajadzīgus ceļu paplašināšanas darbus.
Kopjot aizsargdambi veiktos darbus saskaņot ar piekritīgo teritoriju īpašniekiem. Neaiztikt
privātīpašumos esošos kokus, teritoriju bez īpašnieku piekrišanas.
Bijušās ūbeļu audzētavas teritorijas sakārtošana (parka izveidošana Podnieku iedzīvotājiem).
Norobežots suņu pastaigu laukums 3x
Gar Gaujas-Baltezera kanālu izveidota skaista promenāde, kur pastaigāties vai braukt ar velosipēdu.
Noteikt teritorijas aglomerāciju, kur ražošana, kur dzīvojamo māju celšana.
Graustu sakārtošana, ja tie ir pašvaldības īpašumi, lai varētu ienāk jauni uzņēmēji vai dzīvojamo platību
īrnieki.
Atjaunot koku stādījumus nozāģēto un degradējamo koku vietā.
Bērnu rotaļu un atpūtas laukumi 2x/ parki un pastaigu takas / dabas taku izveidi, lai veicinātu cilvēkus
piekopt veselīgu dzīvesveidu.
Veidot vides objektus.
Atjaunot smilts sūknēšanu Gaujā. Gauja strauji paliek sekla, izgrauž sev jaunas gultnes, maina tecējumu
un grauž krastus
Sakārtot brūkošo Gaujas dambi. 2x
Būvēt jaunas dzīvojamās ēkas, lai piesaistītu vairāk iedzīvotājus novadā.
Izplānot pareizu Ādažu centra jaunā bruģa tīrīšanu ziemas laikā, nekaisot to ar sāli, jo ir pieejami citi
pretslīdes materiāli. Sāls bojā bruģi un veicina sadrupšanu.
Apturēt projekta ieviešanas ideju par Vējupes, kā maģistrālās ielas izveidi ar visām tālāk izejošām
sekām. Saglabāt izveidojušās dabas takas, neizsniegt būvatļaujas pilnīgā applūstošās līnijas tuvumā,
kas šajā gadījumā Vējupei noteikts 20m attālumā, un kā applūstošai ūdenskrātuvei + 10%. Neizcirst
kokus un novietojot galdus, solus un citas konstrukcijas, mākslīgi neizveidot un neveicināt skaļu un
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iereibušu kompāniju pulcēšanās vietas, kas traucē iedzīvotāju mieru. Maksimāli paplašināt stāvvietas
pie Kultūras centra un citur, apturēt absurdos plānus par automašīnu stāvvietu ierīkošanu gar
iedzīvotāju mājām un neveidot pie Ādažu iedzīvotāju mājām industriālās zonas, no kurām jau mēs
bēgam no Rīgas.
Ekonomiskā attīstība / Uzņēmējdarbība
Sakārtot vecās ēkas un izveidot jaunas telpas birojiem / būvēt un attīstīt komercplatības centrā.
Jaunas darba vietas novadā 9x
Lielveikals, kur var nopirkt arī drēbes ,piem. HM, Zara, Lindex, Reserved utt, lai nav jābrauc līdz Alfai.
Pārtraukt tirdzniecības vietu monopolu un atbalstīt tikai viena uzņēmēja intereses.
Atjaunot tirdzniecības centrus, modernizēt to vizuālo tēlu, paaugstināt servisu kopumā.
Vienots tūrisma maršruts.
Pasta darba laiks.
Attīstīt pakalpojumu un tirdzniecības vietu klāstu 2x
amatnieku un mājražotāju kiosku izveide.
Podniekos, līdz ar straujo rajona paplašināšanos nepieciešams veikals ar draudzīgam cenām.
Uzbūvēt atpūtas/parking parku pie via Baltica pēc Vācijas parauga, kas nestu ievērojamu peļņu
Uzņēmējdarbības vides uzlabošana Carnikavā.
Tirgus.
Atbalstīt visus foršos uzņēmējus, kas Ādažos nodrošina teju visus nepieciešamos pakalpojumus augstā
kvalitāte.
- Ražošanas un rūpniecības teritoriju attīstība. Investīciju piesaiste.
- Uzņēmējdarbības attīstībai - telpas nepieciešamas. Ja tādas ir tad vairāk par tām runāt!
- Carnikavā jaunu veikalu atvēršana.
Ceļu infrastruktūra / satiksmes drošība
-

-

-

Sakārtot ielas un ceļus – 71x
Uzlabot / paplašināt veloceliņus 29x
Veloceliņš, kas savienotu Ādažus un Carnikavu 38x
Uzlabot / paplašināt gājēju celiņus / ietves 20x
Gaujas ielas sakārtošana, izveidojot ietvi un veloceliņu no Ādažu vidusskolas līdz Podniekiem 6x
Ielu, ceļu/ velo celiņu un ietvju apgaismojums 19x
Stāvvietas palielināšana pie Apelsīna / Stāvlaukums automašīnām Ādažu centrā; park & ride – 4x
Gājēju ietve Mežciema ielā, Garciemā no dzelzceļa stacijas līdz jūrai.
Carnikavā autostāvvietas vietas pie jūras / Risināt jautājumu par bezmaksas autostāvvietu veidošanu
atpūtas vietās pie jūras x
Izveidot gājēju pāreju uz Attekas un Draudzības ielas krustojuma xx
Noasfaltēt Eimuru/Garciema ceļu, izbūvēt savienojumu no Circle-C līdz šim ceļam, noasfaltēt V46 līdz
Garkalnei un atjaunot pārbrauktuvi, lai atslogotu no satiksmes Podnieku/Draudzības ielas un Baltezeru
2x
Autoceļa A1 pieslēgumu sakārtošana / A1 šosejas drošība, tai skaita Baltezera luksofors / drošu ViA
Baltika šķērsošanu gan gājējiem, gan transportam / Panākt lai uz A1 valsts ceļi izveido pārvadu un nav
ceļā Ādaži-Carnikava jāveic kreisais pagrieziens/ A1 - gaujas tilts satiksmes sakārtošana, divas joslas
vienā virzienā ar divu līmeņu krustojumiem.. 15x
Podnieku ielas (no Draudzības ielas līdz pagriezienam uz Podniekiem) trotuāra norobežošana ar
margām un Krastupes ielas trotuāra norobežošana ar margām posmā no skursteņa līdz krustojumam ar
Ūbeļu ielu.
Izveidot iespēju droši šķērsot (bērniem) Podnieku ielu no Stūrīšu ielas, izvietot apgaismojumus
neapgaismotajās vietās virzienā pa Attekas ielu uz Sākumskolu, steidzami uzstādīt apgaismojumu
Stūrīšu un Nostūrīšu ielās, nomainīt ceļa segumu Stūrīšu un Nostūrīšu ielās.
Likvidēt bīstamos transporta punktus, mazināt bīstamību mazaizsargātiem satiksmes dalībniekiem.
Draudzības ielas remonts!!!!!! / Draudzības ielas izveidošana par drošu gan gājējiem, riteņbraucējiem,
un auto braucējiem.
Padomāt par ceļu infrastruktūru, lai samazinātu lielos sastrēgumus, kas veidojas arvien biežāk gan
dodoties uz/no darbu Rīgā, gan vasaras mēnešos no Saulkrastu puses / Baltezerā pie baznīcas demontēt
luksoforu tā vietā izbūvēt gājēju pārvadu no dzelzs, līdzīgi kā tas ir izdarīts Ādažos pie Viršu DUS.
Tādejādi mazinātos kilometriem garie sastrēgumi abos virzienos brīvdienās 2x
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Nodrošināt katram skolēnam drošu ceļu uz skolu.
Aizliegt smagajam transportam braukt pa Rīgas gatvi.
Vairāk vajadzētu guļošo policistu un novērošanas kameru.
Tikt galā ar valsts ceļiem.
Uzlabot satiksmes drošību 5x
Tuneļa izbūve pie pagrieziena uz Carnikavu.
Ērta un droša satiksme Ādaži-Carnikava virzienā, iespējams veicināt domu par jaunu viaduktu xx
Risināt jautājumu ar VIA Baltica posmā no Carnikavas līdz Baltezera beigām ņemot vērā pagastu
iedzīvotāju intereses 2x
- Uzbūvēt jaunu ceļu no Kadagas līdz Cits Mežaparkam / ceļu seguma uzlabošana Kadaga,pie militārās
bāzes.Ceļš ir ļoti sliktā stāvoklī 4x
- Izveidot vēl gājēju tiltus/tuneļus, lai varētu tikt pāri šosejai.
- Uzbūvēt sētu lai cilvēki nestaigā pāri Tallinas šosejai pretī Maxima veikalam, tas cilvēkus motivēs
izmantot gājēju pāreju, kas atrodas turpat blakus.
- Būtu labi risināt transporta jautājumu par Ziemeļu koridori ar Rīgas pilsētu zinot, ka liela daļa Ādažu
un Carnikavas iedzīvotāju ik dienu dodas uz Rīgu un vakarā atpakaļ uz māju!
- Trotuāri ne tikai centrā 2x
- Maksimāli ieguldīt līdzekļus apgaismošanā, apgaismojums ne tikai centrā 2x
- Veloceliņi visur.
- Drošākas gājēju pārejas – labāk apgaismotas.
- Gājēju – velo celiņa izbūve Gaujas ielā (no vidusskolas līdz Podniekem).
- Auto stāvvietas remonts Gaujas ielas sākumā pretim Benu aptiekai.
- Sataisīt Kadagas autobusa gala pieturu 2x
- Piebraucamā ceļa pabeigšana Kadagas atkritumu savākšanas punktam.
- Izveidot veloceliņus un pastaigu takas papildus uz dambja, apgaismot to 2x
- Rīgas gatves sakārtošana, izgaismošana posmā līdz centram "Apelsīns", pārņemt to no VAS "Latvijas
ceļi"; velo celiņa izveide – šobrīd koku tekņu pacēlumi asfaltā traucē 4x
- Rast iespēju pēc iespējas ātrāk salabot ceļus, kuri sliktā stāvoklī 3x
- Ceļu seguma uzlabojumi posmā Kadaga – Cits Mežaparks.
- Sakārtot velo infrastruktūru Ādaži – Carnikava.
- Ielu seguma uzlabošana privātmāju rajonā Ādažu centrā 2x
- Ziemas periodā (sals, slidenas ietves) uzlabot ietvju drošību.
Sabiedriskais transports
-

Sabiedriskā transporta kvalitātes uzlabojumi 15x
Labāki / biežāki savienojumi starp novada apdzīvotām vietām 10x; uz Rīgu 5x
Autobusu un vilcienu satiksmes integrēta attīstība 5x
Sakārtot autobusu kustību līdz Podnieku ciematam 4x
Sabiedriskā autobusa atiešanas laiku ievērošana.
Saskaņots sabiedriskā transporta kustības grafiks ar skolas, mūzikas skolas stundu laikiem
Kopā ar Rīgas pašvaldību sakārtot vienotu transporta sistēmu.
Nodrošināt transporta pieturvietas tuvāk dzīves vietai (piemēram, atjaunot pieturas "Siltumnīca"
darbību).
- Organizēt sabiedriskā transporta satiksmi (mikroautobusu), lai abu pašvaldību iedzīvotāji var brīvi ,
bieži un ērti pārvietoties apvienotajā teritorijā, izmantojot abu pašvaldības infrastruktūru.
Namu apsaimniekošana / komunālie pakalpojumi / teritorijas uzturēšana
-

-

Kanalizācijas izbūve Ādažos.
Ūdens kvalitātes uzlabojumi 2x
Ūdensapgādes pieejamību ārpus Ādažu centra.
Renovēt visas atlikušās daudzdzīvokļu mājās, kas atrodas Ādažos.
Vienkāršot pieslēgšanos Ādažu ūdens un kanalizācijas tīklam.
Ūdens un kanalizācijas tarifa sakārtošana, lai neveidojas šajā ciematā lielākais slogs mājsaimniecībā.
Pēc iespējas visu daudzdzīvokļu māju siltināšana.
Samazināt namu apsaimniekošanas pakalpojumus.
Uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti.
Kanalizācija.
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-

Kāds risinājums ar tukšajām, pamestajām ēkām Ādažu centrā.
Gaujas ielā izvietot ūdens ņemšanas vietas.
Atkritumu urnu pavairošana (centrā bieži pilnas).
Seno ēku atjaunošana.
Uzcelt dzīvojamos namus (dzīvokļus), lai varētu jaunās ģimenes šeit ierasties uz palikšanu.

Veselība / Medicīnas pakalpojumi
- Veselības aprūpe / medicīnisko pakalpojumi paplašināšana, piem., bērnu zobārstniecība.
- Nepieciešams attīstīt Ādažu poliklīniku. Ir nepieciešams traumpunkts, īpaši, ja grasās izbūvēt rampas.
- Ģimenes ārstu pieejamība.
- Iesaiste bezmaksas projektos veselības veicināšanai.
- Psiholoģiskā atbalsta dienesta izveide bērniem, pusaudžiem.
- Dienas centrs personām ar invaliditāti.
Izglītība
PII paplašināšana, jaunas PII būvniecība – 24x
Skolu paplašināšana - 4x
Nodrošināt iedzīvotājiem atbilstoši Ādažiem jaunu interešu un izglītības klientu centru - bibliotēku
abos ciemos (bibliotēkas paplašināšana / jauna bibliotēka) 4x
- Ādažu vidusskolas renovācija 2x
- Bērnu skaita samazināšana klasēs un pašvaldības PII grupiņās 3x
- PII rindas caurskatāmība, atrisināt pirmsskolas izglītības iestādes jautājumus bērnu uzņemšanā 2x
- Uzlabot izglītības kvalitāti 3x
- Atbalsts bērniem / skolēniem 2x - speciālā izglītība, logopēda atbalsts 2x, skolotāju asistenti 2x
- Plašāka pašvaldības nometņu pieejamība vasaras brīvlaikā.
- PII pieejamība visu vasaru.
- Skolu sistēmas sakārtošana - speciālās grupas, bērniem ar "vajadzībām" reāls palīdzības instrumentu
klāsts, nevis tikai formālas atrunas - nav paredzēts līdzekļu. Logopēdu uz 1 slodzi uz katriem 150
bērniem. Psihologs iestādē - uz katriem 100 bērniem, speciālie pedagogi - atbalsts bērniem utt. Jāmaina
skolu skolotāju domāšana - "problēmu slaucīšana zem paklājiņa" jānomaina uz atklātību, risinājumiem
un iespējamo ceļu meklēšanu. Milanceju nost no skolas - pārāk viņa tur visus tur zem savas "pātagas".
- Parūpēties un izveidot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi, kurā mērķtiecīgi jau pašā sākumā ir
paredzētas piemērotas telpas, speciālisti bērniem, ar jauktiem mācīšanās, uzvedības vai citiem
traucējumiem integrējot viņus grupās ar atbilstošu bērnu skaitu
- Paplašināt interešu izglītības iespējas (pulciņi) 2x
- Pacelt algas bērnudārzu pedagogiem, skolotājiem 2x
- Samazināt darba stundu skaitu pirmsskolas pedagogiem no 40 uz 36 nedēļā (pilnā slodze).
- Bērnudārza nodrošināšana no 1.6.g.v.
- Jauniešu interešu māja.
Sports
-

Jaunu sporta infrastruktūras objektu 5x / skeitparks 5x, stadions 2x, mākslīgā seguma futbola laukums,
sporta halle, disku golfa laukumu 4x u.c. izveide.
- Attīstīt sporta objektus par valsts mēroga sporta objektiem.
- Esošā baseina paplašināšana, jauna baseina būvniecība 3x/ Ādažos āra baseinu.
- Paplašināt sportošanas iespējas bērniem, pieaugušajiem 2x
- Sporta pasākumi.
- Uzbūvēt ledus halli.
Kultūra / Atpūta / Izklaide
-

-

Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, jauniešu brīvā laika interešu centrs 2x
Brīvdabas atpūtas zonas iedzīvotājiem, brīvdabas estrāde.
Veicināt dabas baudīšanas kultūru un aktīvo atpūtu.
Sadraudzības pasākums (kopīgi svētki).
Kultūras pasākumu reklamēšana visā novadā (saskaņot tos, lai tie nepārklātos Carnikavā un Ādažos).
Iepazīstināt Ādažniekus ar Carnikavu un otrādi īstenojot kultūras pasākumus izzinošas ekskursijas /
pieredzes apmaiņas pasākumi 2xx
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Suņu pastaigu laukuma izbūve.
Ūdensrožu parkā izveidot "Meža kaķi", "Tarzāna" trasi, ko apkalpo un uztur Saimniecības daļa vai
komunālserviss.
- Turpināt veidot trasi bērniem blakus Vējupei, mežā.
- Papildu suņu urnu uzstādīšana uz dambja, kur bieži pastaigājas saimnieki ar suņiem, urnas var uzstādīt
pie dambja vietās, kur saimniecības transports no pievadceļiem var piebraukt.
Citi jautājumi
-

-

Ugunsdzēsēju depo 2x
Pozitīva sadarbība.
Vide. Sociālās problēmas
Carnikavu sakārtot tā kā Ādažus.
Attīstīt uz iedzīvotājiem orientētus plānus.
Rūpes par bērniem un sociāli neaizsargātajiem iedzīvotājiem.
Lūdzu, biežāku Pašvaldības policijas klātbūtni pie Vējupes publiskās pludmales, ap dambi, vidusskolu,
jo tur bieži manīti suņu saimnieki ar suņiem bez pavada. Nav droši pašam un uzturēties ar maziem
bērniem. Klaiņojošu suņu jautājums mani satrauc.
Izcīnīt, lai Ādažiem nenosaka pilsētas statusu.
Poligonam cita vieta.
Izbūvēt mazbānīti starp abiem centriem:).
Izvirzīt prioritātes, kuras uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Policija / Sabiedriskā kārtība Carnikavas teritorijā. / Sabiedriskas kartības un drošības nodrošināšana
apvienotajā novadā (policijas darba organizācija).
Kļūt klimata neitrālai pašvaldībai.
Izveidot izcilu sadarbību ar iedzīvotājiem.
Lai izdodas laba sadraudzība un kļūstam par vienu veselu, kopā ir iespējams vairāk.
Turpināt Ādažu iesākto attīstības ceļu.
Vienots atpazīstams zīmols.
Novada iedzīvotāju saliedēšana.
Es domāju nevajag apvienot.
māju celtniecība ar īres tiesībām no pašvaldības,
Izveidot darbojošos pārvaldes mehānismu kas būtu labs gan Ādažiem gan Carnikavai.
Tikt vaļa no vecās ēkas pie Vējupes un vecās pagasta mājas. / Nojaukt veco ēku pretī domei, kas
bezjēdzīgi stāv tukša un neglīta.
Komunikācija ar iedzīvotājiem.
Papildus nodarbības pieaugušajiem.
Turpināt atjaunot sapņu dārzu.
Turpināt veidot tikpat sakoptu un modernu vidi visu vecumu iedzīvotājiem (paldies jums par jau
ieguldīto darbu!).
Garīgās - personīgās izaugsmes centra un parka izveide.
Plūdu novēršana.
Daudzi esam ienākuši Ādažos tādos, kādus mēs tos redzējām un izjutām pirms. Kopsim un
neiznīcināsim to, dēļ kā esam šeit un dēļ kā mūs citi varētu apskaust un cienīt!
Aktivitātes no iedzīvotāju puses ir sākušās! Uz sadarbību !
Sakārtot klaiņojošo kaķu problēmu, ētiskā veidā.

Carnikava
11. Jūsu ieteikumi kopējai dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai Ādažu pagastā
Viss apmierina – 7
Pašvaldības darbs
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Lielāku vērību pievērst novada ciemiem un to attīstībai (Svētku noformējumi, ceļu kvalitāte,
mūžizglītības iespējas) / Neaizmirst par mazajiem novada ciemiem un decentralizēt pasākumus,
projektus pa visu novadu.
- Kopīga jaunās pašvaldības attīstība, mērķējot uz katra ciemata stiprajām pusēm. Jau šobrīd mūsu
ģimenes un dzīvesvietas administratīvais centrs ir Ādaži, mēs Ādažos saņemam gan interešu izglītības
iespējas, gan pavadām brīvo laiku, gan tērējam naudu.
- Nelaist pie varas Carnikavas domē sēdošos.
- Lai Ādažu dome ņem Carnikavu savā pārziņā, tad varbūt arī Carnikava kļūs skaistāka.
- Cerams, ka neatstās Carnikavu bārenītes lomā pēc novadu reformas. / Neradīt nomales efektu
Carnikavā.
- Pieņemot svarīgus lēmumus, konsultēties ar speciālistiem, plānot nākotnes pašvaldības darbus.
- Sniegt iedzīvotājiem informāciju par nepieciešamiem dzīves un vides kvalitātes uzlabojumiem.
- Reizēm trūkst atsaucības no novada domes darbiniekiem. Rūgtums ir palicis par kāzu organizāciju bija mazas kāzas un vienīgā opcija bija kabinets. Skaisto zāli nepiedāvāja.
- Kā vienotam novadam izveidot izpildvaras profesionālu, saimniecisku komandu, bez personiskām
ambīcijām ar mērķi attīstīt kopīgu novadu.
- Aktīvāku sabiedrības informēšanu par notiekošo novadā.
Teritorijas plānošana
-

Ierīkot pastaigas vietas pie ūdenstilpnēm / Izveidot pastaigu maršrutus vietējiem iedzīvotājiem / Attīstīt
vairāk dabas vietas atpūtai
- Censties vairāk saglabāt dabas vērtības. 2x
- Sakopt Medzābaku teritoriju.
- Izveidot estrādi vai parku, kur pienācīgi pulcēties kultūras pasākumos. 2x
- Stāvlaukuma pārbūve pie Benu aptiekas Ādažu centrā. Izskatās briesmīgi salīdzinājumā ar sakopto
apkārtējo vidi.
- Mazliet atņemt mežu platību armijniekiem, nav vairs kur sēnītes palasīt, paskriet un pastaigāt!
- Lūgums nestādīt augstas zāles un stādus pie gājēju pārejām, piem. pie Pirmā ielā 31 vai 33, Ādažos.
Nevar labi redzēt gājējus, it īpaši bērnus!!!
Ekonomiskā attīstība / Uzņēmējdarbība
-

Vairāk jaunu darba vietu 4x
Ādažiem ir jānodrošina droša rūpniecība, lai tā nepiesārņotu vidi un neradītu apdraudējumu.
Palielināt iespēju strādāt bērniem no 13 gadu vecumā. Tagad Carnikavā ir iespējams strādāt tikai 2
nedēļas vasarā. Bērni vēlas strādāt vairāk. Ar viņu darbu varam ievērojami uzlabot apkārtni. Palielināt
iespēju strādāt pensionāriem, vienkārši lai viņiem izdzīvotu.
- Biroja ēkas izveide, darba iespēju paplašināšanai.
- Saceltajām rūpnīcām pieaicināt vietējos strādniekus, lai nauda paliktu novadā.
Ceļu infrastruktūra / satiksmes drošība
-

-

-

Jāuzlabo ceļu infrastruktūra.
VIA Baltica/ A1: krustojuma pārbūve pie Gaujas tilta / Nepieciešams drošs kreisais pagrieziens
pie Gaujas tilta Saulkrastu virzienā / risināt VIA BALTIC šosejas šķērsošanas problēmu 3x /
Jāuzlabo Via Baltica nobraucamie ceļi / Sakārtot braukšanu un piekļuvi uz ciematiem no/uz A1 /
Viadukts pār VIA Baltica Carnikavas pagriezienā / Aizliegt bīstamo kreiso pagriezienu
izbraukšanai no Ādažu Muižas ielas uz Via Baltica uz Rīgas pusi / Domāt par šosejas attīstību, lai
pārslogojot nedegradē un nesadala pilsētu - paralēlos piekļuves ceļus, tiltus / tuneļus, skaņas
barjeras, 4 joslas / Varbūt satiksmes organizācijas apli uztaisīt pie pagrieziena uz Carnikavu apvienojot to ar to veco ceļa galu, kas beidzas pie pagrieziena uz Carnikavu - lai varētu arī iebraukt
no tā Ādažos. Tas novērstu ntās avārijas, kas veidojas pie šiem pagriezieniem.
Apskatīties ārpus Ādažu centra - nomalēs nav nedz ielu apgaismojuma, nedz asfalta. Ziemās ļoti
neregulāri ceļus tīra. / Mazie ceļi, īpaši poligonā, briesmīgi.
uzlabot visus braucamos ceļus, ne tikai centrālo! 3x / Nepietiek ar to ka ir skaista viena galvenā
iela. Vērts arī būtu salabot mazāksvarīgu ceļus, kas atrodas Ādažu centrā.
Veloceliņu izveide 4x
Izveidot drošu velo infrastruktūru starp Ādažiem un Carnikavu 20x (uzlabot dambju
infrastruktūru un savienojumu A1 posmā) / Veloceliņš gar P1 no Carnikavas uz Ādažiem /
Veloceliņa izveide Ādaži-Carnikava-Saulkrasti / Savienot ar veloceliņu Ādažus ar Carnikavu,
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Garupi, Kalngali / Sakārtot Gaujas aizsargdambi, lai pa to varētu ērti ar velosipēdu braukt uz jūru
/ Sakārtotu, apgaismotu veloceļu starp Ādažiem un Carnikavu
- NORMĀLI apgaismotas gājēju pārejas pie ''Apelsīna'' un citviet. Uz Ādažiem nebraucu vakaros,
jo vienkārši nejūtos droši, jo apgaismojums tumsā ir smieklīgs.
- Parūpēties par grants seguma ielu bedru salabošanu. Patīkami, ja tiek veikta pret-putekļu apstrāde.
- Normālu trotuāru ceļa posmā no skolas uz Podniekiem.
- Izlaidiet cauri vilciena sliedes / Izbūvēt sliežu ceļus 3x
- Asfaltēti celiņi un apgaismojums Straumes ielā, Carnikavā
- Satiksmes organizācija.
- Baisa satiksme no rītiem pie izglītības iestādēm!
Sabiedriskais transports
- Uzlabot transporta Carnikava- Ādaži un otrādi kursēšanas biežumu 9x
- Transporta pakalpojumu uzlabošana 3x
- Modernāks sabiedriskais transports.
- sakārtot autobusa satiksmi, kam jābūt vismaz reizi stundā.
- Biežu starpciemu satiksmes nodrošināšanu! Lai nav tā, ka turp tiek, bet atpakaļ pēc 3h
- Skolēnu autobusa ieviešana Carnikava - Ādaži.
Namu apsaimniekošana / komunālie pakalpojumi / teritorijas uzturēšana
- centralizētu kanalizāciju nodrošināt privātmājām.
- Sākt ar Infrastruktūras pilnveidi, ūdensvadu un kanalizāciju un tad būvēt gaisa pilis.
- Jānodrošina kvalitatīvāka apkārtējās vides ikdienas sakārtošana.
- katrā mājsaimniecībā jābūt atkritumu konteineram, nevis maisiem.
Veselība / Medicīnas pakalpojumi
- Pieejamāki pakalpojumi veselības aprūpē xx
- Pārdomātāka un pieejamāka veselības aprūpe pie ģimenes ārstiem.
Izglītība
-

Domāt par bērniem un jauniešiem, lai maksimāli attīstītu tos gan izglītības, sporta un kultūras
jomās.
Pievērst dziļu uzmanību ĀVS skolotāju rindu paplašināšanai un skolotāju kvalitātes un
kvalifikācijas paaugstināšanai.

Sports
Sporta būve, stadiona izveidošana / turpināt attīstīt sporta infrastruktūru / Modernas sporta un
atpūtas/āra kultūras bāzes izveide / sporta laukumu attīstība.
- Jārada vai jāatjauno sporta būves, kas atslogotu esošās būves un dotu bērniem un ģimenēm iespēju
aktīvi pavadīt brīvo laiku un piekopt veselīgu dzīvesveidu.
- Vēlētos publisko peldbaseinu bērniem vai SPA kompleksu.
- Vairāk jāatbalsta bērnu futbols.
- Attīstīt Moto trasi MX Ādažu moto klubam.
Kultūra / Atpūta / Izklaide
-

- Vairāk dažādu koncertu un teātru.
Dažādi / citi jautājumi
-

-

Neatbalstu apvienošanos, tāpēc šāda viedokļa nav. / Neapvienoties ar Ādažiem / Carnikavu atstāt
bez Ādažiem - nav ne kopīgu interešu, ne kopīgas vēstures / Jāpaliek Carnikavas pagastam /
Neapvienoties ar Carnikavu.
Attīstīt infrastruktūru.
Pakalpojumu pieejamība ciemos.
Turpināt iesākto, tikai kopā.
Armijas patruļas ielās.
Izmantot iespēju, ka ģimenes pārvācas un attīstīties skandināvu pieredzē.
Nav jāpalielina iedzīvotāju skaits, jo infrastruktūra jau šobrīd sāk šķobīties, piemēram ceļi
piektdienās un svētdienās ir pilni ar mašīnām. Jāuzlabo kvalitāte un labklājība.
Cieņa vienam pret otru.
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-

-

Ādaži, Carnikavieša acīm raugoties, attīstās ļoti labi, domājot tieši par iedzīvotāju ērtībām un
labpatiku / Turpināt iesākto, reāli apskaužu Ādažniekus, redzot kā sakārtots centrs, ceļi un kā
attīstās izglītības iestādes. / Turpināt darīt iesākto un virzīties uz mērķi. Visu cieņu, apbrīnoju
Ādažu novada attīstību.
Draudzīgāka vide jaunajām ģimenēm / Attīstīt ģimenēm piemērotāku infrastruktūru.
Samazināt bruņotu spēku darbu, jo visas mācības ļoti ietekmē klusumu un mieru pagastā.
Informācija tv un internetā.
Negribu pievienoties Ādažiem. Nē! Nē! Nē!
Vides sakārtošana iedzīvotāju ērtībām.
Es par apvienošanos.
Rūpēties par saviem iedzīvotājiem.
Mazāk domāt par caurbraucējiem.
Mēs jau bijām kopā ar Ādažiem un ļoti gribējām būt paši. Pierādījām, ka varam to. Domāju, ka
apvienojoties būsim Ādažu nomale.

12. Jūsu ieteikumi kopējai dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai Carnikavas pagastā
Viss apmierina 2x
Pašvaldības darbs
mainīt domes darbiniekus / atlaist Mieriņu / Noņemt Daigu Mieriņu un viņas ilggadējo svītu no
jebkādas vadības pults / Vadības maiņa un viss uzlabosies / Apvienoties ar Ādažiem, lai beidzot
nomainītos pašvaldības vara.
- Savākt savu sū** kopā un nolikt atlūgumu, nopietni, nesaprotu kā liela daļa cilvēku var strādāt 10-30
gadus vienos un tajos pašos amatos un teikt ka dara savu darbu kvalitatīvi. Kā socioloģijā māca ideālais darbinieks vienā pozīcijā darbojas 5-10 gadus un tālāk turpina augt uzņemoties jaunus
pienākumus, jaunus uzdevumus un risinot sarežģītākas problēmas. Diemžēl, manuprāt, Carnikavas
novads stagnē, jo domes vadība stagnē un paši to neapzinās.
- Pārtraukt tērēt naudu mazsvarīgiem projektiem, bet sākt domāt par parasto Carnikaviešu dzīvi - veidot
darba vietas, attīstīt veikalu tīklu, sakārtot sabiedriskā transporta sarakstu, uzbūvēt jauno pirmsskolu
Kalngalē vai Garciemā, atstāt tikai Carnikavas sākumskolu (1.-6. klasēm).
- Vairāk uzklausīt iedzīvotājus.
- Atbildīga lēmumu pieņemšana pašvaldībā, jo sevišķi attiecībā uz kredītiem.
- Neaizmirst par mazajiem novada ciemiem un decentralizēt pasākumus, projektus pa visu novadu.
- Kā vienotam novadam izveidot izpildvaras profesionālu, saimniecisku komandu, bez personiskām
ambīcijām ar mērķi attīstīt kopīgu novadu.
- Aktīvāku sabiedrības informēšanu par notiekošo novadā.
- Sabiedrības iesaisti projektu īstenošanā.
Teritorijas plānošana
-

-

-

-

Unikālo dabas vērtību saglabāšana 2x / Saglabāt Piejūras dabas parku, neļaut izcirst mežu un apbūvēt
visu. Daba Carnikava ir mūsu lielākā vērtība. Tāpēc galvenais ir to aizsargāt! / Atstāt mierā Piejūras
mežu - neskarta vai maz skarta daba arī ir vajadzīga un tā ir mūsu bagātība.
Beidzot Jūras ielu padarīt par gājēju ielu.
Garciema takā un Langas ietekas sakārtošanā ieguldīti milzu līdzekļi, tad vēlams, lai visi novada
iedzīvotāji var piebraukt un izmantot to publisko infrastruktūru, tāpat ar Carnikavas piejūras takām,
promenādi un muzeju. Infrastruktūra apkalpo Rīdziniekus un novada viesus, vietējiem tiek tikai
pieparkotas šķērsielas un piesārņota vide. Attīstot tādu publisku rekreācijas telpu, nepieciešama sasaiste
ar aprites ekonomiku, kura nav novērota - nav ne viesnīcu, ne pakalpojumu... Jādomā par kompleksu
attīstību!
Carnikavas centrs ir super, bet apkārtne... apgaismojuma nav, ceļu normālu nav, nekāda skaistuma arī
nav.
Iztīrīt aizaugušos upju krastus un teritorijas.
Pagalmu labiekārtošana un remontēšana.
Man ka pastāvīgajam iedzīvotājam gribētos saglabāt vēsturisko, kas atgādina, ka Carnikava ir mazs
omulīgs ciematiņš, ka šeit valda miers, var ieelpot svaigo gaisu, doties pastaigās pa mežu, gar jūru.
Negribētos šo sajūtu pazaudēt pārvēršot to par vienu no Rīgas guļamrajoniem.
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Attīstīt pastaigu / tūrismu vietas gar Gauju, gar jūru.
Savest kārtībā Tirgus laukumu ar laikam atbilstošām tirdzniecības vietām un autobusa pieturu 3x
Izbeigt jaunu ielu un ēku būvniecību Piejūras dabas parkā.
Vairāk kontroles par būvniecību jaunajos ciematos.
Blīvi apdzīvoto teritoriju vides sakārtošana, inženierapgādes uzlabošana
Noteikt atbildīgos dienestus, kuri sekotu līdzi sabiedriskajai kārtībai mežā un pie jūras. Carnikavas
mežs ir pārvērties par suņu tualeti.
- Pie daudzdzīvokļu mājām ir nepieciešamas velo novietnes.
- Jauno projektu un ciematu attīstība (zemesgabali ar pievadītām inženierkomunikācijām)
- Neļaut apbūvēt pārpalikušās pļavas.
- Mūsdienīgāku centru ar veloceliņiem un gājēju pārejām visur, kur gājēji pārvietojas (pretī veikaliem,
kafejnīcām utt).
- Samazināt ciema teritoriju.
- Labiekārtot upes piekļuves vietas - laivām, peldēšanai, atpūtai. Sakārtot piekļuvi jūrai. Domāt par
mazdārziņu transformāciju atbilstoši mūsdienu reālajiem pielietojumiem.
- Turpināt dambja promenādes labiekārtošanu 3x
Ekonomiskā attīstība / Uzņēmējdarbība
-

-

-

-

-

-

-

-

Vairāk darba vietas / darba iespējas novadā 8x
Uzlabot ciema kopējo attīstību (pakalpojumi, ēdināšana, kultūra, tūrisms).
Veicināt tūrisma attīstību 3x / Paplašināt atpūtas infrastruktūru / Uzlabot labiekārtošanu pie jūras lielākā autostāvvieta, kafejnīca, ūdens - saldējumu tirgošana pludmalē, lai veicinātu tūristu pieaugumu
/ Attīstīt dabas tūrisma mārketingu. Tas sniegtu labāku mārketingu Carnikavai un attīstītu vietējo
uzņēmējdarbību, ekonomiku un līdz ar to veicinātu darba iespējas nozarē. Carnikavai ir visas iespējas
kļūt par Pierīgas dabas tūrisma galveno galamērķi.
Īstenot līdzīgu attīstības programmu arī Carnikavā tai, kāda ir īstenota Ādažos, lai iedzīvotājiem būtu
pakalpojumu izvēles iespējas, un konkurence starp pakalpojumu sniedzējiem, attiecīgi nodrošinot
iedzīvotājiem izdevīgākas preču un pakalpojumu cenas.
Izveidot kādu mūsdienīgu, jaunu ēdināšanas vietu 9x / Vajadzētu uzlabot pakalpojumu sniegšanas
kvalitāti. Varbūt mums tomēr kādreiz būs arī kāda pieklājīga kafejnīca, kurp doties pusdienās vai
nosvinēt dzimšanas dienu / Obligāti nepieciešama normāla ēstuve, kafe. Māmiņām pat kafiju nav kur
padzert, nerunājot. par biznesa tikšanos
Varētu būt vairāk tirdzniecības objektu - jaunu veikalu 3x / Vairāk veikali, ne tikai Mego / tirdzniecības
vietas kā pie tc Apelsīns 2x / veikalu monopola izbeigšana.
Gribētos sakarīgāku tirgu - kur kaut reizi nedēļā iegādāties zemnieku audzētos produktus. Šobrīd ir ļoti
šaurs piedāvājums un maz vietas tirgū, lai piesaistītu vairāk tirgotāju.
Uzņēmējdarbības vides paplašināšana. / Veicināt uzņēmējdarbību / Izveidot labvēlīgu vidi uzņēmējiem.
Kopīga jaunās pašvaldības attīstība, mērķējot katru ciematu tā stiprajām pusēm, piemēram, Carnikavas
lielākā vērtība ir jūra un Gaujas ieteka, kā arī svaigs gaiss un Piejūras mežs. Tas nozīmē, ka nekādas
rūpniecības, kas varētu apdraudēt vides vērtību. Otra lieta, ja Carnikavas vērtība ir jūra un Gauja, tad
ir muļķīgi neizmantot kā tūrisma vietu, lai no tūrisma gūtu labumu, ir jāsakārto infrastruktūra un jāveido
tirdzniecības vietas - kafejnīcas (pie jūras, Gaujas), pie Gaujas laivu piestātne ar kafe utml. Pašlaik, es
kā Carnikavas iedzīvotājs savu ģimenes budžetu tērēju Ādažos - iepērkos veikalā, apmeklēju kafe,
apmeklēju wake park, sup utml.
Vajadzētu izskaust vietējo “ēdināšanas mafiju” un rast iespējas - ar telpām, zemes pieejamību un
atvieglojumiem jauniem ēdināšanas uzņēmumiem, lai būtu interese te uzsākt savu biznesu un veicinātu
kvalitatīvu ēdināšanu. Tajā pašā laikā, uzsverot vietējās pagasta vērtības - nēģus/zvejniecību. / Veicināt
kafejnīcu konkurenci, lai parādītos kafejnīcas ar labāku apkalpošanas kultūru.
Palielināt iespēju strādāt bērniem no 13 gadu vecumā. Tagad Carnikavā ir iespējams strādāt tikai 2
nedēļas vasarā. Bērni vēlas strādāt vairāk. Ar viņu darbu varam ievērojami uzlabot apkārtni. Palielināt
iespēju strādāt pensionāriem, vienkārši lai viņiem izdzīvotu.
Dot vairāk rīcības brīvības jaunajiem uzņēmējiem, ielaist arī citus veikala tīklus, ļaut cilvēkiem
darboties un attīstīties.
Dažādot sadzīves pakalpojumu klāstu.
Kiosku jūras promenādes galā, kur nopirkt atspirdzinājumus pēc garā ceļa pa promenādi;
Nepieciešams attīstīt uzņēmējdarbības/pakalpojumu vidi: lielāka veikalu, aptieku, sadzīves preču
izvēle, neformālās izglītības iespējas, kā arī izklaides iespējas: KAFEJNĪCAS! Lielveikals būtu ļoti
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noderīgs. Respektīvi, attīstīt patīkamu vidi mazajiem uzņēmējiem, lai Carnikava būtu ekonomiski
vilinoša uzņēmējiem.
- Izveidot atbalstošu, pieejamu infrastruktūru mazās uzņēmējdarbības attīstībai (centrā nav ēkas, vietas,
kur kautkas varētu rasties - kāda jauka kafejnīca, mazi privāt-veikaliņi utml).
Ceļu infrastruktūra / satiksmes drošība
Ļoti daudz remontējamu ielu! 6x / nopietni piestrādāt pie ceļu kvalitātes, tai skaitā gājēju drošības uz
tiem / Vietējo ceļu kvalitāte jāuzlabo. / Uzlabot mazo ielu kvalitāti. (piem.Rožu ielas).
- Risināt VIA BALTIC šosejas šķērsošanas problēmu / Latvijas valsts ceļu jaunais risinājums uz VIA
Baltic iedzīvotājiem nav pieņemams.
- Veloceliņu attīstība 15x
- Veloceliņš starp Carnikavu un Ādažiem 9x / Veloceliņš gar P1 no Carnikavas uz Ādažiem.
- Uzlabot gājēju infrastruktūru 11x / Trotuāru izbūve uz gājēju vairāk noslogotākajām ielām / Gājēju
ietvju izbūve pa Jūras ielu aiz Vecgaujas tilta.
- Ielu apgaismojuma izveide / uzlabošana 6x / Apgaismot dambi.
- Sadalīt promenādi divās daļās - celiņu gājējiem un celiņu velobraucējiem. Kopā atrasties ir bīstami.
Daži velosipēdisti ļoti ātri brauc.
- Ceļu drošības jautājumi.
- Netērēt naudu ierokot to bruģī uz dambja.
- Ziemas laikā problēmas ar sniega tīrīšanu mazākās ielās.
- Drošas vides iekārtošanas skolēniem, dodoties uz skolu. / Sakārtot skolēniem ceļu uz skolu zem
sliedēm!
- Autotransporta ātruma ierobežojumi no pārbrauktuves līdz (vismaz) Nākotnes ielai
- Gājēju celiņu riteņbraucējiem pāri sliedēm.
- Autostāvvietas pie jūras 3x / Stāvvietu problēmu piejūras teritorijā risināšana visos ciemos.
- Dzīvojamo zonu atjaunošana vietās, kur nav gājēju ietves / Atjaunot Liepu alejā un L.Azarovas ielā
zīmi - dzīvojamā zona.
- Uzlabot satiksmes organizāciju, atbrīvot šaurās ielas no kokiem un krūmiem, salabot ceļus, likvidēt
putekļainas ielas, gājējiem un riteņbraucējiem nav infrastruktūras, izņemot tiltu, nav velostāvvietas.
- Sakārtot infrastruktūru Carnikavā - ceļu apgaismojums, iekārtot gājēju pārejas normālās, pārredzamās
vietās, sakārtot ietves, lai tās ir pieejamas ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ratiņkrēslos utt.
- Veloceliņš un gājēju ietve Ojāra Vācieša ielā.
- Atjaunot asfaltu pie dzaudzīvokļu mājām un paplašināt autostāvvietas.
- Lai nebūtu jāmēro lieki 15 km un jātērē laiks, lai no Gaujas ciema nokļūtu Carnikavas centrā - tiltu
mašīnām pāri Gaujai!
- Likvidēt transporta kustību Laivu ielā uz jūras pusi.
- Labiekārtot un sadalīt gājēju - velo trotuāru no centra līdz Dārziņiem.
- Stāvlaukumi, kur novietot auto, kad brauc ciemiņi.
- Tirgus laukuma autobusa pietura.
- Transports.
Sabiedriskais transports
-

Uzlabot sabiedriskā transporta maršrutus un laikus starp ciemiem 4x
Vilciena satiksme, 1xh ir krietni par lielu starplaiks, 2x stundā būtu optimāli, vakarā, kad visi atgriežas
no darba, varētu būt arī vēl biežāk. / biežāku vilcienu kustību uz Rīgu.
- Slikta sabiedriskā transporta kustība uz Rīgu.
- Uzlabot nokļūšanu uz Ādažu centru 6x
- Carnikavā ir nepieciešams attīstīt sabiedriskā transporta kustību virzienā uz/no Rīgas. Vilciens ir labs,
bet tam ir pārāk maz pieturas Rīgā. Ideāli būtu sadarboties ar Rīgas satiksmi, jo daudzi skolēni un darba
spējīgie cilvēki ikdienā braukā uz Rīgu un būtu Rīgas satiksmes klienti.
- Autobusu un vilcienu grafiku saskaņošana 2x
Namu apsaimniekošana / komunālie pakalpojumi / teritorijas uzturēšana
-

-

-

Ūdensvads un kanalizācija 4x/ centralizētu kanalizāciju nodrošināt privātmājām / Attīstīt centralizēto
un kanalizācijas apgādi, koncentrēties uz ielu apgaismojuma izveidi. Tas ļoti būtiski ietekmē
iedzīvotāju vēlmi pastāvīgi dzīvot Carnikavā. / Ūdensvada izbūve vietās, kur ir izbūvēta kanalizācija.
Pilsētas komunikāciju ierīkošana bijušajā Dārziņu teritorijā.
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Nepieciešams labiekārtot/ sakārtot sfēras, kas skar iedzīvotājus, piemēram, miskastes Piejūras dabas
parkā un Carnikavas centrā, nopļaut zāli pie dambja gar Vecgauju ne tikai 2 reizes gadā, bet biežāk.
- Sakopt Vecgauju, kas Rīgas ielas rajonā jau pārvērtusies par purvu.
- Sākt ar Infrastruktūras pilnveidi, ūdensvadu un kanalizāciju un tad būvēt gaisa pilis.
- Pasekot līdzi privātajiem, kam nav miskastes - pilni apkārtnes meži ar atkritumiem.
- ĒKU RENOVĀCIJA (Ādažos tas rīt daudz labāk) 2x
- Vietu, kur vest zaru atkritumus.
- Pievilkt dzeramo ūdens vadu Līdums 2 teritorijai, kā arī centralizēto kanalizāciju. (Pēc šo darbu
veikšanas veikt ceļa seguma ieklāšanu ar asfaltu).
- Sakārtot situāciju ar individuālajām kanalizācijas sistēmām - tā šobrīd šķiet diezgan nesakārtota.
- Kokgaujas ielā ieviest ūdensvadu un kanalizāciju.
- Jāturpina ūdensvada un kanalizācijas centralizētā tīkla būvniecība.
- Zaļas vides saglabāšana.
- Publisku komposta materiālu izvešana.
- Infrastruktūra.
Veselība / Medicīnas pakalpojumi
-

Medicīnas iestādes trūkuma novēršana.
Veselības aprūpes uzlabošana / Plašākas veselības aprūpes iespējas / Medicīnisko pakalpojumu
uzlabošanu. / veselības pakalpojumu pieejamību.
- Noteikti jānodrošina ģimenes ārstiem normālas, kvalitatīvas telpas, kur strādāt un pieņemt pacientus,
kāds no Carnikavas politiķiem sen jau solīja, ka būs tāds kā medicīnas centrs, kurā varēs strādāt visi
ģimenes ārsti / Vairāk ģimenes ārstu un plašākas telpas pacientu pieņemšanai.
- Ļoti pietrūkst Carnikavā labu valsts apmaksātu ģimenes ārstu. Indrāni un Vjaksi vajadzētu nomainīt.
Ar tādu attieksmi nedrīkst strādāt tik kolosālā ciemā! Visu cieņu jaunajam Liepas medicīnas centram,
bet diemžēl ne visiem ir pa kabatai.
Izglītība
-

-

-

-

-

-

Lūdzu būvējiet bērnudārzus / samazinātas rindas uz pirmskolas izglītības iestādi. 3x
Risināt problēmas ar dārziņu, lai Carnikaviešu bērni tiktu pašvaldības dārziņā, kas dzīvo Carnikavā
nevis Piejūras solītā dārziņā.
veicināt izglītības kvalitātes uzlabošanos Carnikavas pamatskolā, reāla iekļaujošā izglītība. /Izglītības
kvalitātes sakārtošana (cerība uz jauno skolas vadību) 4x
Vajadzīga vidusskola un bērnu dārzs Garciemā.
Dažādu izglītojošu semināru/ pasākumu organizēšana un laikos, kas pieejami arī tiem, kas strādā Rīgā.
Labu skolotāju atbalstīšana - lai ir konkurence.
Vairāk ārpusskolas aktivitāšu iespēju bērniem - arī tam nepieciešama infrastruktūra - piemēram,
baseins, dejošana (ne tikai tautas dejas) un tai veltītas telpas, jo Carnikavas Kultūras namā brīvu laiku
nav.
Sakārtot lietas Carnikavas pamatskolā - uzlabot mācību līmeni un tikt vaļā no sen jau interesi
zaudējušiem un nokalpojošiem skolotājiem, kā, piemēram, Rumpe, kas iedveš šausmas un nesapratni
pat pēc dažu min. sarunas. Un šāda skolotāja māca tik svarīgus priekšmetus kā matemātika un fizika.
Attīstīt izglītības iestādes piem. Mūzikas un mākslas skolu 2x
Uzlabot skolas līmeni, atbrīvoties no skolotājiem, par kuriem regulāri tiek sniegtas sūdzības.
Skolas renovācija, kur būtu vieta arī bibliotēkai.
Modernas skolas un sporta bāzes izveide.
Jādomā par pirmskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" vadības darbu, kura atcēla brāļu/māsu priekšroku
un tagad vecākiem, kuriem ir divi bērni, kuriem jāapmeklē pirmskola ir spiesti otru atvasi vest uz Ādažu
vai Rīgas privāto dārziņu, kas ir ļoti apgrūtinoši, jo Carnikavā netiek uzņemts brālis/māsa un citu
iespēju Carnikavā nav.
Pievērst dziļu uzmanību Carnikavas skolas skolotāju rindu paplašināšanai un skolotāju kvalitātes un
kvalifikācijas paaugstināšanai. Pabeigt skolas pārbūvi un nodrošināt bērniem labākus mācības
apstākļus jaunajā skolā ar lielisku sporta zāli, stadionu, mūzikas skolu. Nodrošināt vairākas iespējas
papildus izglītībai, pulciņiem, izveidot vidusskolu līdz 12. klasēm, lieliem bērniem vairāk stāstīt par
iespējām mācīties Latvijā, apmeklēt kopā ar bērniem augstskolas un prof. skolas. Galvenais mērķis veicināt bērniem vēlmi mācīties un dzīvot Latvijā, nevis vēlmi aizbraukt prom no Latvijas.
Skolas pieejamība.
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Nepieciešams celt Carnikavas prestižu izglītības un bērnu vides nozarē. Šobrīd visas cerības uz jauno
skolas direktoru, bet kopumā būtu nepieciešams palielināt pedagogu algas un celt prestižu, lai Rīgas
labākie pedagogi mācītu Carnikavā.
Sports
-

Attīstīt sporta infrastruktūru 3x
Stadiona rekonstrukcija 4x
Noteikti pietrūkst sporta kluba vai pat atjaunota stadiona, kas būtu arī sporta kluba ideālā vieta.
Sportam lielākas iespējas - piemēram, basketbola iespējas arī mazākiem bērniem ne tikai lielajiem, arī
futbola treneri mazajiem (tādu, kas nelamājas un nebļauj uz bērniem, kā šobrīd esošais slāvu izcelsmes
treneris), sporta klubs, fitness utt.
- Izveidot vietas/telpas sporta aktivitātēm - dabā zem jumta un telpās. Nav pietiekoši vietas jogas,
vingrošanas nodarbībām. Telpu par maz.
- Attīstīt iespēju cilvēkiem sportot, atvieglojot iespēju izmantot pagastā esošās telpas. 2x
- Sakārtots, aprīkots, brīvi pieejams stadions, baseins, multifunkcionāla zāle. 3x
- Atjaunot esošās sporta būves, lai veicinātu sportisku un veselīgu dzīvesveidu jauniešiem un
iedzīvotājiem.
- Uzcelt bērniem labu sporta kompleksu ar baseinu, svaru zāli, labiem sporta laukumiem, kur varētu
sportot gan bērni, gan viņu vecāki. Kā Ādažos.
- Nodrošināt sporta halles būvniecību, jo esošā sporta infrastruktūra neatbilst mūsdienu prasībām un
pieprasījumam.
- Jaunais sporta laukums pie Gaujas tilta ir uztaisīts nemoderni - acīmredzot atbildīgais nav konsultējies
ar speciālistiem - basketbola laukumus jau sen netaisa ar asfalta segumu, jo tas ir ļoti traumatisks.
Volejbola laukumā smiltis nav kvalitatīvas un ļoti akmeņainas.
- Uzcelt sporta skolu ar baseinu un sporta zāli.
Kultūra / Atpūta / Izklaide
-

Varbūt varētu vēl kādu atpūtas vietu / vairāk atpūtas/izklaides iespējas un vietas (piemēram normālas
kafejnīcas) it īpaši vasaras periodā.
- Noteikti gribētu saglabāt iedibināto ikgadējo Nēģu svētku tradīciju, kas pulcē lielu skaitu vietējo
iedzīvotāju un arī iebraucējus./ Saglabāt Zvejnieku un Nēģu svētku tradīcijas pēc novadu apvienošanas.
- Ieviest vairāk kultūras/sporta pasākumus (lieliska orientēšanās spēle bija).
- vairāk kultūras pasākumus. 3x
- kultūras pakalpojumu vietu attīstība.
- Organizēt vairāk ģimeņu kopējos pasākumus.
- Izmantot mūsu promenādi un piejūras dabas zonu, dambi kā unikālu vietu dažādām sacensībām,
ģimeņu pasākumiem. pop-up kafejnīcām utml.
- Izveidot labvēlīgu vidi izklaides iespējām.
- Šogad nenotika Nēģu svētki, bet kāpēc nenotika Streetbola turnīrs, volejbola turnīrs, sporta spēles?
- Vasaras koncerti bija lieliski - tādas aktivitātes vajadzētu biežāk.
- Kultūra (koncerti, pasākumi) Carnikavā ir labi vasarā. Carnikava rudenī/ziemā izskatās drūma.
Gribētos dekorācijas, pasākumus un vidi arī tumšajā gada periodā, kas liek domāt "Carnikava ir Pierīgas
labākā dzīvesvieta ģimenēm".
- Gribētos redzēt vairāk sporta un kultūras pasākumus, jo šogad pat zaudējām gan Zvejnieksvētkus, gan
Nēģu svētkus!
- Kultūrai un pašdarbībai vajag telpas - jaunu vai paplašinātu Kultūras namu.
- Vairāk atpūtas solu ierīkošanu gar Vecgauju Carnikavas centrā, arī gar Gaujas malu.
- Viesu nams vai hostelis.
- Parka estrāde.
- Vairāk kultūras pasākumu Ozolainē - teātri, tematiskie vakari.
Citi jautājumi
-

-

Neapvienot ar Ādažiem 2x / Carnikavu atstāt par neatkarīgu novadu un ļaut attīstīties./ Palikt kā
atsevišķam/patstāvīgam Carnikavas novadam.
Pakalpojumu pieejamība.
Droša un attīstīta infrastruktūra starp ciemiem un ceļā Ādaži-Carnikava.
Veidot Carnikavu kā novada centru nevis Ādažus.
Dzelzceļa demontāža.
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-

-

-

-

Nav iespējas nopirkt, īrēt dzīvokli - ļoti niecīgs piedāvājums, kurš zibens ātrumā pazūd, ja kaut kas
parādās. Noderētu jaunas dzīvokļu mājas. / Es vēlētos iegādāties īpašumu Carnikavā, bet iespēju nav.
Ir ļoti mazs nekustamo īpašumu piedāvājums.
Nav jāpalielina iedzīvotāju skaits, jo infrastruktūra jau šobrīd sāk šķobīties, piemēram ceļi piektdienās
un svētdienās ir pilni ar mašīnām.
Jāuzlabo dzīves kvalitāte un labklājība.
Vairāk domāt par iedzīvotājiem un vidi kopumā un mazāk par savu kabatu.
Vajadzētu regulārāki sab. drošības pasākumi dažādas jomas, videonovērošana. Iespējams pārplānot
dažas teritorijas.
Domāt vairāk par vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti - normāli veikali, izklaides vietas un pasākumi.
Skatīt, kas neapmierina un to uzlabot.
Rūpēties par infrastruktūras uzlabošanu un attīstību.
Cieņa vienam pret otru.
Sniegt iedzīvotājiem informāciju par nepieciešamajiem dzīves un vides kvalitātes uzlabojumiem.
Kā prioritāti likt iedzīvotājus: gan sakārtojot infrastruktūru gājējiem un velosipēdistiem, gan attīstot
izglītības kvartālu - lai tas, pirmkārt, būtu ērts un daudzfunkcionāls skolēniem, mācībspēkiem un arī
mūžizglītībā ieinteresētajiem. / Vides sakārtošana iedzīvotāju ērtībām.
Attīstība visās jomās.
Policijai darboties aktīvāk. (Kas notiek Gaujmalā un piejūrā)
Es par apvienošanos.
Vajadzīgo projektu realizēšana.
Neļauties Ādažu spiedienam kļūt par lielu, pārrattīstītu novadu. Carnikavas novads ir piejūras ciemats,
tam jābūt harmonijā ar dabu un nekādi pārspēlēti lielveikali šeit nekad neiederētos.
Attīstīt ģimenēm piemērotāku infrastruktūru.
Definēt skaidru mērķi kā Carnikava sevi pozicionē un ar ko izceļas. Nēģi, protams, tiek reklamēti, bet
vai tie piesaista sabiedrību? Manu ieteikumi novada pozicionēšanai: "Kvalitatīvākā dzīvesvieta
ģimenēm ar bērniem"; "Dabas tūrisma galamērķis"; "Vide iedzīvotājiem".
Ja līdz šim tik daudz tika solīts, bet neizdarīts, tad lai tas paliek uz solītāju sirdsapziņas.
Reāli attīstīt pagasta infrastruktūru ar reālām investīcijām, nevis butaforiskām.
Informācija tv un internetā.
Tik ļoti vēlētos, lai mazinās iebraucēju cilvēku simtu plūsma pa promenādi vasarās, lai vietējiem nav
jārēķinās, ka uz jūru var iet rīta agrumā vai vēlā vakarā...
Lai suņu saimnieki suņus ved pastaigāties ar pavadu, lai neuzbrūk, sodīt par to.
Mazāk domāt par tūristiem, bet vairāk par vietējo cilvēku ērtībām.
Neapvienoties ar Ādažu novadu; nevajag mums to kopā dzīvošanu, ļaujiet būt mums pašiem savā
pagastā un justies kā savās mājās.

13. Kādi būtu steidzamākie darāmie darbi jaunajā Ādažu novadā
Pašvaldības darbs
-

Nomainīt vadību Carnikavas / Atlaist domes darboņus.
Darbos un plānošanā neatstāt Carnikavu novārtā, ja domē būs vairāk deputātu no Ādažiem. 2x
Atsaukt prasības pieteikumu Satversmes tiesā par reformu.
NīN izlīdzināšana / nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saglabāšana 2x
Vienots attīstības pasākumu sadalījums visā jaunajā novadā.
Novada mājaslapas izveide, kas būtu moderna ar regulāri atjaunotu informāciju.
Saskaņot Carnikavas un Ādažu iedzīvotāju intereses, izstrādāt kopīgo attīstības plānu.
Vienota novada attīstība ar vīziju un mērķi katram ciemam.
Nodrošināt, lai vismaz Carnikavā sporta, izglītības, kultūras vadītāji, lēmēji būtu ar jomai atbilstošu
izglītību, ieinteresēti, motivēti strādāt un attīstīt sev uzticēto jomu.
Rūpēties, lai abu novadu iedzīvotājiem uzlabotos dzīves kvalitāte, būtu pieejams bērnudārzs un skola,
nepaaugstinātos pakalpojumu un īpašuma nodokļu cenas. 2x
Tieciet galā ar jau saplānotajiem un apsolītajiem, un pavirši veiktajiem darbiem.
Korupcijas novēršana.
Samazināt administratīvo aparātu - tik daudz darbinieku domes un Komunālservisa ēkās nav citās
pašvaldībās.
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-

Pieejami pakalpojumi arī Carnikavā, lai nevajadzētu braukt uz Ādažiem.
Izveidot vienotu informācijas avotu (avīze, mājas lapa u.c.).

Teritorijas plānošana
-

Carnikavas novada pludmalēs kritiski jāuzlabo infrastruktūra. 2x
Aizaugušo upju, grāvju iztīrīšana.
Iztīrīt Vecgauju - upe aizaug, pazūd zivis, pūst aļģes, apgrūtināta pieeja, pazūd skaistie skati.
Sakārtot Carnikavas centru / Sakārtot Carnikavas infrastruktūru.
Dabas parka aizsargāšana.
Noteikti jāsakārto Carnikavas piejūras meži, kurus izgrieza, derīgo malku izveda un atstāja miskasti
visur, nederīgie koki, zari, viss mētājas, izskatās ka pēc kara. tas nav jāsavāc???
Sadalīt Carnikavas promenādi divās daļās - celiņu gājējiem un celiņu velobraucējiem. Kopā atrasties
ir bīstami. Daži velosipēdisti ļoti ātri brauc.
Piejūras dabas parka izveide rekreācijas parku.
Kadagā trūkst normālu rotaļlaukumu. Esošos vnk izdemolē. Bērniem nav kur spēlēties.
Gaujas krasta aprīkošana ar atpūtas vietām.
Sakārtot iespēju veikt normālu apbūvi - potenciāli applūstošas un dārza teritorijas bankas nekreditē.
Kokgaujas ielā ieviest ūdensvadu un kanalizāciju.
Atpūtas iespējas vietējiem.

Ekonomiskā attīstība / Uzņēmējdarbība
Jaunu darba vietu nodrošināšana 7x / Nodrošināt darba vietas iedzīvotājiem ar konkurētspējīgu
atalgojumu.
- Veicināt pakalpojumu attīstību tūristiem Carnikavā / Novada tūrisma attīstīšana. 3x
- Amatniecības centra Blusu krogā būvniecība.
- Pārtraukt monopola stāvokli kafejnīcu jomā Carnikavā.
- Mego monopola izbeigšana Carnikavā.
- Carnikavā jāattīsta tūrisms, jo te ir plašas iespējas, ko sniedz daba, piemēram laivu braucieni, piestātnes
izbūve. Ādažos jāfokusējas uz ražošanu. Jāpiesaista jauni uzņēmumi, kas būtu gatavi attīstīties Ādažu
novada.
- Tirgus laukuma labiekārtošana Carnikavā / Tirgus atvēršana mazumtirgotāju daudzveidībai.
- Atbalsts vietējiem uzņēmējiem / Uzņēmējdarbības vides sakārtošana / attīstīt uzņēmējdarbību 2x /
veicināt konkurenci un tirdzniecības iespējas, ēdināšanas pakalpojumus 4x
- Atrast veidu, kā ciemiņi, kuri atbrauc uz promenādi, atstātu naudu Carnikavas pagastam, ne tikai
miskasti. Kafejnīca normāla, piemēram.
- Cafe Carnikava / Atvērt labu ēstuvi Carnikavā.
- Attīstīt tirdzniecības vietas / Rimi Carnikavā / Kvalitatīvu tirdzniecības centra izbūve / uzlabot veikalu
tīklu Carnikavas teritorijā.
- Palielināt iespēju strādāt bērniem no 13 gadu vecumā. Tagad Carnikavā ir iespējams strādāt tikai 2
nedēļas vasarā. Bērni vēlas strādāt vairāk. Palielināt iespēju strādāt pensionāriem, vienkārši lai viņiem
izdzīvotu.
- Ādažos vajadzētu komerctelpas, bet ne par kosmosa cenām. Respektīvi kārtīgu biroju ēku, kur varētu
darboties dažādu sfēru uzņēmēji. 2x
- Ražošanas attīstība.
- Uzlabot darba vidi Carnikavā: radīt vidi patīkamu uzņēmējiem, kas attiecīgi radīs darba vietas un
attīstīs vidi, radīs konkurenci esošajiem uzņēmējiem. Šķiet, ka šajā jomā Ādaži varētu sniegt padomu.
- Jūras krastā uzbūvēt 5 viesnīcas.
Ceļu infrastruktūra / satiksmes drošība
-

-

Sakārtota/ uzlabota ceļu / ielu infrastruktūra 19x
Sakārtota/ uzlabota Veloceliņu infrastruktūra 17x
Sakārtota/ uzlabota Gājēju celiņu / ietvju infrastruktūra 11x
Droša veloceliņa izveidošana starp Carnikavu un Ādažiem. 33x
Ļoti, ļoti vajadzīgs savienojošs veloceliņš no Kalngales caur Garciemu, Garupi, Carnikavu uz
Ādažiem. X Veloceliņu vajadzētu savienot ar Rīgas veloceliņu Vecāķos. / Velo infrastruktūras
sakārtošana (ieviešana) ar Rīgu x un Saulkrastiem.
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Ielu / ietvju / veloceliņu apgaismojums 8x / Uzlabot ielu apgaismojuma energoefektivitāti
Sakārtot A1 šķērsošanu 8x, lai nokļūtu uz jauno novada centru un uz A1 šoseju. / apļveida krustojumi
uz A1/ Viadukti pār A1 šoseju / Izveidot drošu savienojumu (tunelis, tilts) starp Ādažiem un Carnikavu
/ nesenie Latvijas ceļi ierosinājumi, lai nesarežģī un neapgrūtina ērtu un ātru transporta plūsmu /
Latvijas valsts ceļu jaunais risinājums uz VIA Baltic iedzīvotājiem nav pieņemams. / Aktīvi pārstāvēt
novadnieku intereses saistībā ar satiksmes organizāciju uz A1 autoceļa, kas būtiski ietekmē nokļūšanu
no Ādažiem uz Carnikavu un pretējā virzienā. Aktualizēt viadukta izbūves nepieciešamību.
- Lielāka autostāvvieta pie jūras.
- Dzīvojamo zonu atjaunošana Carnikavā, tur kur nav gājēju ietves / Atjaunot dzīvojamo zonu ciematā
Ziedlejas Carnikava / Atjaunot Carnikavas privātmāju apdzīvotajās vietās ceļa zīmi - dzīvojamā zona.
- Kopā ar Rīgu uzlabot satiksmes regulāciju pīķa stundās.
- Uz šosejas pie Ādažiem uzlikt zīmi 90 un tos kas brauc lēnāk sodīt.
- Jūras iela – gājējiem.
- "stabiņu" krustojuma sakārtošana kamēr nav cietušo.
- Dzirnupes ielas un Zušu ielas paplašināšana.
- Sakārtot satiksmes jautājumu - posmā no Baltezera līdz Carnikavai uzlikt vidējā ātruma radaru.
- Vietām noderētu gājēju pārejas! 2x
- Droša satiksme.
- Veloceliņš Carnikava - Ādaži - Baloži – Jugla 2x
- Labiekārtot un sadalīt gājēju - velo trotuāru no centra līdz Dārziņiem 1x
- Trotuāru un veloceliņu Dārziņi - Ādažu centrs.
- Transports; līdz Ādažiem var nokļūt tikai ar auto, transporta kustība - ļoti slikta 2x
Sabiedriskais transports
-

Transporta nodrošināšana skolēniem 2x
Pārskatīt autobusu kustības sarakstu starp novadiem, pievēršot uzmanību arī skolēnu mācību laikiem.
2x
- Sakārtot sabiedriskā transporta maršrutus un laikus! 6x / biežāku sabiedriskā transporta kustību
Carnikavā.
- Jāuzlabo sabiedriskā transporta satiksme starp Ādažiem un Carnikavu!!! 25x / Varētu būt mazie busiņi,
bet daudz biežāk. Varbūt, ka to varētu pat risināt ar vietējo taksometru palīdzību. / Regulārs (ik pēc 30
min) sabiedriskais transports Jaunciema gatve - Kalngale- Garciems - Garupe - Carnikava- Gauja Ādaži- Baltezers un atpakaļ. Tā, lai Carnikava un Ādaži būtu savienoti savā starpā un varētu arī tikt
līdz Rīgas transportam.
- Sabiedriskais transports Siguļi Carnikava abos maršrutos.
Namu apsaimniekošana / komunālie pakalpojumi / teritorijas uzturēšana
-

Ūdens / Centralizēts ūdens visā Carnikavā 6x
Kanalizācija 6x
Jaunas mazdzīvokļu ēkas.
Dabasgāzes apgādes sakārtošana (arī jauni pieslēgumi zaļākai videi).
Ēku renovācija / Pašvaldības atbalsts daudzstāvu renovācijā - uzlabojot gan energoefektīvo nozari, gan
uzlabojot kopējo tēlu novadā.
- Pabeigt ūdenssaimniecības projekta III kārtu, lai var pieslēgties ūdensvadam.
- Ūdensvada izbūve vietās, kur ir izbūvēta kanalizācija, vietās, kur tiek izsniegtas būvatļaujas jaunu ēku
celtniecībai. / Iedzīvotāji iegulda lielus līdzekļus nojaucot graustus un būvējot jaunas, pievilcīgas ēkas,
sakārtojot vidi, bet pašvaldība neko nedara, šo iedzīvotāju atbalstam, elementāri izbūvējot ūdensvadu
tur, kur pēc plāna tiem jau bija jābūt!
- Pievilkt dzeramo ūdens vadu Līdums 2 teritorijai, kā arī centralizēto kanalizāciju. (Pēc šo darbu
veikšanas veikt ceļa seguma ieklāšanu ar asfaltu).
- Sakopt Carnikavas piejūras parku pēc mežizstrādes darbiem.
- Lai suņu saimnieki suņus ved pastaigāties ar pavadu, lai neuzbrūk, sodīt par to.
Veselība / Medicīnas pakalpojumi
-

-

Medicīnisko / veselības pakalpojumu pieejamības uzlabošana 4x
Carnikavā ir nepieciešami vairāk ģimenes ārsti un tiem atbilstošas telpas.
nav sava doktorāta, ārstu prakses izvietotas dažādās vietās privātīpašumos.
Lielāku atbalstu bērniem invalīdiem.
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-

Palielināt poliklīnikas pakalpojumus.

Izglītība
Pārskatīt Carnikavas skolas pārbūves efektivitāti.
Būvēt jaunas PII / rindu samazināšana uz PII 13x
Bērnudārza izveide pa ceļam uz Rīgu, jo Carnikavā un Saulkrastu pusē taču nestrādā vairākums
iedzīvotāju!
- Atcelt ideju par pamatskolas pārveidi par vidusskolu, tā vietā integrējot Mūzikas un mākslas skolu un
stadionu jaunās skolas kvartāla pārbūvē.
- Vienota izglītības sistēma / Izglītība sistēmas līdzsvarošana/ Apvienot skolu izglītības infrastruktūru./
Kopēja interešu izglītība un sporta nodarbības bērniem.
- Nodrošināt brīvpusdienas skolēniem visās klašu grupās.
- ņemot vērā strauji pieaugošo jauno ģimeņu skaitu, noteikti jāattīsta izglītības iespējas abās vietās
līdzvērtīgi! / Kopīga un viesiem novada bērniem pieejama, līdzvērtīga izglītības reforma.
- Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā paplašināšana un pārbūve 3x
- Bērnu dārzs Garciemā,
- Profesionālie skolotāji un audzinātājas. Logopēdi / Nodrošināt kvalitatīvus pedagogus un izglītības
sistēmu bērniem.
- Sakārtot izglītības iestādes.
- Nodrošināt maksimāli piemērotas telpas interešu izglītībai. / Kvalitatīva un pieejama interešu izglītība
bērniem.
- Kamēr bērniem nav vietu PII apmaksāt 100% privāto bērnudārzu Carnikavā vai Rīgā.
- Jaunas Mūzikas un Mākslas skolas būve Carnikavā.
- Pievērst dziļu uzmanību Carnikavas un Ādažu skolas skolotāju rindu paplašināšanai un skolotāju
kvalitātes un kvalifikācijas paaugstināšanai. / uzlabot Carnikavas pamatskolas līmeni, nomainot
pedagogus un piesaistot jaunus, mūsdienīgi domājošus - jo īpaši sākumskolā.
- Nodrošināt vairākas iespējas papildus izglītībai, pulciņiem, izveidot vidusskolu līdz 12. klasēm. Abās
skolās lieliem bērniem vairāk stāstīt par iespējām mācīties Latvijā, apmeklēt kopā ar bērniem
augstskolas un prof. skolas lai bērniem būtu konkrēta apzinība, kādas iespējas viņiem ir savā valstī.
Galvenais mērķis - veicināt bērniem vēlmi mācīties un dzīvot Latvijā, nevis vēlmi aizbraukt prom no
Latvijas.
- Skolas pieejamība.
Sports
-

-

Sporta infrastruktūras radīšana / Stadions un multifunkcionāla halle 3x
Nodrošināt iespējas - papildu telpas veselīgās atpūtas aktivitāšu nodrošināšanai Carnikavas ciematā.
Peldēt apmācības pieejamība.

Kultūra / Atpūta / Izklaide
Piestrādāt pie pasākumu afišu reklāmām - tas nereti tiek palaistas garām, jo pasākumu reklāmas ir reti
redzamas.
- Iegādāties (nevis īrēt) autobusu/us, lai varētu operatīvi veikt skolēnu pārvadājumus, kā arī nodrošināt
amatieru kolektīviem nepieciešamos pārvadājumus. Arī senioru apvienības ļoti labprāt veic dažādus
izbraucienus...
- Kultūras nama paplašināšana Carnikavā.
- Kopīgi svētki - saliedēšanās))
- Vairāk kultūras pasākumu.
Citi jautājumi
-

-

Carnikavas kā līdzšinējā Carnikavas ciema galvaspilsētas attīstība/ Ļaut Carnikavai attīstīties.
Apjaust novadu dažādību un pie tā pieturēties. Izvērtēt novadu prioritātes un uz tām tiekties. Jo Ādažu
prioritātes nekad nebūs mūsu un otrādāk.
Vienoties par kopēju pozicionējumu/mārketingu: "Labākā vide ģimenēm ar bērniem", vai
"Uzņēmumiem draudzīgākā vide", vai "Pierīgas dabas tūrisma galamērķis".
Veidot Carnikavu nevis Ādažus par novada centru
Pakalpojumu pieejamība deklarētiem iedzīvotājiem
Neiznīcināt labo, ko katrā novadā jau iesākts darīt!
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-

-

Novada neapvienošana 2x / Vēlamies atsevišķu Carnikavas novadu. / jaunu Administratīvi teritoriālās
reformas projektu NEATBALSTU!!! / Atdalīties vienam no otra! Reiz tā jau notika, notiks atkal! un
vajag. Apvienojoties Carnikava kļūs par nomali un viss lēnām sabruks. Tas pat ķeblim ir skaidrs, ka ja
būs kāds "labums", tad to vispirms saņems Ādaži, un to kas paliks pāri - apkārtējie.
Nedublēt to, ko var risināt vienā vietā.
Skaidrība ar dažādās novada vietās pieejamajiem pakalpojumiem.
Iebraukšanas maksas ieviešana Carnikavas piejūras ter. novada apmeklētākiem.
Armijnieku priekšrocību noņemšana PII iestādēs, rosinot AM būvēt PII bāzes teritorijā armijnieku
bērniem un atļaut pagasta iedzīvotājiem apmeklēt jauno sporta centru Ādažu militārajā teritorijā
Iedzīvotāju, jaunatnes, sporta un uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalsta un komunikācijas mehānisma
izveide.
Korekta apvienošana.
Sabiedrības informēšana kampaņas.
Definēt Carnikaviešu ieguvumus.
Carnikavai pārņemt Ādažu labās prakses iedzīvotāju labklājības veicināšanai.
Izveidot notāra biroju.
"Nestrēbt karstu putru"!
Jāsaglabā, jāatbalsta izveidotie pašdarbības kolektīvi un iedibinātās kultūras un sporta tradīcijas.
Jāatbalsta baznīcas celtniecība Carnikavā.
Noteikt privilēģijas iedzīvotājiem.
Nodrošināt adekvātu valdes darbu.
Kopēja identitātes veicināšana.
Esmu pret "jauno Ādažu novadu". Lai plaukst Ādaži, lai labi dzīvot Ādažos un mums mūsu Carnikavā.
Dzīvot tālāk Carnikavas novadā.
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Publikācijas Ādažu novada domes tīmekļa vietnē www.adazi.lv
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Publikācijas Carnikavas novada domes tīmekļa vietnē www.carnikava.lv
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Publikācijas Ādažu novada domes informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”
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230
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“Ādažu Vēstis”, 2020.gada novembris, Nr.235, 19.lpp
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Publikācijas Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā “Carnikavas
Novada Vēstis”
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“Carnikavas Novada Vēstis”, 2020.gada oktobris, Nr.327, 3.lpp.

253
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Publikācijas Ādažu novada domes sociālajos tīklos
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Publicitāte Ādažu novada publiskajā ārtelpā
Baneris pie Gaujas ielas, Ādažos 2020.gadā iedzīvotāju aptaujas laikā

Baneris pie Gaujas ielas, Ādažos 2021.gadā publiskās apspriešanas laikā

271
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272
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273
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279
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apspriešanas laikā

280
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16.pielikums

Publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi
Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentiem – Ādažu novada Attīstības programmas
(2021-2027.) 1.redakciju, Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (2013.-2037.) 2021.gada aktualizācijas
1.redakciju un Vides pārskata projektu
Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

1

AP

ĀND
Būvvalde
(14.04.)

Rīcības plānā nepieciešams ietvert jaunu pasākumu –
“Ā13.1.2.18. Gaujas – Baltezera kanāla attīstības telpiskās
koncepcijas izstrāde” (2023., atbildīgais – Ādažu novada
Būvvalde)

Ņemts vērā

2

AP

ĀND AID Domājot par projektu idejām, kas varētu tikt īstenotas SAM
(09.04.)
5.1.1. “Viedas pašvaldības” aktivitātes ietvaros, papildināt
attīstības programmu ar jauniem pasākumiem vai atsevišķiem
pasākumiem papildināt rezultatīvo rādītāju aprakstu:
• Papildināt pasākumu: “Ā3.1.1.2. Satiksmes drošības
uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu
pašvaldības ceļiem un ielām”, “Ā3.1.2.1. Pašvaldības ceļu
/ ielu ar melno segumu atjaunošana”, “Ā3.1.3.1. Izbūvēt
energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav
nodrošināts”, “Ā3.1.3.3. Aktivitātes saules enerģijas
izmantošanai ielu un ceļu infrastruktūras apgaismošanai”,
“Ā13.1.2.4. Ādažu novada ielu apgaismojuma attīstības
plāna izstrāde un tā izpildes pārskatu sagatavošana”,
“Ā14.1.1.1. Sadarbība ceļu infrastruktūras jomā”,
“C3.1.1.3. Satiksmes drošības pasākumu īstenošana uz P1
ceļa”, “C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide”
iznākuma rezultatīvo rādītāju aprakstu ar teikumu

Ņemts vērā

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība
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Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

Uzdevums “U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt
esošos plānošanas dokumentus” papildināts ar jaunu
pasākumu – “Ā13.1.2.18. Gaujas – Baltezera kanāla
attīstības telpiskās koncepcijas izstrāde” (2023.,
atbildīgais – Būvvalde; Pašvaldības finansējums;
Izstrādāta Gaujas – Baltezera kanāla attīstības
telpiskā koncepcija.).
Attīstības programma papildināta ar jauniem
pasākumiem
vai
atsevišķiem
pasākumiem
papildināts rezultatīvo rādītāju apraksts:
• Papildināts pasākumu: “Ā3.1.1.2. Satiksmes
drošības uzlabošanas projektu izstrāde un
īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un
ielām”, “Ā3.1.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar
melno segumu atjaunošana”, “Ā3.1.3.1. Izbūvēt
energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl
nav nodrošināts”, “Ā3.1.3.3. Aktivitātes saules
enerģijas
izmantošanai
ielu
un
ceļu
infrastruktūras apgaismošanai”, “Ā13.1.2.4.
Ādažu novada ielu apgaismojuma attīstības
plāna izstrāde un tā izpildes pārskatu
sagatavošana”, “Ā14.1.1.1. Sadarbība ceļu
infrastruktūras jomā”, “C3.1.1.3. Satiksmes
drošības pasākumu īstenošana uz P1 ceļa”,

Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

•

•

•

•

“Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu
(apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).”.
Uzdevumu “U5.1.1: Sekmēt novada publiskās ārtelpas
attīstību” papildināt ar diviem jauniem pasākumiem:
“Ā5.1.1.4. Bezvadu uzlādes iespēju sekmēšana telefoniem
novada parkos un skvēros (ar saules baterijām)” un
“C5.1.1.2. Bezvadu uzlādes iespēju sekmēšana telefoniem
novada parkos un skvēros (ar saules baterijām)”
Papildināt pasākumu: “Ā5.1.3.5. ĀMMS esošo telpu
uzlabošana”, “Ā5.1.3.7. Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādes “Strautiņš” atjaunošana”, “Ā5.1.3.11. Ādažu
vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija”,
“C5.1.3.4. CPII “Riekstiņš” vienstāvu daļas renovācija”,
“C5.1.3.9. CMMS laikmetīgu un energoefektīvu telpu
nodrošināšana” iznākuma rezultatīvo rādītāju aprakstu ar
teikumu “Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana
iekštelpās.”.
Papildināt pasākuma “Ā14.1.2.7. Sadarbība ar sabiedrisko
pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem” iznākuma
rezultatīvo rādītāju aprakstu ar teikumu “Sekmēt
elektrisku sabiedriskā transporta grafiku tablo ierīkošanu
autobusu pieturās visā novada teritorijā”.
Papildināt pasākumu “Ā8.1.3.1. Vienotas izglītības
sistēmas pārvaldības sistēmas izveide” un “C8.1.3.1.
Vienotas izglītības sistēmas pārvaldības sistēmas izveide”
iznākuma rezultatīvo rādītāju aprakstu ar teikumu
“Ieviesta
skolēna
apliecība
–
viedkarte
kā
daudzfunkcionāls rīks ēdināšanas, transporta noslodzes,
pulciņa apmeklējumu uzskaitei u.c.”.
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Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

•

•

•

•

“C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide”
iznākuma rezultatīvā rādītāja apraksts ar
teikumu “Izvērtēt iespējas ierīkot viedo
apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz
sensoriem)”.
Uzdevums “U5.1.1: Sekmēt novada publiskās
ārtelpas attīstību” papildināts ar diviem jauniem
pasākumiem: “Ā5.1.1.4. Bezvadu uzlādes
iespēju sekmēšana telefoniem novada parkos un
skvēros (ar saules baterijām)” un “C5.1.1.2.
Bezvadu uzlādes iespēju sekmēšana telefoniem
novada parkos un skvēros (ar saules baterijām)”
Papildināts pasākumu: “Ā5.1.3.5. ĀMMS esošo
telpu
uzlabošana”,
“Ā5.1.3.7.
Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš”
atjaunošana”, “Ā5.1.3.11. Ādažu vidusskolas
korpusa (Gaujas iela 30) renovācija”, “C5.1.3.4.
CPII “Riekstiņš” vienstāvu daļas renovācija”,
“C5.1.3.9. CMMS laikmetīgu un energoefektīvu
telpu nodrošināšana” iznākuma rezultatīvo
rādītāju apraksts ar teikumu “Gaisa kvalitātes
monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās.”.
Papildināts pasākuma “Ā14.1.2.7. Sadarbība ar
sabiedrisko
pārvadājumu
pakalpojumu
sniedzējiem” iznākuma rezultatīvo rādītāju
apraksts ar teikumu “Sekmēt elektrisku
sabiedriskā transporta grafiku tablo ierīkošanu
autobusu pieturās visā novada teritorijā”.
Papildināts pasākumu “Ā8.1.3.1. Vienotas
izglītības sistēmas pārvaldības sistēmas izveide”
un “C8.1.3.1. Vienotas izglītības sistēmas
pārvaldības sistēmas izveide” iznākuma
rezultatīvo rādītāju apraksts ar teikumu

Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

3

AP

CND
Attīstības un
plānošanas
nodaļa
(09.04.)

Domājot par projektu idejām, kas varētu tikt īstenotas SAM
5.1.1. “Viedas pašvaldības” aktivitātes ietvaros, atsevišķiem
attīstības programmas pasākumiem papildināt rezultatīvo
rādītāju aprakstu:
• Papildināt pasākumu: “Ā14.1.1.10. Sadarbība dabas
aizsardzības jautājumos” un “C16.1.1.4. Dabas parka
“Piejūra” administrācijas izveides veicināšana” iznākuma
rezultatīvo rādītāju aprakstu ar teikumu “Dabas parka
“Piejūra”, mežu vieda pārvaldība un apsaimniekošana.”.
• Papildināt pasākuma “C2.1.3.1. Laveru un Mangaļu sūkņu
stacijas rekonstrukcija” iznākuma rezultatīvo rādītāju
aprakstu ar teikumu “Mūsdienīgas Mangaļu sūkņu stacijas
izbūve un vieda vadība (attālināta kontrole).”.
• Papildināt
pasākumu
“Ā1.1.2.4.
Centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu
attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā
dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai” un “C1.1.2.1.
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība” iznākuma
rezultatīvo rādītāju aprakstu ar teikumu “Inženiertehnisko
sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība
(attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta
kontrole u.tml.).”.

Ņemts vērā

4

AP

SIA
“Ekodoma”
(15.04.)

Pārņemot pieredzi no citām pašvaldībām, ir priekšlikums
izveidot kartes arī jaunajam Ādažu novadam par aktuālajiem
jautājumiem, t.sk. par mežiem, ūdeņiem un plūdiem, ielu
apgaismojumu, pat arī siltumapgādi, ūdensapgādi u.c., kas ir
sasaistīta ar iedzīvotājiem un pašvaldību. Tā būtu viena vieta,

Ņemts vērā

428

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

“Skolēna
apliecības –
viedkartes
kā
daudzfunkcionāla rīka ēdināšanas, transporta
noslodzes, pulciņa apmeklējumu uzskaitei u.c.
ieviešana.”.
Atsevišķiem attīstības programmas pasākumiem
papildināts rezultatīvo rādītāju apraksts:
• Papildināts pasākumu: “Ā14.1.1.10. Sadarbība
dabas aizsardzības jautājumos” un “C16.1.1.4.
Dabas parka “Piejūra” administrācijas izveides
veicināšana” iznākuma rezultatīvo rādītāju
apraksts ar teikumu “Dabas parka “Piejūra”,
mežu vieda pārvaldība un apsaimniekošana.”.
• Papildināts pasākuma “C2.1.3.1. Laveru un
Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija”
iznākuma rezultatīvo rādītāju apraksts ar teikumu
“Mūsdienīgas Mangaļu sūkņu stacijas izbūve un
vieda vadība (attālināta kontrole).”.
• Papildināts pasākumu “Ā1.1.2.4. Centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk.,
centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes
paaugstināšanai” un “C1.1.2.1. Ūdensapgādes un
kanalizācijas
tīklu
attīstība”
iznākuma
rezultatīvo rādītāju apraksts ar teikumu
“Inženiertehnisko
sistēmu,
t.sk.,
ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas
iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta
kontrole u.tml.).”.
Papildināts uzdevums “U16.1.5: Izveidot publiski
pieejamus, pārskatāmus un informatīvus datu
kopumus” ar jauniem pasākumiem “Ā16.1.5.2.
Interaktīvas kartes izveide Ādažu novadam par
aktuālajiem
jautājumiem”
un
“C16.1.5.2.

Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

Lai nodrošinātu sekošanu ikmēneša enerģijas patēriņa
izmaiņām gan bērnudārzā, gan arī jaunajā skolas ēkā un citās
ēkās un analīzei, vai Ādažu dome varētu abonēt no Enerģijas
monitoringa platformu. Tas ļautu sekot līdzi ikmēneša
enerģijas patēriņa datiem un nenonākt, piemēram, līdz tādai
situācijai, kad patēriņš ēkā (PII), kurā tam nemaz nevajadzētu
būt, tiek konstatēts tikai pēc 9 mēnešiem. Elektroenerģijas
patēriņa datus (gan ēkām, gan ielu apgaismojumam) var redzēt
gan ēkas lietotāji, gan Energopārvaldnieks, gan arī vadība un
citi interesenti (kam būs dotas tādas tiesības). Tā ir daļa no
energopārvaldības sistēmas. Atmaksāšanas laiks šim
pakalpojumam būs ļoti īss (pat 1 mēnesis). Šādas platformas
ieviešanu Ādažu novadā saredzu kā lielu nepieciešamību.
Lai Publiskā apspriešana būtu kvalitatīvāka, būtu ieteicams:
- Paredzēt mājas lapā sadaļā Jaunumi (ja tas ir iespējams)
1.lpp turēt pastāvīgi (līdz apspriešanas beigām informāciju par
viedokļa paušanas iespējām.

Ņemts vērā

Interaktīvas kartes izveide Ādažu novadam par
aktuālajiem jautājumiem” (2022.-2027.; atbildīgais
– Saimniecības un infrastruktūras daļa, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”;
Pašvaldības
finansējums; Izveidota interaktīva karte visam
Ādažu novadam par aktuālajiem jautājumiem t.sk.
par mežiem, ūdeņiem un plūdiem, ielu
apgaismojumu, siltumapgādi, ūdensapgādi u.c.).
Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata
rīcības plānā pie pasākuma “3.2.2. Vienotas
energopārvaldības sistēmas izveide, nepārtraukta
uzlabošana un sertificēšana” ir paredzēta rīcība
“Enerģijas patēriņa uzskaites nodrošināšana visās
pašvaldības ēkās (it īpaši tajās, kas nav pieslēgtas
CSS) un nepārtraukts datu monitorings, piemēram,
Enerģijas
monitoringa
platformā
(www.energoplanosana.lv)”.

- To pašu sadaļā Attīstība. - Attīstības programma 2021-2027.
(It īpaši par sapulci vietnē ZOOM).

Ņemts vērā

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

kur iedzīvotāji var arī noteikt, piemēram, pieslēgties
centralizētajai siltumapgādei vai nē utt. Varētu meklēt
iespējas, kā pieteikties uz kādu projekta līdzfinansējumu šādas
izstrādei.

5

AP

SIA
“Ekodoma”
(15.04.)

6

AP,
Stratēģija

I.S. (15.04.)

7

AP,
Stratēģija

I.S. (15.04.)
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Ņemts vērā

Ādažu novada domes mājas lapā jaunumu sadaļā tika
izvietots baneris, kas informē par publisko
apspriešanu un aicina tajā iesaistīties. Baneris bija
pastāvīgi redzams visu publiskās apspriešanas laiku.
Arī mājaslapas centrālā bilde bija ar aicinājumu
piedalīties publiskajā apspriešanā.
Ādažu novada domes mājas lapā sadaļā “Attīstības
programma 2021.-2027.” bija publicēta informācija
par publisko apspriešanu un publiskās apspriešanas
sanāksmēm ZOOM vietnē.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

8

AP,
Stratēģija

I.S. (15.04.)

- ĻOTI SVARĪGI, papildus pielikt klāt informāciju un linku
uz to, ka paralēli jāskatās grafiskā daļa un aprakstu sadaļā Attīstības stratēģija, kas pat nebija pamanāms cilvēkiem, kas
seko līdz informācijai. Ja ir vēl kādi materiāli, kas ir saistīti ar
Attīstības programmu, tad būtu labi norādīt linkus arī uz
viņiem.

9

AP,
Stratēģija

I.S. (15.04.)

Pēc manas pieredzes, par to, ka notiek sabiedriskā apspriešana,
ir ievērojusi tikai niecīga iedzīvotāju daļa. Šodien jau ir 15
datums (nedēļa jau pagājusi). Pašlaik jūs mēģināt risināt
jautājumu ar banera izvietošanu un informācijas pieejamību
(ērtu atrašanu tīmekļī). Tas viss aizņems laiku un man ir
priekšļikums izskatīt jautājumu par sabiedriskās apspriešanas
termiņa pagarināšanu, jo ir vēl viens iemesls pagarināt termiņu
- milzīgs informācijas apjoms, kas būtu iedzīvotājiem
jāuztver.
Pats pa sevi saprotams, ka lai iepazītos ar visiem materiāliem
(5 sējumi + stratēģijas materiāli) vajag laiku. Man personīgi,
cilvēkam, kas ir ieinteresēts un ir tēmā, tas aizņem vairākas
dienās un vairākas stundas dienā. Cilvēkiem, kas tādus
materiālus neskatās regulāri ir vajadzīgs lielāks laika posms,
jo vēl ir arī vajadzīgs laiks priekšlikumu vai iebildumu
noformulēšanai un iesūtīšanai darba grupai.

Nr.p.
k.

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība
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nav ņemts
vērā

Ņemts vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

Ādažu novada domes mājas lapā sadaļā “Attīstības
programma 2021.-2027.” ir publicēta informācija
par:
• Publisko apspriešanu,
• Publiskās apspriešanas sanāksmi,
• Saistītiem jaunumiem,
• Lēmumiem,
• Paziņojumiem,
• Dokumentiem,
• Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
(2013.-2037.) aktualizācijas 1.redakcijas un
Vides pārskata projekta publisko apspriešanu
(norādot saiti uz mājas lapas sadaļu “Attīstības
stratēģija”, kur publicēta informācija par minēto
dokumentu).
Daļēji ņemts Informācija par plānošanas dokumenta publisko
vērā
apspriešanu tika publicēta:
• Ādažu novada domes mājas lapā, jaunumu sadaļā
25.03.2021.,
06.04.2021.,
20.04.2021.,
20.05.2021.
• Ādažu novada domes Facebook platformā
06.04.2021.,
19.04.2021.,
22.04.2021.,
27.04.2021.,
28.04.2021.,
29.04.2021.,
20.05.2021.
• Carnikavas novada domes mājas lapā, jaunumu
sadaļā 31.03.2021., 06.04.2021., 27.04.2021.,
18.05.2021.
• Carnikavas novada domes Facebook platformā
19.05.2021.,
29.04.2021.,
28.04.2021.,
27.04.2021., 06.04.2021.
• Publiskajā ārtelpā (vairāk kā 20 autobusu
pieturās; pie Ādažu kultūras centra skatloga

Nr.p.
k.

10

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

AP,
Stratēģija

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

I.S. (15.04.)

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

Nepieciešama vietne, kur cilvēki var diskutēt, piekrist vai
iebilst citu iedzīvotāju viedoklim.
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vērā

Ņemts vērā

Gaujas ielā 33A, Ādažos; 2x3 m liels baneris
blakus Gaujas ielai).
• Ādažu novada mobio vietnē.
Piekrītam, ka informācija ir apjomīga, tomēr arī
pirms tam publicētie raksti gan pašvaldību
informatīvajos izdevumos, gan mājas lapās aicināja
iedzīvotājus sekot līdzi informācijai attīstības
programmas un aktualizētās stratēģijas izstrādes
procesam. Publiskās apspriešanas laiks ir noteikts
ilgāks nekā to nosaka normatīvie akti. Visus
priekšlikumus un komentārus ikviens varēja iesūtīt
līdz 21.05.2021. – vadības darba grupā tie tiek skatīti
apkopotā veidā, pēc 21.05.2021.
Ja plānošanas dokumentiem būs nepieciešama vēl
viena publiskā apspriešana, par tās norisi un ilgumu
lems jaunā dome.
Atsevišķas diskusijas platformas izveide tieši
publiskās
apspriešanas
vajadzībām
nebūtu
lietderīga, jo:
• Ādažu novada domes mājas lapā jau šobrīd ir
aktīva sadaļa “Pašvaldība” / “Jūsu jautājums”,
kur iedzīvotāji var uzdot sev interesējošos
jautājumus kādā no 6 piedāvātajā tēmām (novada
labiekārtošana, izglītība, sporta, kultūra,
atkritumu apsaimniekošana, citi). Ja būtu
nepieciešamība, tiktu izveidota atsevišķa sadaļa
tieši novada plānošanai.
• Ikvienam iedzīvotājam, lai diskutētu par
plānošanas dokumentiem un novadu attīstību, ir
iespēja izteikt savu un uzklausīt citu cilvēku
viedokli pašvaldību Facebook kontos.
• Ieviešot jaunu darbības rīku, iedzīvotājiem būtu
nepieciešams laiks, lai par to uzzinātu – tas

Nr.p.
k.

11

Dokuments,
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Iebilduma /
priekšlikuma
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Skat. 15.05.2021. vēstuli (1.pielikums).
Saskaņā ar vides aizsardzības prasībām, ar jaunām Pierīgas
teritoriju uzturēšanas un apsaimniekošanas prasībām un ar
mērķi uzlabot iedzīvotāju labklājību piedāvāju:
Izskatīts iespēju ieviest Ādažu novadā alternatīvu atkritumu
savākšanas
un
apsaimniekošanas
veidu.
Sadarbībā ar esošo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu
sniedzēju, vai izvēloties jaunu pakalpojumu sniedzēju, kas
nodrošina atkritumu (īpaši bio atkritumu) savākšanu,
izmantojot pazemes atkritumu savākšanas konteinerus.
Tāds atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas veids
nodrošina:
ekoloģiski
tīru
un
estētiski
sakārtotu
vidi
novērš
smaku
un
trokšņu
piesārņojumu
- samazina atkritumu izvešanas (apsaimniekošanas) izmaksas.
(konteineri
iztukšojami
1
reizi
mēnesī)
- ir ērtākais atkritumu savākšanas veids privāto māju rajonos,
kur nav speciāli nolīgta darbinieka atkritumu laukumu
uzturēšanai
tīrībā.
- daudzdzīvokļu namu tuvumā, nav jāizvieto liels skaits
atkritumu konteineru (Priekš vairākām 5.st. mājām ir
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Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Ņemts vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

nesāktu aktīvi darboties tieši publiskās
apspriešanas laikā.
Tomēr priekšlikums par diskusiju vietnes izveidi ir
ņemts vērā – attīstības programma papildināta ar
jauniem pasākumiem “Ā15.1.3.2. Elektroniskas
diskusiju platformas izveide pašvaldības mājas lapā”
un “C15.1.3.2. Elektroniskas diskusiju platformas
izveide pašvaldības mājas lapā” (atbildīgais –
Sabiedrisko attiecību daļa; 2022.-2024.; pašvaldības
finansējums; Rezultāts – Izveidota elektroniska
diskusiju platforma Ādažu novada domes mājas
lapā.).
Attīstības programmā jau ir ietverts pasākums
“Ā5.1.4.1. Pasākumi atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas kvalitātes paaugstināšanai”, kas paredz
īstenot pasākumus atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas kvalitātes paaugstināšanai. Tika papildināta
informācija par minētā pasākuma rezultatīvo
uzraudzības rādītāju ar teikumu “Izskatīta iespēja
Ādažu novadā ieviest alternatīvu atkritumu
savākšanas un apsaimniekošanas veidu”.
Attīstības programma papildināta ar jauniem
pasākumiem “Ā5.1.4.4. Pazemes atkritumu
savākšanas konteineru izvietošana Ādažu novada
teritorijā” un “C5.1.4.3. Pazemes atkritumu
savākšanas konteineru izvietošana Ādažu novada
teritorijā” (atbildīgais – SID, SIA “Ādažu
Namsaimnieks, PA “Carnikavas Komunālserviss”;
2022.-2024.;
pašvaldības
finansējums,
cits
finansējums; Rezultāts – Ādažu novada teritorijā,
sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas sniedzēju,
izvietoti pazemes atkritumu savākšanas konteineri,
radot ekoloģiski tīru un estētiski sakārtotu vidi,

Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

nepieciešami 4 pazemes (šķiroto) atkritumu savākšanas
konteineri,
kurus
iztukšo
1
reizi
mēnesī).
-novērš visas neērtības un problēmas bio atkritumu savākšanas
procesā.
- hermētiskie pazemes konteineri pilnībā nevērš vides
piesārņojumu un kaitīgo vielu nokļūšanu grunts ūdeņos
- sanitārā apstrāde notiek uz vietas, nepārvietojot konteinerus
citviet.
Pārsūtu jums savu priekšlikumu, par alternatīvu atkritumu
apsaimniekošanu. Šo priekšlikumu esmu izteikusi 2021 gada
janvārī Ādažu vides inženierei Laurai Breidakai, tad kad tika
izstrādāti materiāli Ilgtermiņa attīstības programmai. Esmu
piedāvājusi šo priekšlikumu piedāvāt izskatīšanai darba grupā.
Nepieciešamības gadījumā, Valmieras SIA “ZAAO”
speciālisti ir gatavi sniegt visu informāciju par pazemes
konteineru apsaimniekošanas jautājumiem, iepirkumiem un
uzturēšanas izmaksām.
Sarakste ar Ādažu novada domes vides inženieri:
“Labdien Laura! Esam runājušas pa telefonu par atkritumu
apsaimniekošanu
Ādažos.
Kā runājām, lielas problēmas iedzīvotājiem (un arī
pašvaldībai) sagādā šķiroto atkritumu laukumi vai konteineri.
It īpaši privāto māju rajonos, kur nav sētnieku vai atbildīgas
personas, kas sakārto laukumu pie konteineriem. Īpaši lielas
problēmas šķiroto konteineru izvietošana sagādā tuvāko māju
iedzīvotājiem:
Bio konteineri. Smaka, - pašlaik lietojamie bio atkritumu
savākšanai konteineri neatbilst sanitārām normām. Nav
hermētiski, smaka no pūstošiem atkritumiem ir jūtama tuvāko
māju teritorijās; konteinera tilpums ir mazs un tiek piepildīts
jau 2-3 dienu laikā pēc konteinera iztukšošanas. Visu pārējo
laiku stāv ar pusatvērtu vāku, kā rezultātā putni izķidā pārtikas
atliekas
tuvākajā
teritorijā
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novēršot smaku un trokšņu piesārņojumu, samazinot
atkritumu izvešanas (apsaimniekošanas) izmaksas
(konteineri iztukšojami 1 reizi mēnesī), samazinot
atkritumu konteineru skaitu virs zemes, samazinot
vides piesārņojumu un kaitīgo vielu nokļūšanu
grunts ūdeņos un sniedzot citus ieguvumus.).

Nr.p.
k.
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uz kuru
attiecas*
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priekšlikuma
iesniedzējs
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Stikla savākšanas konteineri. Troksnis - stikla taras izmešanas
un konteineru iztukšošanas laikā. Kā pieredze rāda iedzīvotāji
atbrīvojas no stikla taras ērtajā viņiem diennakts laikā.
Pārsvarā vienā reizē iedzīvotāji izmet nevis vienu pudeli, bet
lielāku vai mazāku sakrātās taras daudzumu. Troksnis, kas tiek
radīts tajā brīdī ir dzirdams vairāku desmit metru attālumā.
Troksnis ir dzirdams ne tikai tieši pieguļošo māju
iedzīvotājiem, bet arī blakus ielu iedzīvotājiem. It īpaši tas ir
traucējoši agrās rīta un vēlās vakara stundās.
Vēl viena problēma ir pašu konteineru izvietošana. Iedzīvotāji
nevēlas lai konteineru laukumi būtu izvietoti viņu īpašumu
tuvumā vai viņu privāto zemju teritorijās.
Ilgtermiņa attīstības plānos paredzēts šo jautājumu sakārtot.
Paredzēta arī bio atkritumu šķirošanas un savākšanas apjomu
paaugstināšana. It īpaši tas ir aktuāli tajos Latvijas rajonos,
kuru teritorijām ir pieejama tuvākie bio atkritumu savākšanas
un
pārstrādes
uzņēmumi.
(piemērām
Getliņi).
Piedāvāju pievērst jūsu uzmanību alternatīvai šķiroto
atkritumu savākšanas pieredzei Latvijā. Pareizi sakot, citu
veidu konteineriem. Pašlaik šādi konteineri tiek plaši izmantoti
Valmierā un Valmieras rajonā (apkalpo SIA ZAAO), Siguldā
un uzsākts eksperiments Ventspilī. Par Siguldu man
informācijas nav. Var apskatīties šeit un konsultēties ar
speciālistiem https://www.sigulda.lv/public/lat/siguldas_nova
ds1/vide1/atkritumu_apsaimniekosana1/
Ventspilī ir uzsākts projekts. Izvēlēti dažādu firmu pazemes
konteiner, lai noskaidrotu kāda konteineru konstrukcija ir
labākai un uz eksperimentāli izvietoti vairākos pilsētas
rajonos.
Informācija
ir
Ventspils
mājas
lapā.
Vislielākā pieredze šāda veida konteineru izmantošanā ir
Valmierai. Par cik pati esmu bijusī valmieriete un bieži
apciemoju radus, kuru piemājas teritorijā ir izvietoti pazemes
konteineri, varu paust viedokli pēc personīgās pieredzes šādu
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konteineru izmantošanā. Lai informācija būtu pilna, pagājušo
piektdien esmu sazvanījusies ar SIA ZAAO speciālistu un
noskaidrojusi pazemes apsaimniekošanas plusus un mīnusus
praksē, kā arī kopīgi apspriedām iespēju tādu konteineru
izvietošanai
privāto
māju
rajonos.
Jāatzīst, ka visās augstāk minētās pašvaldībās līdz šim nav
bijusi prakse izvietot pazemes konteinerus privātmāju rajonos.
Pārsvarā tur tika izvietoti daudzīvokļu māju kvartālos.
No savas prakses varu teikt , ka pazemes konteineri ir labākais
veids atkritumu savākšanai, atkritumu konteineru laukumu
apsaimniekošanai:
1) Ekoloģiski tīrs veids atkritumu savākšanai. Slēgta,
hermētiska sistēma. Sanitārā apstrāde tiek veikta vienu reizi
gadā.
2) Tāpat, ka parasti tiek izvietoti vairāki konteineri atsevišķai
šķirošanai (stikls, papīrs un t.t.)
3) Tiek ievērotas sanitārās normas. Nav smaks, laukums
vienmēr
tīrs.
mazāk
trokšņu
(praktiski
nav)
4) Konteinera atbrīvošanas grafiks ir vienu reizi mēnesī.
5) Nebojā ainavas skatu.
6) Nav nepieciešams tik liel konteineru skaits (3-4 pazemes
konteineri ar apjomu 1,5-5 tonnas katrs).
Teicama pieredze daudzdzīvokļu mājām. Domāju, ka
privātmāju rajonos, tas nodrošinātu ekoloģiski tīru vidi,
novērsīs gruntsūdeņu piesārņojumu, it īpaši publisko ūdeņu
tuvumā.
Ņemot vērā augstāk minētās priekšrocības, būtu apsveicami,
ka Ādažos arī būtu tāda atkritumu savākšanas sistēma. It īpaši
tas aktuāli priekš privātmāju rajoniem. Tīrība, klusums un
ērtums. Domāju, ka par šādu konteineru izvietošanu būtu
mazāk protestu no privāt teritoriju īpašniekiem. Līdz ar to,
pastāv iespēja palielināt tādu tvertņu laukumu skaitu. Ērtāka
vai parocīgāka tvertņu izvietošana veicinās iedzīvotājos šķirot
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atkritumus.
Runājot par pašām tvertnēm. Ir svarīgi izvēlēties ērtāko un
izdevīgāki tvertņu konstrukciju. No tām tvertnēm, ko pašlaik
eksperimentāli izvietoja Ventspilī. man neviena nelikās ērta.
Arī dizaina dēļ tās varētu būt dārgas. Pārmērīgi mazas atveres
un neparocīga konstrukcija. Par Siguldu nevaru spriest,
neesmu
redzējusi.
Par Valmierā izvietotām. Pēc savas prakses - ērts, estētiski
pieņemamas, pat glītas. Valmierā ir izvietotas Somu firmas
MOLOK
pazemes
konteineri.
Apmeklējot
vietni
www.molok.com, var redzēt ka ar gadiem ir piestrādāts gan
dizaina jomā, gan ērtības jomā. Tur klāt ir izvēlē konteineru
apjomiem.
Valmierā nav organizēta bio atkritumu savākšana (kā
atsevišķa produkta), jo tuvumā nav neviena laukuma vai
uzņēmuma kas tos pieņem un pārstrādā. Pārsvarā tie ir 5
tonīgie konteineri stikla taras, papīra, polietilēnaun
plastmasas konteineri, celtniecības materiālu un ķīmisko vielu
konteineri un tad sadzīves atkritumu kopējais konteiners.
Viņiem
ir
savs
šķirošanas
laukums.
Ja runa iet par bio atkritumu vākšanu, tad šie konteineri ir labi,
bet tad jāizvēlas mazāka apjoma konstrukcijas, kas būtu
izvedami 2 reizes mēnesī. Ņemot vērā, ka no bio atkritumiem
rodas šķidrums, tad var paredzēt, ka no konteinera šķidrums
var tikt izvadīts pa tiešo kanalizācijas sistēmā. Pati pazemes
konteinera konstrukcija. Tas ir tīklot (auduma) maiss
plastmasas kapsulas čaulā (plastmasas tvertnē), kas garantē, ka
nekādi lielākas vai mazākas frakcijas atliekas nenokļūst pašā
tvertnes hermētiskajā kapsulā. Tāpēc arī sanitārā kapsulas
apstrāde papildus nebūs vajadzīga. Privātā sarunā ar SIA
“Ādažu ūdens” speciālistiem, noskaidrojās kā ir interese par
bio atkritumu savākšanas iespējām, ievērojot maksimālu vides
aizsardzību no piesārņojumiem un ir resursi, sanitārai
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konteineru
apstrādei.
Es ceru, ka ideja ar pazemes konteineru, nav peļama. Un tiks
apspriesta. Protams, ja pašvaldība tiešām vēlas paaugstināt
iedzīvotāju labklājību un nodrošināt sakārtotu vidi.
Esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem, dalīties ar
informāciju un pieredzi šajā jomā.”
Aprobežot gājēju ceļu no autoceļa no Kadagas līdz tiltam, lai
mēs un mūsu BĒRNI droši pārvietotos pa šo gājēju ceļu.

Iebraucot Kadagā, pirms vai zem gājēju pārejas novietot
“guļošo policistu” (aiz pagrieziena pa labi uz Kadagas PII).
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Attīstības programmā jau bija pasākums
“Ā3.1.1.2.3. Satiksmes drošības uzlabošanas
projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu
pašvaldības ceļiem un ielām (Kadagas ceļš)”, kas
paredz atjaunot Kadagas ceļu, gājēju celiņu, ierīkot
apgaismojumu. Tas papildināts ar papildus
sasniedzamo rezultatīvo rādītāju “Norobežojošas
barjeras ierīkošana starp Kadagas ceļu un gājēju
celiņu posmā no Gaujas tilta līdz Kadagai.”.
Attīstības programmā jau bija pasākums
“Ā3.1.1.2.1. Satiksmes drošības uzlabošanas
projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu
pašvaldības ceļiem un ielām (Uz dažādiem ceļiem un
ielām)”, kas paredz sakārotas dzīvojamās zonas
atbilstoši LV LR standartiem (t.sk., ātrumu
slāpējošiem elementiem).
Attīstības programmas uzdevums “U13.1.2:
Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas
dokumentus” tika papildināta ar jaunu pasākumu
“Ā13.1.2.21. Ādažu novada satiksmes drošības
plāna izstrāde”, kur tiks sniegta informācija par
esošo situāciju konstatētajām problēmām un
iespējamiem risinājumiem satiksmes drošības jomā
Ādažu novadā. Tomēr norādām, ka konkrētajā vietā
ierīkot ātrumu slāpējošo elementu nevar, jo 40 m
attālumā jau atrodas viens šāds elements (tuvāk kā
par 50 m viens no otra tie nevar atrasties).
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Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānā kā atsevišķu
pasākumu ietvert biogāzes iegūšanas stacija izbūvi ar
elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu (NAI 3.kārtas
izbūve).
Ņemot vērā, ka visā Carnikavas novadā, tai skaitā arī Gaujā, ir
liela problēma ar autostāvvietu iztrūkumu jūras, ezeru un
Piejūras parka apmeklētājiem, tad man ir priekšlikums
papildināt rīcību C3.2.2.2 arī ar autostāvvietas novietnes
izbūvi ne tikai Carnikavā, Lilastē, Garciemā, Kalngalē, bet arī
Gaujā, kas kalpotu ne tikai kā mobilitātes punkts pie dzelzceļa
stacijas, bet arī autostāvvieta Piejūras parka apmeklētājiem.
Šobrīd blakus dzelzceļa sliedēm 400 m no Gaujas stacijas ir
appurvota un nesakopta vide, kas, autostāvvietas izveides
gadījumā, arī varētu tikt sakārtota (skat. 2.pielikumu).
Šim pasākumam var būt arī ekonomiski ieguvumi, ja vēl tiek
attīstīta vietējā uzņēmējdarbība, kā piemēram, pie Carnikavas
promenādes ir atvērti divi nelieli ēdināšanas pakalpojumi. Šī
vieta arī atrodas uz veloceliņa, kas savienos Carnikavu un
Lilasti un varētu tikai būt vēl papildus ieguvums.
Rakstu
iespaidā
pēc
sapulces
ZOOMā.
Ir neliela vilšanās.
Visa sapulce notika 1.stundu 11 minūtes (ja pareizi piefiksēju
laiku). Lielu daļu laika aizņēma prezentācija par pašu izstrādes
procesu, kurš sīki aprakstīts pašos materiālos ar visu analīzi.
Bija laiks visiem ar to iepazīties.
Priekš tik apjomīga materiāla 1 stunda, tas ir katastrofāli maz,
lai apspriestu ļoti nopietnu dokumentu, uz kura pamata tiks
izstrādāti hierarhiski zemāki plānošanas dokumenti.
Esam saņēmuši atbildes uz jautājumiem, bet ne vienmēr
izsmeļošas. Palika ļoti daudz jautājumu, kuriem ir
nepieciešama ilgāka diskusija, jo atbildes apmierināja tikai
daļēji. Nebija iespējas precizēt to, kas interesē un
pretargumentēt. Palika jautājumi, kurus pat neizskatījām,

438

Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

Ņemts vērā

Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata
rīcības plānā ietverts pasākums “5.2.6. Biometāna
ražošanas pilotprojekts transporta vajadzībām”.

Ņemts vērā

Attīstības programmas pasākuma “C3.2.2.2. Auto
stāvlaukumu labiekārtošana, mobilitātes punktu
izveide pie dzelzceļa stacijām” rezultatīvais rādītājs
papildināts, izsakot to šādā redakcijā: “Labiekārtoti
auto stāvlaukumi, izveidoti mobilitātes punkti pie
dzelzceļa stacijām. Izprojektēts un izbūvēts Park/
ride stāvlaukums pie Carnikavas pagasta dzelzceļa
stacijām (Carnikavā, Lilastē, Garciemā, Kalngalē,
Gaujā).”.
Pašvaldībai ir noslēgts līgums ar Latvijas dzelzceļu
par zemes nomu, bet projekta īstenošana varētu tikt
īstenota nākotnē.

Ņemts vērā

Aktualizētās Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (2013.2037.) 1.redakcijas un Vides pārskata projekta
publiskās apspriešanas sanāksme 28.04.2021. ilga 1
stundu un 40 minūtes. Sanāksmes laikā tika sniegtas
atbildes uz visiem jautājumiem, kas izskanēja tās
laikā. Uz daudziem jautājumiem konkrētākas
atbildes nevarēja sniegt, jo tie attiecās uz zemāka
līmeņa plānošanas dokumentiem un atsevišķas
detaļas sanāksmes laikā nevarēja izlemt.
Daudzi jautājumi tika uzdoti arī Attīstības
programmas (2021.-2027.) 1.redakcijas un Vides
pārskata projekta publiskās apspriešanas sanāksmes
29.04.2021. laikā. Tā ilga 2 stundas un sanāksmes
beigās pasākuma vadītāji pārliecinājās, vai
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piemērām tūrisma attīstība, mobilitātes punkti. Atbildes
sniedza piesaistīta dokumentu izstrādei persona, bet gribētos
arī dzirdēt atbildes no pašvaldības speciālistiem vai vadības.
Ļoti grūti izskatīt vadlīnijas haotisku (viens uzdod jautājumu
no vienas tēmas un otrs no citas tēmas). Būtu labi, ja varētu
sarīkot papildus sanāksmes, kurās Attīstības stratēģija tiek
apspriesta pa tēmām. Piemērām vienā izskata Transporta
attīstības stratēģiju, otrā sapulcē jautājumus no citām
stratēģijas sadaļām (piem. teritorijas plānošana) vai izskata
divas sadaļas vienā sapulcē, bet tad līdz brīdim, kad
iedzīvotājiem vairs nav jautājumu. Bija pārsteidzoši, ka
sapulce pēkšņi beidzās - Paldies par uzmanību un viss.
Rīt būs sanāksme, jau par konkrētāku 6 gada attīstības
programmu un rīcības plānu ar visu finansējumu. Un šeit ir vēl
vairāk jautājumu, uz kuriem atbildes gribētos saņemt
konkrētas un kuras var sniegt tikai pašvaldības atbildīgās
personas (jo tas jau skar budžeta plānošanu).
Sakiet lūdzu vai Ādažu novada attīstības programma (20212027) IV.sējumā 3.16. punktā būs iekļauts, ka ceļa posmā
Gaujas tilts - Kadaga tiks uzstādīta arī norobežojošā barjera,
tāda kārtīga barjera? tāda ir nepieciešama, jo ātruma
ierobežojums tur nelīdz, jo tā pat automašīnas traucās kā
negudras. šajā ceļa posmā jau ir notikušas nelaimes, viena no
tām ir beigusies letāli ar mazu meiteņu nāvi.
Ceru, ka par norobežojošo barjeru padomāsiet un to iekļausiet
plānā. Paldies
Nevēlējos aizņemt laiku ZOOMā, bet varu tikai piebilst pie
M,Sprindžuka teiktā par Baltezerā esošo Ūdenssaimniecības
muzeju.
Būdams
Sanktpēterburgā
biju
pilsētas
Ūdenssaimniecības muzejā, kurā bija daudz eksponātu
bet tieši tāda tvaika mašīna, kāda mums ir, bija skatāma tikai
plakātā. Tas vēlreiz apstiprina to, ka muzejs ir unikāls un tā
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klātesošajiem nav vēl kāds jautājums. Tāpēc
neuzskatām, ka bija nepieciešamas papildus
sanāksmes.
Attīstības programmā ir noteikts rīcības virziens
“RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā”,
kas plānots vidējā termiņa prioritātes “VTP16:
Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba
organizācija”
sasniegšanai.
Lai
sniegtu
iedzīvotājiem lielākas iespējas diskutēt par novada
attīstības jautājumiem, Attīstības programmā
ietverts jauns pasākums “Ā15.1.3.2. Elektroniskas
diskusiju platformas izveide pašvaldības mājas
lapā”.

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Attīstības programmā jau bija pasākums
“Ā3.1.1.2.3. Satiksmes drošības uzlabošanas
projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu
pašvaldības ceļiem un ielām (Kadagas ceļš)”, kas
paredz atjaunot Kadagas ceļu, gājēju celiņu, ierīkot
apgaismojumu. Tas papildināts ar papildus
sasniedzamo rezultatīvo rādītāju “Norobežojošas
barjeras ierīkošana starp Kadagas ceļu un gājēju
celiņu posmā no Gaujas tilta līdz Kadagai.”.
Ādažu novada dome novērtē tās teritorijā esošos
kultūrvēsturiskos objektus. Ūdensapgādes vēstures
muzejs Baltezerā ir noteikts kā viens no
nozīmīgākajiem apskates objektiem. Attīstības
programmā ir pasākums “Ā14.1.2.10. Sadarbība ar
kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem: Baltezera
un Garkalnes baznīcu draudzēm, Baltezera Sūkņu
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vērtības nodot metāllūžņiem, būtu neprāts. Piesaistot ES
naudu šo muzeja ēku varētu sakārtot.

19

AP

A.D.
(05.05.)

Attīstības plāni paredz labiekārtot piekļūšanu publiskajiem
ūdeņiem. Piemēram, rīcības plānā ir rakstīts, ka jārestaurē ceļš
uz Laveru ezeru. Mans viedoklis ir, ka ūdeņiem piekļuve jau
tā ir iespējama ar kājām vai velosipēdu un nav speciāli jārada
infrastruktūra – asfaltēti ceļi vai cita veida segums dabā, jo tas
ievērojami palielina iebraucēju (tūristu) skaitu, būtiski
samazinot vietējo iedzīvotāju netraucētas atpūtas iespējas.
Izbūvētā promenāde uz jūru Carnikavā ir ļoti labs piemērs. Ja
veido piekļuves infrastruktūru publiskajiem ūdeņiem, tad tikai
velosipēdu satiksmei.
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stacijas muzeju, Ādažu militāro bāzi, Dūņezera
pazemes bunkura īpašnieku u.c.)”, kas paredz īstenot
aktivitātes sadarbībai ar kultūrvēsturiskā mantojuma
glabātājiem, t.sk., Baltezera Sūkņu stacijas muzeju.
Tomēr pasākuma īstenošana nav atkarīga tikai no
pašvaldības, jo ēka nepieder pašvaldībai.
Divas no četrām Ādažu novada ilgtermiņa
prioritātēm ir “IP1: Labas infrastruktūras novads” un
“IP2: Videi draudzīgs un darbīgs novads”, kas
paredz, ka novadā jāsekmē attīstīta satiksmes
infrastruktūra, jānodrošina novada dažādo teritoriju
savienojamība un mobilitāte, kā arī jāveicina vides
pieejamība un tās aizsardzība. Domājot par
infrastruktūras attīstību pie publiskajiem ūdeņiem un
novadā kopumā, Attīstības programmā ir noteikti
vairāki uzdevumi:
• U3.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem un
ielām, t.sk., nodrošinot mazāk aizsargātu
satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju –
drošību
• U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot
pašvaldības ielas un ceļus
• U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot
stāvvietas
• U3.2.3: Uzlabot pārvietošanās iespējas starp
novada ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām
vietām
• U3.2.4: Veicināt dabai draudzīga transporta
izmantošanu
• U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru
• U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un
publiskos ūdeņus
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iesniedzējs

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

•

20

Stratēģija

M.T.
(08.05.)

Jūs Inga esat paveikusi lielu darbu. Tomēr man liekas, ka
nevajadzētu programmu “izskaistināt”' ar cipariem, kuriem ir
grūti parādīt pamatojumus-aprēķinus, jo Jūs nekādi nevarat
prognozēt kāds būs bezdarba līmenis pēc desmit gadiem.
Varbūt ES būs regulējums, kas nosaka minimālo ienākuma
līmeni katram iedzīvotājam, vai viņš strādā vai ne. Līdz ar to
bezdarba līmenis varbūt 10% vai vairāk. Līdzīgi ar dažiem
citiem cipariem, kuriem grūti parādīt to izcelsmi.

Ņemts vērā

21

AP

M.T.
(08.05.)

Viena lieta, kas tieši skar mūsu īpašuma atrašanos Vītolu ielā.
Šie apkārtnes iedzīvotāji “aizbēga” no Rīgas burzmas un
gribēja dzīvot gandrīz kā laukos. Šeit ir izveidojusies

Ņemts vērā
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U4.2.1: Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības
intereses dabas parka “Piejūra” teritorijā
• U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut dabas parku “Piejūra”
novada atpūtas un sporta aktivitātēs
• U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu novadā
Attīstības programmas uzdevums “U13.1.2:
Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas
dokumentus” tika papildināta ar jaunu pasākumu
“Ā13.1.2.19. Ādažu novada mobilitātes plāna
izstrāde”, kura ietvaros varētu detalizētāk diskutēt
par infrastruktūras attīstību pie publiskiem ūdeņiem.
Nosakot
aktualizētās
Ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas (2013.-2037.) 1.redakcijas uzraudzības
rādītāju sasniedzamos rezultātus, pašvaldība
izvērtēja rādītāju bāzes indikatorus un plānotos
rezultātus, kādus pašvaldība var noteikt 2021.gadā.
Pieņemot, ka indikatori var būtiski mainīties,
stratēģijas
tabulai
“Sasniedzamie
rezultāti
stratēģisko mērķu sasniegšanas raksturošanai”
norādīta piebilde “Rādītāji tiks vērtēti un papildināti
stratēģijas ieviešanas gaitā. Tie nav stratēģijas
grozījumi.”.
Veikti grozījumi aktualizētās stratēģijas uzraudzības
rādītājos:
• Izņemts ārā rādītājs “Bezdarba līmenis, %”;
• Rādītājs “Jauni uzņēmumi (gadā)” aizstāts ar
rādītāju
“Novadā
reģistrēto
uzņēmumu
apgrozījums (gadā)” (bāzes indikators 2020.gadā
– 120 milj. EUR; sasniedzamais rādītājs – 200
milj. EUR).
Minētajā teritorijā nav paredzēts izbūvēt jaunas ielas.
Attīstības
programma
nekonkretizē,
kādas
kategorijas ielas vai ceļi tiek veidoti pašvaldības

Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

vienstāvu apbūve un diez vai tuvākajā laikā tiek plānota
daudzstāvu apbūve. Līdz ar to iedzīvotāju un transporta
vienību skaits šajā apkaimē nepalielināsies. Tādēļ vajadzētu
veidot plānojumu tā, lai nepārvērstu šo apkaimi ar intensīvu
satiksmi, jo vairāk tranzīta satiksmi. Drīzāk vajadzētu
maksimāli uzlabot centrālās ielas iespējas, piemēram veidojot
apļveida kustību Kadagas tiltu galā, vai domājot par
apbraucamo ceļu Ādažu centram savienojumā ar jauno
pārvadu A1 ceļam. Nemēģiniet sabojāt šo apkaimes
salīdzinoši mierīgo dzīvesveidu.
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teritorijā un neparedz tranzīta transporta plūsmas
novirzīšanu cauri Jūsu privātmāju rajonam.
Tiek izstrādāts lokālplānojums teritorijai starp
Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi, kur
iekļautais risinājums neizslēdz iespēju saglabāt
teritoriju “Dzīvojamā zona”. Lokālplānojumā tiek
iekļauti iedzīvotāju priekšlikumi un komentāri.
Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā
iedzīvotāji varēs sniegt arī citus priekšlikumus.
Cilvēki un daba ir divas no četrām novada attīstības
vērtībām, tāpēc ir svarīgi, ka iedzīvotāji savā novadā
jūtas labi un attīstības jautājumi tiek skatīti,
rūpējoties par dabu un vidi.
Attīstības programmas 1.redakcijā norādīts, ka ceļu
tīkls jāplāno racionāli, lai iespējami samazinātu
transporta ietekmi uz vidi, optimizētu braucienu
attālumus un samazinātu vides piesārņojumu.
Attīstības programmas 1.redakcijā pie Vējupes ielas
plānots izbūvēt stāvvietas, bet nav plānots veikt ielas
pārbūvi. Norādīts, ka pilnveidotas transporta shēmas
izveide ir svarīga sastāvdaļa novada telpiskās
struktūras uzlabošanai, sasaistot to ar apdzīvojuma
struktūras optimizāciju. Jaunā teritorijas plānojuma
redakcijā plānots konkretizēt, kā organizēt Ādažu
pilsētas transporta plūsmu, t.sk., izvērtējot
maģistrālo plūsmu organizāciju.
Kvalitatīvas
dzīves
vides
nodrošināšanai
iedzīvotājiem, pašvaldībai jāplāno arī dažādas
rekreācijas vietas. Tā kā Vējupes pludmales apkārtne
ir teritorija, kur atpūsties dodas daudzi iedzīvotāji,
Attīstības programmā norādīts, ka Vējupei pieguļošā
teritorijā plānots izbūvēt stāvvietu, labiekārtot
pludmali un izveidot dabas taku.

Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*
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priekšlikuma
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L.Z.
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Skat. 11.05.2021. vēstuli (3.pielikums).
Dažas pārdomas par tēmu tūrisms – Garciema taka un
drošība
Domājam par taku kā par produktu. Kam tas ir domāts?
Ja vietējiem iedzīvotājiem, lai ērtāk varētu nokļūt līdz Jūrai,
tad nevajadzētu aizrauties ar pārlieku takas reklamēšanu un
cilvēku pūļu piesaistīšanu.
Ja ar to ir iecerēts piesaistīt masu tūrismu, tad paceļas vesela
virkne jautājumu:
Takas un tās uzturēšanas izmaksas? Pašvaldība vai tūristi? Ja
pašvaldība – tad vai budžetos ir pietiekami daudz līdzekļu un
resursu, lai vietējo iedzīvotāju primārās vajadzības netiktu
ignorētas? Ja tūristi paši maksās par šo – tad vai tas produkts
ir pietiekami atraktīvs, kvalitatīvs un interesants, lai par to
gribētos samaksāt (diez vai kāds gribēs maksāt par
apšaubāmās kvalitātes autostāvvietu un bio tualeti).
Cits jautājums ir fiziskas kapacitātes. 20 kvm. lielajā istabā
nevar saiet 100 cilvēku. Diezvai ir prātīgi saukt uz šauru taciņu
(1,50 – 1m platums!), vairāk un vairāk cilvēku, tādējādi
panākot, ka tiek lauztas visas personīgās robežas un tā vairs
nav pastaiga, bet viena milzīga drūzmēšanās un mīcīšanās.
Takas uzbūvēšana - tas vēl nav viss šinī procesā.
Vai pati taka ir droša? Garciema taka atrodas uz klints malas.
Bet horizontāli margu reliņi ir uzbūvēti pārāk augstu. Mazi
bērni – 1,5-2,5 gadi, skrienot var izkrist. (Par to arī bija
rakstīts uz Carnikavas Domi, tomēr “beidzās budžets,
nākamgad.” Nākamais gads ir klāt – margas nav drošas.)
Vai ir pārdomāta un izbūvēta infrastruktūra (ceļi, ietves,
stāvvietas)? Ja nav – vai ir iespēja to izdarīt?
Vai ir mistkastes? Labierīcības? Kas un cik bieži tās tīrīs? Kas
vāks aiz cilvēkiem? (jo pat zīmju un citu labierīcību esamība
nenodrošina automātiski kārtību).
Kas remontēs? Jo arī būs tīši bojājumi un nodilums.
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Viena no četrām Ādažu novada ilgtermiņa
prioritātēm ir “IP2: Videi draudzīgs un darbīgs
novads”, kas paredz, ka novadā jāveicina vides
pieejamība un tās aizsardzība. Domājot par dabas
vides aizsardzību un sakoptību, kā arī brīvā laika
pavadīšanas iespējām, Attīstības programmā ir
noteikti vairāki rīcības virzieni:
• RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju
labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas
vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība
piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā
• RV4.2: Dabas parka “Piejūra” attīstība
• RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla
popularizēšana
Garciema taku plānots attīstīt kā tūrisma produktu arī
nākotnē. Lai šo jomu plānotu pārdomāti un ņemot
vērā iedzīvotāju intereses, Attīstības programmā
veikti šādi labojumi:
• uzdevums “U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt
esošos plānošanas dokumentus” papildināts ar
jaunu pasākumu “Ā13.1.2.22. Ādažu novada
tūrisma taku attīstības un apsaimniekošanas
plāna izstrāde”,
• Pasākuma “Ā4.1.1.5. Dabas taku izveide”
rezultatīvie rādītāji papildināti, izsakot tos šādā
redakcijā: “Ādažu novadā izveidotas dabas takas
(t.sk., pie Mazā Baltezera, Baltezerā, Kadagā, pie
Vējupes, Garkalnē pie Gaujas u.c.), izvērtējot,
kāda veida atbilstošu infrastruktūru (pievadceļi,
stāvvietas, miskastes, labierīcības) nepieciešams
un iespējams izveidot konkrētā vietā.”,
• Pasākuma “C4.2.1.1.
Dalība dabas parka
“Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā”

Nr.p.
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Vai ir iespēja piesaistīt papildus Pašvaldības Policijas resursus
kārtības kontrolei un nodrošināšanai? Ir ļoti daudz lietu, kas
liekas pašsaprotamas. Tomēr, kad cilvēki apzinās, ka nav
kontroles, tās bieži vien tiek ignorētas. Piem. mašīnu likšana
krustojumos. Zīmju ignorēšana. Vai suņiem, kad ir liels
cilvēku pieplūdums pludmalē, ir jābūt pie siksnas. Tomēr tā
nav (labi mazs suns, tikai sabiedē, bet liels...). Nav runas par
tikai un vienīgi kontroli un sodīšanu, bet par to pašu palīdzību
un izglītošanu. Ir publiski noteikumi, un ja cilvēks grib
atpūsties, tad tie ir jāievēro.
Es neesmu pret tūrismu kā tādu, neesmu pret infrastruktūru.
Bet tūrisms jāorganizē tā, lai tas nepasliktina vietējo
iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā tas notiek pašlaik Garciemā:
1) Drošības riski – ir noņemtas visas “Dzīvojamā zona”
zīmes, ietvju nav un ciema vidū ir iecerēts taisīt
autostāvvietu. Kā lai cilvēks (iedzīvotājs vai Garciema
ciemiņš, kas atbrauca ar vilcienu) var droši tikt līdz jūrai/
Jūrtakai, līdz veikalam, doties pastaigā?
2) Dzīves kvalitātes pasliktināšana - bojāta daba, putekļi,
dubļi, bojāta manta (Aizveju ielas iedzīvotāji visu laiku ir
spiesti remontēt žogus, jo tie ir pārklāti ar dubļiem un
putekļiem no nesakārtotiem ceļiem un koka žogi mēdz
sapūst).
Ja mēs ņemam par piemēru Carnikavu – taka atrodas atsevišķi
no iedzīvotāju zonas!!! Kas ir pareizi un ir labs piemērs tam,
kā vajag attīstīt reģionu, lai visiem ir ērti un neviens necieš.
Protams, pašlaik parādās arī citas problēmas – var redzēt, ka
nepietiek stāvvietas, tualetes. Bet ir saplānotas vairākas
aktivitātes, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un organizētu tūristiem
kvalitatīvu pakalpojumu – papildus stāvvietas pie dzelzceļa,
ietves, speciali celiņi u.tml.
Toties par Garciemu ir minētas divas lietas:
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rezultatīvie rādītāji papildināti, izsakot tos šādā
redakcijā: “Dabas parka “Piejūra” dabas
aizsardzības plānā integrētas novada ilgtspējīgas
attīstības intereses atbilstoši IAS. Izplānotas
gājēju un velosipēdistu takas no visiem piejūras
ciemiem. Gar/pie ielām (Laivu iela, Skautu iela,
Lilastes iela, Ziemeļu iela) paredzētas auto
stāvvietas, izvērtējot, kāda veida atbilstošu
infrastruktūru
nepieciešams un iespējams
izveidot konkrētā vietā”,
Pasākuma “C4.2.2.1. Gājēju celiņu izveide uz
jūru” rezultatīvie rādītāji papildināti, izsakot tos
šādā redakcijā: “Virzot cilvēku plūsmas,
mazināta antropogēnā slodze dabas parka
teritorijā. Izveidotas gājēju takas no ciemiem uz
jūru atbilstoši dabas parka “Piejūra” dabas
aizsardzības plānam (Garupē; Carnikavā (no
Laivu ielas, Jūras ielas); Gaujā (no Skautu ielas)),
izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru
nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā
vietā. Gājēju celiņš ar tiltiņu pāri Lilastes upei.”.
Pasākuma “C4.2.2.4. Aktīvās atpūtas taku tīkla
izveide dabas parkā “Piejūra”” rezultatīvie
rādītāji papildināti, izsakot tos šādā redakcijā:
“Virzot cilvēku plūsmas, mazināta antropogēnā
slodze dabas parka teritorijā. Izveidotas aktīvās
atpūtas takas atbilstoši dabas parka “Piejūra”
dabas aizsardzības plānam – Carnikavas –
Garupes teritorijā; Kalngales – Garciema
teritorijā; Gaujas – Lilastes teritorijā, izvērtējot,
kāda
veida
atbilstošu
infrastruktūru
nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā
vietā. Gājēju celiņš ar tiltiņu pāri Lilastes upei.”.
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1) Izveidoti pievadceļi un piekļuve piekrastes joslai un
kāpu amfiteātrim – Aizvēju ielā.
2) Izveidots stāvlaukums Dangu mežā (Karlsona parks).
Bet kur paliek drošas transporta/gājēju sistēmas
izveidošana?
Bez tās pilnīgi nav iespējams veidot stāvlaukumu Dangu
mežā! Kā lai cilvēki no Aizvēju, Torņa, Vaboļu, Langas,
Skudru, Kastāņu, Paegļu, Klajumu, Lapsiņu, Mākoņu ielām
droši un netraucēti tiek līdz Jūrtakai, veikaliem (Pie Ilzes,
Lats), uz vilcienu? Ietvju nav, ceļš ir šaurs, nav divas
pilnvērtīgas joslas, “dzīvojamās zonas” nav, ātruma
ierobežojums 30km/st., ko retais ievēro. Pie tā visa vēl nāks
palielināta mašīnu plūsma!
Vēl viens drošības risks – bērni uz ceļa ar riteņiem.
Diemžēl, Garciema bērniem vienīga iespēja, kā pavadīt laiku,
ir braukt ar riteņi. Šeit nav ne sporta laukumi, ne pulciņi, nav
labs savienojums (vilciens 1x stundā un autobuss 4 reizes
dienā) ar citām pilsētām vai lieliem ciemiem, kur varētu
aizbraukt un pasportot vai apmeklēt kori vai dejas.
Ņemot vērā augstāk minēto vienīgais risinājums ir: auto
stāvlaukumu labiekārtošana, mobilitātes punktu izveide tikai
un vienīgi pie dzelzceļa stacijās!
Garciems fiziski nevar būt pārbūvēts, lai apmierinātu masu
tūrisma prasības. Līdz ar to pareizāk būtu:
Ielu seguma atjaunošana un izveide Garciemā – jā. (Aizvēju
ielā neatbilst nekādām normām – dubļi un putekļi).
Autostāvlaukumu labiekārtošana, mobilitātes punktu izveide
pie dzelzceļa stacijās – jā.
Garciema iekļaušana velo maršrutos/ savienojums ar
Carnikavu un Ādažiem – jā.
Autostāvlaukuma izveide Dangu mežā (Karlsona parks) –
kategoriski nē.
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Garciema taka tika izveidota projekta “Jūrtakas”
ietvaros. Tajā margas netiks mainītas, jo tā ir
pārgājiena maršruta taka.
Attīstības programmā ir pasākums “C4.2.2.4.
Aktīvās atpūtas taku tīkla izveide dabas parkā
“Piejūra””, kura ietvaros plānots izveidot aktīvās
atpūtas taku Kalngales – Garciema teritorijā.
Garciemā arī plānots izveidot jaunas sporta
aktivitāšu zonas (pasākums “C10.1.1.2. Sporta
aktivitāšu zonu izveide ciemos”).
Plānojot jaunas aktivitātes saistībā ar taku un tūrisma
attīstību nākotnē, tiks rūpīgāk izvērtētas konkrētās
teritorijas, lai jaunā infrastruktūra nepasliktinātu
vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Pasākums “C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve” paredz
uzlabot Aizvēju ielas segumu – pievadceļu un
piekļuvi piekrastes joslai un kāpu amfiteātrim.
Attīstības programmas uzdevums “U13.1.2:
Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas
dokumentus” tika papildināta ar jaunu pasākumu
“Ā13.1.2.21. Ādažu novada satiksmes drošības
plāna izstrāde”, kura ietvaros tiks runāts par drošas
transporta / gājēju sistēmas izveidošanu.
Pludmalei ir piekļuve arī pa Mežciema ielu, kura ir
plata.
Karlsona parka izveide tiek īstenota saskaņā ar
apstiprināto būvprojektu un tiks uzbūvēta 2021.gadā.
Dangu mežā ir izbūvētas visas komunikācijas, šobrīd
tiek būvēts stāvlaukums. Ir noteikti pasākumi, kas
nosaka šī projekta īstenošanu:
• C3.2.2.1. Auto stāvlaukumu izveide un
paplašināšana,
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Kafejnīcu attīstība pie publiskajiem ūdeņiem – nē. (Šeit varu
minēt faktu, ka Garciemā jau bija mēģinājums – diemžēl labi
tas nebeidzās. Netīra pludmale, apreibušie pusaudži, nemiers
arī vēlu vakarā noveda cilvēkus no Garciema pie tā, ka tika
savākti paraksti par šo kafejnīcu slēgšanu – kas bija tieši uz
pludmales).
Garciema iedzīvotāji jau uztraucās – vāc parakstus un sūta
Carnikavas Domei. Lūdzu, pielikumā ir viena no tādām
vēstulēm – ar cilvēku parakstiem – pret autostāvvietu Karlsona
parkā un par Aizvēju/ Torņa ielas sakārtošanu. Bet ir arī citas
līdzīgas vēstules. Diemžēl esmu spiesta secināt, ka pēdējā
laikā Garciems attīstās uz sliktāko pusi: nesakārtota vide,
infrastruktūra, drošība uz ceļiem.
Lūgums izpētīt šo jautājumu, atbraucot uz Garciemu, tiekoties
ar iedzīvotājiem, vērojot, kas šeit notiek. Esmu gatava arī
tikties, parādīt, sagatavot fotoreportāžu.
Skat. 24.05.2021. atzinumu (4.pielikums).
Lūdzam pievērst pastiprinātu uzmanību atbilstībai Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteiktajam
mērķim “Inovatīva un ekoefektīva ekonomika: inovatīvi
izmantoti ekosistēmu pakalpojumi un atjaunojamie
energoresursi.” Trūkst mērķis izpētīt, attīstīt un palielināt
atjaunojamās enerģijas apjomus dažādās sfērās: kā piemēram,
transports, ražošana; tādejādi samazinot siltumnīcefekta gāzu
un cita veida piesārņojuma nokļūšanu atmosfērā.
Skat. 24.05.2021. atzinumu (4.pielikums).
Aicinājums dokumentu papildināt ar RPR Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam prioritāti 1: Vitāla
dabiskā kustība un migrācija (“atslēgas” vārdi: dzimstība,
kvalificēta darbaspēka pievilkšana, atgriešanās). Ieteikums
iekļaut vīzijā, mērķos vai vadlīnijās rīcības, kas veicinātu
dzimstības pieaugumu un atbalstu vecākiem. Papildināt jomu,
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C5.1.3.10. Karlsona parka projektēšana un
izbūve.
Nākotnē stāvvietu pie minētās takas varētu veidot
par maksas stāvvietu.
Lai uzlabotu iedzīvotāju, t.sk., bērnu brīvā laika
pavadīšanas aktivitātes, katrā ciemā plānots veidot
sporta laukumu un bērnu rotaļu laukumu (pasākumi
“Ā5.1.1.2. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju
uzlabošanai” un “C15.1.1.2. Atbalsta sniegšana
ciema attīstības plāna izstrādei un īstenošanai”).

Ņemts vērā

Ir izstrādāts Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas
un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam, kurā tiek
apskatīti visi minētie jautājumi.
Stratēģijā zem SM2 pievienots teikums “Izpētīt,
attīstīt un palielināt atjaunojamās enerģijas apjomus
dažādās sfērās: kā piemēram, transports, ražošana;
tādejādi samazinot siltumnīcefekta gāzu un cita
veida piesārņojuma nokļūšanu atmosfērā.”

Ņemts vērā

Stratēģija papildināta:
• zem sadaļas 2.2. Mērķi pievienots teikums
“Novada stratēģija pamatojas Eiropas zaļā kursa
ietvaros noteiktajā rīcības plānā ar mērķi veicināt
resursu efektīvu izmantošanu, pārejot uz tīru
aprites ekonomiku un atjaunot bioloģisko
daudzveidību un samazināt piesārņojumu.”

Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

25

Stratēģija

RPR
(21.05.)

26

Stratēģija

RPR
(21.05.)

27

Stratēģija

RPR
(21.05.)

28

Stratēģija

RPR
(21.05.)

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

kas attiecas uz jauniešu izglītību, darba iespējām, tādejādi
veicinot palikšanu un atgriešanos savā dzimtajā novadā.
Skat. 24.05.2021. atzinumu (4.pielikums).
Izvērtēt, vai virsraksts “Novada ekonomiskā specializācija”
atbilst saturam, jo sadaļā pamatoti iekļautas tēmas, kam nav
tikai ekonomisks raksturs.
Skat. 24.05.2021. atzinumu (4.pielikums).
Apakšnodaļās “3.3. Galvenie transporta koridori un
infrastruktūra” un “3.4. Veloceļu tīkla attīstība” ietverti
galvenie transporta koridori un infrastruktūra. Ir ietverti valsts
galvenie un reģionālie autoceļi, dzelzceļi, mazās aviācijas
lidlauks un veloceļi. Ūdenstransporta ceļi un piestātnes
ietvertas apakšnodaļā “3.5. Ūdens transporta attīstība un
ūdens
teritoriju
izmantošana”.
Lūdzam
izvērtēt
nepieciešamību ietvert maģistrālos inženierkomunikāciju
tīklus un līdzīgus objektus.
Skat. 24.05.2021. atzinumu (4.pielikums).
Kultūrvēsturiskās teritorijas ir aprakstītas (bez kartogrāfiskā
materiāla) apakšnodaļā “3.7. Kultūrvēsturiskā mantojuma
teritorijas”. Lūgums papildināt dokumenta sadaļu ar ainavu
telpām ap pastaigu vietām un citām vietām (piemēram,
apkārtni ap Baltezera (Ādažu) luterāņu baznīcu).
Skat. 24.05.2021. atzinumu (4.pielikums).
Nodaļā „3. Telpiskās attīstības perspektīvas” attēloti elementi
vairākās apakšnodaļās, kas būtu jāattīsta, tomēr skaidri neizriet
no aprakstītā, kas būtu prioritārās attīstāmās teritorijas.
\pilnveidot dokumenta sadaļu, pievienojot kartogrāfisko
materiālu.
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•
Ņemts vērā

zem SM3 pievienots teikuma nobeigums:
“sekmēt vitālu dabisko kustību un migrāciju”.
Stratēģijā 2.3.nodaļas virsraksts mainīts uz “Novada
specializācija”.

Ņemts vērā

Stratēģijas aktualizācijas gaitā ir izveidota pārskata
karte ar kanalizācijas tīklu nodrošinājumu (skat.
Stratēģijas
5.3.pielikumu
“Kanalizācija,
iedzīvotāji”), kas ļauj skaidri novērtēt esošās
infrastruktūras un plānotās apbūves neatbilstību.

Ņemts vērā

Stratēģijas sadaļa “3.7. Kultūrvēsturiskā mantojuma
teritorijas” papildināta ar vadlīniju 8. punktu
“Teritorijas plānojuma ietvaros izvērtēt novada
ainaviski vērtīgās teritorijas un sagatavot
noteikumus to saglabāšanai.”

Ņemts vērā

Stratēģijas sadaļai “3.10.” nosaukums pārsaukts par
“Sadarbības partneri, sadarbības teritorijas un
prioritārās attīstības teritorijas” un teksts
papildināts ar sekojošu rindkopu:
“Prioritāri attīstāmās teritorijas Ādažu novadā ir:
• Ādažu un Carnikavas pilsētu teritorijas;
• Autoceļa A1 apkārtne un šķērsojumi (jo īpaši
savienojums autoceļu A1/P1 divlīmeņu
šķērsojuma izbūve – būtisks novada pilsētu
savienojums
(sabiedriskais
transports,
Carnikavas dzelzceļa stacijas sasniedzamība,

Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

29

AP

RPR
(21.05.)

30

AP

RPR
(21.05.)

31

AP

RPR
(21.05.)

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Skat. 24.05.2021. atzinumu (5.pielikums).
Novada AP izstrādāta atbilstoši nacionāla līmeņa attīstības
plānošanas dokumentiem, veicot saskaņotību ar - Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam kā arī
Latvijas Nacionālā attīstības plāna aktuālo redakciju,
aicinājums norādīt plāna konkrēto redakciju, kura ir ņemta
vērā izstrādājot novada AP.
Skat. 24.05.2021. atzinumu (5.pielikums).
Ādažu novada AP izstrādāta atbilstoši Rīgas plānošanas
reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktie
stratēģiskie mērķi, teritoriālie risinājumi un prioritātes:
● RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2014.-2030.gadam
● Attīstības programmai 2014.-2020.gadam.
Ir veikta detalizēta saskaņotības analīze un pievienota novada
AP II sējuma pielikumā, tomēr aicinām pilnveidot redakciju,
pievienojot apzīmējumus.

Ņemts vērā

Skat. 24.05.2021. atzinumu (5.pielikums).
Novada AP Īstenošanas un uzraudzības kārtībā ir noteikts
uzraudzības process, tomēr nav precīzi norādīts uzraudzības
pārskata provizoriskais saturs atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.

Ņemts vērā
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vērā

veloceļa savienojums, savienojums ar ražošanas
teritorijām);
• mobilitātes punktu attīstības teritorijas;
• publiskās teritorijas gar Gauju un GaujasBaltezera kanālu;
• Dabas parks “Piejūra”.
Attīstības programmas 2.sējumā “Stratēģiskā daļa”
minētiem plānošanas dokumentiem norādītas
aktuālās redakcijas.

Attīstības programmas 2.sējuma “Stratēģiskā daļa”
pielikumos “1.Saskaņotība ar Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam”, “2.
Saskaņotība ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu”,
“3. Saskaņotība ar RPR Ilgtspējīgu attīstības
stratēģiju 2014-2030”, “4. Saskaņotība ar rīcības
plānu Rīgas metropoles areāla attīstībai” papildināti
ar apzīmējumu “Iezīmētās rūtiņas norāda Ādažu
novada VTP atbilstību konkrētai augstāka līmeņa
plānošanas dokumenta prioritātei, ilgtermiņa rīcības
virzienam.”.
Attīstības programmas 2.sējuma “Stratēģiskā daļa”
sadaļa “1.10. Attīstības programmas uzdevumu
īstenošana
un
pārraudzība
(monitorings)”
papildināta ar informāciju par uzraudzības pārskata
provizorisko saturu. Sadaļa papildināta ar tekstu:
“Ikgadējā uzraudzības ziņojuma provizoriskais
saturs: Ievads, Secinājumi un priekšlikumi,
Pielikumi (1.pielikums – Rīcības plāns, 2.pielikums
– Investīciju plāns, 3.pielikums – Pašvaldības

Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

32

AP

RPR
(21.05.)

33

AP

RPR
(21.05.)

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

Skat. 24.05.2021. atzinumu (5.pielikums).
Uzraudzības pārskatā par AP īstenošanas rezultātiem ir
ietverta informācija par veicamajām aktivitātēm, taču aicinām
pilnveidot šo sadaļu, pievienojot informāciju par rezultatīvo
rādītāju izmaiņām, secinājumiem un ieteikumiem turpmākajai
rīcībai.
Skat. 24.05.2021. atzinumu (5.pielikums).
Lūdzu norādīt uzraudzības pārskatā informāciju par atbilstību
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem.
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īstenotie projekti, 4.pielikums – Attīstības
programmas uzraudzības rādītāji. 3 gadu pārskata
ziņojuma provizoriskais saturs: Ievads, 1.Attīstības
programmas trīs gadu uzraudzības ziņojums (t.sk.,
par atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
izvirzītajiem
stratēģiskajiem
mērķiem),
2.Ilgtspejīgas attīstības stratēģijas trīs gadu
uzraudzības ziņojums, 3.Vides pārskata uzraudzības
ziņojums, 4.Secinājumi un priekšlikumi, Pielikumi
(1.pielikums – Rīcības plāna izmaiņas, 2.pielikums –
Investīciju plāna izmaiņas, 3.pielikums –
Pašvaldības īstenotie projekti, 4.pielikums –
Iedzīvotāju aptaujas atbilžu rezultāti, 5.pielikums –
Attīstības programmas uzraudzības rādītāji.).”
Attīstības programmas 2.sējuma “Stratēģiskā daļa”
sadaļa “1.10. Attīstības programmas uzdevumu
īstenošana
un
pārraudzība
(monitorings)”
papildināta ar informāciju par uzraudzības pārskata
provizorisko saturu, t.sk., par rezultatīvo rādītāju
izmaiņām, kā arī secinājumiem un priekšlikumiem.
Attīstības programmas 2.sējuma “Stratēģiskā daļa”
sadaļa “1.10. Attīstības programmas uzdevumu
īstenošana
un
pārraudzība
(monitorings)”
papildināta ar informāciju par trīs gadu pārskata
ziņojuma provizorisko saturu: atbilstību stratēģijā
izvirzītajiem mērķiem. “3 gadu pārskata ziņojuma
provizoriskais
saturs:
Ievads,
1.Attīstības
programmas trīs gadu uzraudzības ziņojums (t.sk.,
par atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
izvirzītajiem
stratēģiskajiem
mērķiem),
2.Ilgtspejīgas attīstības stratēģijas trīs gadu
uzraudzības ziņojums, 3.Vides pārskata uzraudzības
ziņojums, 4.Secinājumi un priekšlikumi, Pielikumi

Nr.p.
k.

34

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

AP

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

A.V.
(17.05.)

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

Redzēju ziņojumu izteikt viedokli par esošām situācijām
Garciemā. Viennozīmīgi, ka risinājumi, kas apvienotu abas
intereses, vietējo iedzīvotāju un tūristu intereses ir ļoti
vajadzīgas. Prieks, ka šis jautājums tiek skatīs un risināts.
Piekrītu, ka zīme 30, kas izvietota Garciema un Garupes ielās
norāda, ka priekšroka ir autobraucējiem nevis gājējiem kā
iepriekš. Lai gan arī esmu autobraucēja, uzskatu, ka Mežciema
ielā, Torņu ielā u.c., ir jābūt priekšroka gājējiem.
Torņu ielas sākumā, pie pārbrauktuves ir neliels placis, kur
liek mašīnas jau gadiem. Man liekas, ka jūrai ir jābūt pieejamai
arī citiem cilvēkiem ne tikai šejienes iedzīvotājiem. Līdz ar to,
šo placi varētu noasfaltēt, nobruģēt, mazliet paplašināt, lai
pieejamība būtu vismaz 6-10 mašīnām (līdzīgi kā Carnikavā
pie promenādes). Ir ģimenes ar bērniem, cilvēki ar kustību
traucējumiem vai vecāka gājuma cilvēkiem, kam aiziet no
stacijas, iziet cauri mežam un tad mērot šo ceļu atpakaļ ir
milzīgs gabals. Līdz ar to pieejamībai jābūt.
Arī tur tiek bieži piemētāts ar atkritumiem, tad vajadzētu uzlikt
LIELAS zīmes nevis A4 formāta zīmes, atkritumus neizmētāt.
+atkrituma tvertni un soliņu.
Tas, ka liek mašīnas gar ceļa malu Torņu ielas sākumā pie
pārbrauktuves man mazāk traucē, tomēr līdz Langas ielai. Pēc
tam tas jau kļūst traucējoši. Tad pretējā ielas pusē arī būtu jābūt
zīmei apstāties aizliegts, jo sāk likt arī tur, bet tajā vietā ir garš
līkums un redzamība ir apgrūtināta.
Runājot par Takas problemātiku. Pirmkārt ir vajadzīgas
vairākas miskastes. Ziemā pie jūras miskastes neizliek, līdz ar
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(1.pielikums – Rīcības plāna izmaiņas, 2.pielikums –
Investīciju plāna izmaiņas, 3.pielikums –
Pašvaldības īstenotie projekti, 4.pielikums –
Iedzīvotāju aptaujas atbilžu rezultāti, 5.pielikums –
Attīstības programmas uzraudzības rādītāji.).”
Viena no četrām Ādažu novada ilgtermiņa
prioritātēm ir “IP2: Videi draudzīgs un darbīgs
novads”, kas paredz, ka novadā jāveicina vides
pieejamība un tās aizsardzība. Domājot par dabas
vides aizsardzību un sakoptību, kā arī brīvā laika
pavadīšanas iespējām, Attīstības programmā ir
noteikti vairāki rīcības virzieni:
• RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju
labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas
vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība
piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā,
• RV4.2: Dabas parka “Piejūra” attīstība,
• RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla
popularizēšana.
Attīstības programmā veikti šādi labojumi:
• Uzdevums “U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt
esošos plānošanas dokumentus” papildināts ar
jaunu pasākumu “Ā13.1.2.22. Ādažu novada
tūrisma taku attīstības un apsaimniekošanas
plāna izstrāde”,
• Pasākuma “Ā4.1.1.5. Dabas taku izveide”
rezultatīvie rādītāji papildināti, izsakot tos šādā
redakcijā: “Ādažu novadā izveidotas dabas takas
(t.sk., pie Mazā Baltezera, Baltezerā, Kadagā, pie
Vējupes, Garkalnē pie Gaujas u.c.), izvērtējot,
kāda veida atbilstošu infrastruktūru (pievadceļi,
stāvvietas, miskastes, labierīcības) nepieciešams
un iespējams izveidot konkrētā vietā.”

Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

to ir viena miskaste takas sākumā. Un cilvēki izmētā
atkritumus atkal visas takas garumā, mazinot takas šarmu.
Piekrītu, ka ejot uz taku var apstāties stacijā, bet tad ir jāizvieto
vairāki soliņi +miskastes no stacijas līdz takai, kur cilvēki var
atpūsties. Pretējā gadījumā, jūra un taka ir pieejama tikai
veselajiem, jaunajiem un spēcīgajiem nevis lielākajai daļai
cilvēku.
Runājot par jūru, arī bieži saskaros, ka cilvēki laiž suņus bez
pavada, kas man netraucētu, ja tie tiktu pieskatīti. Jau
neskaitāmas reizes man ir pieskrējuši suņi klāt un viņu
saimnieki reaģē maz, turklāt, ne vienmēr tie ir bijuši draudzīgi
suņi. Šis man arī paliek traucējoši, ka ejot uz jūru es apdomāju
vai šoreiz man kāds suns pieskries klāt un vai neiekodīs. Uz
takas arī esmu redzējusi kā iet saimniece ar suni bez pavada,
suns pieskrien maziem, pretimnākošiem bērniem, un
saimniecei pilnīgi vienalga, ka bērni ir sastinguši un jūtas
nedroši.
Vēl ir viena problemātika sakarā ar cilvēku plūduma
pieaugumu tiem, kas dzīvo gar šoseju, kā manas ģimenes
gadījumā. Karstajās vasaras dienās mašīnas brauc līdz pat 2
naktī, un neturēt vaļā logus ir neiespējami, līdz ar to ir grūtības
iemigt, jo ir nepārtraukts troksnis. Vēl jo vairāk, brīvdienās
mašīnu skaits pieaug izteikti. Dzīvojot šeit patstāvīgi jau 4
gadus, ir jūtami palielinājusies mašīnu plūsma, līdz ar to
troksnis. Arī šo aspektu ir vērts apsvērt, kā vietējiem
iedzīvotājiem justies ērti, kad mašīnas braukā visu laiku.
Patreiz ir sajūta, ka es dzīvoju nepārtrauktā troksnī.
Aizsargsēta vai aizsragvalnis, kas slāpē troksni arī būtu
vēlams.
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•

•

•

Pasākuma “C4.2.1.1.
Dalība dabas parka
“Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā”
rezultatīvie rādītāji papildināti, izsakot tos šādā
redakcijā: “Dabas parka “Piejūra” dabas
aizsardzības plānā integrētas novada ilgtspējīgas
attīstības intereses atbilstoši IAS. Izplānotas
gājēju un velosipēdistu takas no visiem piejūras
ciemiem. Gar/pie ielām (Laivu iela, Skautu iela,
Lilastes iela, Ziemeļu iela) paredzētas auto
stāvvietas, izvērtējot, kāda veida atbilstošu
infrastruktūru
nepieciešams un iespējams
izveidot konkrētā vietā”.
Pasākuma “C4.2.2.1. Gājēju celiņu izveide uz
jūru” rezultatīvie rādītāji papildināti, izsakot tos
šādā redakcijā: “Virzot cilvēku plūsmas,
mazināta antropogēnā slodze dabas parka
teritorijā. Izveidotas gājēju takas no ciemiem uz
jūru atbilstoši dabas parka “Piejūra” dabas
aizsardzības plānam (Garupē; Carnikavā (no
Laivu ielas, Jūras ielas); Gaujā (no Skautu ielas)),
izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru
nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā
vietā. Gājēju celiņš ar tiltiņu pāri Lilastes upei.”.
Pasākuma “C4.2.2.4. Aktīvās atpūtas taku tīkla
izveide dabas parkā “Piejūra”” rezultatīvie
rādītāji papildināti, izsakot tos šādā redakcijā:
“Virzot cilvēku plūsmas, mazināta antropogēnā
slodze dabas parka teritorijā. Izveidotas aktīvās
atpūtas takas atbilstoši dabas parka “Piejūra”
dabas aizsardzības plānam – Carnikavas –
Garupes teritorijā; Kalngales – Garciema
teritorijā; Gaujas – Lilastes teritorijā, izvērtējot,
kāda
veida
atbilstošu
infrastruktūru

Nr.p.
k.
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M.G.
(17.05.)

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

Skat. 24.05.2021. vēstuli (6.pielikums).
Ar šo vēstuli vēlos izteikt arī savu atbalstu Garciema
iedzīvotājas Larisas Zaicevas izteiktajam un zemāk
nocitētajam viedoklim (skat. 3.pielikumu) par Garciema
attīstības problēmām un lūdzu ņemt vērā arī manu viedokli,
plānojot to.
Šobrīd esmu Ādažu iedzīvotājs, tomēr 2021. gada laikā
plānoju pabeigt savrupmājas būvniecību Garciemā un
pārcelties uz pastāvīgu dzīvesvietu tajā.
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nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā
vietā. Gājēju celiņš ar tiltiņu pāri Lilastes upei”.
Plānojot jaunas aktivitātes saistībā ar taku un tūrisma
attīstību nākotnē tiks rūpīgāk izvērtētas konkrētās
teritorijas, lai jaunā infrastruktūra nepasliktinātu
vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Garciemā plānots ierīkot video novērošanu
(Pasākums “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”).
Attīstības programmas uzdevums “U13.1.2:
Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas
dokumentus” tika papildināta ar jaunu pasākumu:
“Ā13.1.2.21. Ādažu novada satiksmes drošības
plāna izstrāde”, kura ietvaros tiks runāts par drošas
transporta / gājēju sistēmas izveidošanu.
Torņu ielas sākuma stāvlaukums - pašvaldības
īpašumā tikai iela; lai paplašinātu un veidotu
stāvlaukumu, jārisina īpašuma jautājums. Satiksmes
organizēšana un atkritumu apsaimniekošana,
labiekārtošana – pievienoti pie atbilstošām Attīstības
programmas sadaļām.
Skatīt atbildi pie 22.punkta.
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36

AP,
Stratēģija,
Vides
pārskats

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
Visos dokumentos lūdzam aizstāt vārdus “NBS poligona
teritorija” ar vārdiem “Ādažu militārā poligona teritorija”.

Ņemts vērā

37

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

39

Stratēģija

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
Visos dokumentos lūdzam precizēt attēlos atspoguļoto Ādažu
militārā poligona teritoriju, jo Saulkrastu novada daļā ir
notikusi poligona paplašināšana.
Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
11. lpp. 2. rindkopas palīgteikumu izteikt šādā redakcijā: “kurš
tiek izmantots militārām vajadzībām, bet atsevišķos
gadījumos, saņemot speciālu atļauju, pieļaujamas arī
nemilitāras aktivitātes NBS noteiktajā kārtībā.”, lai akcentētu,
ka poligona pamatizmantošana ir militāra rakstura, bet citas
aktivitātes veicamas pakārtoti ierobežotā apmērā – speciālās
atļaujas tiek izsniegtas gadījumos, kad piekļuve poligonam
nepieciešama publisku personu funkciju izpildei (Valsts Vides
dienestam, Dabas aizsardzības pārvaldei u.tml.) vai citos
atsevišķos gadījumos saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku
2008. gada 12. maija noteikumiem Nr. 6 “Kārtība, kādā NBS
vienību objektus izmanto nemilitārām vajadzībām”
Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
13. lpp.
papildināt
mežu
teritorijas
nozīmīgākās
plānotās/vēlamās izmaiņas aprakstu ar teikumu šādā redakcijā:
“Jāņem vērā, ka mežsaimniecības teritorijas var tikt
izmantotas jaunu militāro objektu izveidei un attīstībai”, kā arī
25. lpp. papildināt dabas teritoriju plānošanas un attīstības
vadlīnijas ar 12. punktu šādā redakcijā: “12. Lauksaimniecības
un mežsaimniecības teritoriju izmantošana arī jaunu militāro
objektu izveidei un attīstībai, tai skaitā, nekustamajos
īpašumos, kas nākotnē var tikt pārņemti valsts aizsardzības
vajadzībām.”, jo kopš normatīvo aktu izmaiņām 2020. gada

Ņemts vērā

38

AP,
Stratēģija,
Vides
pārskats
Stratēģija

Nr.p.
k.

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)
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vērā

Vārdi “NBS poligona teritorija” aizstāti ar vārdiem
“Ādažu militārā poligona teritorija” Attīstības
programmas 1.sējumā un 5.sējumā.
Vides pārskata un Stratēģijas redakcijas precizētas
atbilstoši atzinumam.
Ādažu militārā poligona teritorija Attīstības
programmā, aktualizētajā Stratēģijā un Vides
pārskata precizēta atbilstoši atzinumam.

Ņemts vērā

Stratēģijas 2.3. nodaļas tekstā veikts papildinājums:
“kurš tiek izmantots militārām vajadzībām, bet
atsevišķos gadījumos, saņemot speciālu atļauju,
pieļaujamas arī nemilitāras aktivitātes NBS
noteiktajā kārtībā.”.

Ņemts vērā

Stratēģija papildināta:
• 3.1.nodaļā 13. lpp. – “Jāņem vērā, ka
mežsaimniecības teritorijas var tikt izmantotas
jaunu militāro objektu izveidei un attīstībai”,
• 3.6.nodaļā 25. lpp. – papildinātas dabas teritoriju
plānošanas un attīstības vadlīnijas ar 12. punktu
šādā redakcijā “12. Lauksaimniecības un
mežsaimniecības teritoriju izmantošana arī jaunu
militāro objektu izveidei un attīstībai, tai skaitā,
nekustamajos īpašumos, kas nākotnē var tikt
pārņemti valsts aizsardzības vajadzībām.”

Nr.p.
k.
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uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
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40

Stratēģija

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

41

Stratēģija

42

AP

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)
Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

2
3

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

nogalē2 arī lauksaimniecības un mežu teritorijas atļauts
izmantot valsts aizsardzības iestāžu apbūvei, kas ir būtiski
kontekstā ar normatīvā regulējuma prasību3 pašvaldības
teritorijas plānojuma izstrādi veikt atbilstoši stratēģijai
Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
30. lpp. vadlīniju 1. punktā aizstāt vārdus “militārā poligona
administrāciju” ar saīsinājumu “NBS”, kura struktūrvienība
(Nodrošinājuma pavēlniecības 3. Reģionālā nodrošinājuma
centra Poligona atbalsta centrs) nodarbojas ar poligona
administrēšanu, un svītrot vārdus “izveidojot kopēju militāro
inovāciju teritoriju”, ņemot vērā, ka 1. punkta apakšpunktos
uzskaitītās darbības nav saistītas ar kopējas militāro inovāciju
teritorijas izveidi, kā arī šādas teritorijas izveide nav tikusi
pārrunāta ar Ministriju
Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
31. lpp. tekstā un kartē aizstāt vārdus “Nacionālie bruņotie
spēki” ar vārdiem “Aizsardzības ministrija”
Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
1. sējuma 13. lpp. rindkopu par meža piederību papildināt ar
Aizsardzības ministriju, kuras valdījumā ir aptuveni 3 600 ha
liela meža platība

Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

Ņemts vērā

Stratēģija izlabota atbilstoši atzinumā sniegtajiem
komentāriem.

Ņemts vērā

Stratēģija izlabota atbilstoši atzinumā sniegtajiem
komentāriem.

Ņemts vērā

Attīstības programmas 1.sējuma nodaļas “2.6. Meži
un purvi” pirmā rindkopa papildināta ar informāciju
par Aizsardzības ministrijas valdījumā esošām mežu
platībām, izsakot to šādā redakcijā “Uz 2020.gada
sākumu 64%, jeb 15 641,22 ha Ādažu novada
teritorijas bija meža zemes, t.sk., 12 478,45 ha meži.
Lielākā daļa (58%) visu mežu valdītāji ir A/S
“Latvijas valsts meži” (Rietumvidzemes reģions),
kas pastāvīgi palielina meža platības. LR
Aizsardzības ministrijas valdījumā ir aptuveni 3 600
ha liela meža platība. Pārējie meži pieder
privātpersonām, Rīgas pašvaldībai un Ādažu
pašvaldībai”.

https://likumi.lv/ta/id/317952-grozijumi-ministru-kabineta-2013-gada-30-aprila-noteikumos-nr-240-visparigie-teritorijas-planosanas-izmantosanas-un-apbuves-not
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23. panta pirmā daļa
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43

AP

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
1. sējuma 18. lpp. precizēt Ādažu militārā poligona zemes
lietošanas veidu aprakstu, izsakot to šādā redakcijā: “Ādažu
militārā poligona teritorija. Lielāko daļu poligona teritorijas
aizņem meži, nedaudz mazāk - pārējās zemes (smiltāji u.c.).
Pārējā teritorijā sastopami arī purvi u.c. veidi.”

Ņemts vērā

44

AP

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

Ņemts vērā

45

AP

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
1. sējuma 88. lpp. autoceļa A1 problēmvietu sarakstā minēts
komplekss “Glaskek”, kurā plānots veidot lielgabarīta LR
militārās tehnikas servisa punktu un lielizmēra tehnikas
tirdzniecības laukumu. Aicinām svītrot vārdus “LR militārās”.
Informējam, ka militārā tehnika pieder Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem, tehnikas apkopei nepieciešamības
gadījumā tiek organizēti centralizēti iepirkumi
Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
1. sējuma 146. lpp. papildināt kultūras un kultūrvēsturisko
objektu saraksta 14. punktu (Piemineklis kritušajiem
karavīriem “Vienotībā spēks”) un 15. punktu (Ādažu
poligons) ar šādu teikumu: “Saskaņā ar NBS īstenoto drošības
politiku piekļuve objektam ir ierobežota.”. Papildus lūdzam
precizēt 14. punktu – vārdus “atvērts muzejs” aizstājot ar
vārdiem “atvērta militāra rakstura vēstures ekspozīciju telpa”

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība
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Attīstības programmas 1.sējuma nodaļa “2.10.
Ainavas daudzveidība” precizēta, izsakot pēdējo
rindkopu šādā redakcijā: “Ādažu militārā poligona
teritorija. Lielāko daļu poligona teritorijas aizņem
meži, mazākās platībās sastopamas “pārejas zemes”
(virsāji, smiltāji u.c.) un purvs. nedaudz mazāk pārējās zemes (smiltāji u.c.). Pārējā teritorijā
sastopami arī purvi u.c. veidi.” .
Attīstības programmas 1.sējuma nodaļā “12.2.
Attīstības programmas definētie izaicinājumi”
precizēta sniegtā informācija par problēmvietām gar
autoceļu A1, izsakot teikumu par “Glaskek”
kompleksu šādā redakcijā: “Kompleksā “Glaskek”
plānots veidot lielgabarīta LR militārās tehnikas
servisa punktu un lielizmēra tehnikas tirdzniecības
laukumu”.
Attīstības programmas 1.sējuma 7.pielikums “Ādažu
novadā esošie kultūras, kultūrvēsturiskie un apskates
objekti” papildināta informācija par 14. un 15.
objektu, izsakot tekstu šādā redakcijā:
• “14. Piemineklis kritušajiem karavīriem
“Vienotībā spēks” (2014.g., tēlnieks K.Strauts),
atrodas Ādažu militārās bāzes teritorijā, Kadagā.
Pašvaldībai pie pieminekļa notikuši daži
sadarbības projekti – Lāčplēša dienas svinības.
Saskaņā ar NBS īstenoto drošības politiku
piekļuve objektam ir ierobežota.”.
• “Ādažu poligons, dibināts 1928.gadā (šobrīd
Ādažu militārā bāze). Bāzes teritorijā 2020.gada
nogalē tika atvērts muzejs atvērta militāra
rakstura vēstures ekspozīciju telpa. Saskaņā ar
NBS īstenoto drošības politiku piekļuve
objektam ir ierobežota.”.
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46

AP

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

47

AP

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

48

AP

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

49

AP

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
1. sējuma 164. lpp. sadaļā “Vājās puses” svītrot nepatieso
apgalvojumu, ka par lielu daļu Ādažu novada teritorijas netiek
maksāts NĪN (poligona teritorija). Vēršam uzmanību, ka no
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas saskaņā ar likumu
“Par nekustamā īpašuma nodokli” ir atbrīvotas tikai Nacionālo
bruņoto spēku funkciju izpildes nodrošināšanai paredzētās
būves, bet ne zeme.
Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
1. sējuma 165., 166. lpp. SVID analīzē attiecībā uz satiksmes
infrastruktūru un organizāciju sadaļā “Draudi” lūdzam svītrot
punktu “NBS attīstības plāni” un izteikt šādā redakcijā punktu
par armijas nespēju piedalīties kopējā infrastruktūras attīstībā:
“Aizsardzības ministrijas ierobežotās iespējas nodrošināt
līdzfinansējumu pašvaldības infrastruktūras attīstībā”
Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
1. sējuma 195. lpp. SVID analīzē sadaļā “Iespējas” svītrot
punktu “Vienoties ar NBS par sporta bāžu izmantošanu
novada iedzīvotājiem, kā tas bija sākotnēji plānots”.
Informējam, ka Ādažu militārās bāzes sporta komplekss
atrodas teritorijā ar ierobežotu piekļuvi un šobrīd tam nav
paredzēts mainīt piekļuves veidu.
Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
1. sējuma 204. lpp. SVID analīzē sadaļā “Iespējas” attiecībā uz
dabas resursiem ir norādīta sadarbība ar armiju par NATURA
2000 teritorijas izmantošanu – lūdzam norādīt precīzāk, kāda
veida sadarbība ir paredzēta vai svītrot šo punktu
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Ņemts vērā

Attīstības programmas 1.sējuma 15.pielikums
“Darba grupu SVID analīze” pie sadaļas “Investīciju
piesaiste” svītrots teikums “Par lielu daļu Ādažu
novada teritorijas netiek maksāts NĪN (poligona
teritorija).”.

Ņemts vērā

Attīstības programmas 1.sējuma 15.pielikums
“Darba grupu SVID analīze” pie sadaļas “Satiksmes
infrastruktūra un organizācija” svītrots teikums
“NBS attīstības plāni” un aizstāt to ar teikumu
“Aizsardzības ministrijas ierobežotās iespējas
nodrošināt
līdzfinansējumu
pašvaldības
infrastruktūras attīstībā.” .
Attīstības programmas 1.sējuma 15.pielikums
“Darba grupu SVID analīze” pie sadaļas “Sports”
svītrots teikums “Vienoties ar NBS par sporta bāžu
izmantošanu novada iedzīvotājiem, kā tas bija
sākotnēji plānots.”.

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Attīstības programmas 1.sējuma 15.pielikums
“Darba grupu SVID analīze” pie sadaļas “Dabas
resursi” papildināta informācija par sadarbību ar
armiju NATURA 2000 teritorijas izmantošanā,
izsakot teikumu šādā redakcijā “Sadarbība ar armiju
par NATURA 2000 teritorijas izmantošanu (rīkojot
informatīvās dienas vietējiem iedzīvotājiem un
citiem interesentiem, piem., skolēniem, sniedzot
iespēju apmeklēt atsevišķas teritorijas, kas ikdienā
nav pieejamas, bet kur sastopamas dažādas dabas
vērtības)”.
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50

AP

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

51

AP, Vides Aizsardzība
pārskats
s ministrija
(17.05.)

52

AP

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

53

AP

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
1. sējuma 209. lpp. svītrot teikumu “Sadarbība ar VAMOIC”,
jo konkrētajā apakšpunktā minētās darbības nav Valsts
aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra kompetencē
Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
Saistībā ar 1. sējuma 209. lpp. SVID analīzē (arī Vides
pārskata 21. lpp.) minēto, ka armijas mācību laikā tiek radīti
trokšņi un būtu jāaicina NBS mazināt mācību daudzumu un
skaļumu (lai vismaz brīvdienās iedzīvotājiem nebūtu jāklausās
mācību laikā radītie trokšņi), jāveic pārrunas ar armiju par no
trokšņiem brīviem laikiem – periodiem; armija, skaņojot
mācības novada teritorijā, varētu informēt arī par plānoto
trokšņu paaugstinājuma līmeni, vēlamies skaidrot, ka Ādažu
militārais poligons ir ļoti noslogots un šobrīd nav iespējams
samazināt tā izmantošanas intensitāti. Lai mazinātu Ādažu
militārā poligona noslodzi, tiek attīstīti reģionālie poligoni.
Savukārt, gadījumos, ja ir paredzētas mācības ar paaugstinātu
trokšņu līmeni, NBS izplata attiecīgus publiskus paziņojumus
Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
2. sējuma 22. lpp. papildināt valsts interešu telpas attīstības un
plānošanas sadaļas 2. apakšpunktu ar vārdiem “u.c.
normatīvajiem
aktiem.”,
jo
militārā
poligona
apsaimniekošana, attīstība un izmantošanu regulē ne tikai
norādītie normatīvie akti, bet arī citi, piem., Meža likums u.c.

Ņemts vērā

Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
2. sējuma 23. lpp. aizstāt vārdus “militārā poligona
administrāciju” ar vārdiem “NBS”, kura struktūrvienība
(Nodrošinājuma pavēlniecības 3. Reģionālā nodrošinājuma
centra Poligona atbalsta centrs) nodarbojas ar poligona
administrēšanu

Ņemts vērā

457

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

Attīstības programmas 1.sējuma 15.pielikums
“Darba grupu SVID analīze” pie sadaļas “Gaisa
kvalitāte un troksnis” svītrots teikums “Sadarbība ar
VAMOIC”.
Attīstības programmas 1.sējuma 15.pielikums
“Darba grupu SVID analīze” pie sadaļas “Gaisa
kvalitāte un troksnis” precizēta informāciju par
armijas mācību laikā radītajiem trokšņiem, izsakot
teikumu šādā redakcijā: “Armija, kā viens no
lielākajiem trokšņu piesārņojuma radītājiem –
skaņojot mācības ar paaugstinātu trokšņu līmeni
novada teritorijā, varētu laicīgāk informēt arī par
plānoto trokšņu paaugstinājuma līmeni”.
Vides pārskata redakcija precizēta atbilstoši
atzinumam
un
Attīstības
programmas
15.pielikumam.
Attīstības programmas 2.sējuma apakšsadaļu “1.8.6.
Valsts interešu telpas attīstība un plānošana” otrais
apakšpunkts papildināts, izsakot to šādā redakcijā:
“Ādažu militārā poligona apsaimniekošanu, attīstību
un izmantošanu militārajām mācībām nodrošināt
atbilstoši Aizsardzības ministrijas normatīvajiem
aktiem, kā arī AAA “Ādaži” dabas aizsardzības
plānam u.c. normatīvajiem aktiem.”.
Attīstības programmas 2.sējuma apakšsadaļas
“1.8.6. Valsts interešu telpas attīstība un plānošana”
ceturtais apakšpunkts precizēts, izsakot to šādā
redakcijā: “Veicināt pozitīvu un rezultatīvu
sadarbību starp LR Aizsardzības ministriju, militārā
poligona administrāciju NBS un Ādažu novada
pašvaldību”.

Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

54

AP

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
2. sējuma 23. lpp. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sadaļas
pirmajā apakšpunktā svītrot vārdus “un uzturēšanās režīma
noteikumos”, jo minētais jēdziens nav atbilstošs - prasības
teritoriju izmantošanai tiek noteiktas individuālajos
izmantošanas un aizsardzības noteikumos (un tos ietver
jēdziens “normatīvie akti”)

Ņemts vērā

55

AP

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

Ņemts vērā

56

AP

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
2. sējuma 23. lpp. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sadaļas
trešo apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: “Veicināt ĪADT
publisko pieejamību (izņemot Ādažu militārā poligona
teritorijā ietilpstošo AAA “Ādaži” daļu) un sadarbību ar Dabas
aizsardzības pārvaldi.”, jo publiska pieejamība ir pretrunā ar
NBS īstenoto drošības politiku
Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
3. sējuma 55. lpp. uzdevumā “Īstenot sadarbību ar privātajiem
investoriem, uzņēmējiem, privātpersonām” ietvertā aktivitāte
Ā14.1.2.10. “Sadarbība ar kultūrvēsturiskā mantojuma
glabātājiem: Baltezera un Garkalnes baznīcu draudzēm,
Baltezera Sūkņu stacijas muzeju, Ādažu militāro bāzi,
Dūņezera pazemes bunkura īpašnieku u.c.)” – tā kā Nacionālie
bruņotie spēki neietilpst sadarbības partneru uzskaitījumā, kā
arī neveic aktivitātes saistībā ar kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu, lūdzam svītrot vārdus “Ādažu militāro bāzi”

57

AP

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
3. sējuma 57. lpp. ir norādītas aktivitātes (Vecštāles,
Mežaparka un Iļķenes ceļa atjaunošana un tilta pār Gauju Āņos
būvniecība), kuru īstenošanā kā atbildīgais izpildītājs ir
norādīta Ministrija. Vēršam uzmanību, ka Ministrija ir lēmusi
tikai par finansējuma piešķiršanu Mežaparka ceļa posma
atjaunošanai. Ministrija jau 2021. gada 8. marta vēstulē

Ņemts vērā

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība
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Ņemts vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

Attīstības programmas 2.sējuma apakšsadaļas
“1.8.7. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas”
precizēts pirmais apakšpunkts, izsakot to šādā
redakcijā: “Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās,
plānojot saimnieciskas darbības, ņemt vērā šo
teritoriju normatīvajos aktos, dabas aizsardzības
plānos un uzturēšanās režīma noteikumos iekļautās
prasības teritoriju izmantošanai”.
Attīstības programmas 2.sējuma apakšsadaļas
“1.8.7. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas” trešais
apakšpunkts izteikts šādā redakcijā: “Veicināt ĪADT
publisko pieejamību, (izņemot Ādažu militārā
poligona teritorijā ietilpstošo AAA “Ādaži” daļu) un
sadarbību ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Ādažu
poligona administrāciju”.
Attīstības
programmas
3.sējuma
pasākums
“Ā14.1.2.10. Sadarbība
ar
kultūrvēsturiskā
mantojuma glabātājiem: Baltezera un Garkalnes
baznīcu draudzēm, Baltezera Sūkņu stacijas muzeju,
Ādažu militāro bāzi, Dūņezera pazemes bunkura
īpašnieku u.c.)” izteikts šādā redakcijā: “Ā14.1.2.10.
Sadarbība
ar
kultūrvēsturiskā
mantojuma
glabātājiem: Baltezera un Garkalnes baznīcu
draudzēm, Baltezera Sūkņu stacijas muzeju, Ādažu
militāro bāzi, Dūņezera pazemes bunkura īpašnieku
u.c.)”.
Attīstības programmas 3.sējumā un 4.sējumā sadaļā
par atbildīgajiem izpildītājiem pievienota zemsvītras
atsauce: “Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes
īstenošanā nav pieņemts lēmums”:
• pie pasākuma “Ā14.1.4.1. Vecštāles ceļa
atjaunošana”,

Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

58

AP

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

59

Vides
pārskats

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

60

Vides
pārskats

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

61

Vides
pārskats

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

62

Vides
pārskats

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

Nr. MV-N/585 norādīja, ka ierobežota finansējuma apstākļos
šobrīd nesaskata iespēju plānot ilgtermiņa investīcijas
pašvaldībās, t.sk. Ādažu novada pašvaldībā.
Ņemot vērā minēto, lūdzam pārējās pozīcijās (Vecštāles un
Iļķenes ceļa atjaunošana un tilta pār Gauju Āņos būvniecība),
kurās kā atbildīgais izpildītājs ir norādīta Ministrija, pie “AM”
pievienot zemsvītras atsauci – “Provizoriski. Par AM dalību
aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums”. Līdzīgu
zemsvītras atsauci lūdzam pievienot attiecīgajās 4. sējuma 41.
un 42. lpp. aktivitātēs
Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
3. sējuma 57. un 98. lpp. norādīts pasākums “Vietējo un NBS
sporta treneru pieredzes apmaiņas nodrošināšana” –
informējam, ka Ministrijas rīcībā nav informācijas par šāda
veida pasākuma/aktivitātes īstenošanu. Ņemot vērā minēto,
lūdzam precizēt sadarbības priekšmetu vai svītrot pasākumu.
Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
4. lpp. 3. rindkopā no apakšas precizēt redakciju, jo minētas
trīs Natura 2000 teritorijas, bet uzskaitītas četras
aizsargājamās teritorijas.
Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
18. lpp. rindkopu par meža piederību papildināt ar
Aizsardzības ministriju, kuras valdījumā ir aptuveni 3 600 ha
liela meža platība.
Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
21. lpp. svītrot teikumu “Sadarbība ar VAMOIC”, jo
konkrētajā apakšpunktā minētās darbības nav Valsts
aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra
kompetencē.
Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
31. lpp. precizēt karti, kurā kā potenciāli piesārņotas ir
norādītas 3 vietas Ādažu nacionālajā mācību centrā, taču
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Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

•
•

pie pasākuma “Ā14.1.4.5. Iļķenes ceļa
atjaunošana”,
pie pasākuma “Ā14.1.4.6. Tilta pār Gauju Āņos
būvniecība”.

Ņemts vērā

Attīstības programmas 3.sējumā svītroti pasākumi
“Ā14.1.4.4. Vietējo un NBS sporta treneru pieredzes
apmaiņas nodrošināšana” un “C14.1.4.1. Vietējo un
NBS
sporta
treneru
pieredzes
apmaiņas
nodrošināšana”.

Ņemts vērā

Vides pārskata
atzinumam.

redakcija

precizēta

atbilstoši

Ņemts vērā

Vides pārskata
atzinumam.

redakcija

precizēta

atbilstoši

Ņemts vērā

Vides pārskata
atzinumam.

redakcija

precizēta

atbilstoši

Ņemts vērā

Vides pārskata
atzinumam.

redakcija

precizēta

atbilstoši

Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

63

Vides
pārskats

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

64

Vides
pārskats

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

65

Vides
pārskats

Aizsardzība
s ministrija
(17.05.)

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

saskaņā ar Potenciāli piesārņoto un piesārņoto vietu reģistra
lietotnes karti tāda ir tikai viena (apakšējā).
Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
33. lpp. svītrot pēdējo rindkopu par sekām bioloģiskās
daudzveidības aspektā, ja plānošanas dokumenti netiek
īstenoti, jo Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu
centrs veic Aizsardzības ministrijas īpašumā esošo īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu neatkarīgi no
sadarbības ar pašvaldību esamības. Saistīti svītrot vārdus
“Aizsardzības ministrijas Ādažu poligona administrāciju”
6.1. nodaļas pēdējā rindkopā.
Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
36. lpp. svītrot norādīto informāciju ietekmes un apdraudošo
faktoru, kā arī ierobežojumu aprakstā, jo dabas lieguma
“Lieluikas un Mazuikas ezeri” teritorija nav izmantojama
rekreācijai gan saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada
22. oktobra noteikumiem Nr. 493 “Aizsargājamo ainavu
apvidus “Ādaži” individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi” un dabas aizsardzības plānu, gan NBS īstenoto
drošības politiku. Papildināt normatīvo aktu uzskaitījumu ar
Ministru kabineta 2019. gada 22. oktobra noteikumiem
Nr. 493 “Aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
Skat. 24.05.2021. atzinumu (7.pielikums).
39. lpp.
aizsargājamo
ainavu
apvidus
“Ādaži”
apsaimniekošanas pasākumu raksturojumu izteikt šādā
redakcijā: “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu
centrs regulāri veic Ādažu militārajā poligonā ietilpstošās
aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” daļas apsaimniekošanu,
lai nodrošinātu dabas vērtību saglabāšanu.”. Papildināt
normatīvo aktu uzskaitījumu ar Ministru kabineta 2019. gada
22. oktobra noteikumiem Nr. 493 “Aizsargājamo ainavu
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Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

Ņemts vērā

Vides pārskata
atzinumam.

redakcija

precizēta

atbilstoši

Ņemts vērā

Vides pārskata
atzinumam.

redakcija

precizēta

atbilstoši

Ņemts vērā

Vides pārskata
atzinumam.

redakcija

precizēta

atbilstoši

Nr.p.
k.

66

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

AP

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

Upmalu
attīstības
biedrība
(21.05.)

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

apvidus “Ādaži” individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi”.
Skat. 20.05.2021. atzinumu (8.pielikums).
Biedrība “Upmalu attīstības biedrība”, kura darbības mērķis ir
pārstāvēt Ādažu novada Kadagas ciema teritorijā esošās
apdzīvotās vietas Upmalas iedzīvotājus un nekustamo
īpašumu īpašniekus (turpmāk – Biedrība) Upmalu labklājīgas
pastāvēšanas un attīstības nolūkā, Ādažu novada Attīstības
programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas publiskās
apspriešanas ietvaros sniedz savu viedokli un komentārus.
Upmalas ir apdzīvota vieta Ādažu novadā, Kadagas ciema
teritorijā, Gaujas krastā pie autoceļa A1. Sākotnēji
izveidojusies kā dārzkopības kooperatīvs, bet laika gaitā
izveidojusies par savrupmāju ciematu (skat. vēstules
pielikumu Nr.1)
Upmalu iedzīvotāji jau ilgstoši – kopš 2012. gada – ir
aicinājuši gan pašvaldību, gan Vides un reģionālās attīstības
ministriju (turpmāk – VARAM) ņemt vērā, ka, ievērojot
plānotos un jau realizētos plūdu novēršanas pasākumus Ādažu
un Carnikavas novadu teritorijās, Upmalām būtiski pieaudzis
gan plūdu risks, gan strauja Gaujas krasta erozijas ietekme.
Gan vēstulēs, gan tikšanās reizēs ar pašvaldību Upmalu
iedzīvotāji un nekustamo īpašumu īpašnieki ir lūguši rast
risinājumu Upmalu pasargāšanai no šiem riskiem.
2011. gadā SIA “Procesu analīzes un izpētes centrs” izstrādāja
pētījumu “Applūduma risku modelēšana Gaujas lejtecē”4, kā
arī 2013. gadā veica Gaujas lejteces hidraulikas
datormodelēšanu. Minētajā pētījumā tika sniegti arī ieteikumi
pretplūdu pasākumu inženierrisinājumiem Carnikavas un
Ādažu novadu teritorijās. Piedāvāto pretplūdu risinājumu

4

Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Ņemts vērā

http://www.carnikava.lv/images/Izvelnes/Attistiba/Dambis/Petijumi/Appluduma_risku_modelesana_Gaujas_lejtece.pdf;
http://www.carnikava.lv/images/Izvelnes/Attistiba/Dambis/Petijumi/Papildinatie_pielikumi.pdf
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Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

Viena no četrām Ādažu novada ilgtermiņa
prioritātēm ir “IP1: Labas infrastruktūras novads”,
kas paredz, ka novadā jāattīsta tehniskā
infrastruktūra,
jāveic
pielāgošanās
klimata
pārmaiņām, jānodrošina pretplūdu un meliorācijas
sistēmu darbības nepārtrauktība. Domājot par
darbspējīgām polderu un citām meliorācijas
sistēmām, Attīstības programmā ir noteikts rīcības
virziens “RV2.1: Polderu un citu meliorācijas
sistēmu attīstība un atjaunošana”.
Attīstības programmas 4.sējums papildināts,
pasākumu “Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja izbūve
Pārgaujas pusē (labajā krastā)”, kas paredz izbūvēt
Upmalu aizsargdambi Pārgaujas pusē (labajā krastā)
esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai,
norādot Investīciju plānā pie VTP2: Darbspējīgas
polderu un citas meliorācijas sistēmas, ar kopējām
plānotajām izmaksām 500 000 EUR.
Informējam, ka Attīstības programmas 1.redakcijā ir
ietverti vairāki pasākumi, lai izvērtētu esošo
situāciju applūstošanās teritorijās un noteiktu
nepieciešamos pretplūdu pasākumus Ādažu novadā:
• Ā2.1.3.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un
nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu
risku mazināšanai,
• Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu
un rīcības noteikšana,

Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

skaitā bija paredzēts aizsargdambis D4 ar sekojošu
pamatojumu: Dzirnupes, Siguļu un Upmalu (Ādažu novads)
ciemu applūšanu, tai skaitā Dzirnupes ielas applūšanu var
novērst ar aizsargdambi D4 no Dzirnupes līdz autoceļam A1
un tālāk gar ciematu Upmalas (Ādažu novada teritorijā).
Lielāka daļa D4 dambja, kas saskaņā ar pētījuma
dokumentiem ir vienota hidrotehniska būve, atrodas
Carnikavas novada teritorijā, taču neliels noslēdzošais dambja
posms (gar Upmalām) atrodas Ādažu novada teritorijā.
Dambja D4 posms Ādažu novada teritorijā pie Upmalām
netika realizēts.
2014. gadā radās cerība, ka situācija uzlabosies – Ādažu
novada pašvaldība kopīgi ar VARAM sāka meklēt risinājumus
aizsargdambja būvniecībai Ādažu novada Upmalās. Tas
rezultējās ar Ādažu novada domes 22.12.2017 lēmumu Nr.289
“Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku
apdraudējumu Ādažu novadā” realizāciju”, paredzot to īstenot
2 daļās:
1.aktivitāte - Ādažu centra poldera aizsargdambja atjaunošana,
poldera sūkņu stacijas pārbūve un Gaujas kreisā krasta
nostiprināšana;
2.aktivitāte - Upmalu aizsargdambja pārbūve un Gaujas labā
krasta nostiprināšana.
Ādažu novada teritorijas plānojumā, kurš apstiprināts ar
Ādažu novada domes 27.03.2018. sēdes lēmumu Nr.49,
Gaujas krasta posms gar Upmalām ir atzīts par erozijas risku
teritoriju (TIN14), kā arī teritorijas plānojuma grafiskajā attēlā
“Applūstošās un plūdu riska teritorijas” ir attēlots plānotais
Upmalu aizsargdambis.
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Taču Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.
gadam Rīcības plānā5, kurš aktualizēts ar Ādažu novada domes
22.10.2019. lēmumu Nr.206, redzama sekojoša informācija:
Aktivitātes U4.1.3 “Novērst/mazināt plūdu riskus” ietvaros
plānotas apakšaktivitātes
4.1.3.9. Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto
teritoriju applūšana - Upmalu aizsargdambis (būvprojekts)
Izpildīts. Izstrādāts būvprojekts minimālajā sastāvā. Ar Ādažu
novada domes 23.07.2019. lēmumu Nr.140 aktivitātes pie
Upmalu aizsargdambja būvprojekta izstrādes pārtrauktas
(projektu nesaskaņo skarto zemes gabalu īpašnieki).
4.1.3.10. Upmalu aizsargdambja būvniecība – rezultatīvais
rādītājs: Pasargātas Gaujas labā krasta teritorijas Upmalās
– nekustamie īpašumi.
Nav plānots īstenot. Ar Ādažu novada domes 23.07.2019
lēmumu Nr.140 aktivitāte pārtraukta (projektu nesaskaņo
skarto zemes gabalu īpašnieki).
Ādažu novada domes 23.07.2019. lēmuma Nr.1406
pamatojumā teikts:
Izvērtējot Projekta 2.daļas aktivitātes P.1.2.(Upmalu
aizsargdambja) būvniecības izmaksas uz vienu deklarēto
iedzīvotāju, kas gūs labumu no pretplūdu pasākumiem, kā arī
to, ka Projektu nesaskaņo skartās zemes īpašnieks, ir saņemts
negatīvs Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides
pārvaldes atzinums, kā arī ir notikusi intensīva Gaujas krastu
erozija, kas vairs neatļauj jaunā aizsargdambja izbūvi atbilstoši
būvprojekta risinājumiem, Projekta realizācija nav
ekonomiski pamatota un lietderīga un ir pretrunā ar Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.pantu. Līdz ar to, tā ir izņemama no Projekta 2 daļas.
5
6

https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2019/10/1.pielikums_Ricibas_plans_aktualizets_2019.10.22..pdf
https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2019/07/140_L%C4%93muma_projekts_11..07.20189._Pl%C5%ABdu-projekts_Grozijumi1.pdf
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Gaujas lejtecē pēdējos gados ir veikta virkne pasākumu gan
Carnikavas novada, gan Ādažu novada teritorijās – vērienīgi
izbūvēti vai rekonstruēti dambji, veikta polderu aizsargdambju
atjaunošana, poldera sūkņu staciju pārbūve, Gaujas krasta
nostiprināšana u.c. pasākumi.
Diemžēl savulaik Ādažu un Carnikavas novadu pašvaldības
acīm redzot ir uzskatījušas par pieņemamu praksi risināt tik
globālu pasākumu kā Gaujas upes plūdu risku novēršana tikai
savas pašvaldības ietvaros, savstarpēji nesadarbojoties un
neņemot vērā pētījumos pamatotus risinājumus un
rekomendācijas. Atšķirībā no visiem citiem abu pašvaldību
plānotajiem un realizētajiem pretplūdu risinājumiem, dambja
D4 posms Ādažu novada teritorijā pie Upmalām netika
realizēts.
Pašvaldību attieksmi ļoti uzskatāmi demonstrē Carnikavas
novada teritorijā pie gājēju tuneļa zem autoceļa A1 izbūvētais
norobežojums (skat. vēstules pielikumu Nr.2).
Gaujas upei gan ir vienalga, kur tieši ir pašvaldību robežas. Ja
upei tiek atņemtas palieņu pļavas un ūdens spēks tiek iegrožots
ar dambjiem, tas laužas ārā kaut kur citur. Atbilstoši pašlaik
īstenotajam pretplūdu plānam tas, visticamāk, notiks Upmalās.
Mājas izmirks, bet lokālo kanalizācijas ietaišu saturs plūdīs uz
jūru. Carnikavas novada teritorija gan palu gadījumā būs
pasargāta, jo ūdens no likteņa varā atstātajām un applūdušajām
Upmalām piepildīs tuneli zem autoceļa, bet, pateicoties
Carnikavas aizsargsienai, tālāk gan netiks.
Upmalām pagaidām ir paveicies, ka pēdējos gados ziemas nav
bijušas bagātas ar sniegu, līdz ar to nav nācies ar izmisumu
sekot tam, kā ceļas ūdens līmenis (kā tas notika 2010. gadā),
taču, kopš realizēti pretplūdu pasākumi Carnikavas un Ādažu
novados, ikviens var uzskatāmi novērtēt, kā šie pasākumi ir
ietekmējuši Gaujas krasta erozijas procesus (skat. pielikumu
Nr.3).
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Atzinīgi novērtējot abu pašvaldību jau veikto ieguldījumu
savu teritoriju un iedzīvotāju pasargāšanai no plūdu un krastu
erozijas riskiem, Biedrība tomēr kategoriski iebilst pret šobrīd
izveidojušos situāciju - izstrādātā pretplūdu risinājumu plāna
nepilnīgas realizācijas dēļ - nav pilnībā izbūvēts dambis D4 Upmalas ir pakļautas daudz augstākam plūdu un krasta
erozijas riskam nekā iepriekš.
Biedrība uzskata, ka nav pieļaujams, ja tiek uzlabota
situācija un drošība vienai teritorijas daļai, bet tādēļ citai
teritorijai tiek radīts kaitējums un vides un drošības
pasliktināšanās. Tas neatbilst ne labai valsts pārvaldībai, ne
Satversmei. Satversmes 115. pants nosaka: „Valsts aizsargā
ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides
stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu”.
Biedrība uzskata par nepieņemamiem sekojošus
kritērijus, uz kuriem balstīts Ādažu novada domes
23.07.2019. lēmums Nr.140, ar kuru izbeigta Upmalu
aizsargdambja būvniecības realizācija:
1) Izvērtētas būvniecības izmaksas uz vienu deklarēto
iedzīvotāju, kas gūs labumu no pretplūdu pasākumiem.
Šāda pašvaldības argumentācija ir klaji demagoģiska – plūdu
gadījumā tiks bojāti un, iespējams, lietošanai vairs nederīgi
kļūs visi nekustamie īpašumi, kas atrodas Upmalās neatkarīgi
no tā, vai to īpašnieki ir deklarējuši savu dzīves vietu Upmalās
vai nē. Applūšanas riskam pakļauto nekustamo īpašumu skaits
Upmalās ir 145. Par visiem šiem nekustamajiem īpašumiem
nekustamā īpašuma nodoklis 100% apmērā nonāk Ādažu
novada pašvaldības budžetā. Biedrības skatījumā, pirms savā
retorikā bieži piesaukt nelielo Upmalās dzīvesvietu
deklarējušo iedzīvotāju skaitu, Ādažu novada pašvaldībai
derētu apsvērt, vai šajā vietā ir nodrošināti droši un labvēlīgi
dzīves apstākļi, lai cilvēki gribētu šeit pastāvīgi dzīvot.
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Biedrība vērš uzmanību, ka Dzīvesvietas deklarēšanās likuma
pamatmērķis ir nodrošināt, lai ikviena persona būtu
sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību,
nevis nodrošināt pašvaldību budžetu ieņēmumus. Turklāt
saskaņā ar Augstākā tiesas spriedumu (2015.g ada 13. marta
sprieduma lietā Nr. SKA-92/2015 6.punkts.) dzīvesvietas
deklarēšanas fakts pats par sevi nevar būt pamats
secinājumam, ka persona ir ieguvusi vai zaudējusi tiesisku
pamatu lietot nekustamo īpašumu.
Līdz ar to deklarēto iedzīvotāju skaits nevar būt par
argumentu, lai radītu šķēršļus Satversmē noteiktajām tiesībām
uz īpašumu un no tām izrietošajām tiesībām netraucēti baudīt
īpašumtiesības7 un tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē8
2) Projektu nesaskaņo skartās zemes īpašnieks
Biedrības rīcībā nav precīzas informācijas par nekustamo
īpašumu īpašnieku iebildumiem. Neformālās sarunās ar
pašvaldību tika minēti vairāki īpašnieki, taču pašvaldība savā
lēmumā skaidri ir ierakstījusi, ka iebilst viens zemes īpašnieks.
Biedrība uzskata, ka šajā gadījumā pašvaldība ir klaji
ignorējusi samērīguma principus - viena cilvēka iebildumi par
neērtībām un traucējumiem viņa nekustamajam īpašumam ir
stādīti augstāk par kaitējumu, ko plūdu un krasta erozijas risku
nenovēršana radīs apmēram 150 nekustamajiem īpašumiem.
Biedrība vērš uzmanību, ka līdzīgi sarežģījumi – nekustamo
īpašumu īpašnieku iebildumi – bija arī aizsargdambju izbūves
procesā Carnikavas novadā. Taču Carnikavas novada
pašvaldība spēja to atrisināt atšķirībā no Ādažu novada
pašvaldības, kuras pārstāvji neoficiāli ir pauduši viedokli, ka
nevēlas iesaistīties tiesvedībā.

7
8

http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/cilvektiesibas/socialas-un-ekonomiskas-tiesibas/tiesibas-uz-ipasumu
http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/cilvektiesibas/socialas-un-ekonomiskas-tiesibas/tiesibas-dzivot-labveliga-vide
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3) Saņemts negatīvs Valsts vides dienesta Lielrīgas
reģionālās vides pārvaldes atzinums
Biedrībai nav bijusi iespēja iepazīties ar Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes atzinuma saturu, taču
ņemot vērā to, ka vide un Gaujas krasts pie Upmalām maz
atšķiras no vides un krasta Carnikavas novada teritorijā,
piemēram, pie Siguļiem (kur ir izbūvēti aizsargdambji), Valsts
vides dienesta negatīvs atzinums varētu vairāk liecināt par
būvprojekta un izvēlētā risinājuma nepietiekamo kvalitāti,
nevis par kādiem īpašiem, tikai pie Upmalām raksturīgiem un
ļoti aizsargājamiem vides apstākļiem.
Iepazīstoties ar publiski pieejamo informāciju Dabas
aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
publiski pieejamo informāciju, Biedrība konstatēja, ka krasta
zonai pie Upmalām nav norādīts pilnīgi nekāds dabas
aizsardzības statuss.
Ņemot vērā gan Carnikavas, gan Ādažu novados jau realizētos
pretplūdu pasākumus, Biedrība cer, ka Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes atzinumā ir ievēroti
vienlīdzības principi – ja faktiskie apstākļi ir salīdzinoši līdzīgi
vairākās lietās, tās tiktu izlemtas līdzīgi, jo procesa
dalībniekiem ir tiesības sagaidīt un paļauties, ka tie saņems
vienādu taisnību visos līdzīgos gadījumos.
Mums - Upmalu iedzīvotājiem un nekustamo īpašumu
īpašniekiem patīk vieta, kur dzīvojam, kura audzinām savus
bērnus. Mēs jau ilgstoši cenšamies savu dzīves vidi veidot
pievilcīgu un sakārtotu.
Vairākus gadus aktīvi iesaistoties projektā “Sabiedrība ar
dvēseli” ir realizētas vides uzlabošanas ieceres - izveidots
bērnu rotaļu laukums un ielu un māju norādes. Iedzīvotāji
regulāri piedalās vides sakopšanas talkās un ikdienā rūpējas,
lai Upmalas būtu laba un droša vieta, kur dzīvot. Un mēs esam
sava novada un savas vietas patrioti.

467

Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

Tādēļ vēl jo sāpīgāk ir aptvert, ka Ādažu novada pašvaldība
savus iedzīvotājus acīm redzot šķiro – nozīmīgākos un mazāk
nozīmīgos. Mēs ģeogrāfiski atrodamies Ādažu novada
nomalē, bet vai tiešām tāpēc mums arī jebkurā ikdienas
situācijā un attieksmē būtu jāizjūt, ka esam nomale?
Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam
1.redakcijas9 dokumentos, kas šobrīd nodoti publiskajai
apspriešanai, 3.sējumā “Rīcības plāns” uzdevuma U2.1.2:
“Uzturēt labā stāvoklī un attīstīt citas meliorācijas sistēmas,
hidrotehniskās būves (aizsargdambi, būnas, sūkņu stacijas
u.c.)” ir norādīts pasākums Ā2.1.2.3. “Upmalu aizsargdambja
izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto
teritoriju applūšanas mazināšanai” ar izpildes termiņu
2027.gads, taču šī paša dokumenta 4.sējumā “Investīciju
plāns” nevienā no norādītajām aktivitātēm nav atrodamas
Upmalas.
Līdz ar to Biedrības ieskatā Upmalu aizsargdambja izbūves
pieminēšana vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentā ir
tikai formāla, bez reālas pašvaldības vēlmes un mērķa to
realizēt.
No likuma “Par pašvaldībām” 3.panta izriet, ka pašvaldība ir
noteiktas administratīvās teritorijas iedzīvotāju izveidota
vietējā vara, kurai uztic darboties attiecīgās sabiedrības daļas
labā.
Biedrības ieskatā līdz šim Ādažu novada pašvaldība,
atsakoties risināt plūdu un krastu erozijas risku apdraudējumu
Upmalām, nav rīkojusies atbilstoši likuma garam – tā nav
darbojusies Upmalu sabiedrības labā, tieši otrādi - ar savu
bezdarbību ir veicinājusi apdraudējuma risku pieaugumu.
Biedrība lūdz pašvaldību vēlreiz iedziļināties, izvērtēt
aprakstīto situāciju un ietvert plānošanas dokumentos
9

https://www.adazi.lv/attistiba/attistibas-programma-2021-2027/
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konkrētus, reālus plānus un pasākumus plūdu un krastu
erozijas risku apdraudējumu Upmalām novēršanai.
Nosūtu jums dažas atziņas un priekšlikumus par Ādažu
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam
projektu un citiem attīstības plānošanas dokumentiem.
Pirmkārt, lūdzu ņemt vērā kā “LR” nav atbilstoša
abreviatūrā valsts “Latvijas Republika” nosaukumam un
“LR” vietā ir jālieto saīsinājums “LV”. Skatīt šeit
https://www.vestnesis.lv/op/2018/218.9 Nav
saprotams,
kāpēc tieši kontekstā ar Aizsardzības ministriju (AM) vai
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) jālieto
abreviatūrā “LR”!? Mums Latvijā nav citu valstu
Aizsardzības ministriju!
Otrkārt, Ādažu novada esošais Aizsardzības ministrijas
(AM) objekts (Ādažu militārais poligons - ĀMP) nav tikai
un vienīgi teritorija, kas aizņem 1/3 daļu no
kopējās Ādažu novada platības. Ādažu novada teritorijā
atrodas lielākais un nozīmīgākais Nacionālo bruņoto
spēku (NBS) militārais objekts, proti, Ādažu militārā bāze
(ĀMB) un tās attīstībā ir veikti ievērojami ieguldījumu,
skatīt
https://www.mod.gov.lv/lv/nozarespolitika/nodrosinajums-un-infrastruktura/militarasinfrastrukturas-attistiba
Rekomendētu termina “poligons” vietā lietot terminu
“Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūra” un “Ādažu militārā
bāze”.
Ikdienā, ieskaitot NATO paplašinātā klātbūtnē Baltijas
valstīs esošos ārvalstu karavīrus, ĀMB uzturas vai darba
pienākumus vismaz 3000 cilvēki (faktiski tā ir 1/7 daļa no
abu apvienoto novadu iedzīvotāju skaita, šobrīd gandrīz
1/4 no Ādažu novada iedzīvotājiem). Minētais ir arī daļēji
atspoguļots stratēģijas 3.9.punktā, taču nepilnīgi.
Vienlaikus būtu jāņem vērā, ka daudzi ĀMB dienējošie un
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Attīstības
programmas
1.redakcijā,
minot
ministrijas, vairs netiek lietota abreviatūra “LR”.
Attīstības programmas tekstā lietotā terminoloģija
labota, ņemot vērā Aizsardzības ministrijas sniegto
17.05.2021.
atzinumu
Nr.
MV-N/1189
jaunveidojamā
Ādažu
novada
plānošanas
dokumentu redakcijām.
Attīstības programmā ir norādīti vairāki pasākumi,
kas saistīti ar pašvaldības informācijas / sniegto
pakalpojumu digitalizāciju:
• Ā1.1.3.1. Esošās situācijas apzināšana (lietus
notekūdeņu kanalizācija un sakari) –
digitalizēšana,
• Ā4.3.2.4. Ūdens ceļu iekļaušana kartēs,
digitalizācija,
• Ā11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un
vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c.
iestādēs, to digitalizēšana,
• Ā16.1.2.1. Digitalizācijas rīku ieviešana darba
organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai,
• Ā16.1.5.1
Pašvaldības
resursu
datu
digitalizācija,
• Ā16.1.5.2. Interaktīvas kartes izveide Ādažu
novadam par aktuālajiem jautājumiem,
• C11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un
vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c.
iestādēs, to digitalizēšana,
• C16.1.2.1 Digitalizācijas rīku ieviešana darba
organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai,
• C16.1.5.1.
Pašvaldības
resursu
datu
digitalizācija
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nodarbinātie ir arī novada iedzīvotāji. Tādējādi ĀMB (AM
vai NBS) ir arī darba devējs un daļu no IIN saņem arī
pašvaldība par šiem novadā dzīvojošiem (deklarētajiem).
Tāpat bāzes personāls, jo sevišķi ārvalstu karavīri, ikdienā
izmanto Ādažu novadā esošu infrastruktūru, proti,
iepērkas, izmanto dažādus pakalpojumus. Mazsvarīgs nav
fakts par AM ieguldījumiem (vēsturiski un nākotnes
perspektīvā) vai piešķirto līdzfinansējumu dažādiem
projektiem Ādažu novadā.
Treškārt, attīstības plānošanas dokumentos maz
uzmanības ir pievērst jautājumiem, kas saistīti ar
pašvaldības sniegto pakalpojumu digitalizāciju. Tāpat ļoti
maz tiek pieminēti jautājumi par to kā novadā tiks īstenota
politika, kas saistīta ar Eiropas “Zaļo kursu” (Green Deal)
un alternatīvo enerģijas resursu izmantošanu (ir minēti
izaicinājumi šajā jomā un vispārēji tas ir apskatīts
attīstības programmas VTP6, sasaistot ar attiecīgo rīcības
plānu, kas ir jāizstrādā līdz 2021.g. jūnijam).
Noslēguma attiecībā uz Ādažu centru būtu jāapsver
iespēja veidot gājēju zonu Gaujas ielā starp Pirmo un
Attekas ielu, kur izņemot sab.transportam, elektroauto
(+cita AER izmantojuši transporta veidi) un velosatiksmei,
citiem transporta līdzekļiem kursēt nevajadzētu.
Esmu jau vairākkārt vērsies Carnikavas novada domē ar
sekojošiem jautājumiem – gājēju ietves izbūve Kalngalē,
Vanagu ielā un Kalngales jūras ceļš. Šajā sakarā vēlos saņemt
no Carnikavas domes atbildes/skaidrojumu attiecībā uz
sekojošiem jautājumiem:
Gājēju ietve Vanagu ielā, Kalngalē
Ņemot vērā, ka jautājums par gājēju ietves izbūvi Vanagu ielā,
Kalngalē joprojām ir prioritāte Kalngales iedzīvotāju dzīves
kvalitātei un Kalngales bērnu drošībai, un ņemot vērā novada
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Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

Attīstības programmas 1.redakcijai ir izstrādāts
pielikums – “Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas
un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam”, kas
raksturo sīkāk, kā plānots īstenot politiku, kas
saistīta ar Eiropas “Zaļo kursu” (Green Deal) un
alternatīvo enerģijas resursu izmantošanu.
Jaunā teritorijas plānojuma redakcijā plānots
konkretizēt, kā organizēt Ādažu pilsētas transporta
plūsmu, t.sk., izvērtējot maģistrālo plūsmu
organizāciju. Attīstības programmas pasākuma
“Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada teritorijas
plānojuma izstrāde” rezultatīvais rādītājs papildināts
ar teikumu “Izvērtēta transporta, t.sk., maģistrālās
plūsmas, organizācija augošās pilsētas apstākļos.
Izstrādāta inženierkominkāciju perspektīvo plānu,
ainavu un pastaigu taku karti”.
Stratēģijā Zaļais kurss pieminēts pie mērķiem.

Daļēji ņemts
vērā

Viena no četrām Ādažu novada ilgtermiņa
prioritātēm ir “IP1: Labas infrastruktūras novads”,
kas paredz, ka novadā jāsekmē attīstīta satiksmes
infrastruktūra, jānodrošina novada dažādo teritoriju
savienojamība. Domājot par ceļa infrastruktūras
uzlabošanu, Attīstības programmā ir noteikti vairāki
uzdevumi:
• U3.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem un
ielām, t.sk., nodrošinot mazāk aizsargātu
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k.
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ciemu infrastruktūras līdzsvarotu attīstību, kāds ir šīs
iniciatīvas pašreizējais statuss un virzība?
#katrsciemssvarīgs
Kalngales promenāde
Esmu vērsies pie SIA “Rīgas meži” ar aicinājumu sakārtot
Kalngales ceļu uz jūru. Pamatojoties uz manu iesniegumu, SIA
“Rīgas meži” 1 reizi 2020.gada vasarā ir atbrīvojuši ceļu no
skujām ar traktortehniku, un apliecinājuši ka šādus darbus
veiks vienreiz gadā. Taču SIA “Rīgas meži” veiks tikai
uzturēšanas darbus, bet neveiks nekādus pārbūves/uzlabošanas
darbus.
Ņemot vērā pretrunīgo informāciju par šo ceļa posmu (Jūs
savā vēstulē rakstiet, ka SIA “Rīgas meži” ir šī ceļa
apsaimniekotājs) savukārt Carnikavas Komunālserviss ir
sniedzis informāciju, ka SIA “Rīgas meži” ir šīs teritorijas
īpašnieks, un ņemot vērā, ka aicināt mani attiecībā uz šo ceļu
vērsties pie apsaimniekotāja, ievērojot Informācijas atklātības
likumu, vēlos iepazīties ar Carnikavas novada domes un SIA
“Rīgas meži” apsaimniekošanas līgumu (vai citu
apsaimniekošanas darbību juridisko pamatu), lai saprastu kāds
ir apsaimniekošanas darbu apmērs un kādas apsaimniekošanas
darbības iedzīvotāji ir tiesīgi no SIA “Rīgas meži” prasīt.
Lūdzu arī Carnikavas novada domes skaidrojumu, kurš ir
atbildīgs par šī ceļa seguma maiņu, ja tāda ir nepieciešama. Ja
šis ceļš nav Carnikavas novada pašvaldības īpašums un
Carnikavas novada pašvaldībai nav tiesiska pamata ceļa
atjaunošanai, vai Carnikavas novada dome ir plānojusi atpirkt
teritoriju, lai ierīkotu Kalngalē pienācīga seguma, labi koptu
un uzturētu ceļu uz jūru?
#katrsciemssvarīgs
Rast iespēju uzcelt/izveidot lielāku mūzikas un mākslas skolu
Carnikavā, nekā tā ir tagad.
Iemesli:
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satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju –
drošību
• U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot
pašvaldības ielas un ceļus
Netiek atbalstīta tādu dzīvojamo zonu attīstība, kur
nav sakārtotas inženierkomunikācijas.
Vanagu ielas (tās daļas, kas ved uz jūru) ietves
izbūvei nepieciešams paplašinājums. Puse ielas
malas ir pašvaldības īpašums, otrai pusei nav. Šis
jautājums jārisina visiem ielas īpašniekiem
sadarbojoties. Pašvaldība īstenos celiņa izveidi, kad
teritorijas attīstītāji par saviem līdzekļiem attīstīs
tīklus. Visu var uzlabot, ņemot vērā satiksmes
organizācijas izmaiņas.
Attīstības programmas 1.redakcija papildināta ar
jauniem pasākumiem:
• “C3.1.1.4. Satiksmes drošības uzlabošanas
projektu izstrāde un īstenošana uz Carnikavas
pagasta ceļiem un ielām”,
• “Ā13.1.2.24.
Ādažu
novada
satiksmes
organizācijas plāna izstrāde”,
• “C14.1.2.5. Sadarbība ceļa infrastruktūras,
mobilitātes jautājumos”.

Ņemts vērā

Viena no četrām Ādažu novada ilgtermiņa
prioritātēm ir “IP3: Izglītots un labklājīgs novads”,
kas paredz pieejamu un daudzpusīgu izglītību.
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Carnikavā visi bērni, kas vēlas mācīties mūzikas un mākslas
skolā, netiek uzņemti, jo ir ļoti mazs/ierobežots vietu skaits.
Tā kā Carnikavas pamatskola tiek pārbūvēta, jo pieaudzis
skolēnu skaits pēdējos gados, tad loģiski, ka esošās Carnikavas
Mūzikas un Mākslas skolas telpas ir pa mazu.
Ja ir Carnikavas Mūzikas un Mākslas skola, tad tai vajadzētu
atrasties vienā lielākā ēkā, nevis sadalītai pa 2 ēkām, kā arī
Carnikavas pamatskolas tuvumā, lai būtu bērniem ērti
sasniedzama.
Ādažu mūzikas un mākslas skola atrodas salīdzinoši tālu, lai
to ērti varētu salāgot ar mācībām Carnikavas pamatskolā, kā
arī sabiedriskais transports Carnikava - Ādaži - Carnikava
maršrutā iet reti un aizņemtu diezgan daudz laika loģistikai.
Diezin vai Ādažos dzīvojošie un mācošies bērni brauktu uz
Carnikavas Mūzikas un Mākslas skolu, ja Ādažos nebūtu
Ādažu Mūzikas un Mākslas skola.
Skat. 21.05.2021. vēstuli (9.pielikums). Iedzīvotāji, kas ir
parakstījuši iesniegumu:
1) Ir kategoriski pret jaunas maģistrālās vai kādas citas
kategorijas ielas izbūvi pāri ūdenstilpnei Vējupe.

Skat. 21.05.2021. vēstuli (9.pielikums). Iedzīvotāji, kas ir
parakstījuši iesniegumu:
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Attīstības programmas 1.redakcija paredz pasākumu
“C5.1.2.3. Carnikavas mūzikas un mākslas skolas
korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā”.

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Minētajā teritorijā nav paredzēts izbūvēt jaunas
maģistrālas ielas pāri ūdenstilpnei Vējupe. Ādažu
pagastā jaunas ielas plānots būvēt Stapriņos
(Vidlauku iela, Zelmeņu iela), Ādažos (Attekas ielas
turpinājums) un Kadagā (starp daudzdzīvokļu
mājām).
Iesniegumā minētā karte “14.pielikums – Ādažu
novada transporta shēma” (tāpat kā citi tīmekļvietnes
www.adazi.lv
sadaļā
“Pašvaldība”/“Plāni”
pielikumi) bija novecojuši un attiecās uz iepriekšējo
teritorijas plānojumu. Kļūda ir novērsta un vecie
dokumenti ir dzēsti. Aktuālais teritorijas plānojums
ievietots
tīmekļvietnes
sadaļā
“Būvniecība”/“Teritorijas plānojums”.
Attīstības programma neparedz likvidēt tiltiņu vai to
pārveidot par motorizēta transporta kustībai domātu
tiltu. Rīcības plānā ietverts pasākums “Ā3.1.5.1.
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2) Ir kategoriski pret Kājinieku tiltiņa likvidēšanu, pārbūvējot
to jebkurā veidā par motorizēta transporta kustības tiltu vai
pārbrauktuvi.
Skat. 21.05.2021. vēstuli (9.pielikums). Iedzīvotāji, kas ir
parakstījuši iesniegumu:
3) Ir kategoriski pret jebkāda veida plāniem, kas paredz
tranzīta transporta plūsmas novirzīšanu caur viņu privātmāju
rajonu.

Skat. 21.05.2021. vēstuli (9.pielikums). Iedzīvotāji, kas ir
parakstījuši iesniegumu:
4) Ir kategoriski pret radikālu Vējupes ielas pārbūvi,
ievērojami paplašinot esošo brauktuves platumu vai ierīkojot
papildus joslas gājējiem vai riteņbraucējiem, līdz ar ko
likvidējot “Dzīvojamās zonas” statusu šajā teritorijā.
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Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūve gājēju
un velo braucēju vajadzībām” (plānotais īstenošanas
laiks – 2027.gads).
Attīstības programma neparedz tranzīta transporta
plūsmas novirzīšanu cauri iesniegumā minēto
privātmāju rajonam. Tas ir teritorijas plānojuma
jautājums. Attīstības programmas pasākums
“Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada teritorijas
plānojuma izstrāde” rezultatīvais rādītājs papildināts
ar teikumu “Izvērtēta transporta, t.sk., maģistrālās
plūsmas, organizācija augošās pilsētas apstākļos”.
Attīstības programmas 1.redakcijā norādīts, ka ceļu
tīkls jāplāno racionāli, lai iespējami samazinātu
transporta ietekmi uz vidi, optimizētu braucienu
attālumus un samazinātu vides piesārņojumu.
Attīstības programmas 1.redakcija neparedz radikālu
Vējupes ielas pārbūvi vai likvidēt statusu
“Dzīvojamā zona”. Pie Vējupes ielas plānots izbūvēt
stāvvietas (pasākums “Ā3.2.2.5. Stāvvietas izbūve
Vējupei pieguļošā teritorijā”). Tiek izstrādāts
lokālplānojums teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku
ielu, Druvas ielu un Vējupi, kur iekļautais risinājums
neizslēdz iespēju saglabāt teritoriju “Dzīvojamā
zona” (pasākums “Ā13.1.3.1. Lokālplānojuma
izstrāde teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu,
Druvas ielu un Vējupi”). Lokālplānojumā tiek
iekļauti iedzīvotāju priekšlikumi un komentāri.
Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā
iedzīvotāji varēs sniegt arī citus priekšlikumus.
Jaunā teritorijas plānojuma redakcijā plānots
konkretizēt, kā organizēt Ādažu pilsētas transporta
plūsmu, t.sk., izvērtējot maģistrālo plūsmu
organizāciju. Attīstības programmas pasākums
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Skat. 21.05.2021. vēstuli (9.pielikums). Iedzīvotāji, kas ir
parakstījuši iesniegumu:
5) Ir kategoriski pret to, ka viņu rajonā tiek ievērojami mainīti
ainaviskie dabas skati, izcirsti koki, krūmi un pieļauta
intensīva Vējupes krastu teritorijas atkailināšana un apbūve.
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“Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada teritorijas
plānojuma izstrāde” rezultatīvais rādītājs papildināts
ar teikumu “Izvērtēta transporta plūsmas
organizācija augošās pilsētas apstākļos”.
Attīstības programma papildināta arī ar jaunu
pasākumu “Ā13.1.2.24. Ādažu novada satiksmes
organizācijas plāna izstrāde”.
Cilvēki un daba ir divas no četrām novada attīstības
vērtībām, tāpēc ir svarīgi, ka iedzīvotāji savā novadā
jūtas labi un attīstības jautājumi tiek skatīti,
rūpējoties par dabu un vidi.
Attīstības programmas 1.redakcijā norādīts, ka
pilnveidotas transporta shēmas izveide ir svarīga
sastāvdaļa novada telpiskās struktūras uzlabošanai,
sasaistot to ar apdzīvojuma struktūras optimizāciju.
Kvalitatīvas
dzīves
vides
nodrošināšanai
iedzīvotājiem, pašvaldībai jāplāno arī dažādas
rekreācijas vietas. Tā kā Vējupes pludmales apkārtne
ir teritorija, kur atpūsties dodas daudzi iedzīvotāji,
Attīstības programmā norādīts, ka Vējupei pieguļošā
teritorijā plānots izbūvēt stāvvietu, labiekārtot
pludmali un izveidot dabas taku. Lokālplānojumā
tiek iekļauti iedzīvotāju priekšlikumi un komentāri.
Iedzīvotāji priekšlikumus Vējupes lokālplānojumam
varēs sniegt lokālplānojuma publiskās apspriešanas
laikā.
• Attīstības programmas 1.redakcija papildināta
ar jauniem pasākumiem:
• “Ā13.1.2.20. Vējupes apsaimniekošanas plāna
aktualizācija”,
• “Ā13.1.2.23. Ādažu novada publiskās ārtelpas
koncepcijas aktualizācija”.
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Paldies, ka tiek apskatītas idejas par to kā uzlabot novada
lietas. Ļoti operatīvi ir uzliktas zīmes uz Torņu ielas par
stāvēšanas aizliegumu.
Tomēr ir kāda nianse ar šīm zīmēm. Visas Torņu ielas garumā
ir uzlikta zīme, Zona stāvēt aizliegts. Ar vīru noskaidrojām, ka
šī zīme nenozīmē, ka ietverta ir tikai Torņu iela, Garciemā, bet
gan visā teritorijā. Līdz ar to sanāk, ka ja atstāju mašīnu pie
mājas, kas ir iekļauta teritorijā - Vaboļu iela, man var uzlikt
sodu par neatļautu stāvēšanu. Ja arī man/kādam ir iebrauktuve
sētā, tad arī ciemiņi nevar atstāt mašīnu ārpus sētas, kas
apciemo kādu no novada iedzīvotājiem. Un cik zinu, šādu
kaimiņu, kas liek mašīnu pie mājas ir vairāki.
Patreiz šāda zīme rada to, ka ja iepriekš tika runāts par
iedzīvotāju labklājību/drošību, tad tagad ir apdalīti gan tūristi,
gan vietējie iedzīvotāji.
Es priecātos, ja problēmjautājums tiktu risināts draudzīgi
novada iedzīvotājiem arī un mēs varētu likt mašīnu pie sētas,
kur tā netraucē citus (par to neviens nav sūdzējies un vācis
parakstus).
Skat. 21.05.2021. vēstuli (10.pielikums).
Mēs, Ādažu novada iedzīvotāji, lūdzam, Attīstības programmā
iekļaut šādus iedzīvotāju priekšlikumus vai ierosinājumus:
1) Par vides pārskatu un dabas aizsardzību Ādažu novadā:
Ādažu attīstības stratēģija paredz dabas aizsardzību tādās
teritorijās, kā Piejūras parks, Natura2000 un citās, ar teritorijas
plānojumu noteiktās dabas aizsargājamās teritorijās, bet
neparedz dabas aizsardzības nosacījumus paša Ādažu ciema
teritorijā.
Attīstoties Ādažiem pēdējo 15-20 gadu laikā ir ievērojami
pieaudzis dzīvojamā fonda apjoms, ievērojami attīstījusies
ceļu un ielu infrastruktūra un līdz ar to izmainījusies zaļo
teritoriju struktūra.
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Ņemts vērā

Garciema taku plānots attīstīt kā tūrisma produktu arī
nākotnē. Attīstības programma papildināta ar
jauniem pasākumiem:
• “Ā13.1.2.22. Ādažu novada tūrisma taku
attīstības un apsaimniekošanas plāna izstrāde”,
• “Ā13.1.2.21. Ādažu novada satiksmes drošības
plāna izstrāde”, kura ietvaros tiks runāts par
drošas transporta / gājēju sistēmas izveidošanu.

Ņemts vērā

Cilvēki un daba ir divas no četrām novada attīstības
vērtībām, tāpēc ir svarīgi, ka iedzīvotāji savā novadā
jūtas labi un attīstības jautājumi tiek skatīti,
rūpējoties par dabu un vidi.
Viena no Ādažu novada ilgtermiņa prioritātēm ir
“IP2: Videi draudzīgs un darbīgs novads”, kas
paredz aizsargāt un sakopt vidi brīvā laika
pavadīšanas iespējām dabā, t.sk., saglabāt dabas
vidi, saudzīgi uzturēt īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas, dabas vērtības padarīt pieejamas un
izbaudāmas, saglabāt ainavisko vidi.
Attīstības programmas 1.redakcijā:
• uzdevums “U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot
piekrastes un publiskos ūdeņus” papildināts ar

Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

Jāatzīmē, ka pēdējo 3-5 gadu laikā pašvaldība, veicot
teritorijas labiekārtošanu un uzkopšanu, ir pieļāvusi
ievērojamu Ādažu ciema zaļā tīklojuma sarukumu. Teritorija
tika ievērojami atkailināta:
• Atkailināti Gaujas krasti. Izcirstas visas ievas un pūpoli un
citi koki, kuri nav uzskatāmi par vērtīgiem, likvidēti visi
krūmi, kas ir raksturīgi Gaujas krastu apaugumam un
kalpoja, kā buferzona, aizsargs no mitruma un vēju
brāzmām, vienlaicīgi kalpoja kā apēnojums ierīkotai
pastaigu promenādei uz pretplūdu dambja.
• Iznīcināts ūdenstilpnes Vējupe apaugums un dabīgā zaļā
buferzona pie ūdens līnijas. Iznīcināti krūmu apaugumi
piekrastes teritorijā, kas pieder pašvaldībai, tādā veidā
atkailinot (padarot to redzamu) apbūves teritoriju. Tādējādi
tiek iznīcināti kādreiz raksturīgi Ādažiem savvaļas
ainaviskie skati.
• Pilnībā atkailināta un iznīcināta zaļā zonā pie GaujasDaugavas kanāla, celtniecības procesā ievērojami iznīcinot
visus kokus un krūmājus, kas aizsargāja pieguļošas
apbūves teritorijas no ievērojām vēja brāzmām, un pilnībā
ir iznīcināti kādreiz ainaviski skati ceļā uz Alderu ciemu
un Garkalni.
• Ādažu ciema teritorijā ir likvidēti visi krūmu apaugumi,
kas kalpoja kā dabīga buferzona pret kaitīgiem izmešiem,
vēja brāzmām un trokšņu piesārņojuma, kā gar A1 šoseju,
tā arī pašā Ādažu centrā.
• Veidojot “ainavisku” skatus Ādažos daudzviet ir
izveidotas atkailinātas teritorijas, ierīkojot zālāju bez
apauguma, šim nolūkam izcērtot kokus un krūmus.
• Jaunu apstādījumi apjoms izcirsto koku vietā, nekādā mērā
nekompensē iznīcināto Ādažu ciema zaļo tīklojumu.
• Jaunattīstāmajās teritorijās, veidojot jaunas ielas un ceļus,
šobrīd tiek pieprasīts projektēt ielu koridorus tikai 11
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jaunu pasākumu “Ā4.1.2.1. Publisko ūdeņu
piekrastes ilgtspējīga apsaimniekošana”, kas
paredz, ka Ādažu novadā esošo publisko ūdeņu
piekrastes tiek ilgtspējīgi apsaimniekotas,
nodrošinot dabas aizsardzību, kā arī iedzīvotāju
iespēju izmantot zaļo teritoriju struktūru.
• Informācija par pasākuma “Ā5.2.4.1. Pasākumi
dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un
aizsardzībai” rezultatīvo rādītāju papildināta,
izsakot to šādā redakcijā: “Īstenoti pasākumi
dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un
aizsardzībai, t.sk., Ādažu centrā (teritorijas
kopšana, informācijas plākšņu izvietošana
u.c.).”.
• Pievienots jauns pasākums “Ā13.1.2.23. Ādažu
novada
publiskās
ārtelpas
koncepcijas
aktualizācija”.
• Pievienots jauns pasākums “Ā13.1.2.25. Ādažu
novada ainavas un dabas aizsardzības plāna
izstrāde” , kurā tiks konkretizētas dabas vērtības,
kas būtu jāsaglabā.
Vienlaicīgi norādām, ka:
• Ādažu novada, t.sk., Ādažu centra sakopšanas
darbi tiks veikti arī turpmāk, saglabājot kokus un
krūmus tādā apmērā, lai nodrošinātu pievilcīgu
ainavisku vidi.
• Tur, kur tiks veidoti krasta nostiprinājumi, koki
un krūmi tiks vēl izcirsti, lai varētu veikt krasta
stiprināšanas pasākumus. Tomēr nekad nav
bijuši plāni par Gaujas krastu pilnīgu atsegšanu.
To nepieļauj arī aizsargjoslu likums.
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metru platumā, inženierkomunikāciju izvietošanai un
divvirzienu kustības ielu seguma (5,5m platumā) izbūvei,
neparedzot nākotnes vajadzību gājēju un velo joslu
ierīkošanai un ielu apzaļumošanas un apstādījumu platību.
Tā tiek veidota un attīstīta nākotnes Ādažu teritorija ar
blīvu apbūvi un bez pilsētas zaļā tīklojuma. Pēc piemēra,
kā ir izveidots piegulošs Podnieku ielai jaunais privātmāju
rajons.
Plānotie parki vai skvēri tas ir lokāls apzaļumojums, nevis
pilsētas apzaļumošana plašākā teritorijā, veidojot pilsētas zaļo
tīklojumu.
Nosakot tādu teritorijas labiekārtošanu un uzkopšanas metodi,
kāda pēc Ādažu Domes speciālistu uzskata ir pareizākā, tiek
nopietni kaitēts dabai, tai nozīmē, ka jau pašlaik ir ievērojami
samazinātas vai pilnībā iznīcinātas putnu un savvaļas sīko
dzīvnieku uzturēšanas, dzīves un barības areāli. Tāda teritorijas
labiekārtošana un uzturēšana ir pretrunā ar LR dabas
aizsardzības politiku (skatīt aktualizētās Attīstības stratēģijas
Vides pārskatu 42-47lpp.).
Priekš lielākā Ādažu iedzīvotāju skaita 15-20 gadus atpakaļ,
tieši kuplā, zaļā Ādažu teritorija, bija svarīgākais arguments
izvēlēties par savu jauno dzīves vietu Ādažus, neskatoties uz
to, ka tajā laikā Ādaži bija uzskatāmi par degradējošu
apdzīvotu vietu.
Savas pretenzijas un bažas iedzīvotāji ir izteikuši aptaujas laikā
Ilgtermiņa Attīstības stratēģijas izstrādes ietvaros (skatīt
pielikumu – Citāti no Attīstības programmas 20212021.gadam VI pielikuma “Iedzīvotāju ierosinājumi”).
Iedzīvotājiem ir liels pieprasījums veidot Ādažus kā zaļu,
kuplu ar dabīgiem (nevis tikai mākslīgi pēc lielpilsētu
apzaļumošanas kritērijiem veidotiem) ainaviskiem skatiem un
teritorijām. Dabīgo buferzonu atjaunošana, veidošana un
uzturēšana būtu pretsvars pārmērīgai Ādažu teritorijas
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•
•
•

Gaujas – Daugavas kanāla ainava pēc kanāla
rekonstrukcijas ir ieguvusi savu vēsturisko
izskatu.
Autoceļa A1 uzturēšanu veic VSIA “Latvijas
Valsts ceļi”.
Ādaži ir apdzīvota vieta – ciems, kas perspektīvā
tiek plānots attīstīt kā pilsētu, līdz ar to publiskās
ārtelpas labiekārtošana var atšķirties no lauku
teritorijas labiekārtošanas.
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Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

urbanizācijai, paredzot ar attīstības stratēģiju Ādažu
industrializācijas, mobilitātes un tūrisma industrijas attīstību
un mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi, dabu un iedzīvotāju
dzīves kvalitātes pasliktināšanu.
Skat. 21.05.2021. vēstuli (10.pielikums).
2) Līdz ar augstāk pausto, lūdzam papildināt attīstības
stratēģiju ar programmu, kas paredz dabas aizsardzības
pasākumus pašā Ādažu teritorijā:
• Dabīgo zaļo buferzonu atjaunošanu, veidošanu un
uzturēšanu kā gar A1 šoseju, tā arī visā Ādažu teritorijā.

Daļēji ņemts
vērā

Skat. 21.05.2021. vēstuli (10.pielikums).
2) Līdz ar augstāk pausto, lūdzam papildināt attīstības
stratēģiju ar programmu, kas paredz dabas aizsardzības
pasākumus pašā Ādažu teritorijā:
• Ūdenstilpnes Vējupe krastu apauguma atjaunošanu,
aizsardzību, uzturēšanu.
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Viena no Ādažu novada ilgtermiņa prioritātēm ir
“IP2: Videi draudzīgs un darbīgs novads”, kas
paredz aizsargāt un sakopt vidi brīvā laika
pavadīšanas iespējām dabā, t.sk., saglabāt dabas
vidi, saudzīgi uzturēt īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas, dabas vērtības padarīt pieejamas un
izbaudāmas, saglabāt ainavisko vidi.
Ādažu novada dome arī nākotnē plāno organizēt
novada teritorijas apsaimniekošanu, nodrošinot tās
sakopšanu un drošu izmantošanu ikvienam novada
iedzīvotājam.
Pašvaldība veic tikai savu īpašumu uzturēšanu.
Autoceļa A1 un tai pieguļošo teritoriju uzturēšanu
veic VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, ceļu aizsargjoslā
esošās teritorijas uztur attiecīgās teritorijas īpašnieki
(“Latvijas valsts meži”, juridiskas personas,
privātpersonas u.c.). Attīstības programmas
uzdevums “U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt
esošos plānošanas dokumentus” papildināts ar jaunu
pasākumu “Ā13.1.2.23. Ādažu novada publiskās
ārtelpas koncepcijas aktualizācija”.
Ādažu novada dome arī nākotnē plāno organizēt
novada, t.sk., Vējupes teritorijas apsaimniekošanu,
nodrošinot tās sakopšanu un drošu izmantošanu
ikvienam
novada
iedzīvotājam.
Attīstības
programmas uzdevums “U13.1.2: Izstrādāt jaunus,
aktualizēt
esošos
plānošanas
dokumentus”
papildināts ar jauniem pasākumiem:
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•

79

AP

I.S. (21.05.)

Skat. 21.05.2021. vēstuli (10.pielikums).
2) Līdz ar augstāk pausto, lūdzam papildināt attīstības
stratēģiju ar programmu, kas paredz dabas aizsardzības
pasākumus pašā Ādažu teritorijā:
• Visu Ādažu ūdenstilpņu un īpaši Vējupes piekrastes
teritorijas izmantošanas īpašu noteikumu izstrādi, attiecībā
uz dabas aizsardzības pasākumiem, atbilstoši ES un LR
noteiktai dabas aizsardzības politikai un prasībām kas ir
ietvertas
Bioloģiskās
daudzveidības
nacionālajā
programmā.

Ņemts vērā

80

AP

I.S. (21.05.)

Skat. 21.05.2021. vēstuli (10.pielikums).
2) Līdz ar augstāk pausto, lūdzam papildināt attīstības
stratēģiju ar programmu, kas paredz dabas aizsardzības
pasākumus pašā Ādažu teritorijā:
• Saglabāt bioloģisko daudzveidību un izmantot ilgtspējīgi
dzīvās dabas vērtības.

Ņemts vērā

479

“Ā13.1.2.20. Vējupes apsaimniekošanas plāna
aktualizācija”, kura ietvaros tiktu veikts esošās
situācijas raksturojums (noteikta piesārņojuma
esamība un daudzums), noteikti ūdensobjekta
apsaimniekošanas pasākumi un plānoto
izmantošana,
• “Ā13.1.2.23. Ādažu novada publiskās ārtelpas
koncepcijas aktualizācija”.
Ādažu novadā ir spēkā Vējupes apsaimniekošanas
plāns (2018.) un Zivsaimniecības ekspluatācijas
noteikumi (2016.). Tiek izstrādāti saistošie
noteikumi
“Par
virszemes
ūdensobjektu
izmantošanu un apsaimniekošanu Ādažu novadā”.
Attīstības programmas uzdevums “U13.1.2:
Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas
dokumentus” papildināts ar jaunu pasākumu
“Ā13.1.2.20. Vējupes apsaimniekošanas plāna
aktualizācija”, kura ietvaros tiktu veikts esošās
situācijas raksturojums (noteikta piesārņojuma
esamība un daudzums), noteikti ūdensobjekta
apsaimniekošanas
pasākumi
un
plānoto
izmantošana.
Attīstības programmā ir ietverts pasākums “U5.2.2:
Ilgtspējīgi apsaimniekot zemes dzīles”.
Attīstības
programmas
uzdevums
“U4.1.2:
Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un publiskos
ūdeņus” papildināts ar jaunu pasākumu “A4.1.2.1.
Publisko
ūdeņu
piekrastes
ilgtspējīga
apsaimniekošana”, kas paredz, ka Ādažu novadā
esošo publisko ūdeņu piekrastes tiek ilgtspējīgi
apsaimniekotas, nodrošinot dabas aizsardzību, kā arī
iedzīvotāju iespēju izmantot zaļo teritoriju struktūru.

Ņemts vērā /
nav ņemts
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I.S. (21.05.)

Skat. 21.05.2021. vēstuli (10.pielikums).
2) Līdz ar augstāk pausto, lūdzam papildināt attīstības
stratēģiju ar programmu, kas paredz dabas aizsardzības
pasākumus pašā Ādažu teritorijā:
• Bioloģiskās daudzveidības nacionālās programmas
stratēģiskie mērķi:
o Saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabiskās
struktūras daudzveidību;
o Saglabāt un veicināt vietējo savvaļas sugu
daudzveidību;
o Saglabāt savvaļas sugu, kā arī kultūraugu un
mājdzīvnieku šķirņu ģenētisko daudzveidību;
o Veicināt tradicionālās ainavas struktūras saglabāšanos;
o Nodrošināt dzīvās dabas resursu līdzsvarotu un
ilgtspējīgu izmantošanu.

Ņemts vērā

Attīstības programmas 1.redakcijā ir ietverti vairāki
uzdevumi un pasākumi bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai:
• “U5.2.1: Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību”,
• “U5.2.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot zemes dzīles”,
• “U5.2.4: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas
resursus un ĪADT”.
Attīstības programmas 1.redakcijas uzdevums
“U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos
plānošanas dokumentus” papildināts ar jauniem
pasākumiem:
• “Ā13.1.2.23. Ādažu novada publiskās ārtelpas
koncepcijas aktualizācija”,
• “Ā13.1.2.25. Ādažu novada ainavas un dabas
aizsardzības plāna izstrāde”.

82

AP,
Stratēģija

I.S. (21.05.)

Skat. 21.05.2021. vēstuli (10.pielikums).
2) Līdz ar augstāk pausto, lūdzam papildināt attīstības
stratēģiju ar programmu, kas paredz dabas aizsardzības
pasākumus pašā Ādažu teritorijā:
• Plānošanas dokumentos paredzēt esošo ielu ainavisko
skatu un apauguma saglabāšanu. Jaunveidojamo ielu
koridoros paredzēt ielu apstādījumus, veidojot pilsētas
teritorijas zaļo tīklojumu un nodrošinot ielu apēnojumu.

Ņemts vērā

Attīstības programmas 1.redakcijā ir ietverts
uzdevums “U5.1.1: Sekmēt novada publiskās
ārtelpas attīstību”, kas paredz vairākus pasākumus
publiskās ārtelpas teritorijas labiekārtojuma
uzlabošanai. Plānojot ielu atjaunošanu vai izveidi,
tiek domāts par ielu ainavisko skatu, paredzot arī ielu
apstādījumus.
Attīstības programmas 1.redakcijas uzdevums
“U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos
plānošanas dokumentus” papildināts ar jauniem
pasākumiem:
• “Ā13.1.2.23. Ādažu novada publiskās ārtelpas
koncepcijas aktualizācija”,
• “Ā13.1.2.25. Ādažu novada ainavas un dabas
aizsardzības plāna izstrāde”.

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība
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Skat. 21.05.2021. vēstuli (10.pielikums).
2) Līdz ar augstāk pausto, lūdzam papildināt attīstības
stratēģiju ar programmu, kas paredz dabas aizsardzības
pasākumus pašā Ādažu teritorijā:
• Plānošanas dokumentos un apbūves nosacījumos noteikt
atļauto apbūvi ar individuālu pieeju un oriģināliem
risinājumiem meža teritorijās vai teritorijās, kur ir koki.
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Stratēģijas 3.1.sadaļā jau ir aprakstītas abas novada
pilsētas. Tai skaitā kvalitatīvas publiskās ārtelpas
izveide, kas ietver sevī zaļo tīklojumu:
• 3.1.sadaļā pie nozīmīgāko plānoto / vēlamo
izmaiņu apraksta ir noteikts –“Ādažu pilsēta būs
novada administratīvais un pakalpojumu centrs,
mobilitātes punkts. Carnikavas pilsēta - atpūtas
un veselības tūrisma centrs Vidzemes piekrastē.
Abu pilsētu centrālajās daļās galvenā prioritāte
gājējiem, velosipēdistiem un sabiedriskajam
transportam; gājēju ielu un kvalitatīvas publiskās
ārtelpas izveide. Publisko auto stāvvietu
izveide.”
• 3.2. sadaļā esošajās vadlīnijās ir punkts “12.
Uzlabot apdzīvoto vietu vides kvalitāti.
Veidot harmonisku dzīves vidi ciemos, ar
pieejamu publisko ārtelpu – parkiem, skvēriem,
rotaļu
laukumiem,
gājēju
trotuāriem,
autotransporta ielām u.c., brīvas pieejas iespējām
publiskajiem ūdeņiem, mobilitātes punktiem.”,
• 3.2. sadaļā esošajās vadlīnijās ir punkts “13.
Jaunveidojamajās blīvas dzīvojamajās
apbūves teritorijās paredzēt publiskās teritorijas
zaļo struktūru veidošanai (parki, skvēri, atpūtas
vietu pie ūdeņiem u.c.), ilgtspējīgu lietusūdeņu
apsaimniekošanu.”.
Attīstības programmas 1.redakcijā ir ietverts
uzdevums “U5.1.1: Sekmēt novada publiskās
ārtelpas attīstību”, kas paredz vairākus pasākumus
publiskās ārtelpas teritorijas labiekārtojuma
uzlabošanai.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir
teritorijas plānojuma jautājums, kas ir cita līmeņa
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Skat. 21.05.2021. vēstuli (10.pielikums).
2) Līdz ar augstāk pausto, lūdzam papildināt attīstības
stratēģiju ar programmu, kas paredz dabas aizsardzības
pasākumus pašā Ādažu teritorijā:
• Veicot telpisko plānošanu pašvaldībai piederošajās
teritorijās veikt saudzīgu teritorijas kopšanu (nevis
pilnīgu atkailināšanu) un uzturēšanu, pārmērīgi
neizcērtot kokus, krūmu apaugumus un neiznīcinot
dabīgas putnu un dzīvnieku dzīves areālus.
Skat. 21.05.2021. vēstuli (10.pielikums).
2) Līdz ar augstāk pausto, lūdzam papildināt attīstības
stratēģiju ar programmu, kas paredz dabas aizsardzības
pasākumus pašā Ādažu teritorijā:
• Izveidot atsevišķu struktūrvienību, kā piemēram, “Ādažu
pilsētas apzaļumošanas un dabas fonda uzturēšanas
nodaļu”, kas apkalpotu gan Ādažus, gan Carnikavu un
kuras sastāvā būtu tādi speciālisti, kā:
o Arboristi, kas nodrošina koku apkopi, uzturēšanu,
atveseļošanu, kā pilsētas teritorijā, tā arī

482

Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Ņemts vērā

Nav ņemts
vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

plānošanas dokuments. Attīstības programma un
stratēģija tos neapskata.
Ieteikums apskatāms Stratēģijas 3.2.nodaļā – jaunā
TP izstrādes procesā, atbilstoši Stratēģijas
vadlīnijām – “1. Stratēģija
atbalsta
racionāli
koncentrētu apbūves attīstību ciemu teritorijās,
ierobežo izklaidus apbūves veidošanos, nosaka
zonējumu. Apbūve tiek koncentrēta ap esošajiem
infrastruktūras tīkliem, tos paplašinot.
2.
Pašvaldība nosaka augstākas prasības
inženierkomunikāciju un citu pakalpojumu
pieejamībai koncentrētas apbūves teritorijās.
Apbūves gabali netiek atdalīti mežu un pļavu
teritorijās, kur nav pieejamas komunikācijas
Attīstības programmas 1.redakcijā ir ietverts
uzdevums “U5.1.1: Sekmēt novada publiskās
ārtelpas attīstību”, kas paredz vairākus pasākumus
publiskās ārtelpas teritorijas labiekārtojuma
uzlabošanai. Pašvaldība, sev piederošajās teritorijās
veicot teritorijas sakopšanu, neveic teritoriju pilnīgu
atkailināšanu.
Carnikavas novada domē ir dabas aizsardzības
speciālists. Jaunu struktūrvienību izveide / esošo
izmaiņas ir saimnieciska rakstura jautājums, kas
netiek risināts ne stratēģijā, ne attīstības programmā.
Par šo jautājumu lems jaunā dome apvienotās
pārvaldības ietvaros.
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aizsargājamās dabas teritorijā, kurās paredzēta tūristu
infrastruktūras attīstība. Speciālisti varētu sniegt arī
maksas pakalpojumus privātīpašniekiem koku
apkopšanai.
o Daiļdārznieki, kas nodrošinātu krāšņāku un
gaumīgāku, kā pašlaik ir, Ādažu centra
apzaļumošanu. Paši spētu audzēt stādus, centralizētajā
Ādažu un Carnikavas siltumnīcas saimniecībā vai
sadarbībā ar privātiem puķu stādu audzētājiem.
Skat. 21.05.2021. vēstuli (10.pielikums).
2) Līdz ar augstāk pausto, lūdzam papildināt attīstības
stratēģiju ar programmu, kas paredz dabas aizsardzības
pasākumus pašā Ādažu teritorijā:
• Izskatīt kopīgu sadarbību ar Carnikavas novadu par
iespēju veidot siltumnīcas vai stādu audzēšanas
saimniecību, kas nodrošina abus pagastus ar pašu
audzētiem koku, krūmu un dekoratīvo augu stādiem,
kuru iepirkšanai pašlaik tiek tērētas ievērojamas summas
no budžeta. Papildus, tas veicinās jaunu darba vietu
radīšanu Ādažu un Carnikavas iedzīvotājiem.
Skat. 21.05.2021. vēstuli (11.pielikums).
1. Attīstot iedzīvotajiem ērtu un drošu vidi, paredzēt uz
Attekas un Podnieku ielām posmā no Gaujas ielas līdz
Podniekiem: 1) gājēju pārejas, 2) ietvi uz Attekas ielas otrpus
Vējupei.
Šobrīd gājējs 2,2 km garo ceļa posmu ar ļoti intensīvu auto
kustību nevar šķērsot legāli. Nereti nākas vērot māmiņas ar
ratiem, kas izmisīgi ķer mirkli, lai šķērsotu ielu un nokļūtu uz
Promenādes. Īpaši bīstams ir Draudzības un Attekas ielas
krustojums, kuru gājējiem nav iespējams legāli šķērsot.
Nav pieļaujami, ka otra galvenā pilsētas iela ar iedzīvotajiem
nozīmīgiem objektiem abās pusēs (Vējupes promenāde, skola)
nav savienota ar pārējo infrastruktūru veidā, lai gājējs var ērti
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Viena no Ādažu novada ilgtermiņa prioritātēm ir
“IP2: Videi draudzīgs un darbīgs novads”, kas
paredz aizsargāt un sakopt vidi brīvā laika
pavadīšanas iespējām dabā un efektīvi izmantot un
attīstīt resursus, t.sk., saglabāt dabas vidi, saglabāt
ainavisko vidi, efektīvi izmantot novada resursus,
racionāli izmantot pašvaldības īpašumus un attīstīt
jaunus publisko pakalpojumu objektus. Tomēr
priekšlikumā ietvertais jautājums nav pašvaldības
funkcija.

Ņemts vērā

Attīstības programmas 1.redakcijā ir ietverts
pasākums
“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)”, kas
paredz pārveidot Attekas un Draudzības ielas
krustojumu.
Attīstības programmas uzdevums “U13.1.2:
Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas
dokumentus” tika papildināts ar jaunu pasākumu
“Ā13.1.2.21. Ādažu novada satiksmes drošības
plāna izstrāde”.
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pārvietoties gan gar ielas malu, gan šķērsot ielu neriskējot ar
dzīvību.
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Skat. 21.05.2021. vēstuli (11.pielikums).
2) Tā vietā, lai sadrumstaloti izvietotu bērnu atrakciju stūrīšus,
investēt mūsdienīgā, dabai un ģimenei draudzīga parka izveidē
Šobrīd bērnu iecienītās uzturēšanās vietas ir soliņi pie picērijas
vai autobusa pieturā. Līgo laukuma bērnu laukumiņš sen
nespēj apmierināt pieaugošo bērnu skaita vajadzības, tas
vienkārši ir par mazu. - pieejamās atrakcijas morāli
novecojušas, ikgadējas seguma maiņas to nemainīs.
Ģimenes atpūtai Ādažos bez Vējupes pludmales patiesība nav
citas vietas. Diemžēl nepārdomātas privātas apbūves atļauju
dēļ arī šeit iedzīvotājiem publiski pieejamās teritorijas
attīstības potenciāls ir neatgriezeniski izsmelts.
Ģimenei draudzīgu, izglītojošu un dabu papildinošu atpūtas
vietu piemēri ir pietiekami daudz pašvaldībās, no kā Ādaži var
smelties piemēru. Bērnu atpūtas un rotaļu pilsētiņa Jelgavā
sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem ir tikai viens no tiem, kur
laukumiņš nav izpildīts ķekša pēc, bet ar mūsdienīgu,
ilgtspējīgu ideju un izpildījumu.
Uz nākotni vērsta, ģimenei draudzīga pašvaldība nevar ignorēt
katastrofālu brīva laika pavadīšanas vietu trūkumu ģimenēm
Ādažos.
Skat. 21.05.2021. vēstuli (11.pielikums).
3) Informēt Ādažu iedzīvotājus ne vien gadījumos, kad likums
to prasa, bet arī par būtiskiem jaunumiem, gaidāmam
izmaiņām, idejām, ko pašvaldība grasās realizēt nākotnē.
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Jautājums tiek risināts esošo tehnisko projektu
ietvaros. Šobrīd pašvaldība ierīkot gājēju pāreju pie
Podnieku ielas pašvaldība nevar, jo Podnieku iela
pieder VSIA “Latvija Valsts ceļi”. VSIA “Latvijas
Valsts ceļi” gājēju pārejas varētu ierīkot, ja gājēju
intensitāte būtu vismaz 50 cilvēki stundā.
Lai sekmētu brīvā laika pavadīšanas iespējas novada
iedzīvotājiem, tiek īstenoti un arī turpmāk plānoti
dažādi pasākumi sabiedrībai pieejamām dažādām
aktivitātēm publiskajā ārtelpā. Līdz šim galvenais
uzsvars tika likts uz bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu
pēc iespējas tuvāk bērnu dzīvesvietai, kas daļēji arī
atslogo Līgo laukuma bērnu rotaļu laukuma
noslodzi.
Attīstības programmas 1.redakcijā ir ietverti
uzdevumi:
• “U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru”, kas
ietvert
vairākus
pasākumus
teritorijas
labiekārtošanai un pielāgošanai iedzīvotāju brīvā
laika aktivitātēm.
• “U5.1.1: Sekmēt novada publiskās ārtelpas
attīstību”, kas paredz īstenot dažādus pasākumus
sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai,
t.sk.,
ģimenēm
draudzīgu
vides
un
infrastruktūras objektu izveide.
Tas, kādi tieši objekti varētu tikt izveidoti, būs
atkarīgs no domes lēmumiem.
Informācija par novadā aktuāliem jautājumiem un
gaidāmajām izmaiņām sabiedrībai tiek sniegta, kad
tā ir apstiprinājusies. Ir daudzas idejas, kas tiek
plānotas, tomēr netiek īstenotas. Sabiedrība par
visām iecerēm uzreiz netiek informēta, lai neradītu
veltas cerības vi pārpratumus.
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Skat. 21.05.2021. vēstuli (11.pielikums).
4) Informēt un aicināt sabiedrību piedalīties apspriešanās
sagatavojot īsu anotāciju par apskriešanas būtību. Izrādīt
iniciatīvu darot visu iespējamo, lai iedzīvotāji pamanītu
iespēju iesaistīties.
Līdzdalības sajūta veidojas tad, kad iedzīvotāji jūtas zinoši par
to, kas notiek viņa dzīves vietā bez nepatīkamiem
pārsteigumiem nozīmīgos jautājumos. Piemērs ir gan
būvniecība Ādažu centrā uz Gaujas ielas, gan bēdīgi slavenā
Vējupes pludmales privātā apbūve. Abos gadījumos nav
nekādas domes komunikācijas, lai gan objekti ļoti nozīmīgi
katram Ādažniekam. Komunikācijas avoti ir – nepieciešama
tikai velēšanās.
Skat. 21.05.2021. vēstuli (12.pielikums).
3. ESOŠĀ VIDES STĀVOKĻA APRAKSTS UN
IESPĒJAMĀS
IZMAIŅAS,
JA
PLĀNOŠANAS
DOKUMENTI NETIKTU ĪSTENOTI
64% novada teritorijas aizņem meži un 24 % - lauksaimniecībā
izmantojamās zemes. Uz 2020.gada sākumu 64%, jeb 15
641,22 ha Ādažu novada teritorijas bija meža zemes, t.sk., 12
478,45 ha meži. Lielākā daļa (58%) visu mežu valdītāji ir A/S
“Latvijas valsts meži” (Rietumvidzemes reģions), kas
pastāvīgi palielina meža platības. Pārējie meži pieder
privātpersonām, Rīgas pašvaldībai un Ādažu pašvaldībai.
Novadā atrodas vairākas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
(Natura 2000 teritorijas) – dabas liegumi “Lielā Baltezera
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Attīstības programmas 1.redakcijā ir ietverts
uzdevums “U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem
piedalīties novada attīstības lēmumu pieņemšanā un
pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā”, kas
paredz iespēju iedzīvotājiem pašiem aktīvi
iesaistīties sava novada attīstībā.
Attīstības programmas 1.redakcijā ir ietverts
uzdevums “U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem
piedalīties novada attīstības lēmumu pieņemšanā un
pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā”, kas
paredz iespēju iedzīvotājiem pašiem aktīvi
iesaistīties sava novada attīstībā.

Vides pārskata redakcija papildināta ar meža zemju
īpašuma piederības sadalījumi, ņemot vērā
Aizsardzības ministrijas 17.05.2021. atzinumu
Nr.MV-N/1189 Par atzinumu jaunveidojamā Ādažu
novada
plānošanas dokumentu redakcijām.
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salas” un “Lieluikas un Mazuikas ezeri”, aizsargājamo ainavu
apvidus “Ādaži”, dabas parks “Piejūra.
Mums, Iļķenes ciema iedzīvotājiem, ir svarīgi zināt, kam
pieder meži, kas iekļauti AAA “Ādaži” un pie kuriem
piekarinātas zīmes “militārs objekts”, ja šie meži pieder kādai
no augstāk minētajām iestādēm vai privātpersonai, kāpēc
militārā policijā mežos dzenā vietējos iedzīvotājus?
Skat. 21.05.2021. vēstuli (12.pielikums).
3.2 Atmosfēras gaisa kvalitāte
Vieni no būtiskākajiem vidi un iedzīvotāju dzīves kvalitāti
ietekmējošiem faktoriem ir atmosfēras gaisa kvalitāte un
troksnis. Gaisa piesārņojums var radīt problēmas vietējā,
reģionālā vai pasaules mērogā. Vietējā mērogā tas var veicināt
veselības problēmas, nodarīt kaitējumu ēkām un kultūras
pieminekļiem, ietekmēt apkārtējo vidi tuvu emisijas avotiem.
Reģionālā ietekme var izpausties kā ūdeņu un augsnes
paskābināšanās, kā arī piezemes ozona koncentrācijas
paaugstināšanās. Globālā mērogā gaisa piesārņojums ietekmē
klimata pārmaiņas un ozona slāņa noārdīšanos. Gaisa
piesārņojumu rada paskābinošās vielas, siltumnīcefekta gāzes,
ozona slāni noārdošās vielas, vielas, kas izraisa eitrofikāciju,
smagie metāli, cietās daļiņas (putekļi), noturīgie organiskie
piesārņotāji (NOP) un radioaktīvās vielas. Piesārņojuma
izplatībai nevar novilkt teritoriālās robežas, tas ar gaisa plūsmu
tiek pārnests tālu prom no piesārņojuma avota. Savukārt
trokšņa piesārņojumu galvenokārt rada transporta kustība,
celtniecības darbi un rūpniecisko objektu, siltuma un
elektroenerģijas ražošanas iekārtu darbība. Atmosfēras gaisa
kvalitāti Ādažu novadā ietekmē gan piesārņojuma emisijas no
stacionārajiem (katlumājas, ražošanas uzņēmumi, dzīvojamo
māju apkures iekārtas u.c.), mobilajiem (vietējais un tranzīta
transports) avotiem. Mikroklimatu teritorijā ietekmē dabiskie
faktori - reljefs, vēja virziens un ātrums, zaļo teritoriju (meži,
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Attīstības programmas 1.redakcijā ir šādi pasākumi:
• “Ā5.2.1.2. Vides piesārņojuma monitoringa
veikšana”,
• “Ā5.2.1.3. Trokšņa karšu izstrāde”.
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mežaparki, parki u.c.) īpatsvars. Piesārņojumu līmenis dažādās
teritorijas daļās var būt ļoti mainīgs, atkarībā no autotransporta
kustības intensitātes, ražošanas uzņēmumu aktivitātes un
meteoroloģiskajiem apstākļiem. Regulāri gaisa kvalitātes
mērījumi, lai noteiktu gaisa piesārņojuma avotu ietekmi uz
gaisa kvalitāti, Ādažu novadā netiek veikti.
1.Nevar nepiekrist šajā punktā rakstītajam, tagad visā
pasaulē novērtē dabas aizsardzības pasākumu lomu cilvēku, un
ne tikai, dzīves kvalitātes uzlabošanā, bet kāpēc tiek aizmirsts
pats lielākais piesārņojuma radītājs Ādažos „Militārais
objekts” (Tā viņi paši visas savas sētas aprakstījuši) (vai,
varbūt, NATO bāze, vai Ādažu poligons, vai kā tālāk tekstā
minēts:” Ādažu nacionālais mācību centrs” (atkal no krieviem
pārņemts, krievu laikā arī bija kaut kāds mācību centrs).
2. Ļoti slikti, ka līdz šim Ādažu nov. nav veikti gaisa
kvalitātes mērījumi, to vajadzētu mainīt un plānā ierakstīt, ka
Ādažu novadā visos ciemos, kuru teritorijā atrodas „Militārais
objekts” tiks veikti gaisa piesārņojuma mērījumi:
1) uz troksni;
2) uz vibrāciju;
3) uz CO2 piesārņojumu
4) varbūt arī uz radiāciju (neviens jau nezina, ko šeit poligonā
izmēģina)
3. Attiecībā uz AAA Ādaži, ierosinu, ka vismaz 2 reizes gadā
Ādažu domes mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas
komisijai jāapseko šis Ādažu novadam tik nozīmīgais
aizsargājamais objekts.
Skat. 21.05.2021. vēstuli (12.pielikums).
3.5 Atkritumu apsaimniekošana
Kā jau ierosināju vides darba grupas sapulcēs (kas kaut kur ir
pazudis):
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Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Ņemts vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

Attīstības programmā ir ietverti vairāki pasākumi
atkritumu apsaimniekošanas pilnveidošanai:
• “Ā5.1.4.1.
Pasākumi
atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmas
kvalitātes
paaugstināšanai”, kas paredz īstenot pasākumus

Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

94

Vides
pārskats

V.P.
(21.05.)

95

Vides
pārskats

V.P.
(21.05.)

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

1) Ādažu novada izstrādāt savus noteikumus tirgotājiem/
ražotājiem- nefasēt preces videi kaitīgos iepakojumos
un/vai tādos, kas nav pārstrādājami.
Piem. mūsu ģimene piena produktus pērkam Straupes
veikala, kur iepilda mūsu burkās, to var darīt jebkurš
tirgotājs.
2) Izglītot (aģitēt, līdzīgi kā uz vakcinēšanos, pat vēl vairāk)
šķirot atkritumus. Skolās audzināšanas stundās mācīt
bērniem „sadzīvot ar dabu”.
3) Skaidrot viesiem iedzīvotājiem, ka ūdens, koks, metāls,
stikls u.t.t. nav atkritums, bet gan resurss.
4) Pie katras daudzīvokļu mājas vai privātmāju ciematos, uz
katras ielas, lai būtu šķiroto atkritumu konteineri.
Skat. 21.05.2021. vēstuli (12.pielikums).
3.6 Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas
Pēc LVĢMC datu bāzes “Piesārņoto un potenciāli piesārņoto
vietu reģistrs” datiem Ādažu novada teritorijā ir reģistrētas
divas (2) piesārņotās vietas - bijusī Ādažu pagasta sadzīves
atkritumu izgāztuve “Utupurvs” un Garkalnes mežniecības 25.
un 33. kvartāls un septiņas (7) potenciāli piesārņotas vietas SIA “Ekoteks” degvielas bāze, CBF SIA “Binders” Ādažu
asfaltbetona rūpnīca, Ādažu nacionālais mācību centrs,
Garkalnes bijušais mehāniskais sektors, Centra mehāniskais
sektors un notekūdeņu filtrācijas laukums SIA “Carnikavas
dārznieks”, un divas (2) vietas, kas nav potenciāli piesārņotas
- SIA “Berlat grupa”, Rīgas meži Carnikavas novadā. Lai
spriestu par šo vietu ietekmi uz vidi ir nepieciešama
detalizētāka izpēte un vietu raksturoju.
Mans priekšlikums ir saukt lietas īstajos vārdos: Ādažu
poligons, kā to tautā sauc, vai NATO bāze, vai kā viņi paši
nosaukuši “militārais objekts Ādaži”.
Skat. 21.05.2021. vēstuli (12.pielikums).
3.7 Riska teritorijas un objekti.
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Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes
paaugstināšanai”,
• “Ā5.1.4.2. Šķiroto atkritumu konteineru
novietņu izvietošana visās apbūves teritorijās”,
• “Ā5.1.4.3. Kampaņas par atkritumu aiznešanu
īstenošana (ko atnes, to aiznes)”,
• “C5.1.4.1. Dalītās atkritumu laukuma izbūve
Laivu ielā 12”,
• “C5.1.4.2. Informācijas nodrošināšana par
dalītās atkritumu šķirošanas iespējām”.
Tos īstenojot, plānots veikt iedzīvotāju papildus
izglītošanu.
Daļēji ņemts
vērā

Ādažu novada esošā vides stāvokļa raksturojumam
ir izmantota publiski pieejama datu bāze par
piesārņotām un potenciāli piesārņotām teritorijām,
ko uztur VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs”.
Saskaņā ar MK 20.11.2001. noteikumiem Nr.483
“Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu
apzināšanas un reģistrācijas kārtība” noteikts, ka
piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanu
un sākotnējo novērtēšanu savā administratīvajā
teritorijā organizē un veic pašvaldība sadarbībā ar
Valsts vides dienesta attiecīgo reģionālo vides
pārvaldi (turpmāk – reģionālā vides pārvalde).
Aizsardzības ministrija apzina piesārņotās un
potenciāli piesārņotās vietas savā valdījumā esošajās
teritorijās.

Daļēji ņemts
vērā

Vides pārskata redakcijā precizēta informācija par
normatīviem aktiem, t.i., Ministru kabineta

Nr.p.
k.

96

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

AP

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

V.P.
(21.05.)

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

.....
Ādažu novadā nav ražošanas objektu, kuriem saskaņā ar
Ministru
kabineta
05.03.2016.
noteikumu
Nr.131
“Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska
samazināšanas pasākumi” nosacījumiem ir jāizstrādā
rūpniecisko avāriju novēršanas programma, drošības pārskati
vai civilās aizsardzības plāns. Novadā nav arī objektu, kuri
atbilstoši Ministru kabineta 18.09.2007. noteikumu Nr.626
“Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas
kritērijiem
un
šo
objektu
īpašnieku
(valdītāju,
apsaimniekotāju)
pienākumiem
riska
samazināšanas
pasākumu nodrošināšanai” nosacījumiem būtu iedalāmi
paaugstinātas bīstamības objektu grupā.
.Šai rindkopā ir melu ziņa, mums varbūt nav bīstamu
rūpniecības uzņēmumu, paldies dievam, bet toties mums ir
militārā bāze ar milzīgu militāro potenciālu ar munīcijas
noliktavām (vai kāds novadā zina kas, cik daudz un kā tur tiek
glabāts, apsargāts un kā ar ugunsdrošību).
Kā apliecinājumu savu vārdu nozīmei, jāpiemin 2019. gada
19. aprīlī uzsprāgusī raķete pie “Vecštāles” mājām.
Ierosinu:
Ādažu poligonu ar visu militāro bāzi raksturot kā Visaugstākās
pakāpes bīstamības objektu, kas apdraud kā Ādažus, tā arī
Rīgu un apkārtējos novadus.
Toties Ādažu poligonu vajadzētu iekļaut:
1) militārā mantojuma tūrisma maršrutos (kopā ar tikko
izveidoto poligona muzeju);
2) dabas aizsardzības tūrisma ceļvežos, kā tas ir bijis līdz šim.
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Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

18.09.2007. noteikumi Nr.626 “Noteikumi par
paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas
kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju,
apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas
pasākumu nodrošināšanai” ir dzēsti, jo zaudējuši
spēku.
Informācija par to, ka Ādažu novadā nav ražošanas
objektu, kuriem saskaņā ar Ministru kabineta
05.03.2016. noteikumu Nr.131 “Rūpniecisko avāriju
riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas
pasākumi” nosacījumiem ir jāizstrādā rūpniecisko
avāriju novēršanas programma, drošības pārskati vai
civilās aizsardzības plāns, nav melīga.
Skatīt publiski pieejamos datus Vides pārraudzības
valsts biroja mājas lapā:
http://www.vpvb.gov.lv/lv/avariju-risks/objektusaraksts.

Ņemts vērā

Attīstības programmas 1.redakcijā ir vairāki
pasākumi, kas saistīti ar militāro mantojumu:
• “Ā11.3.2.1. Novada militāro mantojumu objektu
apzināšana, zinātniska izpēte”,
• “Ā14.1.2.11. Sadarbība ar militārā mantojuma
objektu
īpašniekiem,
paredzot
militārā
mantojuma tūrisma produkta izveidi nākotnē
(Dūņezera pazemes bunkurs)”,

Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

•

97

Vides
pārskats,
Stratēģija

Valsts vides
dienests,
Lielrīgas
reģionālā
vides
pārvalde
(17.05.)

Skat. 17.05.2021. atzinums (14.pielikums)
Vides pārskatā ir minēts, ka Ādažu novadā nepieciešams
saglabāt esošo mežu proporciju, taču šis princips neizpaužas
nedz vides pārskata 1. pielikumā noteiktajos indikatoros IAS
un AP ieviešanas monitoringam, nedz IAS izvirzītajās
telpiskās attīstības vadlīnijās apdzīvojuma struktūras
veidošanai. Dienests pozitīvi vērtē mežu proporcijas
saglabāšanas principu, taču aicina atbilstoši pilnveidot
augstākminēto dokumentu sadaļas, piemēram, nosakot, ka
jaunu dzīvojamās apbūves teritoriju plānošana mežu teritorijās
nav atbalstāma un ir pārskatāmas šobrīd mežos plānotās, bet
nerealizētās dzīvojamās apbūves teritorijas. Lai sekmētu
uzskatāmu monitoringu, indikatorus aicinām papildināt ar
rādītāju par mežu platībām visā novada teritorijā, ne tikai
ciemos.

Ņemts vērā

98

Vides
pārskats,
Stratēģija

Valsts vides
dienests,
Lielrīgas
reģionālā

Ādažu novadā ir konstatēts salīdzinoši lielas īpaši
aizsargājamo biotopu (turpmāk – ĪAB) aizņemtās platības
ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, vienlaikus vides
pārskatā, kā viens no galvenajiem vides aspektiem, kas saistīts
ar plānošanas dokumentiem, ir atzīta bioloģiskās

Ņemts vērā

490

“C11.3.2.1. Militārās vēstures izpēte, militāra
tūrisma objekta izveide Mežgarciemā”,
• “C14.1.2.3. Sadarbība ar militārā mantojuma
objektu īpašniekiem”.
Militārais tūrisms tiks attīstīts Attīstības
programmas uzdevuma “U4.3.2: Attīstīt tūrismu
Ādažu novadā” ietvaros.
Papildināta Vides pārskata redakcija (1.pielikums).
Stratēģijas sadaļā 3.2. “Apdzīvojuma struktūra un
publisko pakalpojumu klāsts”
ir noteiktas vadlīnijas teritorijas plānošanai un
attīstībai, tai skaitā:
1.
Stratēģija atbalsta racionāli koncentrētu
apbūves attīstību ciemu teritorijās, ierobežo
izklaidus apbūves veidošanos, nosaka zonējumu.
Apbūve
tiek
koncentrēta
ap
esošajiem
infrastruktūras tīkliem, tos paplašinot.
2.
Pašvaldība nosaka augstākas prasības
inženierkomunikāciju un citu pakalpojumu
pieejamībai koncentrētas apbūves teritorijās.
Apbūves gabali netiek atdalīti mežu un pļavu
teritorijās, kur nav pieejamas komunikācijas.
Ņemot vērā pašvaldības salīdzinoši nelielās iespējas
efektīvi regulēt mežu proporcijas saglabāšanu
novadā, arī rādītāju apkopošana par visām mežu
teritorijām ir sarežģīts process, tāpēc pašlaik tas ir
stratēģisks virziens, kam pievērst uzmanību caur
ikdienas darbībām.
Attīstības programmas 1.redakcijā pievienots jauns
pasākums “Ā13.1.2.25. Ādažu novada ainavas un
dabas aizsardzības plāna izstrāde” , kurā tiks
konkretizētas dabas vērtības, kas būtu jāsaglabā

Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

daudzveidības saglabāšana. Vides pārskatā par summārajām
ietekmēm ir secināts, ka analizēto plānošanas dokumentu
īstenošana neradīšot būtisku negatīvu ietekmi uz bioloģisko
daudzveidību. Dienests nevar piekrist šādam secinājumam, jo
IAS izvirzītajās telpiskās attīstības vadlīnijās nav atrodamas
vadlīniju prasības, kas pasargātu ĪAB no to kvalitātes
pasliktināšanās cilvēka darbības rezultātā vai pat iznīcināšanas
– apbūves rezultātā. Tāpēc Dienests aicina papildināt IAS
telpiskās attīstības vadlīnijas ar prasībām par bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanu šajā aspektā, piemēram, paredzot,
ka jaunu dzīvojamās apbūves teritoriju plānošana ĪAB
teritorijās nav atbalstāma un ir pārskatāmas šobrīd jau ĪAB
teritorijās plānotās, bet nerealizētās dzīvojamās apbūves
teritorijas.
Valsts vides Vides pārskatā ir iekļauts fakts par pazemes ūdeņu riska
dienests,
teritoriju Baltezera teritorijā, kur viens no būtiskiem faktoriem
Lielrīgas
ir piesārņotu virszemes ūdeņu infiltrācija gruntsūdens
reģionālā
horizontā. Dienests aicina rast atbilstošus risinājumus risku
vides
mazināšanai piesārņoto ūdeņu nenonākšanai vidē Rīgas ūdens
pārvalde
ņemšanas vietu ķīmiskajā aizsargjoslā, piemēram, papildinot
(17.05.)
IAS telpiskās attīstības vadlīnijas ar prasībām par centralizēto
ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu nepieciešamību no
jauna plānotajās dzīvojamās apbūves teritorijās, kā arī
prioritāri plānot esošo apdzīvoto vietu nodrošinājumu ar šādu
infrastruktūru.
Valsts vides Vides pārskatā ir uzsvērta transporta trokšņa (un arī gaisa
dienests,
piesārņojuma) negatīvā ietekme uz cilvēku veselību un
Lielrīgas
dzīvojamās apbūves teritoriju vides kvalitāti, t.sk. arī plānoto
reģionālā
transporta maģistrālo trašu tuvumā. Taču šai problēmai IAS
vides
nav rasti atbilstoši risinājumi, kas nākotnē vēl šo faktoru
pārvalde
nepastiprinātu. Dienests aicina papildināt IAS telpiskās
(17.05.)
attīstības vadlīnijas ar prasībām par jaunu dzīvojamās un
publiskās apbūves neplānošanu transporta trokšņa

Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Stratēģijas sadaļā 3.2. “Apdzīvojuma struktūra un
publisko pakalpojumu klāsts” pievienots pie
vadlīnijām teritorijas plānošanai un attīstībai šāds
punkts “15. Plānojot jaunas apbūves teritorijas,
iespēju
robežās
ņem
vērā
bioloģiskajai
daudzveidībai nozīmīgas teritorijas un plāno
pasākumu dabas vērtību saglabāšanai.”.

vides
pārvalde
(17.05.)

99

Vides
pārskats,
Stratēģija

100

Vides
pārskats,
Stratēģija
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Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

Ņemts vērā

Stratēģijas sadaļā 3.2. “Apdzīvojuma struktūra un
publisko pakalpojumu klāsts” pievienots pie
vadlīnijām teritorijas plānošanai un attīstībai šāds
punkts “14. Pašvaldība apņemas saudzīgi izmantot
dabas resursus un novērst pilnvērtīgi bioloģiski
neattīrītu notekūdeņu un jelkādu citu cilvēka
darbības atliekvielu nonākšana dabas vidē.”.

Ņemts vērā

Stratēģijas sadaļā 3.2. “Apdzīvojuma struktūra un
publisko pakalpojumu klāsts” pievienots pie
vadlīnijām teritorijas plānošanai un attīstībai 16.
punkts “Jaunas dzīvojamās un publiskās apbūves
plānošanas pamatprincipi
transporta trokšņa
robežlielumu pārsnieguma teritorijās tiek noteikti
Ādažu novada teritorijas plānojumā (izstrādājams
līdz 2023.gadam).”.

Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

101

Vides
pārskats,
Stratēģija

102

AP

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

robežlielumu pārsnieguma teritorijās un jau saplānoto, bet
nerealizēto šādu teritoriju pārskatīšanu, t.sk. plānoto transporta
maģistrālo trašu tuvumā.
Valsts vides Vides pārskatā ir minēts, ka tiek plānota jaunu ražošanas un
dienests,
loģistikas teritoriju izveide 300 ha platībā. Taču IAS vadlīnijās
Lielrīgas
apdzīvojuma struktūras plānošanai nav minētas prasības par
reģionālā
atbilstoša attāluma ievērošanu starp dzīvojamās apbūves un
vides
ražošanas/loģistikas teritorijām, lai novērstu kaitīgu ietekmju
pārvalde
rašanos dzīvojamās apbūves teritorijās, jo, lai gan saskaņā ar
(17.05.)
IAS un AP Ādažu novadā nav plānota smagā rūpniecība,
tomēr konfliktsituāciju rašanās ir iespējama, tāpēc labākais
veids, kā izvairīties no tām, ir atbilstoša attāluma ievērošana,
jo plānojumos/būvprojektos paredzētā koku stādījumu
ierīkošana efektu var sniegt pēc ilgāka laika, turklāt ir
jārēķinās ar atšķirīgu samazinājumu dažādiem piesārņojuma
veidiem, savukārt efektīvu prettrokšņa sienu, vaļņu būvniecība
prasa zināmas izmaksas un visticamāk neuzlabos vietējo
ainavu dzīvojamo māju apbūvē. Tāpēc Dienests aicina
papildināt IAS telpiskās attīstības vadlīnijas apdzīvojuma
struktūras veidošanai ar atbilstoša attāluma ievērošanu starp
dzīvojamās un ražošanas apbūves teritorijām.
S.J.
Sakārtot Ūbeļu ielu Kalngalē, asfaltēt un salikt apgaismojumu,
(24.05.)
jo bērniem nav droši tikt no autobusa un/vai vilciena tumšajos
laika periodos mājās Dzilnu ielā, Kalngalē.
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Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

Ņemts vērā

Stratēģijas sadaļā 3.8 “Ražošanas un loģistikas
teritorijas” pie vadlīnijām teritorijas plānošanai un
attīstībai iekļauts 4. punkts “Veidojot jaunas
ražošanas/loģistikas teritorijas, lai novērstu
konfliktsituāciju un kaitīgu ietekmju rašanos blakus
esošajās dzīvojamās apbūves teritorijās, jāievēro
atbilstošs attālums un jāpiemēro atbilstoši ietekmju
mazināšanas pasākumi. Detalizētas prasības tiek
definētas Ādažu novada teritorijas plānojumā
(izstrādājams līdz 2023.gadam).”.

Ņemts vērā

Viena no četrām Ādažu novada ilgtermiņa
prioritātēm ir “IP1: Labas infrastruktūras novads”,
kas paredz, ka novadā jāsekmē attīstīta satiksmes
infrastruktūra, jānodrošina ērta un droša
pārvietošanās visā novada teritorijā, jāveicina vēlme
un drošas iespējas pārvietoties kājām, ar
velosipēdiem un citos, cilvēka veselībai un dabai
draudzīgos veidos.
Attīstības programmas 1.redakcija papildināta ar
jauniem pasākumiem:

Nr.p.
k.
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uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs
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Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

•

103

AP

S.J.
(24.05.)

Vidusskolas un tās infrastruktūras nodrošināšana novadā - tai
skaitā Carnikavas novada bērniem.

Ņemts vērā

104

AP

S.J.
(24.05.)

Izvietot novadā 2021.gadā video novērošanas kameras, kuras
pārraudzītu Pašvaldības policija.

Ņemts vērā

105

AP

S.J.
(24.05.)

Papildus vilciena pārejas izveide Kalngalē no stāvlaukuma uz
gājēju celiņu, kurš iziet uz jūru. Sakārtot arī šo pastaigu taku!
Šobrīd praktiski visi neievēro drošības noteikumus un šķērso
dzelzceļu neatļauti un nedroši. Līdz infrastruktūras
sakārtošanai izvietot papildus zīmes, norādījumus.

Ņemts vērā
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“C3.1.1.4. Satiksmes drošības uzlabošanas
projektu izstrāde un īstenošana uz Carnikavas
pagasta ceļiem un ielām”,
• “Ā13.1.2.24.
Ādažu
novada
satiksmes
organizācijas plāna izstrāde”.
Viena no četrām Ādažu novada ilgtermiņa
prioritātēm ir “IP3: Izglītots un labklājīgs novads”,
kas paredz arī pieejamu un daudzpusīgu izglītību.
Attīstības programma paredz, ka Carnikavas
pamatskola varētu tikt veidota par vidusskolu, ja būs
nepieciešamais bērnu skaits.
Viena no četrām Ādažu novada ilgtermiņa
prioritātēm ir “IP3: Izglītots un labklājīgs novads”,
kas paredz arī iedzīvotāju stabilitāti un drošību.
Attīstības programmas 1.redakcijā ir ietverts
pasākums “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”.
Viena no četrām Ādažu novada ilgtermiņa
prioritātēm ir “IP2: Videi draudzīgs un darbīgs
novads”, kas paredz, ka novadā jāveicina vides
pieejamība un tās aizsardzība. Domājot par dabas
vides aizsardzību un sakoptību, kā arī brīvā laika
pavadīšanas iespējām, Attīstības programmā ir
noteikti vairāki rīcības virzieni:
• RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju
labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas
vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība
piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā
• RV4.2: Dabas parka “Piejūra” attīstība

Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

•

106

Vides
pārskats

107

Vides
pārskats

108

Dabas
aizsardzības
pārvalde
Pierīgas
reģionālā
administrāci
ja
(26.05.)

Dabas
aizsardzības
pārvalde
Pierīgas
reģionālā
administrāci
ja
(26.05.)
AP, Vides Dabas
pārskats
aizsardzības
pārvalde

RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla
popularizēšana
Attīstības programmas uzdevums “U13.1.2:
Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas
dokumentus” tika papildināta ar jauniem
pasākumiem:
• “Ā13.1.2.21. Ādažu novada satiksmes drošības
plāna izstrāde”, kura ietvaros tiks runāts par
drošas transporta / gājēju sistēmas izveidošanu.
• “Ā13.1.2.22. Ādažu novada tūrisma taku
attīstības un apsaimniekošanas plāna izstrāde”.
Vides pārskats precizēts, ņemto vērā atzinumā
sniegto informāciju.

Skat. 26.05.2021. atzinumu (14.pielikums).
Ņemot vērā iedzīvotāju skaita pieaugošo prognozi Ādažu
novadam un ar to saistīto nepieciešamību pēc dzīvojamās
apbūves platībām, jāatzīmē, ka apbūves platības vai ciemu un
pilsētu robežu paplašināšana cita starpā nebūtu plānojama arī
īpaši aizsargājamo biotopu platībās. Nosakot apbūves platības
jāņem vērā īpaši aizsargājamo biotopu izvietojums, pēc
iespējas saglabājot īpaši aizsargājamo biotopu platības.
Vienlaikus atbalstāms risinājums par izklaidus apbūves
ierobežošanu.
Skat. 26.05.2021. atzinumu (14.pielikums).
Saistībā ar apdzīvoto vietu vides kvalitātes uzlabošanu,
Administrācijas ieskatā būtiski saglabāt arī bioloģiski,
ekoloģiski un ainaviski vērtīgas teritorijas arī tajās vietās, kur
tām nav jau esošs dabas aizsardzības statuss.

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Vides pārskats precizēts, ņemto vērā atzinumā
sniegto informāciju.

Skat. 26.05.2021. atzinumu (14.pielikums).
Sadaļās, kurās tiek uzskaitīti mikroliegumi (Vides pārskatā un
Attīstības programmā) Ādažu novada teritorijā ir neprecīzs to
uzskaitījums. Tiek uzskaitīti visi mikroliegumi, kas atrodas

Ņemts vērā

Vides pārskats precizēts, ņemto vērā atzinumā
sniegto informāciju.
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Nr.p.
k.

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

109

Vides
pārskats

110

Vides
pārskats

111

Vides
pārskats

112

Vides
pārskats

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

Pierīgas
reģionālā
administrāci
ja
(26.05.)
Dabas
aizsardzības
pārvalde
Pierīgas
reģionālā
administrāci
ja
(26.05.)
Dabas
aizsardzības
pārvalde
Pierīgas
reģionālā
administrāci
ja
(26.05.)
Dabas
aizsardzības
pārvalde
Pierīgas
reģionālā
administrāci
ja
(26.05.)
Dabas
aizsardzības
pārvalde

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži” (turpmāk – AAA
“Ādaži”), taču jāņem vērā, ka ne visa AAA “Ādaži” teritorija
un šajā gadījumā arī ne visi tajā esošie mikroliegumi atrodas
Ādažu novadā. Kā arī šķiet netiek minēti mikroliegumi, kas
atrodas dabas parka “Piejūra” Ādažu novada teritorijā.
Skat. 26.05.2021. atzinumu (14.pielikums).
Vides pārskata 36. lpp attiecībā uz dabas liegumu “Mazuikas
un Lieluikas ezers” precizēt, ka ņemot vērā, ka tas ietilpst
AAA “Ādaži” tad uz šo teritoriju attiecas AAA Ādaži
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
(Ministru kabineta 2019. gada 22. oktobra noteikumi Nr. 493
“Aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”).
Skat. 26.05.2021. atzinumu (14.pielikums).
Vides pārskatā dažviet (piemēram, 15. lpp) labot no “īpaši
aizsargājamas teritorijas” uz “īpaši aizsargājamas dabas
teritorijas”.

Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

Ņemts vērā

Vides pārskats precizēts, ņemto vērā atzinumā
sniegto informāciju.

Ņemts vērā

Vides pārskats precizēts, ņemto vērā atzinumā
sniegto informāciju.

Skat. 26.05.2021. atzinumu (14.pielikums).
Aprakstā par dabas liegumu “Lielā Baltezera salas” kļūdains
apraksts par dabas vērtībām – uzskaitītie biotopi un putnu
sugas šajā teritorijā nav sastopamas.

Ņemts vērā

Vides pārskats precizēts, ņemto vērā atzinumā
sniegto informāciju.

Skat. 26.05.2021. atzinumu (14.pielikums).
Vides pārskatā minētais teikums “Ādažu novada teritorijā
neatrodas neviens dabas piemineklis” nav viennozīmīgs,

Ņemts vērā

Vides pārskats precizēts, ņemto vērā atzinumā
sniegto informāciju.
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Nr.p.
k.

113

Dokuments,
uz kuru
attiecas*

Vides
pārskats

Iebilduma /
priekšlikuma
iesniedzējs

Pierīgas
reģionālā
administrāci
ja
(26.05.)
Dabas
aizsardzības
pārvalde
Pierīgas
reģionālā
administrāci
ja
(26.05.)

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

Ņemts vērā /
nav ņemts
vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts
vērā

ņemot vērā, ka dabas pieminekļi ir arī dižkoki un dižakmeņi –
nepieciešams precizēt šo informāciju.

Skat. 26.05.2021. atzinumu (14.pielikums).
Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” atrodama informācija
par reģistrētiem dižkokiem. Taču jāņem vērā, ka informācija
par dižkokiem Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS ir
nepilnīga un mainīga, jo aizsargājamu koku apzināšana un to
reģistrācija datu bāzē tiek turpināta, dižkoku skaits Ādažu
novadā nav konkrēti nosakāms. Iesakām papildināt Vides
pārskatu un iekļaut informāciju, ka jebkurš koks, kas
sasniedzis Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu
Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2. pielikumā
noteiktos parametrus ir uzskatāms par aizsargājamu koku –
dižkoku.

Ņemts vērā

Vides pārskats precizēts, ņemto vērā atzinumā
sniegto informāciju.

* “A” – Ādažu novada Attīstības programma (2021.-2027.), 1.redakcija; “Stratēģija” – Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 2021.gada
aktualizācija, 1.redakcija; “Vides pārskats” – Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācijas un attīstības programmas vides pārskats
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17.pielikums

28.04.2021. publiskās apspriešanas sanāksmes (par Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas (2013.-2037.) 2021.gada aktualizācijas 1.redakciju un Vides
pārskata projektu) protokols

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

18.pielikums

29.04.2021. publiskās apspriešanas sanāksmes (par Attīstības programas
(2021.-2027.) 1.redakciju un Vides pārskata projektu) protokols
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19.pielikums

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstībs plānošanas dokumentiem
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20.pielikums

Atzinumi

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, e-pasts: lielriga@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīgā
ATZINUMS
par vides pārskatu
17.05.2021Nr.11.2/3607/RI/2021
Uz 16.04.2021.
Nr. 21-55-e
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
,,Reģionālie projekti”
birojs@rp.lv
Informācijai: Ādažu novada domei
nosūtīšanai e-adresē
Informācijai: Vides pārraudzības valsts birojam
nosūtīšanai e-adresē
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Dienests) izskatīja
Jūsu iesniegumu par atzinuma sniegšanu par izstrādāto vides pārskata projektu Ādažu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (turpmāk – IAS) un Ādažu novada attīstības programmai
(turpmāk – AP).
Dienests ir izvērtējis tīmekļa vietnē www.geolatvija.lv ievietoto vides pārskata projektu
saistībā ar izstrādāto IAS un AP, un to atbilstību normatīvo aktu un plānošanas dokumentiem
vides aizsardzībā prasībām. Dienests sniedz šādas atsauksmes par augstākminēto vides pārskata
projektu:
1. Vides pārskatā ir minēts, ka Ādažu novadā nepieciešams saglabāt esošo mežu
proporciju, taču šis princips neizpaužas nedz vides pārskata 1. pielikumā noteiktajos
indikatoros IAS un AP ieviešanas monitoringam, nedz IAS izvirzītajās telpiskās
attīstības vadlīnijās apdzīvojuma struktūras veidošanai. Dienests pozitīvi vērtē mežu
proporcijas saglabāšanas principu, taču aicina atbilstoši pilnveidot augstākminēto
dokumentu sadaļas, piemēram, nosakot, ka jaunu dzīvojamās apbūves teritoriju
plānošana mežu teritorijās nav atbalstāma un ir pārskatāmas šobrīd mežos plānotās, bet
nerealizētās dzīvojamās apbūves teritorijas. Lai sekmētu uzskatāmu monitoringu,
indikatorus aicinām papildināt ar rādītāju par mežu platībām visā novada teritorijā, ne
tikai ciemos.
2. Ādažu novadā ir konstatēts salīdzinoši lielas īpaši aizsargājamo biotopu (turpmāk –
ĪAB) aizņemtās platības ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, vienlaikus vides
pārskatā, kā viens no galvenajiem vides apsektiem, kas saistīts ar plānošanas
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dokumentiem, ir atzīta bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. Vides pārskatā par
summārajām ietekmēm ir secināts, ka analizēto plānošanas dokumentu īstenošana
neradīšot būtisku negatīvu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Dienests nevar piekrist
šādam secinājumam, jo IAS izvirzītajās telpiskās attīstības vadlīnijās nav atrodamas
vadlīniju prasības, kas pasargātu ĪAB no to kvalitātes pasliktināšanās cilvēka darbības
rezultātā vai pat iznīcināšanas – apbūves rezultātā. Tāpēc Dienests aicina papildināt IAS
telpiskās attīstības vadlīnijas ar prasībām par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu
šajā aspektā, piemēram, paredzot, ka jaunu dzīvojamās apbūves teritoriju plānošana
ĪAB teritorijās nav atbalstāma un ir pārskatāmas šobrīd jau ĪAB teritorijās plānotās, bet
nerealizētās dzīvojamās apbūves teritorijas.
3. Vides pārskatā ir iekļauts fakts par pazemes ūdeņu riska teritoriju Baltezera teritorijā,
kur viens no būtiskiem faktoriem ir piesārņotu virszemes ūdeņu infiltrācija gruntsūdens
horizontā. Dienests aicina rast atbilstošus risinājumus risku mazināšanai piesārņoto
ūdeņu nenonākšanai vidē Rīgas ūdens ņemšanas vietu ķīmiskajā aizsargjoslā,
piemēram, papildinot IAS telpiskās attīstības vadlīnijas ar prasībām par centralizēto
ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu nepieciešamību no jauna plānotajās
dzīvojamās apbūves teritorijās, kā arī prioritāri plānot esošo apdzīvoto vietu
nodrošinājumu ar šādu infrastruktūru.
4. Vides pārskatā ir uzsvērta transporta trokšņa (un arī gaisa piesārnojuma) negatīvā
ietekme uz cilvēku veselību un dzīvojamās apbūves teritoriju vides kvalitāti, t.sk. arī
plānoto transporta maģistrālo trašu tuvumā. Taču šai problēmai IAS nav rasti atbilstoši
risinājumi, kas nākotnē vēl šo faktoru nepastiprinātu. Dienests aicina papildināt IAS
telpiskās attīstības vadlīnijas ar prasībām par jaunu dzīvojamās un publiskās apbūves
neplānošanu transporta trokšņa robežlielumu pārsnieguma teritorijās un jau saplānoto,
bet nerealizēto šādu teritoriju pārskatīšanu, t.sk. plānoto transporta maģistrālo trašu
tuvumā.
5. Vides pārskatā ir minēts, ka tiek plānota jaunu ražošanas un loģistikas teritoriju izveide
300 ha platībā. Taču IAS vadlīnijās apdzīvojuma struktūras plānošanai nav minētas
prasības par atbilstoša attāluma ievērošanu starp dzīvojamās apbūves un
ražošanas/loģistikas teritorijām, lai novērstu kaitīgu ietekmju rašanos dzīvojamās
apbūves teritorijās, jo, lai gan saskaņā ar IAS un AP Ādažu novadā nav plānota smagā
rūpniecība, tomēr konfliktsituāciju rašanās ir iespējama, tāpēc labākais veids, kā
izvairīties no tām, ir atbilstoša attāluma ievērošana, jo plānojumos/būvprojektos
paredzētā koku stādījumu ierīkošana efektu var sniegt pēc ilgāka laika, turklāt ir
jārēķinās ar atšķirīgu samazinājumu dažādiem piesārņojuma veidiem, savukārt efektīvu
prettrokšņa sienu, vaļņu būvniecība prasa zināmas izmaksas un visticamāk neuzlabos
vietējo ainavu dzīvojamo māju apbūvē. Tāpēc Dienests aicina papildināt IAS telpiskās
attīstības vadlīnijas apdzīvojuma struktūras veidošanai ar atbilstoša attāluma ievērošanu
starp dzīvojamās un ražošanas apbūves teritorijām.
Dienests lūdz pilnveidot un precizēt izstrādāto vides pārskata projektu, Ādažu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu un Ādažu novada attīstības programmas projektu
atbilstoši augstāk uzskaitītajām atsauksmēm.
D.Kalēja

Direktore

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Lielmanis 29496408
pauls.lielmanis@vvd.gov.lv
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K. Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473; tālr.: 67210124; e-pasts: kanceleja@mod.gov.lv; www.mod.gov.lv

Rīgā, 17.05.2021.

Nr. MV-N/1189

Uz 23.03.2021.

Nr. 52, 53
Ādažu novada pašvaldībai
Informācijai:
Valsts aizsardzības militāro objektu
un iepirkumu centram

Par atzinumu jaunveidojamā Ādažu novada
plānošanas dokumentu redakcijām
Aizsardzības ministrija (turpmāk – Ministrija) ir saņēmusi Ādažu novada domes 2021. gada
23. marta paziņojumus Nr. 52 un Nr. 53 par Ādažu novada attīstības programmas 2021.2027. gadam 1. redakcijas (turpmāk – Attīstības programma), aktualizētās Ādažu novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 1. redakcijas (turpmāk – Stratēģija) un abu
minēto dokumentu Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
Izskatot minētos dokumentus, Ministrija sniedz šādu atzinumu:
1. visos dokumentos lūdzam:
1) aizstāt vārdus “NBS poligona teritorija” ar vārdiem “Ādažu militārā poligona teritorija”;
2) precizēt attēlos atspoguļoto Ādažu militārā poligona teritoriju, jo Saulkrastu novada daļā
ir notikusi poligona paplašināšana (skat. pielikumu).
2. Stratēģijā lūdzam:
1) 11. lpp. 2. rindkopas palīgteikumu izteikt šādā redakcijā: “kurš tiek izmantots militārām
vajadzībām, bet atsevišķos gadījumos, saņemot speciālu atļauju, pieļaujamas arī
nemilitāras aktivitātes NBS noteiktajā kārtībā.”, lai akcentētu, ka poligona
pamatizmantošana ir militāra rakstura, bet citas aktivitātes veicamas pakārtoti ierobežotā
apmērā – speciālās atļaujas tiek izsniegtas gadījumos, kad piekļuve poligonam
nepieciešama publisku personu funkciju izpildei (Valsts Vides dienestam, Dabas
aizsardzības pārvaldei u.tml.) vai citos atsevišķos gadījumos saskaņā ar Nacionālo bruņoto
spēku 2008. gada 12. maija noteikumiem Nr. 6 “Kārtība, kādā NBS vienību objektus
izmanto nemilitārām vajadzībām”;
2) 13. lpp. papildināt mežu teritorijas nozīmīgākās plānotās/vēlamās izmaiņas aprakstu ar
teikumu šādā redakcijā: “Jāņem vērā, ka mežsaimniecības teritorijas var tikt izmantotas
jaunu militāro objektu izveidei un attīstībai”, kā arī 25. lpp. papildināt dabas teritoriju
plānošanas un attīstības vadlīnijas ar 12. punktu šādā redakcijā: “12. Lauksaimniecības un
mežsaimniecības teritoriju izmantošana arī jaunu militāro objektu izveidei un attīstībai, tai
skaitā, nekustamajos īpašumos, kas nākotnē var tikt pārņemti valsts aizsardzības
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vajadzībām.”, jo kopš normatīvo aktu izmaiņām 2020. gada nogalē10 arī lauksaimniecības
un mežu teritorijas atļauts izmantot valsts aizsardzības iestāžu apbūvei, kas ir būtiski
kontekstā ar normatīvā regulējuma prasību11 pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi
veikt atbilstoši stratēģijai;
3) 30. lpp. vadlīniju 1. punktā aizstāt vārdus “militārā poligona administrāciju” ar saīsinājumu
“NBS”, kura struktūrvienība (Nodrošinājuma pavēlniecības 3. Reģionālā nodrošinājuma
centra Poligona atbalsta centrs) nodarbojas ar poligona administrēšanu, un svītrot vārdus
“izveidojot kopēju militāro inovāciju teritoriju”, ņemot vērā, ka 1. punkta apakšpunktos
uzskaitītās darbības nav saistītas ar kopējas militāro inovāciju teritorijas izveidi, kā arī
šādas teritorijas izveide nav tikusi pārrunāta ar Ministriju;
4) 31. lpp. tekstā un kartē aizstāt vārdus “Nacionālie bruņotie spēki” ar vārdiem “Aizsardzības
ministrija”.
3. Attīstības programmā lūdzam:
1) 1. sējuma 13. lpp. rindkopu par meža piederību papildināt ar Aizsardzības ministriju, kuras
valdījumā ir aptuveni 3 600 ha liela meža platība;
2) 1. sējuma 18. lpp. precizēt Ādažu militārā poligona zemes lietošanas veidu aprakstu,
izsakot to šādā redakcijā: “Ādažu militārā poligona teritorija. Lielāko daļu poligona
teritorijas aizņem meži, nedaudz mazāk - pārējās zemes (smiltāji u.c.). Pārējā teritorijā
sastopami arī purvi u.c. veidi.”;
3) 1. sējuma 88. lpp. autoceļa A1 problēmvietu sarakstā minēts komplekss “Glaskek”, kurā
plānots veidot lielgabarīta LR militārās tehnikas servisa punktu un lielizmēra tehnikas
tirdzniecības laukumu. Aicinām svītrot vārdus “LR militārās”. Informējam, ka militārā
tehnika pieder Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tehnikas apkopei nepieciešamības
gadījumā tiek organizēti centralizēti iepirkumi;
4) 1. sējuma 146. lpp. papildināt kultūras un kultūrvēsturisko objektu saraksta 14. punktu
(Piemineklis kritušajiem karavīriem “Vienotībā spēks”) un 15. punktu (Ādažu poligons) ar
šādu teikumu: “Saskaņā ar NBS īstenoto drošības politiku piekļuve objektam ir
ierobežota.”. Papildus lūdzam precizēt 14. punktu – vārdus “atvērts muzejs” aizstājot ar
vārdiem “atvērta militāra rakstura vēstures ekspozīciju telpa”;
5) 1. sējuma 164. lpp. sadaļā “Vājās puses” svītrot nepatieso apgalvojumu, ka par lielu daļu
Ādažu novada teritorijas netiek maksāts NĪN (poligona teritorija). Vēršam uzmanību, ka
no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma
nodokli” ir atbrīvotas tikai Nacionālo bruņoto spēku funkciju izpildes nodrošināšanai
paredzētās būves, bet ne zeme;
6) 1. sējuma 165., 166. lpp. SVID analīzē attiecībā uz satiksmes infrastruktūru un
organizāciju sadaļā “Draudi” lūdzam svītrot punktu “NBS attīstības plāni” un izteikt šādā
redakcijā punktu par armijas nespēju piedalīties kopējā infrastruktūras attīstībā:
“Aizsardzības ministrijas ierobežotās iespējas nodrošināt līdzfinansējumu pašvaldības
infrastruktūras attīstībā”;
7) 1. sējuma 195. lpp. SVID analīzē sadaļā “Iespējas” svītrot punktu “Vienoties ar NBS par
sporta bāžu izmantošanu novada iedzīvotājiem, kā tas bija sākotnēji plānots”. Informējam,
ka Ādažu militārās bāzes sporta komplekss atrodas teritorijā ar ierobežotu piekļuvi un
šobrīd tam nav paredzēts mainīt piekļuves veidu;
8) 1. sējuma 204. lpp. SVID analīzē sadaļā “Iespējas” attiecībā uz dabas resursiem ir norādīta
sadarbība ar armiju par NATURA 2000 teritorijas izmantošanu – lūdzam norādīt precīzāk,
kāda veida sadarbība ir paredzēta vai svītrot šo punktu;
10
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9) 1. sējuma 209. lpp. svītrot teikumu “Sadarbība ar VAMOIC”, jo konkrētajā apakšpunktā
minētās darbības nav Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra
kompetencē;
10) Saistībā ar 1. sējuma 209. lpp SVID analīzē (arī Vides pārskata 21. lpp.) minēto, ka armijas
mācību laikā tiek radīti trokšņi un būtu jāaicina NBS mazināt mācību daudzumu un
skaļumu (lai vismaz brīvdienās iedzīvotājiem nebūtu jāklausās mācību laikā radītie
trokšņi), jāveic pārrunas ar armiju par no trokšņiem brīviem laikiem – periodiem; armija,
skaņojot mācības novada teritorijā, varētu informēt arī par plānoto trokšņu paaugstinājuma
līmeni, vēlamies skaidrot, ka Ādažu militārais poligons ir ļoti noslogots un šobrīd nav
iespējams samazināt tā izmantošanas intensitāti. Lai mazinātu Ādažu militārā poligona
noslodzi, tiek attīstīti reģionālie poligoni. Savukārt, gadījumos, ja ir paredzētas mācības ar
paaugstinātu trokšņu līmeni, NBS izplata attiecīgus publiskus paziņojumus.
11) 2. sējuma 22. lpp. papildināt valsts interešu telpas attīstības un plānošanas sadaļas
2. apakšpunktu ar vārdiem “u.c. normatīvajiem aktiem.”, jo militārā poligona
apsaimniekošana, attīstība un izmantošanu regulē ne tikai norādītie normatīvie akti, bet arī
citi, piem., Meža likums u.c.;
12) 2. sējuma 23. lpp. aizstāt vārdus “militārā poligona administrāciju” ar vārdiem “NBS”,
kura struktūrvienība (Nodrošinājuma pavēlniecības 3. Reģionālā nodrošinājuma centra
Poligona atbalsta centrs) nodarbojas ar poligona administrēšanu;
13) 2. sējuma 23. lpp. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sadaļas pirmajā apakšpunktā svītrot
vārdus “un uzturēšanās režīma noteikumos”, jo minētais jēdziens nav atbilstošs - prasības
teritoriju izmantošanai tiek noteiktas individuālajos izmantošanas un aizsardzības
noteikumos (un tos ietver jēdziens “normatīvie akti”);
14) 2. sējuma 23. lpp. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sadaļas trešo apakšpunktu izteikt šādā
redakcijā: “Veicināt ĪADT publisko pieejamību (izņemot Ādažu militārā poligona teritorijā
ietilpstošo AAA “Ādaži” daļu) un sadarbību ar Dabas aizsardzības pārvaldi.”, jo publiska
pieejamība ir pretrunā ar NBS īstenoto drošības politiku;
15) 3. sējuma 55. lpp. uzdevumā ““Īstenot sadarbību ar privātajiem investoriem, uzņēmējiem,
privātpersonām” ietvertā aktivitāte Ā14.1.2.10. “Sadarbība ar kultūrvēsturiskā mantojuma
glabātājiem: Baltezera un Garkalnes baznīcu draudzēm, Baltezera Sūkņu stacijas muzeju,
Ādažu militāro bāzi, Dūņezera pazemes bunkura īpašnieku u.c.)” – tā kā Nacionālie
bruņotie spēki neietilpst sadarbības partneru uzskaitījumā, kā arī neveic aktivitātes saistībā
ar kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, lūdzam svītrot vārdus “Ādažu militāro bāzi”;
16) 3. sējuma 57. lpp. ir norādītas aktivitātes (Vecštāles, Mežaparka un Iļķenes ceļa
atjaunošana un tilta pār Gauju Āņos būvniecība), kuru īstenošanā kā atbildīgais izpildītājs
ir norādīta Ministrija. Vēršam uzmanību, ka Ministrija ir lēmusi tikai par finansējuma
piešķiršanu Mežaparka ceļa posma atjaunošanai. Ministrija jau 2021. gada 8. marta vēstulē
Nr. MV-N/585 norādīja, ka ierobežota finansējuma apstākļos šobrīd nesaskata iespēju
plānot ilgtermiņa investīcijas pašvaldībās, t.sk. Ādažu novada pašvaldībā.
Ņemot vērā minēto, lūdzam pārējās pozīcijās (Vecštāles un Iļķenes ceļa atjaunošana un
tilta pār Gauju Āņos būvniecība), kurās kā atbildīgais izpildītājs ir norādīta Ministrija, pie
“AM” pievienot zemsvītras atsauci – “Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā
nav pieņemts lēmums”. Līdzīgu zemsvītras atsauci lūdzam pievienot attiecīgajās 4. sējuma
41. un 42. lpp. aktivitātēs;
17) 3. sējuma 57. un 98. lpp norādīts pasākums “Vietējo un NBS sporta treneru pieredzes
apmaiņas nodrošināšana” – informējam, ka Ministrijas rīcībā nav informācijas par šāda
veida pasākuma/aktivitātes īstenošanu. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt sadarbības
priekšmetu vai svītrot pasākumu.
4. Vides pārskatā lūdzam:
1) 4. lpp. 3. rindkopā no apakšas precizēt redakciju, jo minētas trīs Natura 2000 teritorijas,
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bet uzskaitītas četras aizsargājamās teritorijas;
2) 18. lpp. rindkopu par meža piederību papildināt ar Aizsardzības ministriju, kuras valdījumā
ir aptuveni 3 600 ha liela meža platība;
3) 21. lpp. svītrot teikumu “Sadarbība ar VAMOIC”, jo konkrētajā apakšpunktā minētās
darbības nav Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra kompetencē;
4) 31. lpp. precizēt karti, kurā kā potenciāli piesārņotas ir norādītas 3 vietas Ādažu nacionālajā
mācību centrā, taču saskaņā ar Potenciāli piesārņoto un piesārņoto vietu reģistra lietotnes
karti tāda ir tikai viena (apakšējā);
5) 33. lpp. svītrot pēdējo rindkopu par sekām bioloģiskās daudzveidības aspektā, ja
plānošanas dokumenti netiek īstenoti, jo Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu
centrs veic Aizsardzības ministrijas īpašumā esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
apsaimniekošanu neatkarīgi no sadarbības ar pašvaldību esamības. Saistīti svītrot vārdus
“Aizsardzības ministrijas Ādažu poligona administrāciju” 6.1. nodaļas pēdējā rindkopā;
6) 36. lpp. svītrot norādīto informāciju ietekmes un apdraudošo faktoru, kā arī ierobežojumu
aprakstā, jo dabas lieguma “Lieluikas un Mazuikas ezeri” teritorija nav izmantojama
rekreācijai gan saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 22. oktobra noteikumiem Nr. 493
“Aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi” un dabas aizsardzības plānu, gan NBS īstenoto drošības politiku. Papildināt
normatīvo aktu uzskaitījumu ar Ministru kabineta 2019. gada 22. oktobra noteikumiem
Nr. 493 “Aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi”;
7) 39. lpp. aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” apsaimniekošanas pasākumu raksturojumu
izteikt šādā redakcijā: “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs regulāri
veic Ādažu militārajā poligonā ietilpstošās aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” daļas
apsaimniekošanu, lai nodrošinātu dabas vērtību saglabāšanu.”. Papildināt normatīvo aktu
uzskaitījumu ar Ministru kabineta 2019. gada 22. oktobra noteikumiem Nr. 493
“Aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi”.
Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes ietvaros jautājumos, kas saistīti ar valsts
aizsardzības jomu, nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties ar Aizsardzības ministrijas
pārstāvi Ināru Budu, tālr. 67335031, e-pasts: Inara.Buda@mod.gov.lv vai Valsts aizsardzības
militāro objektu un iepirkumu centra pārstāvi Sanitu Astiču, tālr. 22037362, e-pasts:
Sanita.Astica@vamoic.gov.lv.
Pielikumā: Ādažu militārā poligona ārējā kontūra uz 1 lp.

Valsts sekretārs

J. Garisons

K. Sproģe, 25757764
Kristine.Sproge@vamoic.gov.lv
S. Astiča, 22037362
Sanita.Astica@vamoic.gov.lv
I. Buda, tālr. 67335031
Inara.Buda@mod.gov.lv
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RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS
Reģ.Nr. 90002222018, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18, Rīga, LV – 1050,
tālr.: +371 67226430, fakss: +371 67226431, e-pasts: rpr@rpr.gov.lv, www.rpr.gov.lv

Rīgā
Rīgā 21.05.2021. Nr. 8.1.2/2021/136/N
Uz 23.03.2021. Nr. 52
Ādažu novada dome
Gaujas iela 33A, Ādaži,
Ādažu novads, LV – 2164
Paziņošanai eAdresē
Par atzinuma sniegšanu Ādažu novada attīstības
programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijai
Rīgas plānošanas reģions (turpmāk – RPR) informē, ka ir saņēmis Ādažu novada domes
23.03.2021. lēmumu Nr.52, ar ko pašvaldība informē RPR par Ādažu novada attīstības
programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu.
RPR ir iepazinies ar izstrādāto dokumentu, izvērtējis dokumenta redakcijas materiālus un
sagatavojis atzinumu.
Izstrādātā Ādažu novada attīstības programma 2021.-2027.gadam (turpmāk – novada AP)
izvērtēta atbilstoši vērtēšanas kritērijiem par pašvaldības attīstības programmas atbilstību
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu
izstrādei reģionālā un vietējā līmenī, kā arī atbilstoši kārtībai, kādā Rīgas plānošanas reģions
izvērtē vietējo pašvaldību attīstības programmas (apstiprināta RPR Attīstības padomes sēdē
18.09.2015.). Pamatojoties uz epidemioloģisko situāciju valstī, publiskās apspriešanas sanāksme
tika organizēta tiešsaistē 21. maijā, ņemot vērā Ādažu novada domes lēmumu Nr. 52 “Par Ādažu
novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta
nodošanu publiskai apspriešanai” publiskās apspriešanas laiks noteikts no 07.04.2021. līdz
21.05.2021.
Pamatojoties uz 23.06.2020. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu novada AP
ir izstrādāta sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību. Novada AP ir izstrādāta saskaņā ar spēkā
esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un hierarhiski augstākiem nacionāla un
reģionāla līmeņa ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī vietēja
līmeņa ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentiem. Novada AP strukturēts
piecos sējumos: Esošās situācijas raksturojums, Stratēģiskā daļa, Rīcības plāns, Investīciju plāns,
Sabiedrības iesaiste.
Izstrādājot novada AP, veikta Ādažu novada ilgtermiņa prioritāšu un stratēģisko mērķu
saskaņotība ar aktualizēto Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam.
Novada AP projektā veikta Ādažu novada vidēja termiņa prioritāšu un rīcības virzienu saskaņotība
ar Rīgas plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam. RPR vērtēja
novada AP saskaņotību ar 02.07.2020. apstiprināto Latvijas Nacionālo attīstības plānu, tādēļ
aicinām novada AP atsaukties uz spēkā esošo dokumentu.
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Novada AP ir izceļamas vairākas plānošanas dokumenta kvalitātes. Esošās situācijas
raksturojums labi atspoguļo novada teritorijas attīstības priekšnosacījumus, kā arī jāatzīmē veids
kā ir veikts novada vizītkartes atainojums par katru no novadā esošajiem ciemiem. Dokumentā ir
jāuzteic arī kvalitatīvi veiktā SVID analīze un tajā analizētie jautājumi, kam būtisks papildinājums
būtu shematisks atainojums. Vienlaikus arī jāizceļ dokumenta tekstu un grafiskā valoda, īpaši II
sējuma Stratēģiskās daļas pielikumā, kurā ir apkopota informācija par plānošanas dokumentu
saskaņotību ar novada AP. Tomēr jāpiebilst, ka ir nepieciešams papildus iekļaut arī apzīmējumus,
lai sniegtu paskaidrojošu informāciju par tabulā norādīto saskaņotību.
Vērtējot novada AP, RPR lūdz pilnveidot AP II sējuma Stratēģisko daļu, ņemot vērā
kritēriju tabulā* norādītos komentārus, īpaši tos, kas attiecas uz novada AP īstenošanas un
uzraudzības kārtību.
2020. gada 21. maijā RPR sadarbībā ar Ādažu novada pašvaldību organizēja novada AP
projekta apspriešanas tiešsaistes sanāksmi ar RPR, Ādažu novada un kaimiņu novadu pašvaldību
pārstāvjiem. Sanāksmes ietvaros tika aizvadīta veiksmīga pašvaldību pārstāvju diskusija un
pieredzes apmaiņa par Pierīgas novadu pašvaldībās aktuālo, arvien augošo apdzīvojuma struktūru,
esošo ciemu izplešanās ierobežošanu, atbilstošas publiskās infrastruktūras nodrošināšanu, tostarp
pielāgojot vasarnīcu ciemu apbūvi un publisko infrastruktūru pastāvīgai dzīvošanai, šādu
aktivitāšu izmaksu pamatotību. Jāatzīmē, ka RPR pārstāvji iepriekš piedalījās arī Ādažu novada
AP izstrādes Ekonomiskās attīstības darba grupā 19.10.2020., pārrunājot aktuālās attīstības
tendences Rīgas metropoles areāla pašvaldībās.
RPR kopumā atbalsta izstrādātās Ādažu novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam
1. redakcijas apstiprināšanu, bet aicinām iestrādāt AP norādītās metodiskās korekcijas, attiecība
uz AP īstenošanas un uzraudzības kārtību, pilnveidot dokumenta sadaļu un iesniegt RPR
pilnveidoto redakciju, atkārtotai atzinuma sniegšanai.
Pielikumā:
*Kritēriju izpildes vērtējums par pašvaldības attīstības programmas atbilstību Rīgas plānošanas reģiona
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām – uz 5 lapām.

Administrācijas vadītājs p.i.

Rūdolfs Cimdiņš

Potapova 28677418
katrina.potapova@rpr.gov.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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2. pielikums Rīgas plānošanas reģiona 2015.gada
18.septembra kārtībai „Kārtība, kādā Rīgas
plānošanas reģions izvērtē vietējo pašvaldību
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības
programmas”

KRITĒRIJU IZPILDES VĒRTĒJUMS PAR PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
ATBILSTĪBU RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS
DOKUMENTIEM UN NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTAJĀM PRASĪBĀM
Pašvaldības attīstības programmas nosaukums:
Ādažu novada Attīstības programma 2021. -2027. gadam
Pašvaldības attīstības programmas iesniegšanas datums:
Aizpildīšanas datums:
Pants/
Atzīme par
Komentārs
punkts
izpildi
(par atbilstību kritērijam un nepieciešamie
Kritērijs
normatīvajos
(jā / nē /
uzlabojumi)
aktos
daļēji)
1. Pašvaldības attīstības programma (turpmāk – AP) ir izstrādāta / aktualizēta, atbilstoši noteiktajai
attīstības plānošanas sistēmai (Attīstības plānošanas sistēmas likuma 8. un 9.pants, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 5.pants un 22.panta 1.daļa, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 4. un 21.punkts)
1.1.
AP ir izstrādāta /
APSL Jā
Ādažu novada attīstības programma 2021.aktualizēta
vidējam
8.pants
2027. gadam (turpmāk – novada AP)
termiņam (līdz 7 gadiem)
izstrādāta 7 gadiem.
N.
p.
k.

1.2.

1.3.

AP ir izstrādāta /
aktualizēta saskaņā ar
hierarhiski
augstākiem
nacionāla
līmeņa
attīstības
plānošanas
dokumentiem - Latvijas
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģiju
līdz
2030.gadam un Latvijas
Nacionālo
attīstības
plānu
2014.
–
2020.gadam*
AP ir izstrādāta /
aktualizēta saskaņā ar
Rīgas plānošanas reģiona
teritorijas
attīstības
plānošanas dokumentiem

APSL
9.panta
4.daļa;
TAPL
22.panta
1.punkts;
MKN 628
21.punkts

Jā

Novada AP izstrādāta atbilstoši nacionāla
līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem,
veicot saskaņotību ar - Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam kā arī
Latvijas Nacionālā attīstības plāna aktuālo
redakciju, aicinājums norādīt plāna
konkrēto redakciju, kura ir ņemta vērā
izstrādājot novada AP.

APSL
9.panta
3.daļa;
TAPL
22.panta
1.daļa;
MKN 628
21.punkts

Jā

Ādažu novada AP izstrādāta atbilstoši Rīgas
plānošanas reģiona teritorijas attīstības
plānošanas
dokumentos
noteiktie
stratēģiskie mērķi, teritoriālie risinājumi un
prioritātes:
● RPR Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijai 2014.-2030.gadam
● Attīstības programmai 2014.2020.gadam.
Ir veikta detalizēta saskaņotības analīze un
pievienota novada AP II sējuma pielikumā,
tomēr aicinām pilnveidot redakciju,
pievienojot apzīmējumus.

628

1.4.

AP ir izstrādāta /
aktualizēta saskaņā ar
pašvaldības ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijā
noteiktajiem ilgtermiņa
stratēģiskajiem mērķiem
un prioritātēm

APSL
9.panta
4.daļa;
TAPL
22.panta
1.daļa;
MKN 628
21.punkts

Jā

Novada AP ir izstrādāta saskaņā ar Ādažu
novada IAS 2013.-2037. gadam noteikto
ilgtermiņa
vīziju,
prioritātēm,
stratēģiskajiem mērķiem.

1.5.

AP ir izstrādāta /
aktualizēta saskaņā ar
blakus esošo pašvaldību
teritorijas
attīstības
plānošanas dokumentiem

TAPL
22.panta
1.daļa;
MKN 628
21.punkts

Jā

Novada AP izstrādāta, izvērtējot Ādažu
novada un kaimiņu pašvaldību kopīgās
intereses – Rīgas pilsētas, Ropažu novada,
Saulkrastu novada, Siguldas novada.
Pielikumā ir apkopoti funkcionālās saites un
sadarbības jomas ar kaimiņu pašvaldībām.

1.6.

AP izstrādāta, balstoties
uz aktualizētu pašreizējās
situācijas raksturojumu,
kas apkopots atsevišķā
sējumā

MKN 628
4.punkts

Jā

2.1.

Stratēģiskā daļa, kurā
ietvertas vidēja termiņa
attīstības prioritātes un
rīcības virzieni

MKN 628
22.1.punkts

Jā

2.2.

Rīcības
plāns

investīciju

TAPL
22.panta
2.daļa;
MKN 628
22.2.punkts

Jā

2.3.

Īstenošanas uzraudzības
un novērtēšanas kārtība

MKN 628
22.3.punkts

Jā

2.4.

Informācija par attīstības
programmas izstrādi

TAPL
22.panta
2.daļa

Jā

Novada AP ir izstrādāta aktualizējot
pašreizējās situācijas raksturojumu, kas
apkopots atsevišķā sējumā ar nosaukumu
„Ādažu novada attīstības programma
(2021.-2027. gadam) I sējums Esošās
situācijas raksturojums”. Novada AP esošā
situācija ir izstrādāta sadarbojoties ar
Carnikavas novada domi.
2. AP ietver šādas sadaļas (Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta 2.daļa, MK noteikumu Nr.628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.2.nodaļa)

un
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Novada AP ietver II sējuma Stratēģisko
daļu, atsevišķu nodaļu, kura ir definēta kā
“Novada
attīstības
vidēja
termiņa
prioritātes, rīcības virzieni, mērķi un
uzdevumi”.
Novada AP ietver sadaļas Rīcības plāns un
Investīciju plāns nodalītu katru atsevišķos
sējumos.

Novada AP īstenošanas uzraudzības un
novērtēšanas kārtība ir iekļauta AP II
sējuma Stratēģiskajā daļā, nodaļā -Attīstības
programmas īstenošanas kārtība un
pārraudzība (monitorings).
Ādažu
novada
mājas
lapā:
https://www.adazi.lv/attistiba/attistibasprogramma-2021-2027/
ir
iespējams
iepazīties ar AP izstrādes procesu un
sabiedrības iesaisti.

3. Rīcības plāns (Attīstības plānošanas sistēmas likums 8.pants, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta
2.daļa, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
3.2.nodaļa 22.2. un 23.punkts)

3.1.

Rīcības
plāns
ir
izstrādāts ne mazāk kā
triju gadu periodam

APSL Jā
8.pants;
MKN 628
22.2.punkts

Novada AP rīcības plāns ir izstrādāts ne
mazāk kā triju gadu periodam, norādīts
AP III sējuma Rīcības plāna Ievadā.

3.2.

Rīcības
plānā
ir
noteiktas
plānotās
darbības
un
to
īstenošanas termiņi
Rīcības
plānā
ir
norādīti atbildīgie par
rīcības plānā ietverto
darbību īstenošanu
Rīcības plānā ir iekļauti
plānoto
darbību
īstenošanas avoti

MKN 628 Jā
23.1.punkts

Novada AP rīcības plānā plānotās
darbības ir norādītas kā pasākumi,
aktivitātes un atsevišķā ailē norādīts
Izpildes termiņš vai periods.
Novada AP rīcības plānā ir norādīti
Atbildīgie izpildītāji par plānoto
uzdevumu īstenošanu.

TAPL Jā
22.panta
2.daļa;
MKN 628
23.3.punkts

Novada AP rīcības plāna ir iekļauti
plānoto darbību īstenošanas avoti kā
Finanšu resursi vai avoti.

Rīcības plānā ir iekļauti
plānoto
darbību
rezultāti

TAPL Jā
22.panta
2.daļa;
MKN 628
23.4.punkts

Novada AP rīcības plāna ir norādīti
plānoto darbību rezultāti kā Iznākuma
rezultatīvie rādītāji.

3.3.

3.4.

3.5.

MKN 628 Jā
23.2.punkts

4. Investīciju plāns (Attīstības plānošanas sistēmas likums 8.pants, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
22.panta 2.daļa, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 2.2.nodaļa 22.2. un 24.punkts)

4.1.

Investīciju plāns ir
izstrādāts ne mazāk kā
triju gadu periodam

4.2.

Investīciju plānā ir
iekļauti
plānotie
investīciju projekti un
to īstenošanas termiņi

4.3.

Investīciju plānā ir
iekļauti atbildīgie par
investīciju
projektu
īstenošanu
Investīciju plānā ir
iekļauts
indikatīvais
plānoto
investīciju
projektu
īstenošanai
nepieciešamā
finansējuma apjoms un
avoti

4.4.

APSL Jā
8.pants;
MKN 628
22.2.punkts
MKN 628 Jā
24.1.punkts

MKN 628 Jā
24.2.punkts

MKN 628 Jā
24.3.punkts
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Novada AP investīciju plāns ir izstrādās
ne mazāk kā triju gadu periodam, kas ir
norādīts AP IV sējuma Investīciju plāna
Ievadā.
Investīciju plānā ir iekļauti plānotie
investīciju projekti kā Projekta
nosaukums
(aktivitāte)
un
to
īstenošanas termiņi kā Projekta
ieviešanas laiks.
Investīciju plānā ir iekļauti atbildīgie par
investīciju projektu īstenošanu, norādīts
kā Atbildīgie par projekta īstenošanu
(sadarbības partneri).
Investīciju
plānā
ir
norādītas
Indikatīvās projekta izmaksas, EUR un
Finansējuma avoti, %.

Investīciju plānā ir
MKN 628 Jā
Investīciju plānā ir norādīti Projekta
iekļauti sasniedzamie 24.4.punkts
plānotie darbības rezultāti un to
rezultāti
rezultatīvie rādītāji.
5. AP īstenošanas uzraudzība (Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta 3.daļa un 22.panta 2.daļa un
4.5.

MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 22.3. un
25.punkts)

5.1.

AP īstenošanas un
uzraudzības kārtībā ir
noteikti
rezultatīvie
rādītāji

MKN 628 Jā
22.3.punkts

Novada AP īstenošanas un uzraudzības
sadaļa ir iekļauta AP II sējuma
Stratēģiskajā daļā nodaļā Attīstības
programmas īstenošanas kārtība un
pārraudzība (monitorings). Noteiktie
rezultatīvie rādītāji ir pievienoti AP II
sējuma 8. pielikumā - Attīstības
programmas uzraudzības indikatori.

5.2.

AP īstenošanas un
uzraudzības kārtībā ir
noteikts
uzraudzības
pārskatu
sniegšanas
biežums un saturs
atbilstoši
normatīvo
aktu prasībām

MKN 628 Daļēji
22.3.punkts

Novada AP Īstenošanas un uzraudzības
kārtībā ir noteikts uzraudzības process,
tomēr nav precīzi norādīts uzraudzības
pārskata provizoriskais saturs atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.

5.3.

Uzraudzības pārskatā
par AP īstenošanas
rezultātiem ir paredzēts
ietvert informāciju par
veiktajām aktivitātēm,
rezultatīvo
rādītāju
izmaiņām,
secinājumiem
un
ieteikumiem
turpmākajai rīcībai.
Uzraudzības pārskatā
ir paredzēts ietvert
informāciju
par
atbilstību ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijā
izvirzītajiem mērķiem

MKN 628 Daļēji
25.punkts

Uzraudzības
pārskatā
par
AP
īstenošanas rezultātiem ir ietverta
informācija
par
veicamajām
aktivitātēm, taču aicinām pilnveidot šo
sadaļu, pievienojot informāciju par
rezultatīvo
rādītāju
izmaiņām,
secinājumiem
un
ieteikumiem
turpmākajai rīcībai.

MKN 628 Daļēji
25.punkts

Lūdzu pilnveidot uzraudzības pārskatā
informāciju par atbilstību ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijā
izvirzītajiem
mērķiem.

5.4.

6. Sabiedrības līdzdalība AP izstrādē (Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pants, MK 25.08.2009.
noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13. un 14.punkts, MK
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 67. un 69.punkts,
„Kārtība, kādā RPR izvērtē pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas” 10.punkts)

6.1.

AP izstrādes procesā ir
notikusi
dokumenta
publiskā apspriešana,
kuras termiņš nav
mazāks par četrām
nedēļām
(atkārtotas
publiskās apspriešanas
termiņš nav mazāks par
trīs nedēļām)

MKN 628 Jā
67. un
69.punkts
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Pamatojoties
uz
Ādažu
domes
23.03.2021. lēmumu Nr. 52 ir noslēgusi
AP 1. redakcijas izstrādi un dokuments
ir nodots publiskajā apspriešanā no
07.04.2021. līdz 21.05.2021., ietverot
četru nedēļu periodu.

6.2.

6.3.

Pašvaldības mājaslapā
sadaļā
„Sabiedrības
līdzdalība”
ievietots
paziņojums
par
līdzdalības
procesu
atbilstoši
normatīvajiem aktiem
par
kārtību,
kādā
iestādes
ievieto
informāciju internetā

MKN 970 Jā
13.punkts

Pašvaldība elektroniski
sagatavotu paziņojumu
par līdzdalības procesu
ir iesniegusi Rīgas
plānošanas reģionam
publicēšanai
tā
mājaslapā
www.rpr.gov.lv sadaļā
„Sabiedrības
līdzdalība”

MKN 970 Jā
14.punkts

Informācija par AP izstrādi, publisko
apspriešanu un novada AP izstrādes
darba plāns pieejams pašvaldības
tīmekļa vietnē www.adazi.lv sadaļā
Attīstība -> Attīstības programma
2021.-2027. gadam, kā arī Valsts
vienotā
ģeotelpiskās
informācijas
portālā
(Ģeoportālā
www.ģeolatvija.lv)
https://geolatvija.lv/geo/tapis#documen
t_18252-1039
Ar 23.03.2021. vēstuli Nr. 52,
pašvaldība ir informējusi RPR par
novada AP projekta nodošanu publiskai
apspriešanai un lūgusi RPR sniegt
atzinumu.

Kārtība, Jā
2021. gada 21. maijā Ādažu novadā
kādā RPR
notika novada AP projekta apspriešanas
izvērtē
tiešsaites sanāksme ar RPR, Ādažu
pašvaldību
novada un kaimiņu novadu pašvaldību
IAS un AP
pārstāvjiem.
10.punkts
7. RPR metodoloģiskajā materiālā ietverto principu ievērošana (Metodoloģiskais materiāls „Attīstības
6.4.

AP
izvērtēšanas
procesā ir notikusi AP
apspriešana ar RPR un
kaimiņu pašvaldībām

plānošana pašvaldībās” RPR vietējo pašvaldību IAS un AP izstrādei)

7.1.

AP izstrādē ir ņemts
vērā metodoloģiskais
materiāls RPR vietējo
pašvaldību IAS un AP
izstrādei
„Attīstības
plānošana
pašvaldībās”**

-

Jā

Novada AP izstrādē, ir ņemts vērā
Rīcības plāns Rīgas metropoles areāla
attīstībai.

Tabulā lietotie saīsinājumi:
AP
APSL
IAS
MKN 628
MKN 970
RAL
TAPL
**

Pašvaldības attīstības programma
08.05.2008. Attīstības plānošanas sistēmas likums
Pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija
14.10.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”
25.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā”
21.03.2002. Reģionālās attīstības likums
13.10.2011. Teritorijas attīstības plānošanas likums
Pamatojoties uz RPR aktuālajiem ietvara dokumentiem, kritērijs vērtēts attiecībā pret Rīcības plānu
Rīgas metropoles areāla attīstībai
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PIERĪGAS REĢIONĀLĀ ADMINISTRĀCIJA
„Meža māja”, Jūrmala, LV-2012, tālr. 67 730 078, e-pasts: pieriga@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

Jūrmalā
SIA “Reģionālie projekti”
birojs@rp.lv

26.05.2021.,Nr.4.8/3071/2021-N
Uz 16.04.2021. Nr. 21-55-e

Par Ādažu novada attīstības programmu un ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
Dabas
aizsardzības
pārvaldes
Pierīgas
reģionālā
administrācija
(turpmāk – Administrācija) saņēma Jūsu 2021. gada 16. aprīļa vēstuli, kurā lūgts sniegt atzinumu
par Ādažu novada attīstības programmas 1.0 redakciju (turpmāk – Attīstības programma),
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.0 redakciju (turpmāk – Attīstības stratēģija), kā arī Vides
pārskata projektu (turpmāk – Vides pārskats).
Administrācija ir izskatījusi Ādažu novada Attīstības programmu, Attīstības stratēģiju un
Vides pārskatu un sniedz sekojošu viedokli par projektu:
1. Ņemot vērā iedzīvotāju skaita pieaugošo prognozi Ādažu novadam un ar to saistīto
nepieciešamību pēc dzīvojamās apbūves platībām, jāatzīmē, ka apbūves platības vai ciemu
un pilsētu robežu paplašināšana cita starpā nebūtu plānojama arī īpaši aizsargājamo
biotopu platībās. Nosakot apbūves platības jāņem vērā īpaši aizsargājamo biotopu
izvietojums, pēc iespējas saglabājot īpaši aizsargājamo biotopu platības. Vienlaikus
atbalstāms risinājums par izklaidus apbūves ierobežošanu.
2. Saistībā ar apdzīvoto vietu vides kvalitātes uzlabošanu, Administrācijas ieskatā būtiski
saglabāt arī bioloģiski, ekoloģiski un ainaviski vērtīgas teritorijas arī tajās vietās, kur tām
nav jau esošs dabas aizsardzības statuss.
3. Sadaļās, kurās tiek uzskaitīti mikroliegumi (Vides pārskatā un Attīstības programmā)
Ādažu novada teritorijā ir neprecīzs to uzskaitījums. Tiek uzskaitīti visi mikroliegumi, kas
atrodas aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži” (turpmāk – AAA “Ādaži”), taču jāņem vērā,
ka ne visa AAA “Ādaži” teritorija un šajā gadījumā arī ne visi tajā esošie mikroliegumi
atrodas Ādažu novadā. Kā arī šķiet netiek minēti mikroliegumi, kas atrodas dabas parka
“Piejūra” Ādažu novada teritorijā.
4. Vides pārskata 36. lpp attiecībā uz dabas liegumu “Mazuikas un Lieluikas ezers” precizēt,
ka ņemot vērā, ka tas ietilpst AAA “Ādaži” tad uz šo teritoriju attiecas AAA Ādaži
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (Ministru kabineta 2019. gada
22. oktobra noteikumi Nr. 493 “Aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”).
5. Vides pārskatā dažviet (piemēram, 15. lpp) labot no “īpaši aizsargājamas teritorijas” uz
“īpaši aizsargājamas dabas teritorijas”.
6. Aprakstā par dabas liegumu “Lielā Baltezera salas” kļūdains apraksts par dabas vērtībām
– uzskaitītie biotopi un putnu sugas šajā teritorijā nav sastopamas.
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7. Vides pārskatā minētais teikums “Ādažu novada teritorijā neatrodas neviens dabas
piemineklis” nav viennozīmīgs, ņemot vērā, ka dabas pieminekļi ir arī dižkoki un
dižakmeņi – nepieciešams precizēt šo informāciju.
8. Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” atrodama informācija par reģistrētiem dižkokiem.
Taču jāņem vērā, ka informācija par dižkokiem Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS ir
nepilnīga un mainīga, jo aizsargājamu koku apzināšana un to reģistrācija datu bāzē tiek
turpināta, dižkoku skaits Ādažu novadā nav konkrēti nosakāms. Iesakām papildināt Vides
pārskatu un iekļaut informāciju, ka jebkurš koks, kas sasniedzis Ministru kabineta 2010.
gada 16. marta noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2. pielikumā noteiktos parametrus ir uzskatāms
par aizsargājamu koku - dižkoku.
Ar cieņu
direktore

(*paraksts)

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
Elīna Deksne 28367479
elina.deksne@daba.gov.lv
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M. Priedēna

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS
Reģ.Nr. 90002222018, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18, Rīga, LV – 1050,
tālr.: +371 67226430, fakss: +371 67226431, e-pasts: rpr@rpr.gov.lv, www.rpr.gov.lv

Rīgā 24.05.2021. Nr. 8.1.2/2021/137/N
Uz 23.03.2021. Nr. 53
Ādažu novada dome
Gaujas iela 33A, Ādaži,
Ādažu novads, LV – 2164
Paziņošanai eAdresē
Par atzinuma sniegšanu Ādažu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijai 2013.-2037.gadam (1.redakciju)
Rīgas plānošanas reģions (turpmāk – RPR) informē, ka ir saņēmis Ādažu novada domes
23.03.2021. lēmumu Nr.53, ar ko pašvaldība informē RPR par aktualizētās Ādažu novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu.
RPR ir iepazinies ar aktualizēto dokumentu, izvērtējis dokumenta redakcijas materiālus un
sagatavojis atzinumu.
Aktualizētā Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037. gadam 1.redakcija
(turpmāk – novada IAS) izvērtēta atbilstoši vērtēšanas kritērijiem par pašvaldības ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas atbilstību RPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām, kā arī atbilstoši kārtībai, kādā Rīgas plānošanas reģions izvērtē vietējo
pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (apstiprināta RPR Attīstības padomes sēdē
18.09.2015.).
IAS aktualizēta saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un
hierarhiski augstākiem nacionāla un reģionāla līmeņa ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības
plānošanas dokumentiem, kā arī vietēja līmeņa ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas
dokumentiem. Pamatojoties uz 23.06.2020. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu
IAS aktualizēta sadarbojoties ar Carnikavas novada pašvaldību. Novada IAS uzskaitīti izstrādē
izmantotie plānošanas dokumenti, tomēr aicinām dokumentus sastrukturēt atbilstoši plānošanas
sistēmas hierarhijai. Kā otrs ieteikums ir izmantoto plānošanas dokumentu sarakstā iekļaut Eiropas
līmeņa plānošanas dokumentus; tai skaitā Eiropas savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam
un Eiropa 2020: Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. Eiropas un pasaules
līmeņa plānošanas dokumenti un globālās vienošanās sniedz plašāku perspektīvu par aktuālajām
ilgtspējīgas attīstības plānošanas tendencēm un vienotu, kopīgu vīziju klimatneitralitātes,
inovāciju un enerģētikas jautājumos. Piemēram, izstrādāt noteiktus procentuālus mērķus un
iespējamās rīcības atjaunojamās enerģijas izmantošanā, emisiju samazināšanā transporta
(mobilitātes) un citās jomās.
Novada IAS strukturēta piecās nodaļās: Novada vizītkarte 2021, Stratēģiskā daļa, Telpiskās
attīstības perspektīva, īstenošana un uzraudzība, Pielikumi. Stratēģiskajā daļā ietverts Ilgtermiņa
attīstības redzējums (vīzija), kur izklāstīts Ādažu novada attīstības scenārijs 2037. gadam.
Aktualizējot novada IAS, iesakām pilnveidot Ādažu novada vīziju, atbilstoši aktuālajām
tendencēm tiekties pēc nākotnes vīzijas no iedzīvotāju un uzņēmēju augošo prasību perspektīvas
pēc izcilas un sociāli, ekonomiski un telpiski ilgtspējīgas pašvaldības. Kā priekšrocība būtu arī
635

plašāks vīzijas tvērums un pārdomātāka atslēgas vārdu izcelšana, izvērtējot, vai SPA pakalpojumi
un nēģu festivāls, Gaujas svētki būtu galarezultāts, ko novadam svarīgi sasniegt, vai tomēr tie ir
tikai daži no veidiem, kas dod ekonomiskās izaugsmes iespējas un uztur iedibinātās specifiskās
novada kultūras tradīcijas kā arī dod pienesumu iedzīvotāju identitātes stiprināšanā.
Novada IAS ir novērtējamas un izceļamas atsevišķas kvalitātes. Novada vizītkarte labi
raksturo esošo situāciju novadā atbilstoši nozarēm, ko papildina arī 5.nodaļa Pielikumi. Vienlaikus
arī jāuzteic 3.nodaļas struktūra un skaidrais sadalījums pa telpiskās struktūras elementiem, kas
konsekventi attēloti vizuāli. Īpaša vērtība ir izstrādātajām vadlīnijām, kas kalpos par leģitīmu
pamatu tālākajiem attīstības plānošanas dokumentiem.
Atbilstoši vērtēšanas kārtībai, kādā RPR izvērtē pašvaldību ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas, 2020. gada 21. maijā RPR sadarbībā ar Ādažu novada pašvaldību organizēja novada
IAS apspriešanas tiešsaites sanāksmi ar RPR, Ādažu novada un kaimiņu novadu pašvaldību
pārstāvjiem. Atbilstoši sanāksmē apspriestajam un ņemot vērā kritēriju tabulu* RPR aicina
pilnveidot Stratēģisko daļu un Telpiskās attīstības perspektīvu. Īpaši jāuzsver ieteikums papildināt
Kultūrvēsturiskā mantojuma teritorijas ar ainaviski vērtīgajām telpām un skaidri iezīmēt prioritāri
attīstāmās teritorijas. Pilnveidojot novada IAS ar norādītajiem komentāriem, tā kvalitāte un

atbilstība par plānošanas dokumentu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām būtu pilnīga.
Pielikumā:
*Kritēriju izpildes vērtējums par pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas atbilstību Rīgas plānošanas
reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām – uz 4
lapām.

Administrācijas vadītājs p.i.

Rūdolfs Cimdiņš

Lūkina 22020751
gunta.lukina@rpr.gov.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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1. pielikums Rīgas plānošanas reģiona 2015.gada
18.septembra kārtībai „Kārtība, kādā Rīgas
plānošanas reģions izvērtē vietējo pašvaldību
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības
programmas”

KRITĒRIJU IZPILDES VĒRTĒJUMS PAR PAŠVALDĪBAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJAS ATBILSTĪBU RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS
PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM UN NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTAJĀM PRASĪBĀM
Pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nosaukums: Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2013-2037; 1.redakcija 23.03.2021
Pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas iesniegšanas datums: 25.03.2021
Aizpildīšanas datums:13.05.2021.
Pants/

N.
p.
k.

Kritērijs

punkts
normatīvajos
aktos

Atzīme par
izpildi
(jā / nē /
daļēji)

Komentārs
(par atbilstību kritērijam un
nepieciešamie uzlabojumi)

1. Pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija (turpmāk – IAS) ir izstrādāta atbilstoši noteiktajai attīstības
plānošanas sistēmai (Attīstības plānošanas sistēmas likuma 8. un 9.panta 4.daļa, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
5.pants, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 18.punkts)

1.1.

IAS ir izstrādāta ilgtermiņam (līdz
25 gadiem)

APSL jā
8.pants

1.2.

IAS ir izstrādāta, ievērojot
hierarhiski augstākā nacionāla
līmeņa
attīstības
plānošanas
dokumentā - Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā līdz 2030.
gadam
noteiktos
ilgtermiņa
attīstības mērķus un prioritātes

APSL jā
9.panta
4.daļa;
TAPL
5.pants;
MKN 628
18.punkts

1.3.

IAS ir izstrādāta saskaņā ar Rīgas
plānošanas reģiona teritorijas
attīstības plānošanas dokumentos
noteiktajiem ilgtermiņa attīstības
mērķiem un prioritātēm

APSL jā
9.panta
4.daļa;
TAPL
5.pants;
MKN 628
18.punkts
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Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2013.-2037.gadam (turpmāk –
IAS) izstrādāta 25 gadiem.
Lūdzam pievērst pastiprinātu uzmanību
atbilsībai Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā līdz 2030.gadam noteiktajam
mērķim „Inovatīva un ekoefektīva
ekonomika:
inovatīvi
izmantoti
ekosistēmu
pakalpojumi
un
atjaunojamie energoresursi.” Trūkst
mērķis izpētīt, attīstīt un palielināt
atjaunojamās enerģijas apjomus dažādās
sfērās: kā piemēram, transports,
ražošana;
tādejādi
samazinot
siltumnīcefekta gāzu un cita veida
piesārņojuma nokļūšanu atmosfērā.
Aicinājums dokumentu papildināt ar
RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2014.-2030.gadam prioritāti 1: Vitāla
dabiskā
kustība
un
migrācija
(„atslēgas” vārdi: dzimstība, kvalificēta
darbaspēka pievilkšana, atgriešanās).
Ieteikums iekļaut vīzijā, mērķos vai
vadlīnijās rīcības,
kas veicinātu
dzimstības pieaugumu un atbalstu
vecākiem. Papildināt jomu, kas attiecas
uz jauniešu izglītību, darba iespējām,
tādejādi
veicinot
palikšanu
un
atgriešanos savā dzimtajā novadā.

2. IAS ietver šādas sadaļas (Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21.panta 1.daļa, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.1.nodaļas 19.1. un 19.2.punkts)

2.1.

Stratēģiskā daļa

MKN 628 jā
19.1.punkts

IAS ietver 2. nodaļu „Stratēģiskā daļa”.

2.2.

Telpiskās attīstības perspektīva

TAPL jā
21.panta
1.daļa;
MKN 628
19.2.punkts

IAS ietver 3. nodaļu „Telpiskās attīstības
perspektīvas”.

3. Stratēģiskā daļa (Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21.panta 1.daļa, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.1.nodaļas 19.1.punkts)

3.1.

3.2.

Stratēģiskajā daļā ir ietverts
ilgtermiņa attīstības redzējums
(vīzija), stratēģiskie mērķi un
attīstības prioritātes

TAPL jā
21.panta
1.daļa;
MKN 628
19.1.punkts

Stratēģiskajā
apakšnodaļas

Stratēģiskajā daļā ir
teritorijas specializācija

MKN 628 jā
19.1.punkts

Izvērtēt,

ietverta

daļā

ir

ietvertas

„2.1.
Ilgtermiņa
attīstības redzējums (vīzija)” un „2.2.
Mērķi”, kur atbilstoši četriem
definētajiem mērķiem ietvertas
„ilgtermiņa prioritātes”.
vai virsraksts „Novada
ekonomiskā specializācija” atbilst
saturam, jo sadaļā pamatoti iekļautas
tēmas, kam nav tikai ekonomisks
raksturs.

4. Telpiskās attīstības perspektīva (Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21.panta 2.daļa, MK noteikumu Nr.628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.1.nodaļas 20.punkts)

4.1.

Telpiskās attīstības perspektīvā ir
aprakstīta un grafiski attēlota
teritorijas perspektīvā telpiskā
struktūra

MKN 628 jā
20.punkts

Nodaļā
„3.Telpiskās
attīstības
perspektīva”, apalšnodaļā 3.1. aprakstīta
un grafiski attēlota vēlamā teritorijas
telpiskā struktūra jeb to elementi.

4.2.

Telpiskās attīstības perspektīvā ir
ietverta apdzīvojuma struktūra un
priekšlikumi
attīstības
centru
izvietojumam

TAPL jā
21.panta
2.daļa;
MKN 628
20.1.punkts

Apakšnodaļā
„3.2.
Apdzīvojuma
struktūra un publisko pakalpojumu
klāsts” tiek noteikti trīs līmeņu attīstības
centri – novada nozīmes, vietējas
nozīmes un lauku apdzīvojuma mazie
ciemi.

4.3.

Telpiskās attīstības perspektīvā ir
ietverta dabas teritoriju telpiskā
struktūra

Apakšnodaļā „3.6. Dabas teritorijas un
to izmantošana” attēlota dabas teriroriju
telpiskā struktūra un aprakstīti tās
elementi.

4.4.

Telpiskās attīstības perspektīvā ir
ietverti
galvenie
transporta
koridori un infrastruktūra (valsts
galvenie un reģionālie autoceļi,
dzelzceļi,
ostas,
lidostas,
maģistrālie inženierkomunikāciju
tīkli un līdzīgi objekti)

TAPL jā
21.panta
2.daļa;
MKN 628
20.2.punkts
TAPL jā
21.panta
2.daļa;
MKN 628
20.3.punkts
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Apakšnodaļās „3.3. Galvenie transporta
koridori un infrastruktūra” un „3.4.
Veloceļu tīkla attīstība” ietverti galvenie
transporta koridori un infrastruktūra. Ir
ietverti valsts galvenie un reģionālie
autoceļi, dzelzceļi, mazās aviācijas
lidlauks un veloceļi. Ūdenstransporta
ceļi un piestātnes ietvertas apakšnodaļā
„3.5. Ūdens transporta attīstība un ūdens
teritoriju izmantošana”. Lūdzam izvērtēt
nepieciešamību ietvert maģistrālos

inženierkomunikāciju tīklus un līdzīgus
objektus.
4.5.

Telpiskās attīstības perspektīvā ir
ietvertas kultūrvēsturiski nozīmīgās
teritorijas,
ainaviski
vērtīgās
teritorijas un citas īpašās teritorijas

TAPL daļēji
21.panta
2.daļa;
MKN 628
20.4.punkts

Kultūrvēsturiskās
teritorijas
ir
aprakstītas (bez kartogrāfiskā materiāla)
apakšnodaļā „3.7. Kultūrvēsturiskā
mantojuma
teritorijas”.
Lūgums
papildināt dokumenta sadaļu ar ainaviski
vērtīgajām telpām ap pastaigu vietām un
citām vietām (piemēram, apkārtni ap
Baltezera (Ādažu) luterāņu baznīcu).

4.6.

Telpiskās attīstības perspektīvā ir
ietvertas prioritāri attīstāmās
teritorijas

TAPL daļēji
21.panta
2.daļa;
MKN 628
20.5.punkts

Nodaļā
„3.
Telpiskās
attīstības
perspektīvas” attēloti elementi vairākās
apakšnodaļās, kas būtu jāattīsta, tomēr
skaidri neizriet no aprakstītā, kas būtu
prioritārās
attīstāmās
teritorijas.
\pilnveidot
dokumenta
sadaļu,
pievienojot kartogrāfisko materiālu.

4.7.

Telpiskās attīstības perspektīvā ir
noteiktas
teritoriju
attīstības
vadlīnijas

TAPL jā
21.panta
2.daļa

Gandrīz visās 3.nodaļas apakšnodaļās
konsekventi noteiktas teritoriju attīstības
vadlīnijas.

5. Sabiedrības līdzdalība IAS izstrādē (Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pants, MK 25.08.2009. noteikumu
Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13. un 14.punkts, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 67. un 69.punkts)

5.1.

IAS izstrādes procesā ir notikusi
dokumenta publiskā apspriešana,
kuras termiņš nav mazāks par
četrām
nedēļām
(atkārtotas
publiskās apspriešanas termiņš nav
mazāks par trīs nedēļām)

MKN 628 jā
67. un
69.punkts

Pamatojoties
uz
Ādažu
domes
23.03.2021. lēmumu Nr. 53 ir
noslēgusies IAS 1. redakcijas izstrāde un
dokuments ir nodots publiskajā
apspriešanā no 07.04.2021. līdz
21.05.2021., ietverot četru nedēļu
periodu.

5.2.

Pašvaldības mājaslapā sadaļā
“Sabiedrības līdzdalība” ievietots
paziņojums par līdzdalības procesu
atbilstoši normatīvajiem aktiem par
kārtību, kādā iestādes ievietot
informāciju internetā

MKN 970 jā
13.punkts

Informācija par aktualizētās IAS izstrādi
un publisko apspriešanu pieejama
pašvaldības
tīmekļa
vietnē
www.adazi.lv sadaļā Attīstība ->
Attīstības stratēģija, kā arī Valsts
vienotā
ģeotelpiskās
informācijas
portālā ĢEOLatvija -www.ģeolatvija.lv)

https://geolatvija.lv/geo/tapis#docu
ment_19662
5.3.

Pašvaldība elektroniski sagatavotu
paziņojumu par līdzdalības procesu
ir iesniegusi Rīgas plānošanas
reģionam
publicēšanai
tā
mājaslapā www.rpr.gov.lv sadaļā
“Sabiedrības līdzdalība”

MKN 970 jā
14.punkts

Ar lēmumu Nr.53 Ādažu novada
pašvaldība ir informējusi RPR par IAS
projekta
nodošanu
publiskai
apspriešanai un RPR ir iepazinies ar
saņemtajiem dokumentiem un gatavs
sniegt atzinumu.

6. RPR metodoloģiskajā materiālā ietverto principu ievērošana (Metodoloģiskais materiāls „Attīstības plānošana
pašvaldībās” RPR vietējo pašvaldību IAS un AP izstrādei)

6.1.

IAS izstrādē ir ņemts vērā
metodoloģiskais materiāls RPR
vietējo pašvaldību IAS un AP

jā

-
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IAS izstrādē ir ņemts vērā Rīcības plāns
Rīgas metropoles areāla attīstībai.

izstrādei „Attīstības
pašvaldībās” *

plānošana

Tabulā lietotie saīsinājumi:
AP
Pašvaldības attīstības programma
APSL
08.05.2008. Attīstības plānošanas sistēmas likums
IAS
Pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija
MKN 628
14.10.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstībasplānošanas dokumentiem”
MKN 970
25.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā”
RAL
21.03.2002. Reģionālās attīstības likums
TAPL
13.10.2011. Teritorijas attīstības plānošanas likums
*
Pamatojoties uz RPR aktuālajiem ietvara dokumentiem, kritērijs vērtēts attiecībā pret
Rīcības plānu Rīgas metropoles areāla attīstībai
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RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS
Reģ.Nr. 90002222018, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18, Rīga, LV – 1050,
tālr.: +371 67226430, fakss: +371 67226431, e-pasts: rpr@rpr.gov.lv, www.rpr.gov.lv

Rīgā
Rīgā 21.07.2021. Nr. 8.1.2/2021/184/N
Uz 08.06.2021. Nr. ĀND/1-12-6/21/769
Ādažu novada dome
Gaujas iela 33A, Ādaži,
Ādažu novads, LV – 2164
e-pasts: dome@adazi.lv
Par atzinuma sniegšanu Ādažu novada attīstības
programmas 2021.-2027. gadam 2. redakcijai
Rīgas plānošanas reģions (turpmāk – RPR) informē, ka ir saņēmis 08.06.2021. Ādažu
novada domes vēstuli Nr. AND/1-12-6/769 par atkārtota atzinuma saņemšanu, ar ko informē RPR,
ka Ādažu novada pašvaldība atbilstoši Rīgas plānošanas reģiona 24.05.2021. vēstulei Nr.
8.1.2/2021/136/N sniegtajiem norādījumiem ir precizējusi Ādažu novada Attīstības programmas
2021.-2027. gadam 1. redakciju (turpmāk – AP pilnveidotā redakcija) un lūdz RPR sniegt atkārtotu
atzinumu. RPR ir iepazinies ar Ādažu novada AP pilnveidoto redakciju, izvērtējis AP pilnveidotās
redakcijas materiālus un sagatavojis atzinumu.
Ādažu novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam 2. redakcija atkārtoti izvērtēts
atbilstoši vērtēšanas kritērijiem par pašvaldības attīstības programmas atbilstību normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām un metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei
reģionālā un vietējā līmenī. RPR 24.05.2021. sniegtajā atzinumā norādītās nepilnības ir novērstas
un AP pilnveidotā redakcija atbilst vērtēšanas kritērijiem.
RPR atbalsta izstrādātās Ādažu novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam
pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu.
Pielikumā:
*Kritēriju izpildes vērtējums par pašvaldības attīstības programmas atbilstību Rīgas plānošanas
reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
– uz 5 lapām.
Ar cieņu,
Administrācijas vadītājs

E. Rantiņš

Potapova 28677418
katrina.potapova@rpr.gov.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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2. pielikums Rīgas plānošanas reģiona 2015.gada
18.septembra kārtībai „Kārtība, kādā Rīgas
plānošanas reģions izvērtē vietējo pašvaldību
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības
programmas”

KRITĒRIJU IZPILDES VĒRTĒJUMS PAR PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
ATBILSTĪBU RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS
DOKUMENTIEM UN NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTAJĀM PRASĪBĀM
Pašvaldības attīstības programmas nosaukums:
Ādažu novada Attīstības programma 2021. -2027. gadam
Pašvaldības attīstības programmas iesniegšanas datums:
Aizpildīšanas datums:
Pants/
Atzīme par
N.
Komentārs
punkts
izpildi
p.
(par atbilstību kritērijam un
Kritērijs
normatīvajos (jā / nē /
k.
nepieciešamie uzlabojumi)
aktos
daļēji)
1. Pašvaldības attīstības programma (turpmāk – AP) ir izstrādāta / aktualizēta, atbilstoši
noteiktajai attīstības plānošanas sistēmai (Attīstības plānošanas sistēmas likuma 8. un 9.pants, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 5.pants un 22.panta 1.daļa, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 4. un 21.punkts)

1.1.

1.2.

1.3.

AP ir izstrādāta /
aktualizēta
vidējam
termiņam
(līdz
7
gadiem)
AP ir izstrādāta /
aktualizēta saskaņā ar
hierarhiski augstākiem
nacionāla
līmeņa
attīstības plānošanas
dokumentiem - Latvijas
ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju
līdz
2030.gadam
un
Latvijas
Nacionālo
attīstības plānu 2014. –
2020.gadam*
AP ir izstrādāta /
aktualizēta saskaņā ar
Rīgas
plānošanas
reģiona
teritorijas
attīstības plānošanas
dokumentiem

APSL Jā
8.pants

Ādažu novada attīstības programma
2021.-2027. gadam (turpmāk – novada
AP) izstrādāta 7 gadiem.

APSL Jā
9.panta
4.daļa;
TAPL
22.panta
1.punkts;
MKN 628
21.punkts

Novada AP izstrādāta atbilstoši
nacionāla līmeņa attīstības plānošanas
dokumentiem, veicot saskaņotību ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
līdz 2030. gadam kā arī Latvijas
Nacionālā attīstības plāna aktuālo
redakciju, aicinājums norādīt plāna
konkrēto redakciju, kura ir ņemta vērā
izstrādājot novada AP.

APSL Jā
9.panta
3.daļa;
TAPL
22.panta
1.daļa;
MKN 628
21.punkts

Ādažu novada AP izstrādāta atbilstoši
Rīgas plānošanas reģiona teritorijas
attīstības
plānošanas
dokumentos
noteiktie stratēģiskie mērķi, teritoriālie
risinājumi un prioritātes:
● RPR Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijai 2014.-2030.gadam
● Attīstības programmai 2014.2020.gadam.
Ir veikta detalizēta saskaņotības analīze
un pievienota novada AP II sējuma
pielikumā, tomēr aicinām pilnveidot
redakciju, pievienojot apzīmējumus.
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1.4.

AP ir izstrādāta /
aktualizēta saskaņā ar
pašvaldības
ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā noteiktajiem
ilgtermiņa
stratēģiskajiem
mērķiem un prioritātēm

APSL Jā
9.panta
4.daļa;
TAPL
22.panta
1.daļa;
MKN 628
21.punkts

Novada AP ir izstrādāta saskaņā ar
Ādažu novada IAS 2013.-2037. gadam
noteikto ilgtermiņa vīziju, prioritātēm,
stratēģiskajiem mērķiem.

1.5.

AP ir izstrādāta /
aktualizēta saskaņā ar
blakus
esošo
pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas
dokumentiem

TAPL Jā
22.panta
1.daļa;
MKN 628
21.punkts

1.6.

AP
izstrādāta,
balstoties uz aktualizētu
pašreizējās situācijas
raksturojumu,
kas
apkopots
atsevišķā
sējumā

MKN 628 Jā
4.punkts

Novada AP izstrādāta, izvērtējot Ādažu
novada un kaimiņu pašvaldību kopīgās
intereses – Rīgas pilsētas, Ropažu
novada, Saulkrastu novada, Siguldas
novada.
Pielikumā
ir
apkopoti
funkcionālās saites un sadarbības jomas
ar kaimiņu pašvaldībām.
Novada AP ir izstrādāta aktualizējot
pašreizējās situācijas raksturojumu, kas
apkopots
atsevišķā
sējumā
ar
nosaukumu „Ādažu novada attīstības
programma (2021.-2027. gadam) I
sējums Esošās situācijas raksturojums”.
Novada AP esošā situācija ir izstrādāta
sadarbojoties ar Carnikavas novada
domi.

2. AP ietver šādas sadaļas (Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta 2.daļa, MK noteikumu Nr.628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.2.nodaļa)

2.1.

Stratēģiskā daļa, kurā
ietvertas vidēja termiņa
attīstības prioritātes un
rīcības virzieni

MKN 628 Jā
22.1.punkts

2.2.

Rīcības un investīciju
plāns

TAPL Jā
22.panta
2.daļa;
MKN 628
22.2.punkts

2.3.

Īstenošanas
uzraudzības
un
novērtēšanas kārtība

MKN 628 Jā
22.3.punkts

2.4.

Informācija
par
attīstības programmas
izstrādi

TAPL Jā
22.panta
2.daļa
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Novada AP ietver II sējuma Stratēģisko
daļu, atsevišķu nodaļu, kura ir definēta
kā “Novada attīstības vidēja termiņa
prioritātes, rīcības virzieni, mērķi un
uzdevumi”.
Novada AP ietver sadaļas Rīcības plāns
un Investīciju plāns nodalītu katru
atsevišķos sējumos.

Novada AP īstenošanas uzraudzības un
novērtēšanas kārtība ir iekļauta AP II
sējuma Stratēģiskajā daļā, nodaļā Attīstības programmas īstenošanas
kārtība un pārraudzība (monitorings).
Ādažu
novada
mājas
lapā:
https://www.adazi.lv/attistiba/attistibasprogramma-2021-2027/ ir iespējams
iepazīties ar AP izstrādes procesu un
sabiedrības iesaisti.

3. Rīcības plāns (Attīstības plānošanas sistēmas likums 8.pants, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta
2.daļa, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
3.2.nodaļa 22.2. un 23.punkts)

3.1.

Rīcības
plāns
ir
izstrādāts ne mazāk kā
triju gadu periodam

APSL Jā
8.pants;
MKN 628
22.2.punkts

Novada AP rīcības plāns ir izstrādāts ne
mazāk kā triju gadu periodam, norādīts
AP III sējuma Rīcības plāna Ievadā.

3.2.

Rīcības
plānā
ir
noteiktas
plānotās
darbības
un
to
īstenošanas termiņi
Rīcības
plānā
ir
norādīti atbildīgie par
rīcības plānā ietverto
darbību īstenošanu
Rīcības plānā ir iekļauti
plānoto
darbību
īstenošanas avoti

MKN 628 Jā
23.1.punkts

Novada AP rīcības plānā plānotās
darbības ir norādītas kā pasākumi,
aktivitātes un atsevišķā ailē norādīts
Izpildes termiņš vai periods.
Novada AP rīcības plānā ir norādīti
Atbildīgie izpildītāji par plānoto
uzdevumu īstenošanu.

TAPL Jā
22.panta
2.daļa;
MKN 628
23.3.punkts

Novada AP rīcības plāna ir iekļauti
plānoto darbību īstenošanas avoti kā
Finanšu resursi vai avoti.

Rīcības plānā ir iekļauti
plānoto
darbību
rezultāti

TAPL Jā
22.panta
2.daļa;
MKN 628
23.4.punkts

Novada AP rīcības plāna ir norādīti
plānoto darbību rezultāti kā Iznākuma
rezultatīvie rādītāji.

3.3.

3.4.

3.5.

MKN 628 Jā
23.2.punkts

4. Investīciju plāns (Attīstības plānošanas sistēmas likums 8.pants, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
22.panta 2.daļa, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 2.2.nodaļa 22.2. un 24.punkts)

4.1.

Investīciju plāns ir
izstrādāts ne mazāk kā
triju gadu periodam

4.2.

Investīciju plānā ir
iekļauti
plānotie
investīciju projekti un
to īstenošanas termiņi

4.3.

Investīciju plānā ir
iekļauti atbildīgie par
investīciju
projektu
īstenošanu
Investīciju plānā ir
iekļauts
indikatīvais
plānoto
investīciju
projektu
īstenošanai
nepieciešamā
finansējuma apjoms un
avoti
Investīciju plānā ir
iekļauti sasniedzamie
rezultāti

4.4.

4.5.

APSL Jā
8.pants;
MKN 628
22.2.punkts
MKN 628 Jā
24.1.punkts

MKN 628 Jā
24.2.punkts
MKN 628 Jā
24.3.punkts

MKN 628 Jā
24.4.punkts
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Novada AP investīciju plāns ir izstrādās
ne mazāk kā triju gadu periodam, kas ir
norādīts AP IV sējuma Investīciju plāna
Ievadā.
Investīciju plānā ir iekļauti plānotie
investīciju projekti kā Projekta
nosaukums
(aktivitāte)
un
to
īstenošanas termiņi kā Projekta
ieviešanas laiks.
Investīciju plānā ir iekļauti atbildīgie par
investīciju projektu īstenošanu, norādīts
kā Atbildīgie par projekta īstenošanu
(sadarbības partneri).
Investīciju
plānā
ir
norādītas
Indikatīvās projekta izmaksas, EUR un
Finansējuma avoti, %.

Investīciju plānā ir norādīti Projekta
plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji.

5. AP īstenošanas uzraudzība (Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta 3.daļa un 22.panta 2.daļa un
MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 22.3. un
25.punkts)

5.1.

AP īstenošanas un
uzraudzības kārtībā ir
noteikti
rezultatīvie
rādītāji

MKN 628 Jā
22.3.punkts

Novada AP īstenošanas un uzraudzības
sadaļa ir iekļauta AP II sējuma
Stratēģiskajā daļā nodaļā Attīstības
programmas īstenošanas kārtība un
pārraudzība (monitorings). Rezultatīvie
rādītāji ir pievienoti AP II sējuma 8.
pielikumā - Attīstības programmas
uzraudzības indikatori.

5.2.

AP īstenošanas un
uzraudzības kārtībā ir
noteikts
uzraudzības
pārskatu
sniegšanas
biežums un saturs
atbilstoši
normatīvo
aktu prasībām

MKN 628 Jā
22.3.punkts

Novada AP Īstenošanas un uzraudzības
kārtībā ir noteikts uzraudzības process,
kā arī ir precīzi norādīts ikgadējā
uzraudzības ziņojuma provizoriskais
saturs un 3 gadu pārskata ziņojuma
provizoriskais saturs.

5.3.

Uzraudzības pārskatā
par AP īstenošanas
rezultātiem ir paredzēts
ietvert informāciju par
veiktajām aktivitātēm,
rezultatīvo
rādītāju
izmaiņām,
secinājumiem
un
ieteikumiem
turpmākajai rīcībai.

MKN 628 Jā
25.punkts

5.4.

Uzraudzības pārskatā
ir paredzēts ietvert
informāciju
par
atbilstību ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijā
izvirzītajiem mērķiem

MKN 628 Jā
25.punkts

Ādažu novada 3 gadu pārskata ziņojuma
izstrādē par AP ieviešanu ir ietverta
informācija par:
• Veiktās darbības mērķu, uzdevumu
un rādītāju sasniegšanas virzienā;
• Konstatētās novirzes no plānotā un
to skaidrojums;
• Secinājumus un ieteikumus
darbības uzlabošanai ar mērķi
pilnībā sasniegt izvirzītos
rezultatīvos rādītājus.
Ādažu novada 3 gadu pārskata ziņojums
ietver informāciju par atbilstību
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijā
izvirzītajiem mērķiem.

6. Sabiedrības līdzdalība AP izstrādē (Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pants, MK 25.08.2009.
noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13. un 14.punkts, MK
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 67. un 69.punkts,
„Kārtība, kādā RPR izvērtē pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas” 10.punkts)

6.1.

6.2.

AP izstrādes procesā ir
notikusi
dokumenta
publiskā apspriešana,
kuras termiņš nav
mazāks par četrām
nedēļām
(atkārtotas
publiskās apspriešanas
termiņš nav mazāks par
trīs nedēļām)
Pašvaldības mājaslapā
sadaļā
„Sabiedrības
līdzdalība”
ievietots
paziņojums
par
līdzdalības
procesu
atbilstoši
normatīvajiem aktiem

MKN 628 Jā
67. un
69.punkts

Pamatojoties
uz
Ādažu
domes
23.03.2021. lēmumu Nr. 52 ir noslēgusi
AP 1. redakcijas izstrādi un dokuments
ir nodots publiskajā apspriešanā no
07.04.2021. līdz 21.05.2021., ietverot
četru nedēļu periodu.

MKN 970 Jā
13.punkts

Informācija par AP izstrādi, publisko
apspriešanu un novada AP izstrādes
darba plāns pieejams pašvaldības
tīmekļa vietnē www.adazi.lv sadaļā
Attīstība -> Attīstības programma
2021.-2027. gadam, kā arī Valsts
vienotā
ģeotelpiskās
informācijas
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par
kārtību,
kādā
iestādes
ievieto
informāciju internetā
6.3.

Pašvaldība elektroniski
sagatavotu paziņojumu
par līdzdalības procesu
ir iesniegusi Rīgas
plānošanas reģionam
publicēšanai
tā
mājaslapā
www.rpr.gov.lv sadaļā
„Sabiedrības
līdzdalība”

MKN 970 Jā
14.punkts

portālā
(Ģeoportālā
www.ģeolatvija.lv)
https://geolatvija.lv/geo/tapis#documen
t_18252-1039
Ar 23.03.2021. vēstuli Nr. 52,
pašvaldība ir informējusi RPR par
novada AP projekta nodošanu publiskai
apspriešanai un lūgusi RPR sniegt
atzinumu.

Kārtība, Jā
2021. gada 21. maijā Ādažu novadā
kādā RPR
notika novada AP projekta apspriešanas
izvērtē
tiešsaites sanāksme ar RPR, Ādažu
pašvaldību
novada un kaimiņu novadu pašvaldību
IAS un AP
pārstāvjiem.
10.punkts
7. RPR metodoloģiskajā materiālā ietverto principu ievērošana (Metodoloģiskais materiāls „Attīstības
6.4.

AP
izvērtēšanas
procesā ir notikusi AP
apspriešana ar RPR un
kaimiņu pašvaldībām

plānošana pašvaldībās” RPR vietējo pašvaldību IAS un AP izstrādei)

7.1.

AP izstrādē ir ņemts
vērā metodoloģiskais
materiāls RPR vietējo
pašvaldību IAS un AP
izstrādei
„Attīstības
plānošana
pašvaldībās”**

-

Jā

Novada AP izstrādē, ir ņemts vērā
Rīcības plāns Rīgas metropoles areāla
attīstībai.

Tabulā lietotie saīsinājumi:
AP
APSL
IAS
MKN 628
MKN 970
RAL
TAPL
**

Pašvaldības attīstības programma
08.05.2008. Attīstības plānošanas sistēmas likums
Pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija
14.10.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”
25.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā”
21.03.2002. Reģionālās attīstības likums
13.10.2011. Teritorijas attīstības plānošanas likums
Pamatojoties uz RPR aktuālajiem ietvara dokumentiem, kritērijs vērtēts attiecībā pret Rīcības plānu
Rīgas metropoles areāla attīstībai
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