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Par atbalsta sniegšanu projekta pieteikumam “SILENT. From capacity to capability
building with silent communities”
Ādažu novada pašvaldībā 2021. gada 7. septembrī saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Ekonomikas un kultūras augstskola” (turpmāk – EKA) iesniegums (reģistrēts ar Nr. ĀNP/111-1/21/1152), ar lūgumu sniegt atbalstu EKA dalībai pētījumu projektu finansējuma konkursā
ERA-NET Urban Transformation Capacities ar projektu “SILENT. From capacity to capability
building with silent communities” (turpmāk – Projekts).
EKA informē, ka Projekta ietvaros sadarbosies ar Haseltas universitāti (Beļģija), Malmes
universitāti (Zviedrija) un Timišoaras Tehnisko universitāti (Rumānija). Projektā paredzēts
pētīt sabiedrības virzītas pilsētu attīstības un pilsētu inovāciju ekosistēmas. Laikā no 2022. gada
līdz 2025. gadam tiks pētīta kādas apdzīvotas vietas (pilsētas apkaimes vai ciemata) attīstība,
mijiedarbība un attiecības starp vietējiem iedzīvotājiem, pašvaldību, attīstītājiem,
uzņēmējiem pilsētvides attīstībā, kā arī ar inovatīvu metožu palīdzību tiks veicināta šo grupu
sadarbība.
Projekta ietvaros EKA sadarbībā ar biedrību "Jūras zeme" un ar pašvaldības atbalstu plāno veikt
pētnieciskās aktivitātes Carnikavas ciemā – iesaistīt iedzīvotājus sabiedrības virzītas ciemata
attīstības stratēģijas veidošanā, izmantojot nopietnās spēles, kā arī citas metodes, tajā skaitā
līdzdalības kartēšanu (participatory mapping), fokusa grupas un nākotnes attīstības scenāriju
veidošanu (future scenario building). Šobrīd Carnikavas ciemā tiek īstenots Eiropas jūrlietu un
zivsaimniecības fonda finansētais projekts “Ceļā uz viedumu piekrastēs”, ar mērķi aktivizēt
vietējās piekrastes kopienas un, izglītojot to līderus, stiprināt ciemu–apkaimju identitāti un
veicināt uz mūsdienu zināšanām un inovācijām balstītu ilgtspējīgu attīstību un jaunu sociālu un
ekonomisku sadarbību rašanos, lai uzlabotu piekrastes ciemu un apkaimju dzīves kvalitāti. Abi
projekti būs savstarpēji papildinoši un sniegs ieguldījumu turpmākajā pašvaldības attīstības
plānošanas procesa uzlabošanā.
Pētījumu projektu finansējuma konkurss sastāv no divām kārtām. EKA un partneraugstskolu
pieteiktas Projekts ir iekļuvis konkursa otrajā kārtā. Viens no nosacījumiem turpmākai dalībai
projektu konkursā ir vietējās pašvaldības atbalsts projekta īstenošanai. Pirms Projekta
iesniegšanas dalībai konkursa pirmajā kārtā, to ir atbalstījusi Carnikavas novada pašvaldība,
2021. gada 1. aprīlī parakstot Projekta atbalsta vēstuli.
EKA lūdz Ādažu novada pašvaldību apliecināt gatavību, gadījumā, ja Projekts tiks apstiprināts
un tā īstenošanai tiks piešķirts finansējums, piedalīties Projekta īstenošanā, palīdzot precizēt
pētījuma mērķus un uzdevumus, lai tie iespējami labāk atbilstu pašvaldības vajadzībām, kā arī
sniedzot pētniekiem nepieciešamo informāciju un nodrošinot projekta publicitāti pašvaldības
avotos.

Pašvaldībai nav jāpiedalās Projekta līdzfinansēšanā. Projekta ietvaros tiek apmaksāts
universitātes pētniecības grupas darbs, tai skaitā radošo darbnīcu ar iedzīvotājiem organizēšana
un ar tām saistītas izmaksas. Projekts neapmaksā pašvaldības darbinieku iesaisti Projektā, jo
tiek pieņemts, ka pašvaldības darbinieki piedalīsies Projektā sabiedrības iesaistes aktivitāšu
ietvaros, kas ietilpst viņu darba pienākumos.
EKA lūdz Ādažu novada pašvaldību līdz 2021.gada 20. septembrim parakstīt Projekta
pieteikuma atbalsta vēstuli angļu valodā un nosūtīt EKA kontaktpersonai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un 21. panta otro
daļu, Ādažu novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1.

Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ekonomikas un kultūras augstskola”
iesniegumā minēto aktivitāšu īstenošanu un līdz 2021. gada 20. septembrim parakstīt
projekta pieteikuma “SILENT. From capacity to capability building with silent
communities” atbalsta vēstuli.

2.

Noteikt pašvaldības administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietnieku
Vili Zinkeviču par pašvaldības pārstāvi (projekta vadītāju) lēmuma 1. punktā minētā
projekta īstenošanā.

3.

Atbildīgais par lēmuma 1. punktā minētās vēstules sagatavošanu ir pašvaldības
administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietnieks Vilis Zinkevičs.

4.

Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.
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