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Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumā Nr. 16 “Par 
aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam un Vides 
pārskata par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un Attīstības 

programmu apstiprināšanu” 
Ādažu novada pašvaldība izskatīja Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – VPVB) 
31.08.2021. atzinumu Nr. 4-03/6 Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–
2037. gadam aktualizācijas un Ādažu novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam 
Vides pārskatu (turpmāk – VPVB 31.08.2021. atzinums Nr. 4-03/6).  
Atzinumā tika konstatēts, ka Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037. 
gadam aktualizācijas un Ādažu novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam Vides 
pārskats kopumā atbilst normatīvo aktu prasībām, tomēr tajā veicami papildinājumi: 

1) jāiekļauj vērtētās plānošanas risinājumu alternatīvas (un to salīdzinājums), kas tika 
apsvērtas Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes procesā; 

2) jāizpilda atsevišķas rekomendācijas  novada teritorijas plānojuma izstrādei; 
3) jāsagatavo informatīvais ziņojums par to, kā plānošanas dokumentā integrēti vides 

apsvērumi, kā ņemts vērā Vides pārskats, Biroja atzinums un sabiedriskās apspriešanas 
rezultāti, jāsniedz izvēlētā risinājuma pamatojums un jānorāda pasākumi ietekmes 
monitoringam. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Attīstības 
plānošanas sistēmas likuma 10. pantu, Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr. 157 
“Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 27., 28. un 29. punktu, 
VPVB 31.08.2021. atzinumu Nr. 4-03/6, Aizsardzības ministrijas 28.09.2021. vēstuli Nr. 
MV-N/2453, kā arī Attīstības komitejas 15.09.2021. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 
1. Veikt šādus grozījumus Ādažu novada pašvaldības domes 27.07.2021. lēmumā Nr. 16 

“Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam un 
Vides pārskata par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un 
Attīstības programmu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums): 
1.1. Izteikt 1.punktu šādā jaunā redakcijā: 

“1. Apstiprināt: 
1.1. 2021. gadā aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2013.-2037. gadam gala redakciju; 
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1.2. Vides pārskatu par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
aktualizāciju un Attīstības programmu; 
1.3. Vides pārskatu par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
aktualizāciju un Attīstības programmu ar 29.09.2021. grozījumiem.” 

1.2. Papildināt Lēmumu ar jaunu 4.1 punktu: 

“4.1 Precizētā Vides pārskata gala redakciju (1.pielikums) publicēt teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības tīmekļvietnē 
www.adazi.lv.” 
1.3. Papildināt Lēmumu ar jaunu 4.2 punktu: 

“4.2 Izstrādājot Ādažu novada teritorijas plānojumu, ņemt vērā VPVB 31.08.2021. 
atzinumā Nr. 4-03/6 sniegtās rekomendācijas.” 

2. Pašvaldības izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildes kontroli. 
 
Pielikums: Precizētais Vides pārskats par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  

aktualizāciju un Attīstības programmu, uz 79 lp. 
 

 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks 

http://www.adazi.lv/

