1.pielikums

Rīcības plāna aktualizācija Ādažu pagastam
Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1

2

3

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

5

6

7

Pašvaldības
finansējums

Noteiktas vietas, kur ar komunikācijām
nav nodrošināta esošā blīvā apbūve, un
kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves
teritorijas. Noteiks, kādas komunikācijas
nepieciešamas katrā no blīvas apbūves
teritorijām.

Ādažu

Privātais
finansējums

Izveidotas ārējās inženierkomunikāciju
sistēmas komercteritoriju realizācijai.

Ādažu

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Īstenoti projekti inženierkomunikāciju
sistēmu
(siltumapgādes,
ūdens,
kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru
sistēmas) attīstībai.
Veikta
esošās
situācijas
izpēte
ūdenssaimniecības
sistēmā,
noteikti
pasākumi centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas
sistēmas
pakalpojumu
kvalitātes attīstībai. 2022.gadā plānots
iegādāties ūdens skalošanas kvalitātes
mērīšanas iekārtu.
Īstenots projekts ūdenssaimniecības
sistēmas attīstībai Garkalnes ciemā
(turpinātas aktivitātes, t.sk., kanalizācijas
sistēmas attīstības projektiem).
Īstenots projekts ūdenssaimniecības
sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem. 2024.

Ādažu

VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra
RV1.1: Jaunveidojamās un atjaunojamās inženiertehniskās infrastruktūras projektēšana un izbūve
U1.1.1:
Izveidot
jaunas Ā1.1.1.1.
Komunikāciju,
kādas SID ĪIN, Būvvalde
2021.-2027.
inženierkomunikāciju
sistēmas nepieciešams izveidot blīvas apbūves
vietās, kur esošā blīvā apbūve nav teritorijās, noteikšana
ar tām nodrošināta, un kur veidojas
vai paplašinās blīvas apbūves
teritorijas, uzsvaru liekot uz
perspektīvo rūpniecības teritoriju
attīstības veicināšanu
Ā1.1.1.2. Ārējo inženierkomunikāciju
SID ĪIN, AID
2024. 2021.sistēmu
izveide
komercteritoriju
2027.
realizācijai
Ā1.1.1.3. Ārējo inženierkomunikāciju
SID ĪIN, SIA
2021.-2027.
sistēmu attīstības projektu īstenošana “Ādažu ūdens”, SIA
citās blīvas apbūves teritorijās
“Ādažu
Namsaimnieks”
U1.1.2: Veicināt centralizēto Ā1.1.2.1.
Esošās
situācijas SIA “Ādažu ūdens”
2021.-2027.
ūdensapgādes un kanalizācijas ūdenssaimniecības sistēmā izpēte,
pakalpojumu
attīstību,
t.sk., centralizētās
ūdensapgādes
un
dzeramā
ūdens
kvalitātes kanalizācijas sistēmas pakalpojumu
uzlabošanos
kvalitātes
attīstībai
nepieciešamo
pasākumu noteikšana
Ā1.1.2.2. Ūdenssaimniecības sistēmas
attīstības projekta īstenošana Garkalnes
ciemā

SIA “Ādažu ūdens”

2021.-2022.
2024.-2026.

Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības sistēmas
attīstības projekta īstenošana līdz
Stapriņiem

SIA “Ādažu ūdens”

2021.-2024.
2024.-2026.

1

Cits finansējums
Privātais
finansējums

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1

2

3

Ā1.1.2.4. Centralizētās ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu
attīstības projektu īstenošana, t.sk.,
centralizēti piegādātā dzeramā ūdens
kvalitātes paaugstināšanai

SIA “Ādažu ūdens”

2021. 2022.2027.

SIA “Ādažu ūdens”
SIA “Ādažu ūdens”

2022.-2024.
2021.-2026.
2027.

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

U1.1.3: Veicināt lietus ūdeņu
novadīšanas sistēmas attīstības
projektus

Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas
attīstības projekta īstenošana Smilgās
Ā1.1.2.6. Jaunu NAI izbūve teritorijā uz
Ādažu un Carnikavas pagastu robežas /
NAI rekonstrukcija (IV kārta)
Ā1.1.3.1. Esošās situācijas apzināšana
(lietus notekūdeņu kanalizācija un
sakari) – digitalizēšana

SID ĪIN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

SID ĪIN

2021.-2022.

Cits finansējums

U1.1.4: Veicināt siltumapgādes
sistēmas attīstību

Ā1.1.3.2. Lietus ūdeņu novadīšanas
sistēmu attīstības projektu izstrāde un
īstenošana
Ā1.1.4.1.
Esošo
siltumtrašu
pakāpeniska modernizācija

SIA “Ādažu
Namsaimnieks”

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

2

Finanšu resursi
vai avoti
5
Privātais
finansējums
Cits finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
2021.-2022.gadā
plānots
izstrādāt
būvprojektu.
Aktivitātes centralizētās kanalizācijas
sistēmas attīstībai (ieskaitot pieslēgumu
skaitu palielināšanu). Centralizēto tīklu
izbūve Ādažu aglomerācijā atbilstoši SIA
“Ādažu ūdens”
investīciju projektu
sarakstam. Blīvi apdzīvota teritorija
ūdenssaimniecības pakalpojumiem – SIA
“Ādažu
ūdens”
izpratnē
ir
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniegšanas aglomerācija – Ādaži, Kadaga,
Stapriņi
un
Garkalne.
Trūkstošo
kanalizācijas tīklu posmu izbūve
Baltezerā. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk.,
ūdenssaimniecības attālināta vadība
(attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole,
slūžu attālināta kontrole u.tml.). Pabeigta
NAI jaudas palielināšanas būvprojekta
un tīklu būvprojekta izstrāde līdz
Katlapu ceļam.
Īstenots projekts ūdenssaimniecības
sistēmas attīstībai Smilgās.
Īstenots projekts jaunas NAI izbūvei uz
Ādažu un Carnikavas pagastu robežas /
NAI rekonstrukcija (IV kārta).
Apzināta esošā situācija par lietus
notekūdeņu kanalizāciju un sakariem
Ādažu novadā, t.sk., blīvi apdzīvotās
teritorijās (lielāko ciemu centru teritorijās
– Ādaži, Kadaga, Garkalne, Āni, Iļķene,
Ūbeļu iela, Krastupes iela, Kroņu iela)
Ādažu novadā un ceļu infrastruktūrā.
Īstenoti projekti lietus ūdeņu novadīšanas
sistēmu attīstībai.
Pakāpeniski
siltumtrases.

modernizētas

esošās

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādažu
Ādažu
Ādažu

Ādažu
Ādažu

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2022.-2027.

Finanšu resursi
vai avoti

SIA “Ādažu
Namsaimnieks”

2021.

SID ĪIN

2023. 2021.2027.
2021.-2027.

ES fondu
finansējums
Cits finansējums
(SIA
“Balteneko”
SIA “Ādažu
Namsaimnieks”)
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Atbildīgie
izpildītāji

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2
Ā1.1.4.2.
Jaunu
siltumenerģijas
patērētāju piesaiste CSS tās esošajās
robežās
Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem
resursiem balstītas, katlu mājas izbūve
(vai esošās pārbūve) Ādažu centrā

3
SIA “Ādažu
Namsaimnieks”

Ā1.1.4.4. Aktivitātes saules enerģijas
izmantošanai siltā ūdens iegūšanai
Ā1.1.5.1. Videi draudzīgas enerģijas
ražošanas un alternatīvus enerģijas
ieguves veidu sekmēšana

U1.1.5: Sekmēt videi draudzīgu
enerģijas ražošanu un alternatīvus
enerģijas ieguves veidus
U1.1.6:
Sekmēt
interneta
pieejamību

SID ĪIN, SIA
“Ādažu
Namsaimnieks”

5
Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Piesaistīti jauni siltumenerģijas patērētāji
CSS tās esošajās robežās. Centralizētajai
siltumapgādei pieslēgt ēku Gaujas ielā 16.
Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz
atjaunojamiem resursiem balstīta, katlu
māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu
centralizēto siltumapgādi.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu
Ādažu

Īstenotas aktivitātes saules enerģijas
izmantošanai siltā ūdens iegūšanai.
Tiek īstenotas aktivitātes videi draudzīgas
enerģijas ražošanas un alternatīvus
enerģijas ieguves veidu sekmēšanai.

Ādažu

Attīstītas polderu teritorijas.

Ādažu

Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta
tālāku noskalošanu un aizsargājot
atjaunoto Centra poldera aizsargdambi
(rievpāļi, rievsienu veidošana, straumes
novirzīšana ar būnām).

Ādažu

Izstrādāti
pretplūdu
aizsarggrāvju
būvprojekti un izbūvēts pretplūdu dambis
no Gaujas tilta līdz Gaujas – Daugavas
kanālam:
• jauna aizsargdambja būvniecība
Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas
tilta līdz Gaujas – Daugavas
kanālam),

Ādažu

Ādažu

VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas
RV2.1: Polderu un citu meliorācijas sistēmu attīstība un atjaunošana
U2.1.1: Uzturēt polderu teritorijas Ā2.1.1.1. Polderu teritoriju attīstība

SID ĪIN, AID APN

2021.-2027.

Ā2.1.1.2.
Krasta
nostiprināšanas
pasākumu īstenošana posmā no 00/00
līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu
Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un
RS1

SID ĪIN, AID APN

2021.-2022.

Ā2.1.1.3.
Pretplūdu
aizsargbūvju
būvniecība no Kadagas tilta līdz
Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu
stacija)

SID ĪIN, AID APN

2023. 2022.2027.

3

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Valsts
finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1

2

3

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti
5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
jaunas poldera sūkņu stacijas Nr.2
(pie Vējupes caurtekas-regulatora)
būvniecība,
• Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu
stiprināšanu,
• Kadagas ceļa pārbūvei (no Kadagas
tilta
līdz
pagriezienam
uz
“Abzaļiem”).
Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk.
Vidusskola.
Pārbūvēt caurteka.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

•

U2.1.2: Uzturēt labā stāvoklī un
attīstīt citas meliorācijas sistēmas,
hidrotehniskās
būves
(aizsargdambi, būnas, sūkņu
stacijas u.c.)

U2.1.3: Novērst / mazināt plūdu
riskus

Ā2.1.2.1. Caurtekas pie Smilškalna ceļa
pārbūve

SID ĪIN

2023. 2022.2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja atjaunošana
Saules pļavās
Ā2.1.2.3.
Upmalu
aizsargdambja
izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā)
esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas
mazināšanai

SID ĪIN

2024. 2022.2027.
2027.

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

SID ĪIN, AID APN

Ā2.1.3.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde
un nepieciešamo pasākumu veikšana
plūdu risku mazināšanai

SID ĪIN, APN

2021. 2022.2027.

Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas
pasākumu un rīcības noteikšana
Ā2.1.3.3. Gaujas krastu erozijas
monitoringa veikšana un upes gultnes
korekcija,
izmantojot
gultnes
bagarēšanu
Ā2.1.3.4. Plūdu risku izpēte Garkalnes
ciemā

SID ĪIN

2022.-2027.

SID ĪIN

2023. 2022.2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

SID ĪIN

2023. 2022.2027.

Pašvaldības
finansējums

VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra
RV3.1: Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana un attīstība

4

Ādažu

Pasargātas
teritorijas
“Pārgaujas”
teritorijā 2,2 km garumā.
Izbūvēts Upmalu aizsargdambis Pārgaujas
pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto
teritoriju applūšanas mazināšanai. Pirms
būvprojekta izstrādes nepieciešams
veikt hidromodeļa izstrāde.
Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai
atbilstoši izstrādātajam hidroloģiskajam
modelim.

Ādažu

Noteikti pasākumi un rīcības plūdu riska
novēršanai.
Pastāvīgi tiek veikts Gaujas krasu erozijas
monitorings un upes gultnes korekcijas,
izmantojot gultnes bagarēšanu.

Ādažu

Veikta plūdu izpēte Garkalnes ciemā.

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Finanšu resursi
vai avoti

3
SID ĪIN

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2027.

Ā3.1.1.2.
Satiksmes
drošības
uzlabošanas projektu izstrāde un
īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem
un ielām

SID ĪIN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Ā3.1.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar
melno segumu atjaunošana

SID ĪIN, AM, AID
APN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Ā3.1.2.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar
grants un šķembu segumu atjaunošana

SID ĪIN, AID APN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1
U3.1.1: Uzlabot satiksmes drošību
uz ceļiem un ielām, t.sk.,
nodrošinot mazāk aizsargātu
satiksmes dalībnieku – gājēju,
velobraucēju – drošību

2
Ā3.1.1.1. Esošā ceļa infrastruktūras
stāvokļa izpēte

U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un
atjaunot pašvaldības ielas un ceļus

Atbildīgie
izpildītāji

5

5
Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Veikta ceļu infrastruktūras stāvokļa
izpēte. Topogrāfija. Digitalizācija. Lauku
teritorijā (Vecštāles ceļš, Putraimkalna
ceļš, Iļķenes ceļš, Smilškalnu iela,
Garciema ceļš, Stempju ceļš u.c.).
Īstenoti projekti satiksmes drošības
uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem
un ielām. Uzstādītas ātrumu samazinošās
zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas,
ierīkots apgaismojums pie gulošajiem
policistiem (Alderu iela, Kanāla iela,
Draudzības ielas posmā no Attekas ielas
līdz Saules ielai, Kadagas iela posmā no
tilta līdz Kadagai, Vējupes ielai
pieguļošajā teritorijā u.c. Ādažu novadā).
Sakārotas dzīvojamās zonas atbilstoši LV
LR standartiem (t.sk., ātrumu slāpējošiem
elementiem) – Kadagā, pie pagrieziena no
Kadagas ielas uz Kadagas PII u.c..
Kadagas ceļa norobežošana no gājēju
celiņa posmā no Gaujas tilta līdz Kadagai.
Izvērtēt
iespējas
ierīkot
viedo
apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē
uz sensoriem).
Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu
atjaunošana. Atjaunots Mežaparka ceļš
(1,6 km), Laveru ceļš (0,820 km), Pirmā
iela, Draudzības iela, Dadzīšu iela (1,5
milj.), Krastupes iela (0,5 milj.), Gaujas
iela, Ķiršu iela, Dalderu iela, Briljantu
iela, Baltezera iela u.c, atjaunoti gājēju
celiņi, ierīkots apgaismojums. Uzlabots
visu satiksmes dalībnieku drošības
līmenis. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo
apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē
uz sensoriem).
Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu
segumu
atjaunošana.
Atjaunota

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1

2

3

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Ā3.1.2.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar
grants un šķembu segumu nomaiņa pret
bruģi vai melno segumu

SID ĪIN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā3.1.3.1.
Izbūvēt
energoefektīvu
apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav
nodrošināts

SID ĪIN,
Energopārvaldnie
ks

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Ā3.1.3.2.
Energoefektivitātes
pasākumu īstenošana

ĪIN,
Energopārvaldnieks

2022.-2027.

Ā3.1.3.3. Aktivitātes saules enerģijas
izmantošanai
ielu
un
ceļu
infrastruktūras apgaismošanai

SID ĪIN

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve

SID ĪIN

2021.

Ā3.1.4.2. Paralēlceļa projektēšana,
saskaņošana un izbūve no Vārpiņu ielas
līdz Ziemeļbulles ielai (Zelmeņu iela)
Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas
aprūpes centru pilngadīgām personām
ar garīgās attīstības traucējumiem un
rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām
vajadzībām
Ā3.1.4.4. Attekas ielas turpinājuma
izbūve

SID ĪIN

2022.-2027.

SID ĪIN

2021.-2022.

SID ĪIN

2023.-2027.

U3.1.3:
Nodrošināt
energoefektīvu
apgaismojumu
apdzīvotajās vietās un sabiedriskās
vietās, kur tas vēl nav nodrošināts

U3.1.4: Veikt pašvaldības ielu un
ceļu izbūvi

6

Finanšu resursi
vai avoti
5
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums

Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Smilškalnu iela un Laveru ceļš u.c.
Izstrādāts TP Vecštāles ceļa posma no
Iļķenes ceļa līdz Sējas novadam attīstībai
un savienojumam ar Sējas novadu.
Pašvaldības ielu ar grants un šķembu
segumu nomaiņa pret bruģi. Bērzu,
Skolas, Inču, Depo iela, Dārza,
Gaujmalas, Ziedu, Lauku iela, Lazdu iela,
Austrumu iela.
Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums
Alderu ielā, Baltezera ielā, Draudzības
ielā, Attekas ielā, Rīgas gatvē, Kaldores
ielā, Piežu ielā, Ataros, no ciemata
“Ķurzuļi” līdz viesu namam u.c. Izvērtēt
iespējas ierīkot viedo apgaismojumu
(apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).
Gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem
(Līgo laukums u.c.).

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Īstenotas aktivitātes saules enerģijas
izmantošanai ielu un ceļu infrastruktūras
apgaismošanai. Izvērtēt iespējas ierīkot
viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas
reaģē uz sensoriem).
Izbūvēta Vidlauku iela, 2 km.

Ādažu

Izprojektēts un izbūvēts paralēlceļš no
Vārpiņu ielu un Ziemeļbulles ielai
(Stapriņos).
Izbūvēts ceļš no Attekas ielas līdz Ādažu
dienas aprūpes centram pilngadīgām
personām
ar
garīgās
attīstības
traucējumiem un rehabilitācijas centram
bērniem ar īpašām vajadzībām.
Izbūvēts Attekas ielas turpinājums no
katlu mājas līdz Pirmajai ielai.

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2
Ā3.1.4.5. Vietējās nozīmes ielas starp
daudzdzīvokļu mājām un centrālo
aktīvās atpūtas teritoriju izbūve Kadagā

3
SID ĪIN

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2027.

Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas
galā pārbūve gājēju un velo braucēju
vajadzībām

SID ĪIN

2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas –
Daugavas kanālu izbūve

SID ĪIN

2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve
pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas
savienojuma

SID ĪIN

2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā3.2.1.1. Pasākumu īstenošana A1
maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu
risinājumu izveidei
Ā3.2.2.1.
Stāvvietas
pie
ĀPII
“Strautiņš”
uz
Pirmās
ielas
labiekārtošana
Ā3.2.2.2. Stāvvietas izbūve Gaujas 31

SID ĪIN, Būvvalde

2021.-2027.

2021.-2022.

Veikti
pasākumi
A1
maģistrāles
šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu
izveidei.
Pie ĀPII “Strautiņš” labiekārtota stāvvieta
uz Pirmās ielas, 3 kārtas.

Ādažu

SID ĪIN

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums

SID ĪIN

2023.-2027.

SID ĪIN

2021.-2027.

SID ĪIN, APN

2023.-2027.

Stāvvietas 2.kārtas izbūve Gaujas ielas 31
teritorijā (paplašināšana).
Labiekārtotas
autobusu
galapunktu
Kadagā.
Novada teritorijā izveidoti mobilitātes
punkti, kas nodrošina auto braucējiem kļūt
par velo braucējiem, gājējiem (piem., pie
Sūkņu stacijas Baltezerā).

Ādažu

Ā3.2.2.3. Autobusu galapunkta Kadagā
labiekārtošana
Ā3.2.2.4. Mobilitātes punktu izveide

SID ĪIN

2023.-2027.
2027.

Stāvvietu izbūve Vējupei pieguļošā
teritorijā.
Paplašināta stāvvieta pie Ādažu stadiona.

Ādažu

SID ĪIN, Sporta
nodaļa

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

U3.1.5: Uzbūvēt, labiekārtot un
atjaunot pašvaldības tiltus

RV3.2: Mobilitātes attīstība
U3.2.1: Strādāt pie A1 maģistrāles
šķērsojuma
un
pieslēgumu
risinājumu izveides
U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un
atjaunot stāvvietas

Ā3.2.2.5. Stāvvietas izbūve Vējupei
pieguļošā teritorijā
Ā3.2.2.5. Stāvvietas paplašināšana pie
Ādažu stadiona

Atbildīgie
izpildītāji

7

Finanšu resursi
vai avoti
5
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Izbūvēta vietējās nozīmes iela starp
daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās
atpūtas teritoriju Kadagā (~520 m).
Izstrādāts un apstiprināts Kadagas centra
detālplānojums, ar piebrauktuvēm ēku
teritorijām.
Izstrādāts
projekts
gājēju
tiltiņa
Draudzības ielas galā pārbūvei. Pārbūvēts
gājēju tiltiņš Draudzības ielas galā gājēju
un velo braucēju ērtībām.
Izstrādāts projekts gājēju tilta pār Gaujas
– Daugavas kanālu izbūvei. Izbūvēts
gājēju tilts pār Gaujas – Daugavas kanālu.
Izstrādāts projekts un izbūvēts tilts –
caurteka pie Dadzīšu ielas un Krastupes
ielas savienojuma.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādažu

Ādažu
Ādažu

Ādažu

Ādažu
Ādažu

Ādažu

3
SID ĪIN, AID APN

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2027.

SID ĪIN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā3.2.3.3. Velo savienojums starp
Ādažu novada apdzīvotajām vietām,
t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu

SID ĪIN, APN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”

2022.-2027.

Ā3.2.4.1.
Dabai
draudzīgu
pārvietošanās veidu attīstība, t.sk.
elektro-auto uzlādes staciju izbūve pie
pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un
daudzdzīvokļu ēkām

SID ĪIN, AID
APN, Būvvalde,
attīstītāji

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Ā3.2.4.2.
īstenošana

SAD SAN, APN

2022.-2027.

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1
U3.2.3: Uzlabot pārvietošanās
iespējas starp novada ciemiem un
tuvākajām apdzīvotajām vietām

2
Ā3.2.3.1. Gājēju un velobraucēju
maršrutu izstrāde, attīstības projektu
izstrāde un īstenošana

Ā3.2.3.2. Drošais ceļš uz skolu

U3.2.4: Veicināt dabai draudzīga
transporta izmantošanu

Informatīvās

kampaņas

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursi
vai avoti
5
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Veikta gājēju un veloceliņu maršrutu
izveide, trasēšana, marķēšana (t.sk.,
veloceliņš, kas savieno Ādažus ar
Carnikavu), izveidoti publiski pieejami
velo
infrastruktūras
objekti
ar
velostatīviem,
velopumpjiem
un
velosipēdu remontu stendiem.
Īstenotas aktivitātes (zīmju uzstādīšana,
infrastruktūras
ierīkošana),
lai
nodrošinātu drošu ceļu uz izglītības
iestādēm.
Izveidoti velo savienojumi starp Ādažu
novada ciemiem un pilsētām (Gaujas
aizsargdambis).
Attīstīti dabai draudzīgi pārvietošanās
veidi (esošās situācijas analīze un izpēte;
efektīvāko pārvietošanās veidu noteikšana
dažādos maršrutos; ērtu un drošu
velonovietņu plānošana un iekārtošana
publisko un pašvaldības ēku tuvumā).
Digitalizācija.
Veikta
alternatīviem
transporta
satiksmes
veidiem
nepieciešamās infrastruktūras izveide. Pie
pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un
daudzdzīvokļu ēkām izbūvētas elektroauto uzlādes stacijas.
Īstenota informatīvā kampaņa iedzīvotāju
informētībai par mobilitāti, t.sk., īstenots
pasākums “Mobilitātes diena”.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā
RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā
U4.1.1:
Attīstīt
rekreācijas Ā4.1.1.1. Publiskas piekļūšanas vietas TPN, SID ĪIN, PA
2021.-2027.
Pašvaldības
Labiekārtotas publiskās piekļūšanas vietas
Ādažu
infrastruktūru
pašvaldībai piederošajās teritorijās pie
“Carnikavas
finansējums
pašvaldībai piederošajās teritorijās pie
publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana,
Komunālserviss”
publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana
ūdens piesārņojuma mazināšana
(izvietotas
un
regulāri
iztukšotas

8

Finanšu resursi
vai avoti

3

Izpildes
termiņš vai
periods
4

SID ĪIN

2021.-2027.

SID ĪIN, TPN,AID
APN

2023. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

TPN,AID APN,
SID ĪIN

2021. 2022.2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

SID ĪIN, AID APN

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Vējupi

TPN, AID APN,
SID ĪIN

2024. 2022.2027.

Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas –
Daugavas kanālu izveide

TPN, AID APN,
SID ĪIN

2021. 2022.2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas
vietu Gaujas un ezeru krastos izveide

SID ĪIN, Gaujas
ilgtspējīgas
attīstības biedrība
Mežu un
ūdenstilpju
apsaimniekošanas
komisija TPN, ĪIN

2023. 2022.2027.

Pašvaldības
finansējums

2023. 2022.2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1

2

Ā4.1.1.2. Atpūtas vietu apzināšana un
labiekārtošana
Ā4.1.1.3. Pilnu pakalpojumu servisa
(t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes,
inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas
vietās veicināšana
Ā4.1.1.4. Publisko pludmaļu un
peldvietu labiekārtošana
Ā4.1.1.5. Dabas taku izveide

Ā4.1.1.6.
izveide

Promenādes

gar

Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide

9

5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
atkritumu urnas, novietotas ģērbtuves,
WC u.c.). pludmale dzīvniekiem.
Mazināts ūdens piesārņojums. Izveidotas
jaunas piekļūšanas vietas. Regulāri ūdens
monitoringa dati.
Apzinātas un labiekārtotas atpūtas vietas.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Veiktas dažādas aktivitātes pilna
pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana,
WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.)
galvenajās atpūtas vietās veicināšanai.
Labiekārtotas publiskās pludmales (pie
Vējupes) un 4 publiskās peldvietas:
Baltezerā (Abuļos, Bojāros), pie Vējupes
Zīļu ielas galā, pie Dūņezera.
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 konktrētā vietā.
Izveidota promenāde gar Vējupi.

Ādažu

Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un
velosipēdistu celiņš: gar Gaujas –
Daugavas kanālu, savienojums no kanāla
ar Rīgas gatvi gar “Pērli”.
Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas
vietas Gaujas un ezeru krastos.

Ādažu

Ādažu novadā izveidots skatu tornis.

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2027.

Finanšu resursi
vai avoti

SAD SAN

2021.-2027.

Ā4.3.1.2. Aktivitāšu īstenošana Ādažu
novada tēla popularizēšanai

SAD SAN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Ā4.3.1.3. Tematisko materiālu izdošana
par Ādažu novadu

SAD SAN, Sporta
nodaļa, Ādažu
Vēstures un mākslas
galerija, ĀNKC

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā4.3.1.4. Ādažu novada kalendāra
izdošana Ādažu iedzīvotājiem
Ā4.3.1.5. Ādažu novada kartes un
informatīvo materiālu izdošana
Ā4.3.1.6. Informatīvu multimediju
ekrānu sistēmu ieviešana novada ciemu
publiski visvairāk apmeklētās teritorijās
ar vienotu kontroles mehānismu un
attālinātu administrēšanu
Ā4.3.2.1. Informatīvo zīmju pasūtīšana
un izvietošana Ādažu novadā

SAD SAN

2021.-2027.

SAD SAN, CNC
TIC, AID APN
AID APN, SID
ĪIN, ĀNKC, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”

2021. 2022.2027.
2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits
finansējums

SID ĪIN, SAD
SAN, AID

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1
U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot
piekrastes un publiskos ūdeņus

2
Ā4.1.2.1. Publisko ūdeņu piekrastes
ilgtspējīga apsaimniekošana

RV4.2: Dabas parka “Piejūra” attīstība
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
RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana
U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada Ā4.3.1.1. Ādažu novada zīmola izstrāde
tēlu un atpazīstamību

U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu
novadā

Atbildīgie
izpildītāji
3
SID ĪIN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”

10

5
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Ādažu novadā esošo publisko ūdeņu
piekrastes tiek ilgtspējīgi apsaimniekotas,
nodrošinot dabas aizsardzību, kā arī
iedzīvotāju iespēju izmantot zaļo teritoriju
struktūru.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Izstrādāts Ādažu novada zīmols.

Ādažu

Īstenotas dažādas aktivitātes Ādažu
novada tēla popularizēšanai (tīmekļa
vietnes atjaunošana, izveidoti video
materiāli u.c.).
Izdoti dažādi tematiskie materiāli par
dažādām kultūras, sporta un saimnieciskās
dzīves aktualitātēm Ādažu novadā.
2022.gadā plānots izdot e-grāmatu
“Ādaži – pagātnes dialogs ar tagadni”
digitālā formātā.
Izdots Ādažu novada kalendārs.

Ādažu

Izdotas Ādažu novada kartes un
informatīvie materiāli.
Ieviesta informatīva multimediju ekrānu
sistēma novadā.

Ādažu

Ādažu novadā izvietotas informatīvās
zīmes pie apskates vietām, publiskām /

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Finanšu resursi
vai avoti

3

Izpildes
termiņš vai
periods
4

CNC TIC, SAD
SAN, ĀNKC, AID

2021. 2022.2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

TPN, SID ĪIN,
AID APN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”
SID ĪIN, AID
SAM, CNC
Mākslas un vēstures
galerija, SAD SAN

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

2024. 2022.2027.
2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

CNC TIC

2022.-2027.

CNC

2025.2027.

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

CNC TIC

2022.-2027.

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1

2
Ā4.3.2.2. Tūrisma maršrutu un
produktu izstrāde tūristu un interesentu
piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās
nozīmes izcelšanai
Ā4.3.2.3. Teritoriju noteikšana dabas
tūrismam,
lauksaimniecības
un
zivsaimniecības attīstībai, rekreācijai,
mežsaimnieciskajai darbībai
Ā4.3.2.4. Ūdens ceļu iekļaušana kartēs,
digitalizācija
Ā4.3.2.5. Kādreizējā Pēterburgas ceļa
trasējuma izpēte un iezīmēšana kartēs

Ā4.3.2.6. Dalība tūrisma izstādēs
Ā4.3.2.7.
Mobilā
informācijas centra izveide

U4.3.3: Izstrādāt un popularizēt
jaunus tūrisma produktus

tūrisma

Ā4.3.3.1. Tūrisma objektu veidošana
novadā

5

ES fondu
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
sabiedriskām ēkām, dabā marķēti velo
maršruti.
Izstrādāti tūrisma maršruti, t.sk. velo
maršruti. Maršruti publicēti tīmekļa
vietnēs. Izdota novada karte, kurā iezīmēti
visi velomaršruti.
Noteiktas teritorijas dabas tūrismam,
lauksaimniecības un zivsaimniecības
attīstībai, rekreācijai, mežsaimnieciskajai
darbībai
Ūdens ceļi iekļauti kartēs.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Izpētīts un tūrisma kartēs iezīmēts
kādreizējais Pēterburgas ceļa trasējums.
Trasējuma iezīmēšanai nepieciešams
pieaicināt profesionālus kartogrāfijas
speciālistus.
Dalība ar tūrismu saistītās izstādēs.

Ādažu

Izveidots un labiekārtots mobils
tūrisma informācijas centru, kas
vismaz 2 dienas var tikt izvietots vietās,
kas nav visapmēklētākās tūrisma vietas
Ādažu novda teritorijā, kas nav
Carnikavas
informācijas
centra
tuvumā.
Izveidoti produkti/piedāvājumi tūristiem
(visām sezonām).

Ādažu

Realizēti projekti, aktivitātes – ielu,
publiskām būvēm pieguļošo teritoriju
labiekārtojumi. Ciemos un citās novada

Ādažu

Ādažu

Ādažu

VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība
RV5.1: Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana
U5.1.1: Sekmēt novada publiskās Ā5.1.1.1. Pasākumi obligātās, jeb
AID TPN, SID
ārtelpas attīstību
nepieciešamās (ielas) publiskās ārtelpas
ĪIN, PA
teritoriju labiekārtojuma uzlabošanai
“Carnikavas
Komunālserviss”
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2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

AID APN, TPN,
SID ĪIN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”,
Sporta nodaļa
AID APN, SID
ĪIN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”
SID ĪIN,
Energopārvaldnie
ks
AID APN, ĀVS,
SID ĪIN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Ā5.1.2.2.
Sociālā
rehabilitācijas
pakalpojumu centra izveide bērniem ar
īpašām vajadzībām

Sociālais dienests,
AID APN

2021.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide
pilngadīgām personām ar garīgās
attīstības traucējumiem

Sociālais dienests,
AID APN

2021.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu saturīga
laika pavadīšanas centra izveide

Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1

2

3

Ā5.1.1.2.
Pasākumi
sabiedrisko
aktivitāšu teritoriju uzlabošanai

Ā5.1.1.3 Pasākumi izvēles aktivitāšu
teritoriju uzlabošanai

U5.1.2: Izbūvēt jaunas
pašvaldības teritorijā

ēkas

Ā5.1.1.4. Bezvadu uzlādes iespēju
sekmēšana telefoniem novada parkos un
skvēros (ar saules baterijām)
Ā5.1.2.1.
Projekta
“Vispārējās
izglītības iestādes mācību vides
uzlabošana Ādažu novadā” (jaunas
mācību īstenošanas vietas Ādažu
vidusskolā
būvniecība
un
materiāltehniskās bāzes nodrošināšana
tajā) īstenošana
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2018.-2021.

5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
teritorijās uzstādītas informatīvās zīmes,
piloni, soliņi, suņu urnas.
Realizēti projekti, aktivitātes – pagalmu,
tai skaitā rotaļu un sporta laukumu izbūve,
atpūtas vietu izveide. Izveidoti ģimenēm
draudzīgi vides un infrastruktūras objekti.
Izveidots suņu apmācību laukums.
Realizēti projekti, aktivitātes – parku,
skvēru
projekti,
pludmales
u.c.
(Ūdensrožu
parks,
Alderu
parks,
Jaunparks).
Veiktas aktivitātes bezvadu uzlādes
iespēju sekmēšanai telefoniem novada
parkos un skvēros (ar saules baterijām).
Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta
Ādažu vidusskolai ar sporta zāli (10450
m2). Uzcelta jauna ĀVS ēka mācību
procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā
800
skolēniem.
Iegādāta
Ādažu
sākumskolas
darbības
uzsākšanai
nepieciešamā materiāltehniskā bāze.
Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas
darba
uzsākšanai
nepieciešamais
aprīkojums.
Izveidots
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu centrs bērniem ar īpašām
vajadzībām
projekta
“Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai
Ādažu novadā” ietvaros.
Izveidots dienas centrs personām ar
garīgās attīstības traucējumiem projekta
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai
Ādažu novadā” ietvaros.
Izveidots bērnu un jauniešu saturīga laika
pavadīšanas centrs.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādažu

Ādažu
Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2

Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve
Ā5.1.2.6. Jaunas pirmsskolas izglītības
iestādes izveide / būvniecība

Atbildīgie
izpildītāji
3
AID ĀNKC,
Izglītības iestādes,
Sociālais dienests,
APN
SID ĪIN,
Bibliotēka, APN

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

5

6

7

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
Valsts
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Izbūvēta jauna bibliotēkas ēka.

Ādažu

Izbūvēta jauna pirmsskolas izglītības
iestādes ēka.

Ādažu

Izveidoti brīvā laika / kopienu centri
pieaugušajiem lielākajos ciemos.

Ādažu

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Ādažu centrā jauna, mūsdienīga, skolēnu
un skolotāju vajadzībām un mūsdienu
prasībām
piemērotas
skolas
ēka
pārvietojamo konteineru vietā.

Ādažu

Izstrādāts
tehniski
ekonomiskais
pamatojums jaunas halles būvniecībai.
Izbūvēta jauna moderna halle sporta un
kultūras
pasākumiem
atbilstoši
pieprasījumam m mūsdienu prasībām.
Uzbūvēta jauna daudzfunkcionāla sporta
un kultūras halle ar vismaz 1500 skatītāju
vietām.
Izbūvēta daudzdzīvokļu māja pie
Ādažu sporta kompleksa.

Ādažu

SID ĪIN, Izglītības
darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
APN
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
AID APN, SID
ĪIN, Izglītības
iestādes, ĀNKC,
Sporta nodaļa,
NVO
ĀBVS

2022.-2027.

Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla sporta un
kultūras kompleksa – halles, t.sk.,
baseina un ledus halles būvniecība
Ādažos

AIDSporta nodaļa,
APN, ĪIN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”,
Būvvalde, Kultūras
iestādes

2024.-2026.

Ā5.1.2.10.
Dzīvojamā
fonda
(naktsmītnes, stāvlaukumus) izbūve
pie sporta objektiem Ādažos

AID Sporta daļa

2024.-2028.

Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienu centra
pieaugušajiem izveide

Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas
jaunā korpusa būvniecība
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2022.-2027.

2023.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Ādažu

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1

2

3

Ā5.1.2.11. Sociālā dienesta un
bāriņtiesas ēkas izveide
Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu
pielāgošana pirmsskolas izglītības
vajadzībām

Sociālais dienests,
SID, AID
SID ĪIN, ĀPII
“Strautiņš”, ĀVS

2027.

Ā5.1.3.2. Pirmās iela 42A ēkas
pielāgošana
pašvaldības
funkciju
vajadzībām
Ā5.1.3.3.
Pašvaldības
policijas
iekštelpu atjaunošana

SID ĪIN

2021. 2022.2024.

Pašvaldības
finansējums

ĀNPP, SID ĪIN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras centra telpu
atjaunošana, attīstība un modernizēšana

ĀNKC

2022.-2027.

Ā5.1.3.5.
ĀMMS
uzlabošana

ĀMMS

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums

Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādes “Strautiņš” lietojumā esošās
teritorijas labiekārtošana

SID ĪIN, ĀPII
“Strautiņš”

2021. 2022.2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā5.1.3.7. Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādes “Strautiņš” atjaunošana

SID ĪIN, ĀPII
“Strautiņš”

2021. 2022.2027.

Pašvaldības
finansējums

U5.1.3: Noteikt, kā efektīvāk
izmantot pašvaldības ēkas un to
apkārtējās teritorijas (atjaunot,
pielāgot tās pašvaldības funkciju
īstenošanai, nojaukt, pārdot u.tml.)

esošo

telpu

14

2021.

Finanšu resursi
vai avoti
5
Cits
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

6

7

Izveidota jauna ēka sociālajam
dienestam un bāriņtiesai.
Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai 5-6
gadus veciem bērniem ĀVS “C” korpusa
1.stāvā ierīkotas piecas jaunas grupiņas.
Grupiņas ierīkotas, telpas labiekārtotas un
bērni izvietoti atbilstoši MK noteikumu
prasībām.
Iegādātas
nepieciešamās
mēbeles un aprīkojums. Tiek samazināts
bērnu skaits reģistrācijas rindā uz
pašvaldības
pirmsskolas
izglītības
iestādēm.
Pirmās iela 42A ēka pielāgota pašvaldības
funkciju vajadzībām.

Ādažu

Veikti remontdarbi pašvaldības policijas
iekštelpu
atjaunošanai,
energoefektivitātes
uzlabošanai,
pievilcīgākas darba vides un vide
apmeklētājiem nodrošināšana.
Attīstīta Ādažu Vēstures un mākslas
galerija u .c. Kultūras centra telpas.

Ādažu

Labiekārtota izglītības iestādes estētiskā
vide. Gaisa kvalitātes monitoringa
sistēmas ieviešana iekštelpās.
Labiekārtota ĀPII “Strautiņš” teritorija.
Uzlabots nožogojums ar drošības sistēmu.
Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas
izglītības infrastruktūra.
Grupu telpu kosmētiskais remonts, grupas
durvju (no iekšpuses) maiņa, gaiteņu
remonts, kanalizācijas, ventilācijas, ūdens
un sanitāro sistēmu maiņa/ atjaunošana.
Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas
ieviešana iekštelpās.

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Uzdevums
1

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākums, aktivitāte
2
Ā5.1.3.8. ĀPII “Strautiņš”
rekonstrukcija un modernizācija

telpu

3
SID ĪIN, ĀPII
“Strautiņš”

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021. 2022.2023.

Finanšu resursi
vai avoti
5
Pašvaldība
ES fondu
finansējums

Ā5.1.3.9.
Pašvaldības
iestāžu,
struktūrvienību un uzņēmumu telpu
pielāgošana personām ar funkcionāliem
traucējumiem, kā arī bērniem un
jauniešiem

ĀND ĀNP iestādes,
ĀND ĀNP
struktūrvienības,
uzņēmumi

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Ā5.1.3.10.
Pašvaldībai
vēsturisko ēku atjaunošana

SID ĪIN, AID
APN, Ādažu
Vēstures un mākslas
galerijas muzeja
projekta vadītājs

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

SID ĪIN, ĀVS

2021. 2022.2026.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

piederošo

Ā5.1.3.11. Ādažu vidusskolas korpusa
(Gaujas iela 30) renovācija

15

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
No divām ugunsdzēsības signalizācijas
sistēmām izveidota viena ar vienu
sistēmas pulti. Nodrošināta drošība un
operatīva
rīcība
signalizācijas
iedarbošanās gadījumos. No vairākiem
serveriem izveidots viens servera skapis,
kas atrodas darbiniekiem nepieejamā
vietā. ĀPII “Strautiņš” telpas pielāgotas,
pēc vajadzības, iekļaujošās izglītības
realizēšanai.
Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un
uzņēmumu telpas pielāgotas bērniem un
jauniešiem, kā arī personām ar
funkcionāliem traucējumiem (ierīkoti
pandusi, uzbrauktuves un pacēlāji;
pielāgotas labierīcības; uzstādītas pašas
un viegli atveramas durvis, neslīdošās
grīdas un kāpnes).
Veikta vecā Ādažu pagasta nama (Gaujas
iela 16) mūsdienīga pārbūve. 1893.g.
arhitekta
K.Pēkšēna
celtā
būve
pārliecinoši vērtīgs objekts, kas reprezentē
novadu. Saglabājot vecā nama mērogu un
noskaņu, jāparedz mūsdienīga piebūve,
kas kopā ar seno labi ierakstītos pilsētvidē.
Kultūras piemineklis ar ilgtspējības
principu. Telpās, iespējams, jāatgriežas
vēsturiski te 1924.gadā izveidotajai
bibliotēkai.
Veikta Ādažu vidusskolas korpusa
atjaunošana. Uzlabota Ādažu vidusskolas
iestādes ēkas energoefektivitāte, tai skaitā
ierīkota ventilācija. Veikts Ādažu
vidusskolas koplietošanas telpu remonts.
Veikts kabinetu remonts. Veikta jumta
siltināšana. Gaisa kvalitātes monitoringa
sistēmas ieviešana iekštelpās.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2022.-2023.

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1

2
Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas stadiona
rekonstrukcija

3
AID ĀVS, Sporta
nodaļa

Ā5.1.3.13. Pašvaldības policijas ēkas
atjaunošana,
energoefektivitātes
uzlabošana

ĀNPP, SID ĪIN

2021. 2022.2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā5.1.3.14. Brīvo telpu apzināšana un
pielāgošana ĀMMS vajadzībām

ĀMMS

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā5.1.3.15. Vides pielāgošana PII
atbilstoši
iekļaujošās
izglītības
prasībām
Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un
relaksācijas telpas izveide PII
Ā5.1.4.1.
Pasākumi
atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes
paaugstināšanai

Izglītības iestādes,
SID ĪIN

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Izglītības iestādes,
SID ĪIN
SID ĪIIN, SIA
“Ādažu
Namsaimnieks”

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

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)

SID ĪIN, SIA
“Ādažu
Namsaimnieks”
PA “Carnikavas
Komunālserviss”,
SAD SAN, SID ĪIN

2021.-2027.

Cits finansējums

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

U5.1.4: Pilnveidot
apsaimniekošanu

atkritumu

16

2021.-2027.

Finanšu resursi
vai avoti
5
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Stadionos atjaunota drenāžas sistēma.
Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas
skrejceliņa segums un visi nepieciešamie
sektori.
Izveidots
apgaismojums.
Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/
noliktavas. 2022.gada budžeta projektā
ielikts finansējums stadiona projekta
izstrādei.
Veikta pašvaldības policijas ēkas
atjaunošana
un
energoefektivitātes
uzlabošanai, padarot pievilcīgāku darba
vidi darbiniekiem un vidi apmeklētājiem.
Pieejamas un nepārslogotas telpas
kvalitatīva mācību procesa īstenošanai.
Tiek izskatīti visi varianti.
PII vide pielāgota atbilstoši iekļaujošās
izglītības prasībām.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādažu

Ādažu
Ādažu

PII izveidota smilšu, mākslas un
relaksācijas telpa.
Īstenoti
pasākumi
atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes
paaugstināšanai.
Šķiroto
atkritumu
konteineru novietnes izvietotas visās blīvi
apdzīvotās teritorijās. Izskatīta iespēja
Ādažu novadā ieviest alternatīvu
atkritumu
savākšanas
un
apsaimniekošanas veidu.
Visās apbūves teritorijās izvietoti šķiroto
atkritumu konteineri.

Ādažu

Īstenota kampaņa par atkritumu aiznešanu
(“ko atnes, to aiznes”). Sadarbībā ar
Dabas aizsardzības pārvaldi un
Pasaules
dabas
fondu
īstenota
kampaņa, Ādažu pagasta teritorijā
izvietojot informatīvās zīmes “Ko atnes,
to aiznes”.

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Uzdevums
1

U5.1.5: Attīstīt novada kapsētas

Pasākums, aktivitāte
2
Ā5.1.4.4.
Pazemes
savākšanas konteineru
Ādažu novada teritorijā

atkritumu
izvietošana

Ā5.1.5.1. Baltezera kapsētas attīstība

RV5.2: Ādažu novadā esošo resursu ilgtspējīga izmantošana
U5.2.1: Uzlabot vides kvalitāti un Ā5.2.1.1.
Piesārņoto
teritoriju
aizsardzību
apzināšana,
pasākumu
īstenošana
piesārņoto teritoriju attīstībai
Ā5.2.1.2.
Vides
piesārņojuma
monitoringa veikšana
Ā5.2.1.3. Trokšņa karšu izstrāde
Ā5.2.1.4. Zivju resursu aizsardzības
pasākumu īstenošana Ādažu novada
ūdenstilpēs
Ā5.2.1.5. Nosacījumu izstrāde saules
enerģijas izmantošanas veicināšanai
privātā sektorā
Ā5.2.1.6. Ekosistēmu pakalpojumu
nodrošinājuma potenciāla izpēte

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2024. 2021.2027.

Atbildīgie
izpildītāji
3
SID ĪIN

Finanšu resursi
vai avoti
5
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

SID ĪIN

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

SID ĪIN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

SID ĪIN
SID ĪIN

2023. 2021.2027.
2022.-2027.

ĀNPP

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Energopārvaldnie
ks, Būvvalde, SID
ĪIN
Energopārvaldnie
ks, SID ĪIN, AID

2023. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

17

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Ādažu novada teritorijā, sadarbībā ar
atkritumu apsaimniekošanas sniedzēju,
izvietoti pazemes atkritumu savākšanas
konteineri, radot ekoloģiski tīru un
estētiski sakārtotu vidi, 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.).
Attīstīta Baltezera kapsētas teritorija
(jaunas teritorijas atmežošana, paplašināta
Baltezera kapsēta, izbūvēta krematorija,
morgs un zvanu tornis; izbūvēts
kolumbārijs vai uguns kapi, iestādīta sēru
birzs, paplašinātas stāvvietas, izvietotas
tualetes u.c.).
Apzinātas novadā esošās piesārņotās
teritorijas. Veikti pasākumi piesārņoto
teritoriju attīstībai.
Veikts vides piesārņojuma monitorings,
t.sk., gaisa un trokšņu.
Izstrādāta trokšņu karte. Par A1 šoseju
trokšņa karte pieejama LVC.
Īstenoti
pasākumi
zivju
resursu
aizsardzībai Ādažu novada ūdenstilpēs.
LAD projekti.
Izstrādāti nosacījumi saules enerģijas
izmantošanas
veicināšanai
privātā
sektorā.
Veikta Ādažu novada ekosistēmu
pakalpojumu nodrošinājuma potenciāla
izpēte.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādažu

Ādažu
Ādažu
Ādažu
Ādažu
Ādažu
Ādažu

Uzdevums
1
U5.2.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot
zemes dzīles

U5.2.3: Ilgtspējīgi apsaimniekot
virszemes ūdensobjektus

U5.2.4: Saglabāt, sakopt un
aizsargāt dabas resursus un ĪADT

2
Ā5.2.2.1. Esošās situācijas apzināšana

3
SID ĪIN

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2027.

Ā5.2.2.2. Pasākumu īstenošana zemes
dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai

SID ĪIN

2021.-2027.

Ā5.2.2.3. Publisku dzeramā ūdens
ņemšanas vietu izveide

SIA “Ādažu
ūdens”, SID

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā5.2.3.1. Licencētās makšķerēšanas
ieviešana Ādažu novada administratīvās
teritorijas ezeros
Ā5.2.3.2.
Uzturēšanas
pasākumu
īstenošana ilgtspējīgai ūdensobjektu
izmantošanai
Ā5.2.3.3. Zivju resursu pavairošana
Ādažu novada ezeros un ūdenstilpnēs

SID ĪIN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

SID ĪIN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

SID ĪIN

2023. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Ā5.2.4.1. Pasākumi dabas resursu
saglabāšanai,
sakopšanai
un
aizsardzībai

SID ĪIN, AID PA
“Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā5.2.4.2. Aktivitātes nozīmīgo ainavu
saglabāšanai un attīstībai

AID SID ĪIN,
TPN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”
SID ĪIN

2023. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

2021.-2027.

SID ĪIN

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Pasākums, aktivitāte

Ā5.2.4.3. Mežu resursu atjaunošana
Ā5.2.4.4. Pasākumu īstenošana jūras
kraukļu populācijas apzināšanai un
ierobežošanai Lielajā Baltezerā

Atbildīgie
izpildītāji

18

Finanšu resursi
vai avoti
5
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Apzināta esošā situācija par zemes dzīlēm.
Noteikti
pasākumi
zemes
dzīļu
ilgtspējīgai
apsaimniekošanai,
t.sk.,
sakārtota dokumentācija zemes dzīļu
izmantošanai.
Publiski pieejamās teritorijās ierīkotas
publiskas dzeramā ūdens ņemšanas
vietas (Vējupes peldvietas apkārtnē,
Attekas ielas tuvumā, pie Līgo
laukuma, pie ūdensrožu parka).
Izstrādāti saistošie noteikumi, ieviestas
licences
un
organizēta
licencētā
makšķerēšana.
Īstenoti uzturēšanas pasākumi ilgtspējīgai
ūdensobjektu izmantošanai.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu
Ādažu

Ādažu

Ādažu
Ādažu

Pēc
licenzētās
makšķerēšanas
ieviešanas īstenoti projekti zivju resursu
pavairošanai Dūņezerā, Lilastē, Mazajā
Baltezerā, Lielajā Baltezerā, Vējupē
makšķerēšanas tūrisma veicināšanai
novadā. Veikts ielaisto zivju monitorings.
Īstenoti
pasākumi
dabas
resursu
saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai,
t.sk., Ādažu centrā (teritorijas kopšana,
informācijas plākšņu izvietošana u.c.).
Īstenotas aktivitātes Ādažu novadā esošu
nozīmīgo ainavu (Baltezera ceļa ainava ar
Lielo un Mazo Baltezeru un Baltezera
Baznīcu) saglabāšanai un attīstībai.
Atjaunoti mežu resursi.

Ādažu

Noteikti un īstenoti pasākumi jūras
kraukļu populācijas apzināšanai un
ierobežošanai Lielajā Baltezerā.

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2
Ā5.2.4.5. Esošo degradēto teritoriju
apzināšana un attīstība

Atbildīgie
izpildītāji
3
TPN, SID ĪIN

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2022.-2027.

Finanšu resursi
vai avoti
5
Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Apzinātas novada teritorijā
degradētās teritorijas.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

esošās

Ādažu

Veicināta
energoefektivitātes
pakalpojuma
līgumu
(EPC)
attīstība/ieviešana Latvijā, attīstot un
piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī
izstrādājot standartizētu dokumentāciju
sabiedrisko ēku sektoram. Veikti
sabiedrības informēšanas pasākumi,
daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku
energoefektivitātes
paaugstināšanas
atbalsta pasākumi.
Apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā un
1 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā
sektorā; veiktas publicitātes aktivitātes.
Noslēgti divi EPC priekšlīgumi, veikta
ĀPII “Strautiņš” fasādes vienkāršotā
atjaunošana.
Tiek
īstenoti
pašvaldības
ēku
energoattīstības plāna pasākumi, t.sk.
regulāra
elektroenerģijas
un
siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu
apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru
uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas
apkope
un
balansēšana,
vējtveru
uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai
nomaiņa, kustīgu sensoru uzstādīšana,
atbildīgo darbinieku apmācība u.c.).
Īstenoti energoefektivitātes pasākumi,
piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk.,
apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu
siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas
uzlabošana,
ārsienu
siltināšana,

Ādažu

VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija
RV6.1: Energoefektivitāte
U6.1.1:
Paaugstināt
energoefektivitāti

ēku

Ā6.1.1.1. Projekta “Save your bUildiNg
by SavINg Energy. Begin to move more
quickly (“Accelerate SUNShINE”)
īstenošana

AID APN, SID ĪIN

2017.-2021.

Cits finansējums

Ā6.1.1.2.
Pašvaldības
ēku
energoattīstības
plāna
pasākumu
īstenošana / ĀNIEKRP pasākums
“3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa
kontrole un samazināšana”

Energopārvaldnieks,
iestādes,
struktūrvienības

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā6.1.1.3.
Energoefektivitātes
pasākumu īstenošana, piesaistot trešās
puses finansējumu

SID ĪIN, ĀVS,
ĀPII “Strautiņš”,
KPII, AID APN

2023. 2022.2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

19

Ādažu

Ādažu

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

SID ĪIN, AID
APN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”B
ūvvalde, iestādes

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Ā6.1.2.1.
Energodienu
un
citu
informatīvo pasākumu īstenošana /
ĀNIEKRP
pasākums
“4.2.1.
Pašvaldības kampaņa ēku atjaunošanai
novadā”

Energopārvaldnieks,
SIA “Ādažu
Namsaimnieks”

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Ā6.1.2.2. Vienotas energopārvaldības
sistēmas
izveide,
nepārtraukta
uzlabošana un sertificēšana (ĀNIEKRP
pasākums Nr.3.2.2.)

ĀNIEKRP darba
grupa

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā6.1.2.3. Ielu apgaismojuma sistēmas
inventarizācija vai tās atjaunošana
(ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.)

Energopārvaldnieks

2021.-2022.
2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1

2

3

Ā6.1.1.4. Jaunu pašvaldības ēku
būvniecība (ĀNIEKRP pasākums
Nr.3.2.4.)

U6.1.2:
Īstenot
citus
energoefektivitātes pasākumus

20

5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
ventilācijas sistēmas rekonstrukcija,
pagrabu siltināšana).
Pašvaldībā ir identificēta nepieciešamība
vismaz pēc daudziem jauniem objektiem.
Projektējot jaunās ēkas, ir nepieciešams
sekot līdzi normatīvajām prasībām, kas
nosaka maksimālo enerģijas patēriņu un
atjaunojamo energoresursu lietojumu.
Jauno ēku iepirkumos tiks iekļauta
energoefektivitātes garantija.
Īstenotas energodienas un citi pasākumi,
lai skaidrotu, konsultētu cilvēkus par
energoefektivitāti.
Ādažu
novada
pašvaldība
sadarbībā
ar
namu
apsaimniekotājiem, energoefektivitātes
pakalpojuma sniedzējiem (ESKO), kā arī
finanšu
institūcijām
un
citām
ieinteresētajām pusēm turpinās meklēt
risinājumus, kā kopīgi veicināt un panākt
daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un
enerģijas patēriņa samazinājumu visā
novadā.
EPS izveide, sertificēšana un nepārtraukta
uzturēšana. EPS robežas veido visas
pašvaldības ēkas, ielu apgaismojums,
pašvaldības
autoparks
un
ūdens
saimniecība Carnikavā. Ņemot vērā, ka
SIA “Ādažu ūdens” ir ieviesuši EPS savā
saimniecībā, uzņēmums katru gadu
informē Darba grupu par EPS rezultātiem,
mērķiem
un
rīcībām
nākamajam
periodam. EPS izveide notiek atbilstoši
ISO 50001 standartam.
Datu
apkopošana,
vadīšana
un
apvienošana par ielu apgaismojumu abos
pagastos
vienotā
ģeogrāfiskās
informācijas sistēmā, kas jau ir izveidota
Carnikavas pagastam.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2
Ā6.1.2.4.
Ielu
apgaismojuma
modernizācija un uzstādīšana vēl
neapgaismotajās vietās (ĀNIEKRP
pasākums Nr.3.2.6.)

3
Energopārvaldnieks,
SID ĪIN

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2023. 2021.2030.

Ā6.1.2.5. Elektromobiļu vai citu videi
draudzīgu transportlīdzekļu iegāde
(ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.7.)

Energopārvaldnieks,
SID ĪIN

2023. 2021.2030.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Ā6.1.2.6.
Izglītojoši
pasākumi
iedzīvotājiem, tajā skaitā skolās un
pirmsskolas izglītības iestādēs par
energoefektivitātes
un
klimata
jautājumiem (ĀNIEKRP pasākums
Nr.4.2.3.)

Energopārvaldnieks,
AID Izglītības un
jaunatnes lietu
speciāliste JIN,
SIA “Ādažu
Namsaimnieks”

2023. 2022.2030.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Atbildīgie
izpildītāji

RV6.2: Atjaunojamo energoresursu plašāka izmantošana

21

Finanšu resursi
vai avoti
5
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Pašvaldība
turpinās
īstenot
ielu
apgaismojuma modernizācijas projektus
un apgaismojuma uzstādīšanu vēl
neapgaismotajās
vietās.
Atbildīgie
dienesti uzturēs aktuālu sarakstu ar
atjaunojamām ielām, kā arī izvērtēs
iespēju
piesaistīt
trešās
puses
finansējumu,
kā
arī
iekļaut
energoefektivitātes garantiju (arī jaunajos
apgaismojuma posmos).
Iepērkot jaunus transportlīdzekļus (it īpaši
tām
iestādēm,
kas
to
izmanto
pārvietošanai novada teritorijā) un/vai
izvērtējot
esošo
transportlīdzekļu
nepieciešamību un lietojumu, tiks
apzinātas iespējas iepirkt elektromobiļus
vai
citus
videi
draudzīgākus
transportlīdzekļus. Šis pasākums ir
īstenojams
kopā
ar
ĀNIEKRP
3.2.2.pasākumu.
Būtisks aspekts iedzīvotāju motivēšanā un
informācijas sniegšanā ir regulāru
izglītojošu informatīvo dienu/ pasākumu/
semināru rīkošana par dažādiem ar
enerģijas patēriņu un vidi saistītiem
jautājumiem. Informatīvie pasākumi var
iekļaut:
Enerģijas
dienas
un/vai
Mobilitātes dienas rīkošanu novadā, kā arī
sacensības un konkursus enerģijas
lietotājiem pašvaldības ēkās. Pasākumi ir
jāorganizē ne tikai pieaugušajiem, bet arī
skolēniem skolās un bērniem pirmsskolas
izglītības iestādēs. Pasākums īstenojams
kopā
ar
ĀNIEKRP
4.2.1.
un
4.2.2.pasākumiem

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2024. 2021.2027.

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1
U6.2.1:
Veicināt
efektīvu
atjaunojamo
energoresursu
izmantošanu

2
Ā6.2.1.1. Pašvaldības ēku atjaunošana
un atjaunojamo energoresursu plašāka
lietošana
(ĀNIEKRP
pasākums
Nr.3.2.3.)

3
AID, SID ĪIN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”,
APN

Ā6.2.1.2. Energoefektivitātes un AER
pasākumi
ūdens
saimniecībā
(ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.8.)

SIA “Ādažu ūdens”

2021.-2030.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Ā6.2.1.3. AER plašāka lietošana
privātmājās (ĀNIEKRP pasākums
Nr.4.2.4.)

Energopārvaldnieks,
AID SID ĪIN,

2022. 2023.2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Ā6.2.1.4. Siltumtrašu atjaunošana un
pāreja uz 4.paaudzes siltumapgādi
(ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.1.)

SIA “Ādažu
Namsaimnieks”,
SIA “Wesemann”

2024.-2030.

ES fondu
finansējums
Cits finansējums

22

Finanšu resursi
vai avoti
5
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Sasniedzamais enerģijas ietaupījumu
potenciāls vēl neatjaunotajā ēkā un daļēji
atjaunotajās ēkās ir vidējs, un, lai to
sasniegtu, ir jāveic kompleksi pasākumi,
kuru atmaksāšanās termiņš būs vismaz 15
gadi (ar līdzfinansējuma saņemšanu).
Ņemot vērā, ka visās ēkās tiek izmantots
fosilais kurināmais, kopā ar ēkas
atjaunošanas projektu vienlaicīgi būtu
jāīsteno arī pāreja uz atjaunojamiem
energoresursiem. Jāizvērtē un jāīsteno arī
kurināmā maiņas projekti pārējās ēkās,
kurās tiek izmantots fosilais kurināmais.
Iepirkumos
tiks
iekļauta
energoefektivitātes garantija.
Nepieciešams
veikt
pilnvērtīgu
izvērtējumu
par
turpmāko
energoefektivitātes
potenciālu
abu
pagastu ūdens saimniecībās. Šis pasākums
ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP
3.2.2.pasākumu. Papildus šī pasākuma
ietvaros ūdens saimniecības operatori arī
izvērtēs iespēju uzstādīt Saules paneļus
elektroenerģijas ražošanai.
Apzinoties reālo situāciju šajā sektorā,
pašvaldība turpmāk var plānot rīcības, lai
veicinātu
energoresursu
racionālu
izmantošanu, atbalsta iespējas ēku
atjaunošanai
(līdzīgi
kā
šobrīd
daudzdzīvokļu ēkām) vai arī citus
pasākumus. Šī pasākuma rezultāti
iekļaujami
ĀNIEKRP
4.2.1.
un
4.2.2.pasākumos
plānoto
lēmumu
pieņemšanai. Pašvaldības loma šajā
pasākumā būs informatīva.
Šī pasākuma ietvaros katrs operators
izvērtēs
nepieciešamību
siltumtrašu

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

ĀNIEKRP darba
grupa, SIA “Ādažu
Namsaimnieks”,
SIA “Wesemann”

2023.-2030.

ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Ā6.2.1.6.
Jaunu
siltumenerģijas
patērētāju piesaiste CSS (ĀNIEKRP
pasākums Nr.6.2.3.)

SIA “Ādažu
Namsaimnieks”,
SIA “Wesemann”,
Būvvalde

2021.-2030.

Cits finansējums

Ā6.2.1.7. Pāreja uz AER rūpniecības un
pakalpojuma sektoros (ĀNIEKRP
pasākums Nr.6.2.4.)

Energopārvaldnie
ks, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”,
AID APN,
rūpniecības un
pakalpojumu
sniegšanas
uzņēmumi

2022.-2030.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

SID ĪIN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1

2

3

Ā6.2.1.5.
AER
izmantošanas
veicināšana CSS (ĀNIEKRP pasākums
Nr.6.2.2.)

RV6.3: Videi draudzīgs transports un mobilitāte
U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus Ā6.3.1.1.
Mobilitātes veicināšana
transporta
un
mobilitātes novada teritorijā un ar citām
risinājumus
pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums
Nr.5.2.1.)
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5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
zudumu
maiņai,
piesaistot
ES
struktūrfondu finansējumu.
Apkures sistēmas nomaiņa uz AER Ādažu
novadā ir jāskata kopā arī ar 4.2.5.
pasākumu ieviešanu. Sākotnēji, ieviešot
energoefektivitātes
pasākumus
daudzdzīvokļu ēkās, ir jāpanāk minimāls
siltumenerģijas patēriņš, pēc kura tālāk
var plānot videi draudzīgas apkures
sistēmas izveidi šai apdzīvotajai vietai.
Pāreja uz AER, salīdzinot ar dabas gāzi
(uzstādītas iekārtas arī ir novecojušas),
jebkurā gadījumā sniegs nozīmīgu CO2
emisiju samazinājumu.
Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt un
nodrošināt ekonomiski efektīvu jaunu
siltumenerģijas
patērētāju
piesaisti
esošajam siltumapgādes tīklam Ādažu un
Carnikavas
pagastos.
Papildus
šī
pasākuma ietvaros PA “Carnikavas
Komunālserviss” arī nodos atlikušo
siltummezglu apkalpošanas pakalpojumu
namu apsaimniekotājiem vai ēku
biedrībām.
Pasākuma galvenais uzdevums ir veicināt
Saules paneļu vai citu risinājumu
ieviešanu un īstenošanu Ādažu novadā,
kas ļaus uzņēmumiem nodrošināt
elektroenerģijas
ražošanu
savām
vajadzībām. Tehnoloģiju izmaksas (it
īpaši Saules paneļu) pēdējo gadu laikā
strauji samazinās, un īstenotie projekti
kļūst arī ekonomiski izdevīgāki.
Tiks attīstīts reģionālās satiksmes
mobilitātes punkts Carnikavā, kā arī
veidota cieša sadarbība starp pašvaldību
un sabiedriskā transporta pakalpojuma

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1

2

3

Ā6.3.1.2. Gājēju un velo infrastruktūras
attīstība
(ĀNIEKRP
pasākums
Nr.5.2.2.)

AID APN, SID
ĪIN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”

2021. 2022.2030.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Ā6.3.1.3. Elektroauto infrastruktūras
attīstība un uzlādes punktu ierīkošana
(ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.3.)

AID
Energopārvaldnie
ks, SID ĪIN

2021.-2030.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Ā6.3.1.4. Informatīvā kampaņa par
videi
draudzīgu
pārvietošanos
(ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.5.)

SAN, CNC,AID
iestādes un
struktūrvienības

2022. 2021.2030.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Ā6.3.1.5.
Biometāna
ražošanas
pilotprojekts transporta vajadzībām
(ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.6.)

SIA “Ādažu ūdens”

2022.-2025.

ES fondu
finansējums
Cits finansējums
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Finanšu resursi
vai avoti
5
Cits finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
sniedzējiem un organizētas / pielāgotas
sabiedriskās transporta plūsmas atbilstoši
iedzīvotāju vajadzībām abos pagastos.
Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īstenos
Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā
“Rīgas
Metropole”
identificētos
sadarbības projektus
Lai veicinātu novada iedzīvotāju un
apmeklētāju
videi
draudzīgu
pārvietošanās, novada teritorijā ir
nepieciešams
attīstīt
nepieciešamo
infrastruktūru, t.sk., velo savienojums
starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām,
t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu.
Šī pasākuma ietvaros tiks sagatavoti
noteikumi un kārtība, kur un kā ir
jāuzstāda
elektrouzlādes
stacijas
pašvaldības teritorijā, kā arī pašvaldība
nodrošinās pamatvajadzības, lai šādas
stacijas tiktu arī uzstādītas sadarbībā ar
citiem sadarbības partneriem, piemēram,
Elektrum, degvielas uzpildes stacijām u.c.
Ņemot vērā, ka pašvaldība nepārtraukti
īsteno mobilitāti veicinošus pasākumus,
vienlaicīgi ir arī svarīgi par to informēt
gan
novada
iedzīvotājus,
gan
apmeklētājus. Pašvaldība to var darīt ar
informatīvo kampaņu palīdzību, ko var
organizēt sadarbībā ar sadarbības
partneriem,
to
skaitā
Elektrum,
elektromobiļu dīleri, Latvijas Dzelzceļu,
kaimiņu pašvaldībām, VARAM, tūrisma
organizācijām, vietējiem uzņēmumiem
u.c.
SIA “Ādažu ūdens” dūņas varētu
ilgtspējīgi izmantot un izveidot biometāna
ražošanas vienību sabiedriskā vai cita
transporta vajadzībām Ādažu novadā

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Uzdevums

Finanšu resursi
vai avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

3

Izpildes
termiņš vai
periods
4

5

6

7

SIA “Ādažu ūdens”

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Ādažu

Ā6.4.1.2.
Sadzīves
notekūdeņu
ilgtspējīga apsaimniekošana (veicināt
pieslēgšanos centralizētai sistēmai,
kontrolēt decentralizēto notekūdeņu
apsaimniekošanu)
(ĀNIEKRP
pasākums Nr.7.2.1.)

SIA “Ādažu ūdens”,
Būvvalde

2022. 2021.2027.

ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Ā6.4.1.3. Dažādu ar klimata parādībām
saistītu risku apzināšana, informācijas
uzkrāšana,
kartēšana
(ĀNIEKRP
pasākums Nr.7.2.2.)

AID
Energopārvaldnie
ks, SID ĪIN, APN,
Būvvalde

2023. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Ā6.4.1.4. Identificēt jutīgākās valsts
un pašvaldību ēkas, kam būtu
nepieciešama pielāgošana klimata
pārmaiņām un to saistītajiem riskiem
(ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.3.)

AID, SID,
Būvvalde

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits
finansējums

Šī pasākuma ietvaros pašvaldība,
balstoties uz energoefektivitātes un citiem
indikatoriem, izvērtēs un sagatavos
prioritāro sarakstu ar tām apdzīvotajām
vietām, kurās būtu jāizveido centralizētā
ūdens apgādes sistēma un par jaunu
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi.
Nepieciešams
paplašināt
sadzīves
kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu jaunu
notekūdeņu avotu izvadīšanu vidē. Tāpat
nepieciešams risināt esošo decentralizēti
attīrīto vai neattīrīto notekūdeņu izplūdi
vidē, īpaši novada ciematos, kur
apdzīvotības blīvums pieaug un kopējais
vidē izvadītais notekūdeņu apjoms ir
nozīmīgs.
Nepieciešams ieviest sistemātisku uzskaiti
tam, kādi riski un sekas ir radušās un kādi
ir materiālie un finansiālie šo risku radītie
zaudējumi.
Tas
ļaus
identificēt
pasākumus, kas ir galvenokārt vērsti uz
esošo
un
nākotnes
zaudējumu
mazināšanu.
Ir būtiski apzināt cik un kādas ēkas ir
pakļautas plūdu un citiem klimata
riskiem. Apzinot ēkas iespējams
stratēģiski plānot gan vispārējos
pretplūdu pasākumus, gan izvērtēt
nepieciešamību veikt ēkās pārbūvi vai
rekonstrukciju, lai uzlabotu to noturību
pret ļoti augstām un zemām gaisa
temperatūrām. Pasākums iekļauts arī
Latvijas
pielāgošanās
klimata
pārmaiņām plānā laika posmam līdz
2030. gadam.

Pasākums, aktivitāte

1
2
RV6.4: Klimata pārmaiņām pielāgota infrastruktūra
U6.4.1:
Pielāgoties
klimata Ā6.4.1.1.
Centralizētā
ūdens
pārmaiņu izraisītajiem riskiem
pakalpojuma nodrošināšana ciematos
(ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.9.)

Atbildīgie
izpildītāji
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Ādažu

Ādažu

Ādažu

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2022. 2021.2030.

Finanšu resursi
vai avoti

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2
Ā6.4.1.5.
Atjaunot
un pielāgot
meliorācijas sistēmas, t.sk. apdzīvotās
vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.4.)

3
AID SID ĪIN, APN

Ā6.4.1.6. Esošu dambju un aizsprostu
pielāgošana vai uzlabošana (ĀNIEKRP
pasākums Nr.7.2.5.)

AID, SID ĪIN,
APN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Ā6.4.1.7. Veicināt tādu apstādījumu
veidošanu
pilsētvidē,
kas
rada
noēnojumu (ĀNIEKRP pasākums
Nr.7.2.6.)

AID TPN, SID PA
“Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

ĀNIEKRP darba
grupa

2022.-2025.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

RV6.5: Enerģētiskās nabadzības mazināšana
U6.5.1: Mazināt enerģētisko Ā6.5.1.1.
Pašvaldības
nabadzību Ādažu novadā
energoefektivitātes
veicināšanai (ĀNIEKRP
Nr.4.2.2)

atbalsts
pasākumu
pasākums

26

5
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Attīstības programmā ir iekļauti dažādi ar
meliorāciju un ūdens novadīšanas sistēmu
saistīti pasākumi. Šo pasākumu īstenošanā
svarīgi ņemt vērā arī plūdu riska zonas un
plūdu riska prognozes. Pasākums ir
iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata
pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030.
gadam Rīcības virziens 2.2. 3. pasākums.
Ņemot vērā, ka Ādažu novada pašvaldībā
ir novēroti gan regulāri pavasara palu
izraisīti plūdi, gan intensīvu nokrišņu
izraisīti plūdi, pašvaldības teritorijā esošo
dambju un aizsprostu tehniskais stāvoklis
ir jāuztur darba kārtībā. Kā arī ir jāplāno
pasākumi jaunu dambju un aizsprostu
būvniecībai, ja veicot plūdu riska izpēti,
tiek identificēta šāda nepieciešamība.
Attīstības programmā ir iekļauti dažādi
pretplūdu pasākumi.
Koki urbānā vidē, galvenokārt, nodrošina
to, ka ielu segumi un ēku fasādes
nepārkarst vasaras karstajās dienās, kā arī
nodrošina tīrāku gaisu, absorbējot uz koku
lapām daļu transporta radīto putekļu.
Zaļās teritorijas arī veicina plūdu
mazināšanu.
Jau šobrīd Ādažu novada pašvaldība
izmanto vairākus instrumentus, ar kuriem
netieši ietekmē enerģijas patēriņu
dzīvojamo ēku sektorā. Viens vai vairāki
atbalsta mehānismi ir jāturpina izmantot
arī turpmāk:
• Atbalsts ēku energoauditu un tehnisko
dokumentāciju izstrādei vai atbalsts
mazāk nodrošinātajiem iedzīvotājiem.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1

2

3

Ā6.5.1.2. Iedzīvotāju, biedrību un namu
apsaimniekotāju iesaiste daudzdzīvokļu
ēku atjaunošanā (ĀNIEKRP pasākums
Nr.4.2.5.)

Namu
apsaimniekošanas
uzņēmumi un
biedrības

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

2021.-2027.

ES fondu
finansējums
Cits finansējums

5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
• Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides
tām daudzdzīvokļu ēkām, kas ir
atjaunotas.
• Pašvaldības organizētas kampaņas
iedzīvotāju informēšanai.
• Organizatoriskais
atbalsts
ēku
atjaunošanas procesā u.c.
Papildus pašvaldībai ir jāmeklē arī
instrumenti, kā dzīvokļu īpašniekus ne
tikai motivēt ar atbalsta instrumentiem,
bet arī uzliekot pienākumu savus mājokļus
sakārtot. Papildus pašvaldībai arī jāizvērtē
enerģētiskās nabadzības ietekme un
atbalsts jūtīgākajām iedzīvotāju grupām.
pašvaldībā būs jāveic virkne pasākumu,
lai daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas
process neapstātos un daudzdzīvokļu ēkas
novadā tiktu atjaunotas. Šis pasākums
ietvers pašvaldības kampaņā plānoto
pasākumu ieviešanu sadarbībā ar
iesaistītajiem uzņēmumiem.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija
RV7.1: Prioritāro industriālo, komerciālo un lauksaimniecības teritoriju noteikšana, pašvaldības līdzdarbība šo teritoriju attīstībā, daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstība
U7.1.1:
Veidot
kompleksas Ā7.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās AID APN, SID ĪIN
2020.-2027.
Pašvaldības
Īstenoti projekti publiskās infrastruktūras
biznesa attīstības teritorijas un infrastruktūras
attīstībai
un
finansējums
attīstībai un pilnveidošanai industriālās
veicināt industriālo teritoriju pilnveidošanai industriālās teritorijā
ES fondu
teritorijās pie Muižas, Eimuros (Ataru
nozīmīgākās
infrastruktūras
finansējums
ceļš) un “Jaunkūlas”. Veikta šo projektu
kompleksu attīstību
Valsts
pēcuzraudzība.
finansējums
U7.1.2: Veicināt uzņēmējdarbības Ā7.1.2.1. Mārketinga u.c. aktivitāšu
SAD SAN, AID
2021.-2027.
Pašvaldības
Veiktas mārketinga aktivitātes uzņēmēju
attīstību
īstenošana uzņēmēju piesaistei
APN, biedrība
finansējums
piesaistei.
Uzņēmējiem
interesējošā
“Ādažu uzņēmēji”
informācija aplūkojama tīmekļvietnē
www.adazi.lv, sadaļā “Uzņēmējdarbība” /
“Pašvaldība” / ”Īpašumi” u.c.
Ā7.1.2.2.
Platformas
izveide
SID ĪIN
2022.-2027.
Pašvaldības
Izveidota
platforma
informācijas
informācijas apmaiņai par īpašumiem
finansējums
apmaiņai par īpašumiem un dabas
un dabas resursiem, kas pieejami Ādažu
resursiem, kas pieejami Ādažu novadā,
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Ādažu

Ādažu

Ādažu

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

AID APN,
kapitālsabiedrības,
Sporta nodaļa
SID ĪIN, AID APN

2024.-2027.

SID ĪIN, AID
APN, Būvvalde

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Energopārvaldnie
ks, ĪIN

2023. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas
palielināšana (III kārta, 1.posms) un
Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana
ar enerģijas ieguvi (III kārta, 2.posms)

SIA “Ādažu ūdens”,
ĀND ĀNP

2021.-2024.

Ā7.1.5.3. Citas aktivitātes videi
draudzīgas enerģijas ražošanas un
alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai

SID
Energopārvaldnie
ks, ĪIN, SIA
“Ādažu ūdens”
SAD SAN,
Energopārvaldnie
ks, SID ĪIN
SID ĪIN

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
(SIA “Ādažu
ūdens”) Valsts
finansējums
(AM)
Pašvaldības
finansējums

SIA “Ādažu
ūdens”

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2
novadā,
t.sk.,
par
komerciāli
apbūvējamiem objektiem
Ā7.1.3.1. PPP projektu tehniski
ekonomisko pamatojumu izstrāde

U7.1.3: Izstrādāt PPP projektus
U7.1.4: Veidot novadu kā mazo
uzņēmumu darbībai un attīstībai
draudzīgu vidi, tajā skaitā veicināt
koprades telpu (projektu) radīšanu

U7.1.5: Atbalstīt videi draudzīgu
tehnoloģiju
ieviešanu
un
izmantošanu industriālajā un
lauksaimnieciskajā ražošanā

Ā7.1.4.1. Ādažu centa tirgus laukuma
attīstība Ādažu novadā
Ā7.1.4.2. Koncepcijas izstrāde un
īstenošana tirgus laukumu attīstībai
Ādažu novadā
Ā7.1.5.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju,
enerģijas ražošanas un alternatīvas
elektroenerģijas ieguves veidu izpēte un
ieviešana
industriālajā
un
lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu
novadā

Ā7.1.5.4.
Informatīvo
organizēšana
Ā7.1.5.5.
Atbalsta
izstrādāšana

kampaņu

programmas

Ā7.1.5.6. Solāro elektrostaciju izbūve

Atbildīgie
izpildītāji
3

28

2022.-2027.

5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
t.sk., par komerciāli apbūvējamiem
objektiem.
Izstrādāti
PPP
projektu
tehniski
ekonomiskie pamatojumi. Izstrādāti PPP
projekti.
Ādažu centrā labiekārtots tirgus laukums.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu
Ādažu

Izstrādāta koncepcija tirgus laukumu
attīstībai Ādažu novadā.

Ādažu

Veikta iespēju ieviest videi draudzīgas
enerģijas ražošanas un alternatīvas
elektroenerģijas ieguves veidus izpēte.
Izpētītas un ieviestas videi draudzīgas
tehnoloģijas
industriālajā
un
lauksaimnieciskajā
ražošanā
Ādažu
novadā.
Ādažu centra NAI jaudas palielināšana
par 800 km3 dnn. Dūņas tiek izmantotas
enerģijas ražošanai.

Ādažu

Īstenotas citas aktivitātes videi draudzīgas
enerģijas ražošanas un alternatīvu tās
ieguves veidu ieviešanai.

Ādažu

Ādažu

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizēta informatīvā kampaņa par
videi draudzīgām tehnoloģijām.

Ādažu

2023. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

Ādažu

2021.-2023.

Cits
finansējums

Izstrādāta atbalsta programma videi
draudzīgu tehnoloģiju ieviešanai un
izmantošanai.
Realizēts
projekts
“Solārās
elektrostacijas
izbūve
“Centra

Ādažu

Finanšu resursi
vai avoti

3

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Ā7.1.6.1. Jauno uzņēmēju konkursa
īstenošana

AID APN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā7.1.6.2.
Atbalsta
konkursa
inovatīvām biznesa idejām īstenošana

AID

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā7.2.2.1.
Aktivitāšu
īstenošana
pētniecības un inovācijas sekmēšanai
Ādažu novadā

AID IJN, ĀVS,
APN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā7.2.2.2. Jaunatnes un zinātniskā centra
izveide

Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
ĀVS, AID APN,
SID ĪIN

2022.-2026.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1

2

U7.1.6: Īstenot jauno un citu
uzņēmēju konkursus

RV7.2: Pētniecības attīstīšana
U7.2.1: Sekmēt pētniecību un
uzņēmējdarbību
U7.2.2: Atbalstīt pētniecību un
inovācijas Ādažu novadā

5
(SIA “Ādažu
ūdens”)
ES fondu
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
attīrīšanas
ietaisēs”
un
ūdens
attīrīšanas stacijā Krastupes ielā 6,
Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu
novadā”, veicot solārās elektrostacijas
projektēšanu un būvniecību.
Īstenots konkurss jaunajiem uzņēmējiem.
Sākot ar 2022.gadu Ādažu novada
Jauno uzņēmēju konkursā pieteikumu
varēs iesniegt arī Carnikavas pagasta
iedzīvotāji.
Tiek īstenots atbalsta konkurss
inovatīvām biznesa idejām.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādažu

Noteiktas jomas, pasākumi, kā pašvaldība
var sekmēt pētniecību un inovācijas
Ādažu novadā. Īstenot aktivitātes
pētniecības un inovāciju sekmēšanai
Ādažu pagstā.
Sadarbībā
ar
NVO
vai
citām
organizācijām izveidots jauniešu un
zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra
attīstības un darbības stratēģija. Notiek
sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm
dažādu formālo un neformālo nodarbību
īstenošanā.

Ādažu

Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas
izglītības programmas.

Ādažu

Izveidoti brīvdabas bērnudārzi un skolas.

Ādažu

Ādažu

VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība
RV8.1: Vispārējās izglītības sistēmas attīstība
U8.1.1: Attīstīt jaunas izglītības Ā8.1.1.1. EKO izglītības programmu
programmas un projektus
īstenošana (dabas resursu pieejamība)

Ā8.1.1.2. Brīvdabas bērnudārzu un
skolu izveide

Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
Izglītības iestādes,
AID
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
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2022.-2027.

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2

U8.1.2: Nodrošināt pirmsskolas
izglītības pakalpojumus visiem
novada bērniem no 1,5 gadu
vecuma

Ā8.1.2.1.
Vienota Ādažu novada
bērnu reģistra izveide uz novada
pirmsskolām
Ā8.1.2.2. Iekļaujošas pirmsskolas
izglītības pieejamības nodrošināšana
Ā8.1.2.3. Bērnu skaita samazināšana
visu PII grupās

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

5

6

7

2021.

Pašvaldības
finansējums

Izveidots vienots bērnu reģistrs, to
pārrauga no izglītības iestādēm neatkarīgu
personu komisija.

Ādažu

Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
Izglītības iestādes
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
Izglītības iestādes
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
Izglītības iestādes

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

Tiek nodrošināta iekļaujošas pirmsskolas
izglītības pieejamība.

Ādažu

2022. 2021.2022.

Pašvaldības
finansējums

Ādažu

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

Visās bērnu grupās vienāds bērnu skaits.
Grupās nodrošināta individuālāka pieeja
bērniem.
Iekļaujošās
izglītības
nodrošināšana.
Nodrošināta vienota izglītības sistēmas
pārvaldības sistēma.
Ieviestas skolēna apliecība – viedkarte kā
daudzfunkcionāls
rīks
ēdināšanas,
transporta
noslodzes,
pulciņa
apmeklējumu uzskaitei u.c.
Struktūra, kas veicinās pedagogu
tālākizglītības un metodiskā darba
efektivitāti Pierīgas plānošanas reģionā un
sekmēs kompetenču pieejā balstītā
vispārējās izglītības satura ieviešanu visos
izglītības līmeņos, kā arī pedagogu
aktīvāku iesaistīšanos valsts izglītības
politikas un izglītības attīstības stratēģijas
veidošanā gan pašvaldības, gan valsts
līmenī.
Līdzfinansējums novadā deklarētajiem
bērniem licencētu programmu apgūšanai
visās izglītības pakāpēs – pirmsskolā,
pamatskolā, vidusskolā. Līdzfinansējuma
palielināšana līdz 100 eur mēnesī. Iespēja
iedzīvotājiem demokrātiski izvēlēties
skolot bērnu valdorfskolā (pieaugums ~30
audzēkņu gadā). Iedzīvotāju deklarēšanās

Atbildīgie
izpildītāji
3
speciālists IJN,
Izglītības iestādes
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN

U8.1.3: Attīstīt novadā vienotu
izglītības telpu ar vienotu
pārvaldības sistēmu

Ā8.1.3.1. Vienotas izglītības sistēmas
pārvaldības sistēmas izveide

U8.1.4:
Izveidot
reģionālu
metodisko centru Ādažos (Ādaži,
Carnikava, Saulkrasti, Garkalne)

Ā8.1.4.1. Reģionālā metodiskā centra
un vienotas pārvaldības sistēmas
izveide Ādažos (Ādaži, Carnikava,
Saulkrasti, Garkalne)

Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
vadība

2022.-2023.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

U8.1.5: Izveidot alternatīvās
vispārējās
izglītības
atbalsta
mehānismu

Ā8.1.5.1. Atbalsts Ādažu Brīvās
Valdorfa skolas licencēto izglītības
programmu realizēšanai

ĀBVS

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Valsts
finansējums
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Ādažu

Ādažu

Ādažu

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

Alternatīvas
izglītības
iestādes

2023.-2027.

Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
Izglītības iestādes
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
Izglītības iestādes
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
Izglītības iestādes,
Grāmatvedība

2022. 2021.2022.

Pašvaldības
finansējums
Valsts
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits
finansējums
Pašvaldības
finansējums

2022. 2021.2022.

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1

2

3

Ā8.1.5.2. Atbalsts pārējām
alternatīvās izglītības iespējām

U8.1.6: Īstenot privāto partnerību
pirmsskolas izglītībā

Ā8.1.6.1. Sadarbības modeļa izstrāde
pirmsskolas izglītības nodrošināšanai
novadā visiem bērniem

5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Ādažu novadā (pieaugums ~ 50 cilvēku
gadā).
Izglītības
iestādes
izvēles
iespēja.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Izstrādāts sadarbības modelis pirmsskolas
izglītības nodrošināšanai novadā visiem
bērniem.

Ādažu

Pašvaldības
finansējums

Izvērtētas iespējas (analizējot + un -)
sadarboties ar privāto sektoru, jaunu
bērnudārzu izveidē.

Ādažu

2022.- 2023.

Pašvaldības
finansējums

Nodrošināts līdzfinansējumu, lai vecāki
saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības
iespējas saviem bērniem privātajā
pirmsskolas izglītības iestādē.

Ādažu

ĀMMS

2021.-2022.
2024.-2025.

Pašvaldības
finansējums

Ādažu

Ā8.2.1.2.
“Mākslas
studijas”
izveidošana un ieviešana ĀMMS

ĀMMS

2021.-2022.
2024.-2025.

Pašvaldības
finansējums

Ā8.2.1.3. Kritēriju izstrāde sporta
sekciju dalībnieku uzņemšanai un
finansējuma sadalījumam
Ā8.2.1.4. Jaunu sporta sekciju ieviešana
ĀBJSS (futbols, riteņbraukšana)

ĀBJSS

2021.- 2022.
2022.-2023.

Pašvaldības
finansējums

ĀBJSS

2022.- 2027.

Pašvaldības
finansējums

Tiek
īstenota
starpdisciplināra
sagatavošanas klase. Piedāvājums atbilst
pieprasījumam, nodrošinot izglītības
pēctecību.
Izveidota Mākslas studija. Piedāvājums
atbilst
pieprasījumam,
nodrošinot
daudzpusīgu radošo attīstību.
Izstrādāti
kritēriji
sporta
sekciju
dalībnieku uzņemšanai un finansējuma
sadalījumam.
ĀBJSS ieviestas jaunas sporta sekcijas
(futbols, riteņbraukšana).

Ā8.1.6.2.
Iespēju
izvērtēšana
sadarboties ar privāto sektoru jaunu
bērnudārzu izveidē
Ā8.1.6.3.
Līdzfinansējuma
nodrošināšana, lai vecāki saņemtu
bezmaksas
pirmsskolas
izglītības
iespējas saviem bērniem privātajā
pirmsskolas izglītības iestādē
RV8.2: Profesionālās ievirzes izglītības attīstība
U8.2.1: Attīstīt profesionālās Ā8.2.1.1.
Starpdisciplināras
ievirzes izglītības iestādes
sagatavošanas klases izveidošana un
ieviešana ĀMMS
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Ādažu
Ādažu
Ādažu

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2
Ā8.2.1.5. ĀBJSS filiāles izveide
Carnikavā
Ā8.2.1.6. Strukturētas sporta sekciju
sadalījuma veikšana

3
ĀBJSS

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2022.- 2027.

ĀBJSS

2022.- 2027.

Ā8.2.1.7.
Izglītības programmas
“Mūsdienu ritmi” izveidošana un
ieviešana ĀMMS

ĀMMS

2023.-2024.

Valsts
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Ā8.2.1.8.
Izglītības
programmas
“Muzikālais teātris” izveidošana un
ieviešana ĀMMS

ĀMMS

2025.-2026.

Ā8.2.1.9. Profesionālās ievirzes 30V
izveidošana un ieviešana ĀMMS

ĀMMS

2026.-2027.

Ā8.2.2.1. Atbalsts audzēkņu dalībai
tradicionālajos novada un valsts
pasākumos

ĀMMS

2021.-2027.

Valsts
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Valsts
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Ā8.2.2.2. Jaunu tradīciju un pasākumu
ieviešana

ĀMMS

2023. 2022.2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā8.2.3.1. Atbalsts dalībai konkursos,
festivālos,
koncertos,
izstādēs,
meistarklasēs, projektos un citās
aktivitātēs
Ā8.2.3.2. Fakultatīvo un konsultatīvo
nodarbību pieejamības nodrošināšana
Ā8.2.3.3. Atbalsts dalībai nometnēs un
radošajās darbnīcās

ĀMMS, ĀBJSS

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

ĀMMS, ĀBJSS

2021.-2027.

ĀMMS, ĀBJSS

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

U8.2.2: Izkopt profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu tradīcijas
un tradicionālos pasākumus

U8.2.3: Pilnveidot audzēkņu
mācību procesa radošu un
kvalitatīvu norisi

Atbildīgie
izpildītāji
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Finanšu resursi
vai avoti
5
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Carnikavā izveidota ĀBJSS filiāle.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Veikts
strukturēts
sporta
sekciju
sadalījums, ņemot vērā gan Ādažu, gan
Carnikavas sporta mantojumu, tradīcijas,
pieejamo sporta infrastruktūru un
ģeogrāfisko novietojumu.
Izstrādāta un ieviesta jauna profesionālās
ievirzes
izglītības
programma,
piedāvājums
atbilst
sabiedrības
pieprasījumam.

Ādažu

Izstrādāta un ieviesta jauna profesionālās
ievirzes
izglītības
programma,
daudzveidots piedāvājums atbilstoši
pieprasījumam.
Izstrādāta un ieviesta jauna profesionālās
ievirzes izglītības programma, nodrošinot
izglītības pēctecību.

Ādažu

Katru gadu tiek organizēti tradicionālie
svētki izglītības iestādē, kā arī nodrošināta
dalība valsts un novada pasākumos,
veicinot
audzināšanas
funkcijas
īstenošanu.
Nodibinātas jaunas tradīcijas, stiprinot
lojalitāti, pilsonisko audzināšanu un
vēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
Audzēkņi piedalās, gūst pieredzi un
sasniegumus
dažādos
koncertos,
festivālos, konkursos, izstādēs un
meistarklasēs.
Tiek nodrošināta individuāla pieeja spēju
izkopšanai.
Organizētas nometnes un radošās
darbnīcas – talantīgo audzēkņu atbalstam,
sasniegumu novērtēšanai un audzēkņu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu
Ādažu

Ādažu
Ādažu

Finanšu resursi
vai avoti

3

Izpildes
termiņš vai
periods
4

5

6
radošās un mākslinieciskās iniciatīvas
pilnveidošanai.

7

ĀMMS

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ādažu

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Valsts
finansējums
(VKKF)
Pašvaldības
finansējums
Valsts
finansējums
Cits finansējums

Organizēti
festivāli
–
konkursi,
nodrošinot radošo platformu audzēkņu
mākslinieciskajai
un
muzikālajai
izpausmei, kā arī popularizējot skolas tēlu
un atpazīstamību (Skaņuraksti Ādažos,
Gaujas mozaīka Ādažos, Solis laikā
Ādažos).
Izglītības iestādes pasākumiem piesaistīti
jomu speciālisti.

Izveidoti un ieviesti jauni pasākumi,
dažādojot skolas un novada radošo dzīvi
(2022.gadā – ideju izstrāde, 2023.gadā –
koncepcijas zistrāde un finansējuma
meklēšana, 2024.gadā – realizācija.).

Ādažu

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1

2

U8.2.4:
Organizēt
dažādus
koncertus, festivālus, konkursus,
izstādes,
meistarklases
profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs

Ā8.2.4.1. Atbalsts iestādes rīkoto
konkursu,
festivālu
organizēšanai
ĀMMS

Ā8.2.4.2. Latvijā pazīstamu jomu
speciālistu un mākslinieku piesaiste
profesionālās ievirzes izglītības iestādes
aktivitātēm
Ā8.2.4.3. Jaunu konkursu, festivālu
veidošana

RV8.3: Interešu izglītības īstenošana
U8.3.1:
Attīstīt
interešu
/ Ā8.3.1.1. Interešu izglītības kvalitātes,
neformālo izglītību
piedāvājuma
un
pieejamības
pilnveidošana
Ā8.3.1.2. Interešu izglītības īstenošanas
vietu infrastruktūras uzlabošana
Ā8.3.1.3.
Esošās
situācijas
piedāvājuma izvērtējums

un

Ā8.3.1.4. Informatīvā un metodiskā
atbalsta nodrošināšana maksas interešu
izglītības pakalpojumu sniedzējiem

ĀMMS

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

Ādažu

ĀMMS

2022.-2027.

Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
Izglītības iestādes
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
Izglītības iestādes
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
Izglītības iestādes
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
Izglītības iestādes

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējum
Cits finansējums

Īstenotas aktivitātes interešu izglītības
kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības
pilnveidošanai.

Ādažu

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Uzlabota interešu izglītības īstenošanas
vietu infrastruktūra un materiāli tehniskā
bāze.

Ādažu

Izvērtēta esošā situācija par
interešu izglītības pakalpojumu.

maksas

Ādažu

Pašvaldības
finansējums

Nodrošināts informatīvais un metodiskais
atbalsts maksas interešu izglītības
pakalpojumu sniedzējiem.

Ādažu
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2021.-2027.

2021.-2027.

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2027.

Finanšu resursi
vai avoti
5
Pašvaldības
finansējums

6
Skolās un PII regulāri notiek “zaļās”
domāšanas pasākumi.
Sagatavoti priekšlikumi dabas izglītības
pasākumiem novadā.

Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN

2022. 2021.2022.

ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Ādažu

organizēšana

Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
SAD SAN, AID
APN

2022.

Pašvaldības
finansējums

Ā8.4.2.1. Tālākizglītības pieprasījuma
noskaidrošana
un
tālākizglītības
plānošana izglītības iestāžu pedagogiem

Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
ĀNKC
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
ĀNKC
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
SAD SAN
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
Izglītības iestādes
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Nodrošināts informatīvais atbalsts par
mūžizglītības
iespējām
novadā
deklarētiem nodarbinātiem vecumā no 25
gadiem profesionālās tālākizglītības,
profesionālās pilnveides vai neformālās
izglītības programmu apguvei, izmantojot
Profesionālās izglītības kompetenču
centru piedāvājumu.
Noteikts, kāda veida mūžizglītības
aktivitātes būtu nepieciešams ieviest
(dejas, rotaslietu veidošana, gleznošana,
u.c.). Tiek publicēti Izglītības un
janatnes
nodaļai
interesējošie
jautājumi.
Izveidotas
programmas
pedagogu
profesionālās meistarības pilnveidei, tai
skaitā
interesentiem
no
kaimiņu
novadiem.
Noteikts,
kādas
tālākizglītības
programmas
ir
aktuālas
novada
iedzīvotājiem.

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

Nodrošināta
informācija
piedāvātajām programmām.

par

Ādažu

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

Organizētas apmācības, pasākumus bērnu
un
jauniešu
izglītošanai
par
uzņēmējdarbību.

Ādažu

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Organizēti jauniešu iniciatīvu atbalsta
projekti.

Ādažu

Pasākums, aktivitāte

Uzdevums
1
U8.3.2: Attīstīt vides izglītību

Ā8.3.2.1.
veicināšana

2
“Zaļās”

domāšanas

RV8.4: Mūžizglītības, neformālās un tālākizglītības sekmēšana
U8.4.1:
Plānot
un
ieviest Ā8.4.1.1. Mūžizglītības projekta SAM
mūžizglītības kursus
8.4.1. “Pilnveidot nodarbināto personu
profesionālo kompetenci” īstenošana

Ā8.4.1.2.
Aptaujas
iedzīvotājiem

U8.4.2:
izglītību

Veicināt

pieaugušo

Ā8.4.2.2. Tālākizglītības pieprasījuma
noskaidrošana
un
tālākizglītības
plānošana novada iedzīvotājiem

U8.4.3: Sniegt informāciju un
atbalstu
jauniešiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai
U8.4.4:
Īstenot
pašvaldības
finansētus un atbalstītus bērnu un
jauniešu biznesa ideju konkursus

Ā8.4.2.3. Pašvaldības tīmekļvietnē,
sociālajos tīklos un preses izdevumā
ievietot informāciju par piedāvātajām
programmām
Ā8.4.3.1.
Apmācību,
pasākumu
organizēšana bērnu un jauniešu
izglītošanai par uzņēmējdarbību
Ā8.4.4.1. Jauniešu iniciatīvu projektu
organizēšana un īstenošana

Atbildīgie
izpildītāji
3
Izglītības iestādes,
AID APN
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Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

7

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2

U8.4.5:
Veicināt
nodarbinātību

jauniešu

Ā8.4.5.1.
Skolēnu
un
nodarbinātības veicināšana

Atbildīgie
izpildītāji

jauniešu

3
AID APN,
Izglītības iestādes,
ĀNKC, Sporta
nodaļa, NVO
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN

Izpildes
termiņš vai
periods
4

2021.-2027.

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

5
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

6

7

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Ieviesti pasākumi skolēnu un jauniešu
nodarbinātības veicināšanai.

Ādažu

Nodrošināti aprūpes mājās pakalpojumi
visiem klientiem pēc nepieciešamības.

Ādažu

Nodarbinātības un prasmju apguves
nodrošināšana personām ar garīgās
attīstības traucējumiem Dienas aprūpes
centra ietvaros.

Ādažu

Izveidots dienas centrs bērniem ar
īpašām vajadzībām.

Ādažu

Izveidots Higiēnas un humānās palīdzības
centrs pilngadīgām personām ar dažādiem
funkcionāliem, garīgiem traucējumiem un
trūcīgiem,
maznodrošinātiem
iedzīvotājiem.
Infrastruktūras un vides pieejamība
personām ar funkcionāliem traucējumiem
personu dzīvesvietās.

Ādažu

Veikta slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15,
Ādažos,
fasādes
un
iekšpagalma

Ādažu

Finanšu resursi
vai avoti

VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība
RV9.1: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada teritorijā
U9.1.1: Paaugstināt esošo sociālo Ā9.1.1.1. Aprūpes mājās pakalpojumu
Sociālais dienests
2021.-2027.
Pašvaldības
pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamības nodrošināšana
finansējums
pieejamību visā novada teritorijā
Ā9.1.1.2.
Specializētas
darbnīcas
Sociālais dienests
2022.-2027.
Pašvaldības
izveide personām ar garīgās attīstības
finansējums
traucējumiem
ES fondu
finansējums

U9.1.2: Pielāgot novada vidi un
infrastruktūru
personām
ar
funkcionāliem traucējumiem

Ā9.1.1.3. Dienas centra izveide
bērniem ar īpašām vajadzībām

Sociālais dienests

2022.-2027.

Ā9.1.1.4. Higiēnas
un
palīdzības centra izveide

humānās

Sociālais dienests,
SID ĪIN

2022.-2027.

Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides
pieejamības nodrošināšana personām ar
funkcionāliem
traucējumiem
dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves,
pacēlāji, citi palīglīdzekļi)

SID ĪIN, Sociālais
dienests

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

PSIA “Ādažu
slimnīca”

2022.-2023.

Pašvaldības
finansējums

U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos
pakalpojumus
RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē
U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā
infrastruktūras attītību
13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma
renovācija
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Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Ādažu

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

PSIA “Ādažu
slimnīca”

2022.-2023.

Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas
sistēmas nomaiņa, telpas remonts,
medicīnas iekāru modernizācija

PSIA “Ādažu
slimnīca”

2023.-2024.
2022.-2023.

Ā9.2.1.4. Operācijas lampas nomaiņa

PSIA “Ādažu
slimnīca”

2022.-2023.

Ā9.2.1.5. Operāciju galda nomaiņa

PSIA “Ādažu
slimnīca”

2022.-2023.

Ā9.2.2.1. Veikt telpu renovāciju,
magnētiskās rezonases diagnostikas
iekārtas
uzstādīšanu,
augsti
kvalificētu radioloģijas speciālistu
piesaiste
pakalpojumu
nodrošināšanai

PSIA “Ādažu
slimnīca”

2022.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
(PSIA “Ādažu
slimnīca” un/vai
PPP)
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
(PSIA “Ādažu
slimnīca” un/vai
PPP)
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
(PSIA “Ādažu
slimnīca” un/vai
PPP)
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
(PSIA “Ādažu
slimnīca” un/vai
PPP)
Cits
finansējums
(PPP)

Ā9.2.2.2. Ķīmijterapijas pakalpojumu
sniegšana onkoloģijas pacientiem

PSIA “Ādažu
slimnīca”

2023.-2027.

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1

2

3

Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija

U9.2.2:
Nodrošināt
jaunus
diagnostikas
un
ārstniecības
pakalpojumus

36

5

Cits finansējums
(PPP)

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
renovācija. Labiekārtota slimnīcas vide un
infrastruktūra.
Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls
dienas stacionārs, veicot dienas stacionāra
renovāciju.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls
dienas stacionārs, nomainot operācijas
zāles ventilācijas sistēmu, veicot telpu
remontu, modernizējot iekārtas.

Ādažu

Nomainītas operācijas lampas dienas
stacionārā.

Ādažu

Nomainīts
stacionārā.

dienas

Ādažu

Veikta telpu renovācija, magnētiskās
rezonanses
diagnostikas
iekārtas
uzstādīšana,
augsti
kvalificētu
radioloģijas
speciālistu
piesaiste
ātrākai, efektīvākai un mūsdienīgākai
slimību
diagnostikai
novada
iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai.
Nodrošināta iespēja onkoloģisko slimību
pacientiem
saņemt
ķīmijterapijas
pakalpojumus savlaicīgāk un komfortablā
dienas stacionārā.

Ādažu

operāciju

galds

Ādažu

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2022.-2023.

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursi
vai avoti

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1
U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas
nodaļu

2
Ā9.2.3.1. Rehabilitācijas centra izveide,
t.sk. telpu un tehniskā inventāra
nodrošinājums

3
PSIA “Ādažu
slimnīca”

U9.2.4: Izveidot PSIA “Ādažu
slimnīca” kā medicīnas speciālistu
(rezidentu) mācību bāzi

Ā9.2.4.1. Ārstu rezidentu apmācības
iespēju nodrošināšana, sadarbības
līgumu
slēgšana
ar
Latvijas
Universitāti, Paula Stradiņa Klīniskā
universitātes slimnīcu un ģimenes ārstu
praksēm
Ā9.2.5.1.
Tīmekļa
vietnes
aktualizēšana, jaunā logo izveide,
sasaiste ar e-veselība, e-pieraksts u.c.
savstarpēji saistītām medicīnas nozaru
tīmekļa vietnēm

PSIA “Ādažu
slimnīca”

2021.-2024.

Valsts
finansējums

PSIA “Ādažu
slimnīca”

2021.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
(PSIA “Ādažu
slimnīca”)

U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību, tajā
skaitā modernizējot slimnīcas
tīmekļa vietni

5
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
(PSIA “Ādažu
slimnīca”
līdzekļi un/vai
PPP)

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Mūsdienīga rehabilitācijas centra izveide,
.sk. telpu un tehniskā inventāra
nodrošinājums, kvalitatīvu rehabilitācijas
pakalpojumu nodrošināšanai visā Ādažu
novada teritorijā. Speciālistu piesaiste,
valsts
apmaksāto
rehabilitācijas
pakalpojumu nodrošināšanas līguma
slēgšana.
Jaunu medicīnas speciālistu piesaiste
novadam, kā arī darba vietu izveide,
jaunākās
medicīniskās
pieredzes
izmantošanas iespēja.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādažu

Jaunas
apmeklētājiem
ērtas
un
pārskatāmas tīmekļa vietnes izveidošana
ar iespēju izmantot e-pierakstu, kas
atspoguļo un piedāvā reālā laikā saņemt
ātrāku pakalpojumu.

Ādažu

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums

Izveidota jauna mūsdienu prasībām
ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra –
pumpu trase.

Ādažu

Izveidoti jauni sporta laukumi. Uzsākti
jauni sporta veidi (piem., disku golfs).

Ādažu

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Tiek apzinātas iespējamās izbūves
vietas. Izveidota jauna mūsdienu
prasībām
ekstrēmo
sporta
veidu
infrastruktūra – skeitparks.

Ādažu

VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība
RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība
U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana
atpūtas un ekstrēmo sporta veidu Ādažos
infrastruktūru (velo pumpu trases,
skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.),
t.sk. novada ciemos
Ā10.1.1.2. Citiem jauniem sporta
veidiem nepieciešamās infrastruktūras
attīstība
Ā10.1.1.3.
Skeitparka
ierīkošana
Ādažos

Sporta nodaļa

2021.

Sporta nodaļa

2021.-2027.

Sporta nodaļa

2027.

U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta
un
aktīvās
atpūtas
centru
“ZIBEŅI”
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1
2
RV10.2: Sporta pēctecības attīstīšana
U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu Ā10.2.1.1.
Sporta
piramīdas
–
– pieaugušo sporta komandu pieaugušo sporta komandu izveidošana
izveidošana (basketbols, florbols, (basketbols, florbols, volejbols, futbols)
volejbols, futbols)
U10.2.2: Noteikt prioritāros sporta Ā10.2.2.1. Prioritāro sporta veidu
veidus
noteikšana
RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana
U10.3.1: Izstrādāt un īstenot Ā10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde
atbalsta sistēmu sportistu dalībai sportistu dalībai sacensībās, sporta
sacensībās,
sporta
sacensību sacensību
organizēšanai,
sporta
organizēšanai, sporta organizāciju organizāciju darbības nodrošināšanai
darbības nodrošināšanai
Ā10.3.1.2.
Dalība
valsts
un
starptautiskās
nozīmes
sporta
pasākumos
U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus
Ā10.3.2.1. Sporta pasākumu rīkošana
U10.3.3:
apmācības

Organizēt

peldēt

Ā10.3.3.1.
organizēšana

Peldēt

Finanšu resursi
vai avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

3

Izpildes
termiņš vai
periods
4

5

6

7

Sporta nodaļa

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Izveidota porta piramīda – pieaugušo
sporta komandas (basketbols, florbols,
volejbols, futbols).

Ādažu

Sporta nodaļa

2021.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Noteikti prioritārie sporta veidi.

Ādažu

Sporta nodaļa

2021.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta atbalsta sistēma sportistu
dalībai sacensībās, sporta sacensību
organizēšanai,
sporta
organizāciju
darbības nodrošināšanai.

Ādažu

Sporta nodaļa

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Dalība pašvaldību sporta spēlēs u.c. sporta
pasākumos.

Ādažu

Sporta nodaļa

2021.-2027.

Noorganizēti sporta pasākumi.

Ādažu

Sporta nodaļa

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Noorganizētas
peldēt
apmācības.
2021.gadā
peldētapmācības
nodrošināja privātpersonas.

Ādažu

Augstas
mākslinieciskās
kvalitātes
kultūras pasākumi:
• Populāru mūzikas grupu koncerti.
• Klasiskās kamermūzikas koncerti.
• Profesionālu teātru viesizrādes.
• Dabas koncerti un izrādes.
• Mākslas plenēri un performances.
• Starpžanru
un
eksperimentāli
projekti.
• Gaujas svētki.
• Gadskārtu svētki.

Ādažu

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākums, aktivitāte

Uzdevums

apmācības

VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība
RV11.1: Daudzveidīgas kultūras dzīves attīstība
U11.1.1: Regulāri uzturēt novada Ā11.1.1.1.
Kultūras
pasākumu
svētkus,
kultūras organizēšana
un
amatiermākslas
pasākumus,
amatiermākslas tradīciju nodrošināšana
tradīcijas un papildināt kvalitatīvu
brīvā laika pavadīšanas iespēju
klāstu

ĀNKC

2021.-2027.

38

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1

2

3

RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana
U11.2.1: Nodrošināt zinātniski Ā11.2.1.1. Zinātniski populāru lekciju/
Bibliotēka
populāru lekciju/ nodarbību ciklu nodarbību ciklu nodrošināšana dažādām
dažādām lietotāju grupām
lietotāju grupām
U11.2.2: Organizēt apmācību Ā11.2.2.1.
Apmācību
nodarbību
Bibliotēka
nodarbības informācijpratībā un organizēšana informācijpratībā un
medijpratībā
medijpratībā

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti
5

6
Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras
jomā.

7

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ādažu

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Nodrošinātas
zinātniski
populāras
lekcijas/ nodarbību cikli dažādām lietotāju
grupām.
Noorganizētas apmācību nodarbības
informācijpratībā un medijpratībā.
Noorganizētas tikšanās ar grāmatu
autoriem, ilustratoriem, izdevējiem.

Ādažu

U11.2.3: Organizēt tikšanās ar Ā11.2.3.1. Tikšanos ar grāmatu
Bibliotēka
grāmatu autoriem, ilustratoriem, autoriem, ilustratoriem, izdevējiem
izdevējiem
organizēšana
U11.2.4: Piedalīties un veicināt Ā11.2.4.1. Dalība bērnu un jauniešu
Bibliotēka
dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas
programmā
lasītveicināšanas
programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās
“Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas
programmas
U11.2.5:
Organizēt
literāri Ā11.2.5.1.
Literāri
izglītojošu
Bibliotēka
izglītojošas
nodarbības
un nodarbību un pasākumu organizēšana
pasākumus pašvaldības PII un pašvaldības PII un skolas audzēkņiem
skolas audzēkņiem
RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība un integrēšana tūrisma objektos
U11.3.1:
Izpētīt,
digitalizēt Ā11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un Ādažu Vēstures un
vēsturiskos
materiālus
par vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c.
mākslas galerija
kultūrvēsturiskiem objektiem
iestādēs, to digitalizēšana

2021.-2027.

U11.3.2:
Apzināt,
zinātniski
izpētīt novada militāro mantojumu
objektus
U11.3.3:
Prezentēt
iegūtos
rezultātu, veidojot ekspozīcijas un
tematiskās izstādes muzejiskajās
iestādēs, vadot ekskursijas un
organizējot pasākumus, kā arī

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

Ādažu

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Piedalīšanās
bērnu
un
jauniešu
lasītveicināšanas
programmā
“Bērnu/Jauniešu
žūrija”
un
citās
programmas.

Ādažu

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizēti
literāri
izglītojošas
nodarbības un pasākumus pašvaldības PII
un skolas audzēkņiem.

Ādažu

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Ādažu

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Arhīvos u.c. iestādēs gan pašu spēkiem,
gan arī piesaistot jomas speciālistus un
kopienas pārstāvjus – interesentus, izpētīti
kultūrvēsturiskie objekti un vēsturiskie
materiāli.
Apzināti, zinātniski izpētīti novada
militārā mantojuma objekti.
Prezentēti iegūtie rezultāti, veidojot
ekspozīcijas un tematiskās izstādes
muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas
un organizējot pasākumus, kā arī veidojot
dažāda rakstura publikācijas.

Ādažu

Ā11.3.2.1. Novada militāro mantojumu
objektu apzināšana, zinātniska izpēte

Ādažu Vēstures un
mākslas galerija

2021.-2027.

Ā11.3.3.1.
Iegūto
rezultātu
prezentēšana, veidojot ekspozīcijas un
tematiskās
izstādes
muzejiskajās
iestādēs,
vadot
ekskursijas
un
organizējot pasākumus, kā arī veidojot
dažāda rakstura publikācijas

Ādažu Vēstures un
mākslas galerija

2021.-2027.
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Ādažu

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

5

6

7

Ādažu Vēstures un
mākslas galerija

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Ādažu

Ā11.3.5.1. Kapavietu, piemiņas vietu
sakopšana, esošo objektu uzturēšana,
jauno objektu izveidošana

Ādažu Vēstures un
mākslas galerija

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Ā11.3.5.2. Novadnieka, Satversmes
autora Fēliksa Cielēna piemiņas vietas
ar mākslinieciski augstvērtīgu vides
objektu
(pieminekli)
izveidošana
Alderos
Ā11.3.6.1. Valsts nozīmes vēstures
pieminekļa – piemiņas vietas “Baltais
krusts” Baltezerā labiekārtošana un
popularizēšana

Ādažu Vēstures un
mākslas galerija

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Izveidoti jauni mākslinieciski augstvērtīgi
objekti – veltījumi novadniekiem. 2022. –
2023.gadā plānots uzsākt darbu
Satversmes tēva Fēliksa Cielēna
piemiņas iemūžināšanai.
Esošie pieminekļi un piemiņas vietas
(upuru piemiņas vietas, karavīru kapi,
piemiņas vietas un pieminekļi) tiek
uzturēti kārtībā, pēc nepieciešamības ir
uzstādītas informatīvā izzinoša satura
norādes, informatīvie stendi. Kopā ar
tūrisma attīstības speciālistiem tiek
izveidoto tematiskie maršruti un veikti
pētījumi, tiek īstenota sadarbības ar
izglītības iestādēm un kopienu pieminekļu
uzturēšanas un saistīto tēmu pētniecība un
prezentēšanā dažādām
sabiedrības
grupām.
Izveidots un Alderos Ādažu centrā
uzstādīts piemineklis (vides objekts)
Satversmes autora Fēliksa Cielēna
piemiņai.

Ādažu Vēstures un
mākslas galerija

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Ādažu

Ā11.3.6.2. Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādes
“Strautiņš”
vēstures
apkopošana, izpēte un publiskošana

ĀPII “Strautiņš”,
Ādažu Vēstures un
mākslas galerija

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Labiekārtots un popularizēts valsts
nozīmes vēstures piemineklis – piemiņas
vieta “Baltais krusts” Baltezerā, uzstādot
izzinoša satura materiālu sabiedrības
informēšanai. Baltā Krusta piemiņas
vietas labiekārtošanu pārcelt uz
2023.gadu.
Popularizēšana
(ekskursijas,
publikācijas)
notiek
pastāvīgi.
Apkopota un publiskota informācija par
Ādažu pirmsskolas izglītības vēsturi.

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1
veidojot
dažāda
rakstura
publikācijas
U11.3.4:
Organizēt
jauno
mākslinieciski
augstvērtīgo
objektu – veltījumu novadniekiem
– izveidi un pasākumus

2

3

Ā11.3.4.1.
Jauno
mākslinieciski
augstvērtīgo objektu – veltījumu
novadniekiem – izveide un pasākumu
īstenošana

U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un
uzturēt piemiņas vietas (t.sk.
kapos),
uzstādot informatīvi
izzinoša satura norādes

U11.3.6:
Atbalstīt
kultūrvēsturisku
vērtību
saglabāšanu, veidot mūsdienīgu
tūrisma piedāvājumu, balstoties uz
senām tradīcijām
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Ādažu

Ādažu

Ādažu

Atbildīgie
izpildītāji

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2
Ā11.3.6.3. Informācijas par novada
sporta vēsturi apkopošana

3
Sporta nodaļa,
Ādažu Vēstures un
mākslas galerija

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2027.

Finanšu resursi
vai avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

5
Pašvaldības
finansējums

6
Apkopota informācija par novada sporta
vēsturi.

Ādažu

7

VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība
RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana
U12.1.1:
Sekmēt
atbalstu Ā12.1.1.1. Ģimeņu atbalsta pasākumu
daudzbērnu ģimenēm, senioriem ieviešana
un
sociāli
neaizsargātajām
iedzīvotāju grupām

Ā12.1.1.2. Pensionāru
aktivitātes veicināšana.

Ā12.1.1.3.
organizēšana

Radošo

sabiedriskās

darbnīcu

Ā12.1.1.4. Darba un ģimenes dzīves
saskaņošanas iespēju dažādošana

Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
Sociālais dienests,
Grāmatvedības daļa

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
Sociālais dienests,
Pensionāru padome
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
AID APN,
Izglītības iestādes,
ĀNKC, Sporta
nodaļa, NVO
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

2022. 2021.2027.

2021.-2027.
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Ieviesti un darbojas atbalsta pasākumi
ekonomiski
aktīvām
ģimenēm,
daudzbērnu ģimenēm, senioriem un
sociāli
neaizsargātajām
iedzīvotāju
grupām (bezmaksas ēdināšana trūcīgo,
maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu
bērniem pašvaldības izglītības iestādēs;
pašvaldības līdzfinansējums pirmsskolas
izglītības ieguvei; pašvaldības pabalsti
daudzbērnu
ģimenēm;
braukšanas
izdevumu izglītojamajiem un senioriem
segšana; atbalsts skolēniem, uzsākot jauno
mācību gadu; sociālie pabalsti ģimenēm
no dažādām sociālajām grupām; iespēja
daudzbērnu
ģimenēm
apmeklēt
pašvaldības
organizētus
maksas
pasākumus ar atlaidēm).
Īstenoti pasākumi, aktivitātes vai citas
darbības
pensionāru
sabiedriskās
aktivitātes veicināšanai.

Ādažu

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Organizētas
un
īstenotas
radošās
darbnīcas bērniem un jauniešiem.

Ādažu

Pašvaldības
finansējums

Ieviesti pasākumi, aktivitātes, darbības
darba un ģimenes dzīves saskaņošanas
iespēju dažādošanai.

Ādažu

Ādažu

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2

U12.1.2: Veicināt NVO un citu
iestāžu
darbību
veselīga
dzīvesveida un ģimenes vērtību
popularizēšanā un pašvaldības
politikas veidošanā bērnu un
ģimenes jomā

Ā12.1.2.1.
Veselības
stundu
pirmskolās, pamatskolās, vidusskolās
ieviešana

Ā12.1.2.2. Izglītojošo, kultūras un
sporta
pasākumu
organizēšana
ģimenēm

Ā12.1.2.3.
Pasākumu
vietējās
sabiedrības
veicināšanai

īstenošana
veselības

RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana
U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā Ā12.2.1.1. Atbalsta sniegšana dažādām
iedzīvotāju
sociālā
atbalsta iedzīvotāju grupām
sniegšanas punkta spējas
U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli Ā12.2.2.1. Sociālās rehabilitācijas
neaizsargātajām
iedzīvotāju nodrošināšana ģimenei un bērnam ar
grupām

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

5
ES fondu
finansējum
Cits finansējums

6

7

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Ieviestas veselības stundas pirmskolas
izglītības iestādēs, pamatskolas un
vidusskolās.

Ādažu

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Noorganizēti izglītojoši, kultūras un
sporta pasākumi, lekcijas un semināri
ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem
un senioriem).

Ādažu

2021.-2023.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Veselību veicinošu pasākumu, nodarbību
un dažādu aktivitāšu organizēšana visām
vecuma grupām. Veselību veicinoša
inventāra iegāde.
Pasākums Investīciju plānā tika ietverts
jau 2017.gada janvārī. SAM 9.2.4.2.
Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei
projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai Ādažu novadā”
Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās
aktivitātes atbilstoši projekta laika
grafikam. Projektu plānots pabeigt
2023.gadā.

Ādažu

Sociālais dienests

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Sniegts atbalsts dažādām iedzīvotāju
grupām pabalstu un pakalpojumu veidā.

Ādažu

Sociālais dienests,
Izglītības darba un
jaunatnes lietu

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Nodrošināti
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumi ģimenēm un bērniem ar
ierobežotām iespējām.

Ādažu

Atbildīgie
izpildītāji
3
AID APN,
Izglītības iestādes,
ĀNKC, Sporta
nodaļa, NVO
Izglītības iestādes,
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
AID, Sporta
nodaļa, NVO
Izglītības iestādes,
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
AID APN, ĀNKC,
Sporta nodaļa,
NVO
AID APN,
pašvaldības iestādes
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Finanšu resursi
vai avoti

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

5

6

7

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Nodrošināta
individuāla
pieeja
(pakalpojumi) ģimenēm, kurās ir bērns ar
invaliditāti vai cilvēks ar invaliditāti.

Ādažu

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Nodrošināti pasākumi vai aktivitātes
apdraudējuma risku bērnu un jauniešu
fiziskās un emocionālās integritātes
mazināšanai.

Ādažu

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Nodrošināta psiholoģiskā palīdzība,
informatīvais un metodiskais atbalsts
adoptējamiem bērniem un adoptētājiem,
kā arī audžuģimenēm.

Ādažu

ĀNPP

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ādažu

Ā12.3.2.1.
Novada
iedzīvotāju
izglītošana par to, ka policijas darbs ir
uz sabiedrību vērsts

ĀNPP

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā12.3.2.3. Izglītības
drošību organizēšana

ĀNPP

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Jaunu kabeļu ievilkšana, pārraides iekārtu
izvietošana un uzstādīšana, video
novērošanas kameru uzstādīšana. Droša
vide. Līdz 2027.gadam izvietotas video
novērošanas kameras Kadagas ciemā,
Baltezerā, Garkalnē, Stapriņos, papildināt
Ādažu centru.
Izstrādāti prezentatīvie materiāli novada
iedzīvotājiem. Palielināta iedzīvotāju
izpratne par drošību un rīcību. savstarpējo
uzticēšanos,
atgriezeniskā
saites
komunikāciju.
Organizēti un novadīti semināri par
drošību novada iedzīvotājiem, uzticības
radīšanai un informācijas apmaiņas
nodrošināšanai.

Atbildīgie
izpildītāji

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2
īpašām vajadzībām vai ierobežotām
iespējām
Ā12.2.2.2.
Individuālas
pieejas
ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti,
vai cilvēks ar invaliditāti veicināšana
Ā12.2.2.3. Apdraudējuma risku bērnu
un jauniešu fiziskai un emocionālai
integritātei mazināšana
Ā12.2.2.4. Adoptējamajiem bērniem un
adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm
psiholoģiskās palīdzības, informatīvā
un metodiskā atbalsta nodrošināšana

RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana
U12.3.1: Nodrošināt iedzīvotājiem Ā12.3.1.1. Novada videonovērošanas
drošu vidi visā administratīvajā sistēmas attīstīšana
teritorijā, t.sk., ugunsdrošību,
civilo drošību, drošību uz ūdens
u.c.
U12.3.2: Organizēt preventīvus
pasākumus par drošību un
policijas darbu

semināru

par

3
speciālists IJN,
NVO
Sociālais dienests,
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
NVO
Sociālais dienests,
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
NVO
Sociālais dienests,
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
NVO

VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība
RV13.1: Plānošanas dokumentu izstrāde
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Ādažu

Ādažu

Uzdevums
1
U13.1.1: Aktualizēt Ādažu novada
teritorijas plānojumu

Pasākums, aktivitāte
2
Ā13.1.1.1. Ādažu pilsētas plānošana

Ā13.1.1.2. Ādažu novada teritorijas
robežu pārskatīšana
Ā13.1.1.3. Ādažu centra ielu sarkano
līniju noteikšana
Ā13.1.1.4. Īpašumu atsavināšanas
procedūras īstenošana gadījumos, kad
ar
zemju,
kas
nepieciešamas
pašvaldības funkciju nodrošināšanai,
īpašniekiem nevar panākt vienošanos
Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada
teritorijas plānojuma izstrāde

U13.1.2:
Izstrādāt
jaunus,
aktualizēt esošos plānošanas
dokumentus

Ā13.1.2.1. Ādažu novada ilgtspējīgas
enerģētikas un klimata rīcība plāns līdz
2030.gadam izstrāde
Ā13.1.2.2. Veicinošas nodokļu politikas
izstrāde attīstāmo ekonomikas sektoru
atbalstam

Atbildīgie
izpildītāji
3
TPN, Vadība,
Būvvalde, AID
APN, SID ĪIN, JID
JIN
TPN, Vadība,
Būvvalde, AID
APN, SID ĪIN, JID
JIN
TPN, AID APN,
Būvvalde
JID JIN

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2023.

Finanšu resursi
vai avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

5
Pašvaldības
finansējums

6
Īstenotas aktivitātes Ādažu pilsētas robežu
noteikšanai.

Ādažu

2021.-2023.

Pašvaldības
finansējums

Pārskatītas noteiktas
teritorijas robežas.

novada

Ādažu

2021.-2023.

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Noteiktas Ādažu centra ielu sarkanās
līnijas.
Uzsāktas
īpašumu
atsavināšanas
procedūras gadījumos, kad ar zemju, kas
nepieciešamas
pašvaldības
funkciju
nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt
vienošanos.
Izstrādāts jauns Ādažu novada teritorijas
plānojums. Izstrādāti jauni apbūves
noteikumi, kuros iekļauta obligāta prasība
elektro-auto uzlādes staciju izbūvei pie
pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un
daudzdzīvokļu ēkām. Izvērtēta transporta,
t.sk., maģistrālās plūsmas, organizācija
augošās pilsētas apstākļos. Izstrādāta
inženierkomunkāciju perspektīvo plānu,
ainavu un pastaigu taku karti. Izstrādāta
Ādažu novada inženierkomunikācijas
plāna attīstības karte. Izstrādāta Ādažu
novadā esošo kultūras, kultūrvēsturisko
un apskates objektu karte.
Apstiprināts Ādažu novada ilgtspējīgas
enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz
2030.gadam.

Ādažu

Izstrādāta un tiek ieviesta veicinoša
nodokļu politikas attīstāmo ekonomikas
sektoru atbalstam.

Ādažu

2022. 2021.2027.

TPN, Būvvalde,
AID APN, SID ĪIN

2022.-2023.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

APN, SID ĪIN,
AIDPA
“Carnikavas
Komunālserviss”
Grāmatvedība

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
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Ādažu

7

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2022. 2021.2027.

Finanšu resursi
vai avoti

Energopārvaldnieks

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

SID ĪIN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

SID ĪIN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

SID ĪIN

2021.-2027.

SID ĪIN

2021.-2027.

AID APN,
Būvvalde

2023. 2022.2027.

AID APN

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums

TPN, AID APN,
iestādes
TPN, SID ĪIN

2022.-2027.

TPN, SID ĪIN

2022.-2027.

Atbildīgie
izpildītāji

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2
Ā13.1.2.3. Ādažu novada pašvaldības
ēku energoattīstības plāna izstrāde un
pārskatu sagatavošana
Ā13.1.2.4.
Ādažu
novada
ielu
apgaismojuma attīstības plāna izstrāde
un tā izpildes pārskatu sagatavošana

3
Energopārvaldnieks

Ā13.1.2.5. Normatīvo dokumentu
izstrāde Ādažu novada virszemes
ūdensobjektu apsaimniekošanai
Ā13.1.2.6.
Saistošo
noteikumu
sagatavošana un pieņemšana par
nekustamā īpašuma nodokļa atlaides
piemērošanu gandrīz nulles un zema
enerģijas patēriņa dzīvojamām mājām
Ā13.1.2.7. Ādažu novada ūdeņu un
mežu izmantošanas noteikumu izstrāde
Ā13.1.2.8. Ādažu novada pretplūdu
pasākumu programmas izstrāde
Ā13.1.2.9. Jaunās Ādažu novada
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas
izstrāde aktualizācija
Ā13.1.2.10. Ādažu novada attīstības
programmas aktualizācija
Ā13.1.2.11. Citu Ādažu novada
plānošanas dokumentu aktualizācija
Ā13.1.2.12. Ādažu novada publisko
ūdeņu un krastu izmantošanas plāns
Ā13.1.2.13. Ādažu novada mežu
inventarizācijas plānu izstrāde
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2022.-2027.

5
Pašvaldības
finansējums

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Izstrādāts Ādažu novada pašvaldības ēku
energoattīstības plāns, veikta tā pārskatu
izstrāde.
Izstrādāts un tiek īstenots Ādažu novada
ielu apgaismojuma attīstības plāns, kas
paredz apgaismes līniju rekonstrukciju,
dzīvsudraba spuldžu nomaiņa, apgaismes
sistēmas
vadības
attīstība
u.tml.
Sagatavoti pārskati par ielu apgaismojuma
attīstības plāna izpildi. Izvērtēt iespējas
ierīkot
viedo
apgaismojumu
(apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).
Izstrādāti normatīvie dokumenti Ādažu
novada
virszemes
ūdensobjektu
apsaimniekošanai.
Izstrādāti un apstiprināti saistošie
noteikumi par nekustamā īpašuma
nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz
nulles un zema enerģijas patēriņa
dzīvojamām mājām.
Izstrādāti Ādažu novada ūdeņu un mežu
izmantošanas noteikumi.
Izstrādāta Ādažu novada pretplūdu
pasākumu programma.
Apstiprināta jauna Ādažu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģija.
Veikta
Ādažu
novada
Attīstības
programmas Rīcības plāna un Investīciju
plāna aktualizācija.
Veikta citu Ādažu novada plānošanas
dokumentu aktualizācija.
Izstrādāts Ādažu novada ūdeņu un krastu
izmantošanas plāns.
Izstrādāti
Ādažu
novada
mežu
inventarizācijas plāni.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu
Ādažu

Ādažu
Ādažu

Ādažu
Ādažu
Ādažu
Ādažu
Ādažu
Ādažu
Ādažu

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2022.-2027.

Finanšu resursi
vai avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

5
Pašvaldības
finansējums

6
Izstrādāts Ādažu novada dabas resursu un
ĪADT apsaimniekošanas plāns.

Ādažu

TPN, SID ĪIN,
AID APN, Sporta
nodaļa

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā13.1.2.16.
Izmaiņu
veikšana
Saistošajos noteikumos par nekustamā
īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas
kārtību

SID ĪIN

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā13.1.2.17. Ataru ezera koncepcijas
izstrāde

Mežu un
ūdenstilpju
apsaimniekošanas
komisija
TPN, Būvvalde

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāti dažādi Ādažu novada tematiskie
plāni (virszemes ūdensobjektu jomā,
vides, veselīga dzīvesveida un sporta jomā
u.c.).
Veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos
par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides
piemērošanas kārtību, palielinot NĪN
atlaides piemērošanas periodu personām,
kas par saviem līdzekļiem izbūvējuši
maģistrālās koplietošanas inženierbūves
vai to daļu publiskai lietošanai.
Izstrādāta Ataru ezera koncepcija.

2023.

TPN, Būvvalde,
SID ĪIN, AID APN
ĪIN, Būvvalde, SID
AID

2022.-2023.

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Ā13.1.2.21. Ādažu novada satiksmes
drošības plāna izstrāde

SID ĪIN, Būvvalde

2022.-2023.

Pašvaldības
finansējums

Ā13.1.2.22. Ādažu novada tūrisma taku
attīstības un apsaimniekošanas plāna
izstrāde

CNC, SID ĪIN,
Būvvalde, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”

2022.-2023.

Pašvaldības
finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2
Ā13.1.2.14. Ādažu novada dabas
resursu un ĪADT apsaimniekošanas
plānu izstrāde
Ā13.1.2.15. Citu Ādažu novada
tematisko plānu izstrāde

Ā13.1.2.18. Gaujas – Baltezera kanāla
attīstības telpiskās koncepcijas izstrāde
Ā13.1.2.19. Ādažu novada mobilitātes
plāna izstrāde
Ā13.1.2.20. Vējupes apsaimniekošanas
plāna aktualizācija

Atbildīgie
izpildītāji
3
TPN, SID ĪIN
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2022.-2023.

Izstrādāta Gaujas – Baltezera kanāla
attīstības telpiskā koncepcija.
Izstrādāta mobilitātes plāns vai Ādažu
novada teritorijai.
Aktualizēts Vējupes apsaimniekošanas
plāns, t.sk., veikts esošās situācijas
raksturojums (noteikta piesārņojuma
esamība
un
daudzums),
noteikti
ūdensobjekta apsaimniekošanas pasākumi
un plānoto izmantošana.
Izstrādāts satiksmes drošības plāns visam
Ādažu novadam, kurā tiks sniegta
informācija
par
esošo
situāciju
konstatētajām problēmām un iespējamiem
risinājumiem satiksmes drošības jomā
Ādažu novadā.
Izstrādāts tūrisma taku attīstības un
apsaimniekošanas plāns visai Ādažu
novada teritorijai.

7

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu
Ādažu
Ādažu

Ādažu

Ādažu

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2
Ā13.1.2.23. Ādažu novada publiskās
ārtelpas koncepcijas aktualizācija

Ā13.1.2.24. Ādažu novada satiksmes
organizācijas plāna izstrāde
Ā13.1.2.25. Ādažu novada ainavas un
dabas aizsardzības plāna izstrāde
Ā13.1.2.26.
Ādažu
novada
velokoncepcijas aktualizācija / izstrāde
Ā13.1.2.27. Ādažu novada Sociālā
dienesta
attīstības
stratēģijas
aktualizācija / izstrāde
Ā13.1.2.28. Ādažu novada sporta
attīstības stratēģijas aktualizācija /
izstrāde
Ā13.1.2.29. Ādažu novada izglītības
stratēģijas aktualizācija / izstrāde
Ā13.1.2.30. Ādažu novada veselības
veicināšanas koncepcijas aktualizācija /
izstrāde
Ā13.1.2.31. Tehniski ekonomiskā
pamatojuma
“Atjaunojamo
energoresursu izmantošana Ādažu
novadā” izstrāde
Ā13.1.2.32. Vidēja termiņa tūrisma
attīstības plānošanas stratēģijas
izstrāde Ādažu novadam
U13.1.3: Izstrādāt pašvaldības
lokālplānojumus
un
detālplānojumus ciemu teritorijām

Ā13.1.3.1. Lokālplānojuma izstrāde
teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu,
Druvas ielu un Vējupi

Finanšu resursi
vai avoti

3
TPN, AID

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2022.-2023.

SID ĪIN

2022.-2023.

TPNBūvvalde, SID
ĪIN, AID

2022.-2023.

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

AID TPN, APN

2022.-2023.

Sociālais dienests

2022.-2023.

Sporta nodaļa

Atbildīgie
izpildītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

6
Izstrādāta Ādažu novada publiskās
ārtelpas koncepcijas aktualizācija, t.sk.,
izskatot
jautājumus
par
dabiskās
buferzonas izveidi vai atjaunošanu un
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
Izstrādāts Ādažu novada satiksmes
organizācijas plāns
Izstrādāts ainavas un dabas aizsardzības
plāns
visam
Ādažu
novadam,
konkretizējot dabas vērtības, kas būtu
jāsaglabā.
Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada
velokoncepcija.
Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada
Sociālā dienesta attīstības stratēģija.

2021. 2022.2023.

Pašvaldības
finansējums

Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada
Sporta attīstības stratēģija.

Ādažu

Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN
AID APN

2022.-2023.

Pašvaldības
finansējums

Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada
izglītības attīstības stratēģija.

Ādažu

2022.-2023.

Pašvaldības
finansējums

Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada
veselības veicināšanas koncepcija.

Ādažu

APN, SID ĪIN

2022.-2023.

ES fondu
finansējums

Ādažu

CNC, APN

2022.-2025.

AID APN

2021.-2022.

Pašvaldības
finansējums
Cits
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts
tehniski
ekonomiskais
pamatojums
“Atjaunojamo
energoresursu izmantošana Ādažu
novadā”.
Izstrādāta vidējtermiņa Ādažu novada
tūrisma attīstības stratēģija
Izstrādāts lokālplānojums teritorijai starp
Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un
Vējupi.

Ādažu
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5
Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

7

Ādažu

Ādažu
Ādažu

Ādažu
Ādažu

Ādažu

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2
Ā13.1.3.2. Detālplānojuma izstrāde
nekustamajam īpašumam Gaujas ielā
25B un “Silēni”
RV13.2: Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstības plānošanas procesos
U13.2.1: Organizēt iedzīvotāju Ā13.2.1.1. Ādažu novada iedzīvotāju
aptaujas un publiskās apspriešanas viedokļu aptaujas organizēšana

Finanšu resursi
vai avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

3
Būvvalde ĪIN

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2022.

5
Pašvaldības
finansējums

6
Izstrādāts detālplānojums nekustamajam
īpašumam Gaujas ielā 25B un “Silēni”.

Ādažu

SAD SAN, AID
APN

2021. 2022.2027.

Pašvaldības
finansējums

Veiktas Ādažu
aptaujas.

Atbildīgie
izpildītāji

novada

7

iedzīvotāju

Ādažu

Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām ceļu
infrastruktūras jomā: Alderu ielas
infrastruktūras attīstība (t.sk., gājēju un
velo celiņa izbūve, apgaismojuma
izbūve), Baltezera apvedceļa izbūve, ceļš
no Murjāņiem līdz Kadagai, Āņi – A2 u.c.
Izvērtēt
iespējas
ierīkot
viedo
apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē
uz sensoriem).
Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām
mobilitātes jautājumos: sabiedriskais
transports,
velotransporta
lietošana,
mobilitātes punkti, sabiedriskā transporta
maršrutu
pagarināšana,
vienotas
sabiedriskā
transporta
plānošanas
sistēmas izveide, veloceliņu savienojumi,
dzelzceļu staciju savienojumi. Baltezera
stacijas teritorijas attīstība, izvērtējot
iespējas to savienot ar Alderu ceļa
izbrauktuvi , Garkalnes pārbrauktuve.
Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām velo
maršrutu
izstrādē,
velo
maršrutu
marķēšanā, reģionālu veloceļu un Rīgas /
Pierīgas savienojumu plānošanā un
integrēšanā.
Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām, RPR
un Satiksmes ministriju īstenots “Park &
Ride” koncepts, t.sk., saistīto pievedceļu
infrastruktūras attīstība.

Ādažu

VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām
RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām
U14.1.1: Īstenot sadarbību ar Ā14.1.1.1.
Sadarbība
ceļu
SID ĪIN, PA
kaimiņu pašvaldībām
infrastruktūras jomā
“Carnikavas
Komunālserviss”

Ā14.1.1.2.
jautājumos

Sadarbība

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Valsts
finansējums

mobilitātes

SID ĪIN, AID
APN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Ā14.1.1.3. Sadarbība velo maršrutu un
velo infrastruktūras jautājumos

AID APN, SID
ĪIN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”,
CNC
TPN, SID ĪIN,
AID APN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

2021.-2027.

Cits finansējums

Ā14.1.1.4. “Park & Ride” attīstība
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Ādažu

Ādažu

Ādažu

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1
Ā14.1.1.5.
jautājumos

2
Sadarbība

rekreācijas

Ā14.1.1.6. Projekta “Apkārt Rīgai –
vienots tūrisma piedāvājums” (Exit
Rīga) īstenošana

Atbildīgie
izpildītāji
3
AID TPN, SID
ĪIN, CNC

CNC TIC, AID

49

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2027.

2021.-2027.

Finanšu resursi
vai avoti
5
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

ES fondu
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām
rekreācijas jautājumos, nodrošinot novadu
iedzīvotājiem iespēju kvalitatīvi pavadīt
brīvo laiku, t.sk., zaļo un zilo koridoru
izveide (iekšējie ūdeņi un ūdensmalas,
jūra, rekreācijas mežu nodalīšana,
kopšana, Pierīgas rekreācijas telpu
tīklojums, savienotie ūdens kanāli, SIA
“Rīgas ūdens” teritorijas izmantošana),
rekreācijas funkciju savienošana (kopīgu
tūrisma maršrutu izstrāde, kopīgu pastaigu
taku izveide, u.c.), kopīga mārketinga
izstrāde u.c.
Projekta aktivitātes paredz veicināt Rīgas
apkārtnes novadu kā tūrisma reģiona
atpazīstamību, izstrādājot jaunu, vienotu
tūrisma reģiona atpazīstamības zīmolu,
mājaslapu, kā arī kopīgu interaktīvu
tūrisma karti ar maršrutēšanas iespējām.
Tiek plānots spēcināt arī tūrisma
pakalpojumu sniedzēju kapacitāti caur
reģiona uzņēmēju apmācībām, īstenot
jaunas
marketinga
aktivitātes
un
publicitātes pasākumus, kā arī iegādāties
aprīkojumu jaunā zīmola popularizēšanai
publiskos pasākumos visā Latvijas
teritorijā. Projektu īsteno 6 vietējās rīcības
grupas – biedrība “Pierīgas Partnerība”,
biedrība “Partnerība Daugavkrasts”,
biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”,
biedrība
“Publisko
un
privāto
partnerattiecību biedrība “Zied zeme””,
biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība”
un
biedrība
“Gaujas
Partnerība”,
sadarbojoties ar 14 Rīgas apkārtnes
novadiem – Babīte, Olaine, Mārupe,
Ķekava, Baldone, Salaspils, Ikšķile,

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādažu

Finanšu resursi
vai avoti

3

Izpildes
termiņš vai
periods
4

AID APN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

ĀNPP

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

SID ĪIN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

SID ĪIN, AID
APN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

atkritumu

SID ĪIN

2023. 2022.2027.

Ā14.1.1.12.
Sadarbība
publisko
pakalpojumu pieejamības jomā

SID ĪIN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1

2
Ā14.1.1.7.
Pašvaldību
sadarbības
platformas izveide un darbība

Ā14.1.1.8. Sadarbība
drošības jomā

sabiedriskās

Ā14.1.1.9. Sadarbība publisko ūdeņu
apsaimniekošanā

Ā14.1.1.10.
Sadarbība
aizsardzības jautājumos

Ā14.1.1.11. Bioloģiskās
izgāztuves izveide

dabas
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5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Stopiņi, Ogre, Ropaži, Garkalne, Ādaži,
Ķegums un Lielvārde.
Izveidota un iedzīvināta pašvaldību
sadarbības platforma, kas ietver gan
nacionāla, gan starptautiska mēroga
jautājumu koordinētu attīstību un interešu
pārstāvniecību, gan vietējas nozīmes
jautājumu koordinēšanu un kopīgu
projektu attīstību.
Sadarbība, pieredzes apmaiņa starp
pašvaldības, tiesībsargājošām un valsts
iestādēm sabiedriskās drošības jomā.
Droša vide.
Vienota apsaimniekošanas plāna izstrāde
Lielajam Baltezeram, licencētā zveja,
īstenoti kopīgi Valsts zivju fonda projekti,
Lilastes
ezera
piekrastes
apsaimniekošana,
Gaujas
upes
aizsargjosla
un
iespējamo
plūdu
teritorijas, Lilastes upes iztekas teritorija.
Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām dabas
aizsardzības
jautājumos,
dabas
aizsardzības plānu izstrādē, aizsargājamo
ainavu apvidus “Ādaži” izmantošana,
Piejūras dabas parka apsaimniekošana.
Meža joslu saglabāšana un audzēšana kā
dabīgā aizsargjosla trokšņu mazināšanai.
Dabas parka “Piejūra”, mežu vieda
pārvaldība un apsaimniekošana.
Ierīkota bioloģisko atkritumu izgāztuvi.
Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām
ūdenssaimniecības,
komunālo
pakalpojumu,
atkritumu
apsaimniekošanas,
teritoriju
apsaimniekošanas, sociālo pakalpojumu
u.c. jomās.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu
Ādažu

3
SID ĪIN

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2027.

Vadība

2021.-2027.

Ā14.1.1.15. Sadarbība sporta jomā

Sporta nodaļa

2021.-2027.

Ā14.1.1.16. Sadarbība izglītības jomā

Izglītības un
jaunatnes lietu
speciālists IJN
ĀNKC

2022. 2021.2027.

Izglītības un
jaunatnes lietu
speciālists IJN
PSIA “Ādažu
slimnīca”
AID APN, ĪIN, PA
“Carnikavas
Komunālseerviss”

2022. 2021.2027.

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

AID APN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2
Ā14.1.1.13.
Sadarbība
kapu
infrastruktūras
izmantošanā
un
apsaimniekošanā
Ā14.1.1.14.
Sadarbība
civilās
aizsardzības jomā

Ā14.1.1.17. Sadarbība kultūras jomā

Ā14.1.1.18.
Sadarbība
darbības jomā

jaunatnes

Ā14.1.1.19.
Sadarbība
veselības
pakalpojumu jomā
Ā14.1.1.20. Sadarbība konkurētspējas
jautājumos

Ā14.1.1.21.
jautājumos

Sadarbība

attīstības

Atbildīgie
izpildītāji
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2021.-2027.

2021.-2027.

Finanšu resursi
vai avoti
5
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Cits finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Notiek
sekmīga
sadarbība
kapu
infrastruktūras
izmantošanā
un
apsaimniekošanā.
Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām
civilās aizsardzības jomā.
Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām sporta
jomā (kopīgu komandu veidošana, sporta
pasākumu organizēšana, sporta grupu
uzturēšanā bērniem un jauniešiem, kopīgu
sporta būvju izveide u.c.).
Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām
izglītības jomā (kopīgu pirmsskolas
izglītības iestāžu izveide u.c.).
Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām
kultūras jomā (pasākumu kalendāru
salāgošana,
kopīgu
piedāvājumu
gatavošana u.c.).
Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām
jaunatnes
darbības
jomā
(kopīgu
pasākumu, projektu īstenošana u.c.).
Veselības pakalpojumi un kopīgi
veselības tūrisma pakalpojumi.
Sadarbība konkurētspējas jautājumos,
vienotas Rīgas metropoles areāla
konkurētspējas
stratēģijas
izstrāde,
iekļaušanās TEN-T transporta tīkla,
uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība, uzņēmējdarbības
atbalsta īstenošana.
Attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošana
ar
Austrumu
partnerības
valstu
pašvaldībām, sadraudzības attiecību
stiprināšana,
pieredzes
apmaiņa,
kopprojektu
ieceru
sagatavošana.
Sadarbība ar Gruziju – Dusheti un Lietuvu
– Šakai.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu
Ādažu

Ādažu

Ādažu
Ādažu

Ādažu
Ādažu
Ādažu

Ādažu

Finanšu resursi
vai avoti

3
AID APN

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2027.

Ā14.1.2.2. Sadarbība ar vietējiem
zemniekiem
viņu
darbības
sekmēšanai

AID

2021.-2027.

Ā14.1.2.3. Sadarbības līgumu slēgšana
starp Ādažu novada domi un zemju, kas
nepieciešamas pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, īpašniekiem
Ā14.1.2.4. Izglītības iestāžu sadarbība
ar uzņēmējiem

JID JIN, SID ĪIN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
APN, biedrība
“Ādažu uzņēmēji”

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā14.1.2.5. Zinātniskā centra izveide
Ādažu novadā

AID ĀVS, APN

2023. 2021.2027.

Ā14.1.2.6. Kuģīšu satiksmes Baltezeros
un Vējupē attīstība

SID ĪIN, AID PA
“Carnikavas
Komunālserviss”
SID ĪIN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”

2023. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Cits finansējums

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

SAD SAN, SID ĪIN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1
U14.1.2: Īstenot sadarbību ar
privātajiem
investoriem,
uzņēmējiem, privātpersonām

2
Ā14.1.2.1. Regulāra sadarbība saistībā
ar industriālo teritoriju attīstību

Ā14.1.2.7. Sadarbība ar sabiedrisko
pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem

Ā14.1.2.8. Informatīvās kampaņas
organizēšana par atkritumu šķirošanu

Atbildīgie
izpildītāji
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5
Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Īstenota regulāra sadarbība ar investoriem,
uzņēmējiem saistībā ar industriālo
teritoriju attīstību.
Īstenotas aktivitātes vietējo zemnieku
darbības sekmēšanai.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu
Ādažu

Noslēgti sadarbības līgumi starp Ādažu
novada domi un zemju, kas nepieciešamas
pašvaldības funkciju nodrošināšanai,
īpašniekiem.
Noorganizēti pasākumi uzņēmēju un
Ādažu skolu audzēkņu sadarbībai.
Uzņēmēji sniedz informāciju izglītības
iestādēm par darba tirgus piedāvājumu /
izglītības iestāžu beidzēju iespēju atrast
darbu novada teritorijā.
Īstenotas aktivitātes zinātniskā centra
izveidei Ādažu novadā.

Ādažu

Izskatītas iespējas atjaunot kuģīšu
satiksmi Baltezeros, izvērtēt kuģošanas
iespējas Vējupē.
Noorganizētas tikšanās starp Ādažu domi
un sabiedrisko pārvadājumu pakalpojumu
sniedzējiem. Veiktas izmaiņas sabiedriskā
transporta maršrutos. Autobusu un
vilcienu kustību laiki ir saskaņoti,
nodrošinot, ka tie papildina viens otru.
Regulāri publicēta informācija domes
sociālajos tīklos un informatīvajā
izdevumā par maršrutu izmaiņām. Sekmēt
elektrisku sabiedriskā transporta grafiku
tablo ierīkošanu autobusu pieturās visā
novada teritorijā.
Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju
īstenota informatīvā kampaņa par
atkritumu šķirošanu.

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2027.

Finanšu resursi
vai avoti

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2
Ā14.1.2.9.
Sadarbība
ceļa
infrastruktūras, mobilitātes jautājumos

3
SID ĪIN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”

Ā14.1.2.10.
Sadarbība
ar
kultūrvēsturiskā
mantojuma
glabātājiem: Baltezera un Garkalnes
baznīcu draudzēm, Baltezera Sūkņu
stacijas muzeju, Dūņezera pazemes
bunkura īpašnieku u.c.)
Ā14.1.2.11. Sadarbība ar militārā
mantojuma
objektu
īpašniekiem,
paredzot militārā mantojuma tūrisma
produkta izveidi nākotnē (Dūņezera
pazemes bunkurs)
Ā14.1.2.12. Sadarbības modeļa izveide
starp
pašvaldību,
mūžizglītības
programmu
piedāvātājiem
un
uzņēmējiem

ĀKC Vēstures un
mākslas galerija

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

ĀKC Vēstures un
mākslas galerija

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN

2022. 2021.2027.

Ā14.1.2.13. Rīgas metropoles areāla
konkurētspējas stratēģijas izstrāde

AID TPN

2022.-2027.

Ā14.1.2.14.
Grantu
programmas
“(Ie)dvesmo” īstenošana Ādažu novadā

AID APN

2024. 2022.2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits
Finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Ā14.1.2.15. Vides objektu izvietošana
Ādažu novada teritorijā

AID APN

2022.-2027.

Cits finansējums

Ā14.1.2.16. Ūdensapgādes muzeja ēkas
atjaunošana

AID APN

2023.-2027.

Cits finansējums
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5
Cits finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Attīstītajos jaunajos ciematos tiek
paredzēta gājējiem un velo braucējiem
droša infrastruktūra, ceļa infrastruktūra
tiek izbūvēta atbilstoši LV LR
standartiem.
Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar
kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem:
Baltezera
un
Garkalnes
baznīcu
draudzēm, Baltezera Sūkņu stacijas
muzeju, Dūņezera pazemes bunkura
īpašnieku u.c.).
Notiek sdarbība ar militārā mantojuma
objektu īpašniekiem, paredzot militārā
mantojuma tūrisma produkta izveidi
nākotnē (Dūņezera pazemes bunkurs).

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Izveidots sadarbības modelis, nodrošināta
iespēja iedzīvotājiem paaugstināt savu
kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus
prasībām, savām interesēm.

Ādažu

Kopīgi ar citām pašvaldībām tiek
izstrādāta Rīgas metropoles areāla
konkurētspējas stratēģija.

Ādažu

Pašvaldība ar savu līdzfinansējumu
piedalās AS “SEB Banka” organizētajā
grantu
programmā
“(Ie)dvesmo”,
palielinot iespējas vietējiem uzņēmējiem
saņemt finansējumu viņu ideju attīstībai.
Veicināta sadarbība ar uzņēmējiem,
piedāvājot viņiem līdzdarboties Ādažu
publiskās ārtelpas dekorēšanā – izveidot
vides objektus (ziedu trauki, skulpturāli
objekti, arī soliņi, velostatīvi u.c.)
vienlaicīgi ar iespēju reklamēt sevi.
Veikta Ūdensapgādes muzeja ēkas
atjaunošana.

Ādažu

Ādažu

Ādažu

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2
Ā14.1.2.17.
Bezmaksas
WiFi
nodrošināšana
publiskās
vietās
sadarbībā
ar
telekomunikāciju
sniedzējiem
Ā14.1.2.18. PPP projektu ieviešana
pašvaldībai
būtisku
pakalpojumu
nodrošināšanai
Ā14.1.2.19.
Projekta
“ESA
EXPRESS PROCUREMENT PLUS
(EXPRO+)” īstenošana Eiropas
Kosmosa
aģentūras
izsludinātā
konkursa ietvaros

U14.1.3: Īstenot sadarbību ar
Satiksmes ministriju un VSIA
“Latvijas valsts ceļi”

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2023.-2027.

Atbildīgie
izpildītāji
3
SID ĪIN

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

5
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

6
Atsevišķās publiskās vietās Ādažu novadā
ir nodrošināta piekļuve bezmaksas WiFi.

Ādažu

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits
finansējums

Ieviesti PPP projekti pašvaldībai būtisku
pakalpojumu nodrošināšanai.

Ādažu

Sadarbībā ar SIA “Baltic Satellite
Service” tiek īstenots projekts “ESA
EXPRESS PROCUREMENT PLUS
(EXPRO+)”, kura mērķis ir pielāgot
plūdu uzraudzības esošo servisu
iekļaušanu pašvaldības organizācijas
ģeogrāfiskās informācijas sistēmā
(ĢIS) vai arī izmantot izveidotajā
tīmekļa lietotnē. Rezultāti lietotājiem
būs pieejami divos līmeņos - kā plūdu
poligoni, kas tiek padoti ĢIS vektora
slāņu vai tīmekļa vietnē, un kā plūdu
ietekmēto objektu saraksti, kas tiek
telpiski atrasti, izmantojot plūdu
poligonus organizācijas ĢIS pusē.
Izstrādāti un īstenoti projekti ceļa
infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts
galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži”
(E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu
krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju
tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no
Gaujas tilta, autobusu pieturas, dabīgās
barjeras utt.), t.sk., pagrieziens uz
Alderiem, A1 šķērsojums Lilastē, velo
josla gar A1.
Notiek
regulāra
saziņa
par
nepieciešamajiem uzlabojumiem uz
ceļiem un ielām, kas pieder valstij, bet
atrodas Ādažu novadā.

Ādaži

Finanšu resursi
vai avoti

AID SID ĪIN,
kapitālsabiedrības

2025.-2027.

SID ĪIN

2022.

Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un
īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai
pie un uz valsts galvenā autoceļa A1
“Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie
ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās
joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša
nokļūšana uz un no Gaujas tilta,
autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.)

SID ĪIN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Valsts
finansējums

Ā14.1.3.2. Sadarbība Latvijas valsts
ceļu / ielu, kas atrodas Ādažu novadā,
attīstībā

SID ĪIN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

Valsts
finansējums
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7

Ādažu

Ādažu

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1

2
Ā14.1.3.3. Baltezera apvedceļa izbūve

3
SID ĪIN

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2027.

Ā14.1.3.4. Savienojuma izbūve zem A1
tilta

SID ĪIN

2027.

Ā14.1.3.5. Šķērsojuma pie A1 izbūve
pie Stapriņiem

SID ĪIN

2027.

Ā14.1.3.6.
Venču
ceļa
(V46)
savienojuma ar autoceļu A2 izbūve
Ā14.1.4.1. Vecštāles ceļa atjaunošana

SID ĪIN

2027.

5
Pašvaldības
finansējums
Valsts
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Valsts
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Valsts
finansējums
Cits finansējums

SID ĪIN, AM1

2021.-2023.

Cits finansējums

AM
SID ĪIN

2021.-2022.
2023. 2021.2027.
2022.-2027.
2027.

Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums

U14.1.4: Īstenot sadarbību ar
Aizsardzības ministriju un NBS

Ā14.1.4.2. Mežaparka ceļa atjaunošana
Ā14.1.4.3. Sadarbības vienošanās
izstrāde (memorands)
Ā14.1.4.4. Iļķenes ceļa atjaunošana
Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos
būvniecība
U14.1.5: Īstenot sadarbību ar
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un vides
pārvaldes institūcijām (Dabas
aizsardzības pārvaldi u.c.)
U14.1.6: Īstenot sadarbību ar
LIAA un Siguldas biznesa
inkubatoru

Ā14.1.5.1. Sadarbības
izstrāde (memorands)

AM2
SID ĪIN, AM3

vienošanās

Ā14.1.6.1. Polaris līguma slēgšana un
īstenošana

SID ĪIN

2023. 2021.2027.

AID APN

2021.-2027.

Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.
Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.
3
Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.
1
2
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Finanšu resursi
vai avoti

Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Izbūvēts Baltezera apvedceļš, sadarbībā ar
Satiksmes ministriju un Ropažu novada
domi.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Izveidots savienojums zem A1 tilta.

Ādažu

Īstenota gājēju savienojuma izbūve starp
Ādažiem un Stapriņiem Gaujas ielas galā.

Ādažu

Izbūvēts Venču ceļa (V46) savienojums ar
autoceļu A2.
Atjaunots Vecštāles ceļš no Kadagas ceļa
līdz Iļķenes ceļam (8 km).
Atjaunots Mežaparka ceļš.
Noslēgts trīspusējs sadarbības memorands
vides jomā.
Atjaunots Iļķenes ceļš.
Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju
Āņos. Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos.

Ādažu

Noslēgts trīspusējs sadarbības memorands
vides jomā.

Ādažu

Informācijas apkopošana no uzņēmējiem
saistībā ar nekustamiem īpašuma
pieprasījumiem no LIAA.

Ādažu

Ādažu
Ādažu
Ādažu
Ādažu
Ādažu

Finanšu resursi
vai avoti

3
AID APN

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2027.

AID

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

AID APN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā14.1.7.2. Sadarbība ar biedrību
“Latvijas Pašvaldību savienība”

Vadība

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā14.1.7.3. Sadarbība ar apvienību
“Rīgas metropole”
Ā14.1.7.4. Sadarbība ar vietējo rīcības
grupu “Gaujas Partnerība”
Ā14.1.7.5. Sadarbība ar biedrību
“Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”
Ā14.1.7.6. Sadarbība ar dažādām
asociācijām

Vadība

2021.-2027.

AID APN

2021.-2027.

SID ĪIN

2021.-2027.

Vadība

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Sporta nodaļa

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Izglītības iestādes,
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Atbildīgie
izpildītāji

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2
Ā14.1.6.2.
Informatīvais
atbalsta
sniegšana info dienu organizēšanai par
jaunajām LIAA atbalsta programmām
Ā14.1.6.3.
Norvēģu
finanšu
instrumenta līguma slēgšana un
īstenošana
Ā14.1.7.1. Sadarbība ar biedrību
“Ādažu uzņēmēji”

U14.1.7: Īstenot sadarbību ar NVO

Ā14.1.7.7.
federācijām

Sadarbība

ar

sporta

Ā14.1.7.8. Pirmsskolu, pamatskolu,
vidusskolu un profesionālās izglītības
iestāžu sadarbība ar NVO un vecākiem
veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību
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5
Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Info dienu organizēšana, informācijas
apkopošana,
informatīvs
atbalsts
uzņēmējiem.
Noslēgts un tiek īstenots Norvēģu
finanšu instrumenta līgums.
Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību
“Ādažu uzņēmēji”, pasākumā “Uzņēmēju
brokastis” un interneta vidē notiek
regulāra dalīšanās ar informāciju, tāpat
informācija regulāri tiek publicēta visos
pašvaldības informācijas kanālos.
Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību
“Latvijas Pašvaldību savienība” un
apvienību “Sabiedrība ar dvēseli –
Latvija”.
Dalība MK noteikumu izstrādē.
Notiek veiksmīga sadarbība ar apvienību
“Rīgas metropole”.
Notiek veiksmīga sadarbība ar vietējo
rīcības grupu “Gaujas Partnerība”.
Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību
“Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”.
Notiek
veiksmīga
sadarbība
ar
asociācijām:
“Latvijas
Pašvaldību
izpilddirektoru
asociācija”
un
“Dzimtsarakstu
nodaļu
darbinieku
asociāciju “DZINDA””.
Notiek veiksmīga sadarbība ar sporta
federācijām: “Latvijas Sporta cīņas
federācija”, “Latvijas Džudo federācija”,
“Latvijas
Orientēšanās
federācija”,
“Latvijas Volejbola federācija”.
Īstenota NVO un citu iestāžu sadarbība
veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību
popularizēšanā un pašvaldības politikas
veidošanā bērnu un ģimenes jomā.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu
Ādažu
Ādažu

Ādažu

Ādažu
Ādažu
Ādažu
Ādažu

Ādažu

Ādažu

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

5

6

7

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums
Valsts
finansējums

Atbalsts Ādažu BMX trases attīstīšanā.

Ādažu

Tiek īstenotas 20 projektu programmas
infrastruktūras,
mācību
tehniskā
nodrošinājuma un pedagogu profesionālās
pilnveidē.

Ādažu

Izveidots ugunsdzēsēju depo.

Ādažu

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Ādažu

Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN

2022. 2021.2027.

Ā14.1.10.3. Sadarbība ar NVA
informācijas iegūšanā par novadā
esošo cilvēkresursu pieejamību

Uzņēmējdarbības
speciālists

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā
izglītībā, papildinot interešu un vispārējās
izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs.
Ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas
Tehnisko universitāti par Padziļināto
kursu apmācību vidējā izglītībā
12.klasēs mācību priekšmetos Fizika un
Ķīmija.
Ieviesti mūžizglītības kursi.

Ādažu

Ā14.1.10.4. Sadarbība ar citu valstu
iestādēm
starptautisku
projektu
īstenošanā izglītības jomā

Izglītības iestādes

2021.-2027.

Izveidota
sadarbība
ar
NVA
informācijas iegūšanā par novadā esošo
cilvēkresursu pieejamību piemērotību
novada ekonomisko sektoru attīstībai.
Izveidota sadarbība ar citu valstu iestādēm
starptautisku
projektu
īstenošanā
izglītības jomā. Īstenoti sadarbības
projekti izglītības jomā.
Īstenots
Erasmus+ akreditācijas process ĀVS.
ĀVS līdzdarbojas Eurodesk Eiropas

Atbildīgie
izpildītāji

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2
popularizēšanā, kā arī izglītības ieguves
procesā
Ā14.1.7.9. Sadarbība BMX trases
attīstībai

3
AID ĀNKC, Sporta
nodaļa, NVO
Sporta nodaļa

Ā14.1.7.10. Sadarbība
izglītības jomā

Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
Izglītības iestādes,
AID
SID ĪIN,
Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju
biedrība, NBS

2022.- 2027.

Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām
izglītības iestādēm

Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
Izglītības iestādes

Ā14.1.10.2.
Sadarbība ar VIAA,
mācību
centriem
mūžizglītības
aktivitāšu atbalstam

U14.1.8: Īstenot sadarbību ar
Iekšlietu ministriju un Valsts
ugunsdzēsības
un
glābšanas
dienestu
U14.1.9: Īstenot sadarbību ar
Rīgas plānošanas reģionu
U14.1.10: Īstenot sadarbību ar
citām iestādēm

ar

NVO

Ā14.1.8.1.
Sadarbība ar Iekšlietu
ministriju ugunsdzēsības depo izveidē
Ādažos
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2021. 2022.2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Ādažu

Ādažu

Finanšu resursi
vai avoti

3

Izpildes
termiņš vai
periods
4

ĀVS

2022.-2027.

Cits
finansējums

ĀVS, IJN

2023.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits
finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1

2

Ā14.1.10.5.
Sadarbība
ar
Jaunsardzes
centru
jaunsargu
interešu
izglītības
programmas
īstenošanā
Ā14.1.10.6. Sadarbība ar dažādām
iestādēm izglītības jomā

5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
jaunatnes informācijas tīklā un skolā
izveidots
Eurodesk
informācijas
punkts.
Projekta
“INCLUSION
MAKES FRIENDSHIPS” (“Iekļaušana
veido draudzības”) īstenošana.
ĀVS sadarbībā ar Jaunsardzes centru
īsteno jaunsargu interešu izglītības
programmas īstenošanu Ādažu novadā.
Ādažu novadā tiek īstenoti sadarbības
projekti un pasākumi izglītības jomas
attīstībai un izglītības kvalitātes
uzlabošanai.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādažu

VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā
RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā
U15.1.1: Veicināt iedzīvotāju Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības
iniciatīvu un dalību novada, sava līdzfinansējuma
piešķiršana
ciema dzīves un teritorijas daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
attīstības
plānošanā,
vides energoefektivitātes pasākumu veikšanai
uzlabošanā, un novada publiskās
ārtelpas izdaiļošanā
Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām
piesaistīto
zemesgabalu
labiekārtošanai
Ā15.1.1.3. Konkursa “Sakopta vide
Ādažu novadā” īstenošana

Vērtēšanas komisija

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko
projektu izstrādei.

Ādažu

Vērtēšanas komisija

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Atbalsts daudzdzīvokļu
mājām
piesaistīto
labiekārtošanai.

dzīvojamām
zemesgabalu

Ādažu

Vērtēšanas
komisija, APN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ādažu

Ā15.1.1.4. Konkursa “Ziemassvētku
dekorācijas īpašumos” īstenošana

Vērtēšanas
komisija,AID APN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā15.1.1.5. Atbalsta sniegšana ciema
attīstības plāna izstrādei un īstenošanai

AID TPN

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Īstenots konkurss “Sakopta vide Ādažu
novadā”. Apbalvoti konkursā pieteiktie
īpašumi.
Īstenots
konkurss
“Ziemassvētku
dekorācijas
īpašumos”.
Apbalvoti
konkursā pieteiktie īpašumi.
Aktivizētas ciemu iedzīvotāju grupas,
kuras apzina sava ciema vajadzības un
nosaka prioritātes, kā arī piesaista
finansējumu savu projektu īstenošanai.
Izvērtējot novada domes budžeta iespējas,
tiek īstenoti
projekti atbilstoši
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Ādažu
Ādažu

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

Vērtēšanas
komisija, AID
APN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

sniegšana
veidošanai

AID APN

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

Sniegts atbalsts iedzīvotāju pašpārvaldes
veidošanai Ādažu novada ciemos.

Ādažu

līdzdalība
projektu

AID

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ādažu

APN, Sociālais
dienests

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Vērtēšanas komisija

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Atbalstītie iniciatīvu projekti – kur
iedzīvotāji rosina kādas aktivitātes. Arī
paši izstrādā idejas piedāvājumu. Tiek
organizēts
iedzīvotāju
iniciatīvu
konkurss – dažādi priekšlikumi, notiek
iedzīvotāju publiska balsošana, atbalsta
vairāk atbalstīto.
Atbalstīti
iestāžu,
nevalstisko
organizāciju, biedrību un fizisku
personu iniciatīvu projekti.
Īstenota iniciatīva sabiedrības līdzlemtas
budžetēšanas īstenošanai.

SAD

2021. 2022.2024.

Pašvaldības
finansējums

Izveidota elektroniska diskusiju platforma
Ādažu novada domes mājas lapā.

Ādažu

Sociālais dienests,
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

Attīstīts brīvprātīgais darbs pašvaldībā
dažādām iedzīvotāju grupām, t.sk.,
izveidotas brīvprātīgās darba prakses
vietas skolēniem un jauniešiem novadā.

Ādažu

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie
izpildītāji

1

2

3

U15.1.2:
Veicināt
kopienu
attīstību un iesaistīt teritorijas
attīstības pasākumu radīšanā, tajā
skaitā
īstenojot
konkursu
“Sabiedrība ar dvēseli”

Ā15.1.2.1.
Iedzīvotāju
iniciatīvu
atbalsta konkursa “Sabiedrība ar
dvēseli” īstenošana
Ā15.1.2.2.
Atbalsta
iedzīvotāju pašpārvaldes
Ādažu novada ciemos
Ā15.1.2.3. Pašvaldības
iedzīvotāju
iniciētu
īstenošanā

U15.1.3:
Sniegt
iespēju
iedzīvotājiem piedalīties novada
attīstības lēmumu pieņemšanā un
pašvaldības budžeta izlietojuma
plānošanā

U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā
darba sistēmu pašvaldībā ar
jauniešu iesaisti tajā

Ā15.1.2.4.
Iniciatīvas
projektu
finansēšanas kārtība Ādažu novada
pašvaldībā
Ā15.1.3.1.
Sabiedrības
līdzlemta
budžetēšana

Ā15.1.3.2. Elektroniskas diskusiju
platformas izveide pašvaldības mājas
lapā
Ā15.1.4.1. Brīvprātīgā darba attīstīšana

5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
identificētajām
vajadzībām
un
noteiktajām prioritātēm.
Īstenots iniciatīvu atbalsta konkurss
“Sabiedrība ar dvēseli”, īstenoti konkursā
atbalstītie projekti.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu

Ādaži
Ādažu

VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija
RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana
U16.1.1: Uzlabot pašvaldības Ā16.1.1.1.
Aktivitāšu
īstenošana
iestāžu,
struktūrvienību
un pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un
uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti

ĀND ĀNP iestādes,
ĀND ĀNP

59

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Veikt aktivitātes, kā paaugstināt iestāžu,
struktūrvienību un uzņēmumu sniegto
pakalpojumu kvalitāti. ĀVS piedalās

Ādažu

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2
uzņēmumu
sniegto
pakalpojumu
kvalitātes paaugstināšanai
Ā16.1.1.2.
Pašvaldības
sniegto
pakalpojumu izvērtēšana un jaunu
pakalpojumu izveidošana
Ā16.1.1.3.
Pašvaldības
iestāžu,
struktūrvienību
un
uzņēmumu
materiāltehniskās bāzes paplašināšana
Ā16.1.1.4.
Pašvaldības
iestāžu,
struktūrvienību
un
uzņēmumu
darbinieku
kvalifikācijas
paaugstināšana
Ā16.1.1.5. Vienotu nosacījumu izstrāde
pedagogu
kvalifikācijas
pakāpju
noteikšanai un atalgojumam
Ā16.1.1.6. Pedagogu kompetenču un
darba rezultātu novērtēšanas nolikuma
izstrāde, t.sk., slodžu sadalījuma
uzlabošana

Ā16.1.1.7. Nepieciešamā personāla
nodrošināšana pašvaldības iestādēs,
struktūrvienībās un uzņēmumos
Ā16.1.1.8.
Konkurētspējīgas
motivēšanas sistēmas pilnveidošana
pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās
un uzņēmumos

Atbildīgie
izpildītāji
3
struktūrvienības,
uzņēmumi
Personāldaļa
ĀND ĀNP iestādes,
ĀND ĀNP
struktūrvienības,
uzņēmumi
ĀND ĀNP iestādes,
ĀND ĀNP
struktūrvienības,
uzņēmumi
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
Izglītības iestādes
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN,
Izglītības iestādes

Personāldaļa, ĀND
ĀNP iestādes, ĀND
ĀNP
struktūrvienības,
uzņēmumi
Personāldaļa, ĀND
ĀNP iestādes, ĀND
ĀNP
struktūrvienības,
uzņēmumi,
Izglītības darba un

60

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Paaugstināta
pašvaldības
iestāžu,
struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku
kvalifikācija.

Ādažu

2022. 2021.2022.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāti vienoti nosacījumi pedagogu
kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un
atalgojumam.

Ādažu

2022. 2021.2022.

Pašvaldības
finansējums

Ādažu

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Pedagogu darba novērtējums par mācību
periodu katru gadu aprīlī. Individuāla
saruna ar katru skolotāju par paveikto un
plānoto.
Pirmsskolas
pedagogu
kompetenču
un
darba
rezultātu
novērtēšanas
anketa.
Uzlabots
pirmsskolas skolotāju slodžu sadalījums
tā, lai katrai skolotājai ir iespēja strādāt
pilnu darba slodzi, paredzot lielāku laiku
sagatavošanās procesam.
Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un
uzņēmumos ir pieejams kvalificēts
personāls.

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un
uzņēmumos ir izstrādāta un tiek ieviesta
caurspīdīgas,
prognozējamas
un
konkurētspējīgas motivēšanas sistēma.
Konkurētspējīgi, profesionāli un motivēti
mācībspēki. Izstrādāts un tiek īstenots

Ādažu

5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Eiropas
Solidaritātes
korpusa
Kvalitātes zīmes iegūšanas procesā.
Izvērtēti
pašvaldības
sniegtie
pakalpojumi, pēc nepieciešamības
ieviesti jauni pakalpojumi.
Paplašināta
pašvaldības
iestāžu,
struktūrvienību
un
uzņēmumu
materiāltehniskā bāze.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu
Ādažu

Ādažu

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

SID ĪIN

2021.-2027.

Vadība

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Personāldaļa

2026. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

Atbildīgie
izpildītāji

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

2

3
jaunatnes lietu
speciālists IJN

U16.1.2: Ieviest digitalizācijas
rīkus darba organizācijā un
pakalpojumu nodrošināšanā
U16.1.3: Veikt pašvaldības iestāžu
funkciju un darba organizācijas
auditu

Ā16.1.1.9. Institūcijas izveide vides
jautājumu pārvaldībai
Ā16.1.2.1. Digitalizācijas rīku ieviešana
darba organizācijai un pakalpojumu
nodrošināšanai
Ā16.1.3.1. Personāla funkcionālā audita
veikšana Ādažu novada iestādēs un
struktūrvienībās

5

U16.1.4:
Sekmēt
jauniešu
līdzdalību pašvaldības darbā

Ā16.1.4.1.
Jauniešu
iesaistīšana
lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši
jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes
politikas veidošanu

Jaunatnes lietu
speciālists IJN

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

U16.1.5:
Izveidot
publiski
pieejamus,
pārskatāmus
un
informatīvus datu kopumus

Ā16.1.5.1 Pašvaldības resursu datu
digitalizācija

SID ĪIN

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ā16.1.5.2. Interaktīvas kartes izveide
Ādažu novadam par aktuālajiem
jautājumiem

SID ĪIN

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
efektīvu pasākumu kopums pedagogu
motivācijai, t.sk. veselības apdrošināšana
un transporta izdevumu segšana līdz/no
darbavietai.
Izveidota institūcija vides jautājumu
pārvaldībai.
Ieviesti
digitalizācijas
rīki
darba
organizācijai
un
pakalpojumu
nodrošināšanai.
Veikti personāla funkcionālie auditi Ādažu
novada iestādēs un struktūrvienībās.
Noteiktas darbības izmaiņu veikšanai
Ādažu
novada
iestādēs
un
struktūrvienībās.
Jaunieši iesaistīti lēmumu pieņemšanas
procesā, īpaši jautājumos, kas saistīti ar
jaunatnes politikas veidošanu. Īstenots
projekts “Ādažu novada darba ar
jaunatni attīstība”.
Digitalizēti pašvaldības resursu dati.
Izveidota interaktīva karte visam Ādažu
novadam par aktuālajiem jautājumiem
t.sk. par mežiem, ūdeņiem un plūdiem,
ielu
apgaismojumu,
siltumapgādi,
ūdensapgādi u.c.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots
7

Ādažu
Ādažu
Ādažu

Ādažu

Ādažu
Ādažu

Rīcības plāna aktualizācija Carnikavas pagastam
Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

5

6

7

Izveidoti ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkli Garciemā un paplašināti Kalngalē un
Carnikavā. Palielināta attīrīšanas iekārtu
jauda Kalngalē. Garciema stacijas
apkaimes ūdenstīkla izbūve. Ūdensvada
izbūve Mežrožu ielā, Carnikavā. Kalngale
NAI paplašināšana. Inženiertehnisko
sistēmu,
t.sk.,
ūdenssaimniecības
attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu
attālināta kontrole, slūžu attālināta
kontrole u.tml.).
Īstenoti ūdensvada un kanalizācijas tīklu
būvniecības
projekti
Garciemā,
Carnikavā, Kalngalē.

Carnikavas

Modernizētas katlumājas.

Carnikavas

VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra
RV1.1: Jaunveidojamās un atjaunojamās inženiertehniskās infrastruktūras projektēšana un izbūve
U1.1.1:
Izveidot
jaunas
inženierkomunikāciju sistēmas
vietās, kur esošā blīvā apbūve nav
ar tām nodrošināta, un kur
veidojas vai paplašinās blīvas
apbūves teritorijas, uzsvaru liekot
uz
perspektīvo
rūpniecības
teritoriju attīstības veicināšanu
U1.1.2: Veicināt centralizēto C1.1.2.1.
Ūdensapgādes
un
P/A “Carnikavas
2021.-2027.
ūdensapgādes un kanalizācijas kanalizācijas tīklu attīstība
Komunālserviss”
pakalpojumu attīstību,
t.sk.,
dzeramā
ūdens
kvalitātes
uzlabošanos

U1.1.3: Veicināt lietus ūdeņu
novadīšanas sistēmas attīstības
projektus
U1.1.4: Veicināt siltumapgādes
sistēmas attīstību

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

C1.1.2.2. Ūdensvada un kanalizācijas
tīklu izbūve piekrastes ciemos

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”,
Būvvalde

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

C1.1.4.1.
Lokālo
rekonstrukcija

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2023. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

katlumāju
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Carnikavas

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3

C1.1.4.2. Siltummezglu nodošana
dzīvojamo māju biedrībām
C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”
P/A “Carnikavas
Komunālserviss”
P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

ITN nodaļa, APN,
Administratīvā nodaļa

2022.-2027.

U1.1.5: Sekmēt videi draudzīgu
enerģijas ražošanu un alternatīvus
enerģijas ieguves veidus
U1.1.6:
Sekmēt
interneta
pieejamību

C1.1.5.1. Videi draudzīgas enerģijas
ražošanas un alternatīvus enerģijas
ieguves veidu sekmēšana
C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu
izveide

2022.-2027.
2021.-2027.

Finanšu resursi
vai avoti
5
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

6

7

Daudzdzīvokļu
namu
siltummezgli
nodoti namu biedrību īpašumā.
Atjaunotas siltumtrases 300 m garumā.

Carnikavas

Tiek īstenotas aktivitātes videi draudzīgas
enerģijas ražošanas un alternatīvus
enerģijas ieguves veidu sekmēšanai.
Izveidoti interneta pieejas punkti novada
ciemos (Carnikavā, Kalngalē).

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas
RV2.1: Polderu un citu meliorācijas sistēmu attīstība un atjaunošana
U2.1.1: Uzturēt polderu teritorijas
U2.1.2: Uzturēt labā stāvoklī un C2.1.2.1. Langas upes caurteces
attīstīt citas meliorācijas sistēmas, nodrošināšana
hidrotehniskās
būves
(aizsargdambi, būnas, sūkņu
stacijas u.c.)
C2.1.2.2.
Pašvaldības
nozīmes
meliorācijas sistēmas uzturēšana un
attīstība

U2.1.3: Novērst / mazināt plūdu
riskus

APN, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”,
ĪIN, APN

2023. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Īstenoti meliorācijas pasākumi.

Carnikavas

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”, ĪIN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Carnikavas

C2.1.3.1. Laveru un Mangaļu sūkņu
stacijas rekonstrukcija

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”, ĪIN

2021.-2022.
2022.-2023.

ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums

C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju
daļas aizsardzība pret krasta eroziju

APN, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”,
ĪIN, APN

2023. 2021.2027.

ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Nodrošināta pašvaldības meliorācijas
sistēmas
funkcionēšana.
Novērsta
teritoriju applūšana. Rekonstruēti un
izbūvēti meliorācijas grāvji atbilstoši
apsekojuma
rezultātiem.
Iegādāta
atbilstoša uzturēšanas tehnika
Rekonstruēta Mangaļu sūkņu stacija.
Rekonstruēta Laveru sūkņu stacija.
Mūsdienīgas Mangaļu sūkņu stacijas
izbūve un vieda vadība (attālināta
kontrole).
Cēlāju ciemata aizsardzība un 1,2 km
krasta stiprinājumu izbūve. Nodrošināta
Cēlāju ciema iedzīvotāju aizsardzība pret
krasta eroziju.
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Carnikavas

Carnikavas

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

5

6

7

VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra
RV3.1: Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana un attīstība
U3.1.1:
Uzlabot
satiksmes C3.1.1.1. Carnikavas ciema centra
drošību uz ceļiem un ielām, t.sk., drošas transporta/gājēju sistēmas
nodrošinot mazāk aizsargātu izveidošana
satiksmes dalībnieku – gājēju,
velobraucēju – drošību

TPN, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”,
APN, Būvvalde

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts gājējiem un transportam drošs
Carnikavas ciema centra plānojums.
Stacijas ielas posma no Rīgas ielas līdz
Rīgas ielai un auto stāvlaukuma pārbūve
(500m).

Carnikavas

APN,
P/A “Carnikavas
Komunālserviss”,
Latvijas Dzelzceļš
APN, Būvvalde, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”,
Latvijas valsts ceļi,
ĪIN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Carnikavas

C3.1.1.4.
Satiksmes
drošības
uzlabošanas projektu izstrāde un
īstenošana uz Carnikavas pagasta
ceļiem un ielām
C3.1.2.1. Pašvaldības ceļu un ielu
infrastruktūras uzturēšana un attīstība

APN, Būvvalde, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”, ĪIN

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

Izbūvēta Stacijas iela un pārbūvēts
stacijas laukums. Izbūvēts gājēju/velo
tunelis zem dzelzceļa uz Rožu ielu
Carnikavā.
Gājēju pārejas projektēšana Garupē un
saskaņošana ar AS Valsts ceļi. Gājēju
barjeru izbūve O.Vācieša ielā no Kalmju
ielas
līdz
Tulpju
ielai.
Jauna
apgaismojuma izbūve Rūpnieku ielā,
Nogāzes ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot
viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas
reaģē uz sensoriem).
Īstenoti projekti satiksmes drošības
uzlabošanai uz Carnikavas pagasta ceļiem
un ielām.

ĪIN, P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Carnikavas

C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un
izveide

ĪIN, P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Nodrošināta pašvaldības ceļu un ielu
infrastruktūras uzturēšana un attīstība
atbilstoši
P/A
“Carnikavas
Komunālserviss” vidēja termiņa darbības
un attīstības stratēģijai un novada AP
uzstādījumiem. Projekts “Aizvēja ielas
Garciemā, dubultā virsmas apstrāde.
Lielās ielas Garupē dubultās virsmas
apstrāde un apgaismojums. Baznīcas ielas
pārbūve.
Dzirnupes ielas pārbūves posms. Viršu
ielas atzars uz Sproģu ielu. Liepu alejas

C3.1.1.2. Carnikavas ciema centra
satiksmes drošības uzlabošanas 1.
kārtas īstenošana
C3.1.1.3.
Satiksmes
drošības
pasākumu īstenošana uz P1 ceļa

U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un
atjaunot pašvaldības ielas un ceļus
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2021.-2027.

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3

U3.1.3:
Nodrošināt
energoefektīvu
apgaismojumu
apdzīvotajās
vietās
un
sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav
nodrošināts
U3.1.4: Veikt pašvaldības ielu un
ceļu izbūvi
U3.1.5: Uzbūvēt, labiekārtot un
atjaunot pašvaldības tiltus

Finanšu resursi
vai avoti
5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
asfaltbetona seguma atjaunošana. Kuģu
ielas posma atjaunošana. Kļavu ielas
divkāršā virsmas apstrāde.
Izvērtēt
iespējas
ierīkot
viedo
apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē
uz sensoriem). Aizvēja oielas Garciemā,
dubultā virsmas apstrāde. Laivu ielas
un tai pieguļošā auto stāvlaukuma
projektēšana un būvniecība.
Atjaunoti pievadceļi, takas uz jūru un
Gaujas grīvu Carnikavā. Atjaunoti
pievadceļi uz jūru Gaujā. Atjaunots
pievadceļš Laveru ciemam. Pieeja Gaujas
upei – Atpūtas iela.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7

C3.1.2.3. Pievadceļu atjaunošana

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”,
APN, Būvvalde

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”,
APN, Būvvalde

2022.-2027.

Izveidoti
pievadceļi
un
piekļuve
piekrastes joslai un kāpu amfiteātrim –
Aizvēju iela.

Carnikavas

C3.1.5.1. Gājēju tilta pār Lilastes upi
attīstība

APN, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”
P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts un īstenots projekts gājēju tilta
izveidei pār Lilasti.

Carnikavas

Rekonstruēts tilts (nodrošināta tilta
nestspēja, atjaunoti tilta laidumi, ūdens
notece, gājēju ietve, margas, pieejas
tiltam u.c.).

Carnikava

Vadība, ĪIN, APN

2021.-2022.

ES fondu
finansējums
Valsts
finansējums

Izprojektēts apļveida savienojums ar A1
no Carnikavas uz Ādažiem.

Carnikavas

C3.1.5.2. Tilts Pār Dzirnupi

RV3.2: Mobilitātes attīstība
U3.2.1: Strādāt pie A1 maģistrāles
šķērsojuma
un
pieslēgumu
risinājumu izveides

Izpildes
termiņš vai
periods
4

C3.2.1.1. Apļveida kustības izbūves
veicināšana uz A1
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2022.-2027.

Carnikavas

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2023. 2022.2027.

Finanšu resursi
vai avoti

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2
C3.2.1.2. Gājēju un velo braucēju
uzeju un uzbrauktuvju izbūve uz A1
Gaujas tilta abās pusēs
C3.2.2.1. Auto stāvlaukumu izveide
un paplašināšana

3
ĪIN, P/A “Carnikavas
Komunālserviss”
P/A “Carnikavas
Komunālserviss”,
APN, Būvvalde

2021.-2027.

C3.2.2.2.
Auto
stāvlaukumu
labiekārtošana, mobilitātes punktu
izveide pie dzelzceļa stacijām
(pasākusm saistīts ar pasākumu
“C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana
novada teritorijā un ar citām
pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums
Nr.5.2.1.)”)

APN, Būvvalde, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve pie
Carnikavas stadiona

APN, Ādažu sporta
centrs Sporta nodaļa

2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un
atjaunot stāvvietas
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5
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Izbūvētas gājēju un velo braucēju uzejas
un uzbrauktuves uz A1 Gaujas tilta abās
pusēs.
Izveidots stāvlaukums Laivu ielā
Carnikavā. Izveidots stāvlaukums Dangu
mežā (Karlsona parks). Izveidots
stāvlaukums Garā ielā 20. Lilastes
stāvlaukuma
paplašināšana
un
labiekārtošana.
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). 2021.gadā
tiks kārtoti zemes nomas jautājumi ar
VAS “Latvijas dzelzceļš”. 2022.būtu
jāuzsāk projektēšana TEP izstrāde.
Tiks attīstīts reģionālās satiksmes
mobilitātes punkts Carnikavā, kā arī
veidota
cieša
sadarbība
starp
pašvaldību un sabiedriskā transporta
pakalpojuma
sniedzējiem
un
organizētas / pielāgotas sabiedriskās
transporta
plūsmas
atbilstoši
iedzīvotāju vajadzībām abos pagastos.
Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un
īstenos Rīgas un Pierīgas pašvaldību
apvienībā
“Rīgas
Metropole”
identificētos sadarbības projektus.
Izbūvēts stāvlaukums pie Carnikavas
stadiona.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7
Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2022.
2022.-2023.

Finanšu resursi
vai avoti

TPN, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”,
APN

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāķi –
Lilaste projektēšana un būvniecība

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”
APN, BūvvaldeĪIN

2020.-2022.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

C3.2.4.2. Gājēju/veloceliņa izveide
gar P1 autoceļu A1 – Carnikava –
Jaunciems, Carnikava – Ādaži

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”,
APN

2021.
2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1
U3.2.3: Uzlabot pārvietošanās
iespējas starp novada ciemiem un
tuvākajām apdzīvotajām vietām

2
C3.2.3.1. Mikroautobusu maršruta/u
izveides
nepieciešamības
novērtējums, izvērtējums atbilstoši
vajadzībām

3
ĪIN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”,
APN

C3.2.3.2. Gājēju un velobraucēju
maršrutu izstrāde, attīstības projektu
izstrāde un īstenošana

U3.2.4: Veicināt dabai draudzīga
transporta izmantošanu

5
Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Apzināta un izvērtēta mikroautobusu
pakalpojumu nepieciešamība Carnikavas
novada iekšējai sasniedzamībai un
apkārtējo teritoriju (Ādaži, Jaunciems)
sasniedzamībai.
Noslēgti līgumi ar pārvadātāju/iem.
Veikta gājēju un veloceliņu maršrutu
izveide, trasēšana, marķēšana (t.sk.,
veloceliņš, kas savieno Ādažus ar
Carnikavu), izveidoti publiski pieejami
velo
infrastruktūras
objekti
ar
velostatīviem,
velopumpjiem
un
velosipēdu remontu stendiem.
Atjaunota
topogrāfija.
Sagatavota
tehniskā
specifikācija.
Izstrādāts
EiroVelo 13 ceļa posma Vecāķi – Lilaste
būvprojekts. Izbūvēts EiroVelo 13 ceļa
posms Vecāķi – Lilaste. 23 km asfaltēta
un apgaismota veloceļa izbūve, norāžu
sistēmas izveide, atpūtas vietu (soliņi,
velo novietnes u.c.) izveide. Tehniskais
projekts tiks pabeigts 2021.gadā.
Uzsākta gājēju/veloceliņa projektēšana
gar P1 autoceļu (Carnikava – Jaunciems,
Carnikava – Ādaži). Gājēju/veloceliņa
būvniecība (1.posms).

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7
Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā
RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā
U4.1.1:
Attīstīt
rekreācijas C4.1.1.1. Gaujas un Dzirnezera
P/A “Carnikavas
2020.-2027.
Pašvaldības
Izplānotas un labiekārtotas Dzirnezera un Carnikavas
infrastruktūru
atpūtas vietu izveide
Komunālserviss”,
finansējums
Gaujas atpūtas vietas, izveidotas par
APN
ES fondu
ūdens tūrisma un aktīvās atpūtas vietām
finansējums
(telšu vietas, ugunskura vieta, labierīcības
u.c.).
C4.1.1.2. Pieeju jūrai būvniecība
P/A “Carnikavas
2021.-2023.
ES fondu
Izbūvēta pieeja jūrai Carnikavā (arī Carnikavas
Carnikavas un Lilastes ciemā
Komunālserviss”,
finansējums
VUGD pieejai). Izbūvēta pieeja jūrai
APN
Lilastē (arī VUGD pieejai).
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Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3

C4.1.1.3. Aktīvās atpūtas vietas pie
Gaujas Carnikavā izveide

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”,
APN

2022.-2023.
2021.

5
pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

C4.1.1.4.
Projekta
SAM5.5.1.
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt
nozīmīgu
kultūras
un
dabas
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus” īstenošana

APN

2021.-2023.

Pašvaldības
finansējums

C4.1.1.5. Garciema kāpas atjaunošana

Būvvalde, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”,
APN

2021.

C4.1.1.6. Lilastes pludmales izveide
un uzturēšana

ĪIN, APN, Sporta
stratēģijas nodaļa,
P/A “Carnikavas
Komunālserviss”,
VRG
APN, P/A
”Carnikavas
Komunālserviss”, ĪIN

2021.-2022.
2022.-2024.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
(LIFE)
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

C4.1.1.7. Atpūtas un telts vietu
attīstīšana pie publiskajiem ūdeņiem

C4.1.1.8. Pievadceļu
rekreācijas teritorijām

attīstība

uz

ĪIN, APN, Būvvalde
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2023. 2021.2027.

ES fondu
finansējums
pašvaldības
finansējums

2023. 2021.2027.

Cits finansējums
(Latvijas valsts
meži)

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

6

7

Izplānota un labiekārtota atpūtas vieta
Carnikavā, Laivu ielas galā un pie
Novadpētniecības centra “Zaļā mežiņa”
(telšu vietas, ugunskura/grila vieta,
labierīcības u.c.). Piesaistīti uzņēmēji
tūrisma un aktīvās atpūtas jomā,
pakalpojumu attīstībai.
Īstenots SAM5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt
un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus”.
Carnikavas novada pašvaldība – vadošais
partneris (projekta iesniedzējs). Projekts
“Saviļņojošā Vidzeme”.
Atbilstoši LIFE
veiktā pētījuma
priekšlikumiem, veikti darbi Garciema
kāpas atjaunošanai. Projekts “Life
CoHaBit”.

Carnikavas

Lilastes pludmalei izveidots peldvietas
statuss. Aprīkotu peldvietu izveidošana
(glābšanas
laivu
piestātņu,
laipu
izveidošana)

Carnikavas

Atbilstoši
publisko
ūdeņu
apsaimniekošanas plānam izveidotas
atpūtas
un
telts
vietas,
t.sk.
makšķerēšanas vietas, pie Gaujas upes,
ezeriem un piekrastē.
Rekonstruēts ceļš uz Laveru ezeru.

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2023. 2021.2027.

Finanšu resursi
vai avoti

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2
C4.1.1.9. Kafejnīcu, nomas punktu,
u.c.
pakalpojumu
pieejamības
sekmēšana pie publiskajiem ūdeņiem

3
TPN, ĪIN, APN

C4.1.1.10. Pludmales un sporta
inventāra nomas punktu izveide

Sporta stratēģijas
nodaļa

2023. 2021.2027.

C4.1.2.1. Dalība piekrastes telpiskās
attīstības plānojuma īstenošanā

TPN, ĪIN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”,
APN

2023. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

APN, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”,
ĪIN, VRG

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
(LIFE)

APN,
P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2019.-2021.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot
piekrastes un publiskos ūdeņus

RV4.2: Dabas parka “Piejūra” attīstība
U4.2.1:
Īstenot
novada C4.2.1.1.
Dalība dabas parka
ilgtspējīgas attīstības intereses “Piejūra” dabas aizsardzības plāna
dabas parka “Piejūra” teritorijā
īstenošanā

U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut dabas
parku “Piejūra” novada atpūtas un
sporta aktivitātēs

C4.2.2.1. Gājēju celiņu izveide uz jūru
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5
Cits finansējums
pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

6
Uzņēmēji sniedz pakalpojumus atpūtas
teritorijās
atbilstoši
piekrastes
apsaimniekošanas
zonējumam
un
publisko
ūdeņu
apsaimniekošanas
plānam.
Pie publiskajiem ūdeņiem pieejama
pludmales, sporta, t.sk. supu, vindsērfinga
un kaita u.c. inventāra noma.
Carnikavas novada IAS un AP
uzstādījumi
iestrādāti
nacionālajā
piekrastes telpiskās attīstības plānojumā.
Dalība plānojuma īstenošanā.

7
Carnikavas

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 konktrētā vietā.
Projekts “Laivu ielas (no Cēlāju ciema
līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā
stāvlaukuma
projektēšana
un
būvniecība”.
Projekts
“Publisko
ūdeņu
infrastruktūras attīstība Carnikavā.
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

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Finanšu resursi
vai avoti

3

Izpildes
termiņš vai
periods
4

C4.2.2.2. Trašu marķēšana Piejūras
dabas parkā

Sporta stratēģijas
nodaļa

2021.-2022.
2022.-2023.

Pašvaldības
finansējums

C4.2.2.3. Gaujas promenādes attīstība

ĪIN, APN,
P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2024. 2022.2027.

C4.2.2.4. Aktīvās atpūtas taku tīkla
izveide dabas parkā “Piejūra”

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”,
Sporta stratēģijas
nodaļa, APN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

C4.2.2.5.Infrastruktūras
labiekārtošana

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”,
APN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

TPN, Būvvalde,
CNC TIC, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”,
Sabiedrisko
attiecību nodaļa
SAN

2021.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana
U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada C4.3.1.1. Carnikavas pagasta vizuālā
tēlu un atpazīstamību
tēla izstrāde un īstenošana
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5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
veida
atbilstošu
infrastruktūru
nepieciešams un iespējams izveidot
konkrētā vietā).
Gājēju celiņš ar tiltiņu pāri Lilastes upei.
Samarķētas 4 dažādas trases Piejūras
dabas parkā.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7

Carnikavas

Gaujas promenāde no Dzelzceļa tilta līdz
Ādažiem.

Carnikavas

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.
Dabas parkā izvietotas norādes, atkritumu
urnas, velo novietnes, labierīcības, soliņi
u.c. Izbūvēts skatu tornis. Izbūvēta bāka
Gaujas grīvai.

Carnikavas

Izstrādāts Carnikavas pagasta vizuālais
tēls (labiekārtošanai; vides objektiem
u.c.). Izstrādāts Carnikavas pagasta ciemu
un ar to saistīto rekreācijas teritoriju
publiskās ārtelpas vizuālo identitāti
veidojošs
tematiskais
plānojums.
Sekmēta teritorijas atpazīstamība –
zīmola izstrāde un mārketings saistībā ar
veiktajām iniciatīvām un specializāciju,
veidojot viengabalainu un atpazīstamu
teritorijas identitāti.

Carnikavas

Carnikavas

Uzdevums
1

U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu
novadā

Pasākums, aktivitāte
2
C4.3.1.2.
Carnikavas
mārketinga plāna izstrāde

pagasta

C4.3.1.3. Informatīvu multimediju
ekrānu sistēmu ieviešana
ciemu
publiski
visvairāk
apmeklētās
teritorijās ar vienotu kontroles
mehānismu
un
attālinātu
administrēšanu
C4.3.2.1. Inovatīvu tūrisma un
izklaides pakalpojumu attīstīšana
novada ūdenstilpnēs un ap tām

C4.3.2.2. Konkursu organizēšana
inovatīvu tūrisma un izklaides
produktu izstrādei

C4.3.2.3. Video
materiālu izveide
C4.3.2.4.
attīstība

U4.3.3: Izstrādāt un popularizēt
jaunus tūrisma produktus

Tūrisma

un

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.

Finanšu resursi
vai avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

5
Pašvaldības
finansējums

6
Izstrādāts Carnikavas pagasta mārketinga
plāns (iekšējais un ārējais mārketings).

7
Carnikavas

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Ieviesta informatīva multimediju ekrānu
sistēma novadā.

Carnikavas

CNC, Sporta
stratēģijas nodaļa,
APN

2021.-2027.

Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Carnikavas

CNC TIC

2022. 2021.2027.

APN, Sabiedrisko
attiecību daļa SAN

2021.-2027.

ES fondu
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Tūrisma un atpūtas pakalpojumi aktīvās
atpūtas zonā Lilastes pludmalē un atpūtas
vietā pie Gaujas, Vecgaujas, Laivu ielas
galā, u.c. pie publiskiem ūdeņiem. Kuģīšu
satiksme pa Gaujas upi. Izveidota
piestātne Gaujas upē, un/ vai Vecgaujā.
Regulāri tiek organizēti konkursi ar mērķi
veicināt inovatīvu tūrisma un izklaides
produktu izstrādi. Veidojas jauni
uzņēmumi/uzņēmēji tūrisma jomā.

Carnikavas

APN, CNC,
Būvvalde, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”,
ANP

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

CNC TIC

2021.-2027.

ES fondu
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums

Sagatavoti
Carnikavas
pagasta
mārketinga materiāli, t.sk. video
materiāli.
Izbūvēts
skatu
tornis.
Izveidots
interaktīvs izziņas parks. Izbūvēta bāka
pie Gaujas grīvas. Izbūvētas lapenes
tūristu atpūtas vietās. GIS slāņu un
objektu papildināšana un pilnveidošana.
Atjaunoti tūrisma informācijas stendi
Carnikavas pagastā.
Izveidoti 3 jauni produkti/piedāvājumi
tūristiem (visām sezonām).

Atbildīgie izpildītāji

informatīvu
infrastruktūras

C4.3.3.1. Tūrisma objektu veidošana
novadā

3
CNC TIC, APN,
Sabiedrisko
attiecību nodaļa
SAN
APN, Būvvalde,
APN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”,
Kultūras iestādes
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Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Pasākums, aktivitāte

Uzdevums
1

Atbildīgie izpildītāji

2
C4.3.3.2. Tūrisma objektu attīstība

3
CNC TIC, APN, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2027.

Finanšu resursi
vai avoti
5
ES fondu
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

6
Ceļojošā kāpa, nēģi u.c. kā tēli tiek
izmantoti tūrismā. Izveidoti apskates
objekti, video materiāli, multfilmas,
īsfilmiņas, spēles u.c. Interaktīvs izziņas
parks, Karlsona parks u.c. Jūrtakas
uzturēšana un pakalpojumu attīstība.
Visiem objektiem izveidotas norādes un
informatīvās zīmes. GIS slāņu un objektu
papildināšana un pilnveidošana.

7
Carnikavas

Ādažu novada svētku noformējums.
Izbūvēti labiekārtojuma elementi (C
burts, Carnikavas muižas parka ieeja,
u.c.).

Carnikavas

Veiktas aktivitātes bezvadu uzlādes
iespēju sekmēšanai telefoniem novada
parkos un skvēros (ar saules baterijām).
Projekts pirmsskolas izglītības iestādei
“Piejūras” skolas telpās. Projekts PII
Kalngalē. Izveidots bērnudārzs 220 210
vietām
rekonstruētās
“Piejūras”
internātpamatskolas telpās.
Uzbūvēti 16 grupu dzīvokļi personām ar
GRT, nodrošinot mūsdienīgas un
funkcionālas telpas ar vides pieejamību.
personām
ar
GRT.
Projekts
“Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas
īstenošanai Carnikavas novadā”.
Jaunas energoefektīvas ēkas izbūve pie
CPS ēkas, jo šobrīd CMMS īrē telpas
dzīvojamā mājā, kurā nav iespējams
nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu.

Carnikavas

VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība
RV5.1: Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana
U5.1.1: Sekmēt novada publiskās C5.1.1.1. Carnikavas labiekārtojuma TPN, Būvvalde, P/A
ārtelpas attīstību
veikšana
“Carnikavas
Komunālserviss”

U5.1.2: Izbūvēt jaunas
pašvaldības teritorijā

ēkas

C5.1.1.2. Bezvadu uzlādes iespēju
sekmēšana telefoniem novada parkos
un skvēros (ar saules baterijām)
C5.1.2.1. Jaunas pirmsskolas izglītības
iestādes būvniecība

C5.1.2.2.
16
grupu
dzīvokļu
uzbūvēšana personām ar GRT Garajā
ielā 20

C5.1.2.3. Carnikavas mūzikas un
mākslas skolas korpusa izbūve
Nākotnes ielā 1, Carnikavā

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
(ES Interreg
Central Baltics)
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2024. 2021.2027.

Izglītības nodaļa
IJN, CPII
“Riekstiņš”, APN,
Būvvalde, SPII
“Piejūra”
Sociālais dienests,
APN, Būvvalde

2021-2023.

2021.-2022.
2025.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Vadība, CPS

2022.-2027.

ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums
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Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3

C5.1.2.4.
Rehabilitācijas
centra
izveide bērniem ar īpašām vajadzībām
C5.1.2.5. Multifuncionālas sporta
treniņu zāles (ar vieglatlētikas celiņu
ap sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā

Sociālais dienests,
APN
APN, Ādažu sporta
centrs Sporta nodaļa

2021.-2027.

centra

Sociālais dienests,
Vadība

2021.-2025.

C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un
uzņēmējdarbības centra izveide

Izglītības nodaļa
IJN

2022.-2026.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

APN, Būvvalde, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”
Izglītības nodaļa
IJN, Izglītības
iestādes, APN,
Būvvalde
Sociālais dienests
APN, Būvvalde, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”
APNVadība, CPS

2024. 2022.2027.

Pašvaldības
finansējums

2024. 2022.2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums

C5.1.2.6.
izveide

C5.1.2.8.
būvniecība

Sociālā

Jaunas

aprūpes

bibliotēkas

C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru
izveide novada ciemos
C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu /
kopienas centru izveide novada
lielākajos ciemos
U5.1.3: Noteikt, kā efektīvāk
izmantot pašvaldības ēkas un to
apkārtējās teritorijas (atjaunot,
pielāgot tās pašvaldības funkciju
īstenošanai,
nojaukt,
pārdot
u.tml.)

C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas
ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā,
pārbūve un paplašināšana, inventāra
un tehnoloģiju iegāde
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2022.-2024.

2022.-2027.

2021.-2022.

5
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums

ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

6

7

Izveidots reģionāls attīstības centrs
bērniem ar īpašām vajadzībām.
Izbūvēta jauna halle sporta un treniņiem.

Carnikavas

Izveidots Sociālās aprūpes centrs 50
cilvēkiem pakalpojumu nodrošināšanai
tuvāk dzīvesvietai.
Sadarbībā
ar
NVO
vai
citām
organizācijām izveidots jauniešu un
zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra
attīstības un darbības stratēģija. Notiek
sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm
dažādu formālo un neformālo nodarbību
īstenošanā.
Izstrādāts būvprojekts.
Uzbūvēta mūsdienīga bibliotēka.

Carnikavas

Bērnu un jauniešu centri darbojas novada
ciemos.

Carnikavas

Izveidots daudzfunkcionāls / kopienas
centrs dažādām sociālajām grupām
(Carnikava, Kalngale, Garciems, Lilaste,
Gauja).
Specifisko mācību kabinetu (mūzika,
dizains un tehnoloģija, fizika, ķīmija,
datorika, māksla) un bibliotēkas izveide.
Mācību kabinetu skaita palielināšana.
Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.
Datorklases
atjaunošana,
kabinetu
datortehnikas atjaunošana, dizaina un

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

Finanšu nodaļa,
CPII “Riekstiņš”

2021.-2023.

Pašvaldības
finansējums

C5.1.3.3. Vienotas ugunsdzēsības
signalizācijas sistēmas izveide visā
CPII “Riekstiņš” ēkā

PA “Carnikavas
Komunālserviss”,
Finanšu nodaļa,
CPII “Riekstiņš”

2023.-2025.
2021.-2023.

Pašvaldības
finansējums

C5.1.3.4. CPII “Riekstiņš” vienstāvu
daļas renovācija

PA “Carnikavas
Komunālserviss”,
Izglītības nodaļa,
IJN, Finanšu
nodaļa, CPII
“Riekstiņš”

2023. 2022.2024.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības
centra (“amatu mājas”) izveide

CNC, APN

2021. 2022.2025.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

C5.1.3.6. CPII “Riekstiņš” esošās
teritorijas atjaunošana, paplašināšana

PA “Carnikavas
Komunālserviss”,
Izglītības nodaļa,
IJN, Finanšu

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3

C5.1.3.2. Vienota servera izveide
visā CPII “Riekstiņš” ēkā

74

5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
tehnoloģiju kabineta inventāra iegāde,
skārienjūtīgo ekrānu iegāde visiem
kabinetiem, mēbeļu iegāde jaunajiem
kabinetiem, rezultātā reorganizējot par
laikmetīgas
profesionālās
ievirzes
vidusskolu. SAM 8.1.2. projekts.
No vairākiem serveriem izveidots viens
servera
skapis,
kas
atrodas
darbiniekiem nepieejamā vietā.
No divām ugunsdzēsības signalizācijas
sistēmām izveidota viena ar vienu
sistēmas pulti. Nodrošināta drošība un
operatīva
rīcība
signalizācijas
iedarbošanās gadījumos.
Izstrādāts renovācijas projekts. Renovēta
iestādes vienstāvu daļa, telpās nodrošināts
elektrotīkls u.c. komunikācijas atbilstoši
laikmeta prasībām. Telpas sagatavotas
iekļaujošās izglītības realizēšanai. Gaisa
kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana
iekštelpās.
Rekonstruētas telpas Blusu krogā, kas ir
iekļauts vietējās nozīmes pieminekļu
saraktā. Carnikavas Blusu kroga ēkā
izveidota “Amatu māja” – mūsdienīga
kultūras un amatniecības tradīciju vieta.
Kultūrvieta, kurā norisinās pašdarbnieku
tikšanās,
meistarklases,
paraugdemonstrējumi, tiek rādīta telpa
kopienas pasākumiem, izstādēm un
Novada
amatniecības
prasmju
prezentēšanai.
Atjaunots teritorijas žogs. Droši, atjaunoti
bērnu rotaļlaukumi ar gumijotu segumu.
Izveidots pirmsskolas bērnu sporta
laukums – teritorijas paplašināšana.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

PA “Carnikavas
Komunālserviss”,
Izglītības nodaļa
IJN, Finanšu
nodaļa, CPII
“Riekstiņš”
Vadība, IJN, CPII
“Riekstiņš”

2023. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

2024.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

CMMS, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”,
APN, Būvvalde
P/A “Carnikavas
Komunālserviss”,
APN, Būvvalde

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

2021.-2027.

C5.1.3.11.
Carnikavas
Novadpētniecības centra teritorijas
labiekārtošana

CNC, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”,
APN, Būvvalde

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

C5.1.3.12. Brīvā laika pavadīšanas
centra “Kadiķis” sniegto pakalpojumu
dažādošana

Sociālais dienests,
biedrība “Paeglis”

2021.-2027.

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3
nodaļa, CPII
“Riekstinš”, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”

C5.1.3.7. CPII “Riekstiņš” divstāvu
daļas
pielāgošana
iekļaujošās
izglītības vajadzībām

C5.1.3.8. Nepieciešamības veikt
piebūvi CPII “Riekstiņš” izvērtēšana

C5.1.3.9. CMMS laikmetīgu un
energoefektīvu telpu nodrošināšana

C5.1.3.10.
Karlsona
projektēšana un izbūve

parka
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5

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Izveidota āra klase ar nelielu siltumnīcu –
teritorijas paplašināšana. 2023.gadā
plānota žoga uzstādīšana. 2022.gadā
plānots atjaunot vienu rotaļu laukumu,
pārējos – 2023.gadā.
Telpas pielāgotas, pēc vajadzības,
iekļaujošās izglītības realizēšanai.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7

Carnikavas

Projekta izstrāde. Nodrošinātas vietas
visiem novada pirmsskolas vecuma
bērniem. Iestāde ieguvusi bērnu sporta zāli
un
telpas
interešu
izglītības
nodrošināšanai. Būtu lietderīgi īstenot
vienlaikus ar renovāciju 2023.gadā.
CMMS mūzikas un mākslas nodaļu telpu
paplašināšana un izvietošana vienā ēkā.
Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas
ieviešana iekštelpās.
Ierīkots auto stāvlaukums (2021.).
Labiekārtota
parka
sporta
daļa.
Labiekārtota parka atpūtas daļa.

Carnikavas

Veikta CNC pagalma izvietotā kuģa
vraka
konservēšana,
pagalma
labiekārtošana. Izvietoti vairāki vides
objekti un uzstādītas informatīvi izzinoša
satura norādes, labiekārtota nojume.
Sagatavots Brīvā laika pavadīšanas centra
“Kadiķis” sniegto pakalpojumu attīstības
plāns, t.sk. mācību centra izveide.
Paplašināti un dažādoti centra sniegtie
pakalpojumi atbilstoši izstrādātajam

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

APN, Sociālais
dienests, Izglītības
un jaunatnes lietu
speciālists IJN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”,
NVO
Izglītības iestādes

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

6
plānam,
iedzīvotājiem
pieejami
pakalpojumi tuvu dzīvesvietai.
Veicināta pakalpojumu pieejamībai
dzīves vietai visām mērķa grupām,
uzlabojot dzīves kvalitāti, t.sk., pielāgojot
pašvaldības
iestādes
bērniem
un
jauniešiem, kā arī cilvēkiem ar
funkcionālajiem traucējumiem.

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Vide pielāgota atbilstoši iekļaujošās
izglītības prasībām.

Carnikavas

Izglītības nodaļa
IJN, Izglītības
iestādes, BJIC

2022. 2021.2027.

Uzlabota interešu izglītības īstenošanas
vietu infrastruktūra un materiāli tehniskā
bāze.

Carnikavas

APN, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”,
Būvvalde

2024.-2021.2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Carnikavas

APN, Ādažu sporta
centrs Sporta
nodaļa, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”,
APN

2021. 2022.2023.

Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēta estrādes
skatuve ar “gliemezi” skaņas kvalitātes
uzlabošanai.
Rekonstruētas
un
paplašinātas sēdvietas. Labiekārtota
Carnikavas parka teritorija, izveidota
parka galvenā ieeja. 2021.gadā notiek
Carnikavas
parka
teritorijas
labiekārtojuma būvprojekta izstrāde.
Pašvaldības
Stadionos atjaunota drenāžas sistēma.
finansējums
Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas
ES fondu
skrejceliņa segums un visi nepieciešamie
finansējums
sektori.
Izveidots
apgaismojums.
Cits finansējums Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/
noliktavas.
Plānotie uzlabojumi laukumā starp
skolu un stadionu: Atjaunots asfalta
segums hokeja, basketbola un florbola
laukumā; izveidots asfalta segums
teritorijā; izvietota telts 10x10, kur būtu
izvietota trenažieru zāle; izveidots

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3

C5.1.3.13.
Pašvaldības
iestāžu
pielāgošana bērniem un jauniešiem, kā
arī cilvēkiem ar funkcionālajiem
traucējumiem

C5.1.3.14.
Vides
pielāgošana
atbilstoši
iekļaujošās
izglītības
prasībām
C5.1.3.15.
Interešu
izglītības
īstenošanas
vietu
infrastruktūras
uzlabošana
C5.1.3.16. Estrādes būvniecība un
Carnikavas parka labiekārtošana

C5.1.3.17.
Carnikavā

Stadiona rekonstrukcija
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5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7

Carnikavas

Carnikavas

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3

C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide

U5.1.4: Pilnveidot
apsaimniekošanu

atkritumu

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Sociaālais denests,
Vadība

2021.-2025.

C5.1.3.19. Tautas nama “Ozolaine”
pārbūve

APN, Būvvalde, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”

2022.-2027.

C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un
relaksācijas telpas izveide
C5.1.3.21. SPII “Piejūra” esošās
teritorijas
atjaunošana,
paplašināšana

Izglītības iestādes
IJN, SPII “Piejūra”
P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2021. 2022.2027.
2021.-2027.

C5.1.4.1. Dalītās atkritumu laukuma
izbūve Laivu ielā 12

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2022.-2027.

C5.1.4.2. Informācijas nodrošināšana
par dalītās atkritumu šķirošanas
iespējām
C5.1.4.3.
Pazemes
atkritumu
savākšanas konteineru izvietošana
Ādažu novada teritorijā

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2024. 2021.2027.
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Finanšu resursi
vai avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

5

6
bērnu aktivitāšu laukums, ievietots
parkūra
aprīkojums
jauniešiem,
saglabāts esošais pludmales volejbola
laukums.
Pašvaldības
Pārbūvētas Carnikavas pamatskolas
finansējums
telpas Garajā ielā, izveidots Sociālais
dienests (mūsdienīgas, paplašinātas un
funkcionālas telpas ar vides pieejamību
visām mērķa grupām). 2021.gadā
jānoslēdz
līgums
par
pansionāta
projektēšanu.
Pašvaldības
Izstrādāts
būvprojekts.
Renovēts
finansējums
Carnikavas
novada
tautas
nams
ES fondu
“Ozolaine”, kurā: 1) nodrošināta vides
finansējums
pieejamība;
2)
uzlabota
Cits finansējums energoefektivitāte;
3)
paplašināta
skatuves daļa; 4) modernizēta ventilācijas
sistēma; 5) bibliotēka un austuve
pārceltas uz jaunām telpām.
Pašvaldības
Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas
finansējums
telpa.
Pašvaldības
Bērnu sporta laukuma izveide un āra
finansējums
klašu izveide
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
Izstrādāts tehniskais projekts, jāveic tā
finansējums
aktualizācija, pie nosacījuma, ja tiek
piešķirts finasējums tā izbūvei. Dalīto
atkritumu laukuma izbūve.
Pašvaldības
Pieaug to mājsaimniecību skaits, kuras
finansējums
veic dalīto atkritumu šķirošanu.
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Ādažu novada teritorijā, sadarbībā ar
atkritumu apsaimniekošanas sniedzēju,
izvietoti pazemes atkritumu savākšanas
konteineri, radot ekoloģiski tīru un

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas
Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti
5

6
estētiski sakārtotu vidi, 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.).

7

P/A ”Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Carnikavas

CPP ĀNPP

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Apzinātas novadā esošās piesārņotās
teritorijas. Veikti pasākumi piesārņoto
teritoriju attīstībai.
Īstenoti
pasākumi
zivju
resursu
aizsardzībai Ādažu novada ūdenstilpēs.

P/A ”Carnikavas
Komunālserviss”
P/A ”Carnikavas
Komunālserviss”

2022. 2021.2027.
2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Pazināta esošā situācija par zemes dzīlēm.

Carnikavas
Carnikavas

C5.2.3.1. Regulāra zivju resursu
atjaunošana
C5.2.4.1. Pasākumi dabas resursu
saglabāšanai,
sakopšanai
un
aizsardzībai

P/A ”Carnikavas
Komunālserviss”
P/A ”Carnikavas
Komunālserviss”,
APN

2021.

Valsts
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Noteikti
pasākumi
zemes
dzīļu
ilgtspējīgai apsaimniekošanai, t.sk.,
sakārtota dokumentācija zemes dzīļu
izmantošanai.
Nodrošināti zivju resursi.

Carnikavas

C5.2.4.2. Aktivitātes nozīmīgo ainavu
saglabāšanai un attīstībai

TPN, APN, P/A
”Carnikavas
Komunālserviss”

Īstenoti
pasākumi
dabas
resursu
saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai
(teritorijas kopšana, informācijas plākšņu
izvietošana u.c.).
Īstenotas aktivitātes Ādažu novadā esošu
nozīmīgo ainavu saglabāšanai un
attīstībai.

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3

U5.1.5: Attīstīt novada kapsētas
RV5.2: Ādažu novadā esošo resursu ilgtspējīga izmantošana
U5.2.1: Uzlabot vides kvalitāti un C5.2.1.1.
Piesārņoto
teritoriju
aizsardzību
apzināšana, pasākumu īstenošana
piesārņoto teritoriju attīstībai
C5.2.1.2. Zivju resursu aizsardzības
pasākumu īstenošana Ādažu novada
ūdenstilpēs
U5.2.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot C5.2.2.1. Esošās situācijas apzināšana
zemes dzīles
C5.2.2.2. Pasākumu īstenošana zemes
dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai
U5.2.3: Ilgtspējīgi apsaimniekot
virszemes ūdensobjektus
U5.2.4: Saglabāt, sakopt un
aizsargāt dabas resursus un ĪADT

2021.-2027.

2023. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija
RV6.1: Energoefektivitāte
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Pasākums, aktivitāte

Uzdevums
1
U6.1.1:
Paaugstināt
energoefektivitāti

ēku

U6.1.2:
Īstenot
citus
energoefektivitātes pasākumus

2
C6.1.1.1. Energoaudita
pašvaldības ēkām

veikšana

Atbildīgie izpildītāji
3
P/A “Carnikavas
Komunālserviss”,
Energopārvaldnieks

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2027.

Finanšu resursi
vai avoti
5
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums

C6.1.1.2.
Energoefektivitātes
paaugstināšana pašvaldības ēkām

APN,
P/A “Carnikavas
Komunālserviss”,
Energopārvaldnieks,
APN

2023. 2021.2027.

C6.1.1.3.
Pašvaldības
ēku
energoattīstības plāna pasākumu
īstenošana / ĀNIEKRP pasākums
“3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas
patēriņa kontrole un samazināšana”

Energopārvaldnieks,
P/A “Carnikavas
Komunālserviss”,
iestādes,
struktūrvienības

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

C6.1.1.4. Jaunu pašvaldības ēku
būvniecība (ĀNIEKRP pasākums
Nr.3.2.4.)

PA “Carnikavas
Komunālserviss”,
Būvvalde, APN,
iestādes

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

C6.1.2.1. Vienotas energopārvaldības
sistēmas
izveide,
nepārtraukta
uzlabošana
un
sertificēšana
(ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.2.)

ĀNIEKRP darba
grupa

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

6
Veikts energoaudits pašvaldības ēkām un
saņemti
tehniskie
precizējumi
energoefektivitātes nodrošināšanai.

7
Carnikavas

Atbilstoši pašvaldības ēku energoaudita
secinājumiem
un
pieejamajam
finansējumam tiek īstenota pašvaldības
ēku energoefektivitātes uzlabošana un
ventilācijas sistēmu modernizēšana, zema
patēriņa ēku izveide.
Tiek
īstenoti
pašvaldības
ēku
energoattīstības plāna pasākumi, t.sk.
regulāra
elektroenerģijas
un
siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu
apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru
uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas
apkope un balansēšana, vējtveru
uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai
nomaiņa, kustīgu sensoru uzstādīšana,
atbildīgo darbinieku apmācība u.c.).
Pašvaldībā ir identificēta nepieciešamība
vismaz pēc daudziem jauniem objektiem.
Projektējot jaunās ēkas, ir nepieciešams
sekot līdzi normatīvajām prasībām, kas
nosaka maksimālo enerģijas patēriņu un
atjaunojamo energoresursu lietojumu.
Jauno ēku iepirkumos tiks iekļauta
energoefektivitātes garantija.
EPS izveide, sertificēšana un nepārtraukta
uzturēšana. EPS robežas veido visas
pašvaldības ēkas, ielu apgaismojums,
pašvaldības
autoparks
un
ūdens
saimniecība Carnikavā. Ņemot vērā, ka
SIA “Ādažu ūdens” ir ieviesuši EPS savā
saimniecībā, uzņēmums katru gadu
informē Darba grupu par EPS rezultātiem,

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2022.

C6.1.2.3.
Ielu
apgaismojuma
modernizācija un uzstādīšana vēl
neapgaismotajās vietās (ĀNIEKRP
pasākums Nr.3.2.6.)

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2030.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

C6.1.2.4. Elektromobiļu vai citu videi
draudzīgu transportlīdzekļu iegāde
(ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.7.)

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2023. 2021.2030.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

C6.1.2.5. Pašvaldības kampaņa ēku
atjaunošanai novadā (ĀNIEKRP
pasākums Nr.4.2.1.)

SIA “Ādažu
Namsaimnieks”

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3

C6.1.2.2. Ielu apgaismojuma sistēmas
inventarizācija vai tās atjaunošana
(ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.)
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
mērķiem un rīcībām nākamajam
periodam. EPS izveide notiek atbilstoši
ISO 50001 standartam.
Datu
apkopošana,
vadīšana
un
apvienošana par ielu apgaismojumu abos
pagastos
vienotā
ģeogrāfiskās
informācijas sistēmā, kas jau ir izveidota
Carnikavas pagastam.
Pašvaldība
turpinās
īstenot
ielu
apgaismojuma modernizācijas projektus
un apgaismojuma uzstādīšanu vēl
neapgaismotajās
vietās.
Atbildīgie
dienesti uzturēs aktuālu sarakstu ar
atjaunojamām ielām, kā arī izvērtēs
iespēju
piesaistīt
trešās
puses
finansējumu,
kā
arī
iekļaut
energoefektivitātes garantiju (arī jaunajos
apgaismojuma posmos).
Iepērkot jaunus transportlīdzekļus (it īpaši
tām
iestādēm,
kas
to
izmanto
pārvietošanai novada teritorijā) un/vai
izvērtējot
esošo
transportlīdzekļu
nepieciešamību un lietojumu, tiks
apzinātas iespējas iepirkt elektromobiļus
vai
citus
videi
draudzīgākus
transportlīdzekļus. Šis pasākums ir
īstenojams
kopā
ar
ĀNIEKRP
3.2.2.pasākumu.
Ādažu novada pašvaldība sadarbībā ar
namu
apsaimniekotājiem,
energoefektivitātes
pakalpojuma
sniedzējiem (ESKO), kā arī finanšu
institūcijām un citām ieinteresētajām
pusēm turpinās meklēt risinājumus, kā
kopīgi veicināt un panākt daudzdzīvokļu

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

Energopārvaldnieks,
AID, Izglītības un
jaunatnes lietu
speciāliste IJN, SIA
“Ādažu
Namsaimnieks”

2022.-2030.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2030.

Pašvaldības
finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3

C6.1.2.6.
Izglītojoši
pasākumi
iedzīvotājiem, tajā skaitā skolās un
pirmsskolas izglītības iestādēs par
energoefektivitātes
un
klimata
jautājumiem (ĀNIEKRP pasākums
Nr.4.2.3.)

RV6.2: Atjaunojamo energoresursu plašāka izmantošana
U6.2.1:
Veicināt
efektīvu C6.2.1.1. Pašvaldības ēku atjaunošana
atjaunojamo
energoresursu un atjaunojamo energoresursu plašāka
izmantošanu
lietošana
(ĀNIEKRP
pasākums
Nr.3.2.3.)

C6.2.1.2. Energoefektivitātes un AER
pasākumi
ūdens
saimniecībā
(ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.8.)
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5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
ēku atjaunošanu un enerģijas patēriņa
samazinājumu visā novadā.
Būtisks aspekts iedzīvotāju motivēšanā
un informācijas sniegšanā ir regulāru
izglītojošu informatīvo dienu/ pasākumu/
semināru rīkošana par dažādiem ar
enerģijas patēriņu un vidi saistītiem
jautājumiem. Informatīvie pasākumi var
iekļaut:
Enerģijas
dienas
un/vai
Mobilitātes dienas rīkošanu novadā, kā arī
sacensības un konkursus enerģijas
lietotājiem pašvaldības ēkās. Pasākumi ir
jāorganizē ne tikai pieaugušajiem, bet arī
skolēniem skolās un bērniem pirmsskolas
izglītības iestādēs. Pasākums īstenojams
kopā
ar
ĀNIEKRP
4.2.1.
un
4.2.2.pasākumiem
Sasniedzamais enerģijas ietaupījumu
potenciāls vēl neatjaunotajā ēkā un daļēji
atjaunotajās ēkās ir vidējs, un, lai to
sasniegtu, ir jāveic kompleksi pasākumi,
kuru atmaksāšanās termiņš būs vismaz 15
gadi (ar līdzfinansējuma saņemšanu).
Ņemot vērā, ka visās ēkās tiek izmantots
fosilais kurināmais, kopā ar ēkas
atjaunošanas projektu vienlaicīgi būtu
jāīsteno arī pāreja uz atjaunojamiem
energoresursiem. Jāizvērtē un jāīsteno arī
kurināmā maiņas projekti pārējās ēkās,
kurās tiek izmantots fosilais kurināmais.
Iepirkumos
tiks
iekļauta
energoefektivitātes garantija.
Nepieciešams
veikt
pilnvērtīgu
izvērtējumu
par
turpmāko
energoefektivitātes
potenciālu
abu

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3

C6.2.1.3. AER plašāka lietošana
privātmājās (ĀNIEKRP pasākums
Nr.4.2.4.)

Energopārvaldnieks,
AID, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”

2022.
2024.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

C6.2.1.4. Siltumtrašu atjaunošana un
pāreja uz 4.paaudzes siltumapgādi
(ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.1.)

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2024.-2030.

ES fondu
finansējums
Cits finansējums

C6.2.1.5.
AER
veicināšana
CSS
pasākums Nr.6.2.2.)

ĀNIEKRP darba
grupa, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”

2023.-2030.

ES fondu
finansējums
Cits finansējums

SIA “Ādažu
Namsaimnieks”, SIA

2021.-2030.

Cits finansējums

izmantošanas
(ĀNIEKRP

C6.2.1.6.
Jaunu
siltumenerģijas
patērētāju piesaiste CSS (ĀNIEKRP
pasākums Nr.6.2.3.)
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5
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
pagastu
ūdens
saimniecībās.
Šis
pasākums ir īstenojams kopā ar
ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu. Papildus šī
pasākuma ietvaros ūdens saimniecības
operatori arī izvērtēs iespēju uzstādīt
Saules paneļus elektroenerģijas ražošanai.
Apzinoties reālo situāciju šajā sektorā,
pašvaldība turpmāk var plānot rīcības, lai
veicinātu
energoresursu
racionālu
izmantošanu, atbalsta iespējas ēku
atjaunošanai
(līdzīgi
kā
šobrīd
daudzdzīvokļu ēkām) vai arī citus
pasākumus. Šī pasākuma rezultāti
iekļaujami
ĀNIEKRP
4.2.1.
un
4.2.2.pasākumos
plānoto
lēmumu
pieņemšanai. Pašvaldības loma šajā
pasākumā būs informatīva.
Šī pasākuma ietvaros katrs operators
izvērtēs nepieciešamību siltumtrašu
zudumu
maiņai,
piesaistot
ES
struktūrfondu finansējumu.
Apkures sistēmas nomaiņa uz AER
Ādažu novadā ir jāskata kopā arī ar 4.2.5.
pasākumu ieviešanu. Sākotnēji, ieviešot
energoefektivitātes
pasākumus
daudzdzīvokļu ēkās, ir jāpanāk minimāls
siltumenerģijas patēriņš, pēc kura tālāk
var plānot videi draudzīgas apkures
sistēmas izveidi šai apdzīvotajai vietai.
Pāreja uz AER, salīdzinot ar dabas gāzi
(uzstādītas iekārtas arī ir novecojušas),
jebkurā gadījumā sniegs nozīmīgu CO2
emisiju samazinājumu.
Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt un
nodrošināt ekonomiski efektīvu jaunu
siltumenerģijas
patērētāju
piesaisti

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

AID
Energopārvaldnieks,
APN, rūpniecības un
pakalpojumu
sniegšanas uzņēmumi

2022.-2030.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

AID APN, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”

2022.-2030.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3
“Wesemann”,
Būvvalde

C6.2.1.7. Pāreja uz AER rūpniecības
un pakalpojuma sektoros (ĀNIEKRP
pasākums Nr.6.2.4.)

RV6.3: Videi draudzīgs transports un mobilitāte
U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana
transporta
un
mobilitātes novada teritorijā un ar citām
risinājumus
pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums
Nr.5.2.1.) (Pasākums saistīts ar
pasākumu
“C3.2.2.2.
Auto
stāvlaukumu
labiekārtošana,
mobilitātes punktu izveide pie
dzelzceļa stacijām”)

C6.3.1.2.
Gājēju
un
velo
infrastruktūras attīstība (ĀNIEKRP
pasākums Nr.5.2.2.)
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
esošajam siltumapgādes tīklam Ādažu un
Carnikavas pagastos. Papildus šī
pasākuma ietvaros PA “Carnikavas
Komunālserviss” arī nodos atlikušo
siltummezglu apkalpošanas pakalpojumu
namu apsaimniekotājiem vai ēku
biedrībām.
Pasākuma galvenais uzdevums ir veicināt
Saules paneļu vai citu risinājumu
ieviešanu un īstenošanu Ādažu novadā,
kas ļaus uzņēmumiem nodrošināt
elektroenerģijas
ražošanu
savām
vajadzībām. Tehnoloģiju izmaksas (it
īpaši Saules paneļu) pēdējo gadu laikā
strauji samazinās, un īstenotie projekti
kļūst arī ekonomiski izdevīgāki.
Tiks attīstīts reģionālās satiksmes
mobilitātes punkts Carnikavā, kā arī
veidota
cieša
sadarbība
starp
pašvaldību un sabiedriskā transporta
pakalpojuma
sniedzējiem
un
organizētas / pielāgotas sabiedriskās
transporta
plūsmas
atbilstoši
iedzīvotāju vajadzībām abos pagastos.
Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un
īstenos Rīgas un Pierīgas pašvaldību
apvienībā
“Rīgas
Metropole”
identificētos sadarbības projektus.
Skatīt informāciju pie pasākuma
“C3.2.2.2.”.
Lai veicinātu novada iedzīvotāju un
apmeklētāju
videi
draudzīgu
pārvietošanās, novada teritorijā ir
nepieciešams
attīstīt
nepieciešamo
infrastruktūru, t.sk.:

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

AID
Energopārvaldnieks,
P/A “Carnikavas
Komunālserviss”,
uzņēmēji

2021.-2030.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

C6.3.1.4. Videi draudzīga novada
apmeklētāju
pārvietošanās
un
autostāvvietu ierīkošana (ĀNIEKRP
pasākums Nr.5.2.4.)

AID, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”,
APN

2021.-2030.

C6.3.1.5. Informatīvā kampaņa par
videi
draudzīgu
pārvietošanos
(ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.5.)

SAN, AID, iestādes

2023. 2021.2030.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3

C6.3.1.3. Elektroauto infrastruktūras
attīstība un uzlādes punktu ierīkošana
(ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.3.)

RV6.4: Klimata pārmaiņām pielāgota infrastruktūra
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
• Velo savienojums starp Ādažu novada
apdzīvotajām vietām, t.sk., starp
Ādažu pilsētu un Carnikavu
• EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste
projektēšana un būvniecība
• Gājēju/veloceliņa izveide gar P1
autoceļu – Carnikava – Jaunciems,
Carnikava – Ādaži.
Izstrādāts būvprojekts EiroVelo13.
Šī pasākuma ietvaros tiks sagatavoti
noteikumi un kārtība, kur un kā ir
jāuzstāda
elektrouzlādes
stacijas
pašvaldības teritorijā, kā arī pašvaldība
nodrošinās pamatvajadzības, lai šādas
stacijas tiktu arī uzstādītas sadarbībā ar
citiem sadarbības partneriem, piemēram,
Elektrum, degvielas uzpildes stacijām u.c.
Šī pasākuma ietvaros ir plānots
labiekārtot auto stāvlaukumus Carnikavas
pagasta apdzīvotajās vietās, motivējot
novada
apmeklētājus
arī
vairāk
pārvietoties ar kājām un velosipēdiem
Ņemot vērā, ka pašvaldība nepārtraukti
īsteno mobilitāti veicinošus pasākumus,
vienlaicīgi ir arī svarīgi par to informēt
gan
novada
iedzīvotājus,
gan
apmeklētājus. Pašvaldība to var darīt ar
informatīvo kampaņu palīdzību, ko var
organizēt sadarbībā ar sadarbības
partneriem,
to
skaitā
Elektrum,
elektromobiļu dīleri, Latvijas Dzelzceļu,
kaimiņu pašvaldībām, VARAM, tūrisma
organizācijām, vietējiem uzņēmumiem
u.c.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2022.-2027.

Finanšu resursi
vai avoti

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1
U6.4.1:
Pielāgoties
klimata
pārmaiņu izraisītajiem riskiem

2
C6.4.1.1.
Centralizētā
ūdens
pakalpojuma nodrošināšana ciematos
(ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.9.)

3
P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

C6.4.1.2.
Sadzīves
notekūdeņu
ilgtspējīga apsaimniekošana (veicināt
pieslēgšanos centralizētai sistēmai,
kontrolēt decentralizēto notekūdeņu
apsaimniekošanu)
(ĀNIEKRP
pasākums Nr.7.2.1.)

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”,
Būvvalde

2021.-2027.

ES fondu
finansējums
Cits finansējums

C6.4.1.3.
Dažādu
ar
klimata
parādībām saistītu risku apzināšana,
informācijas uzkrāšana, kartēšana
(ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.2.)

AID ĪIN, Būvvalde,
P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2023. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

C6.4.1.4. Identificēt jutīgākās valsts
un pašvaldību ēkas, kam būtu
nepieciešama pielāgošana klimata
pārmaiņām un to saistītajiem riskiem
(ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.3.)

ĪIN, AID
Energopārvaldnieks,
Būvvalde, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”

2023. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums
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5
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Šī pasākuma ietvaros pašvaldība,
balstoties uz energoefektivitātes un citiem
indikatoriem, izvērtēs un sagatavos
prioritāro sarakstu ar tām apdzīvotajām
vietām, kurās būtu jāizveido centralizētā
ūdens apgādes sistēma un par jaunu
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi.
Nepieciešams
paplašināt
sadzīves
kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu jaunu
notekūdeņu avotu izvadīšanu vidē. Tāpat
nepieciešams risināt esošo decentralizēti
attīrīto vai neattīrīto notekūdeņu izplūdi
vidē, īpaši novada ciematos, kur
apdzīvotības blīvums pieaug un kopējais
vidē izvadītais notekūdeņu apjoms ir
nozīmīgs.
Nepieciešams
ieviest
sistemātisku
uzskaiti tam, kādi riski un sekas ir radušās
un kādi ir materiālie un finansiālie šo
risku radītie zaudējumi. Tas ļaus
identificēt pasākumus, kas ir galvenokārt
vērsti uz esošo un nākotnes zaudējumu
mazināšanu.
Ir būtiski apzināt cik un kādas ēkas ir
pakļautas plūdu un citiem klimata
riskiem. Apzinot ēkas iespējams
stratēģiski
plānot
gan
vispārējos
pretplūdu pasākumus, gan izvērtēt
nepieciešamību veikt ēkās pārbūvi vai
rekonstrukciju, lai uzlabotu to noturību
pret ļoti augstām un zemām gaisa
temperatūrām. Pasākums iekļauts arī
Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām
plānā laika posmam līdz 2030. gadam.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7
Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2023. 2021.2030.

Finanšu resursi
vai avoti

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2
C6.4.1.5. Atjaunot un pielāgot
meliorācijas sistēmas, t.sk. apdzīvotās
vietās
(ĀNIEKRP
pasākums
Nr.7.2.4.)

3
ĪIN, AID APN, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”

C6.4.1.6. Esošu dambju un aizsprostu
pielāgošana
vai
uzlabošana
(ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.5.)

ĪIN, AID APN, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

C6.4.1.7. Veicināt tādu apstādījumu
veidošanu pilsētvidē, kas rada
noēnojumu (ĀNIEKRP pasākums
Nr.7.2.6.)

TPN, AID, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

ĀNIEKRP darba
grupa

2022.-2025.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

RV6.5: Enerģētiskās nabadzības mazināšana
U6.5.1: Mazināt enerģētisko C6.5.1.1.
Pašvaldības
atbalsts
nabadzību Ādažu novadā
energoefektivitātes
pasākumu
veicināšanai (ĀNIEKRP pasākums
Nr.4.2.2)
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5
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

6
Attīstības programmā ir iekļauti dažādi ar
meliorāciju un ūdens novadīšanas sistēmu
saistīti
pasākumi.
Šo
pasākumu
īstenošanā svarīgi ņemt vērā arī plūdu
riska zonas un plūdu riska prognozes.
Pasākums ir iekļauts arī Latvijas
pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā
laika posmam līdz 2030. gadam Rīcības
virziens 2.2. 3. pasākums.
Ņemot vērā, ka Ādažu novada pašvaldībā
ir novēroti gan regulāri pavasara palu
izraisīti plūdi, gan intensīvu nokrišņu
izraisīti plūdi, pašvaldības teritorijā esošo
dambju un aizsprostu tehniskais stāvoklis
ir jāuztur darba kārtībā. Kā arī ir jāplāno
pasākumi jaunu dambju un aizsprostu
būvniecībai, ja veicot plūdu riska izpēti,
tiek identificēta šāda nepieciešamība.
Attīstības programmā ir iekļauti dažādi
pretplūdu pasākumi.
Koki urbānā vidē, galvenokārt, nodrošina
to, ka ielu segumi un ēku fasādes
nepārkarst vasaras karstajās dienās, kā arī
nodrošina tīrāku gaisu, absorbējot uz
koku lapām daļu transporta radīto
putekļu. Zaļās teritorijas arī veicina plūdu
mazināšanu.

7
Carnikavas

Jau šobrīd Ādažu novada pašvaldība
izmanto vairākus instrumentus, ar kuriem
netieši ietekmē enerģijas patēriņu
dzīvojamo ēku sektorā. Viens vai vairāki
atbalsta mehānismi ir jāturpina izmantot
arī turpmāk:

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3

C6.5.1.2. Iedzīvotāju, biedrību un
namu
apsaimniekotāju
iesaiste
daudzdzīvokļu
ēku
atjaunošanā
(ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.5.)

Namu
apsaimniekošanas
uzņēmumi un
biedrības

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

2022. 2021.2027.

ES fondu
finansējums
Cits finansējums

5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
• Atbalsts ēku energoauditu un tehnisko
dokumentāciju izstrādei vai atbalsts
mazāk nodrošinātajiem iedzīvotājiem.
• Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides
tām daudzdzīvokļu ēkām, kas ir
atjaunotas.
• Pašvaldības organizētas kampaņas
iedzīvotāju informēšanai.
• Organizatoriskais
atbalsts
ēku
atjaunošanas procesā u.c.
Papildus pašvaldībai ir jāmeklē arī
instrumenti, kā dzīvokļu īpašniekus ne
tikai motivēt ar atbalsta instrumentiem,
bet arī uzliekot pienākumu savus
mājokļus sakārtot. Papildus pašvaldībai
arī jāizvērtē enerģētiskās nabadzības
ietekme
un
atbalsts
jūtīgākajām
iedzīvotāju grupām.
pašvaldībā būs jāveic virkne pasākumu,
lai daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas
process neapstātos un daudzdzīvokļu ēkas
novadā tiktu atjaunotas. Šis pasākums
ietvers pašvaldības kampaņā plānoto
pasākumu ieviešanu sadarbībā ar
iesaistītajiem uzņēmumiem.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7

Carnikavas

VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija
RV7.1: Prioritāro industriālo, komerciālo un lauksaimniecības teritoriju noteikšana, pašvaldības līdzdarbība šo teritoriju attīstībā, daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstība
U7.1.1:
Veidot
kompleksas
biznesa attīstības teritorijas un
veicināt industriālo teritoriju
nozīmīgākās
infrastruktūras
kompleksu attīstību
U7.1.2: Veicināt uzņēmējdarbības C7.1.2.1.
Biznesa
uzsākšanas
APN, Būvvalde,
2021.-2027.
Pašvaldības
Līdzfinansējuma nodrošināšana ES Carnikavas
attīstību
atbalsta nodrošināšana Carnikavā
Biedrība “Jūras
finansējums
projekta īstenošanai;
zeme”
ES fondu
Pieejamas uzņēmējdarbības speciālista
finansējums
konsultācijas biznesa uzsākšanai.
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Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2
C7.1.2.2. Piestātņu rekonstrukcija un
attīstība

3
APN, ĪIN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”

C7.1.2.3. Sabiedriskās
uzņēmumu attīstība

ēdināšanas

C7.1.2.4.
Pievadinfrastruktūras
attīstība rekreācijas objektiem
C7.1.2.5.
Veselības
pakalpojumu attīstība

U7.1.3: Izstrādāt PPP projektus
U7.1.4: Veidot novadu kā mazo
uzņēmumu darbībai un attīstībai
draudzīgu vidi, tajā skaitā veicināt
koprades telpu (projektu) radīšanu

tūrisma

C7.1.4.1. Tirdzniecības vietu izbūve

C7.1.4.2.
Zvejnieku
popularizēšana

aroda

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2027.

APN, Būvvalde, ĪIN,
PA “Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

APN, ĪIN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”,
Būvvalde
CNC, APN

2023. 2021.2027.

ĪIN, APN, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”

2023. 2021.2027.

CNC, Tautas nams
“Ozolaine”,
Sabiedrisko
attiecību nodaļa
SAN, APN, Vietēja
kopiena

2021.-2027.

88

2023. 2021.2027.

Finanšu resursi
vai avoti
5
ES fondu
finansējums
(t.sk. SAM
5.5.1.)
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Valsts
finansējums
(VKKF)

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

6
Slipa izbūve Gaujā pirms grīvas.

7
Carnikavas

Izveidota
pievadinfrastruktūra
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu
izbūvei pie Gaujas upes. Piesaistīts (ar
nomas tiesību izsoli) sabiedriskās
ēdināšanas uzņēmums (pie CNC).
Izveidota pievadinfrastruktūra jauniem
rekreācijas objektiem novadā.

Carnikavas

Veselības tūrisma produkta piedāvājums
dažādām
auditorijām,
informējot
apmeklētājus par jūras un priežu mežu
gaisa labvēlīgo ietekmi uz cilvēka
veselību u.c.

Carnikavas

Izbūvētas mūsdienīgas tirdzniecības
vietas,
t.sk.
vietējiem
produktu
ražotājiem, amatniekiem. Modernizēts
tirgus laukums.
Sagatavoti un izplatīti informatīvi
materiāli. Izveidoti interaktīvi stendi.
Pasākumi
CNC
zvejnieku
aroda
popularizēšanai,
kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanai. CNC izveidota
jauna ekspozīcija, veltīta nēģu ķeršanai un
apstrādei Latvijā. Tiek papildināts CNC
krājums par attiecīgu tematu. Tiek īstenoti
klātienes un tiešsaistes pasākumi CNC
zvejnieku
aroda
popularizēšanai,
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

ĪIN, APN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”

2023. 2021.2027.

C7.1.5.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju,
enerģijas ražošanas un alternatīvas
elektroenerģijas ieguves veidu izpēte
un
ieviešana
industriālajā
un
lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu
novadā

Energopārvaldnieks,
P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

C7.1.5.2. Citas aktivitātes videi
draudzīgas enerģijas ražošanas un
alternatīvu
tās
ieguves
veidu
ieviešanai
C7.1.5.3.
Atbalsta
programmas
izstrādāšana

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2023. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2023. 2021.2027.

C7.2.1.1.
Pētniecības
un
uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana
Mežgarciema uzņēmējdarbības un
inovāciju parkā

PA “Carnikavas
Komunālserviss”,
APN, ĪIN, JIN,
Sabiedrisko
attiecību nodaļa
SAN

2021.-2027.

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3

C7.1.4.3. Zivsaimniecības produktu
tiešās tirdzniecības vietu izveide
U7.1.5: Atbalstīt videi draudzīgu
tehnoloģiju
ieviešanu
un
izmantošanu industriālajā un
lauksaimnieciskajā ražošanā

U7.1.6: Īstenot jauno un citu
uzņēmēju konkursus
RV7.2: Pētniecības attīstīšana
U7.2.1: Sekmēt pētniecību un
uzņēmējdarbību
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5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Tiek īstenota sadarbība ar vietējo
zvejnieku un cepēju kopienu tradīciju
popularizēšanai un jaunu tūrisma
produktu izveides jomā. Tiek papildinātas
muzejpedagoģiskās programmas, īstenoti
dažādi projekti (brošūru izdošana,
paraugdemonstrējumi,
tematiskie
pasākumi, diskusijas un citi kopienu
vienojošie pasākumi).
Izveidotas zivsaimniecības produktu
tiešās tirdzniecības vietas Ādažu novadā.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7

Carnikavas

Veikta iespēju ieviest videi draudzīgas
enerģijas ražošanas un alternatīvas
elektroenerģijas ieguves veidus izpēte.
Izpētītas un ieviestas videi draudzīgas
tehnoloģijas
industriālajā
un
lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu
novadā.
Īstenotas citas aktivitātes videi draudzīgas
enerģijas ražošanas un alternatīvu tās
ieguves veidu ieviešanai.

Carnikavas

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta atbalsta programma videi
draudzīgu tehnoloģiju ieviešanai un
izmantošanai.

Carnikavas

Valsts
finansējums
ES fondu
finansējums

Piesaistīti uzņēmumi ar pievienoto
vērtību un pētniecisko darbību.

Carnikavas

Carnikavas

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3

U7.2.2: Atbalstīt pētniecību un
inovācijas Ādažu novadā

C7.2.2.1.
Aktivitāšu
īstenošana
pētniecības un inovācijas sekmēšanai

APN, IJN, CPS, SPII
“Piejūra”

Izpildes
termiņš vai
periods
4

2021.-2027.

Finanšu resursi
vai avoti
5
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

6

7

Īstenot aktivitātes pētniecības
inovāciju sekmēšanai.

un

Carnikavas

Pilnveidotas skolotāju un skolas vadošo
darbinieku zināšanas par to, kā skolā
ieviest kompetenču izglītību, ieviešot
projektu “Ekoskola”.
Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas
izglītības programmas.

Carnikavas

Izveidoti brīvdabas bērnudārzi un skolas.

Carnikavas

VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība
RV8.1: Vispārējās izglītības sistēmas attīstība
U8.1.1: Attīstīt jaunas izglītības C8.1.1.1.
Projekta
programmas un projektus
ieviešana

U8.1.2: Nodrošināt pirmsskolas
izglītības pakalpojumus visiem
novada bērniem no 1,5 gadu
vecuma

U8.1.3: Attīstīt novadā vienotu
izglītības telpu ar vienotu
pārvaldības sistēmu

“Ekoskola”

Izglītības nodaļa
IJN, Izglītības
iestādes

2021. 2022.2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

C8.1.1.2. EKO izglītības programmu
īstenošana (dabas resursu pieejamība)

Izglītības nodaļa
IJN,
Izglītības iestādes,
APN

2021. 2022.2027.

C8.1.1.3. Brīvdabas bērnudārzu un
skolu izveide

Izglītības nodaļa
IJN, Izglītības
iestādes
Izglītības nodaļa
IJN

2021. 2022.2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums

2021.

Pašvaldības
finansējums

Izveidots vienots bērnu reģistrs, to
pārrauga
no
izglītības
iestādēm
neatkarīgu personu komisija.

Carnikavas

C8.1.2.2. Bērnu skaita samazināšana
visu PII grupās

Izglītības nodaļa
IJN,
PII

2021.-2022.

Pašvaldības
finansējums

Carnikavas

C8.1.2.3. Iekļaujošas pirmsskolas
izglītības pieejamības nodrošināšana

Izglītības nodaļa
IJN, Izglītības
iestādes
Izglītības nodaļa
IJN,
Izglītības iestādes

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Visās bērnu grupās vienāds bērnu skaits.
Grupās nodrošināta individuālāka pieeja
bērniem.
Iekļaujošās izglītības nodrošināšana.
Tiek nodrošināta iekļaujošas pirmsskolas
izglītības pieejamība.

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Nodrošināta vienota izglītības sistēmas
pārvaldības sistēma.
Ieviestas skolēna apliecība – viedkarte kā
daudzfunkcionāls
rīks
ēdināšanas,
transporta
noslodzes,
pulciņa
apmeklējumu uzskaitei u.c.

Carnikavas

C8.1.2.1. Vienota Ādažu novada bērnu
reģistra
izveide
uz
novada
pirmsskolām.

C8.1.3.1. Vienotas izglītības sistēmas
pārvaldības sistēmas izveide
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Carnikavas

Carnikavas

Uzdevums
1
U8.1.4:
Izveidot
reģionālu
metodisko centru Ādažos (Ādaži,
Carnikava, Saulkrasti, Garkalne)
U8.1.5: Izveidot alternatīvās
vispārējās izglītības atbalsta
mehānismu

Pasākums, aktivitāte
2
C8.1.4.1. Pieaugušo un
izaugsmes centra izveide

Atbildīgie izpildītāji
bērnu

3
IJN

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2027.

Finanšu resursi
vai avoti
5
Pašvaldības
finansējums

C8.1.5.1.
Atbalsts
pārējām
alternatīvās izglītības iespējām

Alternatīvas
izglītības iestādes

2023.-2027.

C8.1.6.1. Sadarbības modeļa izstrāde
pirmsskolas izglītības nodrošināšanai
novadā visiem bērniem
C8.1.6.2.
Iespēju
izvērtēšana
sadarboties ar privāto sektoru jaunu
bērnudārzu izveidē
C8.1.6.3.
Līdzfinansējuma
nodrošināšana, lai vecāki saņemtu
bezmaksas pirmsskolas izglītības
iespējas saviem bērniem privātajā
pirmsskolas izglītības iestādē
RV8.2: Profesionālās ievirzes izglītības attīstība
U8.2.1: Attīstīt profesionālās C8.2.1.1. Mūzikas un mākslas skolas
ievirzes izglītības iestādes
konkurētspējas
palielināšana
integrētās izglītības sistēmas ietvaros

Izglītības nodaļa
IJN, Izglītības
iestādes
Izglītības nodaļa
IJN, Izglītības
iestādes
Izglītības nodaļa
IJN, Izglītības
iestādes,
Grāmatvedība

2022. 2021.2022.

Pašvaldības
finansējums
Valsts
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums

2022. 2021.2022.

Pašvaldības
finansējums

2022.-2023.

Pašvaldības
finansējums

CMMS

2022. 2021.2027.

CMMS

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Valsts
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums

ĀBJSS

2022.-2027.

ĀBJSS

2022.-2027.

U8.1.6: Īstenot privāto partnerību
pirmsskolas izglītībā

C8.2.1.2.
Konkurētspējīgas
profesionālās ievirzes programmas
pilnveide CMMS
C8.2.1.3. ĀBJSS filiāles izveide
Carnikavā
C8.2.1.4. Strukturētas sporta sekciju
sadalījuma veikšana
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Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
Izveidots
pieaugušo
izaugsmes centrs.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

bērnu

7
Carnikavas

izvēles

Carnikavas

Izstrādāts sadarbības modelis pirmsskolas
izglītības nodrošināšanai novadā visiem
bērniem.
Izvērtētas iespējas (analizējot + un -)
sadarboties ar privāto sektoru, jaunu
bērnudārzu izveidē.
Nodrošināts līdzfinansējumu, lai vecāki
saņemtu
bezmaksas
pirmsskolas
izglītības iespējas saviem bērniem
privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.

Carnikavas

CMMS ir iespēja apgūt jaunas
programmas – Čella, Alta, Mežraga,
Trombona un Kokles spēli.

Carnikavas

Izstrādāts konkurētspējīgas profesionālās
ievirzes programmas piedāvājums.

Carnikavas

Carnikavā izveidota ĀBJSS filiāle.

Carnikavas

Veikts
strukturēts
sporta
sekciju
sadalījums, ņemot vērā gan Ādažu, gan
Carnikavas sporta mantojumu, tradīcijas,

Carnikavas

Izglītības
iespēja.

iestādes

un

Carnikavas

Carnikavas

Finanšu resursi
vai avoti

3

Izpildes
termiņš vai
periods
4

C8.2.2.1. Atbalsts audzēkņu dalībai
tradicionālajos novada un valsts
pasākumos

CMMS

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

U8.2.3: Pilnveidot audzēkņu
mācību procesa radošu un
kvalitatīvu norisi

C8.2.3.1.
Atbalsts
dalībai
konkursos, festivālos, koncertos,
izstādēs, meistarklasēs, projektos un
citās aktivitātēs

CMMS

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

U8.2.4:
Organizēt
dažādus
koncertus, festivālus, konkursus,
izstādes,
meistarklases

C8.2.4.1. Atbalsts iestādes rīkoto
konkursu, festivālu organizēšanai
CMMS

CMMS

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

U8.2.2: Izkopt profesionālās
ievirzes
izglītības
iestāžu
tradīcijas
un
tradicionālos
pasākumus
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5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
pieejamo sporta infrastruktūru un
ģeogrāfisko novietojumu.
Turpināt
izkopt
un
attīstīt
tradicionālos pasākumus CMMS:
Jaunā mācību gada atklāšanas
pasākumu ar pedagogu koncertu
1.septembrī; Ziemassvētku koncertu;
Jauno
mūziķu un mākslinieku
konkursu “Mākslu duets”; CMMS
Mākslas nodaļas audzēkņu darbu
izstādes pavasarī – keramikas mākslas
darbu izstādi Lieldienās -Carnikavas
Novadpētniecības centrā, un mākslas
darbu izstādi Tautas namā “Ozolaine”;
Pavasara koncertu; Mātes dienas
koncertu.
CMMS audzēkņiem tiek nodrošināts
radošs, inovatīvs, laikmetam atbilstošs,
kvalitātīvs izglītības process modernā,
estētiski skaistā un radošā fiziskajā
vidē, stiprinot skolas prestižu un
piesaistot
skolai
arvien
vairāk
audzēkņu. Uzdevumi:
1. Motivēt pedagogus kļūt aktīvākiem
izglītības pārmaiņu procesos, sekojot
līdzi aktualitātēm radoša, inovatīva,
laikmetīga, kvalitatīva mākslas un
mūzikas
izglītības
procesa
nodrošināšanai.
2. Radīt mākslas un mūzikas skolas
estētikai un laikmetam atbilstošu –
modernu, sakoptu, radošu fizisko vidi.
Tiek izkoptas un attīstītas CMMS
koncertu, izstāžu, pasākumu tradīcijas
un īstenotas jaunas pasākumu idejas,
tostarp
meistarklases
skoals

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1
profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs

2

3

RV8.3: Interešu izglītības īstenošana
U8.3.1: Attīstīt interešu / C8.3.1.1. Esošās situācijas
neformālo izglītību
piedāvājuma izvērtējums

un

C8.3.1.2. Interešu izglītības kvalitātes,
piedāvājuma
un
pieejamības
pilnveidošana.
C8.3.1.3. Informatīvā un metodiskā
atbalsta nodrošināšana
maksas
interešu
izglītības
pakalpojumu
sniedzējiem
C8.3.1.4. Bērniem un jauniešiem
populāru jaunu interešu pulciņu
ieviešana

Izglītības nodaļa
IJN, Izglītības
iestādes, BJIC
Izglītības nodaļa
IJN, Izglītības
iestādes
Izglītības nodaļa
IJN, BJIC
Izglītības nodaļa
IJN, Izglītības
iestādes, BJIC
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Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

2021.-2027.

2022. 2021.2027.

2021.-2027.

5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
pedagogiem
un
audzēkņiem.
Uzdevumi:
1.Turpināt organizēt tradicionālos
pasākumus – koncertus, izstādes,
konkursu CMMS: Jaunā mācību gada
atklāšanas pasākumu ar pedagogu
koncertu 1.septembrī; Ziemassvētku
koncertu;
Jauno
mūziķu
un
mākslinieku
konkursu
“Mākslu
duets”; CMMS Mākslas nodaļas
audzēkņu darbu izstādes pavasarī –
keramikas mākslas darbu izstādi
Lieldienās
-Carnikavas
Novadpētniecības centrā, un mākslas
darbu izstādi Tautas namā “Ozolaine”;
Pavasara koncertu; Mātes dienas
koncertu.
2.Ieviest jaunas koncertu, izstāžu idejas
skolas radošo aktivitāšu stiprināšanai
un īstenot meistarklases pedagogiem
un audzēkņiem.
Izvērtēta esošā situācija par
interešu izglītības pakalpojumu

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7

maksas

Carnikavas

Pašvaldības
finansējum
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums

Īstenotas aktivitātes interešu izglītības
kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības
pilnveidošanai.
Nodrošināts informatīvais un metodiskais
atbalsts maksas interešu izglītības
pakalpojumu sniedzējiem

Carnikavas

Pašvaldības
finansējums
Valsts
finansējums

Novadā darbojošos interešu pulciņu
piedāvājums apmierina pieprasījumu.

Carnikavas

Carnikavas

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3

C8.3.1.5. Interešu pulciņu dalībnieku
piedalīšanās jomas pasākumos vietējā
mērogā un starptautiskā līmenī

Izglītības nodaļa
IJN, Izglītības
iestādes, pulciņu
vadītāji, BJIC

U8.3.2: Attīstīt vides izglītību

C8.3.1.6.
Pulciņu
skolotāju
meistarības celšana (kursi, pieredzes
apmaiņa)
C8.3.2.1.
“Zaļās”
domāšanas
veicināšana

pieaugušo

2021.-2027.

5
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
Valsts
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

C8.3.2.2.
Informatīvu
stendu
izvietošana dabas parkā “Piejūra”

CNC TIC

2021.-2027.

C8.3.2.3. Tūristiem domātu dabas
izglītības pasākumu izstrāde

Dabas parka
“Piejūra”
administrācija, CNC
TIC, Dabas
izglītības centrs

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Izglītības nodaļa
IJN, APN

2022. 2021.2027.

Izglītības nodaļa
IJN, Sabiedrisko
attiecību nodaļa
SAN, APN
Izglītības nodaļa
IJN, Izglītības
iestādes

2022.

C8.4.1.2. Aptaujas
iedzīvotājiem
Veicināt

2022. 2021.2027.

Finanšu resursi
vai avoti

IJN, Izglītības
iestādes, APN

RV8.4: Mūžizglītības, neformālās un tālākizglītības sekmēšana
U8.4.1: Plānot un ieviest C8.4.1.1. Mūžizglītības aktivitāšu
mūžizglītības kursus
īstenošana

U8.4.2:
izglītību

Izpildes
termiņš vai
periods
4

organizēšana

C8.4.2.1. Tālākizglītības pieprasījuma
noskaidrošana
un
tālākizglītības
plānošana
izglītības
iestāžu
pedagogiem
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2022. 2021.2017.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

6

7

Bērniem un jauniešiem nodrošināta
iespēja piedalīties interešu pulciņu
aktivitātēs vietējā un starptautiskā mērogā
(teātra izrādes, sporta sacensības,
izstādes, koncerti, konkursi, u.c.).
Celta pulciņu skolotāju meistarība (kursi,
pieredzes apmaiņa)

Carnikavas

Skolās un PII regulāri notiek “zaļās”
domāšanas pasākumi. Izvērtēta citu dabas
parku
izglītības
centru
pieredze.
Sagatavoti priekšlikumi dabas izglītības
pasākumiem novadā.
Dabas parka “Piejūra” teritorijā izvietoti
informatīvi stendi par floras un faunas
daudzveidību, dabas parka izmantošanas
iespējām un ierobežojumiem.
Izveidotas dabas takas. Ik gadu tūristu
skaits palielinās. Īstenoti dabas un
vides izglītības pasākumi. Pasākumu
apmeklētāju skaits pieaug.

Carnikavas

Īstenotas dažādas aktivitātes (kursi,
semināri u.c.) mūžizglītības īstenošanai.

Carnikavas

Noteikts, kāda veida mūžizglītības
aktivitātes būtu nepieciešams ieviest
(dejas, rotaslietu veidošana, gleznošana,
fiziskās aktivitātes u.c.).
Izveidotas
programmas
pedagogu
profesionālās meistarības pilnveidei, tai
skaitā
interesentiem
no
kaimiņu
novadiem.

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

5
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums

6
Noteikts,
kādas
tālākizglītības
programmas
ir
aktuālas
novada
iedzīvotājiem.
Nodrošināta
informācija
par
piedāvātajām programmām

7
Carnikavas

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

Carnikavas

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Organizētas apmācības, pasākumus bērnu
un
jauniešu
izglītošanai
par
uzņēmējdarbību.
Veicināts informatīvais un praktiskais
atbalsts
jauniešu
uzņēmējdarbības
uzsākšanai.
Sniegts atbalsts bērnu un jauniešu
iniciatīvu un biznesa ideju projektu
organizēšanai un īstenošanai.

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

Carnikavas

Izglītības nodaļa
IJN

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

Izglītības nodaļa
IJN, Sociālais
dienests, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”,
NVO

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Organizēti karjeras izglītības pasākumi,
piemēram, “Ēnu dienas”, ar iespēju ēnot
pašvaldības darbiniekus.
Nodrošinātas mācību prakses vietas
jauniešiem pašvaldības iestādēs un
novadā esošo uzņēmumos.
Veicināta
skolēnu
un
jauniešu
nodarbinātība un izveidotas brīvprātīgas
darba prakses vietas jaunu prasmju un
zināšanu praktisko iemaņu apguvei
skolēniem un jauniešiem.

Atbildīgie izpildītāji

1

3
Izglītības nodaļa
IJN

U8.4.4:
Īstenot
pašvaldības
finansētus un atbalstītus bērnu un
jauniešu biznesa ideju konkursus

2
C8.4.2.2. Tālākizglītības pieprasījuma
noskaidrošana
un
tālākizglītības
plānošana novada iedzīvotājiem
C8.4.2.3. Pašvaldības tīmekļvietnē,
sociālajos tīklos un preses izdevumā
ievietot informāciju par piedāvātajām
programmām
C8.4.3.1.
Apmācību,
pasākumu
organizēšana bērnu un jauniešu
izglītošanai par uzņēmējdarbību
C8.4.3.2. Informatīvā un praktiskā
atbalsta
veicināšana
jauniešu
uzņēmējdarbības uzsākšanai
C8.4.4.1. Atbalsts bērnu un jauniešu
iniciatīvu un biznesa ideju projektu
organizēšanai un īstenošanai

U8.4.5:
Veicināt
nodarbinātību

C8.4.5.1. Karjeras izglītības pasākumu
organizēšana

jauniešu

C8.4.5.2. Mācību prakses vietu
nodrošināšana jauniešiem pašvaldības
iestādēs un novadā esošo uzņēmumos
C8.4.5.3. Skolēnu un jauniešu
nodarbinātības
veicināšana
un
brīvprātīgā darba prakses izveide

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pasākums, aktivitāte

U8.4.3: Sniegt informāciju un
atbalstu
jauniešiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2022. 2021.2027.

Finanšu resursi
vai avoti

Uzdevums

Izglītības nodaļa
IJN, Sabiedrisko
attiecību nodaļa
SAN
Izglītības nodaļa
IJN,
Izglītības iestādes
Izglītības nodaļa
IJN,
Izglītības iestādes
APN, Izglītības
nodaļa IJN,
Izglītības iestādes,
Tautas nams
“Ozolaine”, Sporta
stratēģijas nodaļa,
NVO
Izglītības nodaļa
IJN

2021.-2027.

VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība
RV9.1: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada teritorijā
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Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1
U9.1.1: Paaugstināt esošo sociālo
pakalpojumu kvalitāti un sekmēt
pieejamību visā novada teritorijā

2
C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas
nodrošināšana ģimenei un bērnam ar
īpašām vajadzībām vai ierobežotām
iespējām
C9.1.1.2.
Individuālas
pieejas
veicināšana ģimenēm, kurās ir bērns
vai pieaugušais ar invaliditāti

3
APN, Sociālais
dienests, Izglītības
un jaunatnes lietu
speciālists IJN, NVO
APN, Sociālais
dienests, Izglītības
un jaunatnes lietu
speciālists IJN, NVO
APN, Sociālais
dienests, Izglītības
un jaunatnes lietu
speciālists IJN, NVO
APN, Sociālais
dienests, Izglītības
un jaunatnes lietu
speciālists IJN, NVO
Sociālais dienests,
Vadība
Sociālais dienests,
Būvvalde

U9.1.2: Pielāgot novada vidi un
infrastruktūru
personām
ar
funkcionāliem traucējumiem
U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos
pakalpojumus

C9.1.1.3.
Apdraudējuma
risku
mazināšana bērnu un jauniešu fiziskai
un
emocionālai
integrēšanai
sabiedrībā
C9.1.1.4. Adoptējamajiem bērniem un
adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm
psiholoģiskās palīdzības, informatīvā
un metodiskā atbalsta nodrošināšana
C9.1.1.5. Veselības rehabilitācijas
centra izveide
C9.1.2.1.
Vides
pieejamības
nodrošināšana dzīvesvietās
C9.1.3.1.
ESF
projekta
“Daudzdisciplināri
rehabilitācijas
pakalpojumi bērniem ar īpašām
vajadzībām un viņu likumiskajiem
pārstāvjiem” īstenošana
C9.1.3.2. Dienas centra pakalpojumu
nodrošināšana 6 personām ar GRT
Stacijas ielā 5 Carnikavas alternatīvās
aprūpes centra “Pīlādzis” telpās

RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē
U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu C9.2.1.1. Ģimenes ārstu prakšu
infrastruktūras attītību
telpu aprīkojums un iekārtu iegāde

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2027.

Finanšu resursi
vai avoti

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

6
Nodrošināti
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumi ģimenei un bērnam ar
īpašām vajadzībām vai ierobežotām
iespējām.
Veicināta individuāla pieeja ģimenēm,
kurās ir bērns vai pieaugušais ar
invaliditāti.

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Mazināti apdraudējuma riski bērnu un
jauniešu
fiziskai un
emocionālai
integrēšanai sabiedrībā.

Carnikavas

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Carnikavas

2023. 2022.2025.
2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Sociālais dienests,
NVO

2021.-2022.

ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Sociālais dienests,
APN

2021.-2023.
2024.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Nodrošināta psiholoģiskā palīdzība,
informatīvais un metodiskais atbalsts
nodrošināšana adoptējamajiem bērniem
un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm.
Izveidots veselības rehabilitācijas centrs
ar ūdens un fizioterapijas pakalpojumiem.
Nodrošinātas uzbrauktuves, pandusi,
pacēlāji un citi palīglīdzekļi personām ar
funkcionāliem traucējumiem.
Nodrošināti
daudzdisciplināri
rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar
īpašām
vajadzībām
un
viņu
likumiskajiem
pārstāvjiem
dzīves
kvalitātes uzlabošana. Kalngalē.
Paplašināti un dažādoti centra sniegtie
pakalpojumi personām ar GRT. Projekta
“Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas
īstenošanai
Carnikavas
novadā”
ietvaros.

Vadība

2022.-2025.

Pašvaldības
finansējums

Ģimenes ārstu prakšu vietas aprīkotas
ar
modernu
rehabilitācijas
un
medicīnas aprīkojumu.

Carnikavas
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5
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

7
Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas
Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Finanšu resursi
vai avoti

3
Vadība

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2022.-2025.

Sociālais dienests

2022.-2025.

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1
U9.2.2:
Nodrošināt
jaunus
diagnostikas un ārstniecības
pakalpojumus
U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas
nodaļu
U9.2.4: Izveidot PSIA “Ādažu
slimnīca”
kā
medicīnas
speciālistu (rezidentu) mācību
bāzi
U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību, tajā
skaitā modernizējot slimnīcas
tīmekļa vietni

2
C9.2.2.1. Zobārstniecības kabinetu
izveide

C9.2.5.1. Ģimenes ārstu prakšu vietu
nodrošināšana

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

5
Pašvaldības
finansējums

6
Izveidoti zobārstniecības kabineti.

7
Carnikavas

Pašvaldības
finansējums

Ģimenes ārstiem pieejamas nomas telpas
prakses darbībai Carnikavā.

Carnikavas

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Izveidota jauna mūsdienu prasībām
ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra –
skeitparks un pumpu trase.

Carnikavas

Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zonas
apdzīvotajos novada ciemos (Garciemā,
Gaujā u.c.).

Carnikavas

Izveidotas apgaismotas trases. Uzstādīti
soliņi, moduļi (ģērbtuves). Izveidotas
auto stāvvietas.

Carnikavas

Pašvaldības
finansējums

Izveidota porta piramīda – pieaugušo
sporta komandas (basketbols, florbols,
volejbols, futbols)

Carnikavas

VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība
RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība
U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās C10.1.1.1. Skeitparka ierīkošana
atpūtas un ekstrēmo sporta veidu Carnikavā
infrastruktūru (velo pumpu trases,
skeitparki,
kāpšanas
sienas
u.tml.), t.sk. novada ciemos
C10.1.1.2. Sporta aktivitāšu zonu
izveide ciemos

U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta
un aktīvās atpūtas centru
“ZIBEŅI”

C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas
infrastruktūras izveide “Zibeņu” parkā

RV10.2: Sporta pēctecības attīstīšana
U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu C10.2.1.1. Sporta piramīdas –
– pieaugušo sporta komandu pieaugušo
sporta
komandu
izveidošana (basketbols, florbols, izveidošana (basketbols, florbols,
volejbols, futbols)
volejbols, futbols)

Ādažu sporta centrs
Sporta nodaļa

2021.-2027.

Sporta nodaļa, APN,
Ādažu sporta centrs

2023.-2025.

Sporta nodaļa, APN,
Ādažu sporta centrs

2027.

Sporta stratēģijas
nodaļa

2021.-2027.
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Pasākums, aktivitāte

Uzdevums

1
2
U10.2.2: Noteikt prioritāros C10.2.2.1. Prioritāro sporta veidu
sporta veidus
noteikšana
RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana
U10.3.1: Izstrādāt un īstenot C10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde
atbalsta sistēmu sportistu dalībai sportistu dalībai sacensībās, sporta
sacensībās, sporta sacensību sacensību
organizēšanai,
sporta
organizēšanai, sporta organizāciju organizāciju darbības nodrošināšanai
darbības nodrošināšanai
C10.3.1.2.
Dalība
valsts
un
starptautiskās
nozīmes
sporta
pasākumos
U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus C10.3.2.1. Sporta pasākumu rīkošana
U10.3.3:
apmācības

Organizēt

peldēt

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2022.

Finanšu resursi
vai avoti
5
Pašvaldības
finansējums

6
Noteikti prioritārie sporta veidi

7
Carnikavas

Sporta stratēģijas
nodaļa

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta atbalsta sistēma sportistu
dalībai sacensībās, sporta sacensību
organizēšanai,
sporta
organizāciju
darbības nodrošināšanai.

Carnikavas

Sporta stratēģijas
nodaļa

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Dalība pašvaldību sporta spēlēs u.c.
sporta pasākumos.

Carnikavas

Sporta stratēģijas
nodaļa
Izglītības iestādes,
Jaunatnes lietu
speciālists IJN,
Sporta stratēģijas
nodaļa, NVO

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Noorganizēti sporta pasākumi.

Carnikavas

Ieviestas
peldēšanas
apmācības
programmas izglītības iestādēs.

Carnikavas

Augstas
mākslinieciskās
kvalitātes
kultūras pasākumi:
• Populāru mūzikas grupu koncerti.
• Klasiskās kamermūzikas koncerti.
• Profesionālu teātru viesizrādes.
• Dabas koncerti un izrādes.
• Mākslas plenēri un performances.
• Starpžanru
un
eksperimentāli
projekti.
• Zvejnieku svētki.
• Nēģu svētki.
• Gadskārtu svētki.
Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras
jomā.

Carnikavas

Atbildīgie izpildītāji

C10.3.3.1. Peldēšanas apmācības
programmas
ieviešana
izglītības
iestādēs

3
Sporta stratēģijas
nodaļa

2022.-2027.

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība
RV11.1: Daudzveidīgas kultūras dzīves attīstība
U11.1.1: Regulāri uzturēt novada C11.1.1.1.
Kultūras
pasākumu
svētkus,
kultūras organizēšana un amatiermākslas
pasākumus,
amatiermākslas tradīciju nodrošināšana
tradīcijas un papildināt kvalitatīvu
brīvā laika pavadīšanas iespēju
klāstu

Kultūras iestādes,
CNC
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2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2
C11.1.1.2.
Dalība
valsts
un
starptautiskas
nozīmes
kultūras
pasākumos

3
Tautas nams
“Ozolaine”, CNC

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2027.

Finanšu resursi
vai avoti

Tautas nams
“Ozolaine”,
Sabiedrisko
attiecību nodaļa
SAN
RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana
U11.2.1: Nodrošināt zinātniski C11.2.1.1. Zinātniski populāru lekciju/
Bibliotēka
populāru lekciju/ nodarbību ciklu nodarbību
ciklu
nodrošināšana
dažādām lietotāju grupām
dažādām lietotāju grupām
U11.2.2: Organizēt apmācību C11.2.2.1. Apmācību nodarbību
Bibliotēka
nodarbības informācijpratībā un organizēšana informācijpratībā un
medijpratībā
medijpratībā

2022. 2021.2027.

5
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

2021.-2027.

U11.2.3: Organizēt tikšanās ar C11.2.3.1. Tikšanos ar grāmatu
Bibliotēka
grāmatu autoriem, ilustratoriem, autoriem, ilustratoriem, izdevējiem
izdevējiem
organizēšana
U11.2.4: Piedalīties un veicināt C11.2.4.1. Dalība bērnu un jauniešu
Bibliotēka
dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas
programmā
lasītveicināšanas
programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās
“Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas
programmas
U11.2.5:
Organizēt
literāri C11.2.5.1.
Literāri
izglītojošu
Bibliotēka
izglītojošas
nodarbības
un nodarbību un pasākumu organizēšana
pasākumus pašvaldības PII un pašvaldības PII un skolas audzēkņiem
skolas audzēkņiem
RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība un integrēšana tūrisma objektos
U11.3.1:
Izpētīt,
digitalizēt C11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu
CNC
vēsturiskos
materiālus
par un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos
kultūrvēsturiskiem objektiem
u.c. iestādēs, to digitalizēšana

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums

C11.1.1.3. Reklāmas un informācijas
nodrošināšana
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

6
Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras
jomā.

7
Carnikavas

Drukātajos un elektroniskajos plašsaziņas
līdzekļos pieejama informācija par
kultūras pasākumiem novadā. Sagatavoti
sižeti TV (video) par novada svētkiem.

Carnikavas

Nodrošinātas
zinātniski
populāras
lekcijas/ nodarbību cikli dažādām
lietotāju grupām.
Noorganizētas apmācību nodarbības
informācijpratībā un medijpratībā.

Carnikavas

Noorganizētas tikšanās ar grāmatu
autoriem, ilustratoriem, izdevējiem.

Carnikavas

Carnikavas

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Piedalīšanās
bērnu
un
jauniešu
lasītveicināšanas
programmā
“Bērnu/Jauniešu
žūrija” un citās
programmas.

Carnikavas

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

Noorganizēti
literāri
izglītojošas
nodarbības un pasākumus pašvaldības PII
un skolas audzēkņiem.

Carnikavas

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Arhīvos u.c. iestādēs gan pašu spēkiem,
gan arī piesaistot jomas speciālistus un
kopienas pārstāvjus – interesentus,
izpētīti kultūrvēsturiskie objekti un
vēsturiskie materiāli.

Carnikavas

Finanšu resursi
vai avoti

3
APN, CNC

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2022.

C11.3.3.1.
Iegūto
rezultātu
prezentēšana, veidojot ekspozīcijas un
tematiskās izstādes muzejiskajās
iestādēs, vadot ekskursijas un
organizējot pasākumus, kā arī veidojot
dažāda rakstura publikācijas

CNC

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

C11.3.4.1.
Jauno
mākslinieciski
augstvērtīgo objektu – veltījumu
novadniekiem – izveide un pasākumu
īstenošana
C11.3.5.1. Kapavietu, piemiņas vietu
sakopšana, esošo objektu uzturēšana,
jauno objektu izveidošana

CNC

2021.-2027.

CNC

C11.3.6.1. Kultūrvēsturisko vērtību
saglabāšana

CNC

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

2
C11.3.2.1. Militārās vēstures izpēte,
militāra tūrisma objekta izveide
Mežgarciemā

U11.3.3:
Prezentēt
iegūtos
rezultātu, veidojot ekspozīcijas un
tematiskās izstādes muzejiskajās
iestādēs, vadot ekskursijas un
organizējot pasākumus, kā arī
veidojot
dažāda
rakstura
publikācijas
U11.3.4:
Organizēt
jauno
mākslinieciski
augstvērtīgo
objektu – veltījumu novadniekiem
– izveidi un pasākumus
U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un
uzturēt piemiņas vietas (t.sk.
kapos),
uzstādot informatīvi
izzinoša satura norādes

U11.3.6:
Atbalstīt
kultūrvēsturisku
vērtību
saglabāšanu, veidot mūsdienīgu

Uzdevums
1
U11.3.2: Apzināt,
izpētīt
novada
mantojumu objektus

zinātniski
militāro
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5
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

6
Īstenots militārā mantojuma tūrisma
projekts “Militarty Heritage”. Izvietoti
informatīvi stendi pie padomju armijas
pretgaisa aizsardzības karaspēka daļas
pilsētiņas Mežgarciemā, stendu saturs par
20. gs. Militāro vēsturi. Tiek veikts
pētījums par 20. gs. Militaro vēsturi.
Militārie objekti ir integrēti tematiskajā
tūrisma piedāvājumā.
Prezentēti iegūtie rezultāti, veidojot
ekspozīcijas un tematiskās izstādes
muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas
un organizējot pasākumus, kā arī veidojot
dažāda rakstura publikācijas.

7
Carnikavas

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Izveidoti jauni mākslinieciski augstvērtīgi
objekti – veltījumi novadniekiem.

Carnikavas

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
ES fondu
finansējums

Carnikavas

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Esošie pieminekļi un piemiņas vietas
(upuru piemiņas vietas, karavīru kapi,
piemiņas vietas un pieminekļi) tiek
uzturēti kārtībā, pēc nepieciešamības ir
uzstādītas informatīvā izzinoša satura
norādes, informatīvie stendi. Kopā ar
tūrisma attīstības speciālistiem tiek
izveidoto tematiskie maršruti un veikti
pētījumi, tiek īstenota sadarbības ar
izglītības
iestādēm
un
kopienu
pieminekļu uzturēšanas un saistīto tēmu
pētniecība un prezentēšanā dažādām
sabiedrības grupām.
Saglabātas kultūrvēsturiskās vērtības.
Izveidotas jaunas ekspozīcijas, restaurēti

Carnikavas

Carnikavas

Finanšu resursi
vai avoti

3

Izpildes
termiņš vai
periods
4

APN, CNC

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Sporta stratēģijas
nodaļa
CNC

2022. 2021.2027.
2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1
tūrisma piedāvājumu, balstoties
uz senām tradīcijām

2
C11.3.6.2. Zvejniecības piekrastes
mantojuma
popularizēšana
un
nodošana
tālāk,
izveidojot
mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu,
balstoties uz senām tradīcijām
C11.3.6.3. Informācijas par novada
sporta vēsturi apkopošana
C11.3.6.4. Jaunu tūrisma maršrutu un
produktu izveide tūristu un interesentu
piesaistīšanai,
novada
kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai

5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
un
uzturēti
kultūrvēsturiskie
un
arheoloģiskie objekti (kuģa vraks).
Zvejniecības piekrastes mantojums tiek
popularizēts un nodots tālāk, izveidojot
mūsdienīgu
tūrisma
piedāvājumu,
balstoties uz senām tradīcijām.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7

Carnikavas

Apkopota informācija par novada sporta
vēsturi.
Izveidoti jauni tūrisma maršruti un
produkti
tūristu
un
interesentu
piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās
nozīmes izcelšanai.

Carnikavas
Carnikavas

VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība
RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana
U12.1.1:
Sekmēt
atbalstu C12.1.1.1.
Novada
daudzbērnu
daudzbērnu ģimenēm, senioriem ģimeņu
privilēģiju
programmas
un
sociāli
neaizsargātajām pilnveidošana atbilstoši valsts un
iedzīvotāju grupām
pašvaldības politikas nostādnēm
ģimenes un veselības jomā
C12.1.1.2.
Senioru
sabiedriskās
aktivitātes veicināšana un iesaistīšana
sabiedriskajos procesos
C12.1.1.3.
Senioru
organizāciju atbalstīšana

C12.1.1.4.
organizēšana

Radošo

nevalstisko

darbnīcu

Izglītības nodaļa
IJN, Sociālais
dienests, Senioru
biedrības

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Ieviestie pasākumi ģimeņu privilēģijas
programmas pilnveidošanai.

Carnikavas

Izglītības nodaļa
IJN, Sociālais
dienests, Senioru
biedrības
Izglītības nodaļa
IJN, Sociālais
dienests, Senioru
biedrības
APN, Izglītības
nodaļa IJN,
Izglītības iestādes,
Tautas nams
“Ozolaine”, Sporta
stratēģijas nodaļa,
NVO

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Veicinātas
senioru
aktivitātes
viņu
sabiedriskajos procesos.

sabiedriskās
iesaistīšanai

Carnikavas

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Sniegts atbalsts senioru NVO transporta
apmaksai.

Carnikavas

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Organizētas radošas darbnīcas bērniem un
jauniešiem.

Carnikavas
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Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2027.

Finanšu resursi
vai avoti

APN, Sporta
stratēģijas nodaļa,
brīvprātīgie

2021. 2022.2023.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
(SAM9.2.4.2.)

C12.1.2.2. Pasākumu, nodarbību un
dažādu aktivitāšu organizēšana visām
vecuma grupām.

Sociālais dienests,
IJN, Sporta
stratēģijas nodaļa

2021.-2023.

C12.1.2.3. Veselības stundu ieviešana
pirmsskolās, pamatskolā

Izglītības iestādes,
Jaunatnes lietu
speciālists IJN,
APN, Tautas nams
“Ozolaine”, Sporta
stratēģijas nodaļa,
NVO
Izglītības iestādes,
Jaunatnes lietu
speciālists IJN,
APN, Tautas nams
“Ozolaine”, Sporta
stratēģijas nodaļa,
NVO

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

2021.-2027.

APN, Izglītības
nodaļa IJN,
Izglītības iestādes,
Tautas nams
“Ozolaine”, Sporta
stratēģijas nodaļa,
NVO

2022.-2027.

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2
C12.1.1.5. Ekskursiju un saturīga
brīvā laika (ārpus nodarbībām)
pavadīšanas iespēju nodrošināšana
C12.1.2.1.
Veselīga dzīvesveida
veicināšana

3
CNC

U12.1.2: Veicināt NVO un citu
iestāžu
darbību
veselīga
dzīvesveida un ģimenes vērtību
popularizēšanā un pašvaldības
politikas veidošanā bērnu un
ģimenes jomā

C12.1.2.4. Izglītojošo, kultūras un
sporta
pasākumu
organizēšana
ģimenēm
(bērniem,
jauniešiem,
vecākiem un senioriem)

RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana
U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā C12.2.1.1.
Pakalpojumu
klāsta
iedzīvotāju
sociālā
atbalsta dažādošana interešu un atbalsta
sniegšanas punkta spējas
centros bērniem, jauniešiem un
senioriem
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5
Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

6
Nodrošinātas ekskursijas un saturīga
brīvā
laika
(ārpus
nodarbībām)
pavadīšanas iespējas.
Skolās regulāri notiek pasākumi skolēnu
un to ģimeņu veselīga dzīvesveida
veicināšanai. Veselīga dzīvesveida nedēļa
novadā.
SAM
9.2.4.2.
projekts
“Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības veicināšanai Carnikavas
novadā”.
Noorganizēti pasākumi, nodarbības un
dažādas aktivitātes visām iedzīvotāju
grupām, kā arī iegādāts veselības
veicinošais inventārs.
Ieviestas veselības stundas pirmsskolās,
pamatskolā.

7
Carnikavas

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Organizēti Izglītojošo, kultūras un sporta
pasākumu dažādām iedzīvotāju grupām,
ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem
un senioriem).

Carnikavas

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Dažādots pakalpojumu klāsts interešu un
atbalsta centros bērniem, jauniešiem un
senioriem dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1
2
U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli
neaizsargātajām
iedzīvotāju
grupām
RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana
U12.3.1:
Nodrošināt C12.3.1.1.
Drošības
marķējumu
iedzīvotājiem drošu vidi visā izvietošana pludmalē un iekārtotajās
administratīvajā teritorijā, t.sk., peldvietās
ugunsdrošību, civilo drošību,
drošību uz ūdens u.c.
C12.3.1.2. Kontroles veikšana un
uzraudzība uz ūdeņiem piesaistot
pašvaldības
policijas
darbinieku
norīkojumā un bezpilota lidaparātu jeb
dronu
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

U12.3.2: Organizēt preventīvus
pasākumus par drošību un
policijas darbu

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

5

6

7

APN, ĪIN, Sporta
stratēģijas nodaļa,
P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2020.-2022.
2023.-2024.

Pašvaldības
finansējums

Glābšanas
dienestam
nepieciešamā infrastruktūra.

izveidota

Carnikavas

CPP ĀNPP

2021.-2023.

Pašvaldības
finansējums

Nodrošināta kontrole un uzraudzība uz
ūdeņiem, piesaistot pašvaldības policijas
darbinieku norīkojumā un bezpilota
lidaparātu jeb dronu.

Carnikavas

ITN nodaļa, ĪIN
APN, CPP ĀNPP

2021.-2023.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Valsts
finansējums
(Valsts zivju
fonds)

Carnikavas

CPP ĀNPP

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

Carnikavas,
Kalngales,
Mežciema,
Garciema (Mežgarciema), Garupes,
Gaujas, Siguļu un Lilastes ciemos
publiskās
vietās
uzstādītas
videonovērošanas kameras. Videokameru
iegāde un uzstādīšana, efektīvākas un
kvalitatīvākas sabiedriskās kārtības un
drošības
nodrošināšana
iedzīvotāju
labklājībai. Jaunajos objektos tiek
iekļauta videonovērošana.
Izstrādāti prezentatīvie materiāli novada
iedzīvotājiem. Palielināta iedzīvotāju
izpratne par drošību un rīcību. savstarpējo
uzticēšanos,
atgriezeniskā
saites
komunikāciju.

Pārskatītas no noteiktas Carnikavas
pagasta teritorijas ciemu robežas.

Carnikavas

Atbildīgie izpildītāji

C12.3.2.1:
Novada
iedzīvotāju
izglītošana par to, ka policijas darbs ir
uz sabiedrību vērsts

3

Carnikavas

VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība
RV13.1: Plānošanas dokumentu izstrāde
U13.1.1:
Aktualizēt
Ādažu C13.1.1.1. Carnikavas pagasta ciemu
novada teritorijas plānojumu
teritorijas robežu pārskatīšana

TPN, Vadība,
Būvvalde, APN,
Juridiskā daļa JIN
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2022. 2021.2023.

Pašvaldības
finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

1

U13.1.2:
Izstrādāt
jaunus,
aktualizēt esošos plānošanas
dokumentus

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2027.

Finanšu resursi
vai avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

5
Pašvaldības
finansējums

6
Īstenotas aktivitātes Carnikavas pilsētas
robežu noteikšanai.

7
Carnikavas

2021.-2023.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Carnikavas

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
(ES Interreg
Central Baltics)
Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts jauns Ādažu novada teritorijas
plānojums. Izstrādāti jauni apbūves
noteikumi, kuros iekļauta obligāta prasība
elektro-auto uzlādes staciju izbūvei pie
pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un
daudzdzīvokļu ēkām.
Izstrādātas pagasta publiskās telpas
infrastruktūras vadlīnijas – tematiskais
plāns
publiskai
infrastruktūrai,
apstiprināts tematiskais plāns.
Apstiprināts Ādažu novada ilgtspējīgas
enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz
2030.gadam.
Apstiprināta jauna Ādažu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģija.

Carnikavas

Veikta
Ādažu
novada
Attīstības
programmas Rīcības plāna un Investīciju
plāna aktualizācija.

Carnikavas

Veiktas Ādažu
aptaujas.

Carnikavas

C13.1.1.3. Jauna Ādažu novada
teritorijas plānojuma izstrāde

3
TPN, Būvvalde, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”
TPN, Būvvalde,
APN, ĪIN

C13.1.2.1. Carnikavas publiskās telpas
vadlīniju – tematiskā plāna publiskai
infrastruktūrai – izstrāde

TPN, ĪIN, Būvvalde,
P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

C13.1.2.2. Ādažu novada ilgtspējīgas
enerģētikas un klimata rīcība plāns
līdz 2030.gadam izstrāde
C13.1.2.3. Jaunās Ādažu novada
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas
izstrāde, aktualizācija
C13.1.2.4. Ādažu novada attīstības
programmas aktualizācija

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”,
APN
APN, Būvvalde

2021.-2027.

APN

2022.-2027.

TPN, SAD SAN,
APN

2021. 2022.2027.

C13.1.1.2.
plānošana

2
Carnikavas

Atbildīgie izpildītāji
pilsētas

U13.1.3: Izstrādāt pašvaldības
lokālplānojumus
un
detālplānojumus
ciemu
teritorijām
RV13.2: Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstības plānošanas procesos
U13.2.1: Organizēt iedzīvotāju C13.2.1.1. Ādažu novada iedzīvotāju
aptaujas
un
publiskās viedokļu aptaujas organizēšana
apspriešanas

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums

Pašvaldības
finansējums

VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām
RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām
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novada

iedzīvotāju

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

Carnikavas

Carnikavas

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1
U14.1.1: Īstenot sadarbību ar
kaimiņu pašvaldībām

2
C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības
veicināšana rekreācijas un tūrisma
pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera
iniciatīvas “Saviļņojošā Vidzeme”
ietvaros

3
APN, CNC TIC

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2027.

C14.1.1.2. Vienota tūrisma galamērķa
– Vidzemes piekrastes – attīstība

CNC APN, TIC

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

C14.1.1.3. Gaujas maršrutu un tūrisma
produktu izstrāde un popularizēšana

APN, CNC TIC

2022. 2021.2027.

kaimiņu

CNC TIC, Kultūras
nams

2022. 2021.2027.

C14.1.1.5. Sadarbība ar kaimiņu
pašvaldībām sporta jomā
C14.1.1.6. Sadarbība ar citām
pašvaldībām dažādās jomās

Sporta stratēģijas
nodaļa, APN
APN, Administratīvā
nodaļa

2021.-2027.

C14.1.1.4. Sadarbība ar
pašvaldībām kultūras jomā
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2021.-2027.

Finanšu resursi
vai avoti
5
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

6
Veicināta novada uzņēmēju sadarbība
piekrastes teritorijā – uzņēmēju dienas
u.c. saistošas aktivitātes.
Nodrošināts
novada
uzņēmēju
konkurētspējas
pieaugums
un
pakalpojumu pieprasījuma pieaugums,
piedaloties saistošās aktivitātēs. Īstenots
SAM 5.5.1. projekts Kultūras objektu
būvniecība (Saviļņojošā vidzeme).
Veicināta kopēju pasākumu rīkošana un
vienota galamērķa popularizēšana.
Uzņēmēji sadarbojas Vidzemes tūrisma
klastera attīstībā.

7
Carnikavas

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Izveidoti pārrobežu sadarbības projekti,
veicinot ūdens tūrisma attīstību.

Carnikavas

Īstenoti dažādi kultūras pasākumi
sadarbībā ar kaimiņu novadiem.

Carnikavas

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Īstenoti sporta pasākumi sadarbībā ar
kaimiņu novadiem.
Pieredzes apmaiņa ar sadraudzības
pašvaldībām – Legionova (Varšavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

APN, CNC TIC, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”,
Dabas aizsardzības
pārvalde

2021.-2027.

C14.1.1.8. Satiksmes ar Rīgu
sekmēšana sadarbībā ar Rīgas pilsētu

ĪIN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”,
APN

2022. 2021.2027.

C14.1.2.1. Sadarbības modeļa izveide
starp
pašvaldību,
mūžizglītības
programmu
piedāvātājiem
un
uzņēmējiem

Izglītības nodaļa
IJN

2022. 2021.2027.

C14.1.2.2. Sadarbība ar novada
uzņēmējiem, organizējot kopīgus
pasākumus
uzņēmējdarbības
un
nodarbinātības veicināšanai jauniešu
vidū
C14.1.2.3. Sadarbība ar militārā
mantojuma objektu īpašniekiem
C14.1.2.4. Sadarbība ar Carnikavas
zvejniekiem zvejniecības piekrastes

Vadība

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
(t.sk. SAM
5.4.1.1.)
Cits finansējums
Pašvaldības
budžets
ES fondu
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums

CNC

2021. 2022.2027.
2021,2022.2027.

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3

C14.1.1.7. Labiekārtotu un aprīkotu
dabas taku ierīkošana Piejūras dabas
parkā sadarbībā ar Rīgas pilsētu

U14.1.2: Īstenot sadarbību ar
privātajiem
investoriem,
uzņēmējiem, privātpersonām

CNC, APN
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5
ES fondu
finansējums

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
piepilsēta Polijā), Tsageri (Gruzija),
Dņepras rajona Obukhovas ciema
padome (Ukraina). Popularizēta labā
prakse pašvaldības un tās iestāžu
speciālistiem. Modernizēti pašvaldības
pakalpojumi. izstrādāti bukleti par
pašvaldības
paveikto,
rezultātu
apkopojums, nodrošināta publicitāte
elektroniskajos un drukātajos plašsaziņas
līdzekļos.
Sadarbībā ar Rīgas pilsētu izveidotas un
labiekārtotas dabas takas, kas var tikt
izmantotas gan ziemā, gan vasarā
(atbilstoši
dabas
parka “Piejūra”
aizsardzības plānam). Nodrošinātas
mācību ekskursijas pa dabas takām.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7

Carnikavas

Saskaņoti sabiedriskā transporta laiki.
Nodrošināta mikroautobusu satiksme uz
Jaunciemu. Izbūvēti veloceļi uz Rīgu.

Carnikavas

Izveidots sadarbības modelis, nodrošināta
iespēja iedzīvotājiem paaugstināt savu
kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus
prasībām, savām interesēm.

Carnikavas

Īstenota sadarbība ar novada uzņēmējiem,
organizējot
kopīgus
pasākumus
uzņēmējdarbības un nodarbinātības
veicināšanai jauniešu vidū.

Carnikavas

Īstenota sadarbība ar militārā mantojuma
objektu īpašniekiem.
Īstenota sadarbība ar Carnikavas
zvejniekiem zvejniecības
piekrastes

Carnikavas
Carnikavas

Finanšu resursi
vai avoti

3

Izpildes
termiņš vai
periods
4

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2022. 2021.2027.

Cits finansējums

C14.1.5.1. Projekta “LIFE CoHabit
2016-2020” īstenošana

APN, Dabas
aizsardzības pārvalde,
Rīgas pilsētas dome

2019.-2021.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas
parkam “Piejūra”. Īstenoti dabas
aizsardzības
pasākumi.
Pasākumi
invazīvo sugu apkarošanai.

Carnikavas

C14.1.5.2.
Ekotūrisma
izveide novada teritorijā

Dabas parka
“Piejūra”
administrācija, CNC
TIC, Dabas
izglītības centrs

2021.-2027.

ES fondu
finansējums

Izveidoti vismaz 2 ekotūrisma maršruti.

Carnikavas

C14.1.7.1. Pirmsskolas, pamatskolas
un profesionālās izglītības iestāžu
sadarbības veicināšana ar NVO un
vecākiem

Izglītības iestādes,
Jaunatnes lietu
speciālists IJN,
APN, Tautas nams
“Ozolaine”, Sporta
stratēģijas nodaļa,
NVO

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums

Īstenota NVO un citu iestāžu sadarbība
veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību
popularizēšanā un pašvaldības politikas
veidošanā bērnu un ģimenes jomā.

Carnikavas

C14.1.7.2. Sadarbība ar vietējo
rīcības grupu Atbalsts sniegšana
vietējai rīcības grupai (VRG)

APN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Līdzdalība VRG stratēģijas izstrādē,
pilnveidošanā.
Notiek
veiksmīga
sadarbība ar vietējo rīcības grup.

Carnikavas

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2
mantojuma
popularizēšanā un
tālāknodošanā
C14.1.2.5.
Sadarbība
ceļa
infrastruktūras, mobilitātes jautājumos

U14.1.3: Īstenot sadarbību ar
Satiksmes ministriju un VSIA
“Latvijas valsts ceļi”
U14.1.4: Īstenot sadarbību ar
Aizsardzības ministriju un NBS
U14.1.5: Īstenot sadarbību ar
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un vides
pārvaldes institūcijām (Dabas
aizsardzības pārvaldi u.c.)

U14.1.6: Īstenot sadarbību ar
LIAA un Siguldas biznesa
inkubatoru
U14.1.7: Īstenot sadarbību ar
NVO

maršrutu
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5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
mantojuma
popularizēšanā
un
tālāknodošanā.
Esošajos un attīstītajos jaunajos ciematos
tiek paredzēta gājējiem un velo
braucējiem droša infrastruktūra, ceļa
infrastruktūra tiek izbūvēta atbilstoši LV
LR standartiem.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7

Carnikavas

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2022. 2021.2027.
2022.-2027.

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2
C14.1.7.3. Sadarbība ar jaunatnes
organizācijām, NVO
C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO
izglītības jomā

3
Izglītības nodaļa
IJN
Izglītības nodaļa
IJN, Izglītības
iestādes, APN

U14.1.8: Īstenot sadarbību ar
Iekšlietu ministriju un Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienestu
U14.1.9: Īstenot sadarbību ar
Rīgas plānošanas reģionu

C14.1.8.1. Glābšanas dienesta izveide,
kas apvienots ar operatīvās vadības
centru

ĀNPP CPP,
pašvaldība

2023.-2024.
2022.-2023.

2021.-2027.

U14.1.10: Īstenot sadarbību ar
citām iestādēm

C14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām
izglītības iestādēm

ITN Atbilstošās
pašvaldības
administrācijas
struktūrvienības
Izglītības nodaļa
IJN, Izglītības
iestādes

C14.1.9.1. E-pārvaldes attīstība

C14.1.10.2. Sadarbība ar VIAA,
mācību
centriem
mūžizglītības
aktivitāšu atbalstam

Izglītības nodaļa
IJN

2022. 2021.2027.

2022. 2021.2027.

Finanšu resursi
vai avoti
5
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
Cits finansējums
(VUGD)
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums
Cits finansējums
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

6
Īstenota
sadarbība
ar
jaunatnes
organizācijām, NVO.
Tiek īstenotas 20 projektu programmas
infrastruktūras,
mācību
tehniskā
nodrošinājuma
un
pedagogu
profesionālās pilnveidē.

7
Carnikavas

Sadarbībā ar VUGD izveidots glābšanas
dienests,
novada
teritorijā
esošo
ūdenstilpnēs. un atpūtas vietu un teritoriju
uzraudzībai (4 cilvēku sastāvā).
Sadarbībā ar RPR īstenoti e-pārvaldes
attīstības
projekti,
lai
uzlabotu
pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem
un uzņēmējiem.
Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā
izglītībā, papildinot interešu un vispārējās
izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs.

Carnikavas

Ieviesti mūžizglītības kursi.

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā
RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā
U15.1.1: Veicināt iedzīvotāju C15.1.1.1. Iedzīvotāju informēšana un
iniciatīvu un dalību novada, sava izglītošana
par
savu
mājokļu
ciema dzīves un teritorijas energoefektivitātes
uzlabojumu
attīstības
plānošanā,
vides iespējām
uzlabošanā, un novada publiskās
ārtelpas izdaiļošanā
C15.1.1.2. Atbalsta sniegšana ciema
attīstības plāna izstrādei un īstenošanai

P/A “Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

TPN, APN, ĪIN,
Būvvalde, P/A

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
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Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji īsteno
mājokļu energoefektivitātes projektus
(māju siltināšana, tiešo veidu uzskaite un
proporcionalitātes mērīšana). Rīkoti
informējoši pasākumi par iespējām, kā
realizēt energoefektīvu mājsaimniecību
uzturēšanu.
Aktivizētas 2 ciemu iedzīvotāju grupas,
kuras apzina sava ciema vajadzības un

Carnikavas

Carnikavas

Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

APN

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

TPN, APN,
Būvvalde, P/A
“Carnikavas
Komunālserviss”

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3
“Carnikavas
Komunālserviss”

U15.1.2:
Veicināt
kopienu
attīstību un iesaistīt teritorijas
attīstības pasākumu radīšanā, tajā
skaitā
īstenojot
konkursu
“Sabiedrība ar dvēseli”

C15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu
atbalsta konkursa “Sabiedrība ar
dvēseli” īstenošana
C15.1.2.2.
Atbalsta
sniegšana
dārzciemu labiekārtojumam
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5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
nosaka prioritātes, kā arī piesaista
finansējumu savu projektu īstenošanai.
Ik gadu, izvērtējot novada domes budžeta
iespējas, tiek īstenoti projekti atbilstoši
identificētajām
vajadzībām
un
noteiktajām prioritātēm, kas aptver: A)
prioritāri
atbalstāmo
publisko
infrastruktūru:
ielu
apgaismojumu,
segumu,
gājēju
un
riteņbraucēju
infrastruktūru, piekļuvi publiskajiem
ūdeņiem,
ūdenssaimniecības,
telekomunikāciju tīklu u.c. atjaunošanu
un izbūvi, dalītās atkritumu šķirošanas
infrastruktūru, kā arī bērnu rotaļu
laukumus, lokāla rakstura sporta
infrastruktūras objektus, brīvā laika
pavadīšanas centrus. B) pakalpojuma
grozu atbilstoši ciema vajadzībām un
attālumam līdz lielākajām pakalpojumu
sniegšanas vietām. Īstenošanā 2 ciemu
attīstības
plāni,
atbilstoši
ciemu
iedzīvotāju
grupu
definētajām
vajadzībām
un
apzinātajiem
potenciālajiem projektiem, t.sk. pašiem
piesaistot finansējumu un nodrošinot savu
līdzfinansējumu.
Īstenots iniciatīvu atbalsta konkurss
“Sabiedrība ar dvēseli”, īstenoti konkursā
atbalstītie projekti.
Sākot ar 2022.gadu pasākums tiek
veikts pasākuma “Ā15.1.2.1.” ietvaros.
Īstenoti labiekārtojuma projekti –
atbilstoši
dārzciemu
iedzīvotāju
definētajām vajadzībām, t.sk. pašiem
piesaistot finansējumu un nodrošinot savu
līdzfinansējumu.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7

Carnikavas

Carnikavas

Finanšu resursi
vai avoti

3
APN

Izpildes
termiņš vai
periods
4
2021.-2027.

5
Pašvaldības
finansējums
ES fondu
finansējums

6
Atbalstīti uzņēmējdarbības projekti,
publiskās infrastruktūras projekti.

7
Carnikavas

Vērtēšanas komisija

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Īstenota iniciatīva sabiedrības līdzlemtas
budžetēšanas īstenošanai.

Carnikavas

SAD SAN

2021. 2022.2024.

Pašvaldības
finansējums

Carnikavas

Sociālais dienests,
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

Sociālais dienests,
Izglītības darba un
jaunatnes lietu
speciālists IJN

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

Izveidota
elektroniska
diskusiju
platforma Ādažu novada domes mājas
lapā.
Tiek
veicināta
brīvprātīgā
darba
pieejamība, palielinot darba organizētāju
un darba vietu skaitu. Brīvprātīgā darba
un ieguvumu no tā popularizēšana,
brīvprātīgā darba veicēju godināšanas
pasākumi
Jaunieši iesaistīti brīvprātīgā darbā.

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2
C15.1.2.3. Atbalsta sniegšana NVO
u.c. projektu iesniedzējiem ES
fondu
projektu
īstenošanai
(biedrības “Jūras zeme”, u.c.)

U15.1.3:
Sniegt
iespēju
iedzīvotājiem piedalīties novada
attīstības lēmumu pieņemšanā un
pašvaldības budžeta izlietojuma
plānošanā

U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā
darba sistēmu pašvaldībā ar
jauniešu iesaisti tajā

C15.1.3.1. Sabiedrības
budžetēšana

līdzlemta

C15.1.3.2. Elektroniskas diskusiju
platformas izveide pašvaldības mājas
lapā
C15.1.4.1. Brīvprātīgā darba sistēmas
izstrāde pašvaldībā

C15.1.4.2.
Jauniešu
brīvprātīgā darbā

iesaiste

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

Carnikavas

Carnikavas

VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija
RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana
U16.1.1: Uzlabot pašvaldības C16.1.1.1. Aktivitāšu īstenošana
iestāžu,
struktūrvienību
un pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un
uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti uzņēmumu sniegto pakalpojumu
kvalitātes paaugstināšanai
C16.1.1.2.
Pašvaldības
iestāžu,
struktūrvienību
un
uzņēmumu
materiāltehniskās bāzes paplašināšana

Iestādes,
struktūrvienības, PA
“Carnikavas
komunālserviss”
Iestādes,
struktūrvienības, PA
“Carnikavas
komunālserviss”
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2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Veikt aktivitātes, kā paaugstināt iestāžu,
struktūrvienību un uzņēmumu sniegto
pakalpojumu kvalitāti.

Carnikavas

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Paplašināta
pašvaldības
iestāžu,
struktūrvienību
un
uzņēmumu
materiāltehniskā bāze. Īstenots projekts
“Carnikavas
pamatskolas
infrastruktūras uzlabošana un mācību
vides labiekārtošana” Īstenots projekts
“Carnikavas pamatskolas mācību

Carnikavas

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

3

C16.1.1.3. Nepieciešamā personāla
nodrošināšana pašvaldības iestādēs,
struktūrvienībās un uzņēmumos

Personāldaļa,
Iestādes,
struktūrvienības, PA
“Carnikavas
komunālserviss”
ĪIN, APN, PA
“Carnikavas
Komunālserviss”,
Dabas pārvalde
Personāldaļa,
iestādes,
struktūrvienības, PA
“Carnikavas
komunālserviss”,
Izglītības nodaļa
IJN, Izglītības
iestādes

C16.1.1.4. Dabas parka “Piejūra”
administrācijas izveides veicināšana
C16.1.1.5.
Konkurētspējīgas
motivēšanas sistēmas pilnveidošana
pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās
un uzņēmumos

C16.1.1.6.
Pašvaldības
iestāžu,
struktūrvienību
un
uzņēmumu
darbinieku
kvalifikācijas
paaugstināšana
C16.1.1.7.
Vienotu
nosacījumu
izstrāde
pedagogu
kvalifikācijas
pakāpju noteikšanai un atalgojumam
C16.1.1.8. Pedagogu kompetenču un
darba rezultātu novērtēšanas nolikuma
izstrāde, t.sk., slodžu sadalījuma
uzlabošana

Iestādes,
struktūrvienības, PA
“Carnikavas
komunālserviss”
Izglītības nodaļa
IJN, Izglītības
iestādes
Izglītības nodaļa
IJN,
PII
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Izpildes
termiņš vai
periods
4

Finanšu resursi
vai avoti

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

2024. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

2021. 2022.2027.

Pašvaldības
finansējums

2021.-2027.

Pašvaldības
finansējums

2021.-2022.

Pašvaldības
finansējums

2021.-2022.

Pašvaldības
finansējums

5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
vides un mācību procesa kvaltātes
uzlabošana”.
Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un
uzņēmumos ir pieejams kvalificēts
personāls.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7

Carnikavas

Izveidota
dabas
parka
“Piejūra”
administrācija. Dabas parka “Piejūra”,
mežu
vieda
pārvaldība
un
apsaimniekošana.
Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un
uzņēmumos ir izstrādāta un tiek ieviesta
caurspīdīgas,
prognozējamas
un
konkurētspējīgas motivēšanas sistēma.
Konkurētspējīgi, profesionāli un motivēti
mācībspēki. Izstrādāts un tiek īstenots
efektīvu pasākumu kopums pedagogu
motivācijai. Izstrādāts un tiek īstenots
efektīvu pasākumu kopums pedagogu
motivācijai, t.sk. veselības apdrošināšana
un transporta izdevumu segšana līdz/no
darbavietai. Pedagogu piesaiste no citiem
novadiem.
Paaugstināta
pašvaldības
iestāžu,
struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku
kvalifikācija.

Carnikavas

Izstrādāti vienoti nosacījumi pedagogu
kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un
atalgojumam.
Pedagogu darba novērtējums par mācību
periodu katru gadu aprīlī. Individuāla
saruna ar katru skolotāju par paveikto un
plānoto.
Pirmsskolas
pedagogu
kompetenču
un
darba
rezultātu

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Finanšu resursi
vai avoti

3

Izpildes
termiņš vai
periods
4

C16.1.2.1
Digitalizācijas
rīku
ieviešana darba organizācijai un
pakalpojumu nodrošināšanai
C16.1.3.1. Personāla funkcionālā
audita veikšana Ādažu novada iestādēs
un struktūrvienībās

ITN Vadība

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Personāldaļa

2026. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

C16.1.4.1.
Jauniešu
iesaistīšana
lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši
jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes
politikas veidošanu
C16.1.4.2. Diskusijas organizēšana ar
politiķiem vismaz 2 reizes gadā
C16.1.4.3. Jauniešu domes un/vai
konsultatīvās padomes izveide
C16.1.4.4. Jauniešiem aktuālas un
pieejamas
informācijas
aprites
nodrošināšana, paaugstinot jauniešu
informētību
C16.1.5.1. Pašvaldības resursu datu
digitalizācija

Jaunatnes lietu
speciālists IJN

2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums

Jaunatnes lietu
speciālists IJN
Jaunatnes lietu
speciālists IJN
Jaunatnes lietu
speciālists IJN

2022. 2021.2027.
2022. 2021.2027.
2022. 2021.2027.

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Vismaz 2 reizes gadā noorganizētas
diskusijas ar politiķiem.
Izveidota
jauniešu
dome
un/vai
konsultatīvā padome.
Jauniešiem nodrošināta aktuāla un
pieejama informācijas aprite, paaugstinot
jauniešu informētību

Carnikavas

PA “Carnikavas
komunālserviss”

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Digitalizēti pašvaldības resursu dati.

Carnikavas

PA “Carnikavas
komunālserviss”

2022.-2027.

Pašvaldības
finansējums

Izveidota interaktīva karte visam Ādažu
novadam par aktuālajiem jautājumiem
t.sk. par mežiem, ūdeņiem un plūdiem,
ielu
apgaismojumu,
siltumapgādi,
ūdensapgādi u.c.

Carnikavas

Uzdevums

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

1

2

U16.1.2: Ieviest digitalizācijas
rīkus darba organizācijā un
pakalpojumu nodrošināšanā
U16.1.3:
Veikt
pašvaldības
iestāžu funkciju un darba
organizācijas auditu
U16.1.4:
Sekmēt
jauniešu
līdzdalību pašvaldības darbā

U16.1.5:
Izveidot
publiski
pieejamus,
pārskatāmus
un
informatīvus datu kopumus

C16.1.5.2. Interaktīvas kartes izveide
Ādažu novadam par aktuālajiem
jautājumiem
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5

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
6
novērtēšanas
anketa.
Uzlabots
pirmsskolas skolotāju slodžu sadalījums
tā, lai katrai skolotājai ir iespēja strādāt
pilnu darba slodzi, paredzot lielāku laiku
sagatavošanās procesam.
Ieviesti
digitalizācijas
rīki
darba
organizācijai
un
pakalpojumu
nodrošināšanai.
Veikti personāla auditi Ādažu novada
iestādēs un struktūrvienībās.
Noteiktas darbības izmaiņu veikšanai
Ādažu
novada
iestādēs
un
struktūrvienībās.
Jaunieši iesaistīti lēmumu pieņemšanas
procesā, īpaši jautājumos, kas saistīti ar
jaunatnes politikas veidošanu.

Pagasts, kurā
pasākums tiek
īstenots

7

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas

Carnikavas
Carnikavas

Tekstā izmantotie saīsinājumi:
AM
AP
APN
A1
ĀBJSS
ĀBVS
ĀNKC
ĀMMS
ĀNP
ĀNIEKRP

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

ĀPII
ĀNPP
ĀVS
BJIC
CMMS
CNC
CPII
CPP
CPS
CSS
dnn
EPC
EPS
ES
ESF
EUR
GRT
gs.
IAS
IJN
ITN
ĪADT
ĪIN
JIN
km
km3
KPII
LAD
LIAA
LIFE
LR
LV
m
MK
NAI
NBS
NĪN
Nr.
NVO
P/A
PII
PPP
PSIA
P1
RPR
RV
SAN
SAM
SIA
SID

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

Aizsardzības ministrija
Attīstība programma
Attīstības un projektu nodaļa
valsts galvenais autoceļš A1 (Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži))
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola
Ādažu Brīvā Valdorfa skola
Ādažu novada Kultūras centrs
Ādažu Mākslas un mūzikas skola
Ādažu novada pašvaldība
Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz
2030.gadam.
Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde
Ādažu novada pašvaldības policija
Ādažu vidusskola
Bērnu un jauniešu interešu centrs
Carnikavas Mūzikas un mākslas skola
Carnikavas Novadpētniecības centrs
Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde
Carnikavas pašvaldības policija
Carnikavas pamatskola
centralizētā siltumapgādes sistēma
diennakts
energoefektivitātes pakalpojuma līgums
energopārvaldības sistēma
Eiropas Savienība
Eiropas Sociālais fonds
eiro
garīga rakstura traucējumi
gadsimts
ilgtspējīgas attīstības stratēģija
Izglītības un jaunatnes nodaļa
Informācijas tehnoloģiju nodaļa
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Īpašumu un infrastruktūras nodaļa
Juridiskā un iepirkumu nodaļa
kilometrs
kubikkilometrs
Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde
Lauku atbalsta dienests
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā
Latvijas Republika
Latvijas valsts
metrs
Ministru Kabinets
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Nacionālie bruņotie spēki
nekustamā īpašuma nodoklis
numurs
nevalstiskā organizācija
pašvaldības aģentūra
pirmsskolas izglītības iestāde
publiskā privātā partnerība
pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
valsts reģionālais autoceļš P1 (Rīga – Carnikava – Ādaži)
Rīgas plānošanas reģions
rīcības virziens
Sabiedrisko attiecību nodaļa
specifiskais atbalsta mērķis
sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Saimniecības un infrastruktūras daļa
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SPII “Piejūra”
SVID
TEN-T
TP
TPN
t.sk.
u.c.
u.tml.
utt.
VKKP
VRG
VSIA
VUGD
VTP

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

Siguļu pirmsskoals izglītības iestāde “Piejūra”
stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
(Trans-European Transport Network) Eiropas transporta tīkls
Tehniskais projekts
Teritorijas plānošanas nodaļa
tai skaitā
un citi
un tamlīdzīgi
un tā tālāk
Valsts kultūrkapitāla fonds
vietējā rīcības grupa
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
vidēja termiņa prioritāte
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