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 Ādažu novads 

2017.gada pašvaldību vēlēšanas 
 

Programma 
 
 
 Ādaži ir  labākā vieta, kur dzīvot, strādāt un atpūsties. Veidosim Ādažus par  vietu, ar kuru 
lepoties, ar drošu un sakārtotu vidi iedzīvotājiem. 	
 
 Iedzīvotāju atbalstīta novada attīstības vīzija, mērķtiecīgs darbs un stabilitāte  ir  galvenie 
faktori, lai paaugstinātu dzīves kvalitāti un nodrošinātu izaugsmi. 	
 
Esam izvirzījuši 4 sasniedzamus mērķus un izstrādājuši rīcības plānu 4 nākamajiem gadiem:	
 
Ādažos - kvalitatīvākie pašvaldības pakalpojumi, izglītības un atpūtas iespējas Latvijā	
 
Nodrošināsim pašvaldības bērnudārzu pieejamību un garantēsim līdzfinansējumu izglītībai privātajos 
bērnudārzos	

Uzbūvēsim jaunu sākumskolu 800 bērniem, modernizēsim Ādažu vidusskolu, attīstīsim 
daudzveidīgas papildu un alternatīvās izglītošanās iespējas skolēniem un nodrošināsim mūžizglītības 
pieejamību novadā	

Paplašināsim saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Turpināsim un veidosim jaunas kultūras un 
sporta programmas, pasākumus un aktivitātes. Izveidosim Jauniešu centru	

Veicināsim tūrisma vietu attīstību, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un atpazīstamību. Izveidosim 
tūrisma informācijas centru	

Izveidosim multifunkcionālu sociālo dienas centru personām ar garīga rakstura traucējumiem,  
paplašinot esošo pakalpojumu klāstu. Nodrošināsim daudzveidīgu atbalstu dažādām sociālajām  
grupām  
 
Atbalstīsim senioru sabiedriskās aktivitātes 
	
Veidosim labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai un privāto investīciju piesaistei, attīstīsim infrastruktūru 
 
Ādaži - sakārtota vide un infrastruktūra	
 
Izveidosim Ādažu centru pēc labākajiem pilsētplānošanas paraugiem - par pievilcīgu vietu 
ādažniekiem un viesiem. Pārbūvēsim Gaujas ielu un izbūvēsim Attekas ielas turpinājumu 
 
Izveidosim drošus un apgaismotus gājēju un veloceliņus, savienojot lielākos  novada ciemus ar centru 

Katrā ciemā kopā ar iedzīvotājiem izveidosim labiekārtotas aktīvās atpūtas teritorijas 
 
Palielināsim vietējo pasažieru pārvadājumu reisu skaitu starp novada ciemiem un Carnikavu 

Izstrādājot jauno teritorijas plānojumu, turpināsim nodrošināt sabalansētu teritorijas attīstību. 
Saglabāsim novada ezeru un mežu pieejamību, dažādosim pakalpojumus atpūtai dabā un pie ūdeņiem 
 
Turpināsim dambja izbūvi gar Gauju posmā no Kadagas tilta līdz Gaujas – Mazā Baltezera kanālam	
 



Sadarbībā ar Zemkopības ministriju rekonstruēsim Gaujas-Baltezera kanālu 	
 
Lai veicinātu ražošanas teritoriju attīstību, izbūvēsim Muižas ielas infrastruktūru un Laveru ceļu 	

Nodrošināsim iedzīvotājus ar kvalitatīvu siltumenerģijas pakalpojumu un samērīgu tarifu	

Nodrošināsim dzeramā ūdens kvalitāti un palielināsim notekūdeņu attīrīšanas jaudas 	

Sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un NBS izveidosim ugunsdzēsības dienestu 	

Veidosim iedzīvotājiem draudzīgu Nekustamā īpašuma nodokļa politiku, izmantojot pašvaldības 
tiesības piešķirt NĪN atlaides un samērojot infrastruktūras vajadzības ar iedzīvotāju maksātspēju 	

 
Ādaži – novads ar atvērtu pārvaldību, kur iedzīvotāji un uzņēmēji iesaistās novada dzīvē un 
attīstībā	
 
Iesaistīsim iedzīvotājus pašvaldības attīstības jautājumu risināšanā	
 
Sadarbosimies ar nevalstiskajām organizācijām	
 
Saglabāsim kultūras un sporta tradīcijas Ādažos, turpināsim veidot aktīvu sabiedrisko dzīvi	
 
Informēsim un iesaistīsim iedzīvotājus daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmā un nodrošināsim 
ar līdzfinansējumu tehniskā projekta un energoaudita sagatavošanai	

 
Atbalsts katram  Ādažu ciemam	
 
Turpināsim darbu ar Ādažu novada infrastruktūras attīstīšanu, izceļot ikkatra ciema īpašo vērtību un 
veidojot atbilstošu identitāti:	
 
Kadagā salabosim ceļu uz Kadagu un Citu Mežaparku. Attīstīsim veikalu un sadzīves pakalpojumu 
zonu. Atbalstīsim autostāvvietu izveidi pie daudzdzīvokļu mājām. Ierīkosim video- novērošanu, 
uzlabosim apgaismojumu, gājēju un veloceļus. Labiekārtosim Ūdensrožu parku	

Podniekos izveidosim apgaismojumu gar Podnieku ielu. Piesaistīsim privātās investīcijas 
tirdzniecības un pakalpojumu objektu izveidei	
 
Alderos sakopsim Jāņa kalnu un ezera krastmalu	
 
Garkalnē sakopsim Garkalnes centru, atbalstīsim atpūtas un sporta teritorijas paplašināšanu un 
labiekārtošanu	
 
Upmalās izbūvēsim aizsargdambi	
 
Iļķenē sadarbībā ar AM un NBS rekonstruēsim Vecštāles ceļu	
 
Divezeros atjaunosim laivu ceļu starp Dūņezeru un Lilastes ezeru	
 
Eimuros sadarbībā ar AS Latvijas valsts meži izveidosim peldvietu pie Kreiļu ezera	
 
Ataros izveidosim apgaismojumu, izvietosim „gulošos policistus“ satiksmes drošībai	
 
Stapriņos uzlabosim Inču ceļa segumu. Meklēsim risinājumus drošiem gājēju un velosipēdistu 
šķērsojumiem pār A1 šoseju	



	
Baltezerā labiekārtosim peldvietas. Paplašināsim kanalizācijas tīklus	


