
ĀDAŽU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ SAŅEMTO PRIEKŠLIKUMU UN INSTITŪCIJU ATZINUMU 

IZSKATĪŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS 

2017. gada 27. februārī, plkst. 18.00,  
Ādažu novada Domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos 

SANĀKSMI VADA: Silvis Grīnbergs (teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs, Ādažu novada teritorijas 
plānotājs - arhitekts) 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Santa Pētersone (SIA „Reģionālie projekti”, teritorijas plānotāja) 

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: kopā 36 dalībnieki (skatīt pievienotajā reģistrācijas lapā) 

SANĀKSMES GAITA 

Izstrādātāja SIA “Reģionālie projekti” teritorijas plānotāja Santa Pētersone informē klātesošos, ka 
teritorijas plānojuma redakcijas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā un līdz 
šodienai -27.februārim saņemti 50 priekšlikumi no fiziskām un juridiskām personām. Saņemtos 
priekšlikumus un iebildumus nosacīti var iedalīt piecās grupās: 1) Baltezera ciems, Lielā Baltezera 
applūstošās teritorijas un perspektīvās apbūves jautājumi, 2) Ādažu ciems, Podnieku rajona 
konfliktsituācija, kur saskaras vēsturiskās ražošanas teritoriju un Podnieku iedzīvotāju dažādās 
intereses; 3) Ādažu ciems, Koku, Skuju, Priežu ielas savrupmāju rajons, kur iedzīvotāji iebilst pret 
perspektīvo augstākas intensitātes (daudzdzīvokļu mājas, 3 stāvi) mazstāvu dzīvojamo apbūvi, 4) 
Ādažu ciems, Ādažu parks, blakus kvartālu iedzīvotāji vēlas saglabāt parka publisko pieejamību un 
raksturu, iebilst pret iespēju tajā veidot dzīvojamo apbūvi un 5)Citi, dažādi jautājumi. Atzinumus par 
teritorijas plānojuma redakciju un vides pārskata projektu sniegušas 14 institūcijas – VVD Lielrīgas 
reģionālā vides pārvalde, Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija, Veselības 
inspekcija, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Rīgas plānošanas reģions, 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra, AS “Sadales tīkls” Pierīgas Kapitālieguldījumu daļa, AS “Augstsprieguma 
tīkls”, AS “Latvijas Gāze” Gāzapgādes attīstības departaments, SIA “Lattelecom”, VSIA “Zemkopības 
ministrijas nekustamie īpašumi ”Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa, LR Aizsardzības ministrija un 
2 kaimiņu pašvaldības – Sējas novada dome un Inčukalna novada dome.  

Būtiskākus iebildumus pret teritorijas plānojuma risinājumiem, kā arī priekšlikumus teritorijas 
plānojuma un vides pārskata projekta papildināšanai izteikušas VVD Lielrīgas reģionālā vides 
pārvalde (plānotā dzīvojamā apbūve Ādažu un Garkalnes NAI aizsargjoslās, centralizētās 
kanalizācijas aglomerācijas jautājumi, neprecīzas SIA “Rīgas Ūdens” ūdens ņemšanas aizsargjoslas 
u.c.), Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija (pašvaldības ainaviskās 
teritorijas, vides pārskata informācijas precizēšana par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām u.c.), 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (Lielā Baltezera aizsargjosla un applūstošās 
teritorijas, plānotā apbūve pie Baltezera baznīcas u.c.), VAS “Latvijas Valsts ceļi” (plānotā apbūve 
pie A1 autoceļa, kur bez trokšņu aizsardzības pasākumiem tiks pārsniegti trokšņa robežlielumi 
dzīvojamai un publiskai apbūvei, atļautās palīgizmantošanas Baltezera apvedceļam rezervētajā 
teritorijā TIN7) un LR Aizsardzības ministrija (Ādažu militārā poligona teritorija). 

Pozitīvu atzinumu vai par nelieliem precizējumiem sniegusi Veselības inspekcija, VSIA “Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Rīgas plānošanas reģions, Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra, AS “Sadales tīkls” Pierīgas Kapitālieguldījumu daļa, AS “Augstsprieguma 
tīkls”, AS “Latvijas Gāze” Gāzapgādes attīstības departaments, SIA “Lattelecom”, VSIA “Zemkopības 



ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa, Sējas novada dome un 
Inčukalna novada dome. 

Atzinumus vai savu viedokli norādītajā termiņā nav sniegušas SIA “Ādažu ūdens” un kaimiņu 
pašvaldības - Carnikavas novada dome, Garkalnes novada dome un Saulkrastu novada dome. 

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs, Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis 
Grīnbergs izsaka priekšlikumu, izskatīt priekšlikumus un iebildumus konceptuāli pa minētajām 
grupām. Klātesošie sanāksmes dalībnieki atbalsta šo priekšlikumu.  

Sanāksmes dalībnieki izskata iedzīvotāju un uzņēmēju priekšlikumus, institūciju un kaimiņu 
pašvaldību atzinumus par teritorijas plānojuma redakciju un pieņem lēmumus par to ņemšanu vērā 
vai noraidīšanu, sniedzot pamatojumu (skatīt protokola 1. un 2. pielikumā). 

 
Sanāksme tiek noslēgta: 20:05 
 

Sanāksmes protokoliste:                                                        /S.Pētersone/ 

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs:                             /S.Grīnbergs/ 

 
 
 
  
 
 
 
 


