
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2017.gada 24.oktobrī        Nr.230 

Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādes laika 

grafika izmaiņām 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja SIA „Reģionālie projekti” (adrese: 

Rūpniecības iela 32B-501, Rīga LV-1045) 04.10.2017. iesniegumu Nr.17-102-e (reģ. Nr. 

BV/7-4-7/17/1274; 09.10.2017.) “Par līguma Nr. JUR 2015-07/609 pagarināšanu” ar lūgumu 

pagarināt 2015.gada 8.jūlija līguma Nr. JUR 2015-07/609 (TPL-36/2015) (turpmāk - 

Līgums), kas noslēgts starp Ādažu novada Domi (turpmāk - Pasūtītājs) un SIA „Reģionālie 

projekti” (turpmāk - Izpildītājs) izpildes gala termiņu līdz 2017.gada 30.decembrim. 

Izvērtējot iesniegumus un ar tie saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

1) saskaņā ar Līgumu SIA „Reģionālie projekti” izstrādā Ādažu novada teritorijas 

plānojumu (turpmāk - Teritorijas plānojums) un Vides pārskata projektu. Teritorijas 

plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādes termiņš noteikts 08.10.2017.; 

2) SIA „Reģionālie projekti” norāda, ka Vides pārraudzības valsts birojs pagarināja 

termiņu atzinuma sniegšanai par Teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta 

pilnveidoto redakciju līdz 2017.gada 18.oktobrim (elektroniski parakstīta vēstule Nr. 

Nr.7-01/973). Par Teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju atkārtoti tika saņemts 

negatīvs atzinums (19.07.2017., Nr.06-06/3488) no Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijas (turpmāk - VKPAI), kurā izvirzīti jauni nosacījumi apbūves 

veidošanai un/vai aizliegšanai valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Ādažu 

(Baltezera) baznīcas aizsardzības zonā. 14.09.2017. notika tikšanās VKPAI, 

piedaloties Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvjiem, kuras rezultātā tikai pieņemts lēmums 

precizēt Teritorijas plānojuma redakciju atbilstoši abpusēji Ādažu novada pašvaldībai 

un VKPAI pieņemamam kompromisa risinājumam un pirms iesniegšanas 

apstiprināšanai, saskaņot atkārtoti ar VKPAI. Līdz ar iepriekšminētajiem apstākļiem 

Teritorijas plānojuma izstrādei nepieciešams papildu laiks. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un 

atbalstīts Attīstības komitejā 10.10.2017., Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Pagarināt Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādes 

darbu izpildes termiņu līdz 2017.gada 30.decembrim. 

2. Pagarināt Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes atbalsta darba grupas darbības 

termiņu līdz 2017.gada 30.decembrim. 

3. Juridiskajai un iepirkumu daļai viena mēneša laikā sagatavot vienošanās projektu par 

grozījumu veikšanu 2015.gada 8.jūlija līgumā Nr. JUR 2015-07/609 (TPL-36/2015) ar 

SIA „Reģionālie projekti” par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata 

projekta izstrādi atbilst šī lēmuma 1.punktā noteiktajam. 

4. Domes izpilddirektoram parakstīt lēmuma 3.punktā minēto vienošanos. 

 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 


