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ZIŅOJUMS PAR IINSTITŪCIJU UN KAIMIŅU PAŠVALDĪBU ATZINUMIEM PAR ĀDAŽU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA PILNVEIDOTO REDAKCIJU  

Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas 
datums; Nr. 

Atzinums Komentārs / darbība 

1. Valsts vides 
dienests Lielrīgas 
reģionālā vides 

pārvalde 
10.07.2017. 

Nr.4.5.-08/4744 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) izskatīja SIA „Reģionālie 
projekti” 27.06.2017. iesniegumu par atzinuma sniegšanu izstrādātajai Ādažu novada teritorijas plānojuma 
pilnveidotajai redakcijai. 
Pārvalde ir uzsākusi plānošanas dokumenta izvērtēšanu. Ņemot vērā plānošanas dokumenta apjomu, 
Pārvalde saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 59. un 62.punktu informē par atzinuma sniegšanas termiņa pagarinājumu līdz 
četrām nedēļām. 

Atzinuma sniegšanas termiņa 
pagarinājums. 

Valsts vides 
dienests Lielrīgas 
reģionālā vides 

pārvalde 
24.07.2017. 

Nr.4.5.-08/5123 
 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) izskatīja SIA „Reģionālie 
projekti” 27.06.2017. iesniegumu par atzinuma sniegšanu izstrādātajai Ādažu novada teritorijas plānojuma 
pilnveidotajai redakcijai. 
Pārvalde saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 59. un 62.punktu 10.07.2017. ar vēstuli Nr. 4.5.-08/4744 pagarināja atzinuma 
sniegšanas termiņu līdz četrām nedēļām. 
Pārvalde ir izvērtējusi portālā www.geolatvija.lv un Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē ievietotos 
teritorijas plānojuma materiālus. 
Izstrādātā Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija konceptuāli atbilst Pārvaldes 
01.10.2015. izsniegto nosacījumu Nr.4.5.-07/6528 prasībām, tomēr Pārvalde atzīmē, ka teritorijas 
plānošanas dokumentā ir tikai daļēji izpildītas nosacījumu 7., 11. un 13.punkta prasības. 
Pārvalde norāda sekojošo: 

➢ Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos: 
1. Ir jāietver nepārprotams norādījums, ka ūdenssaimniecību aglomerāciju teritorijās, veicot esošu ēku 

pārbūvi vai jaunu ēku būvniecību, īpašumi ir jāpieslēdz pašvaldības centralizētajiem ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīkliem; 

 
 
 
 

2. 114.un 115.punktā ir noteiktas prasības par Pārvaldes tehnisko noteikumu saņemšanu. Pārvalde 
aicina šādu obligātu prasību neizvirzīt, jo šajos punktos norādītās darbības nav to darbību sarakstā, 
kurām atbilstoši 27.01.2015. MK noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod 
tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” prasībām būtu jāsaņem Pārvaldes tehniskie noteikumi; 

3. Ņemot vērā, ka arī teritorijas plānojuma pilnveidotajā redakcijā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
aizsargjoslās tiek plānotas apbūves teritorijas, 4.11.2.sadaļa „Lauksaimniecības teritorija L1” ir 
jāpapildina ar aizliegumu dārza mājas būvēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aizsargjoslās, jo 
būvniecība nonāks pretrunā ar Aizsargjoslu likuma 55.pantā noteikto; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Daļēji ņemts vērā. Diskutējams 

jautājums par praktiskām iespējām 
pieslēgties, jo daļa no aglomerāciju 
teritorijām ir plānotas. Līdz ar to, 
saglabāta TIAN norma, ka obligāts 
pieslēgums, ja tīkli izbūvēti pa 
apbūves teritorijai pieguļošu ielu. 

2. Ņemts vērā, prasības izslēgtas. 
 
 
 
3. Ņemts vērā, dārza māju apbūve 

izslēgta. 
 

 

http://www.geolatvija.lv/
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4. 273.punktā ir noteikts, ka Ādažu ciema centrālajā daļā nevar izvietot degvielas uzpildes stacijas un 
automašīnu gāzes uzpildes stacijas. Pārvalde rekomendē kartogrāfiskajos materiālos uzrādīt 
teritoriju, kura tiek definēta kā „Ādažu ciema centrālā daļa”; 
 
 

5. Ņemot vērā, ka arī teritorijas plānojuma pilnveidotajā redakcijā kapsētu aizsargjoslās tiek plānota 
apbūve, rekomendējam izvirzīt stingras prasības attiecībā uz plānotajiem ūdensapgādes 
risinājumiem apbūves gabaliem; 
 

➢ Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā: 
1. Pārvalde rekomendē uzrādīt ūdenssaimniecību aglomerāciju teritorijas kopējā Teritorijas plānotās 

(atļautās) izmantošanas kartē; 
 

2. Jāpārskata attēlotās SIA „Rīgas ūdens” ūdens ņemšanas vietu Baltezerā un Remberģos aizsargjoslas. 
Pārvalde, analizējot arī Garkalnes novada teritorijas plānojumā attēloto aizsargjoslu konfigurāciju, ir 
konstatējusi, ka joprojām šīs aizsargjoslas nav savietojamas. Lūdzam saistībā ar aktuālāko 
informāciju par aizsargjoslu platībām un konfigurāciju konsultēties ar SIA „Rīgas ūdens”.  

4. Ņemts vērā. Precizēta TIAN Ādažu 
ciema centrālās daļas teritorija – 
teritorija starp Rīgas gatvi, Muižas 
ielu, Gauju, Gaujas-Baltezera 
kanālu un Baltezera ciema robežu. 

5. TIAN precizēts, ka ierobežojumi 
ūdensapgādei atbilstoši 
Aizsargjoslu likuma prasībām. 

 
➢ Grafiskajā daļā: 
1. Nav ņemts vērā. Ūdenssaimniecību 

aglomerāciju teritorijas uzrādītas 
tematiskajā attēlā. 

 

2. SIA „Rīgas ūdens” ūdens ņemšanas 
vietu Baltezerā un Remberģos 
aizsargjoslas attēlotas atbilstoši 
aktuālajai saņemtajai informācijai 
(digitālie dati) no SIA „Rīgas ūdens” 
(2017.g.jūnijs) 

Valsts vides 
dienests Lielrīgas 
reģionālā vides 

pārvalde 
17.07.2017. 

Nr.4.5.-20/4924 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) 27.06.2017. saņēma iesniegumu 
ar lūgumu sniegt priekšlikumus vai atsauksmes par Ādažu novada teritorijas plānojuma Vides pārskata 
projekta pilnveidoto redakciju. 
Izvērtējot konkrētā dokumenta pilnveidoto redakciju, Pārvaldei nav konceptuālu iebildumu par ietekmes uz 
vidi stratēģiskā novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata projektu. 

Nav iebildumi pret Teritorijas 
plānojuma pilnveidoto redakciju un 
Vides pārskata projektu. 

2. Dabas aizsardzības 
pārvalde 

Pierīgas reģionālā 
administrācija 
19.07.2017. 

Nr.4.8/99/2017-N-E 

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija (turpmāk – Administrācija) 2017.gada 
28.jūnijā saņēma 2017.gada 27.jūnija vēstuli Nr.17-70-e, kurā lūgts sniegt atzinumu par Ādažu novada 
teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju (turpmāk – Teritorijas plānojums) un Vides pārskata projektu. 
2015.gada 6.oktobrī Administrācija sniedza Teritorijas plānojumam nosacījumus Nr.4.8/103/2015-N-E. 
Administrācija ir iepazinusies ar Teritorijas plānojumu un Pamatojoties uz MK 14.10.2014. noteikumu Nr.628 
„Noteikumi par pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentiem” 12.3. un 13.13.apakšpunktu un MK 
02.06.2009. noteikumu Nr.507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15.apakšpunktu Pārvalde sniedz 
sekojošu atzinumu: 
Teritorijas plānojuma grafiskajā pielikumā „Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti” un Vides pārskata 
4.nodaļā „Vides stāvoklis teritorijās, kuras plānošanas dokuments var būtiski ietekmēt” 4.1.apakšnodaļā īpaši 
aizsargājamās dabas teritoriju un objektu sarakstā nav pievienots mikroliegums Nogāžu un gravu mežu 

Pozitīvs atzinums par Ādažu novada 
teritorijas plānojuma pilnveidoto 
redakciju un Vides pārskata projektu. 
 
Vides pārskata 4.nodaļa „Vides 
stāvoklis teritorijās, kuras plānošanas 
dokuments var būtiski ietekmēt” 
4.1.apakšnodaļa precizēta atbilstoši 
norādītajam. 
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biotopa 9180*(mikrolieguma Nr. 46229) un daļa no izveidotā mikrolieguma ūpja aizsardzībai (mikrolieguma 
Nr. 15710). 
Izvērtējot Ādažu novada teritorijas plānojuma redakciju un Vides pārskata projektu, ir ņemti vērā 
Administrācija sniegtie nosacījumi un priekšlikumi. 
Pārvalde atbalsta Ādažu novada teritorijas plānojuma aktuālo redakciju un Vides pārskata projekta tālāku 
virzību ar nosacījumu, ja tiek ņemti vērā šajā atzinumā norādītie priekšlikumi. 

3. Valsts meža 
dienests  

Rīgas reģionālā 
virsmežniecība 

09.08.2017. 
Nr.VM5.7-7/778 

 

Rīgas reģionālajā virsmežniecībā 28.06.2017. saņemts raksts „Par atzinuma sniegšanu par Ādažu novada 
teritorijas plānojuma un vides pārskata projekta pilnveidoto redakciju”, ar kuru virsmežniecībai lūgts sniegt 
vērtējumu par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidoto redakciju. 
Izvērtējot projekta materiālus, konstatēts: 

1. paskaidrojuma rakstā Mežu teritorija 41.lapaspusē norādīts, ka mežu teritorijās aizliegts veikt galveno 
cirti 50 m zonā no ceļiem un atpūtas vietām. Vēršam uzmanību uz to, ka Meža likumā noteikts, ka ar 
pašvaldību saistošajiem noteikumiem aprobežojumus mežsaimnieciskai darbībai var noteikt tikai 
ciemu un pilsētu teritorijās. Taču šo aprobežojumu varētu ieviest, ja jūtīgajām teritorijām noteiktu 
mežaparka statusu; 

2. paskaidrojuma rakstā Mežu teritorija 41.lapaspusē norādīts, ka Mežu teritorijā M(2) aizliegta 
galvenās cirtes veikšana, atļautas tikai meža kopšanas un izlases cirtes. Bez uzskaitītiem ciršu veidiem, 
Meža likums paredz arī citus – atmežošanas, sanitārās, rekonstruktīvās, citas cirtes. Visu minēto ciršu 
veidu aizliegums, ja to neparedz normatīvie akti par mežu apsaimniekošanu un vides aizsardzību, nav 
atbalstāms; 
 

3. paskaidrojuma rakstā 4.6.punktā Apgrūtinātās teritorijas un objekti 4.rindkopā norādīts, ka Lauku 
teritorijā gar Puskas upes, Lieluikas ezera un Mazuikas ezera krastiem noteikta 50 m plata aizsargjosla 
katrā krastā, bet pārējām ūdenstecēm, ūdenstilpnēm un mākslīgiem ūdensobjektiem 1 0 m katrā 
krastā. Vēršam uzmanību, ka aizsargjoslu platumu ārpus ciematiem un pilsētām nosaka Aizsargjoslu 
likums, līdz ar to arī Puskas upei nosakāma aizsargjosla vismaz 100 m katrā krastā un pārējiem 
ūdensobjektiem, atbilstoši to garumam vai ūdens spoguļa virsmas platībai. 

 
Aicinām iepriekš minēto un rast risinājumu plānojuma dokumenta daļu precizēšanai normatīvo aktu ietvaros. 

 
Ievērojot augstāk minēto, Rīgas reģionālajai virsmežniecībai nav iebildumi Ādažu novada teritorijas 
plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotai redakcijai. 

Nav būtisku iebildu pret Teritorijas 
plānojuma risinājumiem. 
 
 
1. TIAN saglabāta norma, ka mežu 

teritorijās (M) aizliegts veikt 
galveno cirti 50 m zonā no ceļiem 
un atpūtas vietām. 
 

2. Noteiktais ierobežojums attiecas 
uz Mežu teritorijām (M2), kur 
TIAN precizēts, ka atļautas meža 
kopšanas, ainavu, sanitārās un 
citas cirtes. Valsts mežos noteikts 
zonējums Mežu teritorijas (M). 

3. Nav ņemts vērā. Atbilstoši LĢIA 
datubāzei 
https://vietvardi.lgia.gov.lv 
Puskas upes garums ir 23 km. 
Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu: 10 
– 25 km garām ūdenstecēm – 
nosaka aizsargjoslu ne mazāku kā 
50 m plata josla katrā krastā. 

 

 
4. Veselības inspekcija 

07.07.2017. 
Nr.5.3-

1/18391/6282 

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Higiēnas novērtēšanas 
un monitoringa nodaļa ( turpmāk- Inspekcija), izvērtējot situāciju par Ādažu  novada teritorijas plānojuma  un 
Vides pārskata projekta pilnveidoto redakciju, konstatē, ka teritorijas plānojumā tika ņemta vērā Inspekcijas 
rekomendācija (13.01.2017. Atzinums par teritorijas plānojumu Nr.5.5-6/1196/68). Teritorijas izmantošanas 

Pozitīvs atzinums par Ādažu novada 
teritorijas plānojuma pilnveidoto 
redakciju un Vides pārskata projektu 
 

https://vietvardi.lgia.gov.lv/
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 un apbūves noteikumos 283.punktā ir izvirzītas prasības par prettrokšņa pasākumu ieviešanu „Teritorijās, 
kurās ir pārsniegti trokšņa normatīvi, jaunas dzīvojamās un publiskās apbūves veidošana atļauta tikai pēc 
trokšņu mazinošu pasākumu ieviešanas, kas nodrošina attiecīgās funkcijas ēkā noteikto trokšņa robežlielumu 
nepārsniegšanu. Daudzstāvu apbūvē telpas ar dzīvojamo funkciju nav izvietojamas ēku pirmajos stāvos”.  
Inspekcija uzskata, ka Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas 
īstenošana nerada risku novada iedzīvotāju veselībai un izvērtējot higiēnas prasības, neiebilstam teritorijas 
plānojuma un Vides pārskata projekta risinājumam. 

5. Valsts SIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 
centrs” 

11.07.2017. 
Nr.4-6/979 

Atbildot uz 2017.gada 27.jūnija vēstuli Nr.17-70-e par Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidoto 
redakciju, VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk LVĢMC) sniedz atzinumu, ka 
LVĢMC nosūtītā informācija Ādažu novada pašvaldībai 2017.gada 19.janvārī vēstulē Nr.4-6/83 par 
nosacījumiem valsts nozīmes monitoringa stacijām Ādažu novada administratīvajā teritorijā Ādažu novada 
teritorijas plānojuma pilnveidotajā redakcijā iekļauta pilnībā. 

Pozitīvs atzinums 

6. Rīgas plānošanas 
reģions 

27.07.2017.  
Nr. Nos-2/15 

Rīgas plānošanas reģions (turpmāk – RPR) informē, ka ir saņēmis SIA „Reģionālie projekti” 27.06.2017 vēstuli 
Nr.17-70-e ar lūgumu sniegt atzinumu par Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un 
lūgumu sniegt priekšlikumus vai atsauksmes par Ādažu novada teritorijas plānojuma Vides pārskata projekta 
pilnveidoto redakciju. RPR ir iepazinies ar minētajiem dokumentiem un sagatavojis atzinumu, ņemot vērā 
RPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktos uzstādījumus. 
RPR ir sniedzis atzinumu par Ādažu novada teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata projektu 
21.02.2017 vēstulē Nr.Nos-2/6, un atzīst, ka arī Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija un 
Vides pārskata projekta pilnveidotā redakcija (turpmāk – dokument-s/-i) kopumā atbilst RPR Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam ilgtermiņa attīstības virzieniem un telpiskajiem risinājumiem. 
Dokumentu pilnveidotajā redakcijā sākotnējai dokumentu redakcijai līdzvērtīgā sniegumā saglabāti RPR 
iepriekš atzīmētie dokumentu atbilstības aspekti. Atzinīgi vērtējami pilnveidotie Ādažu novada teritorijas 
plānojuma pilnveidotās redakcijas grafiskie materiāli. Vides pārskata projekta pilnveidotajā redakcijā ir 
papildināti plānošanas dokumentā noteiktie nosacījumi un ierobežojumi ietekmes uz vidi mazināšanai, 
akcentējot Ādažu novada vērtības.  
Atsaucoties uz RPR 21.02.2017 vēstulē Nr.Nos-2/6 sniegto atzinumu, kur tika izteikts ieteikums pilnveidot 
ciema robežu izmaiņu aprakstu un izmaiņu mērķa pamatojumu, ieteikums ir ņemts vērā – pēc sniegtās 
informācijas ciemu robežu izmaiņu mērķis ir saprotams un plānotās izmaiņas atbalstāmas. 
Arī turpmākajā Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveides procesā lūgums ievērot RPR Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam „Rekomendācijas telpiskās attīstības plānošanai” īpaši attiecībā uz 
perspektīvo apdzīvojuma telpisko struktūru un satiksmes infrastruktūru, kā arī respektēt Ādažu novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam Telpiskās attīstības perspektīvu. 
RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam pieejama RPR tīmekļa vietnē www.rpr.gov.lv sadaļā 
„Darbības jomas / Attīstības plānošana / Plānošanas dokumenti”.  
 

Pozitīvs atzinums par Ādažu novada 
teritorijas plānojuma pilnveidoto 
redakciju un Vides pārskata projektu 
 

http://www.rpr.gov.lv/
http://rpr.gov.lv/pub/index.php?id=51
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7. Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 

19.07.2017.  
Nr.06-06/3488 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) ir saņēmusi iesniegumu ar lūgumu 
sniegt atzinumu par Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju. 
 Inspekcija informē, 23.01.2017.vēstulē Nr.06-06/217 sniedza negatīvu atzinumu par Ādažu novada 
teritorijas plānojuma 1.redakciju (turpmāk – atzinums) attiecībā uz plānotajām funkcionālajām zonām 
dažādai apbūvei pašreiz neapbūvētās teritorijās valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Baltezera (Ādažu) 
luterāņu baznīca” (valsts aizsardzības Nr. Nr.8332) aizsardzības zonā, kas ir pretrunā ar LR normatīvajos 
aktos, kā arī starptautiskajās rekomendācijās paustajiem principiem kultūras mantojuma aizsardzības jomā. 
Atzinumā Inspekcija piekrita savrupmāju apbūves funkcionālās zonas, kas apzīmēta ar DzS1, izvietošanai 
Baltezera ielas ziemeļu pusē ar nosacījumiem. Inspekcija arī norādīja, ka turpmākajā attīstības plānošanas 
procesā ir gatava sniegt konsultācijas par individuālās aizsardzības zonas izstrādi Ādažu novada 
nekustamajiem kultūras pieminekļiem. 

Inspekcija arī atgādina, ka Ziņojumā par Ādažu novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādi 
ietverta informācija, ka tā kā kopš teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas ir notikušas izmaiņas teritorijas 
attīstības plānošanas normatīvajā regulējumā, ar Ādažu novada domes 25.03.2015. lēmumu Nr.53 „Par 
Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes atsākšanu” Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde tika 
turpināta 2015.gadā. Ievērojot Ādažu novada domes 28.04.2015. sēdē pieņemto lēmumu Nr.76 „Par Ādažu 
novada teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevuma apstiprināšanu”, no darba uzdevumā norādītajām 
institūcijām tika pieprasīti nosacījumi un aktuālā informācija. Konstatējams, ka Inspekcija nav bijusi norādīto 
institūciju skaitā, jo no Inspekcijas nav saņemti nosacījumi un informācija, ņemot vērā pašreiz spēkā esošo 
normatīvo regulējumu teritorijas attīstības plānošanas jomā. 

Inspekcijā ir izskatīts Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas (turpmāk – 
teritorijas plānojums) dokumentu kopums, kas ietver iesniegumam pievienoto darbu „Ādažu (Baltezera) 
baznīcas ainavu telpa” (izstrādātājs SIA „OpusPlan”, ainavu arhitekte/ telpiskās attīstības plānotāja Inga 
Griezne, 2017.gads) (turpmāk – Darbs) un interneta vietnē 
http://www.geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8330  ievietotos materiālus. 

Izvērtējot publiskajai apskatei pieejamo teritorijas plānojumu un papildus iesniegto darbu “Ādažu 
(Baltezera) baznīcas ainavu telpa”, kas “izstrādāts ar mērķi pamatot izstrādē esošā Ādažu novada teritorijas 
plānojuma risinājumus un precizēt nosacījumus, kas ievērojami īstenojot attīstību nekustamā īpašuma 
“Ādažu (Baltezera) Ev.lut.baznīca”, kadastra Nr. 80440130065, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480130065 teritorijā, kurā atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklis “Baltezera (Ādažu) baznīca”, 
aizsardzības Nr.8332”, Inspekcija konstatēja, ka valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Baltezera (Ādažu) 
luterāņu baznīca” (valsts aizsardzības Nr.8332) aizsardzības zonā, kultūras pieminekļa tiešā tuvumā un 
pašreiz neapbūvētās vietās paredzētas dažādas apbūves teritorijas.  

Piemēram, Publiskās apbūves teritorija (P) un Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)  paredzēta gar 
Lielā Baltezera krastu aiz applūstošās teritorijas robežas. Publiskās apbūves teritorijā (P) atļautais apbūves 

Saskaņā ar 14.04.2014. MK noteikumu 
Nr.628 “Noteikumi par pašvaldības 
teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 77.punktu, institūcijas, 
no kurām saņemami nosacījumi un 
atzinumi, nosaka Darba uzdevumā. 
Darba uzdevumā VKPAI nebija 
noteikta. MK noteikumu Nr.628 punkts  
52. nosaka “Institūcijas var pieteikties 
nosacījumu un atzinumu sniegšanai 
pastāvīgi vai uzsākot konkrētā 
plānošanas dokumenta izstrādi.” 
VKPAI, atbilstoši šim punktam, varēja 
sniegt nosacījumus, bet nesniedza. 
Tomēr, lai saskaņotu teritorijas 
plānojuma risinājumus, VKAI tika lūgts 
sniegt atzinumu gan par teritorijas 
plānojuma 1.redakciju, gan par 
pilnveidoto redakciju (2.0 redakciju). 
Ņemot vērā VKPAI izteiktos 
iebildumus par teritorijas plānojuma 
1.redakciju, lai teritorijas plānojuma 
risinājumi pēc iespējas sabalansētu 
attīstību ar Baltezera 
kultūrvēsturiskajām un ainaviskajām 
vērtībām, kā arī ņemtu vērā vides un 
publiskās pieejamības aspektus, 
pilnveidotajā redakcijā tika veiktas 
izmaiņas funkcionālajā zonējumā. 
Ādažu (Baltezera) Evaņģēliski luteriskā 
baznīcas zemesgabalā noteikts 
zonējums Dabas un apstādījumu 
teritorija (DA3). Publiskā apbūve (P4) 
saglabāta tikai baznīcai, kā arī noteikta 
plānotajam draudzes namam, 



6 

 

Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas 
datums; Nr. 

Atzinums Komentārs / darbība 

augstums noteikts līdz 15 m ar atrunu: „pamatojot detālplānojumā ar arhitektoniski telpisko analīzi, apbūves 
maksimālo augstumu var palielināt”. Savukārt Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) atļautā izmantošana ir ne 
tikai savrupmāju apbūve, bet arī kā papildizmantošanas veidi paredzēti: tirdzniecības un/ vai pakalpojumu 
objektu apbūve: izņemot degvielas uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apbūves uzņēmumus, 
tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, veselības aizsardzības iestāžu 
apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve, izņemot patversmes u.c.. Šinī funkcionālajā zonā apbūves 
augstums netiek noteikts.  

Kultūras pieminekļa aizsardzības zonā otrpus autoceļam A1 noteiktajā Jaukta centra apbūves 
teritorijā JC1 atļauts visplašākais atļauto izmantošanas veidu spektrs, tostarp mazstāvu un daudzstāvu 
daudzdzīvokļu nami, rūpnieciskā apbūve (sk. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – 
TIAN) 625.punkts) ar apbūves augstumu atkarībā no atļautās izmantošanas veida (līdz 3 stāviem un līdz 15 
metriem mazstāvu dzīvojamās apbūves gadījumā, līdz 5 stāviem un līdz 22 metriem daudzstāvu dzīvojamās 
apbūvē u.tml.)  

Arī noteiktajā Transporta infrastruktūras teritorijā (TR) kā atļautie papildizmantošanas veidi ir 
tirdzniecības un/ vai pakalpojumu objektu apbūve, bet Dabas un apstādījumu teritorijā (DA) – tirdzniecības 
un/ vai pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta ēku 
un būvju apbūve. Pāri kultūras pieminekļa tiešā tuvumā noteiktajām funkcionālajām zonām pārklājas valsts 
galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) attīstībai rezervētā teritorija (TIN7), kur arī 
tiek pieļauta tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve, biroju ēku apbūve, noliktavu apbūve.  

No izvērtētā secināms, ka šobrīd neapbūvētā kultūras pieminekļa kultūrainavas daļa, kas veido tā 
aizsardzības zonu, tiek paredzēta pilnīgai un haotiskai apbūvēšanai neatkarīgi no attēlotā funkcionālo zonu 
apzīmējuma kartē. Inspekcija norāda, ka šāda plānošanas prakse, kur teritorijai ar īpašiem apstākļiem (īpašs 
valsts aizsardzības statuss), nosaka funkcionālās zonas ar standartizētām prasībām apbūvei (īpaši 
kvantitatīviem apbūves rādītājiem), ievērojami mazina teritorijas izmantošanas paredzamību un nonāk 
pretrunā gan ar kultūras pieminekļu aizsardzības normatīvo regulējumu, gan arī ar teritorijas plānošanas 
principiem, tai skaitā, atklātības un interešu saskaņotības principu. 

Pievienotajā materiālā “Ādažu (Baltezera) baznīcas ainavu telpa” ar “noteiktiem skatu punktiem 
pieejamās teritorijās, stāvot ielas līmenī”, „no kuriem redzama ainava ar baznīcu”, ir mērķis pamatot plānoto 
publisko un savrupmāju apbūvi īpašumā “Ādažu (Baltezera) Ev.lut. Baznīca” zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 80440130065, kur baznīca ir kā centrālais un dominējošais elements atklātā, neapbūvētā 
ainavā. Lai arī materiālā tiek norādīts, ka teritorijai izstrādājams detālplānojums, tajā iekļautajā parcelācijas 
priekšlikumā detalizētas jaunveidojamo zemes vienību robežas, būvlaides, projektētās sarkanās līnijas u.tml., 
kā arī ietverti vērtējumi par „skatu barjerām” (pašreizējām koku un krūmu grupām) un ieteikumi to kopšanai, 
plānotās apbūves augstumam u.c. Piemēram, lai jaunā apbūve vizuāli netraucētu skatam no Ezera ielas uz 
baznīcu, darba autores ieskatā dzīvojamo ēku apbūve var tikt veidota 9 metru augstumā vai arī augstāka, 
ņemot vērā augstuma starpības starp Lielā Baltezera krasta līnija (vidēji 1 metra augstumā virs jūras līmeņa) 
un baznīcas pamatu zemes līmenī (9 metri virs jūras līmeņa), atzīmējot, ka Baznīcas ielas posms no 

apmeklētāju autostāvvietām. 
Teritorijas plānojuma risinājumos 
iekļauts priekšlikums plānotajam 
gājēju ceļam publiskās piekļuves pie 
L.Baltezera nodrošināšanai. 
Tematiskajā attēlā noteiktas ainaviski 
vērtīgo skatu perspektīvas uz 
Baltezera baznīcu.  
Papildus, lai pamatotu, ka plānotā 
apbūve neaizsegs vērtīgo skatu 
perspektīvas, tika izstrādāts darbs 
„Ādažu (Baltezera) baznīcas ainavu 
telpa” (izstrādātājs SIA „OpusPlan”, 
ainavu arhitekte/telpiskās attīstības 
plānotāja Inga Griezne, 2017.gads). 
Nosakot otrpus autoceļam A1 Jaukta 
centra apbūves teritorijas (JC1), ņemts 
vērā vēsturiskās pēctecības princips un 
īpašnieku tiesības attīstīt savus 
īpašumus, saskaņojot ar VKPA. JC1 
teritorijā nav atļauta daudzstāvu 
daudzdzīvokļu apbūve. Jebkurā 
gadījumā, kultūras pieminekļu 
aizsardzības zonā, veicot jebkādu 
būvniecību, būs jāsaņem VKPAI 
saskaņojums. Konkrēta, katrai vietai 
atbilstoša apbūves augstuma, 
arhitektonisko risinājumu u.c., kas 
nemazina ainaviskās un 
kultūrvēsturiskās vērtības, noteikšana 
ir turpmākās plānošanas uzdevums, 
izstrādājot lokālplānojumus, 
tematiskos plānus (piemēram, ainavu 
tematisko plānu), detālplānojumus, 
būvprojektus. Līdz ar to VKPAI izteiktie 
iebildumi, ka sagatavojot teritorijas 
plānojuma pilnveidoto redakciju 
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savrupmāju apbūves līnijas līdz Baltezera ielai atrodas aptuvenās augstuma atzīmēs pie 5 metriem virs jūras 
līmeņa. Tajā pašā plānotā apbūve un tās augstuma apsvērumi nonāk pretrunā ar minētā darba 6.tabulā 
atzīmēto 19.skatu punkta vērtējumu: „Skatu punkts atrodas plānotās Baznīcas ielas un otra piebraucamā 
ceļa krustojumā. Baznīca ainavā veido dominanti un kopā ar vijīgo ielas posmu veido klasiski skaistu, visiem 
uztveramu un saprotamu ainavu”. Materiālā nav iekļauts vērtējums, kā mainīsies baznīcas kultūrainava 
kopumā un arī no norādītā skatu punkta, ja tiks īstenota plānotā teritorijas apbūve, par kuras augstumu 
metros tiek spriests.  

Inspekcija informē, ka tās rīcībā ir habilitētās ģeogrāfijas zinātņu doktores Aijas Mellumas pētījums 
„Kultūras piemineklis Ādažu (Baltezera) baznīca un apkārtējā kultūrainava” (2017.), kurā ar komplekso jeb 
ģenētisko pieeju padziļināti veikta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Baltezera (Ādažu) luterāņu 
baznīca” (valsts aizsardzības Nr. Nr.8332) ainavu telpas (aizsardzības zonas teritorijas) izpēte, izmantojot 
vairāk autentiskas informācijas (rakstu avoti, arhīvu materiāli, dažādu laiku kartes, atmiņu stāsti u.c.), nekā 
vizuālās analīzes gadījumā, atklājot konkrētā pieminekļa saikni ar apkārtējo ainavu un parādot pieminekļa 
vietu apkārtējā kultūrainavā.  

Izpētē secināts, ka Ādažu baznīcas kultūrainava veidojusies kopš 18.gs. beigām, kad tika uzbūvēta 
mūra baznīca un ap to izveidojās ietekmes areāls (draudzes skola, Baznīckrogs, apstrādāti lauki, cilvēku 
klātbūtne), un, lai arī “līdz mūsu dienām nomainījušas daudzas paaudzes, bet ainava kultūrainavas veidolā 
joprojām pastāv un savā struktūrā glabā savas veidošanās gaitas vēsturiskās liecības”. Tās liecina par ainavas 
identitāti un autentiskumu. Atzīts, ka kā vēsturiskā kultūrainava tas ir vienots veselums, kur vienlīdz 
nozīmīgas baznīcas ēka un apkārtējā kultūrainava, kas viena otru izceļ, atspoguļo vietas garu.  

Pētījuma autore atzīmē, ka pašreizējai “apbūvei ir lauku ciema raksturs, un tā pret baznīcas ēku 
novietota tā, ka izmaiņas nav destruktīvas,  tās vēl pagaidām (kamēr nenotiek apbūves paplašināšanās) 
absorbē pati ainavas telpa ar savu mērogu”.  

Šobrīd ainava – teritorija ap baznīcu ir aizaugusi, vēsturiski baznīca atradās atsevišķu, nelielu koku 
grupu ieskāvumā atvērtajā ainavā, kur dominēja lauki, pļavas. Baznīca visā apjomā bija redzama no tāliem 
skatu punktiem. 

Vienlaikus pievērsta uzmanība tam, ka normatīvi noteiktā 500 m platā aizsargjosla ap Ādažu baznīcu 
(arhitektūras pieminekli) patiesībā sakrīt ar domājamās ainavas telpu, kas aptver visu telpu starp abiem 
Baltezeriem. 

Inspekcija uzskata, ka ainaviski vērtīgā aizsardzības zonas daļā ap baznīcu ~ 350 m attālumā no tās 
nav pieļaujama jauna apbūve. Visā aizsardzības zonā nav pieļaujama daudzstāvu un daudzdzīvokļu apbūve, 
rūpnieciskā apbūve, degvielas un gāzes uzpildes stacijas, kā arī vēsturiski izveidojušās vides raksturam 
neatbilstoši blīva apbūve. 

Vēršam uzmanību, ka šādas teritorijas plānojumā plānotās funkcionālās zonas un atļautā 
izmantošana (apbūve) neatgriezeniski izmainīs baznīcas kultūrvēsturisko ainavu, radikāli mainot kultūras 
pieminekļa apkārtnes vēsturiski nozīmīgo plānojumu un telpisko struktūru, piemineklim atbilstošo vidi, 
ainavu, ainaviski vērtīgās zaļumu sistēmas un labiekārtošanas raksturu. Tā rezultātā baznīcas kultūrvēsturiskā 

netika ņemti vērā VKPAI iebildumi par 
teritorijas plānojuma 1.redakciju, nav 
korekti.  
 
 
 
 
Informācija pieņemta zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK noteikumu Nr.628 punkts  
61. nosaka “Institūciju atzinumos nevar 
izvirzīt jaunus nosacījumus vai 
prasības, izņemot gadījumu, ja ir 
mainījusies tiesiskā vai faktiskā 
situācija.” VKPAI neizvirzīja atzinumā 
par 1.redakciju nosacījumu, ka 350 m 
attālumā no Baltezera baznīcas apbūve 
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ainava tiek paredzēta ciema perspektīvai apbūvei, zaudējot kultūras pieminekļa un tā apkārtnes  kā vienota 
veseluma vērtību. Minētie risinājumi ir pretrunā arī ar Ministru kabineta 26.08.2003. noteikumu Nr.474 
“Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 
objekta statusa piešķiršanu” 35.punkta nosacījumiem. Tas ir arī pretrunā ar Aizsargjoslas likumā noteikto 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem izveidošanas būtību un mērķi, lai nodrošinātu 
kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz 
nekustamiem kultūras pieminekļiem.  

Savukārt, starptautiski pieņemtie principi ICOMOS (Starptautiskās kultūras pieminekļu un 
ievērojamu vietu padomes) Siaņas deklarācijā par kultūras mantojuma objektu, vietu un zonu apkārtējās 
vides saglabāšanu (pieņemta Siaņā, 2005.gada 21.oktobrī) noteikts, ka kultūras mantojuma objekta, vietas 
vai zonas apkārtējā vide tiek definēta kā tuvākā un paplašinātā apkārtne, kas dot ieguldījumu vai ir daļa no 
pieminekļa nozīmīguma un īpašā rakstura, […] un attīstībai kultūras mantojuma objektu, vietu un zonu 
apkārtējā vidē jāatklāj to nozīmīguma un īpašā rakstura būtība un jādod pozitīvs ieguldījums. 

 
Inspekcijas atzinums:  
Ņemot vērā, ka teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas risinājumi ir pretrunā ar Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos, kā arī starptautiskajās rekomendācijās paustajiem principiem kultūras mantojuma 
aizsardzības jomā, Inspekcija sniedz negatīvu atzinumu par Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidoto 
redakciju.  

ir aizliegta vispār.  
TIAN aizliedz DUS un GUS būvniecību 
visā Baltezera ciema teritorijā. 
Baltezerā netiek plānota daudzstāvu 
daudzdzīvokļu apbūve, kā arī 
rūpnieciskā apbūve. 
 
11.08.2017. Darba grupas priekšlikums 
kompromisa risinājumam: 
 
1) Ādažu (Baltezera) ainavu telpā 
noteikt teritorijas ar īpašiem 
noteikumiem – TIN15. Apbūves 
veidošana TIN15 atļauta ar īpašiem 
nosacījumiem apbūves augstumam, 
arhitektoniskajiem risinājumiem, 
pamatojot tos izstrādājot 
lokālplānojumu vai detālplānojumu un 
saskaņojot ar VKPAI. Netiek atbalstīta 
vispārīga apbūves aizliegšana 350 m ap 
Baltezera baznīcu. Pamatojums: 
pēctecības princips un īpašnieku 
tiesības attīstīt savus īpašumus, 
tādejādi arī sakārtojot teritoriju. 
Jāveido vietai un telpai atbilstoša 
ainava, kas nemazina esošās ainavas 
vizuālo vērtību un identitāti, bet to 
paaugstina. Papildināt Tematisko 
attēlu “Ainavas, skatu perspektīvas un 
nozīmīgākā gājēju infrastruktūra” ar 
Ādažu (Baltezera ) baznīcas ainavu 
telpu, skatu punktiem virzieniem 
(atbilstoši  
„Ādažu (Baltezera) baznīcas ainavu 
telpa” (izstrādātājs SIA „OpusPlan”, 
ainavu arhitekte/ telpiskās attīstības 
plānotāja Inga Griezne, 2017.gads)); 
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2) 14.09.2017. un 28.11.2017. (VKPAI 
izskatīšanas komisijā) notikušas Ādažu 
novada pašvaldības un SIA “Reģionālo 
projektu”  pārstāvju tikšanās ar VKPAI 
pārstāvjiem, lai skaidrotu situāciju un 
vienotos par kompromisa risinājumu, 
TIN15 ietveramo teritoriju (Ādažu 
(Baltezera ) baznīcas ainavu telpa) un 
tajā iekļaujamajiem nosacījumiem 
teritorijas izmantošanai, apbūves 
veidošanai un turpmākajai attīstībai. 
 
3)Ādažu novada pašvaldība tuvākajā 
nākotnē plāno: organizēt arhitektu 
plenēru Baltezera baznīcai pieguļošo 
teritoriju attīstības idejām, izstrādāt 
individuālo aizsardzības zonu valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklim 
Ādažu (Baltezera) baznīca,  izstrādāt 
Ādažu novada ainavu tematisko 
plānojumu, kurā tiks veikta ainavu 
analīze un detalizēts ainavu, skatu 
punktu un perspektīvu izvērtējums. 
 

Piezīme 15.12.2017. saņemts VKPA 
atzinums Nr.06-06/6743 par Ādažu 
novada teritorijas plānojuma 
pilnveidotās redakcijas precizētajiem 
risinājumiem teritorijas izmantošanai 
un apbūves veidošanai valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklī “Baltezera 
(Ādažu) luterāņu baznīca” (valsts 
aizsardzības Nr.8332) un tā 
aizsardzības teritorijā (skatīt 
7.1.tabulā) 
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7.1. Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 

15.12.2017. Nr.06-
06/6743 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) ir saņēmusi iesniegumu ar lūgumu 
saskaņot un sniegt pozitīvu atzinumu par Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas 
precizētajiem risinājumiem. 
Inspekcija 19.07.2017. vēstulē Nr.06-06/3488 sniedza negatīvu atzinumu par Ādažu novada teritorijas 
plānojuma pilnveidoto redakciju (turpmāk - atzinumu).  
Š.g. 14.septembrī Inspekcijā tiekoties ar Ādažu novada pašvaldības un SIA “Reģionālie projekti” pārstāvjiem, 
notika viedokļu apmaiņa par Inspekcijas sniegto atzinumu un teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas 
risinājumiem.  
Š.g. 28.novembrī Inspekcijas Teritorijas plānojumu izskatīšanas komisija tika iepazīstināta ar SIA “Reģionālie 
projekti” un Ādažu novada teritorijas plānotāja – arhitekta S.Grīnbergu sagatavotajiem pilnveidotās 
redakcijas precizētajiem risinājumiem teritorijas izmantošanai un apbūves veidošanai, turpmākajai 
plānošanai valsts nozīmes arhitektūras piemineklī “Baltezera (Ādažu) luterāņu baznīca” (valsts aizsardzības 
Nr.8332) un tā aizsardzības zonā.  Inspekcija tika informēta, ka pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas, 
Ādažu novada pašvaldība tuvākajā nākotnē plāno: organizēt arhitektu plenēru Baltezera baznīcai pieguļošo 
teritoriju attīstības idejām, izstrādāt individuālo aizsardzības zonu valsts nozīmes arhitektūras piemineklim 
Ādažu (Baltezera) baznīca,  izstrādāt Ādažu novada ainavu tematisko plānojumu, kurā tiks veikta ainavu 
analīze un detalizēts ainavu, skatu punktu un perspektīvu izvērtējums. 
 
Inspekcijas atzinums: 
Izvērtējot š.g. 12.decembrī Inspekcijas Teritorijas plānojumu izskatīšanas komisijā SIA “Reģionālie projekti” 
iesniegtos  teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas precizētos risinājumus, kuri ietver priekšlikumu 
funkcionālajam zonējumam, teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN15) izveidei un teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumus Ādažu (Baltezera) baznīcai pieguļošajās teritorijās kultūras mantojuma aizsardzības 
aspektā, Inspekcija konceptuāli piekrīt teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas precizētajiem 
risinājumiem ar nosacījumu, ka tiek papildināti un precizēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
Teritorijā ar īpašiem noteikumiem (TIN15), vienlaikus nodrošinot, lai nav pretrunas ar citām TIAN prasībām, 
ar šādiem noteikumiem:  
1. Pieļaujama tādu jaunu ēku būvniecība vai esošo ēku pārbūve, kas ar savu apjomu, arhitektonisko 

izveidojumu, augstumu, materiālu lietojumu un tonalitāti nerada vizuālās uztveres traucējumu Baltezera 
(Ādažu) baznīcai un tās dabiskajai un tradicionālajai ainavai. 

2. Būvju funkcija nedrīkst būt pretrunā ar tradicionālās vides raksturu un kultūrvēsturiskās ainavas vērtību 
kopuma radīto noskaņu saglabāšanu (nav pieļaujamas rūpnieciska rakstura, sprāndzienbīstamas, 
ugunsnedrošas, ar paaugstinātu trokšņu līmeni vai piesārņojumu saistītas būves). 

3. Baznīcas vizuālās ietekmes zonā nav pieļaujama jaunu kultūrvēsturiskās vides raksturam nepiemērotu 
virszemes transporta, inženiertehnisku būvju un iekārtu izvietošana. 

4. Nav pieļaujama traucējošu reklāmu izvietošana, kas rada vizuālu piesārņojumu kultūrvēsturiskajā vidē. 
5. Papildus iepriekš minētajiem noteikumiem, TIAN 15 teritorijas daļā, kas ietver Baltezera (Ādažu) baznīcu 

Informācija pieņemta zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozitīvs atzinums ar papildinājumiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ņemts vērā, iekļauts TIAN. 

 
 

2. Ņemts vērā, iekļauts TIAN. 
 
 

3. Ņemts vērā, iekļauts TIAN. 
 

4. Ņemts vērā, iekļauts TIAN. 
5. Ņemts vērā, iekļauts TIAN, 
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un tās pašreiz neapbūvēto apkārtni starp Lielo Baltezeru, kapiem un valsts galveno autoceļu A1 
ievērojamas šādas prasības: 
5.1. Baznīcas apkārtnē saglabājama kultūrainava ar līdz mūsdienām saglabājušos lauku ainavas 

raksturu, kur baznīca ir kā dominante. 
5.2. Identificējami un likvidējami pašizsējas koki, kas no tāliem skatu punktiem traucē baznīcas 

kultūrvēsturiskās ainavas uztveri. 
5.3. Teritorijas labiekārtojums (ceļu, ielu, velosipēdistu un gājēju celiņu segumi, vides dizaina objekti, 

Lielā Baltezera krasta iekārtojums) risināms, nepārsātinot ar labiekārtojuma elementiem un 
neradot mūsdienīgas urbanizācijas pazīmes. 

5.4. Baznīcas tiešā tuvumā jaunu stādījumu veidu izvēlei un raksturam jāatbilst lauku baznīcas 
apkārtnes tradīcijām. 

5.5. Jaunu īslaicīgas lietošanas būvju, sezonas rakstura būvju un pastāvīgu būvju, kas saistītas ar 
teritorijas uzturēšanu un izmantošanu, izvietojumam, apjomam, mērogam, arhitektoniskam 
izveidojumam un tonalitātei jābūt tādiem, kas kultūrainavā nerada aktīvus akcentus un netraucē 
viendabīgas, neapbūvētas ainavas uztveri. 

5.6. Saglabājama dabīgi pārveidojusies Lielā Baltezera krasta līnija, nemainot reljefu, neveidojot 
uzbērumus un mākslīgus krasta nostiprinājumus. Pieļaujama sezonas rakstura koka konstrukciju 
laipu izveide, kas atbilst vēsturiski tradicionālajām. Nav pieļaujams izvietot būves laivu glabāšanai. 

5.7. Nav pieļaujama liela izmēra peldošu būvju (kas pārsniedz mazizmēra kuģošanas līdzekļu apjomu) 
izvietošana uz baznīcas ainavu attiecināmajā Lielā Baltezera daļā. 

5.8. Neveidot jaunu nožogojumu. 
5.9. Nav pieļaujama vides estētikai nepiemērotu sadzīves un kapu atkritumu savākšanas vietu, liela 

izmēra konteineru novietņu izveide vai stihiski veidotas atkritumu izgāšanas vietas. 
Nepaplašināt kapu teritoriju. 

papildinot un precizējot 
apakšpunktus: 5.8. “neveidot jaunu 
nožogojumu, izņemot, ja žogs tiek 
veidots kā ainavisks publiskās 
ārtelpas labiekārtojuma elements” 
un 5.9. “nav pieļaujama Baltezera 
kapsētas teritorijas paplašināšana 
Lielā Baltezera virzienā”. 

 
 
 
 
 
 
 

8. VAS „Latvijas Valsts 
ceļi”  

Rīgas nodaļa 
11.07.2017. 

Nr.4.3.1/7719 

Atzinuma rezultāts: VAS „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk - LVC) izvērtēja Ādažu novada teritorijas plānojuma 
pilnveidoto redakciju. 
LVC komentāri par teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju: 
1. Pilnveidotā redakcija nenovērš LVC 12.01.2017. Atzinumā Nr.4.3.1/345 1. un 2. punktā minētās 

problēmas, kas 1.punktā saistītas ar pašreizējā plānojumā esošās "Lauku apbūves zonas" teritorijas 
maiņu uz "Jauktas centra apbūves teritoriju" (JC), kur starp galvenajiem izmantošanas veidiem ir minēta 
dzīvojamā apbūve, savukārt 2.punktā paredz samazināt būvlaidi gar valsts autoceļiem un no tā izrietošo 
dzīvojamās apbūves attīstību trokšņa pārsnieguma zonā.  

Tāpēc vai nu aicinām: 

• ievērot LVC 12.01.2017. Atzinumā Nr.4.3.1/345 1. un 2.punktā minētās prasības, vai arī 

• lai nodrošinātu to, ka funkcionālā zonējuma maiņas gadījumā pašvaldībai, teritoriju attīstītājiem un 
iedzīvotājiem būtu pieejama informācija par trokšņa robežlielumu pārsniegumu zonām un 

 
 
 
1. Saglabāts teritorijas plānojuma 

1.redakcijā noteiktais funkcionālais 
zonējums pie valsts galvenā 
autoceļa A1, kā arī būvlaides ciemu 
teritorijās. Jaunas dzīvojamās un 
publiskās apbūves izvietošana 
autoceļa A1 kreisajā pusē Jauktas 
centra apbūves un 
Lauksaimniecības teritoriju 
funkcionālajās zonās atļauta tikai 
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gadījumiem, kuros ir jāparedz būvakustiskie pasākumi, aicinām teritorijas plānojumā noteikt 
akustiskā diskomforta zonas atbilstoši 16.06.2015. MK noteikumiem Nr.312 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 016-15 „Būvakustika””. Pēc akustiskā diskomforta zonu noteikšanas paredzēt to 
iestrādāšanu plānojumā kā „Teritorijas ar īpašiem noteikumiem”, kurās atbilstoši 30.04.2013. MK 
noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 
238.punktam var noteikt arī piesārņotās teritorijas (teritorijas, kurās ir trokšņa robežlielumu 
pārsniegumi). 

2. Kā arī aicinām ievērtēt LVC 12.01.2017. Atzinumā Nr.4.3.1/345 3.punktā minētās prasības un neparedzēt 
TIAN 918.punktu, kas Baltezera rietumu apvedceļa būvniecībai un valsts galvenā autoceļa A1 Rīga 
(Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) attīstībai rezervētajai teritorijai (TIN 7) kā papildizmantošanu 
nosaka tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūvi, biroju ēku apbūvi un noliktavu apbūvi. 

ar nosacījumu, ka tiek veikti 
attiecīgi prettrokšņa pasākumu un 
trokšņa pieslāņojama robežlielumi 
netiek pārsniegti. TIAN 
apakšnodaļa 3.5.9. “Aizsardzība 
pret trokšņiem” papildināta ar 
punktu: “Teritorijās, kurās ir 
pārsniegti trokšņa normatīvi, 
jaunas dzīvojamās un publiskās 
apbūves veidošana atļauta tikai 
pēc trokšņu mazinošu pasākumu 
ieviešanas, kas nodrošina 
attiecīgās funkcijas ēkā noteikto 
trokšņa robežlielumu 
nepārsniegšanu. Daudzstāvu 
apbūvē telpas ar dzīvojamo 
funkciju nav izvietojamas ēku 
pirmajos stāvos.” 
Pamatojums: pēctecības princips 
un īpašnieku tiesības attīstīt savus 
īpašumus, veicot atbilstošus 
prettrokšņa pasākumus (pašlaik vēl 
spēkā esošā teritorijas plānojuma 
Lauku apbūves teritorijās (LA) 
atļauta daudzveidīga teritorijas 
izmantošana, t.sk. dzīvojamā 
apbūve). 

2. Saglabāti TIN7 teritorijā atļautie 
papildizmantošanas veidi. MK 
noteikumu Nr.240 "Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves 
noteikumu" (VAN) 236.punkts 
pieļauj teritorijās, kas ieplānotas 
transporta infrastruktūras attīstībai 
(TIN7) ierīkot tūrisma, sporta un 
rekreācijas objektus (kempingus, 
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laivu piestātnes, kafejnīcas, 
moteļus, sporta laukumus, 
autotrases, mototrases, velotrases) 
un transporta infrastruktūras 
objektus (vietējas nozīmes ceļus, 
DUS, transporta stāvlaukumus, 
noliktavas, uzglabāšanas 
laukumus). Ņemot vērā plašās 
TIN7 teritorijas un neskaidro 
projekta īstenošanas uzsākšanu 
ilgtermiņā, Pašvaldība uzskata, ka 
nepieciešams saglabāt TIAN 
palīgizmantošanas, nepārkāpjot 
VAN atļauto.  

 
11.08.2017. Darba grupas priekšlikumi: 
 
1)Saglabāt Jauktas centra apbūves 
teritorijas (JC) pie valsts galvenā 
autoceļa A1 (vēsturiskā pēctecība un 
īpašnieku tiesības attīstīt savus 
īpašumus, ja tiek veikti atbilstoši 
prettrokšņa pasākumi); 

 

2)Perspektīvā pašvaldībai 
nepieciešams izstrādāt Tematisko 
plānojumu, kurā noteiktas akustiskā 
diskomforta zonas pie A1 (atbilstoši 
16.06.2015. MK noteikumiem Nr.312 
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 016-15 „Būvakustika””).  
Pašreizējā vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojuma līmenī, mērogā 1: 
10 000, kā arī pēc publiski pieejamajās 
informācijas (Trokšņu stratēģisko karšu 
izstrāde valsts galvenā autoceļa A1 
posmam A2-V101, SIA „Estonian, 
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Latvian & Lithuanian Environment”), 
nav iespējams noteikt precīzas trokšņa 
diskomforta zonas pie A1, jo 
nepieciešami papildus trokšņu 
mērījumi, detalizēt topogrāfiskie 
uzmērījumi utml.  

9. Latvijas 
Ģeotelpiskās 
informācijas 

aģentūra 
04.07.2017. 

Nr. 413/7/1-15/595 
 

Atbildot uz SIA „REĢIONĀLIE PROJEKTI” 2017.gada 27.jūnija vēstuli Nr.17-69-e, informējam, ka Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - LĢIA) ir izvērtējusi Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā  https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8330 publicētos Ādažu novada teritorijas 
plānojuma 2.redakcijas materiālus (turpmāk  –  Teritorijas plānojums). 
Teritorijas plānojuma grafiskās daļa ir sagatavota atbilstoši MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628  
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) prasībām 
un ir novērsti SIA  „REĢIONĀLIE PROJEKTI” 2017.gada 13.janvārī LĢIA vēstulē Nr.30/7/1-15/4 minētie 
aizrādījumi. 
LĢIA atbalsta lokālplānojuma tālāku virzību. 
Aktuālā informācija par LĢIA produktiem un pakalpojumiem, kā arī Vietvārdu datubāze un Valsts ģeodēzisko 
tīklu datubāze, pieejama mājas lapā  http://map.lgia.gov.lv/.  Aktuālie LĢIA ģeotelpiskie pamatdati skatāmi 
Karšu Pārlūkā http://kartes.lgia.gov.lv/karte/.   

Pozitīvs atzinums 

10. AS „Sadales tīkls” 
Pierīgas 

Kapitālieguldījumu 
daļa 

25.07.2017. 
Nr.30KI20-
02.02/1858 

AS „Sadales tīkls” akceptē SIA „Reģionālie projekti” izstrādāto projektu - Ādažu novada teritorijas plānojuma 
pilnveidoto redakciju, kas tiek apspriesta atbilstoši 2017.gada 23.maijā Ādažu novada domes lēmumam 
Nr.110 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un izstrādes laika grafika izmaiņām”. 
Papildus, lūdzam, papildināt projekta aprakstošo daļu ar informāciju par to, ka daļa no novada teritorijā 
esošām 20 kV gaisvadu līnijām (GVL) ir izbūvēta atbilstoši tehniskajām prasībām, kas noteiktas 
elektroietaisēm ārpus apdzīvotām vietām. To aizsargjosla, atbilstoši „Aizsargjoslu likumam", ir noteikta 6.5 
metri uz katru pusi no līnijas 
Teritorijas plānojuma projektā, sadaļā vadlīnijas lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādei, ir jāiekļauj 
prasība saimnieciskās darbības veicējam precizēt esošo elektrolīniju tehnisko izpildījumu un nepieciešamības 
gadījumā pārbūvēt esošo elektrolīniju, pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas, saņemot papildus tehniskos 
noteikumus no elektrolīnijas īpašnieka un atbilstoši tiem izstrādājot elektrolīnijas izmaiņu tehnisko shēmu. 

 
 
 
 
Ņemts vērā. Paskaidrojuma raksts 
atbilstoši papildināts. 
 
 
Ņemts vērā. TIAN atbilstoši papildināti. 
 
 
 

11. AS 
„Augstsprieguma 

tīkls” 
10.07.2017. 

Sakarā ar Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) sniegto informāciju par pašvaldības 
lēmumu par Ādažu novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas nodošanu apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai informējam, ka ir izskatīti TAPIS un Ģeoportāla interneta vietnē publicētie plānojuma 
dokumenti. 
Sakarā ar to, ka novada teritoriju šķērso akciju sabiedrības „Augstsprieguma tīkls” valdījumā esošas publiskas 
infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 110kV gaisvadu elektrolīnija Nr.228, atkārtoti aicinām 

 
 
 
 
Ņemts vērā. TIAN atbilstoši precizēts. 
 

https://geolatvija.lv/geo/tapis3%23document_8330
http://map.lgia.gov.lv/
http://kartes.lgia.gov.lv/karte/
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plānojuma projekta Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu nodaļas 3.2.5. „Elektroapgāde” punktu 
„104. Rekonstrukcijas apstākļos jāparedz esošo 110kV elektropārvades gaisvadu līniju pārvietošana ārpus 
esošām un plānotām apbūves teritorijām, vai arī jāparedz to nomaiņa uz pazemes kabeļu līnijām” izteikt 
šādi: „104. Pārbūves apstākļos jāparedz esošo 20kV un zemāka sprieguma elektropārvades gaisvadu līniju 
pārvietošana ārpus esošām un plānotām apbūves teritorijām, vai arī jāparedz to nomaiņa uz pazemes kabeļu 
līnijām” vai arī šis punkts svītrojams, jo, atstājot šo punktu negrozītu, teritorijas plānojumā Jums 
nepieciešams paredzēt 110kV gaisvadu elektrolīnijai jaunu trasi, kā arī izdevumus, kas saistīti ar elektrolīnijas 
pārbūvi (trases noteikšana, saskaņošana, projektēšana, iekārtu iegāde, nojaukšana, būvdarbi u.c.), jo tā 
jāapmaksā ierosinātājam. 
AS „Augstsprieguma tīkls” nav paredzējusi minētās elektrolīnijas pārbūvi. 

12. AS „Latvijas Gāze” 
Gāzapgādes 

attīstības 
departaments 

Iesniegta precizēta digitālā informācija par gāzapgādes infrastruktūru. Atzinums nav sniegts. 
Precizēts atbilstoši saņemtajai 
informācijai. 

13. SIA „Ādažu ūdens”  Atzinums nav sniegts 
 

14. SIA „Lattelecom” 
10.07.2017. 

Nr.37.1-
10/2210/2366 

 

SIA „Lattelecom” nav pretenziju pret Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju. 
 
Veicot būvniecības darbus jāievēro šādi vispārīgi nosacījumi: 

- visi projektēšanas un būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī 
ievērojot Aizsargjoslu likuma 14.panta (Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem un stacionārajiem 
radiomonitoringa punktiem), 35.panta (Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās) un 43.panta 
(Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem un stacionārajiem radiomonitoringa 
punktiem) noteiktās prasības; 

- visi būvprojekti būvēm SIA Lattelecom elektronisko sakaru tīklu tuvumā ir saskaņojami ar SIA 
Lattelecom, bet gadījumā, ja nepieciešami esošo sakaru tīklu pārvietošanas darbi, ir pieprasāmi 
tehniskie noteikumi un tīkla pārvietošana veicama par elektroniskā sakaru tīkla pārvietošanas 
ierosinātāja līdzekļiem; 

- teritorijas aizsargjoslu plāna grafiskajā daļā jāuzrāda ekspluatācijas aizsargjoslas gar visu veidu un 
piederības elektronisko sakaru tīkliem un to infrastruktūras būvēm; 

- privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA Lattelecom vai jebkuram citam 
publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
apstiprinātajiem „Noteikumiem par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam 
elektronisko sakaru tīklam" (SPRK 22.09.2010. Padomes sēdes lēmums Nr.1/16, protokols Nr.34, 10.p.), 
kuros norādīta privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība; 

- ja privātā tīkla īpašniekam ar SIA Lattelecom noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru tīkla robežu”, tad 
iekšējie telpu un teritoriju darbi, kas saistīti ar elektronisko sakaru tīklu, ēkas vai teritorijas saimniekam 

Neiebilst pret teritorijas plānojuma 
risinājumiem. 
 
Uzskaitītie nosacījumi ievērojami pie 
detālplānojumu un būvprojektu 
izstrādes. 
 
Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā 
M 1: 10 000 tiek attēlotas tikai 
aizsargjoslas, kas lielākas par 10 m. 
Ekspluatācijas aizsargjoslas gar visu 
veidu un piederības elektronisko 
sakaru tīkliem un to infrastruktūras 
būvēm jānosaka un/vai jāattēlo pie 
detālplānojumu un būvprojektu 
izstrādes. 
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jāveic saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu; 
- veicot publisko un privāto elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu, būvniecību un uzraudzību jāievēro MK 

2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.501 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un 
uzraudzības kārtība” un 2006.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.257 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 262-05 „Elektronisko sakaru tīkli””. 

- lai veiktu publiskā elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu 
nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA Lattelecom par nekustamā īpašuma attīstības plānā 
iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību; 

- katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA Lattelecom par nākamajā gadā plānoto ielu un 
teritoriju rekonstrukciju. 

Atzinums izdots iesniegšanai Ādažu novada būvvaldē. 

15. Valsts SIA 
„Zemkopības 

ministrijas 
nekustamie 

īpašumi” Zemgales 
reģiona 

meliorācijas nodaļa 
13.07.2017. 

Nr.Z/1-14/1481-e 

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa ir saņēmusi un 
izskatījusi iesniegumu par atzinuma sniegšanu Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidotajai redakcijai.   
Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa sniedz 
pozitīvu atzinumu izstrādātajai Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidotajai redakcijai. 
 

Pozitīvs atzinums 

16. Latvijas Republikas 
Aizsardzības 

ministrija 
27.07.2017. 

Nr.MV-N/2124 

Aizsardzības ministrija ir izvērtējusi Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un izsaka šādus 
priekšlikumus: 
1. Nekustamais īpašums „Plūdoņi”, Ādažu novadā, kadastra Nr. 8044 005 0363, atrodas valsts īpašumā 

Aizsardzības ministrijas valdījumā (2015.gada 11.novembra zemesgrāmatas lēmums, Ādažu novada 
zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000462982) un ir iekļauts Ādažu militārā poligona teritorijā, līdz ar to 
lūdzam precizēt poligona teritoriju visās Ādažu novada teritorijas plānojuma kartēs, piemēram, 
paskaidrojuma raksta 7.attēlā „Teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN)”, 3.attēlā „Zaļās struktūras un 
publiskās apbūves teritorijas”, u.c., neizceļot minētā nekustamā īpašuma robežas; 

2. Atbilstoši MK 2006.gada 27.jūnija noteikumu Nr.508 „Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības 
objektiem un šo aizsargjoslu platumu” 2.29.apakšpunktam lūdzam precizēt Teritorijas apbūves un 
izmantošanas noteikumu 1002.punktu un izteikt to šādā redakcijā: „Grafiskajā daļā attēlota 25 m plata 
drošības aizsargjosla gar valsts aizsardzības objektu „Ādažu nacionālais mācību centrs”, „Smilšlauki” 
„Poligona mežs 8044” (kadastra Nr. 8044 005 0053, 8044 005 0054, 8044 005 0213 un 8044 006 0064 
sastāvā esošajām zemes vienībām)”; 
 

3. Papildus vēršam uzmanību, ka Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidotajā redakcijā nav ņemts 
vērā Aizsardzības ministrijas 2017.gada 13.februāra vēstulē Nr. MV-N/369 „Par atzinuma sniegšanu par 

 
 
1. Ņemts vērā. 

 
 
 
 
 

2. Ņemts vērā.  
 
 
 
 
 
 
3. Nav saprotama priekšlikuma 

būtība.  
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Ādažu novada teritorijas plānojuma 1.redakciju” izteiktais 4.iebildums par nepieciešamību Ādažu novada 
perspektīvā apdzīvojuma struktūrā precīzāk nodalīt vietējas nozīmes attīstības centru Kadaga, tajā 
neiekļaujot Ādažu militārās bāzes teritoriju, kā arī Ādažu novada perspektīvā telpiskā struktūrā blīvas un 
retinātas dzīvojamās apbūves telpā neiekļaujot Ādažu militārās bāzes teritoriju. 

Paskaidrojuma raksta 3.attēls. 
Ādažu novada perspektīvā 
apdzīvojuma struktūra un 4.attēls. 
Ādažu novada perspektīvā telpiskā 
struktūra ir izkopējumi no spēkā 
esošās Ādažu novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2013.-2037.g. 
Teritorijas plānojums nav tiesīgs 
mainīt Ādažu novada pašvaldības 
hierarhiski augstāko teritorijas 
plānošanas dokumentu – 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. 

17. Inčukalna novada 
dome 

13.07.2017. 
 Nr.3-4/577 

 

Inčukalna novada domē 2017.gada 28.jūnijā ir saņemta SIA „Reģionālie projekti” 27.06.2017. vēstule Nr.17-
69-e „Par atzinuma sniegšanu par Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju”, kas Inčukalna 
novada pašvaldībā reģistrēta 28.06.2017. ar Nr.790/3-4, kurā lūgts sniegt atzinumu Ādažu novada teritorijas 
plānojumam. 
Izskatot Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju, Inčukalna novada pašvaldība, saskaņā ar 
Teritorijas attīstības plānošanas likumu un 14.10.2014. MK noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, atbilstoši savai kompetencei dara zināmu, ka mums nav 
iebildumu un komentāru saistībā ar izstrādāto plānojuma redakciju.  

Pozitīvs atzinums 

18. Carnikavas novada 
dome 

11.08.2017. 
Nr.01-8.2/1056 

Carnikavas novada dome ir izskatījusi Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un 
Carnikavas domei nav iebildumu par izstrādāto Ādažu novada teritorijas plānojumu, kas attiecas uz novadu 
robežojošo teritoriju. Gadījumā, ja tiek paplašināta Ādažu lidlauka darbība, kas apgrūtina arī Carnikavas 
novada zemesgabalus, nepieciešams informēt katra nekustamā īpašuma īpašnieku par iespējamiem 
aprobežojumiem.  

Pozitīvs atzinums 

19. Sējas novada dome  Atzinums nav sniegts 

20. Garkalnes novada 
pašvaldība 

14.08.2017.  
Nr.2-8/749 

Garkalnes novada pašvaldība ir izskatījusi Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta 
pilnveidoto redakciju.  
Garkalnes novada pašvaldība piekrīt izstrādātajai Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata 
projekta pilnveidotajai redakcijai.   

Pozitīvs atzinums 

21. Saulkrastu novada 
dome 

10.08.2017. 
Nr.8.9/0620170634

/IZ1306 

Saulkrastu novada dome izskatījusi SIA „Reģionālie projekti” izstrādāto Ādažu novada teritorijas plānojuma 
pilnveidoto redakciju, kas nodota publiskajai apspriešanai. Saulkrastu novada domei nav iebildumu par 
izstrādāto Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju. 

Pozitīvs atzinums 

 


