
 

ZIŅOJUMS PAR VĒRĀ ŅEMTAJIEM UN NORAIDĪTAJIEM FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU PRIEKŠLIKUMIEM UN IEBILDUMIEM, KAS SAŅEMTI 
TERITORIJAS PLĀNOJUMA PILNVEIDOTĀS REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ  

 

Nr. 
p.k. 

Iesniegums 
saņemts 

pašvaldībā 
(datums, Nr.) 

Priekšlikuma/ 
iebilduma 
iesniedzējs 

Iesniegtā priekšlikuma /iebilduma būtība 
Ņemts vērā/ 

nav ņemts vērā 

Paskaidrojumi 
Pamatojums, 

ja iebildums / priekšlikums 
nav ņemts vērā 

1. 07.06.2017. 
Nr.BV17-4-
7/17/671 

Ināra Būda Mainīt zemes īpašuma Ozoli 12 ar kad. Nr. 8044 012 0168 teritorijas plānojumā no vasarnīcu 
un dārza māju apbūves zonas uz savrupmāju apbūves zonu. 
Šo lūgumu izsaku tāpēc, ka mana dēla ģimene, lai varētu nodrošināt savus bērnus ar labu 
izglītību, vēlas atgriezties Ādažos uz patstāvīgu dzīvi. Vienīgā iespēja kā to var realizēt 
visdrīzākajā laikā, ir ģimenes mājas būvniecība uz man piederošā zemes gabala Ozoli 12. 

Ņemts vērā. Noteikta funkcionālā zona 
Savrupmāju dzīvojamās apbūves 
teritorijas (DzS) zemes vienībām 
“Ozoli 12” (platība 1600 m2) un 
“Ozoli 13”, kur jau esoša 
savrupmāja. 
 
Pamatojums: Atbilstoša zemes 
vienību platība, pēc būtības 
atļautā izmantošana nemainās. 
Zemes vienībām ir iespēja  
pieslēgties pie centralizētajiem 
tīkliem.  

2. 07.06.2017. 
Nr.BV17-4-
7/17/671 

I.Puriņa Īpašuma teritorijā atrodas vecupe, kura ir piesērējusi un pakāpeniski aizaug, veicinot 
teritorijas pārpurvošanos. 
Atsevišķos pavasaros pie maksimāliem Gaujas upes ūdens līmeņiem palu ūdens pārplūst pāri 
pašvaldības ceļa zemākajām vietām appludinot vecupi un tai piegulošo teritoriju. 
Sakarā ar to, ka īpašuma „Vesterotes” (kad. Nr. 8044 012 0009) zemes vienības ar kad. apz. 
0009 un 0228 ir daļēji applūstošas, Aizsargjoslu likuma ierobežojumu dēļ nav iespējama 
vecupes tīrīšanas un grunts izlīdzināšanas būvprojekta izstrāde un realizācija. 
Plānojot pašvaldības ceļa pārbūvi un paaugstinot (izlīdzinot) ceļa zemes virsmas atzīmes, tiktu 
novērsta īpašuma „Vesterotes” teritorijas applūšana. Ceļu būvniecība (pārbūve) nav pretrunā 
ar Aizsargjoslu likuma nosacījumiem. 
Lūdzu Ādažu novada teritoriālplānojuma izstrādes gaitā izslēgt īpašuma „Vesterotes” 
teritoriju no applūstošo teritoriju zonas (pēc pašvaldības ceļa pārbūves projekta izstrādes un 
realizācijas). Ceļa pārbūves un vecupes tīrīšanas projekta priekšlikumus izstrādā valsts SIA 
„Meliorprojekts”. 

Sniegts 
skaidrojums 

Īpašuma „Vesterotes” Teritorijas 
plānojuma Grafiskajā daļā 
neietilspt applūstošo teritoriju 
(10%) zonā. Noteikts zonējums 
Lauksaimniecības teritorijas (L). 

3. 30.06.2017. 
Nr.BV17-4-
7/17/788 

Margarita 
Polonska; 
Karina van 

Gejeka 

Lūdzam nomainīt Ādažu novada Teritorijas plānojuma izstrādē mums piederošajam zemes 
gabalam „Ziemeļi”, Baltezers, Ādažu novads, LV-2164, kad.nr. 80440130075 no Savrupmājas 
apbūves teritorijas (DzS) - šobrīdējā Ādažu novada Teritorijas plānojuma izstrādes stadijas 
variantā vai spēkā esošā Ādažu novada Teritorijas plānojums no 2006.-2012. ar 2009.gada 
grozījumiem atzīmētā teritorijas izmantošanas mērķa - Turpmākās izpētes teritorijas - uz 
MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES ZONA ( D Z M ) .  Dabas un apstādījumu teritorijas zona 

Netiek ņemts 
vērā 

Pamatojums: Ņemot vērā 2007.g 
Satversmes tiesas lēmumu 
atiecībā uz zemes vienības 
“Ziemeļi” izmantošanu, 
applūstošajām teritorijām, kā arī 
pašreizējiem sabiedrības 



 

Nr. 
p.k. 

Iesniegums 
saņemts 

pašvaldībā 
(datums, Nr.) 

Priekšlikuma/ 
iebilduma 
iesniedzējs 

Iesniegtā priekšlikuma /iebilduma būtība 
Ņemts vērā/ 

nav ņemts vērā 

Paskaidrojumi 
Pamatojums, 

ja iebildums / priekšlikums 
nav ņemts vērā 

paliek nemainīga no šobrīdējā Ādažu novada Teritorijas plānojuma izstrādes stadijas varianta. dažādajiem viedokļiem attiecībā 
uz apbūvi L.Baltezera ZA krastā, 
nav pamatojuma mainīt uz 
intensīvāku Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves zonu DzM. 
Nekustamā īpašuma “Ziemeļi” 
īpašniekam ir iespēja izstrādāt 
lokālplānojumu, kurā tiek 
pamatotas DzM teritorijas, kā arī 
precizētas applūstošās 
teritorijas,izstrādājot detalizētāku 
topogrāfisko karti, piemēram, M 
1: 500.  

4. 03.07.2017. 
Nr.BV17-4-
7/17/791 

Alvis 
Veinbergs 

Lūdzu labot kļūdu zonējuma plānojumā Zaļākalna ielā 11, Kadaga, Ādažu novadā 
„Mežaparkā”, jo detālplānojumā tas ir privātas apbūves gabals. 
Lūgums mainīt zonējumu Zaļākalna ielai 9, Kadaga, Ādažu novads, „Mežaparks” no zaļās 
zonas uz privāto apbūvi. Uzskatu, ka „Mežaparkā” ir pietiekami daudz publiski pieejamās 
zonas, kā arī tas traucē iekārtot manu teritoriju dēļ specifiskās formas un reljefa. Uzskatu, ka 
šim gabalam būtu jābūt vienotam un nedalāmam, lai organiski iekļautos „Mežaparka” vidē.  

Daļēji ņemts 
vērā 

1) Labota tehniskā kļūda - 
atbilstoši spēkā esošajam 
detālplānojumam 
“Mežaparks” zemes vienībā 
“Zaļākalna iela 11” noteikts 
zonējums Jauktas centra 
apbūves teritorijas (JC1), bez 
ražošanas (detālplānojumā -
Jaukta dzīvojamās un darījumu 
iestāžu apbūves zona (JC),  

2) Zemes vienībā “Zaļākalna iela 
9” saglabāts zonējums Dabas 
un apstādījumu teritorijas 
(DA) (detālplānojumā - atklāto 
telpu izbūves teritorijas (Z))  

 
Pamatojums: Saglabāt pēctecību 
attiecībā uz sabiedrībai pieejamām 
zaļajām teritorijām. 

5. 06.07.2017. 
Nr.BV17-4-
7/17/825 

Igors 
Moisejenko 

Lūdzu atstāt man pierošajam zemes gabalam „Purenes” (kad. Nr. 8044 012 0264) mežaparka 
apbūves teritoriju. 

Ņemts vērā Labota tehniskā kļūda -  zemes 
vienības „Purenes” (Garkalnes 
ciemā) neapplūstošajā daļā 
noteiktas Savrupmāju apbūvres 



 

Nr. 
p.k. 

Iesniegums 
saņemts 

pašvaldībā 
(datums, Nr.) 

Priekšlikuma/ 
iebilduma 
iesniedzējs 

Iesniegtā priekšlikuma /iebilduma būtība 
Ņemts vērā/ 

nav ņemts vērā 

Paskaidrojumi 
Pamatojums, 

ja iebildums / priekšlikums 
nav ņemts vērā 

teritorijas (DzS1).  
Pamatojums: Pēctecības princips. 

6. 13.07.2017. 
Nr.BV17-4-
7/17/845 

SIA „Fransa” Ņemot vērā to, ka : 
1) SIA „Fransa”, reģ. nr.40003903702, Adrese: Aizpriežu iela 13, Rīga, LV-1006, pieder 

šāds nekustamais īpašums:  
Zemes gabals Garupes, 1,209 ha platībā, kad. Nr. 8044 007 0043, kas atrodas „Garupes”, 
Ādaži, Ādažu novads, Rīgas raj., ierakstīts Ādažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.1000 0009 1105  turpmāk saukts - Zemesgabals; 

2) SIA „Fransa” ir informēta par priekšlikumiem izbūvēt ceļu caur vai gar minēto 
Zemesgabalu. 

SIA „Fransa”, Reģ. nr.40003903702, informē 
par viedokli attiecībā uz šīs vēstules pielikumā 
pievienotajā teritorijas plānojuma skicē 
iezīmēto ceļu izbūvi atbilstoši pielikumā 
norādītajam - PIEKRĪTAM/NEPIEKRĪTAM, 
norādot, ka ceļa posmam gar Zemesgabalu, kas 
novirzās: 

- pa kreisi uz Pirmo ielu - PIEKRĪTAM;  
- pa labi uz Katlapu ceļu - 

NEPIEKRĪTAM. 
Vienlaikus lūdzam VISAM Zemesgabalam - 
Garupes. 1,209 ha platībā, kad. Nr. 8044 007 
0043,  kas atrodas „Garupes”, Ādaži, Ādažu 
novads. Rīgas raj., ierakstīts Ādažu pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0009 
1105, noteikt lietošanas mērķi - Jaukta 
dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves zona. 
Pielikumā - teritorijas plānojuma skice. 

Daļēji ņemts 
vērā 

1) Ņemot vērā izteiktos 
iebildumus par konkrēto ielu 
savienojuma trasējumu, 
nenoteikt Pirmās ielas un 
Katlaplauku ceļa savienojumu 
sarkanās līnijās, bet kā 
pašvaldības nozīmes 
turpmākās izpētes transporta 
infrastruktūras teritoriju 
TIN72. 
Pamatojums: Perspektīvais 
savienojums ir būtisks (it īpaši 
uz Pirmo ielu un jauno skolu), 
bet vēl joprojām nav panākta 
vienošanās starp zemes 
īpašniekiem un nepieciešama 
turpmākā izpēte. 

 
2) Pilnveidotajā redakcijā zemes 

vienībā “Garupes” ir jau 
noteikts zonējums  Jauktas 
centra apbūves teritorija (JC). 

 
Piezīme: Par teritorijas plānojuma 
1.redakciju netika saņemti 
iebildumi. 

 

7. 17.07.2017. 
Nr.ĀND/1-

18/17/2309 

Svens Zālītis; 
Inga Bojāre 

Lūdzam izslēgt no teritorijas plāna paredzēto ceļu no Laveru ceļa puses starp zemes gabaliem 
„Mēneši”, kad Nr. 80440030128, īpašnieki Svens Zālītis un Inga Bojāre un zemes gabalu ar 
kad. Nr. 80440030126. Abiem īpašumiem ir ieplānota iebraukšana no Laveru ceļa puses, kas 
arī tika paredzēta projektējot Laveru ceļa rekonstrukciju. Īpašumiem „Eimurtāles”, kad. Nr. 
80440030290 un „Eimurpuķes”, kad. Nr. 80440030292, jau ir nodrošinātas piebraukšanas 
iespējas no Kreiļu ezera puses un nav nepieciešams apgrūtināt citus zemes īpašumus. 

Daļēji ņemts 
vērā 

Ņemot vērā izteiktos iebildumus 
ceļu no Laveru ceļa puses starp 
zemes gabaliem „Mēneši”, 
kad.Nr. 80440030128 nenoteikt 
sarkanajās līnijās, bet kā 
pašvaldības nozīmes turpmākās 
izpētes transporta 



 

Nr. 
p.k. 

Iesniegums 
saņemts 

pašvaldībā 
(datums, Nr.) 
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ja iebildums / priekšlikums 
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infrastruktūras teritoriju TIN72. 
 
Pamatojums: Pēctecības princips, 
ceļš no Laveru ceļa puses starp 
zemes gabaliem „Mēneši”, kad 
Nr. 80440030128 noteikts spēkā 
esošajā detālplānojumā. 

8. 17.07.2017. 
Nr.ĀND/1-

18/17/2311 

Laima 
Fiļimonova; 

Svens Zālītis; 
Inga Bojāre 

Lūdzam paredzēt piebraukšanas iespējas no Laveru ceļa puses zemes gabaliem „Jaunlauki”, 
kad Nr. 80440030051, īpašnieki Svens Zālītis un Inga Bojāre un „Tālavas”, kad. Nr. 
80440030116, īpašniece Laima Fiļimonova, ieplānojot ceļu starp zemes gabaliem „Eipuri”, 
kad. Nr. 80440030080, „Meldruvas”, kad. Nr. 80440030131 un zemes gabalu ar kad. Nr. 
80440030115. Šāds ceļš nodrošinātu piebraukšanas iespējas arī zemes gabalam „Silāji”, kad. 
Nr. 80440030076. 

Ņemts vērā Noteiktas ceļu sarkanajās līnijās. 
 
Pamatojums: Pēctecības princips, 
ceļš noteikts pāslaik spēkā esošajā 
Ādažu novada teritorijas 
plānojumā ar 2009.g. 
grozījumiem. 

9. 17.07.2017. 
Nr.ĀND/1-

18/17/2312 

Gunārs Lubis; 
Aleksandrs 
Kuzņecovs; 
Viktors Rojs 

Atbilstoši 2017.gada 23.maija 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”, tikām 
uzaicināti un piedalījāmies SiA „Reģionālie projekti” izstrādātā Ādažu novada teritorijas 
plānojuma un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas sanāksmē. 
Publiskās apspriešanas sanāksmes laikā uzzinājām, ka uz mūsu nekustamā īpašuma Ādažu 
novadā, Ādažos, Pirmā iela 42 A (kad. Nr. 8044-007-0414) paredzēts būvēt asfaltētu ceļu, 
tādā veidā likvidējot uz mūsu nekustamā īpašuma esošo automašīnu stāvvietu un radot 
grūtības iekļūt mūsu nekustamajā īpašumā, kurš tiek izmantots Ādažu iedzīvotāju sporta un 
kultūras vajadzībām. 
Ņemot vērā to, ka mūsu Sporta centru apmeklē gan bērni, kuriem šāda situācija būtu 
bīstama, jo nāktos katru reizi šķērsot ielu, lai iekļūtu Sporta centrā, gan pieaugušie, kuriem ir 
nepieciešama autostāvvieta, šādu teritorijas plānojuma risinājumu pilnīgi argumentēti 
uzskatām par mums neizdevīgu un neiespējamu. 
Pamatojoties uz minēto, informējam, ka nepiekrītam un iebilstam šādam teritorijas 
plānojuma risinājumam, kurā ir paredzēts iekļaut daļu no mūsu nekustamā īpašuma ceļa 
būvniecībā, radot mums nozīmīgus materiālus zaudējumus (t.sk. apmeklētāju skaita 
samazināšanās jau minēto iemeslu dēļ), turklāt mēs šādā risinājumā pat neesam ieinteresēti. 
Ierosinām meklēt citus risinājumus turpmākajai teritorijas plānošanai, neiekļaujot tajā mūsu 
nekustamo īpašumu. 

Daļēji ņemts 
vērā 

Ņemot vērā izteiktos iebildumus 
par konkrēto ielu savienojuma 
trasējumu, nenoteikt Pirmās ielas 
un Katlaplauku ceļa savienojumu 
sarkanās līnijās, bet kā 
pašvaldības nozīmes turpmākās 
izpētes transporta 
infrastruktūras teritoriju TIN72. 

 
Pamatojums: Perspektīvais 
savienojums ir būtisks (it īpaši uz 
Pirmo ielu un jauno skolu), bet vēl 
joprojām nav panākta vienošanās 
starp zemes īpašniekiem un 
nepieciešama turpmākā izpēte. 
Piezīme: Par teritorijas plānojuma 
1.redakciju netika saņemti 
iebildumi. 

 

10. 20.07.2017. 
Nr.BV17-4-

Biedrība  „VAK 
Mantojums” 

1. Ainavu plānu papildināt ar 
1) Ainavu teritoriju „Lieleimurs” (pielikumā Nr. 1 apvilkts ar sarkanu kontūrlīniju, josla, ko 

 
1. Ņemts vērā 

1. Ainavu plāns: 
1) ņemts vērā. Tematiskais attēls 
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p.k. 
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7/17/886 Aivars Jakovičs 
Biedrības 

priekšsēdētājs 
 

norobežo oranža kontūrlīnija –  turpmāk precizējāmā teritorija) teritorijā starp Atariem 
dienvidos un Ādažu un Carnikavas novada robežu pie Ādažu lidlauka ziemeļos, Apdzīvotu 
vietu Eimuri austrumos un Ādažu un Carnikavas novada robežu Rietumos pie „Palejām”, 
ieskaitot Kreiļu (Eimuru) ezeru. Teritorija ir putniem nozīmīga vieta gan migrācijas 
periodos gan arī visus pārējo gada laikus. Ornitologi šeit konstatējuši tādas aizsargājamo 
putnu sugas kā dzērve,  klinšu ērglis, jūras ērglis, kukaiņu piekūns, purva piekūns, stepes 
čipste, purva pūce, apodziņš, ausainais cīrulis u.c. 
(http://www.ornitofaunistika.com/kur/kalngale.htm).Teritorijas precizēšanas laikā 
ieteicama tuvējo meža masīvu apsekošana, kur verētu būt konstatējamas aizsargājamu 
putnu ligzdošanas vietas. Teritorijā saglābājama lauksaimnieciskai zemes izmantošanai. 
(Pielikums Nr. 1) 

 
 

2) Ainavu teritoriju „Birznieki” (pielikumā Nr. 2 apvilkta ar oranžu kontūrlīniju, ar sarkanu 
kontūrlīniju apzīmētas nozīmīgākie teritorijas elementi) pie „Birznieku” mājām, birzi kurā 
atrodas viena no Latvijā lielākajām zivju gārņu ligzdošanas kolonijām un tai piegulošo 
teritoriju. Apkārtnē atrodas arī dižozolu grupas, dižozola, Nagaiņu kalna un Saules kalna 
ainavi telpa (apzīmēta ar sarkanu kontūrlīniju). „Birznieki un Saules mājām ir arī liela 
kultūrvēsturiska nozīme – „Birznieki” atzīmēti jau 1682. gada zemes revīzijā Ādažu muižas 
Gaujeniešos (Gaujeneschi) kā „Birsenick, Bireseneck”, „Saules” – kā „Saull”. (Dunsdorfs E. 
Der Grosse Schwedische Kataster in Livland 1681–1710. – Melbourne, 1974. – 33. lpp.) 
Ievērojot daudzās ainaviskās skatu perspektīvas, kā arī dabas un kultūrvēsturiskos 
objektus ieteicams piešķirt ainavu teritorijas statusu (pielikums Nr.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ainavas, skatu perspektīvas un 
nozīmīgākā gājēju infrastruktūra” 
papildināts ar ainavu telpu 
„Lieleimurs”; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) ņemts vērā. Tematiskais attēls 
“Ainavas, skatu perspektīvas un 
nozīmīgākā gājēju infrastruktūra” 
papildināts ar ainavu telpu 
„Birznieki”; 
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3) Ainavu teritoriju „Ādažu muiža”, bijusi muižas vieta ar parku un bijušajām muižas 
kompleksa ēkām. 

4) Ainavu teritoriju „Ādažu baznīca” (pielikumā Nr. 3 apvilkta ar sarkanu kontūrlīniju, ar zaļu 
kontūrlīniju atzīmētas bioloģiski nozīmīgas pļavas), 300 m rādiusā ap Ādažu baznīcu, 
saglabājot pie baznīcas izcilu bioloģiski daudzveidīgo sausieņu pļavu un ezera krasta 
palienes pļavu, kā arī brīvu pieeju Lielā Baltezera krastam. (Pielikums Nr. 3) 

 
 

5) Ainavu teritorija „Pīšļu kalns” (pielikumā Nr. 4 apvilkts ar oranžu kontūru). Biedrības VAK 
Mantojums rīcībā ir ziņas no bij. Mežsarga Helmuta Kazāka, ka minētajā teritorijā lielā 
vairumā atrasti apbedītu cilvēku kauli. Ievērojot, ka kalns apaudzis ar priežu mežu un tam 
kultūrvēsturiska nozīmē, tam ieteicams noteikt ainavu teritorijas statusu. (Pielikums Nr. 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ņemt vērā. Tematiskais attēls 

“Ainavas, skatu perspektīvas un 
nozīmīgākā gājēju 
infrastruktūra” papildināta ar 
ainavu telpu „Ādažu muiža”; 

4) ņemts vērā. Tematiskais attēls 
“Ainavas, skatu perspektīvas un 
nozīmīgākā gājēju 
infrastruktūra” papildināts ar 
ainavu telpu “Ādažu baznīca”, 
pagarināt plānoto gājējo ceļu 
gar L.Baltezeru; 

 
 
 
 
 
 

5) ņemts vērā. Tematiskais attēls 
“Ainavas, skatu perspektīvas un 
nozīmīgākā gājēju 
infrastruktūra” papildināt ar 
ainavu telpu „Pīšļu kalns”. 
 
 
 



 

Nr. 
p.k. 

Iesniegums 
saņemts 

pašvaldībā 
(datums, Nr.) 

Priekšlikuma/ 
iebilduma 
iesniedzējs 

Iesniegtā priekšlikuma /iebilduma būtība 
Ņemts vērā/ 

nav ņemts vērā 

Paskaidrojumi 
Pamatojums, 

ja iebildums / priekšlikums 
nav ņemts vērā 

 
6) Ainavu teritoriju „Vesterote” (pielikumā Nr. 5 apvilkta ar oranžu kontūrlīniju, ar sarkanu 

kontūrlīniju apzīmētas nozīmīgākie teritorijas elementi) – starp bijušo Vesterotes muižu, 
Garkalnes ciematu un Garkalnes – Ādažu ceļu, iekļaujot tajā bijušās Vesterotes muižas 
koku stādījumus, kā arī vairāk nekā 10 dižozolu un citu dižkoku grupas Gaujas palienes 
pļavā, Gaujas Vecupes un  Garkalnes baznīcai piegulošo teritoriju, kā arī ainavisko ceļa 
posmu Ādaži – Garkalne) (Pielikums Nr.5) 

 
 

2. Ceļu plānojums Stapriņi, Atari, Paleju mājas (Eimuri), Lidlauks. 
1) Izslēgt no plāna dzelzceļa pievadus. 
2) Izslēgt plānoto savienojumu ar Rīgas ostu TIN 71, kas paredz trasējumu cauri Jūgu 

purvam un to plānot no autoceļa Rīga – Tallina, ziemeļos no Ādažu lidlauka Garciema 
virzienā un tālāk līdzās Rīgas – Skultes dzelzceļam, veidojot vienu transporta koridoru 
līdz dzelzceļa pārvadam pie Vecmilgrāvja ostas dzelzceļa atzara un tālālāk līdz ostas 
terminālu kompleksam Rīgā, Laivinieku ielā. (Pielikums Nr.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Daļēji ņemts 
vērā 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
6) ņemts vērā. Tematiskais attēls 

“Ainavas, skatu perspektīvas un 
nozīmīgākā gājēju 
infrastruktūra” papildināts ar 
ainavu telpu „Vesterote”; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ceļu plānojums Stapriņi, Atari, 
Paleju mājas (Eimuri), Lidlauks: 

1) Ņemts  vērā, izslēgta vietējas 
(pašvaldības) nozīmes 
transporta infrastruktūras 
attīstības teritorija TIN73 
(dzelzceļa līnijas Zemitāni – 
Skulte atzaram Ādažu novadā 
rezervēto teritorija). 



 

Nr. 
p.k. 

Iesniegums 
saņemts 

pašvaldībā 
(datums, Nr.) 

Priekšlikuma/ 
iebilduma 
iesniedzējs 

Iesniegtā priekšlikuma /iebilduma būtība 
Ņemts vērā/ 

nav ņemts vērā 

Paskaidrojumi 
Pamatojums, 

ja iebildums / priekšlikums 
nav ņemts vērā 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pamatojums: dzelzceļa pievadi 
nav ieplānoti Carnikavas novada 
teritorijas plānojumā. Izbūve 
nav ekonomiski pamatota un 
nepieciešama. Rail Baltica 
koridors nav ieplānots Ādažu 
teritirijā, līdz ar to nav 
perspektīvas arī dzelceļa 
pievadiem.Izslēdzot TIN73 
teritoriju netiek būtiski mainīti 
teritorijas plānojuma risinājumi, 
jo izslēdzot TIN73 nebūtu jāveic 
teritorijas plānojuma grozījumi. 

2) Nav ņemts vērā, saglabāta 
vietējas (pašvaldības) nozīmes 
transporta infrastruktūras 
attīstības teritorija TIN71 
(Ziemeļu ievadam Rīga – 
Jaunciems – Ādaži attīstībai 
rezervētā teritorija). 
Pamatojums: plānotais 
savienojums ar Rīgas ostu (TIN 
71) paredzēts Ādažu novada 
pašvaldības hierarhiski 
augstākajā teritorijas 
plānošanas dokumentā - Ādažu 
novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā 2013.-2037.g., kā arī 
savienojums ar Rīgas pilsētu 
rezervēts Rīgas pilsētas 
teritorijas plānojomā, citos 
kaimiņu teritoriju plānojumos. 
TIN71 teritorijas statuss un 
teritorija ir maināms atbilstoši 
izpētēm un ekonomiskiem 
pamatojumiem, nav teritorijas 



 

Nr. 
p.k. 

Iesniegums 
saņemts 

pašvaldībā 
(datums, Nr.) 

Priekšlikuma/ 
iebilduma 
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Ņemts vērā/ 

nav ņemts vērā 

Paskaidrojumi 
Pamatojums, 

ja iebildums / priekšlikums 
nav ņemts vērā 

plānojuma grozījumi. 

11. 20.07.2017. 
Nr.BV/7-4-
7/17/887 

Biedrība 
„GARKALNES 
OLIMPISKAIS 

CENTRS” 
Valdes loceklis 
Jānis Vaivads 

Biedrība „GARKALNES OLIMPISKAIS CENTRS” (turpmāk - Biedrība) ierosina Ādažu novada 
Garkalnes ciemā teritorijām Lazdu iela 3 (kad. nr.8044 012 0459) un Lazdu iela 7 (kad. nr. 
8044 012 0184) mainīt zonējumu uz „Publiskās apbūves teritorijas” nākotnē paredzot 
sabiedrisko ēku būvniecību pašvaldības un ciema iedzīvotāju interesēs (piem. sporta zāle 
(galda tenisam u.c.aktivitātēm), brīvdabas estrāde, tematiskais (interaktīvais) atpūtas parks 
u.c.). 
 

Daļēji ņemts 
vērā 

Saglabāta funkcionālā zona 
“Mazstāvu apbūves teritorijas 
(DzM)”, bet atbalstot publisko 
apbūvi  un teritorijas 
izmantošanu pašvaldības 
īpašumos.  
 
Pamatojums: Pēctecīpas princips. 
DzM zonā ir atļauta publiskā 
apbūve un izmantošana. 

12. 20.07.2017. 
Nr.BV/7-4-
7/17/888 

Gundars 
Bojārs 

1. Ainavu plānu papildināt ar ainavu 
apvidiem Dienvidos un Dienvid-
rietumos no Ataru ezera, ap 
Lieluikas un Mazuikas ezeriem, ap 
Eimura (Kreiļu) ezeru, pašvaldībai 
piederošās meža zemes kad. Nr. 
80440030148 un tam piegulošās 
priežu audzes Rietumu virzienā 
daļu līdz vecupei, zivju gārņu 
ligzdošanas vietu pie Birznieku 
mājām un papildināt ar 
aizsargājamo ainavu apvidu 
„Ādaži” poligona teritorijā. 

2. Pašvaldībai piederošās meža 
zemes kad. Nr. 80440030148 
izmantošanas mērķi mainīt uz 
M2. 

3. Ceļu plānojums Stapriņi, Atari, 
Paleju mājas (Eimuri), Lidlauks. 
a) Izslēgt no plāna dzelzceļa 

pievadus; 
b) Izslēgt plānoto savienojumu 

ar Rīgas ostu TIN 71, kas 
paredz trasējumu cauri Jūgu 
purvam un to plānot pa 

Daļēji ņemts 
vērā 

1. Ņemts vērā. Tematiskais attēls 
“Ainavas, skatu perspektīvas 
un nozīmīgākā gājēju 
infrastruktūra” papildināts ar 
vērtīgajiem ainavu telpu 
elementiem.  

2. Ņemts vērā, labota tehniskā 
kļūda, noteikta Meža 
teritorijja (M2). 

3. Ceļu plānojums: 
a) Ņemts vērā, izslēgt vietējas 

(pašvaldības) nozīmes 
transporta infrastruktūras 
attīstības teritorija TIN73 
(dzelzceļa līnijas Zemitāni – 
Skulte atzaram Ādažu novadā 
rezervēto teritorija). 
Pamatojums: dzelzceļa pievadi 
nav ieplānoti Carnikavas novada 
teritorijas plānojumā. Izbūve 
nav ekonomiski pamatota un 
nepieciešama. Rail Baltica 
koridors nav ieplānots Ādažu 
teritorijā, līdz ar to nav 
perspektīvas arī dzelceļa 
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Garciema ceļu; 
c) Pamat satiksmi Rietumos no Stapriņiem paredzēt pa dabīgajām robežām un 

eksistējošiem dambjiem gar meža malu ar diviem iespējamiem variantiem īpašumos 
„Krastnieki” un „Piekrastnieki”, savienojot tos ar Ataru ceļu (plānā apz. ar 1.); 

d) Paredzēt perspektīvo ceļu vai gājēju celiņu cauri īpašumam „Dzirksteles” gar vecupi 
(plānā apz. ar 2.); 

e) Perspektīvo Ataru savienojumu ar degvielas uzpildes staciju un Stapriņu Ziemeļu 
daļu paredzēt pa eksistējošo meža stigu (plānā apz. ar 3-2 un 3-4); 

f) Privāto zemes īpašumu savienošanu Ataru birzī paredzēt pa kadastru robežām, 
eksistējošiem dambjiem, gar esošo novadgrāvju tīklu, degvielas uzpildes stacijas 
pusē paredzot, ja nepieciešams apļveida krustojumus (plānā apz. ar 4.); 

g) V47 savienot ar Ūdens ielu pa eksistējošu meža ceļu (plānā apz. ar 5.). 
h) Izslēgt TIN 72 sadaļas, kas perimetrāli šķērso un sadala atsevišķus īpašumus sīkākās 

daļās;  
i) Paredzēt gājēju tilta pāri AI pārcelšanu no esošā izvietojuma uz Lielstapriņu ielas - 

Gaujas ielas līnijas. 

pievadiem.Izslēdzot TIN73 
teritoriju netiek būtiski mainīti 
teritorijas plānojuma risinājumi, 
jo izslēdzot TIN73 nebūtu jāveic 
teritorijas plānojuma grozījumi. 

b) Nav ņemts vērā, saglabāta 
vietējas (pašvaldības) nozīmes 
transporta infrastruktūras 
attīstības teritorijja TIN71 
(Ziemeļu ievadam Rīga – 
Jaunciems – Ādaži attīstībai 
rezervētā teritorija). 
Pamatojums: plānotais 
savienojums ar Rīgas ostu (TIN 
71) paredzēts Ādažu novada 
pašvaldības hierarhiski 
augstākajā teritorijas 
plānošanas dokumentā - Ādažu 
novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā 2013.-2037.g., kā arī 
savienojums ar Rīgas pilsētu 
rezervēts Rīgas pilsētas 
teritorijas plānojomā, citos 
kaimiņu teritoriju plānojumos. 
TIN71 teritorijas statuss un 
teritorija ir maināms atbilstoši 
izpētēm un ekonomiskiem 
pamatojumiem, nav teritorijas 
plānojuma grozījumi. 

c) Nav ņemts vērā. Plānoto 
ceļu/ielu (TIN72) trasējumu 
nosaka spēkā esošie 
detāplānojumi. Plānoto 
pašvaldības ceļu/ielu (TIN72) 
maģistrālo savienojumu virzieni 
teritorijas plānojumā ir vairāk 



 

Nr. 
p.k. 
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plānoti kā divu punktu 
savienojumi, piemēram Stapriņu 
un Ataru savienojums. Arī TIAN 
ir noteikts, ka TIN72 teritorijas 
tālāk detalizēti tiek plānotas 
lokālplānojumos, 
detālplānojumos, ņemot vērā 
gan cita mēroga 1: 500 
topogrāfiju, gan konkrētus 
zemes īpašumus un to attīstības 
risinājumus, kas pašlaik ir 
neskaidri; 

d) Nav ņemts vērā. (skatīt 
c)skaidrojumu) 

e) Priekšlikums nav saprotams. 
DUS savienojums tilta galā 
plānots, kur esošais ceļa 
turpinājums, atbilstoši spēkā 
esošajam detālplānojumam; 

f) Nav ņemts vērā. (skatīt 
c)skaidrojumu); 

g) Daļēji ņemts vērā. Savienojums 
paredzēts kā TIN72; 

h) Nav ņemts vērā (skatīt 
c)skaidrojumu); 

i) Daļēji ņemts vērā. Saglabāts 
esošais  plānotais gājēju tilts pār 
A1, papildus paredzot arī 
plānoto gājēju savienojumu pāri 
A1 pretī Lielstapriņu ielai. 

13. 21.07.2017. 
(saņemts e-

pastā) 

Inga Vilka Pagarināt perspektīvo gājēju ceļu Gar L.Baltezeru līdz abām Skatu vietām. Ņemts vērā Pagarināts perspektīvais  gājēju 
ceļs gar L.Baltezeru līdz abām 
skatu vietām pie L.Baltezera. 
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p.k. 
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14. 21.07.2017. 

(saņemts e-
pastā) 

Gunta 
Dundure 

Ādažu novada 
dome 

Projektu 
vadītāja 

 

Nosūtu savus komentārus par teritorijas plānojuma zonējumiem:  
09.02.2017 iesniegumā Nr.BV17-4-7/17/173 , ir norādīts, ka jāprecizē zonējums teritorijā, kas 
ir  pašvaldības īpašumā un  atrodas pie Mazā Baltezera  un M.un L.Baltezera kanāla. Atbilde  
ir sniegta par  baznīcas teritoriju pie Lielā Baltezera.  
Lūgums pārskatīt arī Teritorijas plānojuma pielikumu par Zaļās struktūras un publiskās 
apbūves teritorijām, norādot precizētu informāciju par peldvietām. Lūdzu pārskatīt TIAN 
sadaļu 4.12.Ūdeņu teritorija, izvērtējot sadaļā 4.12.1.5.Citi noteikumi 895.iekļauto 
informāciju. Šai sadaļai būtu jāsakrīt ar izstrādātajā  Ādažu novada virszemes ūdensobjektu 
apsaimniekošanas un izmantošanas koncepcijā norādīto.  

Ņemts vērā. Funkcionālais zonējums atbilstoši 
precizēts. 
Tematiskā attēla informācija par 
peldvietām precizēta. 
TIAN neprecizitātes novērstas, 
saskaņots ar Ādažu novada 
virszemes ūdensobjektu 
apsaimniekošanas un 
izmantošanas koncepciju. 

15. 24.07.2017. 
Nr.ĀND/1-

18/17/2378 

SIA „B-Bus” Ādažu teritorijas plānojuma (turpmāk - Teritorijas plānojums) izstrāde uzsākta saskaņā ar 
Ādažu novada Domes (turpmāk - Dome) 22.09.2009. lēmumu Nr.208 „Par Ādažu novada 
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”. Teritorijas plānojuma izstrāde turpināta 
pamatojoties uz 03.2015. Domes lēmumu Nr.53 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma 
izstrādes atsākšanu” un 28.04.2015. Domes lēmumu Nr.76 „Par Ādažu novada teritorijas 
plānojuma izstrādes darba uzdevuma apstiprināšanu”. Ņemot vērā publiskās apspriešanas 
rezultātus, 25.04.2017. pieņemts Domes lēmums Nr.101 „Par Ādažu novada teritorijas 
plānojuma redakcijas pilnveidošanu”. Teritorijas plānojuma izstrādes galvenais mērķis ir 
nostiprināt tiesisko pamatu Ādažu novada teritorijas ilgtspējai un līdzsvarotai telpiskajai 
attīstībai, nodrošināt pieņemto lēmumu pēctecību teritorijas plānošanas jomā. 
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23.pants nosaka, ka vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumu izstrādā atbilstoši vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un 
ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas likuma 3.pantā noteiktos teritorijas 
attīstības plānošanas principus - savstarpējās saskaņotības principu, kas nosaka, ka teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentus izstrādā, tos savstarpēji saskaņojot un izvērtējot citos 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto, un vienlīdzīgu iespēju principu, kas 
nosaka, ka nozaru un teritoriālās, kā arī privātpersonu un sabiedrības intereses tiek vērtētas 
kopsakarībā ar mērķi veicināt attiecīgās teritorijas ilgtspējīgu attīstību. 

Netiek ņemts 
vērā  

TIAN sagalabāts nosacījums - 
Rūpnieciskās apbūves teritorijas 
minimālā iaunizveidojamās 
zemes vienības platība - pēc 
funkcionālās nepieciešamības. 
 
Pamatojums: Rūpnieciskās 
apbūves objektie funkcionāli 
nepieciešamo platību nosaka 
buvprojektā vai ar 
detālplānojumu, atbilstoši 
atļautajiem intensitātes un brīvās 
zaļās teritorijas rādītājiem 
Rūpnieciskās apbūves zonā. 
Visiem ražošanas objektiem nav 
nepieciešama platība 0,5 ha. 
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2016.gada 26.janvārī Ādažu novada dome apstiprināja Ādažu novada attīstības programmu 
(2016-2022). Saskaņā ar attīstības programmu kā viena no vidējā termiņa prioritātēm tika 
noteikta novada teritorijas padarīšana pievilcīgāka investoriem, un kā galvenie konkrētās 
prioritātes sasniegšanā tika noteikti sekojoši uzdevumi: 
- piesaistīt investorus; 
- veicināt industriālo teritoriju attīstību; 
- paredzēt teritorijas industriālo zonu attīstībai teritorijās, kur ir bijušas industriālas būves; 
- veicināt uzņēmējdarbības attīstību. 
SIA „B-Bus”, reģistrācijas Nr.40003382389 (turpmāk - Sabiedrība), iepazīstoties ar Teritorijas 
plānojuma un tā būtiskas sastāvdaļas - teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
projektu - 2.redakciju, konstatēja, ka Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1) minimālā 
iaunizveidoiamās zemes gabala platība tiks noteikta pēc funkcionālās nepieciešamības. 
Pašreiz ir spēkā 2015.gada 8.septembra MK noteikumi Nr.522 „Privatizējamai dzīvojamai 
mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība”, bet nav ne tiesiskais 
regulējums, kas to nosaka citu veidu būvēm pēc to lietošanas mērķa, ne arī metodika vai 
vadlīnijas, ko varētu izmantot attiecīgā situācijā. Šis iztrūkums rada vairākus jautājumus: 

- Vai kopā ar iesniegumu par zemes gabala atdalīšanu Domei būs jāiesniedz biznesa plāns 
un cita veida dokumenti par plānoto darbību atdalāmā zemes gabalā, un tikai tad, 
izvērtējot visus iesniegtos dokumentus, Dome pieņems lēmumu, cik konkrētajam 
jaunizveidojamam zemes gabalam ir funkcionālā nepieciešamā platība? 

- Vai tiks izveidota speciāla komisija, kas nodarbosies ar funkcionālā nepieciešamā 
platības izvērtēšanu? 

- Cik ilgs laika posms tai būs nepieciešams, lai izvērtētu visus apstākļus un pieņemtu 
objektīvu lēmumu? 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Sabiedrība turpmākajai Teritorijas plānojuma un Noteikumu 
izstrādei sniedz priekšlikumu - noteikt Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1) minimālo 
jaunizveidojamās zemes gabala platību 5000 m2. 
Pamatojums: Saskaņā ar funkcionālo zonējumu, Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) noteikta 
Muižas ielas apkaimē, kā arī Jaunkūlas ielas apkaimē, kurās atrodas industriālas būves. 
Muižas ielas apkaimē jau vēsturiski (no padomju laikiem) ir bijusi rūpnieciskā un transporta 
apkalpojošā infrastruktūra, tādejādi nosakot minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platību 
5000 m2, tiktu ņemti vērā sekojoši mērķi: 

- tiktu realizēta teritorijas ilgtspēja un līdzsvarota telpiskā attīstība; 
- tiktu realizēta esošā un plānotā teritorijas izmantošana; 
- tiktu saglabāta vēsturiski izveidojošos zemesgabalu (lielākoties zemesgabalu platība 

pārsvarā ir ~ 8000 m2) un kvartālu struktūra; 
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- tiktu nodrošināta pietiekama platība rūpnieciskās ražošanas procesu attīstībai; 
- kā arī tiktu mazināta iespējamā nelabvēlīgā ietekme uz vidi, lai nepieļautu būtisku 

dabas vides un iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes pasliktināšanos. 
Saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 13.punkts nosaka, ka veidojot jaunas zemes vienības, 
nodrošina iespējas piekļūt tām no ceļa vai ielas. Nenosakot konkrētu jaunizveidojamās zemes 
gabala platību Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R1), pastāv iespēja, ka zemes gabali var tikt 
sadalīti bez pieejas ielai (ņemot vērā Muižas ielas apkaimes zemesgabalu un kvartālu 
plānojumu), kā rezultātā būs jānodibina ceļa servitūta tiesība, kas pasliktinās kalpojošā 
īpašuma vērtību un samazinās tā platību. Servitūta esamība nav garantija piekļūšanas 
nodrošinājumam, kas, savukārt, nākotnē var radīt konfliktsituācijas starp kaimiņiem. Lai 
izvairītos no šīm problēmām, piekļūšana pie ielas ir jānodrošina katram īpašumam. Bez tam, 
ņemot vērā Teritorijas plānojuma projektu, Muižas ielas apkaimē nav paredzēta jaunu ielu 
veidošana. 
Sabiedrība lūdz Domi ņemt vērā ieteikto priekšlikumu, pilnveidojot teritorijas plānojuma 
redakciju. 

16. 24.07.2017. 
Nr.ĀND/1-

18/17/2388 

Juris Dambis Šā gada 6.februārī Ādažu domē iesniedzu savu viedokli un pretenzijas par Ādažu novada 
jaunā teritorijas plānojuma projekta atsevišķiem risinājumiem. Papildus iesniedzu arī 
iesniegumu par zemes lietošanas veida - termina „publiskā ārtelpa” lietojuma neatbilstību 
īpašumtiesībām. Iepazīstoties ar pilnveidotās redakcijas grafisko daļu un saistošajiem 
noteikumiem konstatēju, ka ņemtas vērā atsevišķas pretenzijas bet lielākā daļa nav ievērotas: 
1. Joprojām paredzēta jauna apbūve Ādažu (Baltezeraj ev lut. baznīcas tuvumā, apdraudot 

vērtīgu kultūrainavu un ilgstoši nosargātu vietas identitāti. 
2. Spēkā esošā teritorijas plānojuma zemes vienības ar kadastra numuru 80440130147 

(Ezera ielā 5) daļā, kura nav un nekad nav bijusi applūstoša ir paredzēta mežaparka 
apbūves funkcija. Šajā vietā, kuru iekļauj koku un krūmu stādījumi, jau dabā eksistē būve, 
un nākotnē papildus paredzēta pirts un elings. Jaunais teritorijas plānojuma projekts šajā 
vietā pasliktina manas iespējas, kuras biju iecerējis arī ainavas sakārtošanas un 
saglabāšanas interesēs. Vēlos norādīt, ka ainavas regulārā kopšanā nepieciešams ieguldīt 
ievērojamu darbu un finanšu līdzekļus, tāpēc īpašniekam nepieciešamas atrisināt arī savas 
vajadzības. Kopta kultūrainava ir ieguvums visai sabiedrībai. 

3. Kaut arī TIAN formulējumi ir nedaudz koriģēti, tomēr joprojām TIAN pilnveidotajā 
redakcijā uz privātīpašumā esošām dabas un apstādījumu teritorijām tiek attiecināts 
„publiskās ārtelpas” zemes lietošanas veids. TIAN punkti 785, 786 un 783 nonāk 
savstarpējās pretrunās. Ierosinu lietot terminu „publiskā un privātā ārtelpa”, vai arī mainīt 
zemes lietošanas veidu uz lauksaimniecības teritoriju, kāda tā gar Lielā Baltezera krastu 

Dalēji ņemts 
vērā 

1. Pilveidotajā redakcijā apbūves 
zonējums ir precizēts. Ādažu 
(Baltezera) baznīcas 
kultūrvēsturiskās ainavas 
aizsardzības telpā noteikta 
teritorijas ar īpašiem 
noteikumiem - TIN15. Apbūves 
veidošana atļauta ar īpašiem 
nosacījumiem un obligāti 
izstrādājot detālplānojumu, kā 
arī saskaņojot ar VKPAI. Par 
precizētajem risinājumiem 
saņemts poztīvs atzinums 
(15.12.2017.) no VKPAI. 
Pamatojums: pēctecības 
princips. Netiek atbalstīta 
vispārīga apbūves aizliegšana. 
Jāveido vietai un telpai 
atbilstoša ainava, kas nemazina 
esošās ainavas vizuālo vērtīibu 
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vēsturiski ilgstoši ir bijusi. Sadaļu 4.9.2.5. ierosinu papildināt ar normu „citam 
izmantošanas veidam atļauts pārbūvēt un attīstīt tikai dabā esošas būves, nepalielinot to 
apbūves laukumu”. Ja šāda norma netiks paredzēta, tad, piemēram, likumīgi uzbūvētu 
dzīvojamo ēku, saimniecības ēku vai studiju dabas un apstādījumu teritorijā nevarēs 
atjaunot, pārbūvēt ērtākai lietošanai vai uzlabot tās vizuālo tēlu. TIAN 789.punkta iekavās 
palīgbūvju uzskaitījumu ierosinu papildināt arī ar nelielām sporta un atpūtas būvēm, kas 
iekļaujas ainavā. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzu teritorijas plānojuma grafisko daļu un TIAN precizēt. 

un identitāti, bet to paaugstina. 
Risinājumi saskaņoti ar VKPAI.  

2. Zemes vienībā ar kad. nr. 
80440130147, ārpus L.Baltezera 
50 m aizsargjoslas un 
applūstošās teritorijas, atļauta 
apbūves veidošana. 10 m no 
ezera krasta, atbilstoši 
Aizsargjoslu likumam, atļauta ar 
virszemes ūensobjektu saistītu 
palīgbūvju (pirts, laivu eliņš u.c.) 
būvniecība. Pamatojums: 
Atbilstoši VSIA “Meliorprojekts” 
“Metodololiģiskā bāze 
iespējamo applūstošo teritoriju 
apsekošanas veikšanu Ādažu 
novadā”, 2008. Lielā Baltezera 
10% applūduma līmenis noteikts 
1,33 m BAS (1,48 LAS). Lai 
precizētu applūstošās teritorijas 
2017.g.aprīlī LVĢMC lūgts sniegt 
informāciju un skaidrojumu par 
Lielā Baltezera maksimālo ūdens 
līmeni ar 10% varbūtību Lielā 
Baltezera ZA krastā, tuvināti 
Mazajam Baltezeram. 
27.04.2017.no VSIA “LVĢMC” 
saņemta informācija: 
maksimālās ūdens līmeņa ar 
10% pārsniegšanas varbūtību 
atzīmes Gaujas-Daugavas 
kanālu sistēmas šķērsgriezumos, 
kas iegūtas veicot teorētiskos 
aprēķinus, kas balstīti uz tuvāko 
novērojuma staciju datiem, 
ņemot vērā Rīgas jūras līča 
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ietekmi un Baltezera 
hidroloģisko režīmu vējuzplūdu 
rezultātos. Maksimālais ūdens 
līmenis ar 10% pārsniegšanas 
varbūtību mainās no 1,26 m 
Baltijas augstumu sistēmā (m 
Bs) jeb 1,41 m Latvijas 
augstumu sistēmā (m LAS) Lielā 
Baltezera ZA krastā līdz 1,24 m 
BS jeb 1,39 m LAS pie kanāla 
izteikas no Mazā Baltezera. 
Applūstošās teritorijas 
Grafiskajā daļā noteiktas 
(precizētas) atbilstoši 
saņemtajai informācijai un 
teritorijas plānojuma mēroga 
precizitātei. Applūstošo teritoriju 
robežas var tik precizētas 
izstrādājot detālplānojumus, 
veicot inženiertopogrāfisko 
uzmērīšanu (M 1:500) un 
pazīmju novērtēšanu dabā, 
atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. 

3. 30.04.2013, MK noteikumu 
nr.240 “Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” 3.pielikumā 
“Teritorijas izmantošanas veidu 
klasifikators” noteikti obligāti 
pielietojamie Teritorijas 
izmantošanas veidu nosaukumi, 
tajā skaitā atļauto izmantošanas 
veidu  Dabas un apstādījumu 
teritorijās nosaukumi, t.sk.  
„Labiekārtota publiskā ārtelpa”,  
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„Publiskā ārtelpa bez 
labiekārtojuma” un sniegts 
vispārīgs  apraksts  (definīcija). 
Nav iespējams ne tehniski, ne 
fiziski mainīt VAN izmantošanas 
veidu nosaukumu. TIAN sniegts 
katras teritorijas konkrētas 
deficījas, kas saistošas to 
tuprmākajā izmantošanā. 
 
Ierosinājums DA1 sadaļu 4.9.2.5. 
papildināt ar normu „citam 
izmantošanas veidam atļauts 
pārbūvēt un attīstīt tikai dabā 
esošas būves, nepalielinot to 
apbūves laukumu”ir pretrunā ar 
iesnieguma 2.punktā prasīto. 

17. 25.07.2017. 
Nr.ĀND/1-18-

1/17/20 

Artūrs Priede Publiskās apspriešanas laikā iepazīstoties ar Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidoto 
redakciju, secinu un iebilstu pret sekojošiem apstākļiem, kas pretēji normatīviem aktiem ir 
ietverti pilnveidotā redakcijā: 

1. Baltezera ciemā Lielā Baltezera un Mazā Baltezera 50 metru aizsargjoslā paredzēts 
funkcionālais zonējums (DzS1, JC1 utm.), kas ir pretrunā ar Aizsargjoslu likumā noteikto 
vides aizsargjoslu mērķi un ierobežojumiem; 

2. Apbūves noteikumu 976.-983.punktos atļauta būvniecība vides aizsargjoslu 50 metru 
joslā, kas ir pretrunā ar Aizsargjoslu likumā noteikto vides aizsargjoslu mērķi un 
uzdevumiem; 

3. Baltezera ciema īpašumos „Ziemeļi” un Baltezera iela 43 applūstošā teritorija noteikta 
kļūdaini, proti, tā ir samazināta. Dabā un pēc vēsturiskām topogrāfijām teritorijas ir 
applūstošas gandrīz pilnībā. 

Līdz ar visu iepriekš minēto uzskatu, ka esošā teritorijas plānojuma redakcija ir prettiesiska un 
nav apstiprināma. 

Sūdzība 
(iebildumi) 
nav pamatoti 
 

1. Nav pretrunā ar Aizsargjoslu 
likumu. Aizsargjoslu likums 
atļauj pilsētu un ciemu 
teritorijās noteikt 10 m platu 
aizsargjoslu. Ādažu teritorijas 
plānojumā tā ir palielināta līdz 
50 m. TIAN iekļauta būvlaide 
galvenajām būvēm - 50 m. 

2. Normatīvie akti ievēroti. TIAN 
pieļauj tuvāk par 50 m izvietot 
galveno būvi tikai atsevišķos 
gadījumos – zemes vienībās, 
kur galveno būvi nav 
iespējams izvietot tālāk par 50 
m, bet ne tuvāk par 30 m un 
pamatojot ar ainavu analīzi. Kā 
arī tuvāk par 50 m 
ūdensobjekta krastam atļauts 
izvietot sabiedriski nozīmīgu 
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būvi, ievērojot Aizsarjoslu 
likuma prasības, veicot 
būvniecības ieceres publisko 
apspriešanu un, ja publiskā 
apspriešana pozitīva – 
pamatojot ar detālplānojumu. 

3. Applūstošās teritorijas 
noteiktas atbilstoši mēroga 
precizitātei 1: 10 000 un 
aktālajai informācijai no 
LVĢMC. 

 Atbilstoši VSIA “Meliorprojekts” 
“Metodololiģiskā bāze iespējamo 
applūstošo teritoriju apsekošanas 
veikšanu Ādažu novadā”, 2008. 
Lielā Baltezera 10% applūduma 
līmenis noteikts 1,33 m BAS (1,48 
LAS). Lai precizētu applūstošās 
teritorijas 2017.g.aprīlī LVĢMC 
lūgts sniegt informāciju un 
skaidrojumu par Lielā Baltezera 
maksimālo ūdens līmeni ar 10% 
varbūtību Lielā Baltezera ZA 
krastā, tuvināti Mazajam 
Baltezeram. 27.04.2017.no VSIA 
“LVĢMC” saņemta informācija: 
maksimālās ūdens līmeņa ar 10% 
pārsniegšanas varbūtību atzīmes 
Gaujas-Daugavas kanālu sistēmas 
šķērsgriezumos, kas iegūtas veicot 
teorētiskos aprēķinus, kas balstīti 
uz tuvāko novērojuma staciju 
datiem, ņemot vērā Rīgas jūras 
līča ietekmi un Baltezera 
hidroloģisko režīmu vējuzplūdu 
rezultātos. Maksimālais ūdens 
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līmenis ar 10% pārsniegšanas 
varbūtību mainās no 1,26 m 
Baltijas augstumu sistēmā (m Bs) 
jeb 1,41 m Latvijas augstumu 
sistēmā (m LAS) Lielā Baltezera ZA 
krastā līdz 1,24 m BS jeb 1,39 m 
LAS pie kanāla izteikas no Mazā 
Baltezera. Applūstošās teritorijas 
Grafiskajā daļā noteiktas 
(precizētas) atbilstoši saņemtajai 
informācijai un teritorijas 
plānojuma mēroga precizitātei. 
Applūstošo teritoriju robežas var 
tik precizētas izstrādājot 
detālplānojumus, veicot 
inženiertopogrāfisko uzmērīšanu 
(M 1:500) un pazīmju novērtēšanu 
dabā, atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. 

Piebilde: par Ādažu novada 
teritorijas plānojuma pirmo 
redakciju netika saņemti  iebildumi. 

18. Iesniegts, 
reģistrējoties 

Teritorijas 
attīstības 

plānošanas 
informācijas 

sistēmā 
(TAPIS) 

SIA 
„Medozoli” 

pārstāvis 
Arnolds 

Timofejevs 

SIA „Medozoli” (turpmāk tekstā Īpašnieks) pieder vairāki nekustamie īpašumi Ādažos 
(turpmāk tekstā Īpašumi), tai skaitā: „Dailas” Ādaži, Ādažu nov., kad. Nr.: 8044 011 003 un 
Kroņu iela 1, Ādaži, Ādažu nov., kad. Nr.: 8044 011 0287. 
Īpašumi ietilpst „Rīgas rajona Ādažu novada nekustamā īpašuma „Dailas” („Kalndores” 5.z.g.) 
detālplānojums”(Saistošie noteikumi Nr.13, pieņemti 24.04.2007. ar lēmumu Nr.40) SIA 
„Medozoli” izstrādātā detālplānojuma teritorijā, (turpmāk tekstā Detālplānojums). 
Pēc Ādažu novada mājas lapā pieejamās informācijas, šobrīd notiek Ādažu novada teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrāde. Teritorijas plānojuma redakcijā teritorijai, kas caur Podnieku 
ielu robežojas ar īpašumu Detālplānojumu ir paredzēta Teritorija ar īpašiem nosacījumiem 
(TIN13), kurā ietilpst Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R) un Jauktas centra apbūves 
teritorijas (JC). 
Īpašnieks ierosina TIN 13 teritorijā Jaukta centra apbūves teritoriju JC atļauto izmantošanu 
precizēt uz šobrīd Teritorijas plānojuma redakcijā noteiktu Jaukta centra apbūves teritoriju 

Nav ņemts 
vērā 

Pie Podnieku ielas saglabāta 
Jaukta centra apbūves teritorija 
(JC) un Ražošanas apbūves 
teritorijja (R). 
 
Pamatojums: Vēsturiskais 
pēctecības princips. Spēkā 
esošajā  Ādažu novada nekustamā 
īpašuma „Dailas” („Kalndores” 
5.z.g.) detālplānojumā (Saistošie 
noteikumi Nr.13, pieņemti 
24.04.2007. ar Ādažu novada 
domes lēmumu Nr.40) īpašumam 
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JC1, kas neparedz vieglās rūpniecības apbūves iespēju. Ievērojot plānošanas dokumentu 
pēctecību, šobrīd spēkā esošajā Teritorijas plānojumā TIN 13 teritorijai ir noteikts zonējums 
Mazstāvu dzīvojamās apbūves zona un Jaukta dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves zona, 
kas neparedz ražošanas objektu attīstības iespējas. Arī apkārtējās teritorijas ir attīstījušās un 
plāno attīstīties kā dzīvojamās apbūves teritorijas, kuru tuvumā ražošanas uzņēmumi nav 
vēlami, potenciāla trokšņu un gaisa piesārņojuma, iespējamā smagā transporta plūsmu 
palielināšanās un ainavas piesārņojuma dēļ. TIN 13 teritorijā Rūpnieciskās apbūves teritorijas 
(R) atļauto izmantošanu precizēt uz Jaukta centra apbūves teritoriju JC, to pamatojot ar 
augstāk minētiem argumentiem. Ņemot vērā. ka Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R) ir 
uzsākta ar šo izmantošanas veidu saistīta apbūve un uzņēmējdarbība, sekundāri kā 
kompromiss iespējams veikt zonējuma precizējumus uz Jaukta centra apbūves teritoriju JC, 
kura ietver vieglās rūpniecības apbūves teritorijas izmantošanas iespēju izstrādājot 
detālplānojumu. 
Lūdzam informēt īpašnieku par pieņemto lēmumu un Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādes gaitu. 

noteikta plānotā atļautā 
izmantošana Jauktas dzīvojamās 
un darījumu iestāžu apbūves 
zona. 
Podniekos Rūpnieciskās apbūves 
teritorijām (R) un Jauktām centra 
apbūves teritorijām (JC) noteikts 
īpašs statuss - teritorija ar īpašiem 
noteikumiem TIN13, kurā jebkurai 
rūpnieciskajai darbībai un/vai 
objekta būvniecībai jāveic 
publiskās apspriešanas procedūra. 
TIAN iekļauts, ka uzņēmuma 
darbības radītās emisijas, kas 
nonāk vidē var būt tikai tik 
nenozīmīgas, ka tiek ievērotas 
normatīvajos aktos izvirzītās 
prasības uz gaisa kvalitāti, 
virszemes un pazemes ūdeņiem, 
smakām, trokšņiem un netiek 
pasliktināta iedzīvotāju dzīves 
kvalitāte. (panākta konceptuāla 
vienošanās ar Podnieku 
iedzīvotājiem). 
Piebilde: nav bijis priekšlikums 
šāda funkcionālā zonējuma 
maiņa  1.redakcijas publiskās 
apspriešanas laikā. 

19. Iesniegts, 
reģistrējoties 

Teritorijas 
attīstības 

plānošanas 
informācijas 

sistēmā 
(TAPIS) 

Arnolds 
Timofejevs 

Priekšlikums: Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM1) teritorijās kvartālā starp Druvas 
ielu, Gaujas ielu un Lauku ielu, kā arī kvartālā starp Lauku ielu, Gaujas ielu un Druvas ielu, 
zonējumu mainīt uz Savrupmāju apbūves teritoriju DzS. To pamatojot ar jau esošo īpašumu 
izmantošanu – savrupmāju apbūve. Šajos kvartālos esošie lielākie zemes gabali, īpašumi: 
„Timoti” ar kad. apz.: 80440080043; Lauku iela 2 ar kad. apz.: 80440080572; un „Gundagas” 
ar kad. apz.: 80440080006, kopā ar augošajiem lielajiem kokiem un blīvi neapbūvēto platību 
veido vienotu kvartālu un ainavu telpu, kas atšķiras, piemēram, no apbūves Loka ielas 
kvartālā. Kā labu piemēru var minēt kvartālu starp Remberģu, Druvas un Vējupes ielu, kur 

Daļēji ņemts 
vērā 

Netiek atbalstīta zonējuma 
Mazstāvu dzīvojamā apbūve 
(DzM1) maiņa uz Savrupmāju 
apbūves teritoriju (DzS). 
 
Pamatojums: Vēsturiskais 
pēctecības princips. DzM1 
teritorijās atļautas tikai rindu 
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pēc līdzīga scenārija uz lielākiem (vidēji 3500 kv.m.) zemes gabaliem ar lielākiem kokiem ir 
attīstījusies un paredzēta Savrupmāju apbūves teritorija. Mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritoriju neparedzēt. Kā izņēmums būtu iespējams paredzēt rindu māju apbūvi teritorijā gar 
Gaujas ielu. Ierosinu teritorijas plānojumā, īpašumā „Timoti” ar kad. apz.: 80440080043, pie 
Druvas ielas augošas cienījamu vecumu un augstumu sasniegušas tūjas paredzēt kā vietējas 
nozīmes kokus, vai kā savādāk nodrošināt bioloģiskās vērtības saglabāšanu. Šīs tūjas ir bijušas 
senās muižas apstādījumu sastāvdaļa.  
Lūdzu informēt par šo jautājumu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu.Nepieciešamības 
gadījumā esmu gatavs tikties un šos jautājumus pārrunāt klātienē. 
Papildinformācija-Cilvēku skaits- 

mājas (2 stāvi, 12 m). Pie lauku 
ielas (īpašumā Gaujas iela 36B jau 
notiek rindu māju projektēšana). 
 
Piebilde: Nav bijis priekšlikums uz 
1.redakciju 
 
Tūjas noteiktas kā vietējas 
nozīmes dižkoki. 

20. 27.07.2017. 
Nr.BV/7-4-
7/17/902 

Ernests 
Dreimanis 

Priekšlikumi un ieteikumi:  
Karte ainavas un gājēju ceļi: 
Gājēju ceļš apkārt Vējupei iezīmēts daļēji, Kāds ir pamatojums tam? 
Karte Maģistrālo ielu struktūra: 

1. Pēc kādiem principiem noteikta ielu klasifikācija? Kāpēc Vēja iela ir norādīta kā D 
kategorijas ceļš (identiski Krastupes, Dadzīšu ielai)  
Pēc TIAN apbūves noteikumu 2.3.pielikuma šobrīd Vēja iela plānots klasificēt kā 
Maģistrālā iela D IV kategorija. Savukārt pēc 2.1.pielikuma vietējas nozīmes iela!!! 
Tas ir klaji pretrunā ar iepriekš pašvaldības amatpersonu pausto, ka Vēja ielas 
paredzamais mērķis ir gājēju iela, lai Podnieku bērni varētu droši nokļūt uz skolu, jo Vēja 
iela ir taisnākais un šobrīd drošākais pārvietošanās maršruts. Lūgumu saglabāt tai 
vietējas nozīmes nevis maģistrālās ielas statusu. 

2. TIN72 - kāpēc kartē nav iezīmēti visi perspektīvie maģistrālie ceļi - piemēram Iļķene gar 
Gauju. Tāpat lūdzu mainiet kartē esošo krāsojumu ielām izdalot plānotās ielas no 
esošajām. 

Zonējumu karte: 
1. Kādiem nolūkiem vietā pie Meiju krastmalas iezīmēta publiska peldvieta? Vai nav 

loģiskāk to iezīmēt, kur tā jau tagad ir - pretī Krastupes 10 mājai. Lūdzu pārvietot 
plānoto pludmali no Meiju krastmalas uz vietu pretīm Krastupes 10 mājai vai Krastupes 
8 mājai - kur jau šobrīd ir labiekārtotas atpūtas vietas. 

 
TIAN dokuments: 
182.punkts - Aizliegtas iebraucamās barjeras pirms daudzdzīvokļu mājām. Lūdzu šo svītrot, 
īpaši ņemot vērā, ka Ūbeļu iela 15 mājai automātiskās barjeras ir uzstādītas 2017.gadā. Vai 
arī mainīt to tādā redakcijā, lai būtu iespējams norobežot sānpagalmus un iekšpagalmus 
kontrolētai automašīnu novietošanai. 

Daļēji ņemts 
vērā 

Gājēju ceļš gar Vējupi pagarināts 
(gar visu krastu). 
 
1. Neprecizitātes TIAN novērstas. 

Vēju iela paredzēta kā vietējas 
nozīmes iela (ar gājēju 
prioritāti). Ielu sarakstā (TIAN 
2.1.pielikums) atzīmētas visas 
ielas, kurās ir vai tiek plānota 
gājēju prioritāte. 

2. Tematiskā karte papildināta. 
Noteikts dažāds krāsojums 
esošājām un plānotajām 
ielām. 

 
 
Zonējumu karte: 
Meiju krastmala ir pašvaldības 
īpašumā, saglabāta plānotā 
peldvieta. Papildus iezīmēta arī 
peldvieta pretī Krastupes 10 mājai. 
TIAN dokuments: 
Precizēta  TIAN 182.punkta 
redakcija. Priekšlikums 
caurbraukšanas jautājumu risināt 
savādāk, piemēram norobežojot 
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Līdzīgi šobrīd barjeras jau eksistē - Ūbeļu iela 15, Ādažu terases, Loka iela. 
 
314.4. punktā minēts Lielā Baltezerā atļauti ūdensmotocikli un ūdensslēpošana, 895.punktā 
Lielā Baltezerā ir aizliegta ūdensmotociklu lietošana - pretrunas. 
 
JC zonējumā atļauta daudzdzīvokļu mājas līdz 3 stāviem, JC1, JC2 zonējumā daudzdzīvokļu 
mājām šāds ierobežojums nav. (586. un 608., 628.punkti) - kāpēc šāds nosacījums? Lūdzu 
ielikt arī JC1, JC2 3stāvu ierobežojumu pie 608., 628.punktiem. 
Tāpat vēlos atgādināt kas ir rakstīts vienā no atbildēm uz iesniegumiem: "Netiek atbalstīta 
jaunu Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD) veidošana Ādažu ciemā. Saglabātas 
Jauktas centra apbūves (JC) un Mazstavu dzīvojamas apbūves teritorijas (MDz). (Atbilstoši 
22.02.2017. izstrādes Darba grupas lēmumam)" 
 
Kādā veidā tiks kontrolēts TIN 13 - "rūpnieciskā zona Podniekos"? (jebkurai rūpnieciskai 
darbībai jāveic sabiedriska apspriešana) - kurš un kā to kontrolēs? Piemēram - ieejot 
Būvniecības informācijas sistēmā par veco kristbergs teritoriju nav neviena paša BIS ieraksta, 
kaut ari janvāri staigājot pa teritoriju bija skaidri redzams, ka tur notiek ēku atjaunošana un 
pielāgošana rūpnieciskiem darbiem. 
Lūdzu definēt skaidru procesu, kā pašvaldība plāno šo zonu kontrolēt, lai ir skaidrs process 
gan teritorijā ietilpstošo zemju īpašniekiem, gan iedzīvotājiem, kas dzīvo blakus šai teritorijai. 
 
Degradētās teritorijas - TIN8 - Podniekos tā noteikta pa viena konkrēta īpašuma teritoriju 
visdrīzāk par pamatu ņemot aizaugušo dīķi + pusnojaukto būvi. Bet tas dīķis iestiepjas blakus 
īpašumā. Jautājums - sanāk ir degradētas tikai 3/4 no aizaugušā dīķa vai viss dīķis vai varbūt 
tikai konkrētā būve? 
 
Teritorija gar Vija ielu 
Lūdzu precizēt teritorijai gar Bārdas iela zonējumu no JC1 par DzM1, jo atbilstoši spēkā 
esošajam detālplānojumam dotajā teritorijā NAV pieļaujamas daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas 
http://www.adazi.lv/upload/novadadome/detalplanojumi/adazuciems/bardasberzmalas 
meijas rudzupukes - apbūves noteikumi.pdf kā arī detālplānojuma apbūves noteikumu 3.2. 
punktā esošais izmantošanas veidu uzskaitījums vairāk atbilst DzM nevis JC teritorijām. Tāpat 
atgādinām, ka Vēja ielas teritorija ir attīstījusies kā savrupmāju dzīvojamā teritorija un 
daudzstāvu ēkas šajā teritorijā neiederas gan no telpiskā gan vides aspekta. 

iekšpagalmus un sānpagalmus, 
nevis priekšpagalmu. 
 
TIAN pretrunas novērstas. 
L.Baltezerā ūdensmotociklu 
lietošana ir atļauta. 
 
Apbūve, kas augstāka par 3 
stāviem, atļauta tikai JC2 zonā 
(Ādažu tereases).  Neskaidrības 
TIAN novērstas. 
 
TIN13 teritoriju kontrole – veicot 
būvniecības ieceres publisko 
apspriešanu vai saņemot VVD 
atļauju piesārņojošai darbībai, 
atbilstoiši normatīvajiem aktiem – 
28.10.2014. MK noteikumiem 
Nr.671 “Būvniecības ieceres 
publiskas apspriešanas kārtība” u.c. 
Būvvalde pieņem lēmumu veikt 
publisko apspriešanu. Pašvaldības 
mājas lapā tiek izziņots, plānotās 
darbības vietā - plakāts ar 
būvniecības ieceri. Iedzīvotāji var 
iepazīties, iesniegt pretenzijas, ja 
tādas ir. Atbilstoši publiskās 
apsoriešanas rezultātiem, Dome 
pieņem lēmumu – atļaut vai nē. 
Piesārņojošos darbības atļauju 
uzņēmējs saņem no VVD. Pirms 
atļaujas izsniegšanas, VVD saskaņo 
ar pašvaldību. 
 
Noteikta kā degradētā teritorija 
(TIN8) viss Podnieku dīķis, t.sk. DA1 

http://www.adazi.lv/upload/novada
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piekraste.  
 
Spēkā esošajā detālplanojumā 
noteikts JC zonējums, kurā atļauta 
arī daudzdzīvokļu māju apbūve (3 
stāvi, 12 m). 
Jebkurā gadījumā atbilstoši TIAN 
7.punktam ievērojami 
detālplānojuma noteikumi. 

21. 25.05.2017. 
Nr.ĀND/1-

18/17/1667 

SIA „Hiponia” 2016.gada 22.novembrī Ādažu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.222 "Par Ādažu 
novada teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai" un publiskās apspriešanas termiņš tika 
noteikts no 2016.gada 29.decembra līdz 2017.gada 9.februārim. 
Pēc tikšanās 2017.gada 7.martā ar Ādažu novada pašvaldību, turpmāk - Pašvaldība, kurā 
tika apspriesti iespējamie risinājumi SIA "Hiponia", reģistrācijas numurs 40003426895, 
turpmāk - Hiponia, kā kopīpašniekam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Pirmā 
iela 42, Ādaži, kadastra numurs 8044 007 0440 un kadastra Nr.8044 507 0020 un Pirmā iela 
42A, Ādaži, kadastra Nr.8044 007 0414, turpmāk - īpašumi, iekļaušanai Ādažu pilsētas 
teritorijas plānojumā, 2017.gada 18.aprīlī Hiponia elektroniski saņēma trīs iespējamos 
risinājumus teritorijas plānojuma izstrādei. Ievērojot iepriekš minēto, Hiponia sniedz savu 
viedokli: 
Hiponia kategoriski nepiekrīt pašvaldības piedāvātājam 1.variantam un ievērojot to, ka šī 
teritoriālā plānojuma variants šobrīd ir pieejams publiskajā telpā un krasi samazina Hiponia 
iespējas realizēt šos īpašumus, lūdzam konkrēto variantu nekavējoties izņemt no 
pašvaldības mājas lapas. Saskaņā ar interešu saskaņotības principu, teritorijas plānojumu 
izstrādā saskaņā ar citiem teritorijas plānojumiem un šajā plānojumā saskaņo valsts, 
plānošanas reģionu, pašvaldību un privātās intereses. Līdz ar to jaunais teritorijas 
plānojums nedrīkst pasliktināt situāciju salīdzinājumā ar spēkā esošo teritoriālo plānojumu. 
Atgādinām, ka jau iepriekšējā teritorijas plānojumā gar īpašumiem bija plānota ielas 
izbūve, taču tā netika realizēta. 
Hiponia piekrīt no Pašvaldības saņemtā teritoriālā plānojuma 2.variantam un uzskata to 
par piemērotāko no piedāvātajiem trīs variantiem. Gadījumā, ja tiktu īstenots 2.variants, 
uzturam spēkā iepriekš sarunās izteikto nosacījumu par īpašumu iekļaušanu jauktas centra 
apbūves teritorijā, jeb pēc spēkā esošā zonējuma - jauktas ražošanas un darījumu apbūves 
zonā. 
Informējam, ka teritoriālā plānojuma 3.variants būtu pieļaujams kā alternatīvs, ja nebūtu 

Daļēji ņemts 
vērā 

Ņemot vērā izteiktos iebildumus 
par konkrēto ielu savienojuma 
trasējumu, nenoteikt Pirmās ielas 
un Katlaplauku ceļa savienojumu 
sarkanās līnijās, bet kā pašvaldības 
nozīmes turpmākās izpētes 
transporta infrastruktūras 
teritoriju TIN72. 
Pamatojums: Perspektīvais 
savienojums ir būtisks (it īpaši uz 
Pirmo ielu un jauno skolu), bet vēl 
joprojām nav panākta vienošanās 
starp zemes īpašniekiem un 
nepieciešama turpmākā izpēte. 
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iespējams realizēt 2.variantu, taču ar augstāk minēto nosacījumu par iekļaušanu jauktas 
centra apbūves teritorijā. 
Papildus informējam, ka Hiponia pēc pašvaldības piedāvājuma saņemšanas varētu 
sadarboties īpašumu atsavināšanai pašvaldībai vai izskatītu maiņas iespēju pret pašvaldībai 
piederošu līdzvērtīgu nekustamo īpašumu citā vietā. Gadījumā, ja pašvaldība apsver 
risinājumus īpašumu realizācijai vai maiņai, lūdzam sagatavot piedāvājumu Hiponia. 
Pielikumā: 

1) Teritoriālā plānojuma variants Nr.1 uz 1 lapas; 

2) Teritoriālā plānojuma variants Nr.2 uz 1 lapas; 

3) Teritoriālā plānojumā variants Nr.3 uz 1 lapas. 
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22. 24.07.2017. 
saņemts  
e-pastā 

Agnese 
Grodza 

savā un Atara 
ciema 

iedzīvotāju 
Ilmas Grodzas, 
Edgara Šulca, 
Anša Marka 

Bērziņa, kā arī 
citu 

ieinteresēto 
personu 

Līvijas Annas 
Veises, Vijas 
Dzerkales, 

Lindas 
Dzerkales 

Bērziņas vārdā 
 

Aplūkojot publiskajā apspriešanā nodotos Ādažu novada teritorijas plānojuma materiālus, 
konstatējām, ka Ataru ciema centrā (attēlā atzīmēts ar bultiņu) ir iezīmēts zonējums “Jaukta 
centra apbūves teritorija - JC1”, kas pieļauj mazstāvu (līdz 3 stāviem) daudzdzīvokļu namu 
apbūvi. Ataru ciems vēsturiski veidojies kā kluss savrupmāju rajons, tādēļ uzskatām, ka 
daudzstāvu apbūvei šeit nav ne loģiska pamatojuma, ne arī tā iederētos vēsturiskajā ainavā. 
Attīstot šo vietu kā ciema centru ar daudzdzīvokļu namiem, paaugstinātos kopējās publiskās 
telpas blīvums un līdz ar to mazinātos esošo Ataru ciema iedzīvotāju dzīves kvalitāte.  
Priekšlikums - mainīt šīs teritorijas zonējumu uz “Savrupmāju apbūves zona - DzS1”, kā tas ir 
arī apkārtējās teritorijās. 

Daļēji ņemts 
vērā 

Noteikta funkcionālā zona 
“Jauktas centra apbūves 
teritorijas (JC3)”, kurā nav 
atļauta daudzdzīvokļu māju 
apbūve 
 
Pamatojums: Ataru ciema centrā 
nepieciešama teritorija arī 
publisko pakalpojumu objektu 
izvietošanai. Atļauta jaukta 
dzīvojamā (izņemot daudzdzīvokļu 
māju) un publiskā apbūve. Pēc 
būtības teritorijas atļautā 
izmantošana nemainās. 



 

Nr. 
p.k. 

Iesniegums 
saņemts 

pašvaldībā 
(datums, Nr.) 

Priekšlikuma/ 
iebilduma 
iesniedzējs 

Iesniegtā priekšlikuma /iebilduma būtība 
Ņemts vērā/ 

nav ņemts vērā 

Paskaidrojumi 
Pamatojums, 

ja iebildums / priekšlikums 
nav ņemts vērā 

 
 


