
ZIŅOJUMS PAR ĀDAŽU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1.REDAKCIJAS IZSTRĀDI 
 

Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšana 

Ādažu novada teritorijas plānojuma (turpmāk - teritorijas plānojums) izstrāde tika uzsākta 2009. gadā, 
pamatojoties uz Ādažu novada domes 22.09.2009. lēmumu Nr.208 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanu” un Ādažu novada domes 22.09.2009. lēmumu Nr.209 „Par darba uzdevuma 
apstiprināšanu Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādei un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma 
organizēšanu”. 

Paziņojums par teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu tika ievietots Ādažu novada 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un publicēts Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis” (01.10.2009.).  

Sabiedriskās apspriešanas pirmais posms tika noteikts no 2009.gada 19.oktobra līdz 27.novembrim. 
05.11.2009. Ādažu novada domē notika sabiedriskās apspriešanas sanāksme. 

12.10.2009. Vides pārraudzības valsts birojā tika iesniegts Iesniegums par teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu. Vides pārraudzības valsts birojs 28.10.2009. pieņēma lēmumu Nr.39 „Par stratēģiskā ietekmes 
uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”.   

Teritorijas plānojuma izstrādei tika saņemti nosacījumi un informācija no 18 institūcijām un Carnikavas 
novada pašvaldības.  

22.12.2009. Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.264 „Par precizētā darba uzdevuma apstiprināšanu 
Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādei”. 

Uzsākot teritorijas plānojuma izstrādi, tika saņemti 34 (trīsdesmit četri) iesniegumi ar priekšlikumiem par 
teritorijas plānojumu, kas tika izskatīti teritorijas plānojuma izstrādes darba grupā, pieņemot lēmumus par 
iekļaušanu vai neiekļaušanu. 

Visus iepriekšminētos teritorijas plānojuma izstrādes un publiskās apspriešanas pasākumus veica Ādažu 
novada pašvaldība.  

 

Teritorijas plānojuma izstrādes turpināšana 

Tā kā kopš teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas ir notikušas izmaiņas teritorijas attīstības plānošanas 
likumdošanā, Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde tika turpināta 2015.gadā, pamatojoties uz Ādažu 
novada domes 25.03.2015. lēmumu Nr.53 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes atsākšanu”. 
28.04.2015. Ādažu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.76 „Par Ādažu novada teritorijas 
plānojuma izstrādes darba uzdevuma apstiprināšanu”.  

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp Ādažu novada pašvaldību un SIA „Reģionālie projekti”, Ādažu novada 
teritorijas plānojuma turpmāko izstrādi veic SIA „Reģionālie projekti”. 

Teritorijas plānojuma izstrādei tika pieprasīti nosacījumi un aktuālā informācija institūcijas kompetencē 
esošajos jautājumos no darba uzdevumā norādītajām institūcijām - Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās 
vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes, VAS „Latvijas Valsts ceļi” Tehniskās pārvaldes, Valsts meža 
dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, AS „Sadales tīkls” 
Pierīgas Kapitālieguldījumu daļas, AS „Latvijas Gāze” Gāzapgādes attīstības departamenta, SIA „Ādažu 
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ūdens”, SIA „Lattelecom” un Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona 
meliorācijas nodaļas.  

Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes turpināšanu tika informētas arī kaimiņu pašvaldības - 
Garkalnes novada dome, Carnikavas novada dome, Saulkrastu novada dome, Sējas novada dome un 
Inčukalna novada dome, kā arī lūgts norādīt kontaktpersonu Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes 
jautājumos un sniegt aktuālo informāciju Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādei, tajā skaitā 
informāciju par teritorijā esošajiem objektiem, kuru aizsargjoslas skar Ādažu novada administratīvo 
teritoriju, ja iespējams elektroniskā formātā (dgn vai shp formātos LKS-92 koordinātu sistēmā), lai pēc 
iespējas precīzāk aizsargjoslas attēlotu teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. 

Nosacījumus un aktuālo informāciju teritorijas plānojuma izstrādei ir sniegušas 9 (deviņas) institūcijas 
(nosacījumi nav saņemti no SIA „Ādažu Ūdens” un SIA „Lattelecom”) un divas kaimiņu pašvaldības - 
Carnikavas novada dome un Sējas novada dome. Ziņojumu par institūciju nosacījumu un priekšlikumu 
ievērošanu, kas saņemti atsākot teritorijas plānojuma izstrādi skatīt 1.pielikumā. 

Lai informētu sabiedrību par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes turpināšanu, tika publicēts 
paziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes atsākšanu un priekšlikumu iesniegšanu Ādažu novada 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv, Ādažu novada domes informatīvajā izdevumā „Ādažu Vēstis” 
(15.09.2015.) un izstrādātāja SIA „Reģionālie projekti” tīmekļa vietnē www.rp.lv. 

Līdz teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskajai apspriešanai tika saņemti 24 (divdesmit četri) iesniegumi 
ar priekšlikumiem par teritorijas plānojumu. Saņemtie fizisko un juridisko personu priekšlikumi funkcionālā 
zonējuma maiņai un citos teritorijas plānojuma kompetencē esošajos jautājumos tika izskatīti un izvērtēti 
Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupā. Ziņojumu par vērā ņemtajiem un noraidītajiem 
fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem skatīt 2.pielikumā. 

Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādei ir saņemti grafiskās pamatnes dati no Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūras - Latvijas ģeodēziskajā sistēmā LKS-92 izstrādāta pilna aktuālā topogrāfiskā karte ar 
mēroga noteiktību 1: 10 000 MicroStation.dgn vektordatu formātā un ortofoto karte, kā arī grafiskie dati, 
tai skaitā ielu sarkanās līnijas un inženierkomunikācijas no SIA „Mērniecības datu centrs”, M 1: 500, 
MicroStation.dgn vektordatu formātā.  

Ādažu novada teritorijas plānojuma sākumposmā SIA „Reģionālie projekti” speciālisti ir veikuši spēkā esošā 
Ādažu novada teritorijas plānojuma ar 2009.gada grozījumiem, lokālplānojumu un detālplānojumu, kā arī 
2009.gadā uzsāktā teritorijas plānojuma un citu grafisko un tekstuālo izpētes materiālu apkopošanu un 
analīzi.  

Teritorijas plānojuma publiskā apspriešana 

22.11.2016. Ādažu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.222 „Par Ādažu novada teritorijas 
plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai”. 
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1.PIELIKUMS 

ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU UN PRIEKŠLIKUMU IEVĒROŠANU, KAS SAŅEMTI ATSĀKOT TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta sēdes lēmumu Nr.53 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes atsākšanu”, tiek turpināta 
Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde. 2015.gada 28.aprīlī Ādažu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.76 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma 
izstrādes darba uzdevuma apstiprināšanu”. 

Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas 
datums; Nr. 

Nosacījums Nosacījuma ievērošana 

1. Valsts vides dienesta 
Lielrīgas reģionālā 

vides pārvalde 
01.10.2015. 

Nr.4.5.-07/6528 
 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - Pārvalde) izskatīja 03.09.2015. iesniegto 
iesniegumu, kurā lūgts sniegt nosacījumus Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādei un aktuālo informāciju 
institūcijas kompetencē esošajos jautājumos. 
Teritorijas plānojums tiks izstrādāts pamatojoties uz Ādažu novada domes 25.03.2015. lēmumu Nr. 53 un 
apstiprinātu darba uzdevumu. 
Izpildot projektēšanas darbus, ievērot sekojošus nosacījumus: 
1) Ādažu novada teritorijas plānojumu izstrādāt atbilstoši 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk - 16.10.2012. MK noteikumi Nr.628) 
2., 3.3., 4. un 5.2. nodaļas prasībām, ievērojot 30.04.2013. MK noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - 30.04.2013. MK noteikumi Nr.240) prasības; 

2) Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādē ņemt vērā likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 
un uz tā pamata izdoto citu normatīvo aktu izvirzītās prasības un noteiktos saimnieciskās darbības 
aprobežojumus. Ādažu novada teritorijas plānojumā uzrādīt visas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 
mikroliegumus, Eiropas nozīmes aizsargājamos biotopus, floras, faunas un ģeoloģiskos veidojumus Ādažu 
novada teritorijā. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos saskaņā ar 16.10.2012. MK 
noteikumiem Nr.628 32.4.punktu iekļaut prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai. 
Grafiskajā daļā saskaņā ar šo noteikumu 31.2.6.punktu iezīmēt aizsargājamo dabas teritoriju un dabas 
pieminekļu robežas; 

3) Ādažu novada teritorijas plānojumā uzrādīt teritorijas, kurās ir spēkā esoši detālplānojumi un kurām 
jāizstrādā detālplānojumus; 

4) saskaņā ar 16.10.2012. MK noteikumiem Nr.628 32.4. 3 un 1.2.6. punktu uzrādīt visas potenciāli 
piesārņotās un piesārņotās vietas, izvirzot to sanācijas priekšlikumus plānojuma teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu sadaļā. Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 34.panta (2)daļai pašvaldība nosaka 
ierobežojumus teritorijas plānojumā attiecībā uz piesārņotajām teritorijām, kā arī ierobežojumus attiecībā 
uz dzīvošanu piesārņotajās teritorijās un citādu piesārņoto teritoriju izmantošanu, ja tas ir nepieciešams, 
lai aizsargātu cilvēku veselību vai vidi. Saimnieciskās darbības aprobežojumus un dzīvojamās apbūves 
(nepieciešamības gadījumā arī cita veida apbūves) izvietošanas aizliegumu piesārņotajās teritorijās iekļaut 
plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Grafiskajā daļā saskaņā ar šo noteikumu 
31.2.6.punktu uzrādīt dzīvošanai nelabvēlīgās zonas; 

 
 
 
 
 
 
1) Nosacījums ņemts vērā. 

 
 

2) Nosacījums ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Nosacījums ņemts vērā. 
 
4) Nosacījums ņemts vērā. 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas 
datums; Nr. 

Nosacījums Nosacījuma ievērošana 

5) saskaņā ar 16.10.2012. MK noteikumiem Nr.628 31.2.5. un 31.2.6.punktu noteikt virszemes ūdensobjektu 
applūstošās teritorijas, kurās atbilstoši Aizsargjoslu likuma 37.pantam ir aizliegts veikt teritorijas 
uzbēršanu, būvēt ēkas un būves, arī aizsargdambjus. Nosakot applūstošās teritorijas, vadīties pēc 
03.06.2008. MK noteikumos Nr.406 “Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 
izstrādātās metodikas; 

6) saskaņā ar 16.10.2012. MK noteikumiem Nr.628 31.2.2.punktu uzrādīt teritorijas maģistrālo 
inženierkomunikāciju tīklu un satiksmes infrastruktūras shēmu; 

7) plānojot jaunas apbūves teritorijas, jaunu apbūvi jau antropogēni ietekmētā teritorijā, esošo apbūves 
teritoriju attīstību, ņemt vērā 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju 
ūdenī” (turpmāk - 22.01.2002. MK noteikumi Nr.34) 71.punktā noteikto, ka kanalizācijas sistēmu 
ierīkošanu aglomerācijās, kurās cilvēku ekvivalents ir no 10000-100000, līdz 2011.gada 31.decembrim, 
visās pārējās aglomerācijās, kurās cilvēku ekvivalents ir virs 2000, - līdz 2015.gada 31.decembrim. 
Plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietvert attiecīgas prasības par objektu/ 
īpašumu pieslēgšanu pie Ādažu novada centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem Ādažu novada 
aglomerācijas robežā. Plānojumā attēlot 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 izpratnē definēto Ādažu novada 
aglomerācijas robežu karti; 

8) saskaņā ar 16.10.2012. MK noteikumiem Nr.628 31.2.5., 31.2.6. un 32.4.punktu uzrādīt esošās un plānotās 
ražošanas teritorijas, kapsētas, notekūdeņu attīrīšanas ietaises (vismaz tās, kuras ir ar jaudu 20 un vairāk 
kubikmetru diennaktī - kurām atbilstoši 30.11.2010. MK noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, 
B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību 
veikšanai” jāsaņem B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja), atkritumu saimniecības objektus; 

9) plānojot jaunas apbūves (tai skaitā ražošanas un rūpnieciskās) teritorijas, jaunu apbūvi jau antropogēni 
ietekmētā teritorijā, esošo apbūves teritoriju attīstību, vadīties pēc 30.04.2013. MK noteikumu Nr.240 
7.9.sadaļā izvirzītajiem noteikumiem/prasībām. Plānojumā izvirzīt nosacījumus, lai novērstu/samazinātu 
ražošanas uzņēmumiem raksturīgu faktoru (piemēram, smakas, troksnis, gaisu piesārņojošās vielas) 
ietekmi uz pilsētas iedzīvotājiem. 

10) plānojumā uzrādīt degradētās, pamestās un neapsaimniekotās teritorijas ar esošo infrastruktūru, kurās 
atbilstoši 30.04.2013. MK noteikumu Nr.240 221.punktam izvērtēt iespēju vispirms plānot jaunu 
saimniecisko darbību, neskarot vēl neapbūvētās pilsētas teritorijas; 

11) plānojumā saskaņā ar 16.10.2012. MK noteikumiem Nr.628 31.2.5. un 32.4. punktu uzrādīt Aizsargjoslu 
likumā definētās vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, plānojuma teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu sadaļā izvirzīt nosacījumus saimnieciskās darbības veikšanai/aprobežojumiem; 

 
12) saskaņā ar 16.10.2012. MK noteikumiem Nr.628 32.4.punktu uzrādīt derīgo izrakteņu atradņu teritorijas. 

Plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļā izvirzīt nosacījumus derīgo izrakteņu 
ieguves iespējām Ādažu novadā; 

5) Nosacījums ņemts vērā. 
 
 
 
 

6) Nosacījums ņemts vērā. 
 

7) Nosacījums ņemts vērā, ciktāl 
tas attiecas vietējās 
pašvaldības līmeņa teritorijas 
plānojumu. 
 
 
 
 
 

8) Nosacījums ņemts vērā. 
 
 
 
 

9) Nosacījums ņemts vērā. 
 
 
 
 

10) Nosacījums ņemts vērā. 
11) Nosacījums ņemts vērā. 

Spēkā esošo normatīvo aktu 
prasības Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos (turpmāk – TIAN) 
netiks dublētas. 

12) Nosacījums ņemts vērā. 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas 
datums; Nr. 

Nosacījums Nosacījuma ievērošana 

13) saskaņā ar 16.10.2012. MK noteikumiem Nr.628 32.4.punktu uzrādīt teritorijas, kurās ir pieļaujama 
dabisku virszemes ūdensobjektu aizbēršana/mākslīgu ūdensobjektu izveide. Plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļā izvirzīt nosacījumus dabisku virszemes ūdensobjektu 
aizbēršanas/ mākslīgu ūdensobjektu izveides iespējām Ādažu novadā; 

14) saskaņā ar 16.10.2012. MK noteikumiem Nr.628 31.2.5.un 31.2.6.punktu uzrādīt visus esošos un 
perspektīvos riska objektus; 

15) saskaņā ar 16.10.2012. MK noteikumiem Nr.628 85.punktu pieprasīt Pārvaldes atzinumu par izstrādāto 
Ādažu novada plānojuma redakciju. 

13) Nosacījums ņemts vērā. 
 
 
 

14) Nosacījums ņemts vērā. 
 

15) Atzinums tiks pieprasīts. 
 

2. Dabas aizsardzības 
pārvalde 

Pierīgas reģionālā 
administrācija 
06.10.2015. 

Nr.4.8/103/2015-N-E 
DOKUMENTS IR 
ELEKTRONISKI 
PARAKSTĪTS 

 

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija (turpmāk - Administrācija) 03.09.2015. ir 
saņēmusi un iepazinusies ar vēstuli, kurā, saskaņā ar MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 53.punktu, lūgts izsniegt nosacījumus un aktuālo 
informāciju Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādei. 
Pamatojoties uz MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 
3.15.apakšpunktu, Administrācija sniedz informāciju un izvirza nosacījumus Ādažu novada teritorijas 
plānojuma izstrādei: 
1. Ādažu novadā ir sekojošas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (turpmāk - ĪADT): 

1.1. Aizsargājamais ainavu apvidus „Ādaži” (robežas noteiktas MK 1999.gada 23.februāra noteikumu Nr.69 
„Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem” 9.pielikumā); 

1.2. Dabas liegums „Lielā Baltezera salas” (robežas noteiktas MK 1999.gada 15.jūnija noteikumu Nr.212 
„Noteikumi par dabas liegumiem” 169.pielikumā); 

1.3. Dabas liegums „Lieluikas un Mazuikas ezers” (robežas noteiktas MK 1999.gada 15.jūnija noteikumu 
Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” 167.pielikumā). 

2. Dabas pieminekļi: 
2.1. Aizsargājamie koki (dižkoki) atbilstoši MK 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.2.apakšpunktā un 2.pielikumā 
noteiktajām sugām un izmēriem - teritorijā ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 m platā 
joslā no tā; 

2.2. Dižakmeņi atbilstoši MK 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.1.apakšpunktam - aizsargājamiem 
ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem, tai skaitā dižakmeņiem (laukakmeņi, 
kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru), un 10 metru platu joslu ap tiem; 

3. Lūdzam ņemt vērā, ka pieejamā informācija par aizsargājamiem kokiem (dižkokiem) un dižakmeņiem, 
piemēram, Dabas aizsardzības pārvaldes (Turpmāk - Pārvalde) dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” 
(http://ozols.gov.lv/ozols/), nav pilnīgi aktualizēta. Kā arī par aizsargājamu uzskatāms jebkurš koks, kas 
sasniedzis MK 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2.pielikumā noteiktos parametrus un jebkurš akmens, kas atbilst 

 
 
 
 
 
 
 
1. Informācija pieņemta 

zināšanai. 
 
 
 
 

2. Informācija pieņemta 
zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Informācija pieņemta 
zināšanai. 
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šo noteikumu 38.1.apakšpunktā noteiktajam izmēram. Lai gan pašlaik tiek aktualizēta aizsargājamu koku 
(dižkoku) reģistrācija Pārvaldes ietvaros, tomēr iesakām iekļaut Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos prasību veikt aizsargājamo koku un dižakmeņu inventarizāciju zemes vienībās, kurās tiek 
izstrādāts būvprojekts, lai pēc iespējas izvairītos no situācijām, kad netiek ievērotas iepriekš minēto MK 
noteikumu 8.nodaļā noteiktās prasības dabas pieminekļu aizsardzībai. 

4. Saskaņā ar likuma „Par īpašu aizsargājamām dabas teritorijām” 21.pantu, veicot teritoriālo plānošanu, 
jāievēro ĪADT izvietojums, tās aizsardzības un izmantošanas noteikumi, saskaņā ar likuma 18.panta ceturto 
daļu teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē var izmantot informāciju no īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju dabas aizsardzības plāniem (plānam ir ieteikuma raksturs). Saskaņā ar MK 2012.gada 
18.decembra noteikumu Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, 
to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” 35.punktu teritorijas plānošanā jāievēro 
mikroliegumu teritoriju izvietojums un to aizsardzības prasības. 

5. Izstrādājot Ādažu novada teritorijas plānojumu, jāievēro: 
5.1. ĪADT dabas aizsardzības plānos ietvertās prasības un rekomendācijas dabas un ainavas vērtību 

saglabāšanai. Dabas aizsardzības plāns aizsargājamam ainavu apvidum „Ādaži" ir apstiprināts 
2008.gadā, bet šobrīd noris šī plāna jauna redakcijas aktualizācija un izstrāde, kurā arī ietverts dabas 
liegums „Lieluikas un Mazuikas ezers”, kuram no 2007.gada bija nepieciešama dabas aizsardzības 
plāna atjaunošana. Dabas liegumam „Lielā Baltezera salas" aktuālais dabas aizsardzības plāns ir 
beidzies 2014.gadā un ir nepieciešama plāna atjaunošana. Ar dabas aizsardzības plāniem iespējams 
iepazīties interneta vietnē www.daba.gov.lv sadaļā „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas”. 

5.2. Likumos un Ministru kabineta noteikumos ietvertie IADT izveidošanas mērķi, kā arī aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi un citas normatīvajos aktos ietvertās dabas un ainavas aizsardzības prasības: 

• Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, 
• MK 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības 

un izmantošanas noteikumi”, 
• MK 1999.gada 15.jūnija noteikumu Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem”, 
• MK 1999.gada 23.februāra noteikumu Nr.69 „Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem”, 
• Likums „Par Eiropas ainavu konvenciju”, 
• Aizsargjoslu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, 
• Sugu un biotopu aizsardzības likums un citi uz Sugu un biotopu aizsardzības likuma pamata izdotie 

Ministra kabineta noteikumi, 
• MK 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un 

apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu", 
• Citi spēkā esošie dabas un vides aizsardzības regulējošie normatīvie akti, tajā skaitā Vides aizsardzības 

likuma 3.pantā definētie vides aizsardzības principi: „piesārņotājs maksā”, piesardzības, novēršanas, 
izvērtēšanas. 

 
 
 
 
 

4. Informācija pieņemta 
zināšanai. 
 
 
 
 
 

5. Ievērots, ciktāl tas attiecas 
vietējās pašvaldības līmeņa 
teritorijas plānojumu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6

http://www.daba.gov.lv/


Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas 
datums; Nr. 

Nosacījums Nosacījuma ievērošana 

6. Teritorijas plānojumā nepieciešams pievērst uzmanību sekojošajai sadaļai: 
• Izvērtēt teritorijas bioloģisko daudzveidību un ģeoloģisko mantojumu (reto un aizsargājamo augu un 

dzīvnieku sugu atradnes, īpaši aizsargājamie biotopi un potenciālās teritorijas mikroliegumu 
izveidošanai u.tml.); 

• Izvērtēt teritorijas ainavisko daudzveidību veidojošos elementus, kā arī izdalīt pašvaldības ainaviski 
nozīmīgākās teritorijas; 

• Izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un objektu infrastruktūru un turpmākās 
attīstības virzienus saistībā ar augšminētajām bioloģiski un ainaviski augstvērtīgajām teritorijām, un 
nodrošināt dabas vērtībām draudzīgu, nenoplicinošu tūrisma attīstību; 

• Izvērtēt to šobrīd vēl dabas teritoriju (rekreācijas resursa) apbūvēšanas pamatojumu, kurās dzīvojamā 
apbūve nav uzsākta, bet ir plānota saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu. Un paredzot jaunu 
apbūvi vai infrastruktūras izbūvi šobrīd neapbūvētās teritorijās, ieteicams inventarizēt teritorijas 
bioloģiskās vērtības, tajā skaitā īpaši aizsargājamo sugu atradņu un biotopu esamību šajās teritorijās, 
plānojot teritorijas izmantošanu atbilstoši Sugu un biotopu aizsardzības likuma prasībām; 

• Paredzot jaunu apbūvi vai infrastruktūras izbūvi šobrīd neapbūvētās teritorijās, izvērtēt, vai apbūve 
būtiski neietekmēs ĪADT. Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājām dabas teritorijām” 43.panta ceturto 
daļu, paredzētajai darbībai vai plānošanas dokumentam (izņemot aizsargājamo teritoriju dabas 
aizsardzības plānus un tajos paredzētās darbības), kas atsevišķi vai kopā ar citu paredzēto darbību vai 
plānošanas dokumentu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 
2000), veic ietekmes uz vidi novērtējumu”, turklāt tas jādara neatkarīgi no tā, vai darbības plānots 
veikt ĪADT vai ārpus tās; 

• Ja teritorijas plānojuma izstrādes laikā tiek ierosināti jauni mikroliegumi, nepieciešams šos 
mikroliegumus iekļaut teritorijas plānojumā; 

• Attēlot applūstošās teritorijas atbilstoši MK 2008.gada 3.jūnija noteikumu Nr. 406 „Virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 7.punktam, kā arī ievērot Aizsargjoslu likuma 
37.panta pirmās daļas 4.punkta nosacījumus šo teritoriju izmantošanas plānošanā, kā arī aizsargjoslas 
platumu ūdenstilpei vai ūdenstecei ar applūstošo teritoriju noteikt ne mazāk kā visas applūstošās 
teritorijas platumā atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.pantam. 

6. Nosacījumi ņemti vērā, ciktāl 
tas attiecas vietējās 
pašvaldības līmeņa teritorijas 
plānojumu un atbilstoši 
pieejamās informācijas 
apjomam. 
 

3. VAS „Latvijas Valsts 
ceļi”  

15.07.2014. 
Nr.2.2/2886 

Par teritoriju plānojumiem 
Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam un 16.10.2012. MK noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” VAS „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk tekstā - LVC) ir 
viena no institūcijām, kura, sadarbojoties ar pašvaldībām teritoriju plānojumu izstrādē, sniedz nosacījumus to 
izstrādei un atzinumus par izstrādāto teritoriju plānojumu redakcijām. 
22.05.2013. ir stājušies spēkā MK noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” (turpmāk tekstā MK noteikumi Nr.240), kuru 147.punktā ir noteikts tas, ka plānojot jaunas 
dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas, tās paredz vietās, kur autoceļu ietekme nepārsniedz normatīvajos 

 
Informācija pieņemta zināšanai 
un izvērtēta.  
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aktos piesārņojuma jomā noteiktos piesārņojuma robežlielumus. 
Atbilstoši 07.01.2014. MK noteikumiem Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk tekstā - 
MK noteikumi Nr.16) 2013.gadā ir izstrādātas trokšņa kartes valsts autoceļiem, uz kuriem satiksmes intensitāte 
ir vairāk nekā 3 miljoni transportlīdzekļi gadā (dotas VAS „Latvijas Valsts ceļi” interneta mājas lapā-
http://lvceli.lv/lat/sadarbibas_partneriem/normativie_dokumenti/troksnu_kartes un ricibas plani). 
Izmantojot LVC vāktos vidējos satiksmes intensitātes datus valsts autoceļiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir 
mazāka nekā 3miljoni transportlīdzekļi gadā, MK noteikumos Nr.16 noteiktos Ldiena  robežlielumus, un 
starptautiskā vides konsultāciju uzņēmuma Estonian, Latvian & Lithuanian Environment sagatavoto 
datorprogrammu, ir noteikts aptuvenais attālums no ceļa ass, sākot ar kuru netiktu pārsniegti Ldiena trokšņa 
robežlielumi attiecīgajā apbūves teritorijā. 
Apbūves teritorijas izmantošanas funkcija atbilstoši MK 
noteikumiem Nr.16 

Valsts autoceļa kategorija un attālums no ceļa 
ass atbilstoši vidējai satiksmes intensitātei*, m 
Galvenais Reģionālais Vietējais 

Individuālo (savrupmāju, mazstāvu vai viensētu) dzīvojamo 
māju, bērnu iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās 
aprūpes iestāžu apbūves teritorija 

300 100 50 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija 100 100 50 
Publiskās apbūves teritorija (sabiedrisko un pārvaldes 
objektu teritoriju, tai skaitā kultūras iestāžu, izglītības un 
zinātnes iestāžu, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu un 
viesnīcu teritoriju) (ar dzīvojamo apbūvi) 

100 50 50 

Jauktas apbūves teritorija, tai skaitā tirdzniecības un 
pakalpojumu būvju teritorija (ar dzīvojamo apbūvi) 

50 50 50 

Klusie rajoni apdzīvotās vietās 500 200 100 
* - vidēja satiksmes intensitāte, kas ir izmantota attāluma no ceļa ass aprēķināšanai, ir šāda: 

− valsts galvenajiem autoceļiem - 5623aut/dnn., 
− valsts reģionālajiem autoceļiem - 1419aut/dnn., 
− valsts vietējiem autoceļiem - 445aut/dnn. 

Konkrētajā ceļa posmā satiksmes intensitāte var atšķirties no vidējās satiksmes intensitātes. 
 
Tomēr precīza augstākminēto teritoriju attāluma noteikšanai no valsts autoceļa ass, lai nodrošinātu MK 
noteikumu Nr.240 147.punkta prasību ievērošanu, pašvaldībai ir jāveic trokšņa modelēšana vai mērīšana, 
pārbaudot, kādā attālumā netiek pārsniegti ne tikai Ldiena, bet arī Lvakars un Lnakts trokšņa robežlielumi. 
Ņemot vērā augstākminēto, lai iedzīvotāji un teritoriju attīstītāji tiktu savlaicīgi informēti par autoceļu trokšņu 
radīto negatīvo ietekmi uz dzīvojamo vidi un viņiem būtu iespēja nākotnē izdarīt pareizās izvēles, kas taupa 
viņu resursus prettrokšņu pasākumu (tai skaitā norobežojumu) projektēšanā un izbūvē, LVC aicina pašvaldības: 
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− turpmāk izstrādājamajos teritorijas plānojumos ņemt vērā ne tikai Aizsargjoslu likumā noteiktos 
attiecīgo valsts autoceļu aizsargjoslu platumus, bet arī LVC interneta mājas lapā dotās trokšņa kartes 
vai augstākminētos ieteicamos attālumus no ceļa ass, precizējot tos; 

− kur tas ir iespējams, uzsākt teritorijas plānojumu grozījumu izstrādi, mainot iepriekš plānotās 
dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas valsts autoceļu tuvumā uz citām teritorijām atbilstoši MK 
noteikumu Nr.240 3.pielikumā dotajiem teritoriju veidiem; 

− Plānošanas un arhitektūras uzdevumu vai būvatļauju izsniegšanas gadījumā teritorijās ar trokšņa 
robežlielumu pārsniegumiem pieprasīt būvniecības ierosinātājam paredzēt veikt prettrokšņa 
pasākumus atbilstoši 28.06.2011. MK noteikumiem Nr.499 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
016-11 „Būvakustika””, tādejādi nodrošinot MK noteikumos Nr.16 noteikto trokšņa robežlielumu 
nepārsniegšanu. Visos jautājumos par teritoriju plānošanu līdzās autoceļiem pašvaldības var griezties 
LVC nodaļās, LVC Reģionos vai LVC Ceļu tīkla daļā (Rīgā, Gogoļa ielā 3). 

4. VAS „Latvijas Valsts 
ceļi”  

Tehniskā pārvalde 
01.10.2015. 
Nr.2.1/4202 

 

Nosacījumi teritorijas plānojumā izstrādes atsākšanai 
Atsākot Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādi: 
1) Respektēt VAS “Latvijas Valsts ceļi” izsniegtos noteikumus spēkā esošā Ādažu novada teritorijas plānojuma 

izstrādei. 
2) Teritorijas plānojumā ietvert valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) plānoto 

attīstību atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējumā “Baltezera rietumu apvedceļa būvniecība un valsts galvenā 
autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) posma Ādaži - Lilaste rekonstrukcija” izstrādātajam un 
akceptētajam 2.variantam. 

Baltezera apvedceļš un ar to saistītie perspektīvie tehniskie risinājumi ir iestrādāti Satiksmes ministrijas 
Nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamo teritoriju plānā. Nepieciešamo teritoriju 
vektordatus Ādažu novada teritorijā skatīt pielikumā. Neskaidrību vai nepieciešamo precizējumu gadījumā 
lūdzam kontaktēties ar Satiksmes ministrijas Finanšu un attīstības plānošanas departamenta vecāko referentu 
Valdi Bāru, (tel.67028021, e-pasts: valdis.bars@sam.gov.lv). Ja ir arī vajadzīga precīzāka vai kāda cita 
informācija par projektu “Ātrsatiksmes autoceļa Rīga (Bukulti) - Ādaži - Lilaste iespējamības izpēte”, lūdzu 
kontaktēties ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” Stratēģijas daļas vadītāju Ināru Pavlovsku (tel.67028175, e-
pasts:inara@ļvceli.lv). Projekta rasējumus skatīt pielikumā. 
Pielikumā (1 CD): 
1) Nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamo teritoriju vektordati A1 attīstībai 

(Baltezera apvedceļš) nepieciešamā teritorija Ādažu novadā). 
2) Projekta “Ātrsatiksmes autoceļa Rīga (Bukulti)-Ādaži-Lilaste iespējamības izpēte” (SIA “Projekts 3” rasējumi 

(GT-5-1, GT-5-2, GT-5-3, GT-6-1, GT-6-2, GT-6-3, GT-6-4, GT-6-5, GT-6-6, GT-6-7).pdf formātā. 

 
 
1) Ņemts vērā VAS “Latvijas 

Valsts ceļi” 28.10.2009. 
izsniegtie nosacījumi 
Nr.2.2/3278. 

2) Nosacījums ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informācija pieņemta zināšanai. 
 

5. Valsts meža dienests  
Rīgas reģionālā 
virsmežniecība 

Rīgas reģionālā virsmežniecība iepazinusies ar 04.09.2015. saņemtajiem dokumentiem teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanai Ādažu novadā. Atbildot uz jūsu prasību, plānojuma izstrādē aicinām ievērot sekojošus 
nosacījumus, tos iekļaujot plānojuma dokumentos: 
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23.09.2015. 
Nr.VM5.5-5/866 
DOKUMENTS IR 
ELEKTRONISKI 
PARAKSTĪTS 

 
 

1. ievērojot Meža likuma 2. panta 4. daļu, pilsētu un ciemu teritorijās pašvaldība var noteikt stingrākus 
nosacījumus mežu apsaimniekošanā ar pašvaldības saistošiem noteikumiem; 

2. teritorijās, kurās ir mežs un tajās nav veikta meža zemju inventarizācija, atbilstoši Meža likuma 29. pantam 
veicama meža inventarizācija: zeme, uz kuras aug koku kopums, kas atbilstoši Meža likumam definējams 
kā mežs un ir vismaz 0.5 ha platībā (neatkarīgi no zemes vienību robežām), ir mežs;  

3. saskaņā ar MK noteikumiem Nr.88 “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites 
noteikumi”, meža inventarizācija obligāti veicama, ja sadalot zemes vienību, tiek sadalīta meža zeme un 
izgatavots jauns zemes vienības zemes robežu un situācijas plāns; 

4. pamatojoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā pieejamo informāciju, kā arī citiem informācijas 
avotiem, aicinām teritorijas plānojumā grafiskajā daļā apgrūtinājumu plānā atspoguļot īpaši aizsargājamo 
biotopu un īpaši aizsargājamo sugu atradnes, neatspoguļojot to piederību (nenorādīt sugas un biotopa 
nosaukumu); 

 
5. ņemot vērā īpaši aizsargājamās dabas vērtības (biotopi, sugu atradnes), aicinām neplānot apbūvi šajās 

teritorijās, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams valsts nozīmes objektu būvniecībai un infrastruktūras 
objektu ierīkošanai; 

6. saskaņā ar informāciju Valsts meža dienestā par autoceļa rekonstrukciju, kas skar īpašumu ar zemes 
vienības kadastra Nr. 80440010058. Aicinām neatjaunot tā posmu caur īpašumu, jo tajā ir uguns 
novērošanas tornis ar atsaitēm, kā arī izbraukšana no meža ugunsdzēsības stacijas garāžas ir plānotā ceļa 
teritorijā. 

 1. Ņemts vērā. 
 

2. Informācija pieņemta 
zināšanai. 

 
3. Informācija pieņemta 

zināšanai. 
 
4. Nosacījums izvērtēts par tā 

atbilstību un lietderību 
iekļaušanai vietējās 
pašvaldības līmeņa teritorijas 
plānojumā. 

5. Nosacījums ņemts vērā. 
 
 

6. Nosacījums izvērtēts. 
 

6. Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas 

aģentūra 
11.09.2015. 

Nr.572/1.1-14.2/834 

Atbildot uz Ādažu novada domes Būvvaldes 2015.gada 1.septembra vēstuli Nr.BV/7-4-7/15/157 Par Ādažu 
novada teritorijas plānojumu, sniedzam Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk - LĢIA) 
nosacījumus: 
1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, kas izmantojama 

novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādei: 
1.1. atbilstoši MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” (turpmāk - Noteikumi) 7.punktam pašvaldības teritorijas plānojuma 
izstrādei jāizmanto aktuālāko LĢIA uzturēto topogrāfisko karti. Kā palīgmateriālu var izmantot 
pieejamo LĢIA uzturēto ortofotokarti.  
Informējam, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir LĢIA, Ādažu novada 
teritorijai ir pieejamas 2009.gadā sagatavota topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 un 2013.gadā 
sagatavota ortofotokarte. Minētie dati ir nodoti Ādažu novada domes rīcībā atbilstoši 2015.gada 
21.augustā noslēgtajam ģeotelpisko datu licences līgumam (LĢIA reģ.Nr.132/p-2015). 

1.2. atbilstoši Noteikumu 57.punktam un saskaņā ar 59.punktu plānošanas dokumentu izstrādātājam 
jānodrošina, institūcijas izsniegto datu nemainību, par nepieciešamajām izmaiņām informējot un 
saskaņojot tās ar LĢIA. 

 
 
 
1. Nosacījumi ņemti vērā. 
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2. Atbilstoši Noteikumu 6.punktam novada teritorijas grafiskās daļas materiālus noformē, ievērojot 
normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, norādot koordinātu sistēmu, 
koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas 
atšķiras no kartes pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas 
izstrādātāju.  
Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 25.pantam ģeotelpiskā informācija, tajā 
skaitā ģeotelpiskās informācijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādei, ir 
autortiesību objekts un teritorijas attīstības plānojuma grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde uz datu 
turētāju, kura dati izmantoti. 

3. Lai izpildītu prasības, kādas ir noteiktas MK Noteikumu Nr.392 “Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmas noteikumi” IV.daļas 29.punktā un V.daļas 40. un 41.1.punktā teritorijas plānojumā 
jāiekļauj informācija par valsts un vietējiem ģeodēziskā tīkla punktiem:  
Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlot un teksta daļā uzskaitīt visus plānojuma teritorijā esošos valsts 
ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla ģeodēziskos punktus un, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 
20.pantam, noteikt aizsargjoslas ap tiem.  
Ja aizsargjoslas nevar attēlot lokālplānojuma grafiskajā daļā (aizsargjoslas 50 un 5m), tad tās neattēlo. 
Teksta daļā jāpievieno ģeodēzisko punktu saraksti – “Valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts” un “Vietējā 
ģeodēziskā tīkla punktu saraksts”. Vēlams pievienot arī ģeodēzisko punktu izvietojumu shēmas.  
Ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2013.gada 6.augusta MK noteikumi Nr.531 “Ģeodēziskā tīkla 
klasifikators” un 2011.gada 15.novembra MK noteikumu Nr.879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un 
topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 25.punkts.  
Valsts ģeodēzisko punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, kur pieejama aktuālākā 
informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Tā kā informācija datubāzē regulāri tiek papildināta, 
lūdzam sekot līdzi izmaiņām datubāzē. Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes adrese: 
http://geodezija.lgia.gov.lv vai LĢIA pakalpojumu lapas http://map.lgia.gov.lv sadaļā Ģeodēzija/Valsts 
ģeodēziskā tīklā datubāze.  
Informējam, ka Ādažu novada teritorijā ir 15 valsts ģeodēziskā tīkla punkti, no kuriem 7 ir globālās 
pozicionēšanas 2.klases (G2) punkti un 8 valsts nivelēšanas tīkla 1.klases (N1) punkti.  
Informāciju, par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem, ir jāsaņem pašvaldībā pie atbildīgā darbinieka par 
vietējo ģeodēzisko tīklu. Par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgo personu saraksts ir publicēts LĢIA 
pakalpojumu lapā sadaļā Ģeodēzija/Informācija par vietējo tīklu.  
Ģeodēzisko punktu sarakstos adresē norādīt arī pagastu, kurā atrodas punkts. 

4. Plānojuma nodaļā par aizsargjoslām (Ekspluatācijas aizsargjoslas), to uzskaitījumā minēt ģeodēziskos 
punktus. Tas nepieciešams, lai pievērstu uzmanību tam, ka arī ģeodēziskajiem punktiem ir jāievēro 
aizsargjoslas. 

5. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. un 49.pantu, lokālplānojuma teksta daļā jānorāda, ka, veicot plānojuma 

2. Nosacījums ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Nosacījums ņemts vērā.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Nosacījums ņemts vērā. 
 
 

5. Nosacījums ņemts vērā. 

11

http://geodezija.lgia.gov.lv/
http://map.lgia.gov.lv/


Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas 
datums; Nr. 

Nosacījums Nosacījuma ievērošana 

teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku renovāciju un rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, 
ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā punkta 
aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic saskaņojums: LĢIA - par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla 
punktu aizsargjoslā, pašvaldībā - par darbiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā.  
Renovācijas projektus nepieciešams saskaņot ar ģeodēzisko punktu turētājiem, lai, renovējot būvi, 
ģeodēziskie punkti, kas atrodas ēkās un būvēs (nivelēšanas sienas zīmes vai vietējā ģeodēziskā tīkla sienas 
zīmes) netiktu aizsegti, bojāti, iznīcināti vai padarīti nepieejami. 

6. Teritorijas plānojumā norādīt, ka lokālplānojumos un detālplānojumos obligāti ir jāattēlo arī ģeodēziskie 
punkti. 

Aktuāla informācija par LĢIA produktiem un pakalpojumiem pieejama mājas lapā http://map.lgia.gov.lvA bet 
ģeodēziskās informācijas jautājumos lūdzam sazināties ar LĢIA Ģeodēzisko datu analīzes un ekspertīžu daļas 
vadītāju Brigitu Helfriču, e-pasts: brigita.helfrica@lgia.gov.lv, mob. tel. 27875702. 

 
 
 
 
 
 

 
6. Nosacījums ņemts vērā. 

 
Informācija pieņemta zināšanai. 

 

7. AS „Sadales tīkls” 
Pierīgas 

Kapitālieguldījumu 
daļa 

07.10.2015. 
Nr.30KI20-
03.02/2035 

 

Nosacījumi Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādei. Prasības elektroapgādes infrastruktūras komunikāciju 
izvietojumam un plānoto sarkano līniju noteikšanai un grafiskajai fiksēšanai. 
Veicot teritoriālplānojuma izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju 
(EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma 35. un 45. pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei 
esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai. 
Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot tādu, lai tas atbilstu MK 2014.gada 1.oktobra pieņemtajiem 
MK noteikumiem Nr.574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”. Plānojot jaunu 
objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem vai 
jaunizveidojamiem inženiertīkliem. Plānojot elektroapgādes objektu un elektroietaišu izvietojumu jāparedz to 
netraucēta apkalpošana (ārpus iežogotām teritorijām) un transporta piekļūšanas iespējas. 
Uzsākot apbūves plānošanas / projektēšanas darbus novada teritorijā, esošo elektroietaišu tuvumā, pieprasīt 
AS „Sadales tīkls” tehniskos noteikumus būvniecības realizācijai (Iespējamas prasības 20kV un 0,4kV gaisvadu 
līniju pārbūvei atbilstoši normatīviem par elektroietaišu ierīkošanu apdzīvotās vietās). Elektroietaišu pārbūves 
izdevumus, saskaņā ar LR Aizsargjoslu likuma 35.pantu, būs jāsedz izmaiņu ierosinātājam. 
Sarkano līniju plānā, paredzēt vietu sarkano līniju joslā plānotiem 20kV un 0,4kV kabeļiem katrā ielas pusē 
(esošo līniju rekonstrukcijas procesam), ar nosacījumu, ka tie neatrodas zem ceļa braucamās daļas. 
Orientējošs AS „Sadales tīkls” piederošās 20kV-0,4kV elektropārvades līniju izvietojums un 20/0,4 kV 
transformatoru apakšstaciju izvietojums ir uzrādīts Projekta vadītājam, atsevišķi iesniegtā elektroniskā datnē. 
Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā ir jāattēlo: 
Esošie elektrotīkli - esošās 20/0,4 kV (gaisvadu un kabeļu) elektropārvades līnijas, 20/0,4 kV transformatoru 
apakšstacijas, sadales punkti un citi energoapgādes objekti. 
Esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. 
Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu. 
Teritorijas plānojuma pilna projektu ar ielu šķērsprofīliem, elektropārvades līniju komunikāciju izvietojumu un 

Nosacījumi ievēroti, ciktāl tas 
attiecas uz vietējās pašvaldības 
līmeņa teritorijas plānojumu. 
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digitālā projekta versiju (AutoCAD dwg. formātā) vienu sējumu jāparedz Pierīgas reģiona arhīvam. 
Plānu saskaņot AS „Sadales tīkls”, Pierīgas Kapitālieguldījumu daļā, Ādažu novadā, „Līči” LV-2130, 
tālr.67726766. 
Plānojuma izstrādes gaitā, jautājumos par esošo vai plānoto elektroapgādes energoobjektu izvietojumu, 
detalizāciju un tehniskajiem parametriem, lūdzam sazināties ar AS „Sadales tīkls”, Pierīgas reģiona, 
Kapitālieguldījumu daļas pārstāvjiem. 
Kontaktinformācija: Āris Baumgarts, tālr.267726766, mob.29237228, e-pasts: Aris.Baumgarts@sadalestikls.lv. 

8. AS „Latvijas Gāze” 
Gāzapgādes 

attīstības 
departaments 

30.09.2015. 
Nr.27.4-1/3503 

 
 

Atbildot uz 2015.gada 1.septembra vēstuli Nr.BV/7-4-7/15/157 par Ādažu novada teritorijas plānojuma 
izstrādes nosacījumiem, AS “Latvijas Gāze” (turpmāk - Sabiedrība) sagatavojusi nosacījumus. 
Informējam, ka Sabiedrības Rīgas iecirkņa ekspluatācijas zonā atrodas esoši: augstā spiediena (P<0,6 MPa) 
vidējā spiediena (P<0,4 MPa un P<0,01 MPa) un zemā spiediena (P<0,005 MPa) sadales gāzesvadi un to 
iekārtas. 
Informāciju par Sabiedrības esošo infrastruktūru var saņemt Rīgas iecirknī Vagonu ielā 20, Rīgā, tālrunis 
67041661 
Izstrādājot Ādažu novada teritorijas plānojuma inženierkomunikāciju sadaļu - Gāzes apgāde, lūdzam: 
1. Grafiskajā daļā attēlot esošos augstā spiediena (P < 0,6 MPa), vidējā spiediena (P<0,4 MPa un P<0,01 MPa) 

un zemā spiediena (P<0,005 MPa) sadales gāzesvadus un to iekārtas, kā arī to ekspluatācijas aizsargjoslas 
Aizsargjoslu likumam. 

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos: 
2.1. iekļaut informāciju par esošās gāzapgādes sistēmu un tās aizsargjoslām, 
2.2. lūdzam iekļaut informāciju, ka AS “Latvijas Gāze” izsniedz: 
− tehniskos noteikumus būvprojektu izstrādei, kā arī veic to saskaņošanu, 
− nosacījumus un atzinumus (saskaņojumus) detālplānojumiem. 

Veicot ēku un inženierkomunikāciju projektēšanu un būvniecības darbus, nepieciešams ievērot Aizsargjoslu 
likumā noteiktās aizsargjoslas ap sadales gāzesvadu sistēmām un to iekārtām. 
Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un individuālajiem patērētājiem 
Ādažu novada apdzīvotajās vietās izstrādājot detālplānojumus, veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju, 
projektējot jaunus autoceļus un ielas, kā arī esošo ielu sarkanajā līnijās un autoceļu nodalījumu joslās 
(aizsargjoslās), paredzēt iespējamo sadales gāzesvadu novietni, atbilstoši Aizsargjoslu likumam un citiem 
normatīvajiem aktiem. 
Detalizētu informāciju un precizētas esošo un plānoto sadales gāzesvadu novietnes un to iekārtas, kā arī to 
ekspluatācijas aizsargjoslas uzrādīt detālplānojumos, kā arī izstrādājot topogrāfiskos plānus, ielu, ceļu, 
jaunbūvju, rekonstrukciju un inženierkomunikāciju tehniskos projektus. 
 
Izstrādāto Ādažu novada teritorijas plānojuma 1.redakciju iesniegt izdrukas vai CD formātā Sabiedrības 
Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļā atzinuma saņemšanai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nosacījums ņemts vērā. 

 
 

2. Informācija iekļauta 
Paskaidrojuma rakstā. 

 
 
 
Informācija pieņemta zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teritorijas plānojuma redakcija 
tiks iesniegta atzinumam. 
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9. SIA „Ādažu ūdens”  Nosacījumi netika sniegti. 
Saskaņā ar 14.10.2014. MK 
noteikumu nr.628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 
punktu 62. “Ja institūcija 
noteiktajā termiņā nav sniegusi 
nosacījumus un atzinumu vai nav 
informējusi par atzinuma 
sniegšanas termiņa 
pagarinājumu, tiek pieņemts, ka 
tai nav publiskas intereses par 
attiecīgo plānošanas 
dokumentu”. 

10. SIA „Lattelecom” 
 

 Nosacījumi netika sniegti.  
Saskaņā ar 14.10.2014. MK 
noteikumu nr.628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 
punktu 62. “Ja institūcija 
noteiktajā termiņā nav sniegusi 
nosacījumus un atzinumu vai nav 
informējusi par atzinuma 
sniegšanas termiņa 
pagarinājumu, tiek pieņemts, ka 
tai nav publiskas intereses par 
attiecīgo plānošanas 
dokumentu”. 

11. Valsts SIA 
„Zemkopības 

ministrijas 
nekustamie īpašumi” 

Zemgales reģiona 
meliorācijas nodaļa 

16.10.2015. 
Nr.12-2/1388 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk - ZMNĪ) 
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa 2015.gada 3.septembrī ir saņēmusi un izskatījusi Ādažu novada domes 
būvvaldes 2014.gada 1.septembra vēstuli par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādi. 
Saskaņā ar Ādažu novada domes sēdes lēmumu Nr.53 pielikumu un Darba uzdevumu sniedzam sekojošu 
informāciju: 
− Ādažu novads atrodas Gaujas, ŪSIK 521:01 sateces baseinā. Kā promtekas kalpo valsts nozīmes 

ūdensnotekas - Gaujas-Daugavas kanāls, ŪSIK kods 412342:01, un Rapste, ŪSIK kods 31272 (neregulētais 
posms). 

 
 
 
 
 
Informācija pieņemta zināšanai. 
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 − Ādažu novadā atrodas Laveru un Centra polderi un to pievadkanāli.  
− Valsts nozīmes ūdensnoteku regulēto posmu garums 3.18 km. 
− Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas 23.0 km kopgarumā. 
− 80% lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir meliorētas. Platību nosusināšanas objekti izbūvēti laikā no 

1953. līdz 1993.gadam. Meliorācijas objektu projektu dokumentācija un drenāžas nospraudumu materiāli 
ir ZMNĪ pārziņā. Tehniskās dokumentācijas glabātuve atrodas Rīgas sektora biroja telpās Rīgas ielā 113, 
Salaspilī. 

− Lai novērtētu meliorācijas sistēmu stāvokli plānojuma izstrādei, nepieciešams veikt meliorācijas sistēmu 
inventarizāciju. 

 
Veicot Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādi, jāievēro sekojoši nosacījumi: 
− Jānodrošina meliorācijas sistēmu saglabāšana, ekspluatācija, uzturēšana, tām jākalpo sākotnēji 

paredzētajam mērķim - optimāla mitruma režīma nodrošināšanai augsnē, liekā ūdens aizvadīšanai. 
− Teritorijas plānojuma plānā iezīmējamas ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm. 
− Teritorijas plānojumā paredzama ūdensnoteku pārtīrīšana reizi 10 gados. 
− Plānojot jebkādu būvniecību meliorētā zemē, jāizņem tehniskie noteikumi ZMNĪ.  

 
Lai nodrošinātu iepriekšminēto, ievērojami sekojoši likumdošanas akti: 
− 2010.gada 14.janvārī pieņemtais Meliorācijas likums; 
− LR MK 16.09.2014.noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”; 
− 2010.gada 3.augusta MK noteikumi Nr.714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumi”; 
− 2012.gada 2.maija MK noteikumi Nr.306 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm 

un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs”; 
− 2010.gada 13.jūlija MK noteikumi Nr.623 „Meliorācijas kadastra noteikumi”; 
− 2010.gada 6.jūlija MK noteikumi Nr.612 „Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar 

meliorācijas sistēmu bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību ierobežošanu”; 
− 2010.gada 10.augusta MK noteikumi Nr.755 „Koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecības, 

ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu kārtība”; 
− 2015.gada 30.jūnija MK noteikumi Nr.329 „Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224- 15 „Meliorācijas sistēmas 

un hidrotehniskās būves””; 
− 2015.gada 07.jūlija MK noteikumi Nr.378 „Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un 

uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldības piedalās 
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī 
minēto izmaksu segšanā”. 

Pielikumā: Meliorācijas sistēmu datu slāņi tiks nosūtīti elektroniski uz e-pasta adresi: silvis.grinbergs@adazi.lv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nosacījumi ņemti vērā. 
 
 
 
 
 
 
Normatīvo aktu prasības, ciktāl 
tas attiecas uz vietējās 
pašvaldības līmeņa teritorijas 
plānojumu ņemtas vērā. 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas 
datums; Nr. 

Nosacījums Nosacījuma ievērošana 

12. Carnikavas novada 
dome 

Būvvalde 
22.09.2015. 

Nr.05-8.2/143 

Carnikavas novada pašvaldība ir iepazinusies ar Ādažu novada Būvvaldes 01.09.2015. vēstuli Nr.BV/7-4-
7/15/158 „Par Ādažu novada teritorijas plānojumu”. Informējam, ka izstrādājot jauno Ādažu novada teritorijas 
plānojumu, jāņem vērā spēkā esošais Carnikavas novada teritorijas plānojums pie abu pašvaldību robežu 
teritorijas. 
Papildus minētajam, plānojot jaunu apbūvi Laveru un Mangaļu - Eimura polderos, jāparedz kā tiks nodrošināta 
polderu meliorācijas uzturēšana un apsaimniekošana, jo to galveno uzturēšanu šobrīd nodrošina Carnikavas 
novada pašvaldība. 
Vienlaicīgi informējam, ka Carnikavas novada teritorijas plānojumā nav aizsargjoslu, kuras skartu Ādažu novada 
administratīvo teritoriju. 
Gadījumā, ja Ādažu novada objektu aizsargjoslas skar Carnikavas novada administratīvās robežas nekustamos 
īpašumus, lūdzam ievietot paziņojums par Ādažu novada teritorijas plānojuma publisko apspriešanu Carnikavas 
novada interneta mājas lapā www.carnikava.lv un mūsu pašvaldības laikrakstā. 
Ādažu novada teritorijas plānojuma 1.redakciju lūdzu iesniegt Carnikavas novada domei izskatīšanai. 
Kontaktpersona no Carnikavas novada pašvaldības jautājumos par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādi 
- Carnikavas novada Būvvaldes teritorijas plānotājs Zintis Varts, tālr.67993428, e-pasts: 
zintis.varts@carnikava.lv 

 
 
 
 
Ņemts vērā. 
 
 
Informācija pieņemta zināšanai. 
 
Pieņemts zināšanai un izvērtēts. 
 
 
 
Kontaktpersona pieņemta 
zināšanai. 

13. Sējas novada dome 
22.09.2015. 

Nr.01-12.1/524 
DOKUMENTS IR 
ELEKTRONISKI 
PARAKSTĪTS 

 

Sējas novada pašvaldība, saskaņā ar Ādažu novada 25.03.2015. domes sēdes lēmumu par jaunā Ādažu novada 
teritorijas plānojuma izstrādes turpināšanu, dara zināmu, ka Sējas novadam pieguļošajā robežteritorijā ar 
Ādažu novada teritoriju ir sekojošas aizsargjoslas: 

1) īpaši aizsargājamā dabas teritorija “Aizsargājamais ainavu apvidus “Ādaži””, visā posmā Ādažu 
poligona robežās; 

2) virszemes ūdensobjektu aizsargjosla - abpus Puskas upei; 
3) virszemes ūdensobjektu aizsargjosla - abpus Mellupes upei; 
4) purva aizsargjosla - Baltais purvs. 

Kontaktpersona: Sējas novada zemes ierīkotāja Valentīna Ceple, tel.67977756, e-pasts: valentina. 
ceple@gmail.com 

 
 
 
Sējas novada un Ādažu novada 
robežteritorijā esošās 
aizsargjoslas ievērotas. 
 
 
Kontaktpersona pieņemta 
zināšanai. 

14. Garkalnes novada 
pašvaldība 

 Nosacījumi netika sniegti.  
Saskaņā ar 14.10.2014. MK 
noteikumu nr.628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 
punktu 62. “Ja institūcija 
noteiktajā termiņā nav sniegusi 
nosacījumus un atzinumu vai nav 
informējusi par atzinuma 
sniegšanas termiņa 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas 
datums; Nr. 

Nosacījums Nosacījuma ievērošana 

pagarinājumu, tiek pieņemts, ka 
tai nav publiskas intereses par 
attiecīgo plānošanas 
dokumentu”. 

15. Inčukalna novada 
pašvaldība 

 Nosacījumi netika sniegti.  
Saskaņā ar 14.10.2014. MK 
noteikumu nr.628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 
punktu 62. “Ja institūcija 
noteiktajā termiņā nav sniegusi 
nosacījumus un atzinumu vai nav 
informējusi par atzinuma 
sniegšanas termiņa 
pagarinājumu, tiek pieņemts, ka 
tai nav publiskas intereses par 
attiecīgo plānošanas 
dokumentu”. 

16. Saulkrastu novada 
pašvaldība 

 Nosacījumi netika sniegti.  
Saskaņā ar 14.10.2014. MK 
noteikumu nr.628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 
punktu 62. “Ja institūcija 
noteiktajā termiņā nav sniegusi 
nosacījumus un atzinumu vai nav 
informējusi par atzinuma 
sniegšanas termiņa 
pagarinājumu, tiek pieņemts, ka 
tai nav publiskas intereses par 
attiecīgo plānošanas 
dokumentu”. 
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2.PIELIKUMS 

ZIŅOJUMS PAR VĒRĀ ŅEMTAJIEM UN NORAIDĪTAJIEM FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU PRIEKŠLIKUMIEM UN IEBILDUMIEM 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta sēdes lēmumu Nr.53 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes atsākšanu”, tiek 
turpināta Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde. 2015.gada 28.aprīlī Ādažu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.76 „Par Ādažu novada teritorijas 
plānojuma izstrādes darba uzdevuma apstiprināšanu”. 

Nr. 
p.k. 

Iesniegums 
saņemts 

pašvaldībā 
(datums, Nr.) 

Priekšlikuma/ 
iebilduma 
iesniedzējs 

Iesniegtā priekšlikuma /iebilduma būtība Pamatojums, ja priekšlikums/iebildums  
ņemts vērā vai nav ņemts vērā 

1. 30.06.2014. 
Nr.ADM/1-

18/14/2962-T 
 

SIA “TEHNIKA AZ” 
valdes locekle 
Iveta Buliņa 

Vēlamies iesniegt ierosinājumu sakarā ar detālplānojuma izstrādi Kadagas ciematā. 
Pašlaik SIA "TEHNIKAI AZ" piederošais nekustamais īpašums Kadaga 10A, Kadaga ir 
iekļauts daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā. 
Sakarā ar to, ka mūsu teritoriju no daudzdzīvokļu mājām nodala zaļā zona un mūsu 
teritorijai cieši blakus atrodas daudzdzīvokļu māju apsildes katlumāja un citi tehniskās 
apbūves objekti, vēlamies lūgt mūsu apsaimniekojamajai teritorijai piešķirt plašākas 
atļautās izmantošanas iespējas nekā kā līdz šim esošās. 
Lūdzam rast iespēju teritoriju īpašumu Kadaga 10A iekļaut TEHNISKĀS APBŪVES ZONĀ, 
kas dotu iespēju šajā teritorijā sniegt tehniskās apkopes un noliktavu pakalpojumus. 
Sakarā ar to, ka mūsu teritoriju no daudzdzīvokļu mājām nodala zaļā zona, uzskatām, ka 
šāda veida saimnieciskā darbība nekādā veidā nevarētu kaitēt vai kā citādi negatīvi 
ietekmēt daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus. Uzskatām, ka šajās mājās dzīvojošie auto 
īpašnieki būtu lieli ieguvēji, ja blakus savai dzīvesvietai varētu saņemt šāda veida 
pakalpojumus. 
Vēlreiz minēšu, ka mūsu plānotā darbība nav saistīta ar apkārtējās vides piesārņošanu 
un neietver sevī rūpniecisku ražošanu, bet gan ir orientēta uz apkārtējiem iedzīvotājiem 
pieejamo pakalpojumu klāsta paplašināšanu, jaunu darba vietu izveidošanu un novada 
nodokļu budžeta papildināšanu. 
Mūsu uzņēmumam ir liela interese par blakus esošās pašvaldības teritorijas daļu. Uz 
doto brīdi no Ādažu novada domes esam saņēmuši atļauju nomāt blakus esošo 
teritoriju. Vēlamies turpināt iesāktās sarunas par ilgtermiņa nomu vai iespēju atpirkt šo 
pašlaik nomāto teritoriju, līdz ar to lūdzam iespēju izskatīt arī šīs teritorijas atļautās 
izmantošanas noteikumus un piešķirt šai teritorijai statusu TEHNISKĀS APBŪVES ZONA. 
Vēlreiz minēšu, ka mūsu plānotā saimnieciskā darbība nav saistīta ar apkārtējās vides 
piesārņošanu un rūpniecisku ražošanu. 

 
Informācija pieņemta zināšanai. 
 
 
 
 
 
Ņemts vērā. Noteikta Tehniskās apbūves 
teritorija (TA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Īpašuma vai nomas jautājumu risināšana 
neietilpst detālplānojuma izstrādes 
kompetencē. 

 

2. Iesniegums 
parakstīts 
elektoniski 

SIA ”Zemes un 
mežu fondi” 

 

Mums pieder īpašums “Kociņi”, kad. Nr. 8044 002 0026, ar šobrīd atļauto izmantošanu 
Meža un parku teritorijas. Īpašumā ir kailcirte- mežs izcirsts. 
Saistībā ar jaunu Ādažu novada Teritorijas plānojuma izstrādi, lūdzam mūsu īpašumā 

Informācija pieņemta zināšanai. Iesniegumā 
nepareizi norādīts kad. Nr. Ādažu novada 
teritorijā īpašumam “Kociņi” kad. Nr. 8044 005 
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Nr. 
p.k. 

Iesniegums 
saņemts 

pašvaldībā 
(datums, Nr.) 

Priekšlikuma/ 
iebilduma 
iesniedzējs 

Iesniegtā priekšlikuma /iebilduma būtība Pamatojums, ja priekšlikums/iebildums  
ņemts vērā vai nav ņemts vērā 

paredzēt atļauto izmantošanu Savrupmāju apbūves teritorijas ar jaunveidojamo zemes 
gabalu minimālo platību 1200 kv.m., kā tas jau ir tuvākajos īpašumos. 

0026. 
Daļēji ņemts vērā. Noteikta Savrupmāju 
apbūves teritorija (DzS1) ar 3500 m2, pamatajot 
ar detālplānojumu. 

3. 06.07.2015. 
Nr.ĀND/1-

18/15/3129-M 
 

Vladimirs 
Matvejevs 

Ādažu novada teritorijas plānojumā veikt izmaiņas nekustamo īpašumu Rīgas gatvē 41 
un Rīgas gatvē 43 funkcionālajā zonējumā no darījumu iestāžu zonas uz jauktu 
dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves zonu, jo tajos īpašumos ir esoša dzīvojamā 
apbūve. 

Ņemts vērā. Noteikta Jaukta centra apbūves 
teritorija (JC1). 

4. Iesniegums 
saņemts e-pastā 

Zaiga Zvirbule 
Kinologs-

instruktors 
Tel.26578087 

Adrese: Ūbeļu iela 
3 dz.65 

 

Ādažu novada mājas lapā ir publicēts uzaicinājums novada iedzīvotājiem – sniegt 
priekšlikumus teritorijas plāna izstrādei.  
Vēršos pie Jums pēc padoma - 2015.gada sākumā tikos ar Ādažu novada domes 
Izglītības un sporta departamenta vadītāju ar piedāvājumu veidot un attīstīt suņu 
apmācības un pastaigu teritoriju mūsu novadā. Cik nopratu - uz to mirkli novada vadībai 
šāds projekts nebija saistošs. Kāds būtu Jūsu viedoklis – vai šajā brīdī šī iniciatīva būtu 
aktualizējama? Varbūt ir novada teritorijā platības, kas uz šo brīdi būtu piemērotas 
manis piedāvātajām aktivitātēm?  
Varbūt Jums ir informācija par privātām teritorijām, kas pamestas neapsaimniekotas? 
Sadarbībā ar šo teritoriju īpašniekiem, mēs kopīgiem spēkiem varētu sakopt un atrast 
produktīvu pielietojamību esošajām platībām. 
Ādažu iedzīvotāju vidū ir liela interese par suņu apmācību un tai atbilstošas teritorijas 
pieejamību, kā arī – apmācības laukuma esamība ļautu organizēt dažāda mēroga suņu 
sporta sacensības.  
Spriežot pēc mūsu novada ieinteresētības sadarbībā ar Royal Canin par suņu atkritumu 
tvertnīšu uzstādīšanu Ādažu teritorijā un veiksmīgu projekta realizāciju, interese par 
suņu un to saimnieku labklājības celšanu novadā ir pieaugusi.  
Kāds būtu Jūsu ieteikums rīcībai šī jautājums risināšanā? 

Informācija pieņemta zināšanai un ņemta vērā, 
ciktāl tas attiecas uz teritorijas plānojuma 
izstrādes kompetenci. 
 
 

5. 28.10.2015. 
Nr.ĀND/1-

18/15/5167-R 

Andris Kārkliņš Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo Rīgas rajona, Ādažu novada (pagasta) teritorijas 
plānojumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, man piederošais 
nekustamais īpašums „Mārtiņi”, Ādažu pag., ar kad.  Nr. 8044 012 0060, esošais zemes 
izmantošanas veids ir „Mazstāvu dzīvojamās apbūves zona (DzM)”. Sakarā ar plānotās 
savrupmājas un būvi mājlopiem (zirgu stallis) jaunbūvi, lūdzu mainīt esošo zemes 
izmantošanas apbūvei paredzēto zonu uz izbūves teritoriju, kura paredz savrupmājas un 
būvi mājlopiem būvniecību. 

Ņemts vērā. Noteiktas Lauksaimniecības 
teritorijas (L).  

6. 29.10.2015. 
Nr.ĀND/1-

Jānis Jasinskis Pamatojoties uz Ādažu novada domes 25.03.2015. sēdes lēmumu Nr.53 “Par Ādažu 
novada teritorijas plānojuma izstrādes atsākšanu” lūdzu nekustamajam īpašumam 

Ņemts vērā. Noteiktas Savrupmāju apbūves 
teritorijas (DzS), kas daļēji atrodas teritorijā ar 
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Nr. 
p.k. 

Iesniegums 
saņemts 

pašvaldībā 
(datums, Nr.) 

Priekšlikuma/ 
iebilduma 
iesniedzējs 

Iesniegtā priekšlikuma /iebilduma būtība Pamatojums, ja priekšlikums/iebildums  
ņemts vērā vai nav ņemts vērā 

18/15/5174-J Dzidrumu ielā 11, Stapriņos, kad. Nr. 80440030049 mainīt zonējumu no “Turpmākās 
izpētes teritorijas” uz “Savrupmāju dzīvojamās apbūves zonu”. 

īpašiem noteikumiem TIN71 - elektropārvades 
tīklu savienojuma “Igaunijas – Latvijas trešais 
elektropārvades tīkla starpsavienojums” 
realizācijai nepieciešamā iespējamā pirmā 
alternatīvā varianta teritorija.  
Pēc elektropārvades tīklu savienojuma 
realizācijai nepieciešamā alternatīvā varianta 
apstiprināšanas, noraidīto alternatīvo variantu 
teritoriju izmantošana nosakāma saskaņā ar 
Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā noteikto 
funkcionālo zonējumu, kas nav uzskatāms par 
Teritorijas plānojuma grozījumiem. 

7. 17.12.2015.  
Nr.ĀND/1-

18/15/5998-J 

SIA “PORTMANNS 
UN KO” 

Ādažu novada Teritorijas plānojuma izstrādes procesā mainīt Muižas iela 20 
(kad.Nr.40003382815) teritorijas zonējumu no jauktā dzīvojamā un darījumu zona, uz 
rūpnieciskās apbūves zonu. 

Daļēji ņemts vērā. Noteiktas Jauktas centra 
apbūves teritorijas (JC), kurās pamatojot ar 
detālplānojumu atļauta vieglās rūpniecības 
uzņēmumu apbūve. 

8. 07.01.2016. 
Nr.ĀND/1-
18/16/89-L 

Arvīds Līkops Par teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu attīstību. 
Kā Ādažu novada un Baltezera ciema iedzīvotājs, kā arī kā sertificēts arhitekts gan 
personiskas intereses, gan paziņu un klientu vadīts sekoju līdzi Ādažu novada un jo 
sevišķi Baltezera ciema teritorijas attīstības un perspektīvā plānojuma gaitai. 
Papildus jau iepriekš klātienē un telefoniski diskutētajam lūdzu fiksēt manu viedokli 
saistībā ar Baltezera ciema gruntsgabalu „Ziemeļi” (kad.Nr.8044 013 0075) un 
gruntsgabalu „Ezervijas” (kad.Nr.8044 013 0112). 
Gan pēc savas profesionālās pārliecības, gan atbilstoši klientu aicinājumam lūdzu 
ciematu teritorijas paredzēt blīvi izmantotas, kamēr ārpus ciemu teritorijas loģiski būtu 
saglabāt neapbūvētas vai arī pieļaut to ekstensīvu izmantošanu (mežaparka teritorijas). 
Patlaban šķiet teritorijas attīstība veidojas izkliedēta, neveidojas vēsturiskai apbūvei 
piedienīgs ciema centrs, kamēr tālu prom ap ciemu - zaļajās teritorijās un ap 
ūdenstilpnēm ēkas aug viena pēc otras. Veidojas izstiepta, neekonomiska infrastruktūra, 
tiek zaudētas dabas pamatnes, bloķēta piekļuve ūdenstilpnēm. 
Aicinu gruntsgabalam „Ezervijas” un citām loģiski saistītām, piegulošām teritorijām 
Baltezera ciemā paredzēt mazstāvu dzīvojamo apbūvi, kur arī bez detālplānojuma 
izstrādes gruntsgabala minimālā parcele būtu ap 2500 m2, kā arī saprātīgu apbūvi atjaut 
civillikumā noteiktajos 4m no kaimiņu robežām - jumta projekciju neierobežojot līdz 
4,5m. Latvijai ir raksturīga slīpu jumtu arhitektūra un ierobežojums 4,5m sekmēs 

Nav ņemts vērā. 
„Ezervijas” noteiktas kā savrupmāju dzīvojmās 
apbūves teritorijas (DzS1) – atļauts retinātas 
mežaparka apbūves līdz 2 stāviem veids ar 
minimālo jaunveidojamās zemes vienības platību 
500) m2, vai pamatojot ar detālplānojumu - 3500 
m2 un (DA1) pie Lielā Baltezera. 
„Ziemeļi” noteiktas kā savrupmāju dzīvojmās 
apbūves teritorijas (DzS) - atļauta savrupmāju 
apbūve līdz 2 stāviem veids ar minimālo 
jaunveidojamās zemes vienības platību 1200 m2. 
Dabas un apstādījumu teritorijas (DA1) pie Lielā 
Baltezera. 
Saglabāts regulējums par jumta projekciju.  
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Nr. 
p.k. 

Iesniegums 
saņemts 

pašvaldībā 
(datums, Nr.) 

Priekšlikuma/ 
iebilduma 
iesniedzējs 

Iesniegtā priekšlikuma /iebilduma būtība Pamatojums, ja priekšlikums/iebildums  
ņemts vērā vai nav ņemts vērā 

dienvidnieciskas arhitektūras izveidi ar plakaniem jumtiem, kas nav piemērots mūsu 
klimatam (ja ne vairāk - atstājot ēkas īpašniekam izvēli). Šinīs teritorijās būtu saprātīgi 
atjaut būvēt ne tikai savrupmājas, bet arī rindu mājas. 
Aicinu gruntsgabalu „Ziemeļi” paredzēt intensīvi apbūvējamu, ņemot vērā, ka 
konkrētais īpašums atrodas pašā ciema centrā! Piedāvāju noteikt tur jaukta tipa 
dzīvojamo un darījumu teritoriju, kur iespējams būvēt gan dzīvokļu ēkas un rindu mājas, 
gan sabiedriskus objektus (viesnīca vai cits pakalpojumu objekts). Ņemot vērā, ka 
gruntsgabals atrodas ciema centrā, šķiet maksimāli atļauta 3 stāvu apbūve ar 
ekspluatējamu jumta stāvu būtu piemērota ciemata centra mērogam. 

9. 07.01.2016. 
Nr.ĀND/1-

18/16/100-L 

Jānis Līkops Par teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu attīstību. 
Kā Ādažu novada un Baltezera ciema iedzīvotājs rakstu Jums par Ādažu novada un 
Baltezera ciema teritorijas turpmāko attīstību un perspektīvo plānojumu. Papildus 
iepriekšējai komunikācijai lūdzu fiksēt manu viedokli saistībā ar Baltezera ciema 
gruntsgabalu  „Ezervijas” (kadastra Nr. 8044 013 0112). 
Lūdzu ciemu teritorijas paredzēt blīvi izmantotas, kamēr ārpus ciemu teritorijas saglabāt 
neapbūvētas vai arī pieļaut to ierobežotu izmantošanu (piemēram, mežaparka 
teritorijas). Šobrīd teritorijas attīstība veidojas izkliedēta, neveidojas vēsturiskai apbūvei 
raksturīga ciema centrs, kamēr tālu prom ap ciemu - zaļajās teritorijās un nomalēs tiek 
intensīvi veikta apbūve. Tādējādi veidojas izstiepta, neekonomiska infrastruktūra, tiek 
zaudētas dabas pamatnes, bloķēta piekļuve ūdenstilpnēm. 
Līdz ar to lūdzu gruntsgabalam „Ezervijas” un citām loģiski saistītām, piegulošām 
teritorijām Baltezera ciemā paredzēt mazstāvu dzīvojamo apbūvi, kur arī bez 
detālplānojuma izstrādes gruntsgabala minimālā parcele būtu ap 2500m2, kā arī 
saprātīgu apbūvi atļaut Civillikumā noteiktajos 4m no kaimiņu robežām, jumta 
projekciju neierobežojot līdz 4,5m. Latvijai ir raksturīga slīpu jumtu arhitektūra un 
ierobežojums 4,5m sekmēs dienvidnieciskas arhitektūras izveidi ar plakaniem jumtiem, 
kas nav piemērots mūsu klimatam (ja ne vairāk - atstājot ēkas īpašniekam izvēli). Šinīs 
teritorijās būtu saprātīgi atļaut būvēt ne tikai savrupmājas, bet arī rindu mājas. 

Nav ņemts vērā. 
„Ezervijas” noteiktas kā savrupmāju dzīvojmās 
apbūves teritorijas (DzS1) – atļauts retinātas 
mežaparka apbūves līdz 2 stāviem veids ar 
minimālo jaunveidojamās zemes vienības platību 
500) m2, vai pamatojot ar detālplānojumu - 3500 
m2, kā arī Dabas un apstādījumu teritorijas (DA1) 
pie Lielā Baltezera. 
Saglabāts regulējums par jumta projekciju. 

10. 07.01.2016. 
Nr.ĀND/1-

18/16/101-L 

Uldis Līkops Nav ņemts vērā. 
„Ezervijas” noteiktas kā savrupmāju dzīvojmās 
apbūves teritorijas (DzS1) – atļauts retinātas 
mežaparka apbūves līdz 2 stāviem veids ar 
minimālo jaunveidojamās zemes vienības platību 
500) m2, vai pamatojot ar detālplānojumu - 3500 
m2, kā arī Dabas un apstādījumu teritorijas (DA1) 
pie Lielā Baltezera. 
Saglabāts regulējums par jumta projekciju. 

11. 8.02.2016. 
Nr.ĀND/1-
18/16/639- 

 

SIA “M2” valdes 
loceklis Juris 

Sviķis 

Sakarā ar plānoto komercuzņēmuma būvniecību SIA "M-2" piederošajā nekustamajā 
īpašumā "Emsiņi", Stapriņos, Ādažu novadā (kad. apz. 8044 007 0019), lūdzam, 
izstrādājot teritorijas lokālo plānojumu nekustamajiem īpašumiem "Katlaplauki", 
"Augusti" un "Upmaļi" Ādažu novada Stapriņu ciemā, mainīt minētā nekustamā 
īpašuma "Emsiņi" plānoto funkcionālo zonu uz "rūpnieciskās apbūves teritoriju". 
Paredzētā ražošanas uzņēmuma profils: - ceļa zīmju plotergriešana (alumīnija sagatavju 
aplīmēšana un sastāvdaļu komplektēšana) un aplikācija. Ražošanai nav nepieciešama 

Ņemts vērā. Noteiktas Rūpniecības apbūves 
teritorijas (R). 
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liela izejvielu un energoresursu bāze, nav kaitīgu atkritumu, nav paaugstināta trokšņu 
līmeņa un citu, vidi negatīvi ietekmējošu, faktoru. Plānotais ražotnes apbūves laukums - 
līdz 650 m2, stāvu skaits 1-2, paredzētais darbinieku skaits 9 cilvēki birojā, 1 ražotnē un 
20 ceļu strādnieki (sezonas darbinieki, kas veic ceļu būves un uzturēšanas darbus visā 
Latvijā), paredzētais tehnikas vienību skaits 6 vienības (autoiekrāvējs, kravas-pasažieru 
mikroautobusi). 

12.  Biedrība „Vides 
aizsardzības 

klubs” 

VAK izsaka arī konkrētus lūgumus: 
1.  SIA „Rīgas Meži” zemes vienībā 80440130268 nepieļaut apbūvi, atmežošanu vai 
meža zemes atsavināšanu (izņemot nodošanu AS „Latvijas Valsts meži” īpašumā vai 
valdījumā mežsaimnieciskai izmantošanai) bijušajā Ataru poligonā, kur pašreiz ir mežs. 
Teritorijai varētu būt nepieciešama sakopšana un atbrīvošana no PSRS armijas būvju 
paliekām, tomēr jauna apbūve nebūtu pieļaujama. SIA „Rīgas Meži” vai Rīgas Domei 
VAK lūdz iesniegt Ādažu novada domei adresētu lūgumu visā zemes vienībā Ādažu 
novada teritorijas plānojumā noteikt mežsaimnieciskās izmantošanas zonu, likvidējot 
Ataru poligonā noteikto Mežaparka apbūves zonu. VAK lūdz Rīgas Domi un SIA „Rīgas 
Meži” sniegt skaidrojumu par parceles 804401302688001 izveidošanu tieši pie Ataru 
ezera, paskaidrot, vai teritorija nav iznomāta. VAK lūdz konkrētajā zemes vienības daļā 
nepieļaut atmežošanu un jebkādas apbūves veidošanu, saglabājot teritoriju kā dabisku 
mežu līdz pat Ataru ezera krastam. Vienlaikus VAK lūdz Ādažu novada domei aktualizēt 
teritorijas plānojumu, samazinot Ataru ciema robežas, izslēdzot SIA „Rīgas Meži” 
piederošās (apsaimniekotās, arī iznomātās) meža platības no ciema teritorijas. 

Ņemts vērā. Noteiktas Mežu teritorijas (M2), 
kurās nav atļauta dzīvojamā apbūve un 
kailcirtes. Tirdzniecības un pakalpojumu objektu 
apbūve, Sporta būvju un tūrisma un atpūtas 
iestāžu apbūve pamatojama ar detālplānojumu. 

13. 04.04.2016. 
Nr. ĀND/1-

18/16/1573-G 

Ludmila Guļeviča Lūdzu atļaut uz mana zemes gabala, kas atrodas Ādažu novadā, Iļķenē „Ilkņi” 
projektēšanu. Vēlamies būvēt dzīvojamo māju, izrakt dīķi un veidot saimniecību.  

Ņemts vērā. Noteiktas Savrupmāju apbūves 
teritorijas (DzS1), lauksaimniecības teritorijas (L) 
un dabas un apstādījumu teritorijas (DA1) Gaujas 
aizsargjoslā. 

14. 06.06.2016. 
Nr. ĀND/1-

18/16/2597-G 

Ludmila Guļeviča Ādažu novada Iļķenes ciemā zemes gabalā „Ilkņi” kad. Nr. 8044 006 0102 mainīt 
turpmāk izpētes zonu (teritoriju) uz mežaparka apbūves zonu. 

Ņemts vērā. Noteiktas Savrupmāju apbūves 
teritorijas (DzS1), lauksaimniecības teritorijas (L) 
un dabas un apstādījumu teritorijas (DA1) Gaujas 
aizsargjoslā. 

15. 06.05.2016. 
Nr. ĀND/1-

18/16/2071-S 

Dainis Sprindžuks Ievērojot to, ka Ādažu novada teritorijai tiek izstrādāts teritorijas plānojums un to, ka 
Ādažu novada Alderos un Garkalnes novada „Mārsilos” vēsturiski izveidojies dzīvojamo 
māju ciemats, lūdzu, mainīt īpašuma „Jaundumpji”, kad. Nr. 80440140170, platība 
13,12 ha esošo zonējumu - jaukta rūpniecības un darījumu iestāžu apbūves zona, 
rūpniecības objektu apbūves zona, apstādījumu teritorijas zona un mazstāvu dzīvojāmās 
apbūves zona uz perspektīvo zonējumu - mazstāvu dzīvojamās apbūves zona. 

Ņemts vērā. Noteiktas Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijas (DzM). 
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16. 25.01.2011. 
Nr.10-24 

(saņemts Ādažu 
novada 

būvvaldē) 

Margarita 
Polonska 

Lūdzu rast iespeju ietvert Ādažu novada teritorijas plānojumā, kurš tiks nodots 
sabiedriskajai apspriešanai, šim iesniegumam pievienoto priekšlikumu par laivu 
piestātnes un tai piebraucamā ceļa plānošanu nekustamā īpašuma „Ziemeļi”, kadastra 
Nr.8044 013 0075 teritorijā. Priekšlikumu ir izstrādājusi VSIA „Meliorprojekts” un tas ir 
pamatots ar īpašnieces ieceri zemes gabalā pie Lielā Baltezera un Baltezera kanāla 
izbūvēt laivu piestātni. Šo priekšlikumu nekustamā īpašuma „Ziemeļi” īpašniece ir 
izstrādājusi un ierosina Ādažu novada domi ņemt vērā jaunajā teritorijas plānojumā 
tādēļ, ka iepriekšējā plānošanas procesā ir bijusi ierbežota nekustamā īpašumā 
„Ziemeļi” lietderīga izmantošana. 
Pielikumā: Projekta priekšlikums „Piebraucamā ceļa un laivu piestātnes būvniecība 
Ādažu novada īpašumā „Ziemeļi”, kadastra Nr.8044 013 0075”. 

Ņemts vērā ciktāl tas attiecas uz teritorijas 
plānojuma kompetenci. 

17. 26.07.2016. 
Nr. ĀND/1-
18/16/3360 

Aija van der 
Steina 

Lūdzu jaunajā teritorijas plānojumā īpašuma „Kalniņi” kad. Nr.8044 005 0031, stūrī, kas 
robežojas ar bērnudārzu, paredzēt iespēju izvietot tirdzniecības un pakalpojumu zonu. 
Savukārt lejas nogabalā līdz „Zeduļu” ceļam paredzēt iespēju izvietot privātmāju 
apbūves zonu. 

Ņemts vērā. Noteiktas Savrupmāju apbūves 
teritorijas (DzS1) un jauktas centra apbūves 
teritorijas (JC1). 

18. 28.07.2016. 
Nr. ĀND/1-
18/16/338 

Raimonds Polis; 
Ronalds Polis; 
Vineta Rudzīte  

Noteikumi ar standarta prasībām, kas attiecas uz veseliem pagasta rajoniem, noteikti ir 
nepieciešami un vajadzīgi. Taču jāņem vērā, ka daudzām pagasta vietām viens 
iedomātais risinājums (standarta noteikumos minētais) reālajā dzīvē nav piemērojams 
vai kā savādāk nav pieņemams iedzīvotājiem. Tāpēc lūgums izskatīt šādus priekšlikumus 
un papildināt/mainīt šobrīd pastāvošos noteikumus. 

1. Ir nepieciešams izveidot ceļu klasifikāciju, kas pēc būtības ceļu raksturotu pēc tā: 
− svarīguma (maģistrālais starp pilsētām/ciemiem/šķērsiela ciemā/u.tt.); 
− kustības intensitātes (ātrgaitas 70km/h un vairāk/ vidēja 50km/h/ maza ap 

30km/h); 
− virsmas seguma (asfalts/škembas/zemes ceļš); 
− plānotajiem paplašināšanās darbiem;  
− u.t.t. 

Lai nebūtu pārāk sarežģīti visu šo apkopot un nonākt pie kopsaucēja, tad varētu ieviest, 
piem., 3 klases, kurās iedalīt pagasta ceļus. Pie ceļiem no dažādām klasēm būtu atšķirīgi 
noteikumi attiecībā uz ēku un palīgbūvju būvēšanu. Lai nav tā kā šobrīd, ka būvēt drīkst 
10m no ceļa un nav nekādas nozīmes, kāds tas ceļš ir (piem., zemes gabals Mežaparka 
un Brūkleņu ielu krustojumā „Čiekuriņi”). Pēc būtības Brūkleņu iela ir šķērsiela ciemā, 
un līdz ar to nav saprotams, kāpēc arī no Brūkleņu ielas kaut ko būvēt var tikai 10m 
līdzīgi kā no Mežaparka ceļa (kas pēc būtības ir maģistrāls ceļš). 
Piedāvājums ir vidējas un mazas klases ceļiem šo zonu, kurā nedrīkst būvēt, noteikt šādi: 

Daļēji ņemts vērā, ciktāl tas attiecas uz vietējās 
pašvaldības attīstības plānošanas dokumenta - 
teritorijas plānojuma izstrādes kompetenci un 
detalizāciju. 
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3m - "vieglajām palīgbūvēm", 5m - pārējām palīgbūvēm, 7m - dzīvojamai ēkai (runa iet 
par robežu ar ceļu, bet ne ar kaimiņu robežu). 

2. Izskatīt jautājumu par detalizētāku palīgbūvju klasifikāciju, un, ņemot vērā šo 
palīgbūvju klasifikāciju, noteikt arī atšķirīgus attālumus no robežām šo palīgbūvju 
celšanai. Piem., lapene, malkas šķūnītis, nojume, žāvētava ir mazākas un vieglākas 
kā būves nekā pirtis, saimniecības ēkas un garāžas. Līdz ar to arī šajā griezumā būtu 
saprotams, ka būtu atšķirīgi noteikumi konkrētās pafigbūves būvēšanai no robežām 
(domāts ir attālums no ceļiem, jo no kaimiņa robežas attālumi ir pieņemami un 
iebildumu nav). 

3. Tā kā jebkuri noteikumi viennozīmīgi visiem nepatiks/neapmierinās/būs objektīvi 
pamatoti iebildumi u.t.t., tad prātīgi būtu atstāt iespēju būvvaldei pēc iedzīvotāju 
iesnieguma/lūguma/skiču projekta izskatīt individuālas situācijas, un saskaņā ar 
infrastruktūras uzlabošanas plānotajiem darbiem, apkārtējās ainavas koncepciju 
u.c. lietām lemt par konkrētās iedzīvotāju vēlmes atbalstīšanu vai noraidīšanu. 

4. Ja 3.punktu nav iespējams realizēt, tad tajās vietās, kur šobrīd iedzīvotāji ir izteikuši 
priekšlikumus, ir iespējams noteikt konkrētajai ielai konkrētus noteikumus, kas 
nekaitē infrastruktūras attīstībai un ainavai, un tiktu arī ievērotas iedzīvotāju 
intereses. 

5. Lūgums mainīt šobrīd pastāvošos noteikumus attiecībā uz aizliegumiem apbūvēt 
priekšpagalmus (zonas, kas ir zemes gabala daļas, kas robežojas ar ceļiem). 
Priekšlikums pie 2. un 3. klases ceļiem (tātad, ne pie maģistrālajiem ceļiem 
(1.klase)) neattiecināt priekšpagalma jēdzienu vispār. Kā piemērs zemesgabali 
„Čiekuriņi” un Brūkleņu iela 2A. Un konkrēti - zemesgabala „Čiekuriņi” 
priekšpagalma noteikumi ir un darbojas zemesgabala daļā, kas robežojas ar 
Mežaparka ceļu, bet priekšpagalma noteikumi netiek piemēroti zemesgabala daļā, 
kas robežojas ar Brūkleņu ielu. Attiecībā uz Brūkleņu ielas 2A zemesgabalu 
priekšpagalma noteikumi piemēroti netiek vispār, jo zemesgabals nevienā vietā 
nerobežojas ar maģistrālu ceļu (1.klase). 

19. 31.10.2016. 
Nr. ĀND/1-

18/16/5190-& 

SIA „Gelvora” 
 

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2016.gada 26.aprīļa 
lēmumu par izsoles akta apstiprināšanu, Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.967 nekustamajam īpašumam "Vāverītes", 
Baltezerā, Ādažu novadā, kad. Nr. 8044 013 0179 ir nostiprinātas īpašumtiesības uz SIA 
Gelvora, reģistrācijas Nr.40103837691. 
Atbilstoši Rīgas rajona Ādažu novada teritorijas plārfojumam 2006.-2012. (ar 2009.gada 
grozījumiem) zemes gabals "Vāverītes", Baltezerā, Ādažu novadā, kad. Nr. 8044 013 

Netiek ņemts vērā.  
Ņemot vērā zemes vienības atrašanos mežainā 
vidē, noteikts Savrupmāju dzīvojamās apbūves 
teritorijas (DzS1).  
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0179, atrodas Mežaparka apbūves zonā (DzP), kas paredz izbūves teritoriju, kurā 
galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju (vienas ģimenes vai divu 
ģimeņu dzīvojamo māju) apbūve upēm un ezeriem pieguļošā vai ar mežu klātā 
teritorijā. 
Ņemot vērā, ka 2015.gada 25.martā Ādažu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.53 
„Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes atsākšanu”, SIA Gelvora, reģ.Nr. 
40103837691 kā zemes gabala "Vāverītes", Baltezerā, Ādažu novadā īpašnieks, lūdz 
pārskatīt plānoto (atļauto) teritorijas lietošanas mērķi un apbūves noteikumus. 
Rīgas rajona Ādažu novada teritorijas plānojums 2006.-2012. (ar 2009.gada 
grozījumiem) paredz, ka Mežaparka apbūves zonā (DzP) zemesgabala (parceles) 
minimālā platība nedrīkst būt mazāka par 5000m2, ko pieļaujams samazināt līdz 
3500m2, to attiecīgi pamatojot ar detālplānojumu. Tomēr apskatot minēto teritoriju 
kartē un salīdzinot blakus esošos zemes gabalus, var secināt, ka konkrētajā teritorijā 
vairāki blakus esošie zemes gabali ir ar kopējo plātību, kas ir zem minimāli noteiktajiem 
3500m2 (piemēram "Apvijas 4", Baltezers, Ādažu nov., kad. Nr. 8044 013 0296 ar kopējo 
zemes gabala platību 1922m2; "Dzeņi", Baltezers, Ādažu nov., kad. Nr. 8044 013 0149 ar 
kopējo zemes gabala platību 2250m2; "Sudrabiņi", Baltezers, Ādažu nov., kad. Nr. 8044 
013 0153 ar kopējo zemes gabala platību 2250m2, u.c. apskatāmajā teritorijā). 
Ņemot vērā, ka aplūkotā teritorija robežojas 
ar Garkalnes novadu, uzskatījām par 
lietderīgu to skatīt kontekstā ar blakus esošās 
teritorijas attīstību. Šajā sakarā vēlamies vērst 
uzmanību, ka Garkalnes novada teritorijas 
plānojums 2013.-2024., blakus pieguļošajai 
teritorijai (pielikumā Nr.1) paredz funkcionālo 
zonējumu - Savrupmāju apbūves teritorija 
(DzS1), kur minimālā zemes vienības platība ir 
noteikta 1200m2. Tāpat arī maksimālais 
apbūves blīvums ir noteikts 30% nevis 10% 
(saskaņā ar Mežaparka apbūves zonējumu 
Ādažu novada teritorijas plānojumā 2006.- 
2012.). 
Tādejādi, aplūkojot konkrēto teritoriju kartē 
nesadalīti pa novadiem, rodas iespaids, ka blakus esošā apdzīvotā vieta ir augusi līdz ar 
iedzīvotāju skaita palielināšanos un ekonomikas izaugsmi un ekonomiski pamatoti 
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p.k. 

Iesniegums 
saņemts 

pašvaldībā 
(datums, Nr.) 

Priekšlikuma/ 
iebilduma 
iesniedzējs 

Iesniegtā priekšlikuma /iebilduma būtība Pamatojums, ja priekšlikums/iebildums  
ņemts vērā vai nav ņemts vērā 

liktos, ka arī apbūves zona, kurā atrodas SIA Gelvora piederošais zemes gabals 
"Vāverītes", atļautu intensīvāku atļauto apbūvi un mazāku minimāli atļauto zemes 
gabala (parceles) platību. Tādā veidā izlīdzinoties ar kopējo teritoriju apbūves ziņā, kur 
minimālā zemes gabala (parceles) platība varētu būt 1200m2 un apbūves blīvums arī 
30%. 
Ņemot vērā augstāk minēto, SIA Gelvora, reģ.Nr. 40103837691 kā zemes gabala 
"Vāverītes" īpašnieks, lūdz Ādažu novada pašvaldības Būvvaldi, atsākot izstrādāt Ādažu 
novada teritorijas plānošanu, izskatīt iespēju mainīt apbūves nosacījumus atbilstoši 
aprakstītajam. 

20. 08.11.2016. Atis Jansons Mainīt nekustamajam īpašumam - Ūbeļu ielā 7, Ādažos, Ādažu nov., kad. Nr. 8044 011 
0186, esošo zonējuma daļu – darījumu iestāžu apbūves zonu (JD) uz jauktu dzīvojamās 
un darījumu iestāžu apbūves zonu (JC).  
Esošais zonējums:  

 
 
Vēlamais zonējums:  

 
 
Pielikumā: zemesgrāmata, zemes robežu plāns un ekrānšāviņš no spēkā esošā teritorijas 
plānojuma un ekrānšāviņš ar vēlamo zonējuma daļu. 

Ņemts vērā. Noteiktas Jauktas centra apbūves 
teritorijas (JC1), Dabas un apstādījumu 
teritorijas (DA) un Ūdeņu teritorijas (Ū). 
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21. 10.11.2016. 
Nr. ĀND/1-
18/16/5395 

SIA  „DIVEZERI” Mainīt SIA  „DIVEZERI” piederošajiem īpašumiem atļauto teritorijas izmantošanas veidu 
sekojoši:  
1) Zemes vienībai ar kad. Nr. 8044 001 0149 Grunduļu ielā 21 no darījumu iestāžu 

apbūves zonas (JD) uz mežaparka apbūves zonu (DzP); 
2) Zemes vienībai ar kad. Nr. 8044 001 0148 Grunduļu ielā 19 no sabiedrisko iestāžu 

apbūves zonas (JS) uz mežaparka apbūves zonu (DzP); 
3) Zemes vienībai ar kad. Nr. 8044 001 0110 Lielvārnas saglabāt kā apstādījumu 

teritorijas (ZA). 

Ņemts vērā.  
Zemes vienībai ar kad. Nr. 8044 001 0149 
Grunduļu ielā 21 noteiktas Jauktas centra 
apbūves teritorijas 
(JC1); 
zemes vienībai ar kad. Nr. 8044 001 0148 
Grunduļu ielā 19 - noteiktas Jauktas centra 
apbūves teritorijas (JC1); 
zemes vienībai ar kad. Nr. 8044 001 0110 
Lielvārnas noteiktas Dabas un apstādījumu 
teritorijas (DA). 

22. 14.11.2016. 
Nr. ĀND/1-
18/16/5447 

Gundars Krauklis Mainīt nekustamā īpašuma "Mākonīši", Ādažu novadā, kad. Nr. 8044 008 0308 
izmantošanas mērķi uz savrupmāju apbūves teritoriju (DzS). 

DzS un DA gar Vējupi. 

23. 15.11.2016. 
Nr. ĀND/1-
18/16/5470 

SIA  „Saules 
aptieka” 

Mainīt nekustamā īpašuma Mežotņu ielā 5, Ādažu novadā, kad. Nr. 8044 001 0147 
teritorijas izmantošanas zonu no sabiedriskās apbūves zonas uz mežaparka apbūves 
zonu vai jauktu centra zonu. 

Ņemts vērā. Noteiktas Jauktas centra apbūves 
teritorijas (JC1). 

24. 17.11.2016. 
Nr. ĀND/1-
18/16/5503 

Jānis Grasis Plānojot teritoriju Vējupes ielā, noteikt sarkanās līnijas gar manam dēlam Niklāvam 
Grasim piederošo īpašumu “Briči” kad. Nr. 8044 008 0248 tā, lai minētā līnija pēc 
iespējas mazāk skartu dēlam piederošo īpašumu. Lūdzu informēt mani par 
pieņemtajiem lēmumiem uz sekojošu epastu: janis.grasis@ba.lv. Gadījumā, ja Jums ir 
kādi jautājumi, lūdzu zvanīt 29435506. 

Pēc iespējas ņemts vērā. Vējupes ielas sarkanās 
līnijas samazinātas līdz 12 m. 
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