
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 25.martā        Nr. 53 

 

Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes atsākšanu 
 

Saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības pasākumu plānu 2015.gadam, ir paredzēts atsākt Ādažu 

novada teritorijas plānojuma izstrādi atbilstoši izmaiņām teritorijas attīstības plānošanas 

likumdošanā. 

Izvērtējot Ādažu novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts: 

1. Ādažu novadā šobrīd ir spēkā esošs Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojums (ar 

2009.gada grozījumiem (apstiprināts Ādažu pagasta padomē ar 21.03.2006. sēdes lēmumu 

Nr.17, lēmums publicēts 29.03.2006. laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.51; grozījumi 

apstiprināti Ādažu novada domē ar 25.08.2009. sēdes lēmumu Nr.177, lēmums publicēts 

laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.143 un Nr.145)). 

2. Ar Ādažu novada domes 2009.gada 22.septembra lēmumu Nr.208 „Par Ādažu novada 

teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta Ādažu novada teritorijas 

plānojuma izstrāde, kas tika apturēta, gaidot izmaiņas teritorijas attīstības plānošanas 

likumdošanā. 

3. Kopš teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas ir notikušas būtiskas izmaiņas teritorijas 

attīstības plānošanas likumdošanā: 

3.1. 13.10.2011. tika pieņemts Teritorijas attīstības plānošanas likums, kas stājās spēkā 

01.12.2011.  

3.2. 16.10.2012. tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kas stājās spēkā 

19.10.2012. un būs spēkā līdz 01.05.2015.  

3.3. 30.04.2013. tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas stājās spēkā 22.05.2013. 

3.4. 08.07.2014. tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.392 „Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmas noteikumi”, kas stājās spēkā 01.08.2014.  

3.5. 14.10.2014. tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.628 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kas stāsies spēkā 

01.05.2015.  

4. Saskaņā ar izmaiņām teritorijas attīstības plānošanas likumdošanā, ir nepieciešams 

sagatavot un apstiprināt jaunu darba uzdevumu. 

Pamatojoties uz: 

1) likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 1) izstrādāt 

pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt 



teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo 

pārraudzību; 

2) Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka vietējā 

pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības 

programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos 

plānojumus; 

3) Teritorijas attīstības plānošanas likuma Pārejas noteikumu 8.punktu, kas nosaka, ka, ja 

līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir 

izstrādes procesā, vietējā pašvaldība pieņem lēmumu, kurā norāda normatīvos aktus, 

saskaņā ar kuriem tās teritorijas plānojuma izstrāde pabeidzama; 

4) Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 76.punktu, kas nosaka, ka, pieņemot 

lēmumu par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, pašvaldība apstiprina tā 

izstrādes vadītāju un darba uzdevumu; 

5) Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 144.punktu, kas nosaka, ka uz šo 

noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus 

turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, 

un to, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts domes Attīstības komitejas š.g. 10.03.2015. 

sēdē, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atsākt Ādažu novada teritorijas plānojuma (turpmāk tekstā – plānojums) izstrādi saskaņā 

Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumiem 

Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Ministru 

kabineta 30.04.2013. noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas 

un apbūves noteikumi”, Ministru kabineta 08.07.2014. noteikumiem Nr.392 „Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” un Ministru kabineta 14.10.2014. 

noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem”. 

2. Par plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Ādažu novada teritorijas plānotāju - arhitektu 

Silvi Grīnbergu. 

3. Plānojuma izstrādes vadītājam līdz 14.04.2015. sagatavot un iesniegt domei apstiprināšanai 

darba uzdevumu. 

4. Lēmumu par plānojuma izstrādes atsākšanu divu nedēļu laikā elektroniski nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam. 

5. Lēmumu publicēt laikrakstā „Ādažu Vēstis” un pašvaldības mājaslapā. 

6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 
 

 
 

 

 


