
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 8.maijā                                                 Nr.104 

 

Par publiskās apspriešanas organizēšanu 

 

Ādažu novada Būvvalde no š.g. 9.februāra līdz 16.martam organizēja publisko apspriešanu par 

pareizticīgo draudzes ierosināto būvniecības ieceri par dievnama, baptistērijas un saiešanas nama 

būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Rīgas gatvē 36, Ādaži, Ādažu novads. Publiskā 

apspriešana izraisīja plašu sabiedrisko rezonansi, turklāt vairāk kā puse no aptaujas dalībniekiem 

nebija Ādažu novada iedzīvotāji, vai arī tiem nebija nekustamo īpašumu novadā. Apspriešanas 

gaitā tika saņemti daudzi viedokļi, kas neattiecās uz būvniecības ieceri.  

Domes 20.06.2017. saistošo noteikumu Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 

139.punktā noteikts, ka, lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes 

jautājumu izlemšanā, ar domes lēmumu var tikt organizēta publiskā apspriešana. Noteikumu 

140.1.apakšpunktā noteikts, ka publiskā apspriešana jārīko gadījumos, ja tiek celta sabiedriski 

nozīmīga būve. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos nav 

noteikti novada administratīvās teritorijas arhitektoniskās kvalitātes rādītāji un nosacījumi jaunām 

reliģiskām būvēm, pamatojoties uz Ādažu novada 20.06.2017. saistošo noteikumu Nr.22/2017 

“Ādažu novada pašvaldības nolikums” 139.,140. un 146. punktu un domes š.g. 13.aprīļa lēmumu 

Nr.68 “Par publiskās apspriešanas organizēšanas ierosinājumu”, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. No 2018.gada 15.maija līdz 15.jūnijam rīkot publisko apspriešanu par jaunu reliģisku būvju 

būvniecību Ādažu novadā un apstiprināt aptaujas anketu (pielikumā). 

2. Aicināt publiskās apspriešanas dalībniekus izteikt viedokli, aizpildot aptaujas anketu un 

iesniegt to VPV Klientu apkalpošanas centrā (Gaujas iela 33A, Ādaži), vai nosūtīt pa pastu 

(Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164), vai nosūtīt elektroniski e-pastā dome@adazi.lv. 

3. Noteikt, ka aptaujas veidlapas var iesniegt tikai Ādažu novada administratīvajā teritorijā 

deklarēti iedzīvotāji un personas, kurām Ādažu novadā ir nekustamie īpašumi. 

4. Noteikt, ka aptaujas veidlapas katras atbildes vērtība ir 1 punkts, izņemot 3.jautājumu, kur 

atbildēm no adresēm “Pasta iela” un “Pirmā iela” (Nr.31, Nr.33, Nr.35), ir 4 punkti, 

atbildēm no adresēm “Rīgas gatve” (no Nr.27 līdz Nr.53), ir 3 punkti, atbildēm no 

adresēm “Pirmā iela” (no Nr.21 līdz Nr.43), ir 2 punkti, un atbildēm no citām adresēm, ir 

1 punkts. 

5. Informāciju par publisko apspriešanu un aptaujas anketu publicēt domes mājaslapā un 

informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”, kā arī anketu pieejamību nodrošināt VPV Klientu 

apkalpošanas centrā. 

6. Domes izpilddirektoram apkopot publiskās apspriešanas rezultātus un sniegt informatīvu 

ziņojumu domei 28.07.2018., sagatavot attiecīgu domes lēmuma projektu, kā arī organizēt 

publiskās apspriešanas rezultātu publicēšanu domes mājaslapā mēneša laikā pēc apspriešanas 

pabeigšanas.  

 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 

mailto:dome@adazi.lv


Pielikums  

Ādažu novada domes 08.05.2018. lēmumam Nr.104  

“Par publiskās apspriešanas organizēšanu” 

 

APTAUJAS ANKETA 

Nosaukums: “Publiska apspriešana par jaunu reliģisku būvju būvniecību Ādažu novadā” 

Norises laiks: No 2018.gada 15.maija līdz 15.jūnijam. 

Anketas aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi:  
1. Anketu individuāli aizpilda Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarēts iedzīvotājs vai persona, 

kurai ir nekustamais īpašums Ādažu novadā. Obligāti jāaizpilda anketas visas sadaļas. 

2. Anketu iesniedz: 

1) VPV Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas iela 33A, Ādaži; 

2) nosūtot domei pa pastu (Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164); 

3) nosūtot domei skenēta faila vai fotoattēla veidā elektroniski e-pastā dome@adazi.lv. 

LŪDZAM IZTEIKT VIEDOKLI: 

1. Vai atbalstāt jaunu reliģisku būvju būvniecību Ādažu novadā? (atzīmēt ar “X”) 

 JĀ   NĒ 
 

        Nosauciet būtiskākos nosacījumus: 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

            Nosauciet būtiskākos iebildumus: 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

2. Kuros ciemos Ādažu novadā būtu vēlama jaunu reliģisku būvju būvniecība? 

 Ādažos   Ataros 
 

 Kadagā   Āņos 
 

 Baltezerā   citur (nosauciet vietu) .............................................................. 
 

 Alderos   būvniecība nav vēlama 

3. Vai atbalstāt pareizticīgās baznīcas būvniecību Rīgas gatvē 36, Ādaži, Ādažu novads? 

 JĀ   NĒ 
 

   Nosauciet būtiskākos nosacījumus būvei: 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

          Nosauciet būtiskākos iebildumus: 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

mailto:dome@adazi.lv


ZIŅAS PAR IESNIEDZĒJU1: 

 Mana dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā, vai  Man ir nekustamais īpašums Ādažu novadā 

Fiziskas personas vārds, uzvārds: ............................................................................... 

tālrunis: ............................................................................... 

adrese:   ............................................................................... 

Juridiskas personas nosaukums, reģ. Nr. ............................................................................... 

adrese:  ............................................................................... 

 

 

Datums: ................................    Paraksts: ...................................... 

 

                                                           
1 Personas datu izmantošanas mērķis ir anketas iesniedzēja identificēšana. Personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti pēc 

publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas. Datu pārvaldnieks – Ādažu novada dome. 


