
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2017.gada 23.maijā        Nr. 110 

 

Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās 

redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un 

izstrādes laika grafika izmaiņām 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja SIA „Reģionālie projekti” (adrese: 

Rūpniecības iela 32B-501, Rīga LV-1045) 02.05.2017. iesniegumu Nr.17/45 (reģ. Nr. BV/7-

4-7/17/512; 02.05.2017.) ar lūgumu izskatīt un pieņemt lēmumu par Ādažu novada teritorijas 

plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

Dome izskatīja SIA „Reģionālie projekti” 18.04.2017. iesniegumu Nr.17-40-e (reģ. Nr. 

ĀND/1-18/17/1266; 19.04.2017.) ar lūgumu pagarināt 2015.gada 8.jūlija līguma Nr. JUR 

2015-07/609 (TPL-36/2015) (turpmāk – Līgums) izpildes gala termiņu līdz 2017.gada 

8.oktobrim. 

Izvērtējot iesniegumus un ar tie saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

1) izstrādātā Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotā 

redakcija atbilst Darba uzdevumam teritorijas plānojuma izstrādāšanai un publiskās 

apspriešanas rezultātiem; 

2) saskaņā ar Līgumu SIA „Reģionālie projekti” izstrādā Ādažu novada teritorijas 

plānojumu un Vides pārskata projektu. Teritorijas plānojuma un Vides pārskata 

projekta izstrādes termiņš noteikts 08.07.2017.; 

3) SIA „Reģionālie projekti” norāda, ka teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides 

pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā sabiedrība izrādīja augstu interesi 

(saņemti vairāk kā 150 fizisko un juridisko personu iesniegumi un 16 institūciju 

atzinumi) un izteica gan pretrunīgus, gan argumentētus priekšlikumus un iebildumus 

teritorijas plānojuma risinājumiem. Lai teritorijas plānojuma izstrādes darba grupā 

nonāktu pie visoptimālākajiem kompromisa risinājumiem un nosacījumiem 

turpmākajai atļautajai teritorijas izmantošanai, kā arī saņemtu papildu nepieciešamo 

informāciju no institūcijām teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas sagatavošanai 

ir nepieciešams papildu laiks. Teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas risinājumu 

sagatavošana ir laikietilpīgāks un darbietilpīgāks process par iepriekš plānoto 

dokumenta sagatavošanas laiku. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82.punktu, kā arī 

ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejā 09.05.2017., Ādažu 

novada dome 

NOLEMJ: 

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Ādažu novada 

teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidoto redakciju, nosakot 

publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par četrām nedēļām. 



2. Pagarināt darbu izpildes termiņu līdz 2017.gada 8.oktobrim. 

3. Pagarināt Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes atbalsta darba grupas darbības 

termiņu līdz 2017.gada 8.oktobrim. 

4. Juridiskajai un iepirkumu daļai viena mēneša laikā sagatavot vienošanās projektu par 

grozījumu veikšanu 2015.gada 8.jūlija līgumā Nr. JUR 2015-07/609 (TPL-36/2015) ar 

SIA „Reģionālie projekti” par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata 

projekta izstrādi atbilst šī lēmuma 3.punktā noteiktajam. 

5. Domes izpilddirektoram parakstīt lēmuma 4.punktā minēto vienošanos. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 

 


