
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 13.aprīlī                                                 Nr.68 

 

Par publiskās apspriešanas organizēšanas ierosinājumu 

 

Ādažu novada domē (turpmāk – dome) izskatīja domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka 

priekšlikumu rīkot publisko apspriešanu par dievnama būvniecību nekustamajā īpašumā Rīgas 

gatvē 36, Ādaži, Ādažu novads. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja: 

1) 13.07.2017. Ādažu novada būvvaldē (turpmāk – būvvalde) tika saņemts Reliģiskās 

organizācijas Ādažu Vissvētās Dievmātes “Ļaunu siržu Mīkstinātāja” ikonas pareizticīgo 

draudzes būvniecības iesniegums ar lūgumu izsniegt būvatļauju Dievnama, baptistērijas 

un saiešanas nama izbūvei Rīgas gatvē 36, Ādaži, Ādažu novads. 

2) Atbilstoši Būvniecības likuma 14.panta piektajai daļai un Ministru kabineta 28.10.2014. 

noteikumiem Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas kārtība”, būvvalde 

05.02.2018. pieņēma lēmumu Nr.BV7/4-10/18/1 “Par publiskās apspriešanas uzsākšanu” 

par Dievnama, baptistērijas un saiešanas nama izbūves būvniecības ieceres publisko 

apspriešanu no 09.02.2018. līdz 16.03.2018. 

3) Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas gaitā tika saņemti 1605 personu viedokļi, 

paužot gan atbalstu, gan noraidošu attieksmi būvniecības iecerei. Par būvniecības ieceri, 

bija 1223 personas, bet pret 392, taču, izvērtējot būvniecības realizācijas vietas 

mikrorajona iedzīvotāju viedokli konstatēts, ka būvniecības ieceri atbalsta 65 iedzīvotāji, 

bet neatbalsta 152. Iedzīvotāji ir pauduši bažas par to, ka reliģiskas būves būvniecība 

mikrorajonā varētu pasliktināt viņu dzīves kvalitāti. 

4) Ādažu novada attīstības plānošanas dokumentos nav definēti pašvaldības centra attīstības 

arhitektoniskās kvalitātes rādītāji vai nosacījumi reliģiskām kulta būvēm vai teritorijām. 

5) Ādažu novada domes 20.06.2017. saistošo noteikumu Nr.22/2017 “Ādažu novada 

pašvaldības nolikums” 139.punktā noteikts, ka lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši 

svarīgu vietējas nozīmes jautājumu izlemšanā, ar Domes lēmumu var tikt organizēta 

publiskā apspriešana. 

Ņemot vērā, iepriekš minēto, kā arī lielo sabiedrības interesi par būvniecības ieceri un Būvvaldes 

organizētās publiskās apspriešanas gaitā saņemtos plaša spektra dažādus viedokļus, pamatojoties 

uz Ādažu novada 20.06.2017. saistošo noteikumu Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības 

nolikums” 139.punktu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt publiskās apspriešanas rīkošanu par reliģisku būvju būvniecību nekustamajā īpašumā 

Rīgas gatvē 36, Ādaži, Ādažu novads. 

2. Uzdot domes izpilddirektoram iesniegt domei izskatīšanai š.g. maijā domes lēmuma projektu 

par publiskās apspriešanas rīkošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 

 


