
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā  

2018.gada 19.jūnijā         Nr.140 

Par Mazā Baltezera akvatorijas tīrīšanu 

VSIA “Meliorprojekts” izstrādā būvprojektu “Valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas–Daugavas 

kanāls, ŪSIK kods 4123427:01, pik. 00/00-31/42, pārbūves Ādažu pagastā, Ādažu novadā”, 

t.sk., paredzot veikt Mazā Baltezera sedimentācijas daļas tīrīšanu Gaujas–Daugavas kanāla 

ietekas vietā Mazajā Baltezerā. Izrakto grunti (aptuveni 5000 m3) plānots izlīdzināt pludmales 

izveidošanai Ādažu novada pašvaldībai piederošajās, ezeram piegulošajās platībās.  

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja: 

1) Š.g. 6.jūnijā saņemta VSIA “Meliorprojekts” vēstule ar lūgumu sniegt papildus 

informāciju, lai VSIA “Meliorprojekts” varētu saņemt tehniskos noteikumus 

būvprojekta izstrādei “Valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas–Daugavas kanāls, ŪSIK 

kods 4123427:01, pik. 00/00-31/42, pārbūves Ādažu pagastā, Ādažu novadā”.  

2) Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas 6) punktu, Mazā Baltezera 

aizsargjoslā pēc virszemes ūdensobjekta padziļināšanas vai tīrīšanas ir aizliegts novietot 

iegūto grunti ārpus tam paredzētajām vietām.  

3) Saskaņā ar spēkā esošā Ādažu novada teritorijas plānojuma 2006.-2012.gadam 

2009.gada grozījumiem, ciemu gar Mazā Baltezera krastiem teritorijas ir noteiktas par 

applūstošu teritoriju robežām, ar ne mazāk kā 50 m platu aizsargjoslu. 

4) Ādažu novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums kad. Nr. 80440100140 (turpmāk 

– Zemesgabals) Alderos, Ādažu novadā. 

5) Jaunā Ādažu novada teritorijas plānojuma projekta ietvaros ir izstrādāts Zaļās struktūras 

un publiskās apbūves teritorijas plāns, kurā uz Zemesgabala paredzēts ierīkot 

peldēšanās un atpūtas vietu. 

6) Īstenojot pludmales izveidošanu dome veicinās Ādažu novada Attīstības programmas 

2016.-2022.gadam (aktualizēta 23.01.2018. (turpmāk – Attīstības programma)) vidējā 

termiņa prioritāti “VTP3: Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 

sakārtota un pievilcīga vide” (un tā uzdevumus “U3.1.1: Nodrošināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu apsaimniekošanu”; “U3.1.2: Sekmēt novada publiskās ārtelpas 

attīstību”; “U3.1.9: Uzlabot vides aizsardzības situāciju”), kā arī vidējā termiņa 

prioritāti “VTP6: Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas” (un tā 

uzdevumu “U6.1.2: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru pie ūdens resursiem”). 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Zemes pārvaldības likuma 15.panta otro daļu, Attīstības programmas (2016-

2022) vidējā termiņa prioritātēm VTP3 un VTP6, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt būvprojektu “Valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas–Daugavas kanāls, ŪSIK kods 

4123427:01, pik. 00/00-31/42, pārbūves Ādažu pagastā, Ādažu novadā” ietvaros plānotos 

Mazā Baltezera akvatorijas tīrīšanas un padziļināšanas darbus Gaujas–Daugavas kanāla 

ietekas vietā Mazajā Baltezerā. 



2. Atbalstīt lēmuma 1.punktā minētā būvprojekta realizācijas rezultātā iegūtās grunts 

novietošanu un izlīdzināšanu uz Ādažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

(kad. Nr. 80440100140) Alderos, Ādažu novadā. 

3. Papildināt Attīstības programmas Investīciju plānu ar jaunu pasākumu “6.1.2.13.1. Publisko 

pludmaļu iekārtošana (pie Mazā Baltezera)”:  

3.1. noteikt finanšu resursus vai avotus – 100% pašvaldības finansējums; 

3.2. noteikt pasākuma ieviešanas laiku – 2019.-2020.; 

3.3. noteikt pasākuma plānotos darbības rezultātus un rezultatīvos rādītājus – izveidota 

viena jauna pludmale. 

4. Papildināt Attīstības programmas Rīcības plānu ar pasākumu “6.1.2.13. Publisko pludmaļu 

iekārtošana”: 

4.1. noteikt atbildīgo izpildītāju – SID; 

4.2. noteikt pasākuma ieviešanas laiku – 2019.-2020.; 

4.3. noteikt finanšu resursus vai avotus – 100% pašvaldības finansējums; 

4.4. noteikt pasākuma plānotos darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus – izveidota 

viena jauna pludmale. 

5. Atbildīgā par lēmuma 3. un 4. punkta izpildi – Attīstības un investīciju daļas projektu 

vadītāja Inga Pērkone. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - domes izpilddirektors. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                  M.Sprindžuks  


