LĒMUMS
Ādažu novadā
2019.gada 29.janvārī

Nr.18

Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas
ielu un Vējupi
Ādažu novada dome iepazinās ar vēsturiski un haotiski izveidoto ielu tīklu Ādažu ciema
teritorijā starp Gaujas ielu, Druvas ielu un Vējupi (turpmāk – Plānotā teritorija), un uzskata
par nepieciešamu izstrādāt tai lokālplānojumu, ar mērķi pamatot perspektīvo transporta un
gājēju kustības shēmu un noteikt ielu sarkanās līnijas.
Izvērtējot ierosinājumu un ar to saistītos apstākļus, dome konstatēja:
1.

Saskaņā ar 23.03.2018. Ādažu novada teritorijas plānojumu, Plānotā teritorija atrodas
Publiskās apbūves zonā (P), dabas un apstādījumu zonā (DA), tehniskās apbūves zonā
(TA), teritorijas ar īpašiem noteikumiem zonā (TIN72), kā arī tā atrodas teritorijā ar
applūšanas varbūtību vismaz reizi simts gados, kā arī daļēji – Vējupes aizsargjoslā un
applūstošā teritorijā.

2.

Plānotajā teritorijā ir vēsturiski izveidojies haotisks šauru ielu tīkls, ko nepieciešams
sakārtot.

3.

Daudzviet ir nepieciešams ielas paplašināt un paredzēt jaunas ielas, kas skar daudzus
privātus īpašumus, tādēļ ielu sarkano līniju noteikšanai ir nepieciešama viedokļu apmaiņa
un saskaņošana ar skarto nekustamo īpašumu īpašniekiem.

4.

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka, lai izpildītu savas
funkcijas, pašvaldībai ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu
un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un
teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību.

5.

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība
izstrādā un apstiprina lokālplānojumus.

6.

Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punkts nosaka, ka pašvaldības dome pieņem
lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, kā arī apstiprina darba uzdevumu un
izstrādes vadītāju.

7.

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15.panta
vienpadsmitā daļa nosaka, ka darbinieks var saņemt speciālo piemaksu par pašvaldības
institūcijai būtisko funkciju nodrošināšanu. Speciālo piemaksu regulāri pārskata,
izvērtējot tās nepieciešamību un pamatojumu, bet ne retāk kā reizi pusgadā.
Lokālplānojuma izstrādi var veikt ar pašvaldības iekšējiem resursiem, nosakot
darbiniekam piemaksu. Ņemot vērā, ka lokālplānojuma izstrāde tiek veikta pēc
pašvaldības iniciatīvas un ir saistīta ar pašvaldības institūciju būtisku funkciju
nodrošināšanu, lokālplānojuma izstrādātājam ir nosakāma speciālā piemaksa.

8.

Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumu 71.1 punktā noteikts, ka dome var
noteikt darbiniekam speciālo piemaksu, kuras apmērs nepārsniedz 100 procentus no

mēnešalgas, un mēnešalgas apmērs kopā ar šo piemaksu nepārsniedz Ministru
prezidentam noteikto mēnešalgu. Piemaksu pārskata reizi pusgadā.
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” 75.punktu, Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15.panta vienpadsmito
daļu, Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumu 71.1 punktu, Projektu uzraudzības
komisijas 15.01.2019. lēmumu un Finanšu komitejas 22.01.2019. atzinumu, Ādažu novada
dome
NOLEMJ:
1.

Uzsākt lokālplānojuma projekta izstrādi Ādažu ciema teritorijai starp Gaujas ielu, Vējupi,
Druvas ielu un Lauku ielu, ar mērķi - pamatot transporta un gājēju kustības perspektīvo
shēmu, piekļuvi īpašumiem un Vējupei, un noteikt ielu sarkanās līnijas atbilstoši
lokālplānojuma teritorijas robežas skicei (1.pielikums).

2.

Apstiprināt darba uzdevumu šī lēmuma 1.punkta izpildei (2.pielikums).

3.

Apstiprināt Telpiskās attīstības plānotāju Ivetu GRĪVIŅU par lokālplānojuma izstrādes
vadītāju.

4.

Noteikt I.Grīviņai speciālo piemaksu 30 % apmērā no viņai noteiktās mēnešalgas līdz
2019.gada 30.jūnijam par pašvaldības institūcijai būtiskas funkcijas nodrošināšanu.

5.

Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada domes 2018.gada 29.maija
lēmums Nr.124 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu ielu sarkano līniju
noteikšanai teritorijā starp Gaujas ielu, Druvas ielu un Vējupi.”
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