
 

APSTIPRINĀTI 

Ar Ādažu novada domes 

2019.gada 29.janvāra sēdes 

lēmumu Nr. 18 

 

DARBA UZDEVUMS 

 LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI IELU SARKANO LĪNIJU NOTEIKŠANAI 

TERITORIJĀ STARP GAUJAS IELU, LAUKU IELU, DRUVAS IELU UN 

VĒJUPI 

 

1. Lokālplānojuma izstrādes pamatojums 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 20.pants, 24.pants pirmā un otrā daļa, Ministru 

kabineta 2014..gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 33.-37.punkts un 75.-95.punkts, un Ādažu novada 

domes 2019.gada 29.janvāra sēdes lēmums Nr.18 

2. Lokālplānojuma mērķis 

Pamatot perspektīvo gājēju un transporta kustības shēmu, piekļuvi īpašumiem un Vējupei un 

noteikt ielu sarkanās līnijas. 

3. Lokālplānojuma teritorija 

Ādažu ciema daļa starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi (1.pielikums). 

4. Darba uzdevumi: 

4.1. Noteikt ielu sarkanās līnijas teritorijā starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un 

Vējupi. 

4.2. Noteikt transporta infrastruktūras risinājumus un ielu kategorijas. 

4.3. Izstrādāt perspektīvo transporta un gājēju plūsmu shēmu, nosakot piekļūšanas iespējas 

katrai zemes vienībai un Vējupei. 

4.4. Izstrādāt lokālplānojumu saskaņā ar šo uzdevumu, Ministru kabineta 14.10.2014. 

noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” un citiem uz teritorijas plānošanu attiecināmiem normatīvajiem aktiem. 

5. Darba saturs 

Saskaņā ar  Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.4. nodaļas prasībām. 

6. Izstrādes kārtība: 

Saskaņā ar  Ministru kabineta 14.10.2014. Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 5.2. nodaļas prasībām. 

7. Izstrādāšanas nosacījumi: 

7.1. Lokālplānojumu izstrādāt topogrāfiskā plāna LKS-92 koordinātu sistēmā, saskaņā ar 

SIA “Mērniecības datu centrs” datiem. 

7.2. Lokālplānojumu izstrādāt, ievērojot valsts institūciju izsniegtos nosacījumus 

lokālplānojuma izstrādāšanai. Pieprasīt nosacījumus un, ja nepieciešams, arī atzinumus 



 

par izstrādāto lokālplānojuma redakciju no šādām institūcijām - VVD Lielrīgas 

reģionālā vides pārvalde, Dabas aizsardzības pārvalde, Veselības inspekcija, VZD 

Lielrīgas reģionālā nodaļa, AS “Sadales tīkls”, AS “Latvijas Gāze”, SIA “Ādažu 

Ūdens”, SIA “Lattelecom”. 

7.3. Paziņojumu par lokālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu ievietot Ādažu novada 

domes tīmekļvietnē, teritorijas plānošanas informatīvajā sistēmā “Tapis”, publicēt 

informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis” un nosūtīt lokālplānojuma teritorijā esošo 

nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kā arī izziņot citos 

sabiedrībai pieejamos veidos. 

7.4. Lokālplānojuma projekta publisko apspriešanu organizēt Ministru kabineta 14.10.2014.  

noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 5.2. nodaļā noteiktā kārtībā. 

7.5. Paziņojumus (arī par plānotajiem publiskās apspriešanas pasākumiem) publicēt 

informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”, domes tīmekļvietnē, sistēmā “Tapis”, nosūtīt 

lokālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem 

valdītājiem), kā arī izziņot citos sabiedrībai pieejamos veidos. 

7.6. Darba izstrādāšanas gaitā pārskatus par publiskās apspriešanas rezultātiem un 

institūciju nosacījumiem un atzinumiem, kā arī lokālplānojuma projektu (drukātā un 

digitālā veidā (*dgn vai  *dwg, *doc failu veidā)) iesniegt Ādažu novada būvvaldē. 

7.7. Paziņojumu par lokālplānojuma projekta apstiprināšanu publicēt informatīvajā 

izdevumā “Ādažu Vēstis”, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, domes tīmekļvietnē, 

sistēmā “Tapis” un izziņot citos sabiedrībai pieejamos veidos.  

7.8. Lokalplānojuma galīgo redakciju iesniegt Ādažu novada domē, pievienojot grafiskos 

materiālus digitālā formā (*dgn vai  *dwg failu veidā) un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumus *pdf formātā. 

7.9. Apstiprināto lokālplānojumu noformēt 3 (trīs) sējumos un elektroniskā datu nesējā 

(CD). 

7.10. Darba uzdevuma derīguma termiņš ir 2 gadi 

 

 

Lokālplanojuma izstrādes vadītāja:        I.Grīviņa 


