
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 25.jūnijā         Nr.126 

 

Par grozījumiem 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi 

teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi”  

 

Ādažu novada dome 29.01.2019. pieņēma lēmumu Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta 

izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi” (turpmāk - Lēmums). 

Lēmuma izpildes gaitā tika pieprasīti nosacījumi no 14 institūcijām., kā arī domes 

informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis” un tīmekļvietnē www.adazi.lv tika publicēts 

ziņojums par lokālplānojuma uzsākšanu un aicinājums iesniegt priekšlikumus. Līdz 

31.05.2019. tika saņemti nosacījumi no 11 institūcijām un 2 priekšlikumi no privātpersonām.  

Uzsākta iesniegto nosacījumu un priekšlikumu apkopošana. Vienlaicīgi, ir uzsākta jaunas 

adresācijas sistēmas un transporta kustības shēmas sagatavošana. Lokālplānojumu risinājumu 

saprotamākai ilustrēšanai Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrā ir pieprasīta Ādažu 

novada ortofotokarte ar 0.25 m izšķirtspēju. 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15.panta 

vienpadsmitā daļa nosaka, ka darbinieks var saņemt speciālo piemaksu par pašvaldībai 

būtisko funkciju nodrošināšanu, un ka piemaksa regulāri pārskatāma ne retāk kā reizi 

pusgadā, izvērtējot tās nepieciešamību un pamatojumu. 

Lokālplānojuma izstrāde tiek veikta pēc pašvaldības iniciatīvas un ir saistīta ar pašvaldības 

būtisku funkciju nodrošināšanu. Saskaņā ar lokālplānojuma darba uzdevumu un izstrādes 

grafiku, kā arī darba un apstrādājamās informācijas lielo apjomu, lokālplānojuma 

izstrādātājam  ir nosakāma speciālā piemaksa. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 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, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

Veikt grozījumu Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokalplānojuma 

projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi”, izsakot tā 

lemjošās daļas 6. un 7.punktu šādā jaunā redakcijā: 

“6. Lokālplānojuma izstrādes vadītājai I.Grīviņai līdz š.g. 20.decembrim iesniegt domei 

ziņojumu par lokālplānojuma projekta izstrādes uzdevuma izpildes rezultātiem. 

7. Noteikt lokālplānojuma izstrādes vadītājai I.Grīviņai speciālo piemaksu 30 % apmērā 

no viņai noteiktās mēnešalgas par pašvaldības institūcijai būtiskas funkcijas 

nodrošināšanu līdz š.g. 31.decembrim.” 

 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 

http://www.adazi.lv/

