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Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Kastaņu ielai 

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma Ādažu novada dome 2020. gada 28. janvārī pieņēma 

saistošos noteikumus Nr.2/2020 “Pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas uzturēšanas kārtība Ādažu 

novadā” (turpmāk – Noteikumi), kuru 3. punkts nosaka, ka pašvaldības nozīmes ceļa  (turpmāk 

– ceļš) statusu nosaka pašvaldības dome pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā, vai 

ar domes lēmumu, ievērojot visus šādus nosacījumus: 

3.1.ceļš ir privātā īpašumā esošs nekustamais īpašums; 

3.2. vismaz 70 % no ceļa kopīpašniekiem rakstveidā apliecina savu piekrišanu 

pašvaldības nozīmes ceļa statusa piešķiršanai; 

3.3. statuss ir privātā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums nekustamajam īpašumam, 

kas noteikts sabiedrības interesēs: 

3.3.1. ceļš nodrošina piekļuvi vienotam ceļu un ielu tīklam pašvaldībā; 

3.3.2. ceļš ir publiski pieejams un sabiedrībai ir iespēja to brīvi izmantot; 

3.3.3. ceļš nodrošina piekļuvi sabiedrībai nozīmīgiem objektiem (piemēram, 

pirmsskolas izglītības iestādei, slimnīcai, skolai, u.tml.). 

 

Saskaņā ar Noteikumu 4. punktu pašvaldībai ir tiesības ceļa statusu noteikt arī pēc savas 

iniciatīvas. 

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā ir noteikts, ka  viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 

tīrību, t.sk. ceļu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana. Vienlaicīgi, kamēr ceļš nav nonācis 

pašvaldības īpašumā, vai arī pašvaldība tam nav noteikusi pašvaldības nozīmes ceļa statusu, 

nav pieļaujama domes finanšu līdzekļu ieguldīšana privātpersonas ceļa uzturēšanā.  

Ņemot vērā, ka pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā nav noteikti pašvaldības 

nozīmes ceļi un ielas, dome, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma (turpmāk – likums) 8.1 

panta otro daļu  šādu statusu var noteikt tikai ar administratīvu aktu, pirms lēmuma pieņemšanas 

noskaidrojot to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli, kuru zemes robežās atrodas 

pašvaldības nozīmes iela. 

2019.gada 23. aprīļa domes sēdē tika izskatīti  priekšlikumi par pašvaldības nozīmes ielas 

statusa noteikšanu Ādažu novadā privātpersonām piederošām ielām un ceļiem, tai skaitā 

Kastaņu ielai. 

Ādažu novada pašvaldībai pieder Kastaņu iela, kura ir savienota ar Valsts vietējās nozīmes 

autoceļu V50 Baltezers – Lāņi – Lapmeži (turpmāk – autoceļš V50) un pašvaldības ielu/ceļu - 

Ceriņu ielu, Garkalnē, Ādažu novadā. Piekļūšana pašvaldībai piederošajam Kastaņu ielas 

posmam no autoceļa V50 iespējama pa Kastaņu ielas posmu, kurš atrodas uz privātā īpašumā 

esošām zemēm (zemes vienība ar kadastra apz. 8044 012 0257 ietilpst nekustāmā īpašuma 

“Slokas” sastāvā; zemes vienība ar kadastra apz. 8044 012 0033 ietilpst nekustāmā īpašuma 

“Stekļi” sastāvā; zemes vienība ar kadastra apz. 8044 012 0467 ietilpst nekustāmā īpašuma 

“Kastaņu iela A” sastāvā; zemes vienība ar kadastra apz. 8044 012 0198 ietilpst nekustāmā 



īpašuma “Ēnas” sastāvā). Apdzīvotā vietā Garkalnē, Ādažu novadā atrodas satiksmes autobusu 

Nr. 6821 (maršruts Rīga – Ādaži – Kadaga) un Nr. 6822 (maršruts Rīga – Ādaži – Podnieki – 

Garkalne) apgriešanās laukums (pieturvieta “Garkalne”). Privātā īpašumā esošais Kastaņu ielas 

posms nepieciešams, lai nodrošinātu vienotu ielu un ceļu tīklu – Riekstu ielas, Ceriņu ielas, 

Kastaņu ielas savienojumu ar autoceļu V50. Kastaņu ielas posms nodrošina piekļuves iespējas 

19 īpašumiem.  

 2019.gada 19.jūlijā, Kastaņu ielas īpašniekiem (turpmāk – īpašnieki (kadastra apz. 8044 012 

0257, 8044 012 0467, 8044 012 0033, 8044 012 0198)) tika nosūtītas vēstules vienkāršā pasta 

sūtījumā (Nr. ĀND/1-12-5/19/794), kurā dome aicināja līdz 2019.gada 9.septembrim 

īpašniekus paust viedokli par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Kastaņu ielai. 

Vēstulē tika norādīts, ka atbildes nesaņemšanas gadījumā tiks uzskatīts, ka īpašniekam nav 

iebildumu  par pašvaldības nozīmes ceļa statusa noteikšanu īpašumā esošam ceļam vai ielai.  

Iebildumi no īpašniekiem netika saņemti. 

 

Nosakot ceļa statusu Kastaņu ielai atbilstoši Likuma 8¹ piektajai un sestajai daļai Kastaņu iela 

būs publiski pieejama, un līdz pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statusa atcelšanai ir aizliegts 

ierobežot transporta un gājēju kustību pa to, kā arī  pašvaldībai ir tiesības, informējot zemes 

īpašnieku, ierīkot jaunas inženierkomunikācijas — iekārtas, ierīces, ietaises, tīklus, līnijas un to 

piederumus —, ja tas ir nepieciešams sabiedrības interešu īstenošanai. 

 

Saskaņā ar Ādažu novada domes saistošo noteikumu Nr.2/2020 “Pašvaldības nozīmes ceļa vai 

ielas uzturēšanas kārtība Ādažu novadā” 3. punktu, Kastaņu iela atbilst visiem nosacījumiem, 

lai tai varētu piešķirt pašvaldības nozīmes ceļa statusu. 

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 8.1 pantu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 

pirmās daļas 2. punktā, Noteikumu 3. un 4. punktu, Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo 

daļu, 65.panta otro daļu,  kā arī Attīstības komitejas 2020. gada 11. augusta atzinumu, Ādažu 

novada dome 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt Ādažu novada pašvaldības nozīmes ielas statusu Kastaņu ielas posmam saskaņā ar 

grafisko pielikumu .  

2. Uzdot :  

2.1.Sabiedrisko attiecību daļai publicēt  lēmumu pašvaldības tīmekļa vietnē  www.adazi.lv 

kopā ar grafisko pielikumu. 

2.2. Saimniecības un infrastruktūras daļai izsūtīt lēmumu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem 

valdītājiem, kuru zemes robežās atrodas Kastaņu ielas posms, kuram saskaņā ar šo 

lēmumu ir noteikts pašvaldības nozīmes ielas statuss. 

2.3. Ceļu ekspluatācijas inženierim Noteikumos paredzētajā kārtībā piedalīties Kastaņu ielas 

posma, kuram ar šo lēmumu noteikts pašvaldības nozīmes ielas statuss uzturēšanā  

atbilstoši pašvaldības plānotajam budžetam.  

3. Par lēmuma izpildi atbildīgs Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājs.   

4. Par lēmuma izpildes kontroli atbildīgs – domes izpilddirektors.  

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  M.Sprindžuks 

 

 

http://www.adazi.lv/


Pielikums 
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GRAFISKIAS ATTĒLS 

Nekustamais īpašums “Kastaņu iela” kadastra apz. xx 

Pašvaldības nozīmes ielas statuss noteikts 0.3079 ha platībā 

 
 


