
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 
 2021.gada 23.martā          Nr.55 

 

Par smilts ieguvi Gaujā   

 

Ādažu novada dome izskatīja SIA “LENA”  (reģ. Nr. 40103494633,  Zemeņu iela 2, Dreiliņi, 

Stopiņu novads LV-2130) (turpmāk – Iesniedzējs)) š.g. 18.marta iesniegumu (reģ. Nr. ĀND/1-

18/21/799), kurā Iesniedzējs lūdz domes piekrišanu veikt Gaujas gultnes tīrīšanu posmā lejpus no 

tilta uz Kadagu līdz īpašumam “Vectiltiņi”, paredzot izveidot smilts atbērtni īpašumā 

‘’Vectiltiņi”un realizēt iegūto materiālu. Iesniedzēja ieskatā tādejādi tiktu atjaunota vēsturiskā 

uzņēmējdarbība īpašumā “Vectiltiņi” un Gaujas straumes virziena maiņa, lai pasargātu kreisā 

krasta eroziju. Iesniedzējs lūdz domi sniegt atzinumu par to, ka plānotā saimnieciskā darbība atbilst 

Ādažu novada domes teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. 

Pašvaldības ieskatā Gaujas gultnes tīrīšanas un padziļināšanas darbu izpilde ir atļaujama, jo tas 

koriģēs straumes virzienu un samazinās krasta straujo eroziju Ādažu novadam nozīmīgā upes 

posmā. Darbu izpildes zona paredzēta upes daļā, kur Valsts vides dienests veica sākotnējo ietekmes 

uz vidi novērtējumu un uz kura pamata 2008.gada 14.novembrī tika izdoti tehniskie noteikumi 

Nr.5-8/1572. 

Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra noteikumu Nr.633 „Zemes dzīļu izmantošanas kārtība 

iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā” 41.punktā noteikts, ka domei, kuras administratīvajā 

teritorijā atrodas iesniegumā par licences laukuma noteikšanu iekšzemes publiskajos ūdeņos 

minētais licences laukums, jāsniedz atzinums par to, vai licences laukuma noteikšana nav pretrunā 

ar spēkā esošajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.  

Izvērtējot Ādažu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, konstatēts: 

1) Ādažu novada attīstības programmas (2016-2022) I. sējuma sadaļā par esošās situācijas 

raksturojumu minēts, ka zemes dzīļu aizsardzības jomā smilšu ieguvei Gaujā ir perspektīva; 

2) nekustamajam īpašumam “Vectiltiņi” ir izstrādāts lokālplānojums (turpmāk – 

Lokālplānojums), kas apstiprināts ar domes 20.06.2017. lēmumu Nr.137 “Par nekustamā 

īpašuma „Vectiltiņi” lokālplānojuma apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.18/2017 

„Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Vectiltiņi” lokālplānojuma grafiskā daļa 

un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”. Saskaņā ar Lokālplānojumu 

īpašums “Vectiltiņ” atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā (R), transporta infrastruktūras 

teritorijā (TR) un dabas un apstādījumu teritorijā (DA). Rūpnieciskās apbūves teritorijā ir 

atļauti šādi teritorijas galvenie izmantošanas veidi: derīgo izrakteņu ieguve (13004), 

inženiertehniskā infrastruktūra (14001), transporta lineārā infrastruktūra (14002), noliktavu 

apbūve (14004). 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Ministru kabineta 2012. gada 18. septembra noteikumu Nr.633 

„Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā “41.punktu, kā arī 

Finanšu komitejas 16.03.2021. atzinumu, Ādažu novada dome  



NOLEMJ: 

Atzīt, ka SIA “LENA” plānotā virszemes ūdensobjekta tīrīšana un padziļināšana, kā arī smilts 

atbērtnes izveidošana īpašumā “Vectiltiņi” (kadastra numurs 80440040019), nav pretrunā ar Ādažu 

novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.  

Pielikumā:  Licences laukuma plāns, uz 1 lpp. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs               M.Sprindžuks 

 


