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Par atteikšanos no projekta īstenošanas 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – CND) 2020. gada 23. decembrī pieņēma lēmumu (6.§, 
Nr. 27), nolemjot piedalīties biedrības “Jūras zeme” izsludinātajā projektu iesniegumu 
pieņemšanas 11. kārtā ar projekta iesniegumu “Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšana, atpūtas 
vietu, labiekārtojuma, labierīcību, kempinga iespēju projektēšana un izbūve. Nobrauktuves uz 
pludmali izbūve glābšanas transportam” (turpmāk – Projekts).  

Projekts paredzēja paplašināt auto stāvlaukumu Lilastē, izbūvēt nobrauktuvi uz pludmali 
glābšanas transporta vajadzībām, izveidot atpūtas vietas, labiekārtojumu, labierīcības un vietu 
kemperu novietošanai. 

Lauku atbalsta dienests ar savu 2021. gada 17. marta lēmumu Nr. 04.6-11/21/160-e apstiprināja 
Projektu Nr. 21-04-FL02-F043.0210-000001, t.sk. kopējās attiecināmās izmaksas EUR 
397 475,71 apmērā, no tām EUR 357 728,14 ir publiskais finansējums.  

CND 2021. gada 12. maijā nosūtīja Dabas aizsardzības pārvaldei informāciju par Projektā 
paredzētajām darbībām, lūdzot saskaņot stāvlaukuma paplašināšanu pašvaldības īpašumā un 
paredzēto vietu betona plākšņu nobrauktuves izbūvei. 2021. gada 29. jūnijā tika saņemta 
atbildes vēstule, kurā tika pausts konceptuāls atbalsts Projekta īstenošanai, vienlaikus norādot 
uz nepieciešamību saņemt Valsts vides dienesta tehniskos noteikumus un saskaņojumu no 
valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”.  

Sagatavojot Projekta pieteikumu, tika ņemts vērā, ka ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministra 2020. gada 21. aprīļa rīkojumu Nr.1-2/66 ““Par dabas parka “Piejūra” dabas 
aizsardzības plāna apstiprināšanu” tika apstiprināts jaunais dabas parka “Piejūra” dabas 
aizsardzības plāns. Minētajā plānā ir ietverta stāvlaukuma pie jūras Lilastē paplašināšana, 
tostarp šīs teritorijas atmežošana, kā arī nobrauktuves izbūve glābšanas dienestu vajadzībām, 
kas pēc atbilstošo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanas, atvieglotu saskaņojumu 
saņemšanu atbildīgajās institūcijās un ļautu uzsākt projektēšanas darbus.   

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu 
projekts “Dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” tika 
izsludināts valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 20. maijā, bet saņemto iebildumu un 
nepieciešamo precizējumu dēļ tā apstiprināšana aizkavējās. Ministru kabinetā minētie 
noteikumi tika apstiprināti vien 2021. gada 9. novembrī 
(https://www.vestnesis.lv/op/2021/218.5). Pirms minēto noteikumu stāšanās spēkā Projektā 
plānoto aktivitāšu īstenošana būtu bijusi iespējama tikai saņemot Valsts vides dienesta 
tehniskos noteikumus un veicot ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu.  

Ādažu novada pašvaldība 2021. gada 11. augustā iesniedza BIS sistēmā Valsts vides dienesta 
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei adresētus iesniegumus tehnisko noteikumu saņemšanai 
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Projektā paredzēto darbību īstenošanai. 2021. gada 13. augustā tika nosūtīta arī vēstule valsts 
akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” ar lūgumu saskaņot glābšanas dienestiem paredzētās 
nobrauktuves izbūvi Lilastē. 

2021. gada 24. augustā  BIS sistēmā tika saņemts papildu informācijas pieprasījums no Valsts 
vides dienesta. Pieprasītā informācija tika apkopota un 2021. gada 2. septembrī iesniegta Valsts 
vides dienestam turpmākajai vērtēšanai. 

Ņemot vērā pastāvošo situāciju, Ādažu novada pašvaldība 2021. gada 7. septembrī ar vēstuli 
Nr. ĀNP/1-12-1/21/620 iesniedza Lauku atbalsta dienesta Pierīgas reģionālajā pārvaldē 
iesniegumu ar pagarināt dokumentu, tostarp iepirkumu dokumentācijas un līguma ar būvnieku, 
iesniegšanas termiņus par 6 (sešiem) mēnešiem, t.i., līdz 2022. gada 19. martam. Lauku atbalsta 
dienests ar savu 2021. gada 14. septembra lēmumu 04.6-11/21/588-e pagarināja iesniedzamo 
dokumentu iesniegšanas termiņu tikai līdz 2021. gada 19. decembrim.  

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2021. gada 6. oktobrī pieņēma lēmumu 
Nr. RI21VL0200 par atteikumu veikt ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu un izdot tehniskos 
noteikumus, pamatojot, ka pieteiktās projekta ietvaros veicamās darbības ir pretrunā ar spēkā 
esošo Ministru kabineta 2006. gada 14 marta noteikumiem Nr. 204 “Dabas parka “Piejūra” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

Nav saņemts valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” saskaņojums glābšanas dienestiem 
paredzētās nobrauktuves izbūvei Lilastē.  

Ņemot iepriekš minēto, nav iespējams ievērot Lauku atbalsta dienesta 2021. gada 14. septembra 
lēmumā 04-6-11/21/588 norādītos dokumentu iesniegšanas termiņus. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta otro daļu, Ādažu 
novada pašvaldības dome 

                                                                 NOLEMJ: 

1. Atteikties no projekta “Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšana, atpūtas vietu, 
labiekārtojuma, labierīcību, kempinga iespēju projektēšana un izbūve. Nobrauktuves uz 
pludmali izbūve glābšanas transportam” Nr. 21-04-FL02-F043.0210-000001 īstenošanas. 

2. Uzdot pašvaldības administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Vilim 
Zinkevičam par šo lēmumu informēt Lauku atbalsta dienestu un biedrību “Jūras zeme” trīs 
darbdienu laikā no lēmuma parakstīšanas dienas.  

3. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 
 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                        M. Sprindžuks 


