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2022.gada 23.martā        Nr. 144  
 

Par nekustamā īpašuma “Jaunparks”  lokālplānojuma  pilnveidotās redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai 

 
Ādažu novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) izskatīja SIA “Grupa93” (info@g93.lv),  
25.02.2022. iesniegumu un tā pielikumus (reģistrēts 25.02.2022.2, Nr. ĀNP/1-11-1/22/1132) ar 
lūgumu nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai lokālplānojuma 
nekustamā īpašuma “Jaunparks” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 007 05841, 
pilnveidoto 2. redakciju.  

Lokālplānojuma 1.redakciju dome ar 26.01.2022. lēmumu Nr. 22 “Par nekustamā īpašuma 
“Jaunparks” lokālplānojuma  1. redakcijas pilnveidošanu” uzdeva pilnveidot atbilstoši institūciju 
atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem. 

Izvērtējot iesniegto lokālplānojuma projekta 2.redakcijas dokumentāciju tika konstatēts, ka 
lokālplānojuma pilnveidotajā redakcijā ir ņemti vērā domes 26.01.2022. lēmuma Nr. 22, 1.1.-
1.5.apakšpunktu noteikumi. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu 
un 24.pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 90.punktu, domes 22.12.2020.gada lēmumu Nr. 
263 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Jaunparks”, kā arī ņemot 
vērā domes Attīstības komitejas 09.03.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai SIA “Grupa 93” pilnveidoto 
lokālplānojuma 2.redakciju nekustamā īpašuma “Jaunparks”, Ādaži, Ādažu ciems, Ādažu novads, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0584.  

2. Publiskās apspriešanas termiņu noteikt 1 (viens) mēnesis.  

3. Uzdot SIA “Grupa 93” izstrādāt sabiedriskās apspriešanas pasākumu plānu, ietverot sabiedrības 
informēšanu un drukātu informatīvo materiālu izvietošanu lokālplānojuma teritorijā un domes 
ēkā. 

4. Lēmumu par lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu piecu darba dienu 
laikā pēc tā stāšanās spēkā ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un 
pašvaldības mājaslapā www.adaži.lv. 

5. Paziņojumu par lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu ievietot 
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības mājaslapā www.adaži.lv, kā 
arī publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ādažu vēstis”. 

6. Par lēmuma izpildi atbild Teritorijas plānošanas nodaļa. 
 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks  


