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LĒMUMS 
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2022. gada 25. aprīlī Nr. 180 

 

Par lokālplānojuma teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi 

nodošanu publiskajai apspriešanai 

 

Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja 1.redakciju lokālplānojuma teritorijai starp Gaujas 

ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi un tā pielikumus un tā gatavību publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

Lokālplānojuma 1.redakcija ir izstrādāta, lai noteiktu ielu sarkanās līnijas, noteiktu transporta 

infrastruktūras risinājumus un ielu kategorijas un izstrādātu perspektīvo transporta un gājēju 

plūsmu shēmu, nosakot piekļūšanas iespējas katrai zemes vienībai un Vējupei teritorijā starp 

Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi, Ādažos, Ādažu ciemā, lai nekustamajā 

īpašumā ar kadastra Nr. 80440080253 mainītu teritorijas funkcionālo zonējumu un izstrādātu 

papildu apbūves noteikumus, paredzot pasākumus kokaugu un meža vides saglabāšanai. 

Izvērtējot iesniegto lokālplānojuma projekta 1.redakcijas dokumentāciju (Paskaidrojuma 

raksts, Grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumui) tika konstatēts, ka 

lokālplānojums atbilst Ādažu novada ilgstspējīgas attīstības stratēģijai 2013. – 2037.gadam un 

Darba uzdevumam lokālplānojuma projekta izstrādāšanai. 

Pamatojoties uz 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” 82. punktu, Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumu 

Nr. 18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku 

ielu, Druvas ielu un Vējupi”, kā arī ņemot vērā domes Attīstības komitejas 13.04.2022. 

atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai lokālplānojuma 

1.redakciju teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi, Ādažu ciemā, 

Ādažu pagastā, Ādažu novadā.  

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no šā gada 3. maija līdz šā gada 3. augustam. 

3. Uzdot lokālplānojuma izstrādes vadītājai Ivetai GRĪVIŅAI-DILĀNEI izstrādāt 

sabiedriskās apspriešanas pasākumu plānu, ietverot sabiedrības informēšanu un drukātu 

informatīvo materiālu izvietošanu Ādažu novada administrācijas ēkā, Gaujas iela 33A, 

Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads. 

4. Pašvaldības administrācijas Teritorijas plānošanas nodaļai: 

4.1. līdz šā gada 3.maijam šo lēmumu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā un pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.adazi.lv; 

http://www.adazi.lv/


4.2. līdz šā gada 3. maijam paziņojumu par lokālplānojuma redakcijas publisko 

apspriešanu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un 

pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.adazi.lv, kā arī publicēt pašvaldības 

laikrakstā “Ādažu Vēstis”. 

5. Pašvaldības izpilddirektora 1. vietniekam kontrolēt lēmuma izpildi. 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 
 

http://www.adazi.lv/

