
 
 

LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

    

2022. gada 24.  augustā        Nr. 386 

Par satiksmes organizācijas izmaiņām Liepu alejā un Ludmilas Azarovas ielā 

Ādažu novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) izskatīja Madaras Urbānes - Stalbovas 

(turpmāk - Iesniedzējs), 30.06.2022. iesniegumu (turpmāk – iesniegums), kurā Iesniedzējs lūdz 

atjaunot dzīvojamās zonas statusu Liepu alejā un Ludmilas Azarovas ielā, Carnikavā.  

Izvērtējot iesniegumā minētos apstākļus, dome konstatēja: 

1. Liepu aleja, Carnikavā - asfaltēta iela, platums aptuveni 3.5 metri, nomales dažāda platuma. 

Ātrums noteikts ar zonas (30 km/h) zīmi. Uz ielas ir izveidoti ātrumvaļņi, kas atbilstoši 

ātrumam apzīmēti ar ceļa zīmi, signālstabiņiem un ceļa apzīmējumu. Atgādinājums par 

ātruma ierobežojumu ir arī 952. horizontālā apzīmējuma veidolā. 

2. Ludmilas Azarovas iela, Carnikavā - asfaltēta iela, seguma platums aptuveni 3 m, nomales 

dažāda platuma. Ātrums noteikts ar zonas (30 km/h) zīmi. Uz ielas ir izvietots ātrumvalnis, 

kas atbilstoši ātrumam apzīmēts ar ceļa zīmi, signālstabiņiem un ceļa apzīmējumu. 

3. Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumiem Nr. 279 “Ceļu satiksmes 

noteikumi”: 

3.1. dzīvojamā zona ir apbūvēta teritorija (dzīvojamais masīvs, atpūtas vieta) vai tās daļa, 

kurā iebraukšana apzīmēta ar 533. ceļa zīmi, bet izbraukšana – ar 534. ceļa zīmi; 

3.2. dzīvojamā zonā gājējiem, velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem atļauts 

pārvietoties pa ietvēm un pa brauktuvi visā tās platumā; 

3.3. dzīvojamā zonā aizliegts stāvēt transportlīdzekļiem ar iedarbinātu motoru ilgāk par 

piecām minūtēm; iebraukt kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 5 t, kā arī 

traktortehnikai (izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams kravas iekraušanai, izkraušanai 

vai darbu veikšanai) un autobusiem, kuru garums pārsniedz 6 m (izņemot gadījumus, 

ja tas nepieciešams pasažieru iekāpšanai vai izkāpšanai no tā). 

4. 2019. gada maija Ceļu drošības audita atzinumā Nr. 06-AD/19-87 "Satiksmes organizācijas 

iecere. Dzīvojamās zonas iespējamība Liepu alejā, L. Azarovas, Rūpnieku, Ceriņu, 

Mērnieku ielās, Carnikavā" (turpmāk - CSDD atzinums) norādīts: 

4.1. Dzīvojamā zona tiek speciāli projektēta un izveidota ar mērķi dot visa veida prioritātes 

gājējiem un velosipēda vadītājiem. Dzīvojamā zona pamatā ir paredzēta kā 

socializācijas vieta iedzīvotājiem, kā vieta, kur bērni var legāli un droši uzturēties un 

spēlēties. Dzīvojamā zona ir teritorijas pie mājas turpinājums un neprasa abu elementu 

fizisku robežu (žogu) veidošanu. 

4.2. Labi izveidotā dzīvojamā zonā rodas iespaids, ka automobilis tikai nejaušības dēļ ir 

iemaldījies teritorijā, kur notiek cilvēku dzīve bez automobiļu klātbūtnes. “Zona” 
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noteikti jāuztver nevis kā kāda viena iela vai tās posms, bet gan kā ceļu tīkla daļa ar 

vienādiem ierobežojumiem un pieļāvumiem. 

4.3. Tieša apdzīvotas vietas ielu transformēšana par dzīvojamām zonām tikai ar ceļa zīmju 

palīdzību parasti nesniedz vēlamo rezultātu, jo šādām ielām jābūt projektētām atbilstoši 

dominējošajām gājēju un velosipēdistu interesēm. 

4.4. Diemžēl 533. ceļa zīmes nav pareizākais satiksmes organizācijas rīcības veids, tikai 

formāli pasludinot nesakārtotu vidi par gājēju un velosipēdistu prioritāšu zonu, nosakot 

tiem priekšroku. 

4.5. Labas un mūsdienīgas dzīvojamās zonas izbūve ir uz komplicētas projektēšanas un 

izbūves pasākumiem balstīta satiksmes teritorijas ierīkošana, kas tiešām kalpos savam 

mērķim, nodrošinot gājējiem un velosipēdistiem drošus apstākļus un novēršot lieku 

transportlīdzekļu iebraukšanu šādās teritorijās. Neatbilstoši izveidotu satiksmes telpu 

apzīmēšana ar 533. ceļa zīmēm nerada nepieciešamos priekšnosacījumus gājēju un 

velosipēdistu drošībai un rezultāts var kļūt bīstams visiem satiksmes dalībniekiem. 

5. Saskaņā ar CSDD atzinumu, audita grupa neiesaka Liepu alejā un Ludmilas Azarovas ielā, 

Carnikavā, plānot dzīvojamās zonas. 

6. Pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” ieskatā situāciju iespējams uzlabot, 

veicot preventīvus pasākumus ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas kontrolei iesniegumā 

minētajā teritorijā. 

7. Tautsaimniecības komiteja 09.08.2022., izskatot iesniegumu un noklausoties pašvaldības 

aģentūras “Carnikavas komunālserviss” direktora ziņojumu, atzina CSDD atzinumā 

izteiktos ierosinājumus par nebūtiskiem un atbalstīja Iesniedzēja priekšlikumu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta 

pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Izvietot ceļa zīmi NR.533 “Dzīvojamā zona” Liepu alejā un tās šķērsielās, Ludmilas 

Azarovas ielā un tās šķērsielās. 

2. Ādažu novada pašvaldības policijas priekšniekam un pašvaldības aģentūras 

“Carnikavas komunālserviss” direktoram nodrošināt lēmuma 1. punkta izpildi. 

3. Pašvaldības izpilddirektora 1. vietniekam veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks  


