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CARNIKAVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2017. – 2029. GADAM UN 
VIDES PĀRSKATA PROJEKTA  

publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu 
izskatīšanas sanāksmes 

PROTOKOLS 

 

SANĀKSMES NORISES DATUMS UN VIETA: 2017. gada 27. aprīlis, Carnikavas pamatskolas aktu 
zāle, 2. stāvs, Nākotnes iela 1, Carnikava 

SANĀKSMI VADA: Sarmīte Lesiņa, SIA “Grupa93” 

PROTOKOLĒ: Klinta Alpa, SIA “Grupa93” 

SANĀKSMES DALĪBNIEKI: Skat. 1. pielikumu 

SANĀKSMES SĀKUMS: plkst. 18:00 
 
 
SANĀKSMES GAITA: 

S. Lesiņa klātesošos iepazīstina ar sanāksmes mērķi un darba kārtību, iepazīstina ar publiskās 
apspriešanas laikā saņemtajiem institūciju atzinumiem un fizisko/juridisko personu priekšlikumiem, 
t.sk. biedrības ”Garciemieši” kolektīvo iesniegumu, sniedz komentāru par katra saņemtā 
priekšlikuma/atzinuma ievērtēšanas vai noraidīšanas iemesliem.  

M. Nikmane papildina S. Lesiņas teikto vides jautājumos. 

Sanāksmes dalībnieks/ biedrības “Garciemieši” pārstāvis: Iebildums. Jūs runājiet par labiekārtošanu 
– dabas taku izveidi. Mūsu priekšlikumā bija norādīts, ka mēs neizslēdzam šo iespēju, bet ņemot vērā 
to, kuru teritoriju bija paredzēts nodēvēt par M1, uzskatām, ka šajā teritorijā nekādu objektu būvniecība 
nebūtu labvēlīga. Nav tā, ka gribam aizliegt jebkāda veida labiekārtojumu – gribam ierobežot 
būvniecību. 

S.Lesiņa: Ar M1 apzīmēti meži, kas atrodas Piejūras dabas parka teritorijā. Nosakot atļautās 
izmantošanas spektru šajā zonā esam vadījušies pēc piemēra kaimiņu – Saulkrastu, Ādažu novadu TP. 
Nav pretrunas ar ĪADT mērķiem. Konkrētie apjomi un to izvietojuma iespējas jebkurā gadījumā būt 
pakārtoti IADT dabas parks “Piejūra”  individuālajiem izma 

M.Nikmane: M1 ir meži īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, visi meži, kas ir dabas parkā “Piejūra”, 
parkam ir funkcionālais zonējums, tiks izstrādāts jauns dabas aizsardzības plāns, kur tiks skatīta 
labiekārtojuma nepieciešamība konkrētās vietās. Parkam ļoti iespējams tiks izstrādāti jauni individuālie 
izmantošanas un aizsardzības noteikumi. Uz M1 zonu virsū ir dabas parka funkcionālais zonējums un 
individuālie noteikumi, ko nosaka dabas parka katras funkcionālās zonas izmantošana. Jāturpina sekot 
līdzi dabas aizsardzības plāna izstrādei. 

Sanāksmes dalībnieks/ biedrības “Garciemieši” pārstāvis: Lūgums pašvaldībai informēt biedrību 
“Garciemieši” par dabas aizsardzības plāna publisko apspriešanu. 

S.Lesiņa turpina izklāstīt un komentēt katru no saņemtajiem, tostarp biedrības “Garciemieši” 
priekšlikumiem. 
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Sanāksmes dalībnieks/ biedrības “Garciemieši” pārstāvis: Jūs savā skaidrojumā izlaidāt 
pamatojumus, kādēļ  biedrība “Garciemieši” vēlamies, lai tiktu veikti konkrētie grozījumi TP 1.redakcijā 

S.Lesiņa: Apliecinu, ka esam ar tiem iepazinušies, bet, mūsuprāt, Jūsu izteiktās bažas nav pamatotas. 
Tas ir mūsu, kā profesionālu  TP izstrādātāju viedoklis. Varam piefiksēt, ka biedrība  paliek pie saviem 
pamatojumiem un viedoklis nav mainījies. 

Sanāksmes dalībniece/ biedrības “Garciemieši” pārstāve:: Izskaidrojiet lūdzu, kas ir “mēs”. 

S. Lesiņa atkārtoti iepazīstina ar uzņēmumu SIA “Grupa93” un konkrētajiem speciālistiem, kas 
strādājuši pie plānojuma izstrādes. 

Sanāksmes dalībniece/ biedrības “Garciemieši” pārstāve: Vai vide skar arī cilvēkus vai tikai dabu? 
Manuprāt vide skar arī cilvēkus, kas tur dzīvo. Vai iedzīvotāju viedoklis vispār kādreiz tiek ņemts vērā? 

S.Lesiņa: Uzklausām visas puses, izsakām publiski savus komentārus un viedokli. 

M.Nikmane: Jau mēnesi norit publiskā apspriešana, martā bija publiskās apspriešanas sanāksme, kas 
bija plaši apmeklēta. Nerunājam tikai par dabu, runājam arī par ražošanu, attīstības iespējām. Piejūras 
dabas parks Jūsu novadā aizņem ļoti plašas teritorijas un tas ir respektēts gan līdzšinējā laikā gan jaunajā 
TP. 

Sanāksmes dalībniece/ biedrības “Garciemieši” pārstāve: Runa iet nevis par dabas parku, bet par 
konkrētajām teritorijām, kur dzīvo konkrēti cilvēki. Atgriežamies tur, kur bijām pirms 5 gadiem ar 
pludmales apbūvi, diskotēkām un narkomāniem. Šis ir kāja durvīs, lai viņi atgrieztos. 

S. Lesiņa: Atkārtoti paskaidro, ka no  TP izstrādātāja viedokļa raugoties biedrības “Garciemieši” 
iesniegto iebilžu pamatā ir nepamatotas bažas. Protokolā tiek fiksēts, ka klātesošie biedrības 
“Garciemieši” pārstāvji  atkārtoti akcentē un uztur  apspriešanas ietvaros iesniegtās iebildes. Šīs dienas 
sanāksmes mērķis ir klātienē paskaidrot izstrādāju viedokli attiecībā uz saņemtajiem  priekšlikumiem 
un  fiksēt sanāksmes dalībnieku viedokļus. Mēs šodien nepieņemam lēmumu. Diskusijas mērķis ir, lai 
tālāk lēmējiem nonāktu visi viedokļi un argumenti, kas ir izskanējuši. 

A.Timofejevs: Argumentējot pret priekšlikumiem, vairākas reizes pieminējāt vārdu ilgtspējība. 
Ilgtspējības pamati ir ekonomika, sabiedrība un daba/vide. Pēc kādas metodes, ar kādiem kritērijiem jūs 
izvērtējāt šos 3 faktorus, lai pateiktu publikas priekšā, ka šiem priekšlikumiem no ilgtspējības viedokļa 
būs pozitīva ietekme? Es redzu pozitīvu ietekmi tikai uz vienu ilgtspējības faktoru – ekonomiku.  

S.Lesiņa: Par savstarpējo sakaru – pludmale, tās izmantošana, tendences, infrastruktūra, kura var 
sekmēt antropogēno slodzi, ļoti rūpīgi tika vērtētas un analizētas nacionālās mēroga Piekrastes 
infrastruktūras tematiskā plānojuma izstrādes ietvaros. Bija atsevišķa izpēte  par antropogēno slodzi u.c. 
un tika salīdzināts ar esošo infrastruktūru, kāda ir sakarība/atbilstība pret to, ko redzam dabā. Skaidri 
saprotams, ka interese par Carnikavas pludmali ir tikai augšupejoša. Ir iedzīvotāji, kuriem šeit ir īpašumi 
un apmeklētāji, kuri ir un būs – jautājuma būtība – kā nodrošināt  atbilstošu publiskās infrastruktūras 
attīstību. Nevis noteikt, ka visa pludmale ir paredzēta jebkādām aktivitātēm, bet kur mērķtiecīgi tiek 
domāts kā veidot šo labiekārtojumu, lai regulētu plūsmas. Tādā veidā tika skatīts šis ilgtspējības faktors. 
Nākamais – Carnikavas novada publisko ūdeņu tematiskais plānojums, kas tikai integrēts teritorijas 
plānojumā. Tālāk jau konkrētos labiekārtojuma projektos to var analizēt. Nekur TP nepasaka, ka atļautā 
izmantošana ir diskotēka vai narkotiku lietošana. 

Sanāksmes dalībnieks: Pēc būtības jūs uz manu jautājumu neatbildējāt. Jūs sakāt, ka iedzīvotāju skaits 
pieaugs. 

S.Lesiņa: Apmeklētāju skaits, nevis iedzīvotāju, ciema robežas netiek paplašinātas. 

Sanāksmes dalībnieks: Iedzīvotāju skaits Latvijā samazinās., uz kā rēķina pieaugs? 
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S.Lesiņa: Runa iet par pludmales apmeklētājiem sezonā. Ir pieejams izpētes materiāls par apmeklētāju 
plūsmām un tendencēm. 

M.Nikmane: Šī informācija ir iekļauta vides pārskatā. 

Sanāksmes dalībnieks: Atsūtiet tos pētījumus uz kuru pamata sakiet, ka uzlabota infrastruktūra vēl 
vairāk nepalielina apmeklētāju plūsmu. 

S.Lesiņa: Publiski, kam interesē šis jautājums – VARAM mājas lapā zem sadaļas “Piekrastes 
tematiskais plānojums” ir pieejami visi šī darba ietvaros veiktie pētījumi – apmeklētāju plūsmu izpēte, 
antropogēnās slodzes izpēte. Ja nepieciešams,  varam nosūtīt uz e-pastu. 

M.Nikmane: Informācija, kas attiecas tieši uz Carnikavas novadu no šiem vērtējumiem ir iekļauta Vides 
pārskatā, tas ir pieejams jau kopš sabiedriskās apspriešanas sākuma Carnikavas novada mājas lapā kopā 
ar teritorijas plānojuma materiāliem. 

E.Bisenieks: Nav runa par Jūsu kvalifikāciju, bet par pašvaldības interesēm un iedzīvotāju interesēm, 
kur katrs velk deķi uz savu pusi un jūs esat tam visam pa vidu. Līdz ar to jāsaprot arī šīs bažas. Jautājums 
– teritorijas, kas ar violetu krāsu iezīmētas no dienvidiem uz dzelzceļa. Domātas rūpnieciskai apbūvei 
gar ceļu, kas iet Z-D virzienā. Nav runa par to, ka kāds gribētu iznomāt velo vai mazu sveču fabriku 
uzbūvēt, runa iet par loģistiku. Ja šī teritorija tiks apbūvēt ar loģistikas celtnēm – vai gribēsim tādā 
garāžu vidē ar intensīvu transportu dzīvot? Es negribētu. 

S.Lesiņa: Fiksējam jūsu viedokli. Kurā pusē jūs dzīvojat? 

E.Bisenieks: Otrā pusē dzelzceļam, tas mani neskar, bet sakars būs tad, kad sāksies putekļi un troksnis. 
Nav runa par mani, bet par to vai Carnikavā ko tādu vajag. 

M.Nikmane: Kāds ir jūsu priekšlikums, ko tur vajag? 

E.Bisenieks: Jāierobežo lielos rūpnieciskos objektus. 

M.Nikmane: Loģistikas apjomu ierobežot? 

E.Bisenieks: Loģistiku kā tādu. Šobrīd viņa ir iezīmēta tā, bet viņu var paplašināt jebkurā virzienā. 

S.Lesiņa: Pareizi saprotu, ka būtu vajadzība veidot kritērijus par mērogu uz ko vērsāt uzmanību? Jo 
šobrīd atļautā izmantošana ir vieglās rūpniecības uzņēmumi, transporta apkalpojošā infrastruktūra, 
noliktavu apbūve. Katra pašvaldība vairs nevar individuāli definēt savus jēdzienus, kā agrāk.  

E.Bisenieks: Tagad vienā formulējumā iet iekšā sākot no ziloņa un beidzot ar odu. 

M.Nikmane: Bīstamo vielu lietošana un fasēšana arī noliktavās iekārtu uzlikšana ir aizliegta, jo tā visa 
ir smagā rūpniecība. Tur nav viss. 

S.Lesiņa: Citē būvnoteikumus par būvvaldes tiesībām izteikt konkrētas prasības konkrētām iecerēm.  

M.Nikmane: Baža ir par transportu vai arī to, kas notiks tur iekšā? 

E.Bisenieks: Tie ir absolūti saistīti jēdzieni. 

M.Nikmane: Ar tiem var strādāt, piemēram, par bīstamo vielu lietošanu – ko neierobežo likums par 
piesārņojumu, var ielikt TIAN prasību, ka sājā teritorijā var veikt darbības ar vielām un produktiem tādā 
apmērā, lai šis objekts nekļūtu par vietējas nozīmes paaugstinātas bīstamības objektu. Arī 
piesaistāmajam transportam, var mēģināt noteikt procentu no esošā. 

S.Lesiņa: Saprotami nodalāma transporta plūsmu iespēja nešķērsojot Garciema daļu. Tas ir atrisināms. 

E.Bisenieks: Nav būtiski formulējumi, bet psiholoģiskais efekts, piemērs par Bauskas šoseju. 

Z.Varts: Ir zīme, kas aizliedz iebraukt, atļaujas ir vajadzīgas. 
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S.Lesiņa: respektējam jūsu viedokli, bet kontekstā raugoties, industriālās teritorijas ir nelielas, 
pašvaldība neredz, kur vēl citur varētu piedāvāt. 

Sanāksmes dalībnieks: Runājot par šo teritoriju, nav iedomājams, ka tur varētu uzsākties būvniecība 
bez publiskās apspriešanas, ko nepieļauj būvniecības likums. Tā ir polderu teritorija, nevar uzbūvēt 
lielus angārus, gruntsūdeņu līmeņi augsti. Teritorijas ir aizaugušas ar zāli – būtībā degradētas teritorijas. 
Jautājums vai dot šādu krāsu vai turpināt nākamos 12 gadus ar aizaugšanu, kur īpašnieki faktisku neko 
nav darījuši. 

E.Bisenieks: Tur es jums piekrītu. 

S. Lesiņa: TP ietvaros dodam iespēju izstrādāt detālplānojumu un attīstīt teritorijas; TP kompetence 
neizslēdz nevienā mirklī visus tālākos saskaņošanas procesus, kuriem jāiet cauri, lai realizētu konkrētu 
attīstības ieceri. 

D. Pūka: Jaunā tilta būvniecība. Savienojums ar Rīgu. Jautājums – cik tālu ir Eiro Velo izbūve? 

S. Lesiņa: Šobrīd Carnikavs novada ietvaros IVN process ir stadijā, kad publiski ir pieejami 
precizējumi, kas publicēti Carnikavas mājas lapā un izstrādātāja SIA Latekoil mājas lapā. IVN process 
ir noslēdzošajā stadijā. Pēc šī tiks sagaidīts VPVB gala atzinums un rezultātā pašvaldība pieņem lēmumu 
par trases novietojumu. Tas attiecas uz Carnikavas novada teritoriju, par tālākām sasaistēm ar Rīgu un 
Saulkrastiem mums konkrētas informācijas nav. Piekrastes kopējais tematiskais plānojums uzsvēra kā 
prioritāti, ka vienojošais elements, kas ir piekrastes pašvaldībām no publiskās infrastruktūras aktuāls kā 
mērķa objekts investīciju piesaistei ir Eiro Velo 13. 

M. Nikmane: Process nav ātrs. Biroja atzinums, tad pašvaldība akceptē paredzēto darbību vienā no 
variantiem noteiktā novietojumā ar noteiktu tehnoloģiju un tālāk var sākties projektēšana. 

M.Jērums: Par rūpniecisko daļu pie Garciema. Papildus transports. Tranzīts. Gribu dzīvot kā 
Saulkrastos, nav izrēķināts kādas būs transporta plūsmas. ½ cilvēku šeit dzīvo vasarnieki, kuru intereses 
arī jāņem vērā. Mans viedoklis, ka šeit nevar būt nekāda rūpniecība. M. Jērums informē par apbūvi 
applūstošajā teritorijā, aiz Dzirnupītes pa labi. Nav ņemta vērā tauvas josla pie vecajiem Cēlājiem, laivu 
iela, ciematiņš. Privātā teritorija ielas malā. Sāk brukt krastmala. Uzraksts “Privāts”. 

S.Lesiņa: Ziņa par to, ka netiek ievērota tauvas josla? 

M.Jērums: Es nezinu vai tur irt tauvas josla. Zīme “Privāts” uzlikta.  

Z.Varts: Pa vidu iet pašvaldības ceļš, labajā pusē ir privāts zemes gabals, kuru Gauja grauž, krasta 
stiprinājums. Sāpe – makšķernieki atstāj atkritumus. Privāta zemes strēmele. Nevienu prom nedzen, tur 
var iet gar krastu. 

M.Nikmane: Uzraksts “Privāts” neatceļ tauvas joslu. 

S.Lesiņa: Tauvas joslas nosacījumus regulē Zvejniecības likums. Jums kā kājām gājējam ir pilnīgas 
tiesības bez saskaņojuma ar zemes īpašnieku  tauvas joslu izmantot kājām iešanai. TP šo jautājumu 
nevar citādāk ietekmēt, kā jau to regulē Zvejniecības likums.  

S.Lesiņa komentē priekšlikumu kopumu, kas vēl nav izrunāts. Veidojas aktīva diskusija par sniegtajiem 
priekšlikumiem – ciemu robežām, dzelzceļa šķērsojumiem. Priekšlikums par Garciema staciju – 
stāvlaukumu iekšzemes pusē. Tieši pretī stacijai situācija ir sarežģīta īpašumpiederības dēļ. TP 
neierobežo gājēju/velo infrastruktūras izbūvi un stāvlaukumiem, tā kā šī informācija ir papildinoša. 

R.Raimo: TP uzdevums ir ne tikai noteikt kāda ir apbūve un kurā vietā, bet arī plānot kādā veidā varētu 
nākotnē veidot infrastruktūru. Konkrētais priekšlikums ir tādēļ, ka piebraucot pie dzelzceļa stacijas, pa 
taisno nevar pieiet un nav kur atstāt automašīnu.  

S. Lesiņa: Šeit nav pašvaldības īpašumu, lai tiešā veidā varētu rezervēt teritoriju stāvlaukumam. Jaunu 
stāvvietu jautājums ir risināms pašvaldībai organizējot sarunas ar privāto sektoru. Autostāvvietu 
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izvietošana ir atļautā izmantošana, kas pēc būtības ir katrā funkcionālajā zonā, tas ir atrunāts TIAN 
pirmajā lapā. Šeit nav pretrunas. Tālāk par publiskajām ūdens ņemšanas vietām. 

R.Raimo: Tas ir domāts artēziskais urbums, līdz ar to – vai nav kādi nosacījumi, kas ierobežo? 

S.Lesiņa: Attiecībā uz ūdens gūšanas vietām, jautājums – kādam apjomam tas tiek plānots. Nekur nav 
aizliegts veidot artēzisko urbumu.  

M.Nikmane: Prasības sākas, ja apgādājam 50 iedz. vai 10 m3 diennaktī, bet publiskai ūdensņemšanas 
vietai noteikti šādi apjomi nebūs, līdz ar to nosacījumi ir vieglāki. Galvenais jautājums – jāpārliecinās 
vai tur ir tie ūdens resursi. Ja tas ir artēziskais urbums.. tā var būt arī spice līdz 20 m, kas ir visvienkāršāk 
ierīkojama.  

R.Raimo: Runa iet par 200 – 300 metriem. 

S.Lesiņa: TP to neaizliedz darīt. Svarīgi ir vienoties ar zemes īpašniekiem. Tam nav nepieciešams īpašs 
funkcionālās zonas veids. 

M.Nikmane: Lai saprastu, kur to darīt, jāveic ģeoloģisko izpēti. 

R.Raimo: Mana doma ir tāda, ka jāiezīmē tās vietas, kur tas varētu būt, kur ir pašvaldības īpašums. 

S.Lesiņa: Ir sagatavota karte par īpašumu piederību, tālāk varam vērtēt. Šis priekšlikums tiks iekļauts 
sadaļā aiz paskaidrojuma raksta – konkrētas rīcības, kuras tālāk jāvērtē. To nākošajā attīstības 
programmas investīciju plānā var vērtēt. 

R.Raimo: Katrā ciemā vajadzētu izveidot vienu publisko ūdens ņemšanas vietu – 1. Sociālais raksturs; 
2 – Drošības jautājums.  

M.Nikmane: Vides pārskatā pie rekomendācijām šo var ierakstīt. 

R.Raimo: Novadā ir pāris avoti tikai. 

S.Lesiņa: Iekļausim vides pārskatā. S. Lesiņa turpina par ceļu savienojumu priekšlikumiem. 

R.Raimo: Finansējums Skautu ielai nav reāls šobrīd. Runa iet par Gaujas iedzīvotāju iespēju civilizēti 
piekļūt jūrai. Nerunāju par to kā patstāvīgu variantu, bet pagaidu variantu. Tur jau ir izbraukāts mežs. 
Dabas parka robežas. Varbūt var paskatīties, kur pašvaldībai kompensēt dabas parka teritoriju? 
Problēma, ka 2 mājas pašā galā tuvu sabūvējušās, bet var izbraukt. 

Z.Varts: Ko vietējie teiks, ka visi brauks garām? 

R.Raimo: Šis priekšlikums ir tīri diskusijai. 

S.Lesiņa: Varam šo priekšlikumu arī pievienot pie priekšlikumiem, kuru tālāk skatīt. Svarīgs ir Metāna 
ielas iedzīvotāju viedoklis šajā gadījumā. Turpinām – Laivu ielas piekļuve Gaujai, tiek precizēts, 
principiālais savienojums. 

Sanāksmes dalībnieks: Racionāli ir ja gājēji tiek līdz ietekai jūrā, tad tam ir nozīmes. Skats Gaujai ir 
tikai pie ietekas jūrā. Varbūt var ietvert pie stāvvietas Gaujas palienē, lai varētu ielaist laivas? Divas 
funkcijas.  

S.Lesiņa: Jā, varam pieprecizēt pie funkcionālā spektra. Dārzciema ielas savienojums ar Jūras ielu. TP 
neierobežo ceļu tīklu attīstību. 

R.Raimo: Dambis kā dzīsla strādā. Iela, kas iet no Laveriem, pašvaldības zemes gabals, kur apraujas uz 
veco pārbrauktuvi. Tur cilvēki katru dienu staigā, vajadzētu iezīmēt, aiziet līdz dzelzceļam gandrīz un 
uznāk tur, kur šobrīd rakstīts 5.5. 
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S.Lesiņa: Šim savienojumam būtu jābūt redzamam taku kartē. Savienojumus parādām kur jau ir 
kadastrs noteikts vai sarkanās līnijas. Tam vēl nav projekta. Šie zonējumi neizslēdz ceļu būvniecību. 
Tas ir tieši saistīts ar pašvaldības investīcijām, TP neliedz iespēju.  

R.Raimo: Tad jāieliek iekšā, ka vajag pa taisno pieeju no Laveru ciemata uz 5.5, pa taisno, nevis caur 
dambi apkārt. 

S. Lesiņa; Tātad piefiksējam, ka ar šo tiek saprasts savienojums no pašvaldības zemes gabala pie Laveru 
ezera uz veco dzelzceļa pārbrauktuvi iepretim Busām. Turpinām ar nākamajiem priekšlikumiem. 
Savienojums pa Jūras ielu ar Carnikavu – piefiksējam kā perspektīvā nepieciešamu. 

R.Raimo: Pretruna ir tāda, ka ja ceļu veido nevis pa vidu, bet gar malu zemes gabaliem, tad veidojas 
tranzīts gar mežu, kas nav labi. Labāk, lai iet tuvāk iekšzemei, kas noņem slodzi vietai, kur cilvēki dzīvo. 

Z. Varts: Lai tiktu grāvim pāri ir paredzēts. Iespēja vienmēr tur ir. Plāno klāt katrs nākamais, kamēr 
izies ārā līdz Garupei, bet kad tas būs, tad būs. 

S. Lesiņa: Piefiksējam, ka savienojums kā tāds starp Garupi un Carnikavu ir risināms. Nav atskaites 
punkta pašreiz izvilkt jo īpašumu struktūra ir tāda, kāda viņa ir un tam ir nepieciešams lokālplānojums 
vai detālplānojums, konkrēts trasējums, novietojums, profili. 

Z. Varts: Meliorācija, grāvju tīkli.. 

R.Raimo: Mani satrauc tas, ka ja neierakstām TP, ka šo lietu ļoti rūpīgi jāskata, izstrādājot šos 
detālplānojumus un tos savienojot, tad kā notiek lēmumu pieņemšana? Problēma – savienojamība.  

S. Lesiņa: Arī šis paliks TP pie vajadzībām. TP uzsveram pie DP izstrādes, ka svarīgs aspekts ka ceļu 
tīkla savstarpējais konteksts tiek vērtēts, savienojamība tiek vērtēta un paredzēta, izvērtējot konkrētus 
detālplānojumus. Citādā veidā piedāvājam piefiksēt, ka savienojums ir jārisina caur LP vai DP. 
Ierosinātājs varētu būt pašvaldība. Jautājums tālāk – kura gad investīciju plānā mēs to paredzam, kā to 
tālāk var attīstīt. Tālāk – priekšlikums par dabas parka robežu izmaiņām.  

R.Raimo: Šis trijstūris rada asimetriju. 

S.Lesiņa: tas tiks skatīts izstrādājot dabas parka plānu. Jāņem vērā, ka tas ir privātīpašums. Tālāk – 
rūpniecības teritorijas gar Eimuru ceļu. Cilvēkiem ir dažādi viedokļi – atliek lemšanas jautājums. 

R.Raimo: Redzu to kā komplektējošo teritoriju. Skatos loģiski – kā Carnikava var konkurēt ar Ādažiem 
vai Rīgu. Trumpis – dzelzceļš un osta. 

S.Lesiņa: Tie ir tālākāas perspektīves jautājumi, ko risina caur lokālplānojumu nevis tiešā veidā caur 
teritorijas plānojumu. Nākamais jautājums par tauvas joslu. Citāti no zvejniecības likuma tiks ievērtēti. 

M.Nikmane: Ar līemni ir tā – tika apstiprināts publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāns, kur ir 
Dzirnezera ekspluatācijas noteikumi, kuros ir līmenis. No turienes līmenis ir ņemts TP. 

Sanāksmes dalībnieks: Jautājums par atzaru, kas ir gar P1, tas ir ekonomiski pamatots? 

Z.Varts: Krāsainā, JC1? 

Sanāksmes dalībnieks: Jā 

S.Lesiņa: Tas ir no iepriekšējā plānojuma, neesam mainījuši zonējumu. 

Sanāksmes dalībnieks: Kā tur varēs nodrošināt pieslēgumus? 

Z.Varts: Atsevišķas izpētes. 

S.Lesiņa: Tā ir iespēja konkrētam zemes īpašniekam. Tas arī neaizliedz neko nedarīt tādā izpratnē kā 
līdz šim. Tālāk jautājums par aizlieguma stāvēt zonu uz Tallinas šosejas posmā no Lilastes ielas līdz 
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augstsprieguma līnijai pretī Ummja ezeram – viss, kas ir saistīts ar zīmju izvietošanu ir konkrēti LVC 
un Satiksmes departamenta jautājums. 

D.Pūka: Pie kā ir jāiet? 

S.Lesiņa: Iesniegums LVC un CSDD. 

D.Pūka: Kas notiks ar Tallinas šoseju? Sāp Lilastes ciems, lūdzu ielikt TP. A1 šoseja ir pārvilkusi 
“nāves strīpu”. Nesaprotama gājēju nepāreja. Vajag zīmes “Apdzīvota vieta”, “50” vai “70” un dzeltenā 
poga. Kāds mums ir ceļš ejams, lai to realizētu? 

S.Lesiņa: No LVC bija atbildes komentārs, ka tas tiek kompleksi skatīts ceļa rekonstrukcijas projekta 
ietvaros.  

D.Pūka: Lilastes ciema robežas ir līdz Lilastes ezera piekrastei? 

Z.Varts: Mēs esam iezīmējuši Carnikavas novada administratīvās teritorijas Lilastes ciema robežas. 

S.Lesiņa: Lilastes ciema robeža sakrīt ar Carnikavas novada administratīvo robežu. 

R.Raimo: Ko nozīmē vārdu kopums “ātrgaitas šoseja”? Var ieplānot nobrauktuves vienā un otrā pusē? 

S.Lesiņa: LVC ir projekta materiāli, ir iezīmētas paralēlās nobrauktuves, apļi, divlīmeņu šķērsojuma 
vietas, kas ir vērtētas un analizētas. Projekta materiāli ir nosacījumu sastāvā. 

R.Raimo: Cilvēki prasa kā jūs tiksiet uz jauno bērnu dārzu, divi kreisie pagriezieni no rīta. 

S.Lesiņa: Risinājumi ir vieglāk uztverami viņu oriģinālajā materiālā. Projektam  ir veikts IVN. 

Z.Varts: Viņi norezervē šīs teritorijas, lai pašvaldība nepamanās tur kaut ko salikt, līdzīgi kā ar Rail 
Baltic. Šeit redzam ceļus un apļus. 

S.Lesiņa: Pilnais nosaukums ir “Baltezera rietumu apvedceļa būvniecībai un valsts galvenā autoceļa 
Rīga-Baltezers-Igaunijas robeža attīstībai rezervētā teritorija”. S. Lesiņa skata tālākos ierosinājumus 
saistībā ar ceļu krustojumiem, par Ādažu lidlauku, stāvlaukumiem, papildinājumi pie velo un atpūtas 
takām, apbūves intensitātes palielināšana. 

R.Raimo: Es lūgtu pārdomāt par ciemu robežu maiņu. Par Laivu ielu, tas ir aktuāls un stratēģisks 
jautājums. 

M.Nikmane: Vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka mums šobrīd ir pozitīvs DAP atzinums par TP un 
ciema robežu maiņa ir jautājums. 

Z.Varts: Attiecībā uz dabas parku, jāņem vērā savu laik Vides ministrijas saskaņoja ciema robežas, 

M.Nikmane: Ja atceraties, bija priekšlikumi par parka paplašināšanu, kas ir vērtēšanā u.tml., ja šajā 
plānošanas brīdī paplašinām robežas, par to ir jāpadomā, jo šobrīd DAP gan plānojumu, gan vides 
pārskatu atbalsta ar atsevišķiem komentāriem – kopumā tālāka virzība tiek atbalstīta šajā redakcijā ar 
šiem risinājumiem. Runājot par procedūru un riskiem – jautājumu par ciemu robežu maiņu būtu bijis 
jāskata sabiedriskās apspriešanas redakcijā. Agrāk bija plašas ciemu robežas, tagad tās tiek samazinātas, 
virziens ir pretējais un tas bija pašvaldības priekšlikums attiecībā uz visiem ciemiem. 

S.Lesiņa: Esam nokomentējuši visus saņemtos jautājumus un argumentāciju. Viss pilnā sastāvā tiek 
dots tālāk lēmējiem. Tālāk būs lēmums par precizēšanu, mēnesis līdz Domes sēdei, paralēli VPVB 
sniegs atzinumu par precizēto redakciju. Paldies! 
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Sanāksme tiek slēgta: plkst.21.00 

 

Sanāksmes vadītāja:  /S.Lesiņa/ 

 

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs:                                /Z.Varts  

 

Protokolētāja:                                / K.Alpa   
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1. pielikums. Publiskās apspriešanas noslēguma sanāksmes dalībnieku saraksts 

 


