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CARNIKAVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2018. – 2028. GADAM UN 
VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 

publiskās apspriešanas sanāksmes 

PROTOKOLS 

 

SANĀKSMES NORISES DATUMS UN VIETA: 2017. gada 30. marts, 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: 

Z.Varts, Carnikavas novada teritorijas plānotājs/teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs  atklāj 
sanāksmi, informē par turpmāko sanāksmes gaitu un dod vārdu teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA 
“Grupar93” pārstāvei S. Lesiņai 
S.Lesiņa izskaidro, kādā plānošanas stadijā šobrīd ir Carnikavas novada teritorijas plānojums un kādēļ 
esam šeit sapulcējušies. Detāli iepazīstina ar jaunā Carnikavas novada teritorijas plānojuma 
risinājumiem, izskaidro atšķirības starp jauno un veco teritorijas plānojumu, iepazīstina ar teritorijas 
plānojuma izstrādes pamatprincipiem, kā arī ar līdzšinējo un turpmāko teritorijas plānojuma izstrādes 
procesu. 
Iedzīvotājs: Kādas ir galvenās atšķirības starp jauno un veco plānojumu? Vai arī, kā Jūs minat, 
atšķirīgas ir tikai krāsas? 
S.Lesiņa: Neesam mainījuši nevienu apbūves parametru tādā izpratnē kā augstums, blīvums, 
intensitāte – tas ir viens pret vienu pārnests. Ir iespēja izsekot līdzi pēc paskaidrojuma raksta – 
iepriekšējais zonējums pret jauno. Sākotnējā nostāja bija tāda, ka, ja pretī nav konkrēts priekšlikums, 
vēlme un pamatojums, tad nekas netiek mainīts. Ja apspriešanas rezultātā radīsies nepieciešamība un 
pamatojums veikt grozījumus/izmaiņas – tas tiks izskatīts. Iepriekšējā plānojuma uzstādījumi ir bijuši 
pamatoti, līdz ar to, izstrādājot jauno teritorijas plānojumu ir bijis pamats to pārmantot. Līdzīgi kā 
mūsuprāt ir pamats teikt, ka jauktajās teritorijās – 5 stāvi piekrastes pašvaldībai ar esošo 
mājīgo/omulīgo dzīves vides raksturu, ir saglabājami. Pret veco plānojumu, esam definējuši ainaviski 
vērtīgu teritoriju, kas ir mūsu atbilde uz to, ka neredzam pamatu un iemeslu vēl vairāk paplašināt 
esošo piejūras dabas parku, kas jau aizņem visu pludmales posmu, bet tā kā Gaujas grīvas teritorijas ir 
ainaviski pievilcīgas, caur ainaviski vērtīgās teritorijas statusu pasakām, ka aktivitātes saistībā ar 
labiekārtojumu ir papildus jāpamato, jāveic ainavas ietekmes izvērtējums, pašvaldība ir tiesīga 
pieprasīt detālplānojumu un publiskās apspriešanas procesu.  
M. Nikmane iepazīstina ar Carnikavas novada teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma izstrādes pamatprincipiem un procesa virzību. 
S.Lesiņa aicina iedzīvotājus uzdot jautājumus. 
D.Pūka: Liels darbs ir ieguldīts, uzskatāms teritorijas plānojums, bet prezentācijā nedzirdēju neko par 
to, kas notiek ar Eiro Velo 13. Carnikavieši par savu naudu ir uzbūvējuši divlīmeņu multifunkcionālu 
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tiltu, bet tagad esam atstāti “ķīlnieku lomā”. Šis ir politiska mēroga, Eiropas un pat pasaules mēroga 
projekts. Minējāt tādus vārdus kā rekreācija un tūrisms, minējāt Latvijas dzelzceļu, kurš ir norezervējis 
robežas, kuras iet pāri dažādiem mikroliegumiem, minējāt Tallinas šoseju, kura ies pāri purviem. Kas 
notiek ar šo Eiro Velo 13 – Eiropas mēroga veloceliņu, kad varētu savienot Rīgu ar Carnikavu? 
S.Lesiņa: Teritorijas plānojuma kompetencē ir atspoguļot ļoti konkrēti lietas vai arī noteikumos 
atrunāt nosacījumus. Veloceliņu infrastruktūru Carnikavas novada teritorijā atļauts īstenot atbilstoši 
konkrētiem būvprojektiem, tādēļ teritorijas plānojuma galvenajā kartē, t.sk., Eiro Velo 13, kā konkrēta 
līnija netiek attēlots, tieši dēļ tā iemesla, ka konkrētajam projektam vēl nav noslēdzies IVN process, 
kurš dos atbildi uz to, kāds būs gala trases novietojums. Vienlaicīgi plānojuma sastāvā, ja mājas lapā 
pamanījāt, ir tematiskās kartes, t.sk., ceļu infrastruktūra, aktīvās atpūtas taku tīkls, kur Eiro Velo 13 ir 
attēlots atbilstoši šī brīža situācijai. Projektu īstenos atbilstoši tam, kā noslēgsies IVN process un pēc 
konkrētā būvprojekta. TP neierobežo šī projekta īstenošanu. 
M.Nikmane papildina – noslēdzas IVN procedūra, VPVB izdod atzinumu par IVN ziņojumu un 
atbilstoši tam, pašvaldība akceptē paredzēto darbību, tad var sākties projektēšana. 
S.Lesiņa: TP atspoguļo to elastīgumu, atkarīgi no tā kads būs lēmums, to varēs īstenot. Ja 
kartogrāfiskajā materiālā ieliksim taisnu, konkrētu svītru, tas var radīt ierobežojumus. Varētu būt, ka 
apbūves noteikumu pielikumā mēs pievienojam shēmu. Tas palīdz Dabas aizsardzības pārvaldei, 
dabas parka noteikumi šobrīd definē atļautās darbības saskaņā ar teritorijas plānojumu, kas 
interpretējams no tekstuālās daļas un telpiskā atspoguļojuma. Gala atbilde ir IVN rezultāts. 
D.Pūka jautā, kad tas varētu būt? 
I.Stalidzāne: Aprīlī būs izpēte uz vietas, maijā sagatavos ziņojumu. 
M.Nikmane: Process ir aptuveni 3 mēneši. Vasarā/uz rudens pusi. 
Iedzīvotājs: Esmu no Gaujas. Pie Dzirnezera ir pazaudēta aizsargjosla. Ir izārdīti vēsturiskie gājēju 
celiņi. Iedzīvotāji staigā uz dzelzceļu. Ir jābūt piekļuvei pie publiska ezera. Jaunais saimnieks ir 
pārņēmis visu aizsargjoslu – tagad viņš saka, ka nebūs nekādu aprobežojumu. Taču, jāņem vērā, ka ja 
tomēr tiks radīti aprobežojumi, tad būs jāiet apkārt 2 km uz dzelzceļu, Carnikavas tiltu. Viss celiņš ir 
izārdīts, bet visi cilvēki staigā. Carnikava pazaudē 20 ha ezera. Tikai vasarā pamanīju, ka uzlika 
kupicas, kuras stāv daudz tālāk aiz ezera aizsargjoslas. Ir vajadzīga kāda komisija, jo kad griežamies 
būvvaldē, viņi negrib šo jautājumu skatīt. Visi var aizbraukt un aplūkot šo situāciju. 
S.Lesiņa: Vai es pareizi sapratu, ka baža ir par to, ka vai tiek nodrošināta tauvas josla gar ezera krastu 
un piekļuve? Varu atbildēt – ārpus teritorijas plānojuma pastāv zvejniecības likums, kurš nosaka 
tauvas joslas būtību, ka tā nedrīkst būt nožogota un tā ir sauszemes daļa atkarībā no tā, kā mainās 
ūdens līmenis, tātad, ja ūdens/krasta līnija mainās, neatkarīgi no tā zemes īpašniekam ar ko robežojas 
brīvā telpa gar krastu, ir jānodrošina. 
D.Pūka: Cik metru? 
M.Nikmane: Publiskajiem ūdeņiem 10m. Tajos gadījumos, ja krastā ir apbūve, viņa var tikt nedaudz 
sašaurināta. 
S.Lesiņa: Varam rezumēt, ka TP pasaka to, ka minimālā publiskā piekļuve līdz tauvas joslai ir 
atzīmēta ar šīm te sarkanajām bultiņām “Nozīmīgākās piekļuves iekšzemes publiskajiem ūdeņiem”. 
Šie priekšlikumi izrietēja no publisko ūdeņu tematiskā plānojuma, ja redzat nepieciešamību veidot vēl, 
tad varat to iesniegt iesnieguma formā un mēs to tālāk izvērtēsim. Tātad ir priekšlikums – papildus 
publiskās piekļuves vieta pie Dzirnezera no kooperatīva “Salūts” puses. Jūs savā iesniegumā varētu 
precizēt. 
Iedzīvotāja: Principā tad celiņu būtu iespējams TP iezīmēt? 
S.Lesiņa: Tas nav TP jautājums mēroga noteiktības dēļ – 1 mm ir 10 metri, citādā veidā TP 
kompetencē ir pateikt, kas ir publiskai piekļuvei nepieciešamā infrastruktūra, tā kā to mēs varam 
definēt ar simboliņiem vai principiāli, bet nevaram to attēlot tādā detalizācijā kā projektā (4, 5, 10 m), 
bet ja ir interese un pamatojums, varam TP papildināt. 
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D.Pūka: Dzirnezers ir lielākais ezers Carnikavas novadā, mūsu pērle, kungam ir pilnīga taisnība, 
dzīvoju šeit kopš 1969. gada. Patīk privāto uzņēmēju projekti, skaisti attīstās Gaujas ciems Jautājums 
par privāto Dzirnezera daļu- viņš ir iezīmēts sarkanā krāsā. Ko tas nozīmē? 
S.Lesiņa: Tā ir sauszemes teritorija. Ūdens teritorijai atļautā izmantošana atbilstoši viss, kas atbilst 
ūdens spektram. Nav nekādu ierobežojumu ne privātajā ne publiskajā.. 
D.Pūka: Ko tas sarkanais nozīmē?  
S.Lesiņa skaidro, ka tā ir sauszemes teritorija, kurā ir atļautas jauktas apbūves zonās atļautā 
izmantošana, t.i., dzīvojamā apbūve, publiskie, komerciālie, tūrisma objekti. 
I.Kucevalovs: Minējāt, ka Jūs uzskatāt, ka daudzstāvu mājas mūsu novadam neesot nepieciešamas. 
Mans viedoklis ir līdzīgs, bet Garciemā, teritorija aiz dzelzceļa ir iezīmēta kā daudzstāvu māju 
teritorija. 
S.Lesiņa: Šīs teritorijas balstās uz to, ka tās pēc būvju klasifikācijas/plānojuma iekļaujas mazstāvu 
apbūves teritorijā, bet zinot praksi, kad ir četrstāvu apbūve uz Saulkrastu pusi braucot, kas pēc 
plānojuma dalījuma skaitās kā daudzstāvu apbūve, kas ir iemesls tam, ka teritorijas definējam kā 
daudzstāvu, ar iespēju izbūvēt mansarda stāvu, jo dabā ir trīsstāvu. 5 stāvi  maksimāli pieļaujamais 
apbūves augstums daudzstāvu apbūves teritorijas paliek jebkurā gadījumā.  
I.Kucevalovs: Kāpēc ir izvēlēta taka no Nogāzes ielas līdz jūrai, kaut arī daudz loģiskāk būtu bijis 
izvēlēties tieši Mežciema ielu, kur jau ir asfaltēts ceļš. Šeit pirmkārt vajadzēs nolīdzināt visus kalnus, 
nocirst daudz koku un tas arī palielinātu izmaksas. 
S.Lesiņa: Tātad visas šīs apkalpes transportam paredzētās izejas – tām nav uzstādījums būt kā 
asfaltētiem ceļiem. Šeit ir dots nosacījums pielāgot tik daudz, kas ir kontekstā ar konkrēto reljefu, gan 
precizēt šo vietu. Balstījāmies uz to kā topogrāfijā nolasās esošās takas, bet viņa var tikt precizēta. 
Mēs, protams, zinām, ka ir būtiskas reljefa atšķirības – būtība ir tāda, ka pret Garciemu šāda viena 
piekļuve ir vajadzīga, bet tā var tikt precizēta, atkarībā no tā, kura no šīm esošajām takām, kura ir 
piemērotāka, vismazāk bojātu reljefu. Segumu jāveido tādu, cik ir minimāli nepieciešams, lai 
apkalpes/glābšanas transports varētu nokļūt. Ir arī dažādi sezonāli risinājumi. Segumu un platumu 
nosaka konkrētā projektā. 
I.Kucevalovs: Kādēļ nav izvēlēta Mežciema iela? 
S.Lesiņa: Ja pamatotāka ir Mežciema ielas izvēle, varat to  ierosināt. 
D.Pūka: Viņi neizvēlējās Mežciema ielu, jo tur beigās ir krauja, tur neviena glābšanas laiva nevar tikt 
lejā. 
I.Kucevalovs: Pludmales pie Kalngales, Garciema un Garupes iezīmētas kā pludmales ar 
labiekārtojumu, bet tas ir pretrunā ar 2014. gadā apstiprināto attīstības plānu, kurš paredz, ka tur nevar 
būt tirdzniecības vietas, taču saskaņā ar jūsu plānu var. 
S.Lesiņa: Tātad jūsu priekšlikums ir tāds, ka būtu jāsamazina atļauto izmantošanu veids. 
I.Kucevalovs: Jā, saskaņā ar jau esošo attīstības plānu. 
S.Lesiņa: Var pieprecizēt, jo jēdziens “tirdzniecības vieta” ir ļoti dažāds, atkarībā no mēroga, no 
sezonalitātes, no veida kādi vēl saskaņojumi nepieciešami. Plānojums nosaka tikai atļauto funkciju. 
I.Stalidzāne: ūdeņu apsaimniekošanas plānā tika atzīmētas šīs nepieciešamās atpūtas vietas pie jūras, 
attiecīgi visu to kā tiks plānots un darīts regulē saistošie noteikumi, kas tagad tiks izstrādāti. Saistošie 
noteikumi arī noteiks, kāda veida tirdzniecības vietas tur būs iespējamas. Jebkurā gadījumā tur nav 
domātas nakts atpūtas vietas, tas ir domāts, lai būtu pieejams ūdens, saldējums u.tml. tirdzniecība. 
I.Kucevalovs: Diskotēkas vairs nebūs? 
I.Stalidzāne: Nē. 
I.Kucevalovs: Bet tomēr, kā tas saskaņojas ar jau apstiprināto attīstības programmu? 
I.Stalidzāne: Tas arī tiks tagad izvērtēts pēc saistošajiem noteikumiem, kuri tiks izstrādāti. 
S.Lesiņa: Tā sakarība arī ir – TP  attiecībā uz pludmali nosaka  atļauto izmantošanu  spektru,  
konkrētie nosacījumi tiks atrunāti atsevišķos saistošajos noteikumos, līdztekus pludmales 
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apsaimniekošanas jautājumiem.   Plānojuma būtība ir iedot “rāmi”,  lai caur atsevišķiem saistošajiem 
noteikumiem to varētu detalizēt. Plāns neaizstāj nevienu būvprojektu un tā saskaņošanas kārtību. 
E. Treijs: Runa iet par rūpniecības teritoriju. Ja es pareizi sapratu, tad smagā rūpniecība Carnikavas 
novadā nebūs, līdz ar to rodas loģisks jautājums – kāpēc tiek saglabāta šī teritorija ar pieļaujamo 
statusu rūpnieciskā apbūve, nevis jaukta, kas arī starp citu paredz vieglo rūpniecību. Kāpēc mēs 
pazeminām zemes vērtības, nosakot ierobežojumus izmantošanā? Otrs jautājums – vai IVN kontekstā 
ir veikts Ādažu privātā lidlauka ietekmes novērtējums uz blakus esošajām zemēm? 
S.Lesiņa: Būtība šāda rūpnieciskās apbūves zonējumam ir iemesls pārnest no vecā plānojuma, arī 
vecajā plānojumā šī smagā rūpniecība nebija atrunāta, bet atšķirība no jaunā ir tāda, ka šeit ir plašāks 
spektrs – noliktava, lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, faktiski, ja palūkojas uz 
Carnikavas novada teritoriju – tik plašs spektrs vairāk nekur nav. Neinterpretējam, ka tas sašaurina 
E.Treijs: Tas pazemina vērtību. 
S.Lesiņa: Tā ir tāda pati kā līdz šim. 

E.Treijs: Tirgus vērtība nē, jo rūpnieciskā apbūve un jaukta tipa apbūve, kas paredz privātmāju ir 
pavisam cita. 

S.Lesiņa: Iepriekšējā plānojumā arī šeit bija tāds pats zonējums, ja ir pamats teikt, ka to būtu jāmaina, 
tad varat sniegt priekšlikumu 

E.Treijs: Mans priekšlikums ir mainīt uz JC 

M. Nikmane: Tas protams ir izvēles jautājums un to mēs tagad arī apspriežam, bet nekur jau nav 
teikts, ka rūpnieciskās apbūves teritorijā nevar būt tikai vieglā rūpnieciskā apbūve, kopumā ar zemāku 
ietekmes līmeni. 

E.Treijs citē apbūves noteikumus – rūpnieciskā apbūve, tehniskā apbūve.. 

S.Lesiņa: Šeit līdzi jāseko, apbūves noteikumu pielikumā ir plašais izklāsts un attiecīgi tas, kas ir ar 
vienu vārdu apzīmēts sevī ietver tekstila, apģērba, ādas, pārtikas, mēbeļu, poligrāfijas u.c. vieglo 
rūpniecību un visu, kas nerada būtisku piesārņojumu, kas ir pietiekami plašs spektrs. 

E.Treijs: Katrā ziņā, tas nepieļauj privātmāju attīstību. 

S.Lesiņa: Jā, jo tas nebija iepriekšējā plānojumā. Priekšlikumu esam fiksējuši un izskatīsim. Par otru 
jautājumu varu atbildēt, ka motīvs ir aizsargjoslu kartē parādīt šo 2km rādiusu ap lidlauku. Atskaites 
punkts ir šī te saimnieciskā darbība, saskaņojums ko nosaka normatīvais akts attiecībā uz civilajiem 
lidlaukiem, kas attiecas uz apbūves augstumu. 

M. Nikmane: Vides pārskatā īpašu vērtējumu mēs neesam veikuši, bet esam to iekļāvuši aizsargjoslu 
kartē, kas ir saistoša. Vides pārskatā šī teritorija ir iekļauta risku objektu un teritoriju sadaļā. 

E.Treijs jautā vai plānojuma IVN izstrādes komandai bija informācija par nolaišanās/pacelšanās 
joslu/koridoru, ko nosaka aviācijas likums. 

S. Lesiņa: Tas tiek atrunāts ar rādiusu. Pacelšanās/nolaišanās koridora precizējums ir saskaņā ar 
lidlauka administrāciju, jo to nosaka regulējums. Mēs sazinājāmies un lūdzām vai ir kāda precīzāka 
informācija, ko atspoguļot, nonācām pie atbildes kā arī plānojumā ir tāds punkts, arī Ādažu pašu 
plānojumā tas ir atrunāts. 

M. Nikmane: Mēs attēlojam tikai to teritoriju, kur iestājas apbūves laukuma aprobežojums. Jūs varbūt 
domājat visu koridoru? 

E.Treijs: apbūves aprobežojums tieši šeit panāk daudz.. problēma ir tā, ka nekad nav ticis izvērtēts un 
netiek attēlots. 

M. Nikmane: Lidlauks saņem oficiālus dokumentus savai darbībai, tie arī ir tie dokumenti, ko mēs 
izmantojam. Tas ir izvērtēts. Lidlauks oficiāli darbojās. Cits jautājums ir par Jūsu informācijas avotu, 
jo mēs tomēr atsaucamies uz oficiāliem avotiem. 

E.Treijs: Sarakste ar civilās aviācijas aģentūru, kur tiek aprakstīts šis te koridors un ierobežojumi. 
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S. Lesiņa: Ja jums ir šāda informācija, kas var mums palīdzēt precizēt, tad droši varat atsaukties, jo 
pēc mūsu pieprasījuma, citu informāciju, kā tikai šo rādiusu un nosacījumu, ka darbība ir skaņojama, 
ne aģentūra, ne arī pats lidlauks nav sniedzis. 

D.Pūka: Jūs esat privāta kompānija, saņemat naudu par šo plānojumu – tagad jūs lūdzat privātai 
personai sabiedriskā kārtā dot informāciju. 

S.Lesiņa: Kāds bija jautājums, tāda ir atbilde. Mēs strādājam ar tiem materiāliem, ko pēc pieprasījuma 
esam saņēmuši. 

D.Pūka: Cilvēks ir pētījis, sarakstījies ar šo aģentūru, tas ir darbs, ko cilvēks ir ieguldījis, varbūt viņš 
Jums pārdos šo informāciju. 

E.Treijs: Esmu ļoti pārsteigts, ka Jums šīs informācijas nav, jo pēdējo gadu laikā ir bijusi intensīva 
sarakste ar Carnikavas būvvaldi, kur viņiem šī informācija tika norādīta un sūtīta un prasīts, kādēļ 
nekad nav veikts kaut kāda aizsargjoslas uzstādīšana/noteikšana. 

S.Lesiņa: Tāpat kā visas aģentūras, arī Civilā aviācijas aģentūra sniegs savu atzinumu. Mēs varam 
papildus protams vērst uzmanību uz šī jautājuma precizēšanu un, ja līdz plānojuma publiskās 
apspriešanas beigām tiks saņemta šī informācija, to mēs varam iekļaut plānojuma risinājumos. 

E.Treijs: Carnikavas novada dome nevēlas atzīt, ka savulaik ir pieļāvusi lidlauka izveidi neizvērtējot 
koridoru. 

M.Nikmane: Es tomēr vienu lietu nesaprotu. Civilā aviācijas aģentūra mums sniegs atzinumu un 
protams, ja ir kļūda, tad viņi to savā atzinumā arī norādīs. 

S.Lesiņa: Mēs varam papildus aģentūrai jautāt, ka ir šāds jautājums.. 

E.Treijs: Par aprobežojumu noteikšanu uz zemes īpašuma ir jāinformē zemes īpašnieks un godīgi 
sakot, par to pienākas attiecīgas kompensācijas. 

S.Lesiņa: Esam piefiksējuši, ka šis ir jautājums, kas interesē. 

L.Eglāja: Jautājums par Gaujas ieteku, par Jūras lejas pļavām. Šī ir vienīgā teritorija, kas ir izslēgta no 
visa dabas parka, līdz ar to tas ir iekārojams rajons un ja apskatam ss.lv sludinājumus, tur arī pārdodas 
šīs teritorijas un norādīts, ka tur ir iespējama būvniecība līdz ar to jābūt piesardzīgiem, ko mēs 
atļaujam teritorijas plānojumā. Šeit ir publiskās apbūves teritorija, tur es saprotu, pašvaldība plāno 
autostāvvietu, kas ir ļoti labi, bet zemāk ir privātā teritorija un šobrīd tur kā papildizmantošanas veids 
ir noteikta daudzdzīvokļu māju apbūve. 

S.Lesiņa: Ir publiskās apbūves zonējums, bet papildus šī ir ainaviski vērtīgā teritorija, kas nosaka to, 
ka ir publiskā apbūve un dzīvojamā apbūve vietās, kur tā jau vēsturiski ir bijusi, tāds ir šīs ainaviski 
vērtīgās teritorijas nosacījums. Tāds ir pašreizējais formulējums apbūves noteikumos. Tāda ir tā 
ainaviski vērtīgās teritorijas jēga. Tas labiekārtojums, kas ir saistīts ar dabas tūrismu un apbūvi ar 
publisku funkciju. 

L.Eglāja: Ir atļauta 12 m apbūve, tad sanāk četrstāvu mājas? 

S.Lesiņa: 3,5m ir vidējais ekvivalents. Tātad, ja ir publiskās apbūves objekts, tad tas var būt 
maksimāli 12m augsts, kas sanāk 3-4 stāvi. 

L.Eglāja: Tas ir arī DA4 teritorijās. 

S.Lesiņa: DA4 pārmantojas no rekreācijas teritorijas, kas ir pamats un ar tādu pašu nosacījumu mēs 
pārnesām uz jauno plānojumu. 

L.Eglāja: Nav iespējams noteikumos noteikt, ka attiecībā uz to ir zemāka apbūve? 

S.Lesiņa: Tas ir maksimāli pieļaujamais, konkrētā būvprojekta ietvaros, ņemot vērā, kā attīstības 
ieceres koncepts tiek pasniegts, to ir iespējams noteikt. Šis ir maksimālais, tas nav obligātais vai 
viennozīmīgi piemērojamais. 
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L.Eglāja: Vēl ir jautājums par šo ceļu, es saprotu, ka iepriekšējie ceļi tur ir bijuši redzami dabā, bet 
šeit tas ceļš īsti nav, viņš ir nedaudz, bet tur tālāk neturpinās, kā viņš tur bija definēts? 

S.Lesiņa: Tās pašas kategorijas, kas ir nozīmīgākās piekļuves publiskiem ūdeņiem. Šis priekšlikums 
izrietēja darba izstrādes procesā ar skaidrojumu, ka ar tām interesēm un ikdienas vajadzībām, kas 
saistītas ar Gaujas kā ūdens izmantošanu, makšķerēšanas, zvejas iespējām, lai tiktu nodrošināta ērtāka 
laivu piekļuve. Tālākais protams ir projekta risinājums un saskaņojums to starp ar visām tām 
institūcijām, kas skaņo jebkuru projektu, bet principiāli savienojums kā tāds starp Laivu ielu un Gauju 
plānojumā tiek parādīts kā iespēja, kuru tālāk var risināt 

L.Eglāja: Kādas nozīmes tas ir? Tā ir taka vai var būt arī asfaltēts ceļš? 

S.Lesiņa: Teritorijas plānojums nedefinē ceļa segumu. Tas ir ar mērķi – publiska piekļuve. 
Būvprojektā nosaka tā parametrus, ņemot vērā konkrētās vietas apstākļus, lai nodrošinātu publisko 
piekļuvi. Šobrīd neesam definējuši ne maksimālo, ne minimālo parametru, tas ir būvprojekta 
jautājums, mēs pasakām, ka vispār savienojums šeit ir pamatoti. 

L.Eglāja: Tā bija jūsu iniciatīva, neviens to neierosināja un dabā tur nav.. 

S.Lesiņa: Tas ir no diskusijām, kuras ir bijušas un mēs redzam tam pamatojumu, kā arī tas tika 
pieminēts publisko ūdeņu plāna ietvaros. 

L.Eglāja: Tas sanāk tieši pāri pļavām, kur tagad ir niedres. Manuprāt tur neiederas ceļš. Izskatās, ka 
tas ir pirmais solis, lai tur sāktos apbūve. 

S.Lesiņa: TP mūsu pirmais solis bija saprast, kas ir šīs publiskās piekļuves vietas publiskajiem 
ūdeņiem – tas ir uzstādījums un mērķis – savienojums Laivu iela – Gauja. Tam nav nekādu paslēptu 
nolūku. 

L.Eglāja: Šos visus gadus tur nevienam nav bijusi vajadzība braukt. 

S.Lesiņa: TP tā ir perspektīva kā iespēja, ja tas ir ekonomiski pamatoti, TP dod iespēju to tālāk risināt. 

L.Eglāja: Pēdējais jautājums - iepriekšējā teritorijas plānojumā, ja runājat par pārmantojamību, šeit 
bija iezīmēta iela un viņa turpinājās, līdz ar to gājēji varēja uzreiz tikt uz ielu, ejot pa šejieni, tagad 
privātīpašnieks ir uzlicis žogu, pašvaldība neiebilda, ka tā iela pēkšņi beidzās un iedzīvotājiem ir jāiet 
apkārt ar līkumu. Kādēļ ir izņemta tā iela ārā? 

S.Lesiņa: Šo noprecizēsim, jo būtība bija pārmantot visu, kas bija iekļauts vecajā plānā. Iespējams, tā 
ir tehniska neprecizitāte, jo apzināti mēs nevienu ielas posmu neizslēdzām ārā. Varbūt varat precīzāk 
pateikt, kā mums piefiksēt? 

Iedzīvotāji: Tā ir privāta iela, es tur katru dienu eju, vārtiņi ir vaļā. Servitūts. 

S.Lesiņa: Mēs piefiksējam un noskaidrosim. 

Garciema iedzīvotāja: Vai tad, kad vides novērtējums Eiro Velo 13 būs gatavs, vai Jūs pieļausiet 
konkrētu vienu celiņu vai arī būs kaut kādas alternatīvas? Būs iespēja izteikties? Vai arī tas būs viens 
lēmums un viss? 

S.Lesiņa: IVN tiek analizēti varianti un lēmums būs par vienu konkrētu. 

I.Stalidzāne: Šobrīd notiek sarunas ar vides dienestiem par to, ka viņi izvēlas no piedāvātajiem 
variantiem to variantu, kas ir videi visatbilstošākais. 

M.Nikmane: Informācijai, par iespēju iepazīties, ir tā, ka tajā brīdī, kad ziņojumu atkal iesniegs 
VPVB uz atzinuma saņemšanu, tad tiek ievietots paziņojums gan biroja mājas lapā, gan pašvaldības 
mājas lapā, un tajā brīdī ziņojums ir pieejams interneta resursos, to nodrošina izstrādātājs. Tur jūs 
varat paskatīties kartes. Līdz atzinuma saņemšanai, ir jāpaseko līdzi, kad tiek publicēts šis ziņojums 
biroja un pašvaldības mājas lapā. 

Iedzīvotāja: Garezera iela ir dabas liegumā, tur savā laikā tika piešķirtas zemes cilvēkiem par īpašiem 
nopelniem, mājas būvniecībai, bet šobrīd mēs tur neko darīt nevaram un cik saprotu, tad arī nevarēsim. 
Kādēļ nekas netiek piedāvāts vai risināts? To īpašumu nav nemaz tik daudz. Protams, mēs saprotam, 
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ka daba ir svarīga un nekādā veidā neiebilstam, tikai gribētu, lai tas jautājums kaut kā tiktu risināts, 
piemēram, tiktu piedāvāta alternatīva zeme kaut kur turpat līdzās, kas nav dabas teritorijā, kur būtu 
iespējams uzbūvēt māju, jo zeme ir iedota mājas būvniecībai, maksājam par to nodokļus. 

S.Lesiņa: Šo tēmu pieminējām, tiekoties ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Ņemot vērā, ka tā ir dabas 
parka un lieguma zona, mēs TP, lai kā vēlētos, nevaram šo teritoriju definēt savādāk, kā dabas 
teritoriju, bet vienlaicīgi, dabas parkam ir uzsākta aktualizācija, šo jautājumu var uzturēt. Par maiņu 
vai kompensācijas iespējām, cik lielā mērā var pašvaldība piedāvāt.. Pēc būtības tā ir valsts 
kompetence tādā izpratnē, ka savulaik tika nodefinēts, ka attiecībā uz mežsaimniecisko izmantošanu, 
zemes īpašnieks ir tiesīgs lūgt vienreizēju kompensāciju, bet tas attiecas tieši uz mežsaimniecību. 

M.Nikmane: Mēs to situāciju zinām, un minētā tikšanās bija tieši nedēļu atpakaļ ar DAP un tiešām 
jautājām kā viņi uz to šobrīd skatās. Atbilde ir tāda, ka tā ir dabas lieguma zona, kur ir stingri 
aizsardzības noteikumi un jauna apbūve nav iespējama, esošo var rekonstruēt. Ja izstrādā dabas 
aizsardzības plānu, tad tomēr jums ir ļoti aktīvi jāiesaistās diskusijās. To mēs plānojumā nevaram 
atrisināt. 

Iedzīvotāja: Es saprotu, bet būtībā ir pārkāptas mūsu tiesības tur kaut ko darīt. Ir tiesības samaksāt 
nodokli. 

M.Nikmane: Par to, ka esat dabas liegumā, Jums būtu jāmaksā zemāks nodoklis. 

Iedzīvotāja: Tas arī ir vienīgais. Ir brīvas zemes, varētu samainīt. 

S.Lesiņa: Pašvaldība nevar iesaistīties aiz tā iemesla, ka nav brīvu zemes resursu, bet varētu jautājumu 
risināt ar Latvijas Valsts mežiem. Caur Vides ministriju. Šis ir jautājums, kas risināms valsts līmenī. 

Iedzīvotāja: Es gribētu, lai pašvaldība arī kaut kādā veidā piedalās šī jautājuma risināšanā. 

M.Nikmane: Tas ir augstāk stāvošs līmenis. Cilvēciski mēs to visu saprotam. Ja šis jautājums jau būtu 
risināts un būt, kāds lēmums pieņemts, ka ir jākompensē Valsts mežu zemēs, tad mēs varētu arī 
ieplānot. 

Iedzīvotājs: Jāierosina noteiktā kārtībā, tas iet caur parlamentu un tādā pašā veidā, kā tika 
kompensācijas par mežiem.. bet tas nav caur pašvaldību, pašvaldība nav likumdošanas iniciators šajā 
jautājumā. 

S.Lesiņa: Faktiski tas ceļš būtu ziņa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

A.Nesterjonoks: Pirmais jautājums – Dārzniecība. Vēl joprojām, gadiem ilgi mazie Getliņi, milzīgs 
apjoms dārzniecības pārpalikumu lielās kaudzēs, nesakārtota, piesārņota vide, blakus tiek būvēts 
ciems, drīz būs veloceliņš, cilvēki kāpu zonā staigā arvien vairāk. Kas tiek darīts, lai zemes īpašnieks 
kādreiz arī novāktu tos kalnus ar būvgružiem/ pārpalikumiem? Sodi? 

S.Lesiņa: Šis ir jautājums, kas nav TP kompetencē. TP nosaka nosacījumus, kas attiecas uz zemes 
gabalu sadalīšanu, veidošanu, jaunu apbūvi. To, kas attiecas uz īpašuma uzturēšanu kārtībā, lai 
novērstu vidi degradējošus apstākļus īpašumā, jārisina administratīvā kārtā, to pašvaldība var 
piemērot, vai šobrīd ir atsevišķi saistošie noteikumi - nemāku teikt. 

A.Nesterjonoks: Blaukus uzbūvē skaistu veloceliņu, cilvēki staigā, viss skaisti un blakus degradēta 
zona. Tas iet kopā ar plānojumu? 

S.Lesiņa: Neiet kopā, bet mēs to caur TP nevaram atrisināt. Varam piefiksēt, ka tāds jautājums ir 
izskanējis. 

A.Nesterjonoks: Ko vides cilvēki par šo saka? 

M.Nikmane: Tas ir teritorijas apsaimniekošanas jautājums. Pašvaldībai ar pašvaldības policiju ir jāiet 
un to jārisina. 

A.Nesterjonoks: Šeit bija iezīmēts zirgu ceļš, tieši gar mūsu mājām. Mani šis jautājums, protams, 
uztrauc personīgu iemeslu dēļ, bet ko vides cilvēki saka par to, ka zirgu ceļš iet pāri 3 zonām? Dabas 
parka zona, lieguma zona un tieši gar mikroliegumu. 
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S.Lesiņa: Konkrētā karte ar zirgu takām ir kā priekšlikums aktīvās atpūtas tūrisma taku iespējām kā 
tādām, jo bija interese vienkopus telpiski attēlot, kādi nākotnē varētu būt gājēju, velo ceļi, t.sk., 
pienāca klāt arī šie te zirgu ceļi jo Carnikavā ir tāds piedāvājums un pieprasījums un šis jautājums ir 
aktuāls, bet TP to nekādā veidā nenosaka par obligātu. Tas nav saistoši, tas ir informatīvi, neviens 
nevar šodien vai rīt ņemt un izveidot zirgu taku bez projekta. 

A.Nesterjonoks: Bet tas iet kopā ar visiem vides faktoriem, ka pa mikrolieguma zonu iet zirgu ceļš? 

M.Nikmane: Tāds priekšlikums ir bijis iesniegts. Tā ir tā lieta, ko es jau pieminēju ātri ejot pāri, ka 
Dabas aizsardzības pārvalde paskatīsies uz šo shēmiņu un paskatīsies, kā tas iet kopā ar mikrolieguma 
izmantošanu. Varbūt noteiks kādus laika ierobežojumus, varbūt citus nosacījumus. 

A.Nesterjonoks: Pa nakti dabu var postīt, pa dienu nevar? 

M.Nikmane: Sezonāli. 

S.Lesiņa: Piemēram, ja mikrolieguma mērķis ir putnu ligzdošana, tad mikrolieguma ierobežojums 
atteicas uz putniem. 

Iedzīvotāja: Šī zirgi, kā labā tika izveidota taka vairs tur neeksistē. 

Iedzīvotājs: Jūs vispār paskatījāties to karti? Ceļš ir iezīmēts no viņa teritorijas. Vajag paskatīties un 
tad runāt. 

Iedzīvotāja: Tā ir mana zeme pa kuru šī taka ir iezīmēta, es aizrakstīju, ka mēs nepiekrītam, mums 
atbildēja, ka šie zirgi vairs neesot. 

S.Lesiņa: Par interesēm un viedokļiem – arī DAP iedod savu viedokli, protams, apspriešanas rezultātā 
mēs varam pieņemt lēmumu, ko ar šo shēmiņu darīt. 

R.Raimo: To taku nevarēs izveidot, kamēr Dabas aizsardzības plānā nebūs šis taku tīkls apstiprināts. 

S.Lesiņa: Punkts viens, un otrs – kamēr ar katru zemes īpašnieku, kuru uzzīmētās takas skars, nebūs 
panākta vienošanās, nekas netiks veidots, neviens nevar no malas pāri svešai zemei bez saskaņojuma 
ko tādu veidot. Šīs shēmas mērķis bija radīt kopskatu par kopējo taku tīklu, jo šobrīd neviens tāds 
materiāls Carnikavas dokumentos nav, ir tikai runāts par to. Tad konkrēti par zirgu takām ir bažas? 

Iezīvotāji: Jā. 

M.Nikmane: Protams, ka zirgu takas nevar būt tur, kur zirgu nav vai kaut kas ir mainījies, vai arī 
īpašnieki nepiekrīt, bet, piemēram, piejūras dabas parkā Mangaļu pussalā ir zirgi un vairāki 
mikroliegumi, tie kas ir mežu biotopi, nav problēmu, bet kukaiņiem, kas ir smiltīs racēji, ar to ir 
problēmas, tad tika noteikti ierobežojumi, kur zirgiem pārvietoties. Tā kā zirgi dabas parkā var būt, tas 
nav pretrunā ar Dabas parka izveidošanas mērķiem, bet tur, kur ir vērtības, tur, protams ir jāskatās vai 
tai takai iet tur vai kaut kur apkārt – šeit nav runa par dienu vai nakti. 

R.Raimo: Tad kad būs Dabas aizsardzības plāna izskatīšana – pastāv divas pieejas dabas parka 
aizsargāšanai lielu pilsētu aglomerācijās viena lieta ir dabas parks, kur 2 cilvēki gadā parādās un otra 
lieta, ka tur 300 000 gadā staigā, viens un tas pats aizsardzības modelis neder, tāpēc, pēc mana 
ierosinājuma, teritorijas plānojumā esam iestrādājuši veloceļu un aktīvās atpūtas taku tīklu, t.sk., 
baltos koridorus, kur cilvēki vienkārši iet uz jūru. Tā ideja ir tāda, ka lai cilvēki staigātu pa vienām un 
tām pašām vietām, pašvaldība/atbildīgie dienesti viņas varētu kopt, lai degradācijas procesi būtu pēc 
iespējas mazāki. Visa ideoloģija ir jāmaina. Igaunijas piemērs – uztaisa jaunus ceļus uz jūru un vecos 
aizstāda ciet, tur pavisam cita pieeja ir. Mēs pamazām ejam uz to pašu. DAP pēdējā laikā šim 
uzstādījumam sāk piekrist. Dabas aizsardzības plāns netaps ne vienā dienā, ne vienā gadā, būs dārgs 
un garš process. Tur iedzīvotāju dalība būs ļoti svarīga. Šeit mēs jau iezīmējam tās vajadzības, kas 
pašvaldībai ir nepieciešamas, lai pēc tam tur jau pretī būtu. Tas ir pozitīvi manā skatījumā. 

M. Jērums uzsver, ka Gaujas palienē nesaskata nekādu ainavu, vienīgi no Gaujas un Jūras puses, ne 
vairāk. Kādas jaunas ainavas Jūs gribat izveidot? 



9 
 

S.Lesiņa: Tieši to uzsveram, ka ainava no Jūras un Grīvas puses ir motīvs kādēļ arī stratēģijā šī 
teritorija ir noteikta kā ainaviski vērtīga. Šī ir kā alternatīva iekļaušanai dabas parkā, bet ir piemērotas 
īpašas prasības un caur TP pašvaldībai ir tiesības izvirzīt papildus prasības. Piemēram, ja tiek veidots 
labiekārtojums, jāskata vai tas būs skatāmi no Gaujas un Jūras puses. 

M. Jērums: Mēs runājam par tūrismu un rekreāciju saskaņā ar vides noteikumiem, bet neredzu citas 
vietas, kur jau būtu attīstītas ainavas, piebraukšanas ceļi ar velo u.c. veidiem. Ir viens tilts, kur ieguldīti 
līdzekļi, bet savienot divus kioskus Gaujā un Carnikavā..Kopējais redzējums infrastruktūrai – ceļi, 
t.sk., Eiro Velo 13. 

S.Lesiņa: Atbilde ir tematiskā kartīte, kas ir ceļu struktūra kopā ar velo un gājēju ceļiem, kur ir 
redzams tīkls un savienojumi, jo TP būtība ir neizvirzīt ierobežojumus šādu savienojumu izveidei, 
saistošā karte ļauj un tematisko karti var izmantot par pamatu, plānojot konkrētas lietas. Tādā veidā 
mēs to risinām. Līdzīgi kā bija plānojums par publiskajiem ūdeņiem, nākamais tematiskais plānojums 
varētu būt par publisko ceļu, taku tīkla izveidi. Pieņemsim, šeit ir sākotnējas iestrādes un tālāk jau var 
iet pie konkrētām prioritātēm un konkrētiem īstenošanas termiņiem, varbūtējiem finansējuma avotiem. 
Esam ielikuši iestrādi. 

M. Jērums: Mēs tā patīkami braucam caur Saulkrastiem 50 km/h. Vajadzētu to pašu Carnikavā. Ir 
kāds rēķinājis, cik daudzas mašīnas brauc cauri Carnikavai? Vajadzētu virzīt ieteikumus valstij to ceļu 
novirzīt. 

S.Lesiņa: Tātad Jūsu priekšlikums ir tāds, ka Rīgas ceļam P1 vajadzētu mainīt statusu? Kādā virzienā? 
Jo jau šobrīd kravas transportam ir ierobežojumi. 

M.Jērums: Kravas transports drīkst tikai pievest kravas. Ceļš no Jaunciema līdz Gaujas tiltam.. 
iegūstam tādu situāciju kā Saulkrastos, tūrisms un rekreācija attīstīsies. 

S.Lesiņa: Ja nemaldos, tad stratēģijā kopējo kaimiņu pašvaldību interešu lokā šis savienojums ir 
fiksēts tālākā perspektīvā. 

D.Pūka: Aicinu skatīties uz situāciju kontekstā ar Rīgas plānošanas reģionu (Carnikavas, Garkalnes, 
Ādažu un Saulkrastu novads) un maģistrālajiem velo, auto, dzelzceļa tīkliem, nenovilkt robežas. Vai 
varat parādīt Lilastes ciema robežas? 

S. Lesiņa kartē parāda ciema robežas. 

D.Pūka norāda uz plašāku teritoriju un definē to kā Lilastes ciemu.. 

S.Lesiņa: Es atvainojos, bet atļaušos Jūs pārtraukt, Jūs maldināt klātesošos. Carnikavas novada 
administratīvās robežas mēs nemainām un TP esam tiesīgi attēlot plānojumu, kas ir administratīvajās 
robežās. Pilnīgi piekrītu, ka Saulkrastu novadā šādi nosaukumi.. kopējais konteksts ir labi atspoguļots 
stratēģijā. Tā ir TP specifika un motīvs, kad pat gribēdami, vairāk neko neatspoguļojam. 

D.Pūka: Galvenais ir cilvēka drošība un dzīvība, lūdzu grozīt ciemata robežu un šeit ielikt saskaņā ar 
LVC baltās zīmes Lilaste, jo tur ir divas minūtes līdz cilvēku bojāejai. Izveidots EiroVelo 13, kurš 
pēkšņi beidzās, kopumā ir nesaprotama situācija, nāk vilciens, lielākā guļbūve Baltijā ar niedru jumtu. 
Carnikavas novads neko nedara lietas labā. Priekšlikums uzlikt baltās zīmes un ātruma ierobežojumus, 
veidot šosejas šķērsojumu un dzelzceļa šķērsojumu. 

S.Lesiņa: Piefiksējam šo jautājumu, kas ir LVC jautājums, uz kāda pamata viņi izvieto zīmes. 

Iedzīvotājs: Kādēļ Jūs zīmējāt visas tās takas, ja tas neko nenozīmē? 

S.Lesiņa: Tas bija lūgums vai mēs varam, izmantojot mūsu kartogrāfu resursus, izveidot kādu uz 
papīra uzliktu risinājumu, ko varētu arī dot publikai iepazīties, tieši tādam nolūkam, lai varētu domāt, 
kādu veidot šo nākotnes taku tīklu. Carnikavā neviens uz vietas kartes nezīmē, izmantojām resursus. 
Par to var izteikt viedokli. Jūtam un redzam, ka tas ir ļoti būtiski un skar daudzus zemes īpašniekus, 
kas ir jāņem vērā. Tālāk, attīstot taku maršrutus, to ir jāņem vērā.  
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Norit aktīva diskusija, kuras rezultātā rodas vēl viens priekšlikums – precizēt savienojumu ar jūru, 
izvērtējot variantu pie Garciema un paredzēt iespēju veidot savienojumu no Laivu ielas. 

S.Lesiņa informē, ka būs pieejama individuālām konsultācijām pirmdienas pēcpusdienā, kā arī 
rakstiski un telefoniski. Paldies visiem par klātbūtni un uzdotajiem jautājumiem! Oficiālā sanāksmes 
daļa tiek slēgta. 

 

SANĀKSME TIEK SLĒGTA plkst. 20:30 

 

Sanāksmes vadītāja: 

Protokolētāja: 

/ S. Lesiņa / 

/ K.Alpa /  

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs:       /Z.Varts/ 
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1. pielikums. Publiskās apspriešanas sanāksmes dalībnieku saraksts 
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