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PĀRSKATS PAR IEDZĪVOTĀJU ATSAUKSMĒM1 
(KAS SAŅEMTAS TP PA LAIKĀ 09.03.2017. – 13.04.2017.) 

Nr.p.k 
Iesniedzēja 
vārds/uzvārds, 
iesniegšanas 
datums 

Zemes vienības 
adrese/kadastra Nr. 

vai dokumenta 
sadaļa uz kuru 

attiecināms 
priekšlikums 

Atsauksme/priekšlikums 

 
Izstrādātajā  
komentārs 

1 Māris Balodis 
Iveta Balode 
29.03.2017 

„Rožmalas" 
(kadastra Nr. 
80520040947); 

 „Dūjas" (kadastra 
Nr. 
80520041004); 

 „Krūmrozes" 
(kadastra Nr. 
80520041003); 

 „Baltrozes" 
(kadastra Nr 
80520040377). 
 

Carnikavas novada Teritorijas plānojumā 2017.-2028. gadam, norādot 
esošo un plānoto ceļu infrastruktūru,   lūdzam ievērot: 
 apstiprināto nekustamā īpašuma "Rozes-1" 1.zemes vienības un 

nekustamā īpašuma „Rožmalas" izstrādātā un apstiprinātā detālplānojuma 
(apstiprināts ar 2006.gada 10.oktobra lēmumu Carnikavas novada domes 
sēdes lēmumu, prot. 19/23) galīgo redakciju. Pamatojoties uz šo 
detālplānojumu, par labu nekustamam īpašumam „Rožmalas" (kadastra 
Nr. 80520040947) un no tā atdalītajam nekustamajam īpašumam „Dūjas" 
(kadastra Nr. 80520041004), tiek nodrošinātas tiesības uz braucamo ceļu 
(nodibināts ceļa servitūts), kalpojošie nekustamie īpašumi -„Krūmrozes" 
(kadastra Nr. 80520041003) un „Baltrozes" (kadastra Nr 80520040377); 

 spēkā esošo Carnikavas novada pašreizējo (2005. - 2017.gadam) un 
plānoto (atļautās) teritorijas izmantošanu (apstiprināts ar Carnikavas 
novada domes 2011.gada 23.februāra sēdes lēmumu); 

 esošās elektroapgādes infrastruktūras nekustamajiem īpašumiem 
"Rožmalas" (kadastra Nr. 80520040947) un "Dūjas" (kadastra Nr. 
80520041004) esamību, lai tiktu nodrošināta piekļuve esošajām uzskaites 
sadalnēm. Elektroietaišu izbūves darbi realizēti 2006.gadā, uzstādot 
komerc uzskaites sadalni nekustamajā īpašumā „Rožmalas". Tehniskais 
projekts elektroietaišu izbūvei ir akceptēts Carnikavas novada domes 
2006.g. 14.augusta lēmuma Nr. 05-6/237; 

 esošos servitūta ceļus un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā reģistrētos apgrūtinājumus (ceļa servitūta teritorija) nekustamajos 
īpašumos "Baltrozes" (0.0195 ha un 0.0107ha), "Krūmrozes " (0.025 lha un 
0.0267ha), "Rožmalas" (0.0074 ha) un "Dūjas" (0.0107 ha). 
Tāpat lūdzam ņemt vērā, ka nekustamā īpašumā "Krūmrozes" (kadastra Nr. 

80520041003) 2016.gadā ir veikti būvdarbi, t.sk. žoga būvniecība. Šobrīd nav 
pieejama informācija par žoga izbūves tiesisko pamatotību un atbilstību 
apstiprinātajam nekustamā īpašuma "Rozes-1" 1.zemes vienības un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Iesniegumu kopijas pievienotas pielikumā 
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„Rožmalas" detālplānojuma galīgai redakcijai. Žogs izbūvēts AS "Sadales tīkls" 
elektroapgādes infrastruktūras (kabeļa) aizsargjoslā un uz esošā servitūta ceļa. 
Tiek pārkāptas apstiprinātā detālplānojuma noteiktās sarkanās līnijas, 
ierobežota esošo servitūta ceļu izmantošana. 

Ņemot to vērā, lūdzu darīt mums zināmu, vai nekustamā īpašumā 
"Krūmrozes" (kadastra Nr. 80520041003) žogs izbūvēts saskaņā ar būvvaldē 
saskaņoto projektu pa zemesgabala robežu vai arī pa sarkano līniju, kur tā ir 
noteikta pēc detālplānojuma, neradot šķēršļus nekustamiem īpašumiem 
„Rožmalas" un „Dūjas" izmantot esošo servitūta ceļu.   

 
Pieņemts informācijai. 
Nodots Būvvaldes rīcībā. 
Strīdus gadījumā jautājums  risināms civiltiesiskā 

procesā.  
 
 

2 Antons 
Delveris 
22.03.2017 

Kadastra Nr. 
80520021672 

Lūdzu mainīt lietošanas mērķu nekustamā īpašuma objektam 
kad.Nr.80520021672 pēc adreses Zileņu iela 12 ,Carnikavas novads, zemes 
platībai 0,2188 ha, pēc koplietošanas shēmas Nr. 1, no koda 0501 uz kodu 0601 
ar iespēju paredzēt projektā individuālo ēku apbūvei. Pielikumā:  
1.Koplietošanas shēma - kopija 
2.Uzziņa Rīgas raj. Carnikavas pagastā no25.11.2004g. Nr.01 12/07/1379-

kopija 
3.Zemesgrāmats apliecība - kopija      
  

Ņemts vērā.  
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Biedrība 
“Garciemieši”  
Skat. 
pielikumā  
pilno 
priekšlikuma 
un tā 
pamatojuma 
izklāstu.  
 

TIAN - 68. lpp. 
Mežu teritorijas M1, 
papildizmantošana 

No dokumenta „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, 68.lpp., 
izslēgt sekojošo tekstu: 
„561. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002). 
 562. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).  
563. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).  
564. Derīgo izrakteņu ieguve (13004) 
 

Atbalstāms daļēji.   
 (izslēgts 564. Derīgo izrakteņu ieguve (13004). ) 
Mežu teritorijas M1 papildizmantošanas noteiktas 
ņemot vērā līdzšinējo praksi teritorijas plānošanā, 
nosakot nosacījumus mežu teritorijās ĪADT, tostarp 
kaimiņu pašvaldību (Saulkrasti, Ādaži)   pieredzi.   
Papildizmantošanu īstenošanas iespējas skatāmas  
4.10.1.5. Citi noteikumi kontekstā, prioritāri – 
augstākstāvošā normatīvā akta  - MK  noteikumu dabas 
parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”  kontekstā.  
Priekšlikums   TIAN 4.10.1.5.papildinājumam:  
“Atļauto papildizmantošanas veidu apbūves 
izvietojuma iespējas, tehniskos rādītājus nosaka 
detālplānojumā vai lokālplānojumā”.  
Papildizmantošanas veidu spektrs nav pretrunā  ĪADT 
mērķiem, ko apliecina kompetento institūciju – Dabas 
aizsardzības pārvalde, VVD Lielrīgas RVP  atzinumi, 
neiebilstot 4.10.1. sadaļā iekļautajiem TIAN  
formulējumiem.  
Atbilstoši DAP ieteikumam, TIAN 7.1. sadaļa  
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PRASĪBAS LOKĀLPLĀNOJUMU, DETĀLPLĀNOJUMU UN 
ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTU IZSTRĀDEI,  papildināta ar 
nosacījumu: “Pirms detālplānojuma vai lokālplānojuma 
izstrādes procesa uzsākšanas Rīgas jūras līča un 
piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un iepriekš 
neapbūvētās mežu teritorijās veic sugu un biotopu 
izpēti ar mērķi izvērtēt apbūves izvietošanas iespējas 
detālplānojuma teritorijā”.  
 

Karte “Funkcionālais 
zonējums”,  
TIAN – 61. – 62. lpp. 

Karte "Funkcionālais zonējums": Visu pludmales teritoriju pie 
Garciema/Mežciema noteikt kā DA2 zonu (pludmale ar minimālu 
labiekārtojumu), nevis kā DA3 zonu (pludmale ar labiekārtojumu, tirdzniecības 
vietām utml). Pārējo pludmales teritoriju no Kalngales līdz Mežciemam un no 
Mežciema līdz Garupei atstāt DA2 statusā. Saglabāt visus nosacījumus, 
noteiktos attiecībā uz DA2 teritorijām "Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos" (61.-62.lpp.) 

Neatbalstām.  
Zonējums pamatots “Carnikavas novada 
administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un 
jūras piekrastes joslas apsaimniekošanas plāns 2017.-
2026. gadam” izstrādes ietvaros.  
 
 

Karte “Funkcionālais 
zonējums”, 
Daudzdzīvokļu 
dzīvojamā apbūve 
Garciemā 
 

Visas teritorijas Garciemā, kas kartē „Funkcionālais zonējums” ir noteiktas kā 
DzD („Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija”), noteikt par DzM 
(„Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija”). 

Neatbalstām.  
Ievērojot pēctecības principu, zonējums, atļautās 
izmantošanas veidi un apbūves parametri pārmantoti 
no  Carnikavas novada līdzšinējā spēkā esošā teritorijas 
plānojuma. 

Karte “Funkcionālais 
zonējums”, 
Rūpnieciskās 
apbūves teritorijas 
Garciemā 
 

Karte "Funkcionālais zonējums": Teritorijas Garciemā pie dzelzceļa, kas 
zonējumā ir atzīmētas kā R (rūpnieciskā apbūve), noteikt kā JC2 (jauktā centra 
apbūve). 

Neatbalstām. 
Ievērojot pēctecības principu, zonējums, atļautās 
izmantošanas veidi un apbūves parametri pārmantoti 
no  Carnikavas novada līdzšinējā spēkā esošā teritorijas 
plānojuma.  Rūpnieciskās apbūves zonējums Garciema 
stacijas apkārtnē  ir pamatots vietas 
transportģeoogrāfiskā novietojuma priekšrocībās, 
nekonfliktē ar apkārtē teritoriju izmantošanas 
iespējām, atbilst Carnikavas  novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā noteiktajai telpiskās attīstības 
perspektīvai un   vadlīnijām 

Karte “Funkcionālais 
zonējums”, 
nozīmīgākā piekļuve 
jūrai Garciemā / 
Mežciemā 

Kā vienīgo „nozīmīgāko piekļuvi jūrai apkalpes transportam” Mežciemā / 
Garciemā nozīmēt Mežciema ielu un vienu no esošajām labiekārtotajām 
noejām uz jūru. (Karte „Funkcionālais zonējums” un saistītie dokumenti). 

Pieņemts informācijai. 
Piekļuves apkalpes transportam noteiktas orientējoši, 
precizējamas būvprojektēšanas procesā, novietojumu,  
tehniskos parametrus u.tml.papildus izvērtējot 
sadarbībā ar “Carnikavas komunālsreviss” u.c. apkalpes 
dienestiem, tostarp risinājumu saskaņojot 
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kompetentajās vides institūcijās  (VVD Lielrīgas RVP, 
DAP).  
 

4 Jānis Žukurs 
Māra Žukura 
31.03.2017 

Garezeru iela 22, 
Carnikavas novads, 
kadastra Nr. 
80520020077 

Veicot novada TP 2017. – 2029. gadam pirmās redakcijas un vides pārskata 
projekta sabiedrisko apspriešanu lūdzam ņemt vērā, ka šajā teritorijā atrodas 
J. Žukura un M. Žukuras īpašumā esošais zemes gabals, īpašuma adrese 
Garezeru iela 22, Carnikavas nov., kadastra Nr. 80520020077 (Garezeru bieži 
apdz. raj. 205F, 0,65 ha), kuru nav iespējams izmantot. Lūdzam ierādīt 
līdzvērtīgu zemes gabalu tuvākajā apkārtnē bez apgrūtinājumiem. 
 
 

Pieņemts informācijai.  
Jautājums risināms ārpus TP procesa  (sarakste ar LR 
VARAM/MK - ĪADT statusa noteicēju). 

5 Roberts Raimo 
13.04.2017 

4 zemes gabali, kas 
pieguļ Laivu ielai 
posmā no Grīvas 
ielas līdz pašvaldības 
zemes gabalam 
(kadastra Nr. 
80520040682) 

1) Lūdzu Carnikavas ciema robežās iekļaut četrus zemes gabalus, kas pieguļ 
Laivu ielai posmā no Grīvas ielas līdz pašvaldības zemes gabalam (kadastra 
numurs 80520040682) (ieskaitot), kurš rezervēts un paredzēts izmantot 
sporta un aktīvās atpūtas centra izveidei. 

Neatbalstām.  
Ievērojot pēctecības principu, ciemu robežas 
pārmantotas no līdzšinējā spēkā esošā Carnikavas 
novada TP, netiek grozītas.  

Carnikavas ciema 
robeža 

2) Lūdzu Carnikavas ciema robežās iekļaut Zibeņu sporta un aktīvās atpūtas 
parka teritoriju, ieskaitot tašu teritoriju. 

Mežgarciema ciema 
robeža 

3) Lūdzu precizēt Mežgarciema ciema robežas tā, lai tajā nebūtu piegulošās 
LVM zemes, izņemot tās, kurās atrodas degradētās teritorijas. 

Garciema robežas 4) Aicinu izvērtēt Garciema robežas, iekļaujot tajā zemes gabalus gar Eimuru 
ceļu un pie dzelzceļa, kur noteikta jaukta tipa apbūves zona. 

Pieņemts informācijai.  
Teritorija   ir jau iekļautas  ciema robežās spēkā 
esošajā  Carnikavas novada teritorijas plānojumā. 

Dzelzceļa šķērsojumi 
un piekļuve stacijām 

5) Carnikavā jāparedz divas jaunas dzelzceļa šķērsošanas vietas: 
 Pretī Rožu ielai (gājējiem, velosipēdistiem, to ceļu kopšanas tehnikai) 
 Pretī Dambim pie Blusām (gājējiem, velosipēdistiem, to ceļu kopšanas 

tehnikai) 

Ņemts vērā.  
Papildināta paskaidrojošā karte “Ceļu 
infrastruktūra” 

6) Jāparedz pieeja Garciema dzelzceļa stacijai no Vaļu un Roņu ielas puses, kā 
arī attiecīgs stāvlaukums. 

Pieņemts informācijai.  

Publisko ūdens 
ņemšanas vietņu 
vietas to ciemu 
teritorijās, kurās ir 
dzelzceļa stacijas 

7) Lūdzu paredzēt un iezīmēt vietas Kalngalē, Garciema, Garupē, Carnikava, 
Gaujā un Lilastē šādu vietu izveidei. 

Pieņemts informācijai.  
Iekļauts TP Paskaidrojuma rakstā, turpmāko  rīcību 
sarakstā. 
 

Ceļu savienojumi 8) Lūdzu paredzēt savienojumu Meteoru iela - Skautu iela (100m cauri Dabas 
parka teritorijai) 

Pieņemts informācijai.  
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Iekļauts TP Paskaidrojuma rakstā, turpmāko rīcību 
sarakstā, izvērtējams turpmākās  plānošanas  
procesā, IADT dabas parks “Piejūra” DAP 
aktualizācijas ietvaros.  

9) Laivu iela - piekļuve Gaujai. Lūdzu precizēt maršrutu tā, lai tas ietu pa 
pašvaldības zemes gabala robežu tās pusē, iezīmējot paralēli ūdesceļu un 
veloceļu 

Atbalstīts. Veikts precizējums kartē “Funkcionālais 
zonējums”. 

10) Lūdzu paredzēt Laveru ciema savienojumu ar Carnikavas ciemu posmā 
Laveru ciemats - Blusu jaunā dzelzceļa pāreja iepretim dambim. 

Pieņemts informācijai.  
Iekļauts TP Paskaidrojuma rakstā.  
Risināms turpmākās plānošanas procesā, izstrādājot 
lokālplānojumu vai detālplānojumu 

11) Lūdzu iestrādāt plāna degradētas teritorijas Darzciema iela (Meža 
Carnikava) savienojumu ar Jūras ielu, Vecgaujas tiltu un Garupes ciemu. 

Dabas parka 
teritorijas robežas 

12) Aicinu paplašināt Dabas parka "Piejūra" robežas Carnikavā - teritorija 
trijstūris pretī zaļajam mežiņam Laivu ielas kreisajā pusē virzienā uz jūru. 

Neatbalstām.  
Ievērojot pēctecības principu, TP tiek ievērotas 
esošās dabas parka “Piejūra” robežas un grozījumi 
netiek skatīti; priekšlikums nav pamatots - skar 
privātu īpašumu, attiecīgi ar sekām tā turpmākai 
izmantošanai;  priekšlikuma iesniedzējs nav 
īpašnieks.  

Rūpniecības 
teritorija Garciemā 
gar Eimuru ceļu 

13) Zonējuma maiņa ietverot Eimuru ceļu līdz ciema robežai 
14) Attiecīga dzelzceļa atzara izveide 

13., 14.  Pieņemts informācijai.  
Iekļauts TP Paskaidrojuma rakstā, risināms 
turpmākās plānošanas procesā, izstrādājot 
lokālplānojumu vai detālplānojumu. 

Tauvas joslas 

15) Lūdzu iestrādāt plānā sadaļu par augstuma atzīmes piesaisti vidējam ūdens 
līmenim Dzirnezerā (Zvejniecības likums). 

16) Paredzēt aizliegumu veikt privātapbūvi tauvas joslā. 

15.Ņemts vērā, papildināts Paskaidrojuma raksts. 
16. Pieņemts informācijai. TP nedublē 
augstākstāvošo normatīvo aktu ( konkrētajā  
gadījumā – Zvejniecības likuma jau noteiktos 
ierobežojumus Tauvas joslā).  
 

Pašvaldības īpašumu 
slānis 

17) Lūdzu paredzēt digitālās kartes izveidi par pašvaldībai piederošiem 
īpašumiem novadā 

Ņemts vērā. Karte sagatavota, nodota Būvvaldes 
rīcībā. 

AI (Tallinas šoseja) 
18) Lūdzu paredzēt stāvēšanas aizlieguma zonu posmā no Lilastes ielas līdz 

augstsprieguma līnijai pretī Ummja ezaram. 
Pieņemts informācijai.  Satiksmes organizācijas 
jautājumi risināms ārpus TP, sadarbībā ar 
LVC/CSDD. 

Ceļu krustojumu 
sakārtošana 

19) Lūdzu paredzēt detalizētu plānu izveidi krustojumiem: 
 Pie dzelzceļa šķērsojuma vietas Gaujā (Jūraskrastu ielas sākums) 
 Laivu-Poču-Jūras ielas un EIROvelolS krustojums 
 Jūras un Rīgas iela 

Pieņemts informācijai.  
Iekļauts Paskaidrojuma rakstā turpmāko satiksmes 
organizācijas uzlabojumu vajadzību sarakstā 

Apbūves 
intensitātes 

20) Lūdzu, lai spētu konkurēt daudzdzīvokļu māju attīstībā ar kaimiņu 
pašvaldībām, palielināt apbūves augstuma iespējas šādās Carnikavas 

Atbalstāms Jauktas centra apbūves funkcionālajā 
zonā, zemes vienībās, kas tieši nerobežojas ar 
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palielināšana un 
arhitektūras 
risinājumu 
saskaņošana 

ciema vietās un zemes gabalos, paredzot nosacījumus arhitektūras 
risinājumu saskaņošanai domē: 
 Jaunā Carnikava (skatīt pielikumu nr. 1) 
 Gaujas Carnikava (skatīt pielikumu nr.2) 
 Vecā Carnikava (skatīt pielikumu nr.3) 
 Sabiedriskā Carnikava (skatīt pielikumu nr.4) 
 Meža Carnikava (skatīt pielikumu nr.5) 
 Jūras Carnikava (skatīt pielikumu nr.6) 

 

savrupmāju apbūves zemes vienībām, nosakot 
papildus  nosacījumus vizuālās ietekmes,  soc./ek. 
pamatojuma, infra. nodrošinājuma u.tml. prasībām, 
publiskai apspriešanas un/vai DP izstrādei.  

Ādažu lidlauks 21) Lūdzu noteikt ierobežojumus lidojumu koridoriem, kā arī izvērtēt reaktīvo 
lidmašīnu lidojumu iespējas un par to informēt iedzīvotājus 

Pieņemts informācijai.  
Paskaidrojuma raksts papildināms ar skaidrojumu 
par lidlauka parametriem  un ierobežojumiem 
atbilstoši CAAinfo. 

Stāvlaukumi 22) Lūdzu paredzēt un iezīmēt stāvlaukumus: 
 Lilastē (Lilastes ielā pie dzelzceļa stacijas un pie dzelzceļa 

pārbrauktuves) 
 Carnikavā gar dzelzceļa piegulošo joslu 
 Gaujā pie dzelzceļa stacijas 
 Vienā vietā pie Dzirnezera 
 Laivu ielā (gar ielu, pie Jūras) 
 Zibeņos pie sporta kompleksa 
 Pie Carnikavas sporta kompleksa Jūras ielā un Smilšu ielā 
 Garciemā pie dzelzceļa stacijas Vaļu ielas pusē 
 Pie Gaujas velotilta Carnikavas pusē 

Pieņemts informācijai.  
Galvenie stāvlaukumi jau ir atzīmēti paskaidrojošā 
kartē “ Ceļu infrastruktūra”, tostarp autostāvvietu 
izveide  atļautās izmantošanas nodrošināšanai 
novada teritorijā nav ierobežota  (saskaņā ar ar TIAN 
12.4. p-tu). 

Par velocelu un 
aktīvās atpūtas taku 
tiklu 

23) Iekļaut veloceļu-gājēju ietvi gar Pl tā nodalošajā joslā 
• no Jaunciema gatves līdz Carnikavai virzienā uz Carnikavu labajā pusē 
• No Carnikavas uz Ādažiem - labajā pusē 

24) Paredzēt Tallinas ceļa šķērsojumus veloceļiem: 
• Lillastē, pretī Port Resort 
• pie Korandes zem autotilta (savienojums ar Ādažu dambja velocelu) 
• Tallinas šosejas tunelis pretī Dzirnupes ielai 

25) Lūdzu iezīmēt ūdens ceļus ("ūdenstakas"): 
• Rīga-Gaujas grīva 
• Lilastes upes grīva - Gaujas upes grīva 
• Gaujas upe no ietekas līdz Korandei 
• Dzirnupe visā garumā 
• Dzirnezers: Dzirupes izteka - Varoņu sala - Sidrabsaliņa - Kempings 

Dzirnezers 
• Lilastes upe visā garumā ar galamērķi Port Resort 

23., 25., Atbalstīts. Papildināta paskaidrojošā karte 
“Aktīvās atpūtas taku tīkla attīstības priekšlikumi”. 
24. Risināms turpmākās plānošanas procesā, 
sadarbībā ar LVC 
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• Vecgauja no ietekas Gaujā līdz Pl 

6 Ineta Šenvalde 
12.04.2017 

Laivu iela 28 (kad. 
Nr. 80520040389) 
un Laivu iela 30 
(kad. Nr. 
80520040387) 

Ņemot vērā to ka esmu īpašniece šiem nekustamajiem īpašumiem: Laivu iela 
28 (kad. Nr. 80520040389) un Laivu iela 30 (kad. Nr. 80520040387), vēlos 
iebilst pret man piederošo īpašumu atļautā izmantošanas veida maiņu no "A" 
- rekreācijas teritorija uz "DA4" - Dabas un apstādījumu teritorija. Uzskatu, ka 
šīs teritorijas atļautā izmantošanas veida maiņa, būtiski ietekmē man 
piederošo minēto nekustamo īpašumu materiālo vērtību. Par teritorijas daļu, 
kas tiks, noteikta kā "p" - Publiskās apbūves teritorija, kur iepriekš tika atļauta 
"JC" -jaukta dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves teritorija mani ir 
iebildumi ir par izmaiņām, kuru rezultātā "P" teritorijā, nebūs iespējams 
izbūvēt iepriekš atļautās - rindu māja, savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu 
dzīvojamā māja), dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas). 
Lūdzu saglabāt gan "A", gan "JC" esošo atļauto izmantošanas veidu, lai 
nesamazinātu man piederošo nekustamo īpašumu materiālo vērtību.        

Pieņemts informācijai. 
Atbalstāms daļēji, piemērojot papildus procedūru ( DP 
vai publiskā apspriešana) 
 

7 Dainis Treijs 
03.04.2017 

„Silāres", Carnikavas 
novads, kadastra Nr. 
80520050419 

Ņemot vērā to, ka jaunajam Carnikavas novada teritorijas plānojumam 
izstrādātajā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumā ir skaidri pateikts, ka 
Carnikavas novadā smagās rūpniecības attīstība nav plānota, lūdzu manam 
nekustāmajam īpašumam „Silāres" (kadastra numurs 8052 005 0419) noteikt 
funkcionālā zonējuma veidu „Jauktas centra apbūves teritorijas", kas paredz 
daudz plašākas izmantošanas iespējas, nekā pašreizējais „Rūpnieciskās 
apbūves teritorija". Pretējā gadījumā rodas situācija, kad nepamatoti tiek 
pazemināta mana nekustamā īpašuma vērtība, nosakot ļoti ierobežojošu un 
novada attīstības plānam neatbilstošu perspektīvās izmantošanas (funkcionālā 
zonējuma) veidu. 
Vēršu vērību, ka blakus esošajiem diviem zemes īpašumiem jau ir paredzēts 
„Jauktas centra apbūves teritorijas" funcionālā zonējuma veids, līdz ar to 
neredzu pamatojumu kamdēļ mans lūgums nebūtu izpildāms. Gadījumā, ja 
Carnikavas novada būvvaldes ieskatā eksistē specifiski apstākļi, kuru dēļ 
minētais funkcionālais zonējums manam nukustamajam īpašumam nevar tikt 
piešķirts, lūdzu par tiem mani rakstiski informēt. 

Izvērtējot līdzšinējot Carnikavas novada TP īstenošanas 
pieredzi šajā novada teritorijas daļā, kaimiņu (Ādažu)  
novada TP  pieeju teritorijas funkcionāla zonējuma  un 
atļauto izmantošanas veidu noteikšanā  (poldera 
teritorija, CA lidlauka ‘Ādaži” ietekmes zona), kā 
piemērotāko  risinājumu, kas nodrošina zemes 
īpašniekam maksimāli daudzfunkcionālas izmantošanas 
iespējas iepriekšminētajos vietas apstākļos, iesakam 
funkcionālo zonējumu “Lauksaimenicības teritorija 
(skat. TIAN 4.11. sadaļā funkcionālā zonējuma 
“Lauksaimniecības teritorija” atļauto izmantošanu), 
ievērojot  papildus nosacījumus ko nosaka likums "Par 
aviāciju" (saskaņošanas  ar Civilās aviācijas aģentūru 
nepieciešamība). 
 
  

8 Edgars Treijs 
03.04.217 

Zemes īpašumi, kas 
atrodas Eimuros 

Ņemot vērā to, ka Carnikavas novada teritorijas plānojumam izstrādātajā 
stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumā ir skaidri pateikts, ka Carnikavas 
novadā smagās rūpniecības attīstība nav plānota, bet tai pat laikā, piemēram, 
Eimuros, saskaņā ar Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2017. - 2029. 
gadam pirmo redakciju, ir teritorijas ar funkcionālo zonējumu „Rūpnieciskās 
apbūves teritorija", uzskatu, ka būtu tikai loģiski un novada attīstībai lietderīgi 
zemes īpašumiem, kas atrodas Eimuros un kuriem šobrīd funkcionālā 
zonējuma veids ir noteikts „Rūpnieciskās apbūves teritorija", mainīt šo 
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funkcionālā zonējuma veidu uz „Jauktas centra apbūves teritorija", kas paredz 
daudz plašākas to izmantošanas iespējas un līdz ar to arī tirgus vērtību. Pretējā 
gadījumā rodas situācija, kad nepamatoti tiek pazemināta šo zemes īpašumu 
vērtība, nosakot ļoti ierobežojošu un novada attīstības plānam neatbilstošu 
perspektīvās izmantošanas (funkcionālā zonējuma) veidu. Vēlos vērst 
uzmanību, ka diviem no minētā apgabala zemes īpašumiem, jau ir noteikts 
funkcionālais zonējums „Jauktas centra apbūves teritorija". 

   jaunā Carnikavas novada teritorijas plānojuma projekta publiskās 
apspriešanas laikā, kas notika 2017. gada 30. martā Carnikavas pamatskolas 
aktu zālē, es jautāju kāpēc plānojumā nav attēloti ierobežojumi, kas izriet no 
lidlauka "Ādaži" nolaišanās joslas. Uz šo jautājumu man tika atbildēts, ka šādi 
ierobežojumi teritoriālā plānojuma izstrādātājiem nav zināmi. 
Ar šo, daru Jums zināmu, ka minēto ierobežojumu (nolaišanās josla) apraksti 
kā pielikums Nr. 1 "Civilās aviācijas aģentūras 16.04.2012 datuma vēstule Nr. 
01-8-1/332 ar pielikumiem."  tika iesniegti Carnikavas novada domei ar Daiņa 
Treija iesniegumu jau pirms vairāk kā trim gadiem - 2014. gada. 27. janvārī. 
Nosūtu to atkārtoti kā pielikumus šim epastam. 
Lūdzu atbildīgās personas un institūcijas, ievērojot visas atbilstošās 
procedūras, precizēt šos ierobežojumus ar Civilās Aviācijas Aģentūru un 
uzsākt procedūru to likumīgai iekļaušanai jaunajā Carnikavas novada 
teritorijas plānojumā, vai arī sniegt rakstisku atbildi kāpēc tie nebūtu tajā 
iekļaujami, atbildot uz šo e-pastu vai nosūtot rakstveida atbildi uz adresi:  

9. Irina Vasiļjeva  

 

Pieņemts informācijai.  
Pieļaujams, DzS2 teritorijām TIAN 4.1.2.sadaļa ietverot 
papildus nosacījumu, ka jaunveidojamās zemes 
vienības minimālā platība ir samazināma līdz 1200kv, 
risinājumu pamatojot  ar  piemērotiem reljefa  
apstakļiem, mežaudzes raksturu un kvalitāti, 
inženiertehniskās apgādes nodrošinājumu, izstrādājot  
detālplānojumu.  
 

10. Jānis Ūlis 
/iesniegts 
24.04.2017.* - 
pēc TP 
apspriešanas 
termiņa 

 Lūdzu   iekļaut Carnikavas novada jaunā teritorijas plānojumā  2017g- 2028g. 
man piedrošo apbūves  zemju  teritorijas turpmāko izmantošanu     atbilstoši   
Ministru kabineta  30.04.2013g  noteikumu  Nr240 , vispārīgie teritorijas 
plānošanas izmantošanas un apbūves noteikumiem  3 Pielikumam “  Teritorijas  
izmantošanas veidu klasifikātoram  “211. Savrupmāju apbūve (11001). 
Savrupmāju apbūves teritorija DzS2. nekustāmajā īpašumā “Kauguri “ 
kad.nr.80520021807 Gauja Carnikavas novads pēc adresēm  

Nav atbalstīts. 
Ievērojot pēctecības principu, TP pārmanto līdzšinējo  
TP funkcionālo zonējumu; saglabā spēkā esošos 
detālplānojumus.  
Applūstošo teritoriju robežu precizēšana skatāma  
būvniecības procesa ietvaros, katrā konkrētā gadījumā, 
balstoties uz  konkrētās situācijas detalizētu 
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Vīnkalnu iela -5 kad .apz. 80520022020,( lūdzu atļauju sadalīt reālās daļās  ). 
Dzirnupes 8/7 ,Dzirnupes 8/6 ,Dzirnupes 8/5,Dzirnupes 8/5, Dzirnupes 8/4, 
Dzirnupes 8/ 3, Dzirnupes 8/2, Dzirnupes 8/1,Dzirnupes iela 8, Dzirnupes iela 
6,  Dzirnupes iela 1 B,   Kārklēni, Viršu iela 2, 
Ūdeņu iela 2 ,  Ūdeņu iela  4, Ūdeņu iela 1,Ūdeņu iela 3.  
Kauguru iela 2 ,Kauguru iela 2 A, Kauguru iela 4,Kauguru iela 6, Kauguru iela 
6A, Kauguru iela 8, Kauguru iela 8A, Kauguru iela 10,Kauguru iela 12, Kauguru 
iela 14, Kauguru iela 16, Kauguru iela 18, Kauguru iela 24, Kauguru iela 26, 
Kauguru iela 28 , Kauguru iela 30.  
Sakarā ar pretplūdu būvju izbūvi  ( dambis gar Gauju  un aizvars uz Dzirnupes ) 
ir mainījies Dzirnezera ūdens līmeņa  atzīme ,lūdzu noteikt zemesgabaliem 
Kauguru iela 2,2A,4,6,6A,8,8A,10,12,14,16,18. Savrupmāju apbūve 11001, 
Savrupmāju apbūves teritorija DzS2. 

izvērtējumu (precīzā topogrāfija M1: 500, applūstošās 
teritorijas modelēšana, balstoties uz LVĢMC aktuālo 
info, aplūstošā teritorijas modelēšanu, eksperta 
atzinumu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā).  
Skat. precizēto  TIAN 3.5.2. “Applūstošās teritorijas” 
sadaļu.  

11. Anna 
Kasjanova  
 

Ar šo iebilstu pret piedāvāto teritorijas plānojumu – konkrētāk, par JC2-89 
(skat. attēlu, atzīmēts ar zilu krāsu). Pašreizējā teritorijas plānojumā ir 
paredzēta mazāka apbūves intensitāte nekā piedāvātajā plānā.  Neredzu 
pamatojumu, kādēļ būtu jāpalielina apbūves intensitāte šajā teritorijā. 
Manuprāt, ir jāveido mazāk blīva apbūve, saglabājot pēc iespējas vairāk koku. 
Mazāk blīvas apbūves veids, saglabājot kokus, šajā teritorijā padarītu to par 
unikālu un pievilcīgu vietu gan esošajiem, gan arī potenciālajiem Carnikavas 
novada iedzīvotājiem. Manuprāt, tieši saskanīga apbūve ar dabu ir vērtība, uz 
ko vajadzētu tiekties. Mūsdienu cilvēki arvien vairāk tiecas, ciena un augsti 
novērtē modernus un gaumīgus risinājumus, kas ļauj cilvēkiem atrasties 
dabā, neiznīcinot to. Turklāt Carnikavas novadā ir pietiekami daudz vietas, 
kur varētu būvēt privātmājas, neizcērtot mežu.  
 

Pieņemts informācijai.  
Priekšlikumā atzīmētajai teritorijai pēc TP izstrādāju 
rīcībā esošās informācijas ir spēkā esošs 
detālplānojums ( Nr. 89, DP  teritorijai “Poči”, 
apstiprināts 17.06.2015.)  
Teritorijas apbūve un izmantošana īstenojama 
atbilstoši DP  risinājumam. 
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-------- Forwarded Message --------  
Subject: par jaunajā Carnikavas teritorijas plānojumā iekļaujamiem ar lidlauku "Adaži" saistītajiem 

ierobežojumiem 
Date: Thu, 13 Apr 2017 00:06:27 +0300 

From: Edgars Treijs <edgars.treijs@gmail.com> 
To: info@grupa93.lv, dome@carnikava.lv, buvvalde@carnikava.lv 

CC: Maija.Treija@fktk.lv  

 

Labdien, 
jaunā Carnikavas novada teritorijas plānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā, kas notika 
2017. gada 30. martā Carnikavas pamatskolas aktu zālē, es jautāju kāpēc plānojumā nav attēloti 
ierobežojumi, kas izriet no lidlauka "Ādaži" nolaišanās joslas. Uz šo jautājumu man tika atbildēts, 
ka šādi ierobežojumi teritoriālā plānojuma izstrādātājiem nav zināmi. 

Ar šo, daru Jums zināmu, ka minēto ierobežojumu (nolaišanās josla) apraksti kā pielikums Nr. 1 
"Civilās aviācijas aģentūras 16.04.2012 datuma vēstule Nr. 01-8-1/332 ar pielikumiem."  tika 
iesniegti Carnikavas novada domei ar Daiņa Treija iesniegumu jau pirms vairāk kā trim gadiem - 
2014. gada. 27. janvārī. Nosūtu to atkārtoti kā pielikumus šim epastam. 

Lūdzu atbildīgās personas un institūcijas, ievērojot visas atbilstošās procedūras, precizēt šos 
ierobežojumus ar Civilās Aviācijas Aģentūru un uzsākt procedūru to likumīgai iekļaušanai jaunajā 
Carnikavas novada teritorijas plānojumā, vai arī sniegt rakstisku atbildi kāpēc tie nebūtu tajā 
iekļaujami, atbildot uz šo e-pastu vai nosūtot rakstveida atbildi uz adresi: Carnikava, Zušu iela 18, 
Dainim Treijam vai Edgaram Treijam. 

Ar cieņu, 

Edgars Treijs 
29485011 
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9. I.Vasiļjevas iesniegums 
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10. J. Ūļa iesniegums 
 
 
 
 

Carnikavas novada Domei. 
 BŪVVALDEI.  

 SIA “Grupa 93” Krišjāņa Barona iela 3 – 4, Rīga, LV – 1050. 
 

 No Jānis Ulis pk.k 271057-11379 dz Enkura 2K- 14   
Rīga LV 1048 

IESNIEGUMS. 
 
Lūdzu   iekļaut Carnikavas novada jaunā teritorijas plānojumā  2017g- 2028g. man piedrošo apbūves  
zemju  teritorijas turpmāko izmantošanu     atbilstoši   Ministru kabineta  30.04.2013g  noteikumu  
Nr240 , vispārīgie teritorijas plānošanas izmantošanas un apbūves noteikumiem  3 Pielikumam “  
Teritorijas  izmantošanas veidu klasifikātoram  “211. Savrupmāju apbūve (11001). Savrupmāju 
apbūves teritorija DzS2. nekustāmajā īpašumā “ Kauguri “ kad.nr.80520021807 Gauja Carnikavas 
novads  
 pēc adresēm  
Vīnkalnu iela -5 kad .apz. 80520022020,( lūdzu atļauju sadalīt reālās daļās  ). 
Dzirnupes 8/7 ,Dzirnupes 8/6 ,Dzirnupes 8/5,Dzirnupes 8/5, Dzirnupes 8/4, Dzirnupes 8/ 3, 
Dzirnupes 8/2, Dzirnupes 8/1,Dzirnupes iela 8, Dzirnupes iela 6, 
 Dzirnupes iela 1 B,  
 Kārklēni  
Viršu iela 2, 
 Ūdeņu iela 2 ,  Ūdeņu iela  4, Ūdeņu iela 1,Ūdeņu iela 3.  
Kauguru iela 2 ,Kauguru iela 2 A, Kauguru iela 4,Kauguru iela 6, Kauguru iela 6A, Kauguru iela 8, 
Kauguru iela 8A, Kauguru iela 10,Kauguru iela 12, Kauguru iela 14, Kauguru iela 16, Kauguru iela 18, 
Kauguru iela 24, Kauguru iela 26, Kauguru iela 28 , Kauguru iela 30.  
Sakarā ar pretplūdu būvju izbūvi  ( dambis gar Gauju  un aizvars uz Dzirnupes  ) ir mainījies 
Dzirnezera ūdens līmeņa  atzīme ,lūdzu noteikt zemesgabaliem Kauguru iela 
2,2A,4,6,6A,8,8A,10,12,14,16,18. Savrupmāju apbūve 11001, Savrupmāju apbūves teritorija DzS2. 
  
 
Rīgā, 2017gada  .24 aprilis  
 
_Ar cieņu 
Jānis Ūlis 
Tel 292424-644 
 

Nosūtīts elektroniski 
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11. A.Kasjanovas iesniegums 
 
-------- Forwarded Message --------  

Subject: sab. apspriešana - teritorijas plānojums. 
Date: Thu, 13 Apr 2017 20:56:22 +0000 (UTC) 
From: Anna Kasjanova <anna.kasjanova@yahoo.com> 

Reply-To: Anna Kasjanova <anna.kasjanova@yahoo.com> 
To: buvvalde@carnikava.lv <buvvalde@carnikava.lv>

 
Labdien 
 
pielikumā ir mans viedoklis par piedāvāto teritorijas plānojumu.  
 
Ar cieņu,  
Anna Kasjanova  
 
 
Ar šo iebilstu pret piedāvāto teritorijas plānojumu – konkrētāk, par JC2-89 (skat. attēlu, atzīmēts ar zilu 
krāsu). Pašreizējā teritorijas plānojumā ir paredzēta mazāka apbūves intensitāte nekā piedāvātajā plānā. 

 
Neredzu pamatojumu, kādēļ būtu jāpalielina apbūves intensitāte šajā teritorijā. Manuprāt, ir jāveido mazāk 
blīva apbūve, saglabājot pēc iespējas vairāk koku. Mazāk blīvas apbūves veids, saglabājot kokus, šajā 
teritorijā padarītu to par unikālu un pievilcīgu vietu gan esošajiem, gan arī potenciālajiem Carnikavas 
novada iedzīvotājiem. Manuprāt, tieši saskanīga apbūve ar dabu ir vērtība, uz ko vajadzētu tiekties. 
Mūsdienu cilvēki arvien vairāk tiecas, ciena un augsti novērtē modernus un gaumīgus risinājumus, kas ļauj 
cilvēkiem atrasties dabā, neiznīcinot to. Turklāt Carnikavas novadā ir pietiekami daudz vietas, kur varētu 
būvēt privātmājas, neizcērtot mežu.  

 


