ZIŅOJUMS
par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2028.gadam
pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu
Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2028.gadam pilnveidotā redakcija tika nodota
publiskai apspriešanai pamatojoties uz 19. jūlija Carnikavas novada domes lēmumu (lēmums nr. 14.,
24§ “Par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2028. gadam pilnveidotās redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai”).
Publiskai apspriešanas termiņš bija noteikts 4 nedēļas. Apspriešana tika organizēta laika posmā no
4.augusta līdz 1. septembrim.
Ar pilnveidotā Teritorijas plānojuma un Vides pārskata materiāliem varēja iepazīties interneta vidē –
Carnikavas novada interneta vietnē www.carnikava.lv, izstrādātāja interneta vietnē www.grupa93.lv,
kā arī izdruku formātā Carnikavas novada domē, Būvvaldē, Stacijas iela 5, Carnikava, darba laikā.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2017. gada 17.augustā martā plkst. 17.30 Carnikavas
pamatskolas aktu zālē (2. stāvs, Nākotnes iela 1, Carnikava). Sanāksmē piedalījās kopumā 10 dalībnieki,
t.sk. pašvaldības un izstrādātāja pārstāvji, 5 iedzīvotāji. Sanāksmes protokols pievienots ziņojumam.
Apspriešanas rezultātu izskatīšanas sanāksme notika 7.septembrī, plkst. 17.30, alternatīvās aprūpes
centrā “Pīlādzis” (Stacijas iela 5, Carnikava). Sanāksmē piedalījās kopumā 5 dalībnieki, t.sk.
pašvaldības, izstrādātāja pārstāvji un 1 interesents. Sanāksmes protokols pievienots ziņojumam
Par teritorijas plānojuma stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) ietvaros sagatavoto Vides
pārskatu ir saņemts VPVB atzinums (13.10.2017. atzinums Nr.7). VPVB ir novērtējis sagatavoto Vides
pārskatu pozitīvi, ar atsevišķiem precizējumiem, kopumā secinot, ka Vides pārskatā sniegtie nosacījumi
un konsultāciju rezultāti ir ņemti vērā pilnveidotajā plānošanas dokumentā un sagatavotais Vides
pārskats atbilst normatīvo aktu prasībām.
Pilnveidotās redakcijas apspriešanas ietvaros, laika posmā līdz 1.septembrim, tika saņemti 2 rakstiski
iesniegumi:
- par applūstošajām teritorijām (persona bez norādītas atpakaļ adreses);
- par funkcionālo zonējumu īpašumā “Silāres” (kad. nr.8052 005 0419) (un papildus e- pasta vēstule
pēc 7.septembra sanāksmes ).
Atbildes komentārus par iesniegumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu skatīt tālāk ziņojumā.
Lai nodrošinātu teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas, precizētā Vides pārskata un VPVB sniegtā
atzinuma
publisko
pieejamību
valsts
vienotajā
ģeotelpiskās
informācijas
portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (TAPIS), informāciju par
pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas norisi, tostarp veiktajiem precizējumiem teritorijas
plānojuma dokumentācijā, izziņots papildus apspriešanas termiņš līdz š.g. 18.decembrim (paziņojums
publicēts www.carnikava.lv; www.grupa93.lv un www.geolatvija.lv ).
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CARNIKAVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2018. – 2028. GADAM
pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme
PROTOKOLS
SANĀKSMES NORISES DATUMS UN VIETA: 2017. gada 17.augusts, Carnikavas pamatskolas aktu zāle,
2. stāvs, Nākotnes iela 1, Carnikava
SANĀKSMI VADA: Sarmīte Lesiņa, SIA “Grupa93”
PROTOKOLĒ: Klinta Alpa, SIA “Grupa93”
SANĀKSMES DALĪBNIEKI: Carnikavas novada pašvaldības speciālisti, izstrādātāja SIA “Grupa93”
pārstāvji, pieci iedzīvotāji (skat. 1. pielikumu)
SANĀKSMES SĀKUMS: plkst. 17:30
SANĀKSMES GAITA
Z. Varts, Carnikavas novada teritorijas plānotājs, atklāj sanāksmi un dod vārdu izstrādātāja SIA
“Grupa93” pārstāvei Sarmīte Lesiņai.
S. Lesiņa. Paskaidro teritorijas plānojuma risinājumu pilnveidotajā redakcijā, salīdzinot ar 1.redakcijas
risinājumu un kontekstā ar 1.redakcijas apspriešanas ietvaros saņemtajiem institūciju atzinumiem un
iedzīvotāju iesniegumiem, atgādina par pilnveidoto plānojuma materiālu pieejamību interneta vidē un
izdruku veidā pašvaldībā.
Ņemot vērā institūciju atzinumus, pilnveidotajā redakcijā iekļauti sekojoši precizējumi un
papildinājumi:
1) Pamatojoties Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu (DAP):
- visur tekstos, kur iepriekš minēta atsauce uz “saskaņojot ar DAP”, precizēts uz “saskaņojot
ar vides institūcijām normatīvo aktu noteiktajā kārtībā”. Precizēta Vides pārskatā iekļautā
informācija (skat. Vides pārskata doc.);
- TIAN 7.5. sadaļa 7.5.PRASĪBAS LOKĀLPLĀNOJUMU, DETĀLPLĀNOJUMU UN ZEMES IERĪCĪBAS
PROJEKTU IZSTRĀDEI papildināta, iekļaujot p-tu: “pirms detālplānojuma vai lokālplānojuma
izstrādes procesa uzsākšanas Rīgas jūras līča un piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un iepriekš
neapbūvētās mežu teritorijās, veikt sugu un biotopu izpēti ar mērķi izvērtēt apbūves
izvietošanas iespējas detālplānojuma teritorijā”;
2) Pamatojoties uz VVD Lielrīgas RVP atzinumu,
- TP Paskaidrojuma rakstā iekļauta aglomerācijas shēma un TIAN 3.6. sadaļa precizēta,
izsakot sekojošā redakcijā: “Derīgo izrakteņu ieguvi novada teritorijā drīkst veikt atbilstoši
normatīvo aktu prasībām zemes dzīļu ieguves jomā, tostarp ņemot vērā derīgo izrakteņu
ieguves aizliegumu/vai ierobežojumus IADT “Piejūra” un citās IADT, saskaņojot darbību ar
kompetentajām valsts uzraudzības iestādēm un Pašvaldību.;
- Papildināta info par potenciāli piesārņotajām teritorijām.
3) Pamatojoties uz AS “LVC” atzinumu:
- precizēta TIAN sadaļa 3.5.7. “Aizsardzība pret trokšņiem u.c. negatīvo ietekmi” iekļaujot
sekojošu punktu: “Teritorijās, kur konstatējami trokšņu pārsniegumi, esošo sezonas rakstura
ēku pārbūve par dzīvojamām ēkā pastāvīgai dzīvošanai vai jaunu dzīvojamo ēku būvniecība
atļauta tikai gadījumos, ja tas atbilst teritorijas plānojumam un, ja būvniecības ierosinātājs
projektē un īsteno prettrokšņa pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām”.

2

- precizēta TIAN 3.1. sadaļā “ Prasības transporta infrastruktūrai” - vispārīgie nosacījumi, valsts
un pašvaldība ceļu kategorijas un parametri; atsauces uz normatīviem u.tml., t.sk. visos
plānošanas doc. vienots datējums 2018. – 2028.g.
4) Pamatojoties uz VKPAI atzinumu:
- grafiskajā daļā valsts aizsargājamā vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis “Baltgalvju
Upurkalni – kulta vieta “ (valsts aizsardzības Nr.2088) attēlots kā teritorija (atbilstoši VKPAI
informācijai);
- papildināti TIAN nosacījumi sadaļās 4.4.Publiskās apbūves teritorija (P): “Zemes vienību ar
kadastra apz. 8052 003 0418 (zemes vienība, kurā atrodas valsts aizsargājamais vietējās
nozīmes arhitektūras piemineklis "Carnikavas luterāņu baznīca" (v.a.nr.8694) prioritāri
izmanto līdzšinējai reliģisko organizāciju ēku apbūves funkcijai. Kultūras pieminekļa un tā
aizsardzības zonas teritorijā atļauta tāda saimnieciskā darbība un apbūve, kas nepazemina
kultūrvēsturiskās ainavas un kultūras pieminekļa vērtību, respektējot šīs kultūrvēsturiskās vides
vērtības (telpisko izveidojumu, reljefa un apzaļumojumu sistēmu, apbūves arhitektonisko
veidolu, būvju mērogu un apjoma proporcijas u. tml.), nodrošinot arhitektūras pieminekļa
vizuālo uztveri u.c. nosacījumus saskaņā ar kultūras mantojuma aizsardzību regulējošo
normatīvo aktu prasībām. Teritorijas rekonstrukcijas, pārbūves vai jaunbūvju risinājumu
nosaka būvprojektā, saskaņojot VKPAI. Saimniecisko darbību pieminekļa un tā aizsardzības
teritorijā saskaņo ar VKPAI normatīvo aktu noteiktajā kārtībā”.
- TIAN sadaļā 4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorijas (DA1) papildināti ar nosacījumu
atbilstoši VKPAI norādēm: “ arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav pieļaujama jaunu objektu
būvniecība un karjeru izstrāde, jaunu ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu
saistīti darbi”;
- ikdienas lietošanas ērtībām sagatavota konsolidēta “Funkcionālās zonējuma” un
“Aizsargjoslu u.c. aprobežojumu” karte.
5) Pamatojoties uz AS “Augstsprieguma tīkls “ atzinumu papildināti TIAN sadaļa 7.3. nosacījumi,
attiecībā uz prasībām teritorijas izmantošanai 110 kV EPL tuvumā; kā arī nosacījumi TIAN 4.1.3.
un 4.1.4. sadaļās.
6) Pamatojoties uz LVĢMC atzinumu: precizēta atsauce uz aktuālo iestādes nosaukumu,
grafiskajā daļā attēloto monitoringa urbumu datiem u.c. apzīmējumiem;
7) Pamatojoties uz LMT atzinumu, papildināti TIAN 3.2.4. sadaļas nosacījumi Prasības
elektronisko sakaru tīkliem sekojošā redakcijā:
“… Publisko elektronisko sakaru tīklus, ar to saistītās iekārtas un inženierkomunikācijas,
publisko elektronisko sakaru iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas iespēju
robežās paredz esošu komunikāciju- elektroapgādes tīklu un piebraucamo autoceļu tuvumā
… Telekomunikāciju līnijām, torņiem un antenu mastiem neattiecina jaunveidojamā
zemesgabala minimālo platību un apbūves raksturīgo rādītāju (būvju maksimālo augstumu);to
nosaka atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām un funkcionālajai nepieciešamībai.”
8) Pamatojoties uz AS “Latvijas Dzelzceļš” atzinumu:
- grafiskajā daļā precizētas drošības un ekspluatācijas aizsargjoslas ap dzelzceļu, t.sk. grafiskajā
daļā uzrādīta dzelzceļa zemes nodalījuma josla;
- papildināti TIAN 4.7.1. sadaļas nosacījumi attiecībā uz dzelzceļa zemes nodalījuma joslas
izmantošanas nosacījumiem;
- grafiskajā daļā precizēta teritorijas ar īpašiem noteikumiem Baltezera rietumu apvedceļa
būvniecībai un valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži)
attīstībai rezervētā teritorijas (TIN 7) robežas, attiecīgi precizēti TIAN 5.7.1. sadaļas nosacījumi.
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9) Pamatojoties uz LR Satiksmes ministrijas atzinumu, precizēti TIAN teritorijas ar īpašiem
noteikumiem Baltezera rietumu apvedceļa būvniecībai un valsts galvenā autoceļa A1 Rīga
(Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) attīstībai rezervētā teritorijas (TIN 7) nosacījumi (TIAN
5.7.1. sadaļa).
10) Pamatojoties uz AS “LVM” atzinumu, precizēta grafiskajā daļa attēlotā Baltijas jūras un Rīgas
jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības josla - līdz dzelzceļa līnijai; precizēta TIAN
3.7.sadaļa, attiecībā uz meliorācijas grāvju uzturēšanu mežā teritorijās un ĪADT.
Institūcijas, kas atzinumos bija norādījušas atkārtotu nepieciešamību iepazīties ar plānojuma
precizējumiem, ir par tiem informētas.
Izvērtējot iedzīvotāju iesniegumus, pilnveidotās redakcijas sastāvā iekļauti sekojoši precizējumi:
1) Precizēti TIAN nosacījumi sadaļa 4.9. Dabas un apstādījumu teritorijas, 4.9.3. apakšsadaļā
“Dabas un apstādījumu teritorijas DA3” - samazinot papildizmantošanas veidus;
2)

Precizēti TIAN nosacījumi sadaļā 4.10.1. Mežu teritorija M1 (meži ĪADT dabas parks
“Piejūra”) , izsakot sekojošā redakcijā:
“…. Meža teritoriju izmantošanu un apsaimniekošanu dabas parkā "Piejūra" nosaka
14.03.2006. MK noteikumi Nr. 204 “Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi”.
“… Teritorijā atļauta dabas aizsardzības un tūrisma labiekārtojuma infrastruktūra (celiņi,
laipas, stāvlaukumi, norādes, informācijas zīmes un stendi, skatu platformas un skatu torņi,
u.tml.) dabas parka apmeklētāju plūsmas organizēšanai, antropogēnās slodzes negatīvo
ietekmju mazināšanai, risinājumu izstrādājot būvprojektā (labiekārtojuma projektā), pieaicinot
attiecīgajā jomā sertificētu ekspertu un risinājumu saskaņojot vides institūcijās normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā. Teritorijas papildizmantošanas veidu ietvaros atļauto apbūves
objektu mērogu un novietojumu pamato, izstrādājot detālplānojumu vai veicot attīstības
ieceres publisko apspriešanu, integrējot ĪADT dabas parks "Piejūra" dabas aizsardzības plānā
un individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos.”
3) Precizēti TIAN nosacījumi 4.5.2. sadaļā Jauktas centra apbūves teritorijas apakšzonā JC2,
iekļauta atrunu ”Maksimālo apbūves augstumu JC2 zonā virs 18 m (5 stāviem) atļauts
paaugstināt izņēmuma gadījumos, atsevišķās vietās Carnikavas ciema robežās (bijušās
dārzniecības teritorijā, bijušās zivju pārstrādes rūpnīcas teritorijās, teritorijas daļā no esošajām
savrupmāju apbūves teritorijām "Zibeņi" virzienā), attīstības ieceri pamatojot ar papildus
izpētēm (tehniski ekonomiskais pamatojums, ietekme uz apkārtējo teritoriju vides stāvokli,
iedzīvotāju sadzīves apstākļiem un nekustamo īpašumu tirgus vērtību, transporta plūsmu
izpēte, vizuālās ietekmes izpēte, infrastruktūras nodrošināšana u.tml.), veicot attīstības ieceres
publiskai apspriešanu un izstrādājot detālplānojumu vai lokālplānojumu”
4) Precizēts funkcionālais zonējums Laveros - Ražošanas teritorijas aizstājot ar Lauksaimniecībā
teritorijas zonējumu; precizēti aprobežojumi saistībā ar Ādažu lidlauka tiešo tuvumu, nosakot
teritoriju ar īpašiem noteikumiem ”Ādažu lidlauka gaisa kuģu pacelšanās/nolaišanās 2 km
sektors (TIN15). Atļautā izmantošana –atbilstoši grafiskajā daļā "Funkcionālais zonējums" šajā
teritorijā attēloto funkcionālo zonu nosacījumiem saskaņā ar šiem noteikumiem, papildus
ievērojot ierobežojumus, ko nosaka likums "Par aviāciju" un citi normatīvie akti.
5) Papildināts Paskaidrojuma raksts, iekļaujot 3.13. sadaļu “Turpmākā plānošana”: teritorijas
plānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas ietvaros tika saņemti virkne priekšlikumi, kas
neattiecas tieši uz TP kompetences/vai šī plānošanas perioda jautājumiem, taču ir pamatoti
izskatīšanai un risināšanai turpmākās plānošanas ietvaros, kontekstā ar pašvaldības budžeta
un investīciju plānošanu konkrētu – praktisku infrastruktūras attīstības jautājumu risināšanu :
4

-

Ierīkot publiskās ūdens ņemšanas vietas ciemu teritorijās, kurās ir dzelzceļa stacijas
(Kalngalē, Garciema, Garupē, Carnikava, Gaujā un Lilastē);
- Ielu tikla pilnveidošana;
- Satiksmes drošības uzlabošana;
- Ceļu krustojumu sakārtošana - detalizētu plānu izveide krustojumiem;
- Stāvlaukumu labiekārtošana;
- Velocelu un aktīvās atpūtas taku tiklu attīstīšana;
- Ūdensceļu attīstīšana;
- Atsevišķu tematisko plānojumu izstrāde.
Attiecīgi precizēta un papildināta tematiskā karte ”Aktīvās atpūtas taku tīkla attīstības
priekšlikumi”
Atbilstoši PA sanāksmju diskusijām, Paskaidrojuma rakstā iekļauta info par vidējo ūdens līmeni
Dzirnezerā u.c. papildinoša informācija. Veikti citi TIAN un grafiskās daļas redakcionālas dabas
precizējumi, balstoties uz Carnikavas novada Būvvaldes u.c. speciālistu darba diskusijām.
Sanāksmes apmeklētāju jautājumi:
1) Kuras ir potenciāli piesārņotās teritorijas un ko nozīmē nosacījumi?
S. Lesiņa. Carnikavas novadā atbilstoši VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu
bāzes „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs” informācijai atrodas viena piesārņota vieta
un viena potenciāli piesārņota vieta. Piesārņota vieta, reģistrācijas nr. 80528/5480, Kalngalē atrodas
Garkalnes mežniecības 25. un 33. kvartālā.. Vieta ir piesārņota ar naftas produktu un ražošanas
atkritumiem 5 - 6 laukumos. Detalizēta izpēte nav veikta. PV platība apmēram 5000 m2 platībā.
Potenciāli piesārņota vieta reģistrācijas nr. 80528/919, ir SIA "Carnikavas dārznieks" notekūdeņu
filtrācijas laukums (pēc adreses - "Jaunzemnieki"). Tā ekspluatācija ir pārtraukta 1994. gadā .
Piesārņojuma līmenis PPV nav novērtēts, piesārņojuma avots tajā ir bijuši sadzīves notekūdeņi. Info ir
iekļauta Vides pārskatā, atzīmētas grafiskās daļas kartē. Pirms tālākās šo zemes gab. izmantošanas ir
jāveic to izpēte un, ja nepieciešams, sanācija vai monitorings.
2) Ko nozīmē pelēki rūtainais svītrojums? Kartē nav apzīmējuma:
S. Lesiņa: Paskaidro, kas tas ir apzīmējums no topogrāfijas kartes (paskaidro pamestas, neizmantotas
vai tml. būves/graustus). Tam ir tikai informatīva nozīme, neattiecas un TP nosacījumiem
3) Kāpēc, salīdzinot ar spēkā esošo TP, ir izņemta ceļa savienojums - Dzirnezera virzienā?
S. Lesiņa: Ceļš nav izņemts, ceļa/ielas zonējums ir saglabāts, tikai tik labi neizceļas kartē, jo nav izdalīts
atsevišķā zemes vienībā un nav noteikts ielas sarkanajās līnijās.
Z. Varts papildina: Iemesls ir privātīpašumu piederība, daļa ir banku/hipotekāro kredītu saistībās. Tam
ir statuss – servitūta ceļš, par labu konkrētiem īpašumiem. Pašvaldībai nav tiešas iespējas ietekmēt NĪ
savstarpējās attiecības. Šo varam piefiksēt pie priekšlikumiem turpmākajām rīcībām
4) Publiskā piekļuve Gaujai no Laivu ielas puses - kāpēc “zigzagā”? Izskatās, ka konkrētu zemes
īpašumu piekļuvei; tas var radīt precedentu apbūves interesēm.
S. Lesiņa: Piekļuves trasējums ir attēlots orientējoši, salīdzinot ar 1.redakcju ir precizēts, pielāgojot
logiskākam pamatojumam – gar zemes gabalu robežām. Nav nekādu apslēptu nolūku.
Tiks precizēts konkrētā ceļa būprojekta ietvaros. Ideoloģiski šis savienojums prioritāri ir domāts
piekļuves uzlabošanai laivotājiem – tas var būt arī kā ūdensceļa savienojums (lai no stāvlaukuma pie
Laivu ielas var ar peldlīdzeklim nokļūt Gaujā, jo citādāk pašreizējā situācijā no Gaujas grīvas tuvākā
piekļuve ir tikai Carnikavā/Vecgaujā.
5) Skatu tornis pie Laivu ielas - vai noteiks kā saistošs? Kādiem nolūkiem?
5

S. Lesiņa. Orientējošs novietojums; tiks precizēts projektēšanas stadijā. Jūrasleju pļavu/Gaujas
apkārtnes ainavas eksponēšanai. Pieredze liecina, ka skatu torņi ir ļoti lietderīgi un apmeklētāju interesi
piesaistoši tūrisma infrastruktūras objekti.
6) Cik saistošas ir TP attēlotās applūstošās teritorijas ir vai nav saistošas?
S. Lesiņa. Ir saistošas, taču zemes īpašniekam ir tiesības precizēt – kā minimums vismaz 10 m
noteiktības līmenī (ņemot vērā TP mēroga noteiktību 1: 10000), kā veicot konkrētās vietas situācijas
detalizētu izpēti – nosacījumi un skaidrojums ir iekļauti TIAN, 3.5.2.sadaļā: “Applūstošo teritoriju
robežas precizē detālplānojumos un/vai zemes vienības apgrūtinājuma plānos, veicot konkrētās zemes
vienības applūšanas risku izvērtējumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veicot inženiertopogrāfisko
uzmērīšanu (augstas detalizācijas topogrāfijas M 1: 500 sagatavošanu), saņemot kompetentās iestādes
(LVĢMC), sertificētu speciālistu meliorācija vai hidrotehnisko būvju projektēšanā atzinumus, sertificēta
sugu un biotopu eksperta atzinumu par applūstošās teritorijas pazīmju novērtēšanu dabā..
7) par atkritumu šķirošanas laukumu - vai TP tiek konkrēti noteikts?
S. Lesiņa. Nē – TP konkrēti nenosaka un neierobežo iespējas to ierīkot, izvēlēties pamatotu
novietojumu turpmākās plānošanas procesā – izvērtējot pašvaldības zemes gabalu pieejamību,
piekļuvi u.tml.
8) Par privātajiem zemes īpašumiem dabas parkā “Piejūra” - ieteikums sagatavot atsevišķu
paskaidrojošo karti, kurā attēlo īpašumu piederību – lai tālāk risinātu jautājuma par zemju
maiņas/kompensācijas iespējām.
S. Lesiņa. Ieteikums pieņemams informācijai; neattiecas tiešā veidā uz TP kompetences jautājumiem.
Ieteikums tam pievērst uzmanību dabas parka “Piejūra” jaunā dabas aizsardzības plāna izstrādi - šāda
grafiskā materiāla izstrāde un jautājumi par maiņu/vai kompensāciju skatāmi tā ietvaros.
Sanāksmi noslēdzot S. Lesiņa informē par apspriešanas tālāko procesu, tostarp apspriešanas rezultātu
izskatīšanas sanāksmi 7.septembrī.
Sanāksme tiek slēgta plkst. 19.00
Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs:

/Z.Varts

Projekta vadītajā, SIA “Grupa93” speciāliste:

/S.Lesiņa

Protokolēja:

/K.Alpa
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CARNIKAVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2018. – 2028. GADAM
pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas rezultātu izskatīšanas sanāksme
PROTOKOLS
SANĀKSMES NORISES DATUMS UN VIETA: 2017. gada 7.septembris, Carnikavas novada dome,
alternatīvās aprūpes centrā “Pīlādzis”
SANĀKSMI VADA: Zints Varts, Carnikavas novada teritorijas plānotājs
PROTOKOLĒ: Sarmīte Lesiņa, SIA “Grupa93”
SANĀKSMES DALĪBNIEKI: Carnikavas novada pašvaldības speciālisti, izstrādātāja SIA “Grupa93”
pārstāvji, viens interesents no iedzīvotāju vidus (skat. 1. pielikumu)
SANĀKSMES SĀKUMS: plkst. 17:30
SANĀKSMES GAITA
Z. Varts, Carnikavas novada teritorijas plānotājs, atklāj sanāksmi un dod vārdu izstrādātāja SIA
“Grupa93” pārstāvei Sarmīte Lesiņai.
S. Lesiņa. Paskaidro teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas apspriešanas procesa norisi, pārstāsta
par pilnveidotās redakcijas atšķirībām, salīdzinot ar 1.redakcijas risinājumu un kontekstā ar
1.redakcijas apspriešanas ietvaros saņemtajiem institūciju atzinumiem un iedzīvotāju iesniegumiem,
nokomentē 17.augustā notikušās sanāksmes diskusiju, uzdotos jautājumus un atbildes (skat.
17.augusta sanāksmes protokolu).
Ņemot vērā vienīgā sanāksmes dalībnieka no iedzīvotāju puses - Edgara Treija k-ga konkrēto interesi
– funkcionālā zonējuma grozīšanas iespējas Laveros, pie Ādažu lidlauka, zemes vienībā “Silāres” (kad.
nr.8052 005 0419), diskusija turpinās par šo zemes vienību.
S. Lesiņa paskaidro, ka darba procesā ir tikuši izvērtēti vairāki varianti funkcionālā zonējuma
noteikšanai zemes vienībā “Silāres” (kad. nr.8052 005 0419) un tai apkārtējās zemes vienībā, kuras skar
Ādažu lidlauka ietekmes – pacelšanās/nolaišanās 2 km apkārtnes zona.
Izvērtējot līdzšinējo 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), papildus konsultējoties ar Civilās aizsardzības
aviācijas aģentūru un pārliecinoties, kas nav nekas mainījies likuma "Par aviāciju" kontekstā, par ko
zemes īpašnieks Treija k-gs ir informēts, ņemot vērā līdzšinējās sarakstes ar institūcijām un saņemtos
skaidrojumus no Civilās aizsardzības aviācijas aģentūras, kā piemērotāko risinājumu, kas nodrošina
zemes īpašniekam maksimāli daudzfunkcionālas izmantošanas iespējas iepriekšminētajos vietas
apstākļos, no teritorijas plānojuma izstrādātāju puses ir ticis ieteikt noteikt funkcionālo zonējumu
“Lauksaimniecības teritorija ievērojot papildus nosacījumus ko nosaka likums "Par aviāciju"
(saskaņošanas ar Civilās aviācijas aģentūru nepieciešamība). Salīdzinot ar līdzšinējā TP zonējumu
“Ražošanas teritorija” tā faktiski ietver visas līdzšinējās atļautās izmantošanas spektru, t.sk. tiek
papildināts ar dzīvojamo funkciju – viensēta, dārza māja, kas būtu uzskatāms par kompromisu,
salīdzinot ar Edgara Treija un Daiņa Treija iesniegumiem, kas bija saņemti TP 1.red. apspriešanas
ietvaros, grozīt šo zonējumu uz JC 2 teritoriju, ietverot arī savrupmāju, mazstāvu, daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju, kā arī biroju apbūves funkciju. Izstrādātāja SIA “Grupa93’ speciālistu viedoklis tiek
pamatots ar to, ka:
1)līdzšinējā laikā, kopš teritorijā ir bijis noteikts Ražošanas teritorijas zonējums nav bijušas nekādas
saimnieciskās darbības iniciatīvas, kas liecina, ka tās pieprasījumu;
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2)dzīvojamās un biroju funkciju attīstībai šinī teritorija nav uzskatāma par vispiemērotāko, jo nav
saskatāms tā tehniski ekonomiskais pamatojums – tā atrodas salīdzinoši attāli no novada un apkārtējo
teritoriju aktivitāšu centriem; nav izveidota infrastruktūra; tā ir poldera teritorija, tostarp lidlauka
funkcija un pastāvīgas dzīvošanas funkcija nav tās saderīgākās funkcijas, kas nākotnē var radīt
iedzīvotāju, kas šeit nopirks īpašumu dzīvošanai, neapmierinātību ar dzīvojamās vides komfortu
3) priekšlikuma iesniedzēji nav minējuši nekādus papildus argumentus dzīvojamās un /vai biroju
funkciju pamatošanai, vai jel kādu informāciju, par to, ka īpašums tiktu paredzēts reāli attīstīt (apbūves
koncepcija, apbūves ieceres ierosinājums vai kas tml.)- ir priekšstats, ka zonējuma grozījumu mērķis ir
vienīgi i paaugstināt zemes vienības teorētisko pievilcību pārdošanas mērķim. Vadoties no plānojuma
izstrādātāju profesionālās pieredzes ir bezatbildīgi atbalstīt jebkuru iesniegumu, neesot pārliecībai, ka
tas ir pamatots un neradīs konfliktu riskus tālākā nākotnē kontekstā ar apkārtējo teritoriju
izmantošanu. Plānotāju viedoklis ir tāds, ka JC 2 zonējums šajā vietā ir nepamatots un potenciālie šīs
zemes īpašnieki ar šo tiks tikai maldināti par teritorijas pievilcību dzīvojamu māju attīstībai.
E.Treijs lūdz atgādināt par TP materiālu pieejamību pilnā apjomā, lai ar varētu ar tiem pilnībā iepazīties.
S.Lesiņa norāda uz vietnēm interneta vidē. Z.Varts apsola papildus nosūtīt attiecīgos linkus uz Treija kga epastu.
S.Lesiņa nocitē TIAN ietveros nosacījumu Lauksaimniecības teritorijām un jautā, kas konkrēti Treijas kgam, šķiet pietrūkst no atļauto izmantošanas spektra un kādas ir konkrētās apbūves ieceres?
E.Treijs atbild, ka trūkst tieši savrupmāju, rindu māju un biroja ēku apbūves funkcijas; vienlaicīgi
apliecina, ka nav nekādas konkrētas iestrādes vai termiņi konkrēta investīciju projekta uzsākšanai.
E.Treijs: uzsver, ka, viņaprāt, ierosinājums par JC2 zonējumu ir pietiekami pamatots, jo tā ir viņa, kā
zemes īpašnieka interese, un uzstāj uz to, ka zonējuma grozījumi ir obligāti un tas ir plānojuma
izstrādātāja un pašvaldības pienākums pilnā mērā ņemt vērā zemes īpašnieka intereses.
Z.Varts. Ja zemes īpašnieks tik ļoti uz to uzstāj, no pašvaldības puses neliks šķēršļus zonējuma
grozījumiem. Taču vērš uzmanību uz visiem vietas attīstības aspektiem, tostarp inženiertehniskās
sagatavošanas viedokļa, inženierkomunikāciju trūkuma – ar funkcionālā zonējuma grozīšanu nekas
nemainīsies attiecībā uz faktisko šīs teritorijas pievilcību NĪ tirgū, ja kāds par to griezīsies ar jautājumu
pašvaldībā.
A.Grikmanis ierosina, ka, lai nebūtu pārpratumu, no pašvaldības puses tiks sagatavots rakstisks
skaidrojums ierosinājuma sniedzējiem par visiem apsvērumiem funkcionālās zonējuma noteikšanā.
S.Lesiņa papildina, ka Lauksaimniecības teritorijas zonējums ir plānojuma izstrādātāju SIA “Grupa93”
speciālistu iniciēts. Ja zemes īpašnieks to strikti uzstāj un pašvaldības speciālistiem nav iebildumu,
pilnveidotās redakcijas precizējumu ietvaros zonējums zemes gabalā “Silāres” ir precizējams un
papildus publiskojams līdz lēmuma pieņemšanai par TP apstiprināšanu.
Sanāksmi noslēdzot klātesošajiem tiek sniegta informācija par tālāko procesa noris (VPVB atzinuma
sagaidīšanu) un pēc tā saņemšanas TP virzīšanu izskatīšanai domē tā apstiprināšanai.
Sanāksme beidzās plkst.18.30.
Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs:

/Z.Varts

Sanāksmi protokolēja SIA “Grupa93” speciāliste, projekta vadītāja:

/S.Lesiņa
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Ziņojums par teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas ietvaros saņemto
fizisko un juridisko personu iesniegumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu
N.
p.
k.
1

Iesniedzējs/
iesnieguma
saņemšanas
datums
Jānis Eisaks
31.08.2017.

2

Dainis Treijs
18.08.2017.

3

Saņemts
elektroniski

Iesnieguma saturs

Izstrādātāja atbildes komentārs

Carnikavas novads ir izsenis cietis no
dažādu ūdens uzplūdu radītajām sekām.
Milzīgas naudas summas ir iztērētas plūdu
aizsardzībai iepriekšējo gadu laikā. Lielākā
kļūda, kas vēsturiski ir pieļauta bija
būvatļauju izsniegšana applūstošajās
teritorijās. Vēl salīdzinoši nesen mājas
Jaujas ciemā ir uzbūvētas pie pašas upes.
Lūdzu ļoti rūpīgi izvērtēt jaunajā teritorijā
applūstošās teritorijas, kur paredzēta
būvniecība. Esošā apbūve varētu
plānojumā palikt kā apbūve, bet no jauna
nevajadzētu plānot apbūvi pie pašas
Gaujas un Dzirnupes, kur tā pārplūst. Lūdzu
neatzīmēt plānā kā apbūvējamu Dzirnupes
krastu pie tilta pār Dzirnupi un Gaujas malu
pie ceļa gar “Muceniekiem”.

Izskatīts. Pieņemts informācijai. Apbūvējamās
teritorijas iesniegumā minētajās vietās, ievērojot
pēctecības principu, pārmantota no līdzšinējā
teritorijas plānojuma. Jaunā teritorijas plānojuma
grafiskajā daļā attēlotas 10% applūstošās teritorijas
atbilstoši plānojuma izstrādes mēroga noteiktībai (
M1: 10 000), pamatojoties uz Carnikavas
pašvaldības rīcībā esošajiem materiāliem (Gaujas
lejteces applūstošo teritoriju modelēšanas rezultāti
(2011./2012.g. ). TIAN 3.5.2. sadaļas nosacījumi:
“Applūstošās teritorijas noteiktas, izmantojot
inženiertehniskos aprēķinus, pieņemot, ka
applūšanas varbūtība ir vismaz reizi desmit gados
un situācijai dabā un orientējoši attēlotas Grafiskās
daļas kartēs, atbilstoši mēroga noteiktībai.
Applūstošo teritoriju robežas precizē
detālplānojumos un/vai zemes vienības
apgrūtinājuma plānos, veicot konkrētās zemes
vienības applūšanas risku izvērtējumu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, veicot
inženiertopogrāfisko uzmērīšanu (augstas
detalizācijas topogrāfijas M 1: 500 sagatavošanu),
saņemot kompetentās iestādes (LVĢMC),
sertificētu speciālistu meliorācija vai hidrotehnisko
būvju projektēšanā atzinumus, sertificēta sugu un
biotopu eksperta atzinumu par applūstošās
teritorijas pazīmju novērtēšanu dabā”. TIAN 7.3.
sadaļā “Aizsargjoslas”: “Carnikavas novada
teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē
“Aizsargjoslas un apgrūtinājumi” noteiktajām un
attēlotajām aizsargjoslām un apgrūtinājumiem
piemērojamas šo noteikumu prasības un prasības,
ko nosaka augstākstāvošs normatīvais regulējums.
Aizsargjoslas un aprobežojumus tajās nosaka
Aizsargjoslu likums. Teritorijas izmantošanā
jāievēro visu veidu aizsargjoslas un normatīvajos
aktos tajās noteiktie apgrūtinājumi”.

Lūdzu manam nekustamajam īpašumam
“Silāres, kad. nr. 8052 005 0419, kā
funkcionālā zonējuma veidu Carnikavas
novada teritorijas plānojumā 2018. –
2028.gadam noteikt Jauktas centra
apbūves teritorija (JC2).
Kā jau klātiene noradīju, dokumentos, kas
atrodami atsūtītajā saitē skaidri ir redzams,

Pēc klātienes diskusijas TP PA sanāksmē
7.septembrī (skat. sanāksmes protokolu), ņemts
vērā, pilnveidotajā teritorijas plānojuma redakcijā
precizējot funkcionālo zonējumu, īpašumā “Silāres”
, kad. nr. 8052 005 0419, nosakot funkcionālo zonu
“JC2”. Precizēti TIAN - 4.5.2. sadaļā iekļauts
papildus skaidrojums atļautās izmantošanas
īstenošanai:
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Date: Sat,
9 Sep 2017
16:56:23
+0300
From:
Edga
rs Treijs
<edgars.treij
s@gmail.co
m>
To:
Zintis
Varts
<zintis.varts
@carnikava.l
v>
CC:
Maija.Treija
@fktk.lv

ka Carnikavas novadā Lauksaimniecības
teritorijā, atšķirībā no JC2 teritorijas, NAV
paredzēti trīs izmantošanas veidi, kas
visvairāk paaugstina zemes īpašuma
vērtību, proti 1. savrupmāju apbūve, 2.
rindu māju apbūve un 3. biroja ēku apbūve.
Kā arī Lauksaimniecības teritorijai ir būtiski
mazāks pieļaujamās apbūves blīvums. Līdz
ar to arī tiek būtiski ierobežotas iespējas
šajā īpašumā ko uzsākt, kā arī pazemināta
tā vērtība potenciālajiem pircējiem vai
investoriem. Tā kā ir skaidrs, ka nekāda
lauksaimnieciskā attīstība šajā rajonā
mūsdienās nav iespējama, tad, protams,
tas vedina domāt, ka šāda zemes atļautā
izmantošanas statusa noteikšana šīm
zemēm ir nevis pagasta un iedzīvotāju
interesēs, bet gan citās, iespējams, blakus
esošā lidlauka interesēs. Ja reiz nevaram šo
lietu vismaz no Carnikavas pašvaldības
puses cilvēcīgi pamatoti un saprātīgi
atrisināt, lai nebūtu nākotnē šķēršļu šo
zemi attīstīt, tad, protams, būsim spiesti
turpināt iepriekšējo formālās sarakstes,
publisko aktivitāšu un tiesas ceļu.

“JC2 teritorijā atļautā izmantošana zemes vienībā
ar kad. apz. 80520050419, kas robežojas ar Ādažu
lidlauka teritoriju, ir īstenojama, risinājumu
pamatojot detālplānojumā; paredzot rindu māju,
mazstāvu apbūvi vai daudzdzīvokļu māju apbūvi,
nodrošina centralizēto kanalizāciju un
ūdensapgādi”.
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