
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 28.aprīlī         Nr.87 

 

Par atļaujas izsniegšanu SIA „D DUPLEKS” šautuves darbībai 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja SIA „D Dupleks” (reģ. Nr.40003534304, 

juridiskā adrese – Brīvības iela 197, Rīga, LV-1039), turpmāk – Iesniedzējs, 2015.gada 

16.aprīļa iesniegumu, kurā lūgts pagarināt licences darbības termiņu otrās kategorijas 

pusslēgta tipa šautuves darbībai ar garstobra un īstobra šaujamieročiem 35 metru distancē 

īpašumā „Smaragdi”, Eimuri, Ādažu novadā. 

Izvērtējot Ādažu novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka: 

1. SIA „D Dupleks” reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 01.03.2001. ar 

vienotās reģistrācijas numuru 40003534304, un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu 

dienestā ar PVN apliekamās personu reģistrā 10.04.2001. ar kodu LV40003534304. 

2. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Ādažu novada zemesgrāmatu 

nodalījumu Nr.675 (apskatīts 16.04.2015.), nekustamā īpašuma „Smaragdi”, kadastra Nr. 

8044 003 0135, 1,756 ha platībā, kas atrodas Eimuros, Ādažu novadā, īpašnieks ir 

Iesniedzējs.  

3. Pamatojoties uz Domes 2010.gada 25.maija lēmumu Nr.69 Iesniedzējam tika izsniegta 

licence šautuves darbībai, ar darbības termiņu no 2010.gada 18.maija līdz 2015.gada 

18.maijam.   

4. No Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2015.gada 

31.marta atzinuma Nr.22/8-184-65 par atbilstību ugunsdrošības prasībām izriet, ka 

Iesniedzēja šautuve atbilst ugunsdrošības prasībām.  

5. No Būvvaldes 2015.gada 24.aprīļa atzinuma Nr.BV/7-4-5/15/94 par būves pārbaudi izriet, 

ka Iesniedzēja šautuve atbilst 2011.gada 1.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.840 

„Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas 

sporta sacensību norises un drošības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 

29.1.1.apakšpunktā un II nodaļā noteiktajām prasībām: 

6. Noteikumu 24.punkts nosaka, ka lai saņemtu atļauju otrās vai trešās kategorijas šautuves 

(šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai, fiziskā vai juridiskā persona iesniedz vietējā 

pašvaldībā iesniegumu.  

7. Noteikumu 27.punktā noteikts, ka saņemot iesniegumu, vietējā pašvaldība pārbauda, vai 

tajā norādītas visas pieprasītās ziņas un pievienoti visi šo noteikumu 25.punktā minētie 

dokumenti. Pārbaudot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Dome secina, ka 

Noteikumu 24. un 25.punktā noteiktās prasības ir ievērotas, iesniegumā ir norādīts 

juridiskās personas nosaukums un vienotās reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs 

un elektroniskā adrese, šautuves adrese, informācija par šaušanas kategoriju, 

apliecinājums, ka personas īpašumā ir nekustamais īpašums, kurā ir izveidota šautuve. 

Iesniegumam ir pievienoti šautuves plāns mērogā 1:2000, šautuves nolikums, kurā 
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norādītās visas Noteikumu 25.2.apakšpunktā minētās prasības un šaušanas instruktoru 

saraksts. 

8. Noteikumu 29.punktā noteikts, ka vietējā pašvaldība pēc iesnieguma saņemšanas triju 

darbdienu laikā pieprasa būvvaldei atzinumu par šautuves (šaušanas stenda) atbilstību 

normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā, kā arī šo noteikumu II nodaļā noteiktajām 

prasībām un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajai struktūrvienībai – 

atzinumu par šautuves (šaušanas stenda) atbilstību ugunsdrošības noteikumiem, un 

izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus. Savukārt Noteikumu 30.punktā 

noteikts, ka vietējā pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 29.1.1. un 

29.1.2.apakšpunktā minēto atzinumu saņemšanas pieņem lēmumu par atļaujas 

izsniegšanu otrās vai trešās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un 

darbībai vai par atteikumu izsniegt atļauju. Noteikumu 33.punkts nosaka, ka vietējā 

pašvaldība atļauju šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai izsniedz uz 

nenoteiktu laiku. [..] 

Ņemot vērā iepriekšminētos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, 01.11.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.840 „Šautuvju 

(šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta 

sacensību norises un drošības noteikumi” 30., 33. un 37.punktu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Izsniegt SIA „D Dupleks”, reģ. Nr.40003534304, juridiskā adrese – Brīvības iela 197 b, 

Rīga, LV-1039, atļauju uz nenoteiktu laiku otrās kategorijas pusslēgta tipa šautuves 

darbībai ar garstobra un īstobra šaujamieročiem 35 metru distancē, pēc adreses 

„Smaragdi”, Eimuri, Ādažu novadā.  

2. Kancelejai piecu darba dienu laikā pēc atļaujas izsniegšanas nodrošināt informācijas par 

atļaujas izsniegšanu publicēšanu Ādažu novada domes mājaslapā.   

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 
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Pielikums  

pie Ādažu novada domes 28.04.2015. sēdes lēmuma Nr.87 

 

 

 

 

 

 

 

A T Ļ A U J A  

ŠAUTUVES DARBĪBAI  

Nr.1 
 

 

Komersanta nosaukums un adrese: SIA „D Dupleks”, Brīvības iela 197, Rīga, 

LV-1039 

Komersanta vienotais reģistrācijas numurs: 40003534304 

Šautuves adrese: „Smaragdi”, Eimuri, Ādažu novads, LV-

2164 

Šautuves kategorija: Otrās kategorijas pusslēgta tipa šautuves 

darbībai ar garstobra un īstobra 

šaujamieročiem 35 metru distancē 

Atļaujas izsniegšanas datums: 28.04.2015. 

Atļauju izsniedza: Ādažu novada dome 

   

 

 

 

Ādažu novada domes priekšsēdētājs      M.Sprindžuks 

 

 

 

 


