
 

  

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 24.novembrī                     Nr. 238 

 

 Par F2. un T1 kategorijas pirotehnisko līdzekļu tirdzniecību   

Ādažu novada dome izskatīja SIA „MK COPE”, reģ. Nr. 40103391890, adrese: „Baltiņi”, Baltezers, 

Ādažu novads (turpmāk - Iesniedzējs) 2015.gada 20.novembra iesniegumu Nr.ADM/1-18/15/5571 ar 

lūgumu atļaut 2. klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas 

tirdzniecību SIA „BUILD UP”, Rīgas gatvē 5, Ādaži, Ādažu novadā tirdzniecības centrā 

„APELSĪNS”. Atļauju nepieciešams iesniegt Valsts policijas Licencēšanas komisijai, un Iesniedzējs 

apliecina, ka visi likumā paredzētie dokumenti komisijai ir iesniegti.     

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus ir konstatēts: 

1) Ar Ādažu novada domes 2011.gada 28.jūnija lēmumu Nr.13#3.3. pašvaldība ir piekritusi, ka 

Iesniedzējs veic mazumtirdzniecību ar 2. un 3. klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves 

pirotehniskiem izstrādājumiem veikalā „Baltiņi”, Baltezers, Ādažu novads. 

2) Iesniedzējs ir saņēmis licences 1., 2., 3. klases pirotehnisko līdzekļu tirdzniecībai.  

3) Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma ( turpmāk - Likums ) 4.pants nosaka, ka 

pirotehniskos izstrādājumus klasificē ražotājs atbilstoši to izmantošanas veidam, nolūkam, 

bīstamības līmenim un šo izstrādājumu radītā trokšņa līmenim. 

4) Pirotehniskos izstrādājumus atkarībā no propelenta satura, drošības attālumiem, trokšņa 

līmeņa un citiem darbības raksturlielumiem un īpašībām iedala šādi - uguņošanas ierīces: 

F2.kategorija - zemas bīstamības un zema trokšņa līmeņa uguņošanas ierīces, kas paredzētas 

izmantošanai ārpus telpām norobežotās teritorijās; skatuves pirotehniskie izstrādājumi: T1 

kategorija - zemas bīstamības skatuves pirotehniskie izstrādājumi. 

5) Likuma 12.panta septītā daļa nosaka, ka komersanti, kuriem ir speciālā atļauja (licence) 

uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu realizācijai, saņemot no Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta reģionālās struktūrvienības atzinumu par tirdzniecības 

vietas atbilstību ugunsdrošības noteikumiem un saskaņojot ar vietējo pašvaldību, var saņemt 

speciālo atļauju (licenci) F2 kategorijas uguņošanas ierīču un T1 kategorijas skatuves 

pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecībai nespecializētos tirdzniecības objektos uz 

septiņas dienas ilgu laika posmu pirms Jaungada dienas (1.janvāra). 

Pamatojoties uz Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 12. panta septīto daļu, Ādažu novada dome   

NOLEMJ: 

Piekrist, ka SIA „MK COPE” veic sezonas tirdzniecību ar F2. kategorijas un TI kategorijas 

pirotehnikas līdzekļiem no 25.12.2015. – 31.12.2015. tirdzniecības centrā „Apelsīns”, Rīgas gatvē 5, 

Ādaži, Ādažu novadā, pēc speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.       

 

 

Domes priekšsēdētājs                            M.Sprindžuks   
 


