
 

 

 

 

 

A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

2015.gada 27.janvāra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.1 §24)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2015. gada 27.janvārī                 Nr. 8/2015 

 

Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 30 

„Saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 

5.un 6. punktu 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 30 “Saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu 

(turpmāk – Noteikumi): 

1.1. Papildināt Noteikumus ar jaunu 11.10¹.apakšpunktu:  

„11.10¹. inženierkomunikāciju avāriju dēļ radīta apledojuma likvidēšana, gājējiem 

un transporta satiksmei bīstamo vietu iežogošana ar tipveida barjerām un 

ceļa zīmēm, kā arī signāluguņu uzstādīšana sliktas redzamības apstākļos, 

teritorijas sakopšana gar virszemes inženierkomunikāciju tīklu 

cauruļvadiem un 5 metrus platā aizsargjoslā no tiem, inženierkomunikāciju 

aku vāku notīrīšana no sniega”. 

1.2. Papildināt Noteikumus ar jaunu 11¹.punktu:  

„11¹.  Transportlīdzekļu īpašnieki vai turētāji, novietojot transportlīdzekļus 

stāvēšanai uz ielām vai pagalmos ilgāk par trīs diennaktīm, nodrošina 

sniega attīrīšanu no teritorijas ap transportlīdzekli tādā mērā, lai netiktu 

traucēta gājēju un transporta satiksme, kā arī ielu un piebraucamo ceļu 

kopšana ar mehāniskajiem līdzekļiem.”  

2. Noteikumi stājās spēkā nākamā dienā pēc publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                       M.Sprindžuks  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Paskaidrojuma raksts 

 

Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.8/2015  „Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos  

noteikumos Nr.30 „Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. 

punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt 

par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību.   

 

2.Īss projekta satura izklāsts  2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus 

izriet no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. 

un 6. punktu. 

2.2. Saistošo noteikumu mērķis – noteikt papildus 

regulējumu attiecībā uz pašvaldības teritorijā esošo 

inženierkomunikāciju un ielu  uzturēšanu un kopšanu. 

    

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu    

3.1. Tiešas ietekmes nav.     

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā  

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 

tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijā 

esošo nekustamo īpašumu īpašnieki un to tiesiskie valdītāji, 

transporta līdzekļu īpašnieki vai turētāji.  

4.2. Saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs 

estētiskas, drošas un ainaviski pievilcīgas vides veidošanu 

un uzturēšanu novada administratīvajā teritorijā. 

 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām  

5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo 

noteikumu piemērošanā ir Ādažu novada dome. 

5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās 

procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības 

līdzšinējo kārtību.  

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām  

Nav attiecināms .    

    

 
 

 

Domes priekšsēdētājs                  M.Sprindžuks 


