
 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Ādažu novada domes  

2018.gada 23.oktobra sēdes lēmumu  

(protokols Nr.25 § 27)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 23.oktobrī                                                                                   Nr.34/2018 

 

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

„Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 16.punktu un 43.panta 

pirmās daļas 5. un 6.punktu  

 

Veikt šādus grozījumus Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.30 „Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” (turpmāk – Noteikumi): 

1. Papildināt Noteikumus ar šādu 2.3.2 punktu: 

„2.3.2 dekoratīvs zāliens – īpaši ierīkota teritorija zemes vienību robežās, kas apsēta 

ar viengadīgu vai daudzgadīgu puķu pļavas sēklu maisījumu, kura sastāvā ir zāliens 

ar savvaļas puķu, graudzāļu un pākšaugu piemaisījumu.” 

2. Izteikt Noteikumu 2.8. punktu šādā jaunā redakcijā:  

„2.8. I intensitātes kopšanas teritorija – teritorija ar augstu kopšanas intensitāti, 

t.sk., zāliena pļaušana, uzturot zāles garumu līdz 20 cm. Nožogotās teritorijās, kur 

ierīkots dekoratīvs zāliens, augu garums pieļaujams atbilstoši izmantoto dekoratīvo 

augu sēklu maisījumam.  

Neapbūvētos zemes gabalos pieļaujama zālāju pļaušana 2 reizes sezonā - līdz 15.jūlijam 

un līdz 15.septembrim, izņemot, ja tas robežojas ar apbūvētu zemes gabalu.” 

3. Izteikt Noteikumu 2.10. punktu šādā jaunā redakcijā: 

“2.10. III intensitātes kopšanas teritorija – teritorija ar zemu kopšanas intensitāti, 

t.sk., zālāju pļaušana 2 reizes sezonā - līdz 15.jūlijam un līdz 15.septembrim. 

Pļaušanu lauksaimniecības zemēs veic reizi gadā, līdz 15.septembrim.” 

4. Izteikt Noteikumu 11.1.1. apakšpunktu šādā jaunā redakcijā:  

„11.1.1. I intensitātes kopšanas teritorija – teritorija ar augstu kopšanas intensitāti, 

t.sk., zāliena pļaušana, uzturot zāles garumu līdz 20 cm. Nožogotās teritorijās, kur 
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ierīkots dekoratīvs zāliens, augu garums pieļaujams atbilstoši izmantoto dekoratīvo 

augu sēklu maisījumam.  

Neapbūvētos zemes gabalos pieļaujama zālāja pļaušana 2 reizes sezonā - līdz 15.jūlijam 

un līdz 15.septembrim, izņemot, ja tas robežojas ar apbūvētu zemes gabalu.” 

5. Izteikt Noteikumu 11.1.3. apakšpunktu šādā jaunā redakcijā:  

“11.1.3. III intensitātes kopšanas teritorija – teritorija ar zemu kopšanas intensitāti, 

veicot zālāju pļaušanu 2 reizes sezonā - līdz 15.jūlijam un līdz 15.septembrim. 

Pļaušanu lauksaimniecības zemēs veic reizi gadā, līdz 15.septembrim.” 

6. Papildināt Noteikumus ar 11.2 punktu šādā redakcijā: 

“”11.2 adresācijas objektu aprīkošana ar pieejamām pastkastēm.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 
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Paskaidrojuma raksts 

Ādažu novada domes 2018.gada 23.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.34/2018  

„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. Noteikumu mērķis ir precizēt Noteikumos 

lietoto terminu skaidrojumus un  kopšanas intensitāti.     

 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu   

3.1. Tiešas ietekmes nav.   

3.2. Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešams veidot 

jaunas institūcijas, pieņemt jaunus darbiniekus, vai 

paplašināt esošo institūciju kompetenci.   

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.  

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  

6.1. Pēc Saistošo noteikumu projekta izskatīšanas Finanšu 

komitejas sēdē, projekts publicēts pašvaldības mājas lapā 

internetā www.adazi.lv, lai sabiedrības pārstāvjiem būtu 

iespējas izteikt priekšlikumus vai iebildumus. 

    

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                  M.Sprindžuks 

http://www.adazi.lv/

