
 

 

 

 

 

A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

2019.gada 22.oktobra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.24 § 6)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 
2019. gada 22.oktobrī                            Nr.23/2019  

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

„Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu”, izsakot to 11.2 punktu šādā jaunā redakcijā: 

 “11.2 Nekustamajā īpašumā deklarētiem īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ir 

pienākums aprīkot adresācijas objektu ar pastkastīti.” 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs                       M.Sprindžuks  

  

 

 



Paskaidrojuma raksts 

 

Ādažu novada domes 2019.gada 22.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.23/2019 

„Grozījums Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos  Nr.30 „Par 

teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu””  

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 

Personai, lai būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību, kā arī būtu 

iespējams saņemt pasta sūtījumus, tai ir jādeklarē sava dzīvesvieta un jāaprīko to ar 

pastkastīti. Ņemot vērā iepriekšminēto, ir nepieciešams grozīt Noteikumus, jo nav samērīgi 

uzlikt par pienākumu aprīkot jebkuru nekustamo īpašumu ar pastkastīti pat, ja tajā neviens 

nav deklarējis dzīvesvietu. 

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Izteikt šo noteikumu 11.2 punktu jaunā redakcijā, nosakot pienākumu aprīkot ar pastkastīti 

tikai to nekustamo īpašumu, kurā personai ir deklarēta dzīvesvieta.  

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

Iespējams nebūtiski samazināsies, jo samazināsies administratīvi sodāmo personu loks.   

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.  

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada  

administratīvās teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieki un to tiesiskie valdītāji. 

5.Informācija par administratīvajām procedūrām. 

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras. Personām, kurām līdz šim 

bija pienākums aprīkot jebkuru adresācijas objektu ar pastkastīti, pēc šo noteikumu stāšanās 

spēkā to vairs nebūs jādara.  

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

Nav attiecināms. 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs                        M.Sprindžuks  


