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Par automašīnu demontāžas un tehniskās apkopes darbību 

 

Ādažu novada dome izskatīja SIA „Racing Green Motors” (reģistrācijas Nr. 40103422353, 

juridiskā adrese: Marijas iela 2, Rīga, LV-1050 (turpmāk - Iesniedzējs)) 2020.gada 14.februāra 

iesniegumu (domes reģ. Nr.Nr.ĀND/1-18/20/483) ar lūgumu piekrist Iesniedzēja plānotajai 

darbībai – automašīnu demontāžas un tehniskās apkopes darbības uzsākšanai īpašumā “Voleri”, 

Eimuri, Ādažu novads, LV-2164 (kad.Nr.80440030262). 

Iesniedzējs paredz veikt demontāžu līdz 50 automašīnām gadā (~75 t/gadā), kā arī nodrošināt 

tehniskās apkopes līdz 150 automašīnām gadā. Automašīnu demontāža un tehniskās apkope tiks 

veikta iekštelpās, neradot ietekmi uz apkārtējo vidi. Cita veida darbība netiek plānota.  

Atbilstoši Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumu Nr.135 “Noteikumi par nolietotu 

transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 6.punkta 

nosacījumiem, lai uzsāktu plānoto darbību un saņemtu Valsts vides dienesta piesārņojošās 

darbības atļauju, apstrādes uzņēmuma un nolietota transportlīdzekļa savākšanas punkta 

izvietojumu operatoram plānotā darbība rakstiski jāsaskaņo ar vietējo pašvaldību.   

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 4. punktam, pašvaldība 

pieņem lēmumu par jaunu bīstamo atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu un atkritumu 

poligonu izvietošanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts 

plānam un reģionālajam plānam. Kā izriet no Iesniedzēja sniegtās informācijas, tas paredz veikt 

atkritumu (nolietotu transportlīdzekļu) pārstrādi un reģenerāciju. 

Atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojamam, plānotā darbības vieta atrodas Rūpnieciskās 

apbūves teritorijā, kur atļauta noliktavu apbūve, transporta apkalpojošā infrastruktūra, 

tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes 

uzņēmumu apbūve. Visā novada teritorijā ir aizliegts novietot, savākt un glabāt pamestas, 

neizmantojamas automašīnas, ja vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav noteiktā kārtībā 

projektēta un ierīkota to savāktuvei vai ietverta ēkā. 

Izvērtējot iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 22.02.2011.noteikumu Nr.135 

“Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides 

prasībām” 6. punktu, pašvaldības 2018.gada 27.marta saistošo noteikumu Nr. 7 ”Ādažu novada 

teritorijas plānojums” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.2. punkta “Visā teritorijā 

aizliegtā izmantošana” 14.5. apakšpunktu un 4.6. punktu “Rūpnieciskās apbūves teritorija”, kā arī 

Attīstības komitejas 10.03.2020. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Saskaņot SIA „Racing Green Motors” plānoto darbību ar nosacījumu, ka pirms darbības 

uzsākšanas tiek saņemtas visas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un saskaņojumi. 

2. Noteikt, ka veicot plānoto darbību SIA „Racing Green Motors” jāievēro Ministru kabineta 

13.12.2016. noteikumi Nr. 788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”, 

jo īpaši nosacījumi, kas minēti III. nodaļā “Prasības atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu 

ierīkošanai”. 



3. Domes Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam organizēt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks   

 

 


