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LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

  

2022. gada 25. aprīlī Nr. 195 

 

Par atkritumu konteineru novietni Gaujas ielā 17 

  

Ādažu novada dome izskatīja mājas īpašnieku biedrības “Vitas” (reģ. Nr.50008255161, 

juridiskā adrese: Gaujas iela 17-12, Ādaži, Ādažu novads (turpmāk – Biedrība)) 2022. gada 

21. februāra iesniegumu (domes reģ. Nr.ĀNP/1-11-1/22/1111), ar lūgumu sniegt domes 

piekrišanu pašvaldības 29.05.2018. saistošo noteikumu Nr.15/2018 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Ādažu novadā” (turpmāk – Noteikumi) 21.3. punktā minētā izņēmuma 

gadījuma piemērošanai - atļaut nebūvēt slēdzamu atkritumu konteineru novietni. 

Biedrība 08.03.2021. sākotnēji vērsās domē ar lūgumu piemērot Noteikumu 21.3. punkta 

izņēmumu un atļaut izvietot atkritumu konteineru novietni 8 m attālumā no dzīvojamās mājas 

logiem. Ar domes 27.04.2021. lēmumu Nr.92 “Par atkritumu konteineru novietni Gaujas ielā 

17” Biedrībai tika noteikts izņēmums un atļauja novietot atkritumu konteineru 8 m attālumā 

no dzīvojamās mājas logiem. 

2021. gada 13. septembrī pašvaldība nosūtīja Biedrībai vēstuli Nr. ĀNP/1-12-1/21/652 “Par 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atkritumu konteineru novietnēm” ar atgādinājumu, ka Gaujas 

ielā 17 nav izveidota konteineru novietne un ka izpildes termiņš ir līdz 31.12.2021. Pašvaldība 

arī brīdināja Biedrību par Noteikumu X. nodaļas nosacījumu piemērošanas risku termiņa 

neievērošanas gadījumā. 

10.01.2022. veicot atkārtotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atkritumu konteineru novietņu 

apsekošanu, pašvaldība konstatēja, ka daudzīvokļu dzīvojamai mājai Gaujas ielā 17 nav 

izveidota atkritumu novietne, kā arī no Biedrības nav saņemta nekāda informācija par projekta 

uzsākšanu. Pašvaldība š.g. 12. janvārī nosūtīja pašvaldības policijai vēstuli Nr.ĀNP/1-12-

1/22/42 ar lūgumu uzsākt administratīvo procesu par Noteikumu pārkāpumu. 

Pašvaldība veica papildu dokumentu izskatīšanu un noskaidroja, ka 2017. gadā daudzdzīvokļu 

dzīvojamai mājai Gaujas iela 17 ir saskaņota satiksmes organizācijas shēma un uzstādīta ceļa 

zīme Nr.301 “Iebraukt aizliegts”, kas attiecas uz mājai pieguļošo ceļa posmu, aizliedzot 

autotransportam pārvietoties no Attekas ielas 37 uz Gaujas ielu un otrādi. Ņemot vērā 

iebraukšanas aizliegumu un mājas logu neesamību ceļa pusē, ir iespējams uzstādīt atkritumu 

konteineru novietni šajā vietā.  

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu, 

Noteikumu 21.3. apakšpunktu un Attīstības komitejas 13.04.2022. atzinumu, Ādažu novada 

pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Noraidīt Biedrības lūgumu un nepiemērot izņēmumu attiecībā uz Noteikumu 34. punkta 

nosacījumu izpildi par slēgtas atkritumu konteineru novietnes izvietošanu, Gaujas iela 17, 

Ādaži, Ādažu novads. 



2. Uzlikt par pienākumu Biedrībai līdz 01.07.2022. veikt slēdzamas atkritumu konteineru 

novietnes izbūvi. 

3. Pašvaldības izpilddirektora 1. vietniekam veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs       M.Sprindžuks 


