
 

 
Latvijas Republika 

STOPIŅU  NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000067986 

Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 
tālr. 67910518 /fakss 67910532 

novada.dome@stopini.lv 
    I Z R A K S T S 

P R O T O K O L S  Nr. 98 
Stopiņu novadā, Ulbroka 

 
2017.gada 17.maijā                           
Sēde sākta: 15.00 
Sēdē piedalās Stopiņu novada domes deputāti: J.Pumpurs, V.Paulāne (Ierodas plkst.15.35), 
A.Grunde, I.Vīksne, Dz.Saliņš, L.Sturme, D.Brigmane, A.Vaičulens, A.Senkāns, S.Masļakovs, L.Šefere 
(Ierodas plkst.15.03).  
Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās:  L.Kurzemniece, J.Leimans, J.Vasiļjevs, B.Smirnovs. 
Sēdi vada: Stopiņu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J.Pumpurs. 
Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: domes sekretāre J.Vestfāle, audio ierakstu nodrošina 
J.Vestfāle. 
Uzaicinātās personas- D.Leitāne –Juridiskās daļas vadītāja, 
L.Kundziņa - Būvvaldes vadītāja. 
L.Čakše – Attīstības un plānošanas speciāliste. 

2. Teritoriālās un uzņēmējdarbības attīstības komitejas 
ziņojums. 

Ziņo – S.Masļakovs – iepazīstina ar Teritoriālās un uzņēmējdarbības attīstības komitejas 
09.05.2017. Protokolu Nr.94/17. 

2.3. DAŽĀDI. 
2.3.11. SIA GREEN CLARITY valdes locekļa GENADY JAKIMENKO /e-pasts 
genady@laticrete.lv / 28.04.2017. iesnieguma (Domē saņemts 02.05.2017 nr. 1180, 1217) 
par piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanu īpašumā “Jaunauziņas” Kaudzīšu ielā 60 
izskatīšana. 

Konstatē: 

Stopiņu novada domē  saņemts SIA „GREEN CLARITY” iesniegums ar lūgumu sniegt 
pašvaldības atļauju  uzņēmuma plānotajai darbībai  īpašumā  “Jaunauziņas”, Rumbulā,  - polietilēna 
un polipropilēna atkritumu (30 – 50 t/dnn) reģenerācijai, (iekārtas nosaukums – Polietilēna un 
polipropilēna atkritumu termiskās destrukcijas iekārta). 

  Īpašums “Jaunauziņas”, kadastra nr. 80960070356, sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80960070212  2.7 ha platībā.  Īpašumam noteiktais funkcionālais zonējums, atbilstoši 
Stopiņu novada teritorijas plānojumam, - “Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1)”. 

Atbilstoši Stopiņu novada apbūves noteikumiem funkcionālajā zonā “Rūpnieciskās apbūves 
teritorija (R1)”, kā  viens no galvenajiem lietošanas veidiem noteikts “Smagās rūpniecības un 
pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002)”. 

Lietošanas veida  apraksts noteikts 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumu nr.240 
“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.pielikumā - “Smagās 
rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002)” : Metālapstrādes un mašīnbūves, derīgo 
izrakteņu pārstrādes (ārpus derīgo izrakteņu ieguves vietām), gumijas rūpniecības, ādas, koksnes 
pārstrādes un celulozes ražošanas, būvmateriālu un sanitārtehnisko iekārtu ražošanas, kā arī 
ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu, atkritumu pārstrādes uzņēmumu (ārpus atkritumu apglabāšanas 
poligoniem) un līdzīgu uzņēmumu, tai skaitā uzņēmumu, kuru darbība var radīt būtisku 
piesārņojumu, apbūve un infrastruktūra.  



Secināms, ka iesniegumā norādītā  plānotā darbība, kas paredz veikt polietilēna un 
polipropilēna atkritumu (30 – 50 t/dnn) reģenerāciju, (iekārtas nosaukums – Polietilēna un 
polipropilēna atkritumu termiskās destrukcijas iekārta)  ir atbilstoša, Stopiņu novada teritorijas 
plānojumā noteiktajai izmantošanai.  

Atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 8. panta pirmās daļas 2.punktam pašvaldība 
pieņem lēmumus par jaunu sadzīves atkritumu savākšanas, dalītas vākšanas, šķirošanas, 
sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijas iekārtu izvietošanu savā administratīvajā teritorijā.   

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 10, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome 
NOLEMJ: 

Piekrist jaunu atkritumu reģenerācijas iekārtu  (polietilēna un polipropilēna atkritumu 
termiskās destrukcijas iekārtas) izvietošanai īpašumā  “Jaunauziņas”, kadastra nr. 80960070356, 
zemes vienība ar kadastra apz. 80960070212. 

Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A. 

Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8.panta otro daļu „Dokuments, kas paziņots kā 
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē 
reģistrēts kā nosūtāmais dokuments” un trešo daļu „Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta 
sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā”. 
 
 
Sēdi vadīja                                                    /personiskais paraksts/    J.Pumpurs 
Protokolēja    /personiskais paraksts/    J.Vestfāle 
 

IZRAKSTS PAREIZS:  

Stopiņu novada Domes 
Sekretāre  
2017. gada 26.maijā 
Ulbroka, Stopiņu novads 

G.Ozola 

/Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu/ 


