
 
 
 

 
 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 
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Par Mazā Baltezera krasta attīrīšanu zemes īpašumā “Priežuzeme” 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja E.P. (turpmāk – iesniedzēja), dzīvojošas 
(adrese), 2016.gada 1.jūlija iesniegumu reģ. Nr. ĀND/1-18/16/2993-P ar lūgumu izsniegt 
atļauju krasta sakopšanas darbu veikšanai viņai piederošajā nekustamajā īpašumā “Priežuzeme ” 

(kad. Apz. 8044 013 0465) (turpmāk – īpašums), Mazā Baltezera krastā.  

Iesniedzēja Domes Attīstības komitejas 12.07.2016. sēdē paskaidroja, ka vēlas izpļaut niedres 

un nozāģēt sausos un slimos kokus, pieaicinot kvalificētu kokkopi.  

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un ar to saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

1) Zemes pārvaldības likuma 15.panta otrā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība ir valdītājs 

tās administratīvajā teritorijā esošiem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs 
nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu 

īpašumā. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktu darbību veikšanai ir nepieciešams 
īpašnieka saskaņojums, vietējā pašvaldība īpašnieka vārdā saskaņo tās valdījumā 
esošajos publiskajos ūdeņos veicamās darbības.  

2) Civillikuma 876.pantā noteikts, ka pašvaldībai ir tiesības īpašnieka vārdā saskaņot tās 
valdījumā esošajos publiskajos ūdeņos veicamās darbības. 

3) Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus 
meža” 4.8.punkts nosaka, ka attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam 
nepieciešama pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus meža, ja kokus cērt virszemes 

ūdensobjektu aizsargjoslā. 

4) Kārtību kādā veicama publisku ūdenstilpju tīrīšana un padziļināšana nosaka 13.06.2006. 

Ministru kabineta noteikumi Nr.475 “Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju 
tīrīšanas un padziļināšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi), kur  Noteikumu 26.punkts 
nosaka, ka, ja paredzēts tīrīt vai padziļināt publisko ūdensteci vai ūdenstilpi, pirms 

tehnisko noteikumu saņemšanas darbības ierosinātājs saņem vietējās pašvaldības 
rakstisku piekrišanu. 

5) Domes 27.05.2008. saistošie noteikumi Nr.21 “Par virszemes ūdensobjektu krastu 
labiekārtošanu un uzturēšanu Ādažu novadā” nosaka kārtību, kādā tiek veikta virszemes 
ūdensobjektu krastu labiekārtošana un uzturēšana, savukārt Domes 25.09.2012. saistošie 

noteikumi Nr.31 “Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā” nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama 

koku ciršana ārpus meža zemes, t.sk., ka jautājumus par koku ciršanu ārpus meža izskata 
un lēmumu pieņem Ādažu novada Būvvalde.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 15.panta otro daļu, 

Civillikuma 876.pantu, Noteikumu 26.punktu, kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika atbalstīts 
Attīstības komitejā 12.07.2016., Ādažu novada dome 



NOLEMJ: 

1. Saskaņot īpašumam piegulošā Mazā Baltezera krasta attīrīšanu no aizauguma, koku ciršanu 
saskaņojot ar Ādažu novada Būvvaldi. 

2. Pirms krasta attīrīšanas darbu uzsākšanas, iesniedzējam pieprasīt un saņemt Valsts vides 

dienesta tehniskos noteikumus, pievienojot Noteikumu 24. un 25. punktā minētaja i 
dokumentācijai šo lēmumu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes hidromeliorācijas inženierim. 
 
 

 
Domes priekšsēdētājs       M.Sprindžuks 


