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Par koku ciršanas publisko apspriešanu 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja Ādažu novada būvvaldei iesniegto Valsts 

aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra iesniegumu par 195 koku (priedes un bērzi) 

ciršanu, no kuriem 43 atrodas publiskā teritorijā, gar Ādažu nacionālā mācību centra (ĀNMC) 

teritorijas žogu 3 m platā joslā (kad.nr.8044 005 0053). 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts: 

1) Iepriekšminētais zemesgabals (kad.nr.8044 005 0053), pieder ĀNMC saskaņā ar Ādažu 

novada z.gr. nodalījumu Nr.10000001509. 

2) Saskaņā ar Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojumu (ar 2009.gada grozījumiem) 

nekustamais īpašums ar kad. Nr.8044 005 0053 atrodas sabiedrisko iestāžu apbūves 

zonā (JS). 

3) Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu 

ārpus meža” 17.punktā noteikts, ka pašvaldība rīko publisko apspriešanu, ja koku 

ciršana paredzēta publiski pieejamos objektos. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu 

apkopošanas pašvaldība pieņem lēmumu par koku ciršanu ciema teritorijā. 

4) Ādažu novada domes 2012.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.31 „Par koku 

ciršanu ārpus meža Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” 9.punktā 

noteikts, ka publiskās apspriešanas procedūra rīko, ja Ādažu novada teritorijā, ārpus 

meža, paredzēta koku izciršana publiski pieejamos objektos.  

5) Ādažu novada būvvalde 05.10.2015. pieņēma lēmumu par publiskās apspriešanas 

rīkošanu par koku ciršanu Kadagā, gar ĀNMC teritorijas žogu 3 m platā joslā, pie 

Kadagas–Iļķenes ceļa; 

6) Publiskā apspriešana notika laikā no 15.10.2015. līdz 15.11.2015., tās laikā tika saņemti 

2 iesniegumi, ko parakstījuši 37 Ādažu novada iedzīvotāji, lūdzot pārskatīt un samazināt 

izcērtamo koku skaitu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus 

meža” 17.punktu, Ādažu novada domes 2012.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.31 

„Par koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” 9.punktu, 

kā arī ņemot vērā, ka jautājums 17.11.2015. tika izskatīts Finanšu komitejā, Ādažu novada 

dome 

NOLĒMA: 

1. Atļaut Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centram veikt koku ciršanu 

Kadagā, gar ĀNMC teritorijas žogu, 3m platā joslā, pie Kadagas–Iļķenes ceļa. 

2. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centram nodrošināt: 



2.1. celmu likvidāciju un teritorijas sakārtošanu izcirstajā teritorijā - melnzemes 

uzbēršanu; 

2.2. esošā betona žoga vizuālu un estētisku atjaunošanu - pārkrāsošanu. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ādažu novada būvvaldes vadītājam. 

 

 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 


