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LĒMUMS 

Ādažu novadā  

 

2020.gada 28.janvārī                                      Nr.31                                                                                

 

Par Baltezera kapu teritorijas paplašināšanu  

 

Kapu teritorijas uzturēšana ir viena no būtiskām pašvaldības funkcijām un tās sekmīgai izpildei 

Ādažu novada domei ir jāpaplašina Baltezera kapu teritorija, kas nepieciešama jaunu kapa vietu 

ierīkošanai.    

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

1) Nekustamais īpašums “Baltezera kapi”, kadastra numurs 8044 013 0270, sastāv no  zemes 

vienības 12,61 ha platībā un kapličas ēkas. Īpašums pieder domei saskaņā ar ierakstu Rīgas 

rajona tiesas Ādažu novada zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000550240. 

2) Pašreizēja kapu teritorija aizņem aptuveni 8 ha. Jaunu kapa vietu ierīkošanai paredzētā 

teritorija ir 1,03 ha liela un ļaus ierīkot 336 kapa vietas. Atlikušajā (neaizņemtajā) teritorijā 

aptuveni 3,5 ha platībā aug mežs un tās turpmāka pielāgošana kapu ierīkošanai nav 

piemērota, jo robežojās ar dzīvojamo apbūvi. 

3) Dome 04.12.2018. iesniedza būvvaldē paskaidrojuma rakstu “Baltezera kapu 

paplašināšanas shēma meža zemes atmežošanai” 1,03 ha lielai platībai. 

4) Saskaņā ar būvvaldes 17.12.2018. pieprasījumu, 07.01.2019. tika saņemts Valsts meža 

dienesta atmežošanas kompensācijas aprēķins un veikta teritorijas atmežošana Baltezera 

kapu 1. un 3. kvartālā atbilstoši 05.12.2018. atmežojamās meža zemes izvietojuma plānam, 

ar izcērtamo kokmateriālu apjomu 267,01 m3.                                         

5) Saskaņā ar Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumiem Nr.889 “Noteikumi par 

atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas 

kārtība”, dome ir atbrīvota no atmežošanas kompensācijas atlīdzības un minētā 

kompensācija nav jāmaksā. 

6) Lai pabeigtu atmežošanas procesu pirms kapu vietu ierīkošanas un izslēgtu atmežotu 

platību no Meža valsts reģistra, ir nepieciešams saņemt koku ciršanas atļauju no Valsts 

meža dienesta. Saskaņā ar Ministru kabineta 21.06.2016. noteikumu Nr.384 “Meža 

inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” 46.punktu, Valsts 

meža dienests atmežoto platību izslēdz no Meža valsts reģistra, ja platību atmežo 

pamatojoties uz domes lēmumu, kas zemes īpašniekam piešķir tiesības mežā veikt 

būvniecību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 2. punktu un Ministru kabineta 21.06.2016. noteikumu Nr.384 “Meža inventarizācijas 

un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” 46.punktu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Paplašināt Baltezera kapu  vietu teritoriju jaunu kapa vietu ierīkošanai nekustamā īpašuma 

“Baltezera kapi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0270 par 1,03 ha, 

nodrošinot meža zemes atmežošanu 1. un 3. kvartālos atbilstoši Baltezera kapu 

paplašināšanas shēmai meža zemes atmežošanai (pielikumā).    
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2. Saimniecības un infrastruktūras daļai organizēt šī lēmuma 1.punkta izpildi. 

3. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes  izpilddirektoram.  

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks       P.Balzāns 

 


