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APSTIPRINĀTI 
ar Ādažu novada domes 2020. gada  

28. aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.9 § 9)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2020.gada 28.aprīlī   
Nr.14/2020 

Grozījumi Ādažu novada domes 2012. gada 25. septembra saistošajos 
noteikumos Nr.31 “Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 

Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”   
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada    2.maija 

noteikumu Nr.309 „Noteikumi  par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu 

1. Veikt Ādažu novada domes 2012. gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr. 31 “Saistošie 
noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” 
(turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Noteikumu 3.punktā vārdu “būvvalde” aizstāt ar vārdiem “domes pilnvarota amatpersona - 
vides inženieris”;

1.2. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
“5.  Persona iesniedz Ādažu novada domē rakstveida iesniegumu (pielikumā).”

1.3. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
 “6. Amatpersona pirms lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas veic koku apsekošanu 

dabā un izvērtē iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību normatīvajiem 
aktiem.”

1.4. Noteikumu 8. punktā vārdu “Būvvaldes” aizstāt ar vārdu “Amatpersonas”;
1.5. Noteikumu 11.punktā vārdu “laikrakstā” aizstāt ar vārdiem “informatīvajā izdevumā”.
1.6. svītrot Noteikumu V.nodaļu “V. Noslēguma jautājumi”.
1.7. izteikt Noteikumu pielikumu šādā redakcijā:
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“Pielikums 
Ādažu novada domes 2012.gada 25.septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 31 “Saistošie 
noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Ādažu 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”

Ādažu novada domes vides inženierim

IESNIEGUMS
koku ciršanai ārpus meža 

Zemes īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:
Vārds, uzvārds (juridiskai personai – nosaukums) ___________________________________________

Personas kods (juridiskai personai – reģistrācijas Nr.) ________________________________________

Kontakttālrunis, e-pasts ______________________________________________________________

Īpašuma adrese, kurā paredzēta koku ciršana: ______________________________________________

________________________________________________________________________________

Koku ciršanas pamatojums:____________________________________________________________

Zemes vienības 
kadastra apzīmējums

Koku suga Koka stumbra diametrs 
(cm)

Skaits

   

Pievienoti dokumenti:
1. Zemes grāmatas apliecības kopija.
2. Zemes robežu plāna kopija.
3. Pilnvarotās personas pilnvaras kopija.
4. Shēma ar koku atrašanās vietas norādījumu.

Esmu informēts, ka iesniegumā minētie personas dati tiks izmantoti, lai nodrošinātu pieprasītā 
pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem. Papildu informācija par personas datu 
apstrādi pieejama pašvaldības tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma 
politika”. Apliecinu, ka iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas.

20____.gada_____.______________           _________________ (________________)”
                                                                                             (vārds, uzvārds)                   (paraksts)

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes 2020.gada 28.aprīļa saistošajiem noteikumiem  

Nr.14/2020 “Grozījumi 2012. gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr.31 
“Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā””  

PASKAIDROJUMA RAKSTA 
SADAĻAS

NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Ministru kabineta  2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 ”Noteikumi 
par koku ciršanu ārpus meža”, 22. punkts nosaka, ka pašvaldības dome izdod 
saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas 
izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī 
sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu. 
1.2. Meža likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība savos saistošajos 
noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka 
zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo 
zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts Ir nepieciešams grozīt spēkā esošos saistošos noteikumus, jo koku ciršanas 
atļauju turpmāk izsniegs domes pilnvarota persona – vides inženieris, nevis 
Ādažu novada būvvalde. 

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu   

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz 
pašvaldības budžetu.

4.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
sabiedrību (mērķgrupām) 
un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Institūcija, kurā var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu 
novada dome.

6.  Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām 

Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības 
pārstāvjiem. Saistošo noteikumu projekts tika publicēts pašvaldības 
tīmekļvietnē www.adazi.lv, priekšlikumi vai iebildumi netika saņemti.  

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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APSTIPRINĀTI 
ar Ādažu novada domes 2020. gada 

28. aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.9 § 10)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2020.gada 28.aprīlī     
Nr.15/2020 

Grozījums Ādažu novada domes 2019. gada 28. maija  
saistošajos noteikumos Nr.10/2019 “Par koku ciršanu mežā Ādažu novada 

ciemu teritorijās”    
Izdoti saskaņā ar Meža likuma  2. panta ceturto daļu

Veikt grozījumu Ādažu novada domes 2019. gada 28. maija saistošajos noteikumos Nr. 10/2019 “Par 
koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu teritorijās”, aizstājot to 7.punktā teikuma daļu “Ādažu novada 
būvvalde” ar teikuma daļu “Domes pilnvarota amatpersona – vides inženieris”.

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes 2020. gada 28. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.15/2020 

“Grozījums 2019.gada 28.maija saistošajos noteikumos Nr.10/2019 “Par koku ciršanu 
mežā Ādažu novada ciemu teritorijās””   

PASKAIDROJUMA RAKSTA 
SADAĻAS

NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Meža likuma 2.panta ceturtā daļa nosaka, ka pilsētu un ciemu teritorijā 
meža apsaimniekošanas papildu nosacījumus paredz arī pašvaldību 
saistošie noteikumi.

2. Īss projekta satura izklāsts Ir nepieciešams grozīt spēkā esošos saistošos noteikumus, jo to izpildes 
kontroli turpmāk veiks domes pilnvarota amatpersona – vides inženieris, 
nevis Ādažu novada būvvalde. 

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu   

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz 
pašvaldības budžetu.

4.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
sabiedrību (mērķgrupām) 
un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Institūcija, kurā var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu 
novada dome.

6.  Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām 

Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības 
pārstāvjiem. Saistošo noteikumu projekts tika publicēts pašvaldības 
tīmekļvietnē www.adazi.lv, priekšlikumi vai iebildumi netika saņemti.  

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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