LATVIJAS REPUBLIKA

SKRĪVERU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000074704, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125,
tālrunis 65197675, fakss 65197747, e-pasts: dome@skriveri.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI (PROJEKTS)
Skrīveru novadā
2012.gada 20.decembrī

Nr._____
APSTIPRINĀTI
Skrīveru novada domes
2012.gada 20.decembra sēdē,
lēmums Nr. , prot.Nr.17

Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Skrīveru novadā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2012. gada 2.maija noteikumu Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža” 22.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, publiskās
apspriešanas procedūras kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko
apspriešanu, metodiku zaudējumu aprēķināšanai un samaksas kārtību par koku ciršanu
Skrīveru novada teritorijā.
2. Noteikumi ir saistoši visiem zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem neatkarīgi no
tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts zemesgrāmatā.
3. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā
esošajā teritorijā cērt, ievērojot Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumus Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.
II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība
4. Persona rakstisku iesniegumu (papīra formātā vai elektroniski) par koku ciršanu ārpus
meža iesniedz Skrīveru novada domē. Iesniegumam pievieno zemesgabala robežu plāna
kopiju ar norādītu koku atrašanās vietu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku iesniegumam papildus pievienojama kopsapulces lēmuma kopija par koku
ciršanu.
5. Pēc iesnieguma saņemšanas Vides pārvaldes speciāliste un zemes lietu speciāliste,
nepieciešamības gadījumā, pieaicinot kompetentus speciālistus vai ekspertus, veic koku
apsekošanu dabā un izvērtē iesnieguma pamatotību un sniedz atzinumu par koku ciršanu.
6. Lēmumu par koku ciršanu pieņem Skrīveru novada domes izpilddirektors uz speciālistu
atzinuma un pievienoto dokumentu pamata.

7. Koku ciršanas atļauja (pielikumā) ir derīga divus gadus no izsniegšanas brīža. Atļaujai
koku ciršanas laikā jāatrodas darba izpildes vietā.
8. Izpilddirektora lēmumu par atļauju koku ciršanai ārpus meža vai motivētu atteikumu var
apstrīdēt Skrīveru novada domē.
III. Publiskās apspriešanas procedūra
9. Publiskā apspriešana rīkojama, ja paredzēta koku bez bojājumu pazīmēm retināšana
publiskos skvēros, parkos un kapsētās, izņemot gadījumus, ja tie rada draudus iedzīvotāju
veselībai, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām.
10. Par koku ciršanu ārpus meža būvniecības ieceres realizācijai ir rīkojama būvniecības
ieceres publiskās apspriešanas ietvaros Ministru kabineta noteiktā kārtībā.
11. Publiskās apspriešanas rīkošanas kārtība noteikta Skrīveru novada pašvaldības nolikumā.
IV. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
12. Par šo noteikumu neievērošanu piemēro administratīvo atbildību saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
13. Kontrolēt šo noteikumu ievērošanu un sastādīt administratīvo pārkāpuma protokolu par
noteikumu pārkāpumiem ir tiesīgi Skrīveru novada domes deputāti, izpilddirektors, vides
pārvaldes speciāliste, zemes lietu speciāliste.
V. Noslēguma jautājums
14. Noteikumi stājās spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

Priekšsēdētāja

G. Lisenko

1.Pielikums
IESNIEGUMS
Koku ciršanai ārpus meža
Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:
Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums ____________________________________
Personas kods/Reģistrācijas Nr. _________________________________________________
Kontakttālrunis, e-pasts _______________________________________________________
Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese: ______________________________________
___________________________________________________________________________
Koku ciršanas pamatojums:_____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Koku suga

Koka stumbra
diametrs (cm)

Pievienoti dokumenti (pasvītrot):
1. Zemes robežu plāna kopija;
2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopsapulces lēmuma kopija;
3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.

Skaits

2.Pielikums
Skrīveru novada domes
20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.___
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KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr.______
Skrīveru novadā

(kam)

(adrese)

Zemes gabala adrese

Koka suga

Koka stumbra
diametrs (cm), 1,3 m
augstumā no sakņu
kakla

Skaits

Kopā

Atļauja derīga līdz ____________________________
Izpilddirektors
Z.v.

(paraksts)

V.Uzvārds

Saistošo noteikumu Nr.____
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Skrīveru novadā”
„Koku ciršana ārpus meža Skrīveru novadā”

paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2.Īss projekta satura izklāsts

3.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām

Priekšsēdētāja

Norādāmā informācija
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkts
nosaka, ka Dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus,
paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, par
citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos
paredzētajiem jautājumiem.
Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža” 22.punkts nosaka, ka vietējās
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.
Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža
izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras
kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko
publisko apspriešanu, kā arī nosaka personas, kas tiesīgas
sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par noteikumu
neievērošanu.
Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
Saistošie noteikumi nosaka gadījumus, kad nepieciešama
publiskā apspriešana koku ciršanai ārpus meža, tādejādi dodot
iespēju sabiedrībai piedalīties lēmumu pieņemšanā.
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.
Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir Skrīveru novada dome. Ir noteikta
amatpersonas lēmuma apstrīdēšanas kārtība.
Nav notikusi.

G. Lisenko

