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Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Skrīveru novadā
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta
otro daļu un Ministru kabineta
2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža" 22.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību
saskaņojama koku ciršana ārpus meža Skrīveru novada administratīvajā teritorijā,
publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī nosaka zaudējumu par dabas
daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu ciema teritorijā ārpus meža (turpmāk
– zaudējumu atlīdzība), aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.
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. Ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas kārtība
4. Persona rakstisku iesniegumu (pielikumā) par koku ciršanu ārpus meža iesniedz Skrīveru
novada domē papīra formātā vai elektroniski. 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 pārvaldības speciāliste un zemes lietu speciāliste,
nepieciešamības gadījumā pieaicinot kompetentus speciālistus vai ekspertus, veic koku
apsekošanu dabā, izvērtē iesnieguma pamatotību un sniedz atzinumu par koku ciršanu.
6. Skrīveru novada domes izpilddirektors uz speciālistu atzinuma un pievienoto dokumentu
pamata pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai vai par atteikumu izsniegt
atļauju. Pirms lēmuma pieņemšanas izpilddirektors izvērtē nepieciešamību rīkot publisko
apspriešanu par koku ciršanu.
7. Koku ciršanas atļaujas derīguma termiņš ir viens gads.
8. Izpilddirektora lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Skrīveru novada domē.
III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība
9. Publisko apspriešanu rīko gadījumos, kad koku ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta
apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte.
10. Ja koku ciršana paredzēta saistībā ar būvniecību un būvniecības ieceres publiskās
apspriešanas procedūras ietvaros notikusi publiskā apspriešana arī plānoto koku ciršanai,
tad papildus nav nepieciešams organizēt publisko apspriešanu koku ciršanai.
11. Publisko apspriešanu nodrošina pašvaldība. Par publisko apspriešanu atbildīgā persona ir
vides pārvaldības speciāliste.
12. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicē pašvaldības izdevumā „Skrīveru Vārds” un
Skrīveru novada pašvaldības mājaslapā www.skriveri.lv un informāciju izvieto Skrīveru
novada domes ēkā.
13. Publiskās apspriešanas sākuma datumu norāda publikācijas paziņojumā. Publiskā
apspriešana ilgst ne mazāk kā 21 diena. Atsauksmes, priekšlikumi vai ierosinājumi
iesniedzami Skrīveru novada domē paziņojumā norādītajā termiņā.
14. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja tās laikā nav saņemta
neviena atsauksme, priekšlikums vai ierosinājums.
15. Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas 5 darbdienu laikā apkopo publiskās
apspriešanas rezultātus un izpilddirektors pieņem 6.punktā noteikto lēmumu.
IV. Zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība
16. Zaudējumu atlīdzību aprēķina, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija
noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3.pielikumā minētajiem
koeficientiem, saskaņā ar šādu formulu:
ZA = KD x KS x KI x KA x KV x KP
kur:
ZA – zaudējumu atlīdzības vērtība,
KD – koka diametra koeficents (cm),
KS – koka sugas koeficients,
KI – koka nociršanas iemesla koeficients,
KA – apdzīvotas vietas koeficients,
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KV – koka atrašanās vietas koeficients,
KP – pašvaldības koeficients par koku ciršanu ārpus meža.
17. Pašvaldības koeficients par koku ciršanu ārpus meža ir 1, izņemot mazstāvu un
daudzdzīvokļu dzīvojamās teritorijas, kad koeficients ir 0,5.
18. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā Skrīveru novada pašvaldības pamatbudžeta kontā saskaņā
ar grāmatvedības izrakstītu rēķinu.

Skrīveru novada domes priekšsēdētāja

G.Lisenko
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Pielikums
Skrīveru novada domes
_____ saistošajiem noteikumiem Nr.4
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

Koka stumbra
diametrs (cm)

Koku suga

Skaits

Pievienoti dokumenti (pasvītrot):
1. Zemes robežu plāna kopija;
2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopsapulces lēmuma kopija;
3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.
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Saistošo noteikumu Nr.4
„Saitošie noteikumi par koku ciršanu 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

Norādāmā informācija
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.
Meža likuma 8.panta otrajā daļā ir noteikts, 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.
Saistošo noteikumu projektā "Saistošie noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža Skrīveru novadā" ir noteikta ārpus meža
augošu koku ciršanas izvērtēšanas kārtība, publiskās
apspriešanas par koku ciršanu ārpus meža procedūras kārtība,
kā arī zaudējumu par dabas daudzveidības samazināšanu
saistībā ar koku ciršanu ciema teritorijā aprēķināšanas un
atlīdzināšanas kārtība.
Zaudējumu atlīdzība tiks ieskaitīta Skrīveru novada
pašvaldības budžetā.
Saistošie noteikumi nosaka gadījumus, kad nepieciešama
publiskā apspriešana koku ciršanai ārpus meža, tādejādi
dodot iespēju sabiedrībai piedalīties lēmumu pieņemšanā.
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi būtiski neietekmēs.
Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir Skrīveru novada dome. Ir noteikta
amatpersonas lēmuma apstrīdēšanas kārtība.
Nav notikusi.

Skrīveru novada domes priekšsēdētāja

G. Lisenko
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