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PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.gada 4.jūlija 

Saistošie noteikumi Nr.6 

Par koku ciršanu ārpus meža Priekuļu novada 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 

 

I. Vispārīgais jautājums 

1. Saistošie noteikumi nosaka: 

1.1. ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas kārtību; 

1.2. sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīkojama koku ciršanas publiskā apspriešana; 

1.3. publiskās apspriešanas procedūras kārtību; 

1.4. zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas un 

atlīdzināšanas kārtību. 

2. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kura Priekuļu novada 

administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža. 

 

II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība 

 

3. Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju izsniedz Priekuļu novada domes izveidota pašvaldības 

komisija koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes. (Turpmāk tekstā – Komisija). 

4. Lai saņemtu atļauju koku ciršanai ārpus meža, zemesgabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 

iesniedz Komisijai iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju: 

4.1. datus par koku ciršanas ierosinātāju: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa 

numurs, nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, 

elektroniskā pasta adrese; 

4.2. zemesgabala, kurā plānots cirst kokus, adresi un kadastra apzīmējumu; 

4.3. nocērtamo koku skaitu un sugu; 

4.4. ciršanas pamatojumu (mērķi). 

5. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus: 
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5.1. zemesgabala īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot 

oriģinālu); 

5.2. zemesgabala robežu plāna kopiju (uzrādot oriģinālu); 

5.3. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par piekrišanu koku ciršanai, ja 

koku ciršana paredzēta zemesgabalā, kas ietilpst dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajā 

daļā. 

6. Ja iesniegumā nav iekļauta visa noteiktā informācija vai nav pievienoti visi nepieciešamie 

dokumenti, Komisija aicina koku ciršanas ierosinātāju nekavējoties papildināt iesniegumu. 

7. Komisija pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu 

izsniegt atļauju.  

8. Komisijas lēmums par atļaujas izsniegšanu ir uzskatāms par Atļauju un ir derīgs vienu gadu no 

tā pieņemšanas brīža.  

9. Pirms ciršanas atļaujas saņemšanas, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina 

zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu. Ja koku ciršana ir saistīta ar būvniecības 

īstenošanu, zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu zemes īpašniekam vai tiesiskajam 

valdītājam jāatlīdzina pirms būvatļaujas saņemšanas. 

 

 

III. Sabiedrībai nozīmīgi gadījumi, kad rīkojama koku ciršanas publiskā apspriešana un 

publiskās apspriešanas procedūras kārtība 

 

10. Publiskās apspriešanas procedūru organizē un rīko Komisija. 

11. Publiskā apspriešana rīkojama, ja veselu un nebojātu koku ciršana paredzēta ārpus meža ciema 

teritorijās publiski pieejamos objektos un šādos sabiedrībai nozīmīgos gadījumos:  

11.1. teritorijās, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslās,  

11.2. parkos un alejās (arī tad, ja tā atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā). 

12. Publiskās apspriešanas termiņu nosaka uz laiku, kas nav mazāks par desmit darba dienām. 

13. Vismaz trīs dienas pirms publiskās apspriešanas sākuma, Komisija izvieto Priekuļu novada 

pašvaldības mājaslapā www.priekuli.lv šādu informāciju par koku ciršanas ieceri: 

13.1. zemesgabala, kurā plānots cirst kokus, adresi un kadastra apzīmējumu; 

13.2. informāciju par nocērtamiem kokiem (koku suga, skaits); 

13.3. koku ciršanas pamatojumu (mērķi); 

13.4. nocērtamo koku foto fiksācijas materiālus vismaz no trijiem skata punktiem. 

14. Rakstiskas atsauksmes (arī elektroniskā veidā) publiskās apspriešanas procedūras laikā 

iesniedzamas Komisijai. Anonīmas atsauksmes netiek apkopotas. 

15. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja publiskās apspriešanas laikā 

nav saņemta neviena atsauksme. 

16. Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas, Komisija apkopo, izvērtē publiskās 

apspriešanas rezultātus un pieņem šo noteikumu 8.punktā noteikto lēmumu. 

17. Ja koku ciršana paredzēta būvniecības projekta īstenošanai un notikusi būvniecības ieceres 

publiskās apspriešanas procedūra, tad papildus nav nepieciešams organizēt publisko apspriešanu 

par koku ciršanu. 

 

IV. Zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas un 

atlīdzināšanas kārtība 

 

18. Zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķina, izmantojot šādu formulu: 
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18.1. ZA = Kd x Ks x Kc x Kap x Kav x Kp, kur 

18.2. ZA - zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu, 

18.3. Kd - koka diametra koeficients (cm), 

18.4. Ks - koka sugas koeficients, 

18.5. Kc - koka nociršanas iemesla koeficients, 

18.6. Kap - apdzīvotas vietas koeficients, 

18.7. Kav - koka atrašanās vietas koeficients, 

18.8. Kp - pašvaldības noteiktais koeficients – 0,1. 

19. Koeficientus Kd, Ks, Kc, Kap, Kav nosaka Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.309 

"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža".  

20. Zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu sakarā ar koka ciršanu iekasē 

pamatojoties uz Komisijas sastādīto aktu par nodarītajiem zaudējumiem. 

 

V. Noslēguma jautājums 

 

21. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Priekuļu 

novada vēstis”. 

  

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja      M.Juzupa 
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