
 
Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagastā 

 

Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada  

domes 2016.gada 12.septembra sēdes  

lēmumu Nr.141 (prot. Nr. 9) 

 

Saistošie noteikumi Nr.11 

„Kārtība, kādā saskaņojama koku ciršana ārpus meža Jaunpiebalgas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā” 

 

 
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Jaunpiebalgas novada domes 10.10.2016. sēdes lēmumu Nr. 

192 (protokols Nr. 10, 7§). 

 

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 Jaunpiebalgas novada 

domi (turpmāk – pašvaldība) saskaņojama koku ciršana ārpus meža pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, koku ciršanas publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad 

rīko publisko apspriešanu, kā arī metodiku zaudējumu aprēķināšanai par dabas 

daudzveidības samazināšanu. 

2. Noteikumu ievērošanu un izpildes kontroli veic ar pašvaldības priekšsēdētāja rīkojumu 

noteikta persona (turpmāk arī – amatpersona).  

 

II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība 

3. Iesniegumu par koku ciršanu ir tiesīgs iesniegt zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai 

to pilnvarotās personas (turpmāk – persona), kura vēlas veikt koka ciršanu ārpus meža 

pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

4. Persona iesniedz pašvaldības kancelejā rakstveida iesniegumu, kuram pievieno 

zemesgabala robežu plāna kopiju ar norādītu koka atrašanās vietu. Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesniegumam papildus pievienojama kopsapulces 

lēmuma kopija par koka ciršanu. 
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5. Pašvaldības amatpersona pirms lēmuma pieņemšanas izvērtē iesnieguma pamatotību, koku 

ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem un veic koku apsekošanu dabā, ja tas 

nepieciešams.  

6. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža pašvaldības administratīvajā teritorijā izskata un 

lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju 

(turpmāk – lēmums) pieņem pašvaldības priekšsēdētājs. 

7. Pašvaldības priekšsēdētājs lēmumu pieņem: 

7.1. 10 (desmit) darba dienu laikā, ja lēmuma pieņemšanai nav nepieciešami ekspertu vai 

institūciju atzinumi; 

7.2. 20 (divdesmit) darba dienu laikā, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai 

institūciju atzinumi. 

8. Gadījumā, ja tiek rīkota publiskās apspriešanas procedūra par koku ciršanu ārpus meža, 

lēmumu pieņem Jaunpiebalgas novada dome viena mēneša laikā pēc publiskās apspriešanas 

procedūras beigām. 

9. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža. Koku ciršanas atļaujai 

koku ciršanas laikā jāatrodas darbu izpildes vietā. 

10. Lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.  

 

III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība 

11. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā koku 

ciršana ārpus meža paredzēta publiski pieejamos vai kultūrvēsturiskos objektos, kā rezultātā 

tiks ietekmēta vides ainaviskā, dendroloģiska un ekoloģiskā kvalitāte. 

12. Publiskās apspriešanas procedūru sabiedrībai nozīmīgos gadījumos nerīko, ja paredzēta 

nokaltušu vai bojātu koku ciršana. 

13. Publiskās apspriešanas procedūru nodrošina un organizē pašvaldības izpilddirektors. 

14. Pašvaldības izpilddirektors nodrošina informācijas par publisko apspriešanu izvietošanu 

pašvaldības mājas lapā, pašvaldības administrācijas ēkā un pagasta pārvaldes ēkās: 

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

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

14.3. koku ciršanas pamatojumu (mērķi);  

14.4. nocērtamo koku fotofiksācijas materiālus vismaz no trijiem skatu punktiem. 

15. Publiskās apspriešanas sākuma datumu norāda publikācijas paziņojumā. Publiskās 

apspriešanas ilgums nedrīkst būt mazāks par 5 (piecām) darba dienām. 

16. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās 

apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums.  

17. Publiskās apspriešanas rezultātus apkopo pašvaldības izpilddirektors un Jaunpiebalgas 

novada dome izvērtē, apstiprina un pieņem lēmumu. 

 

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība 

18. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku 

ciršanu ārpus meža (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). 

19. Zaudējumu atlīdzību aprēķina amatpersona saskaņā ar 2012.gada 2.maija Ministru kabineta 

noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3.pielikumā noteiktajiem 

koeficientiem pēc šādas formulas: 



Z = KD x Ks x KI x KA x KV x PK, kur 

Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR); 

KD – koka caurmēra koeficents, kas vienāds ar attiecīgā koka caurmēru centimetros 1,3 m 

augstumā no sakņu kakla (cm); 

Ks – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas; 

KI – koka ciršanas iemesla koeficients; 

KA – apdzīvotas vietas koeficients; 

KV – koka atrašanās vietas koeficients; 

PK – pašvaldības koeficients: 

- koks būtiski ietekmē vides ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko kvalitāti, tās vērtība 

tiks samazināta - koeficients: 1; 

20. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā pēc pašvaldības izrakstītā rēķina pašvaldības pamatbudžeta 

kontā, pirms atļaujas koku ciršanai ārpus meža saņemšanas.  

21. patvaļīgas koku ciršanas gadījumā personai jāatlīdzina radītie zaudējumi un ja nav 

iespējams noteikt koka nociršanas iemeslu, piemēro lielāko noteikto koku nociršanas 

iemesla koeficientu. 

 

V. Noslēguma jautājums 

Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Jaunpiebalgas novada domes 

2009.gada 13.jūlija saistošos noteikumus Nr.18 „Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus 

meža zemes Jaunpiebalgas novada teritorijā”. 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs       Laimis Šāvējs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jaunpiebalgas novada domes Saistošo noteikumu Nr.11 

„Kārtība, kādā saskaņojama koku ciršana ārpus meža Jaunpiebalgas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu izdošanas pamats ir 2012.gada 

2.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 

„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punkts, 

kas 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. 

Meža likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka vietējā 

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. Meža likums nosaka, ka 

zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās pašvaldības 

budžetā. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību 

saskaņojama koku ciršana ārpus meža Jaunpiebalgas 

novada administratīvajā teritorijā, koku ciršanas 

publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko 

publisko apspriešanu, kā arī metodiku zaudējumu 

aprēķināšanai par dabas daudzveidības samazināšanu. 

3. Normatīvā akta projekta 

būtība 

Noteikt koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību 

un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī 

sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko 

apspriešanu. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

budžetu 

Zaudējumu atlīdzības vērtība par dabas daudzveidības 

samazinājumu saistībā ar koku ciršanu ārpus meža tiks 

ieskaitīta pašvaldības pamatbudžetā. 

5. Normatīvā akta ietekme 

uz sabiedrību 

Saistošie noteikumi nosaka, ka zemes īpašniekiem vai 

tiesiskajiem valdītājiem ir jāatlīdzina zaudējumi par 

dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku 

ciršanu Jaunpiebalgas novada administratīvajā 

teritorijā. 

Saistošie noteikumi nosaka gadījumus, kad 

nepieciešama publiskā apspriešana koku ciršanai ārpus 



meža, tādejādi dodot iespēju sabiedrībai piedalīties 

lēmumu pieņemšanā. 

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs. 

6. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav paredzētas. 

7. Informācija par 

konsultācijām ar 

sabiedrības pārstāvjiem 

Priekšlikumi un iebildumi no privātpersonām nav 

saņemti. 

8. Sabiedrības informēšana 

par normatīvo aktu 

Noteikumi tiks publicēti Jaunpiebalgas novada domes 

izdevumā “Avīze Piebaldzēniem” un interneta mājas 

lapā www.jaunpiebalga.lv. 

 

 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs       Laimis Šāvējs  

 

 


