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Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes 

Jaunpiebalgas novada teritorijā 
 
 

Izdoti saskaņā  

ar likuma “Par pašvaldībām” 43. pantu  

un Ministru kabineta 2006. gada 29. augusta 

 noteikumiem Nr. 717  

“Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes“ 12. punkts 
 

  

1. Šie noteikumi nosaka kādā kārtībā Jaunpiebalgas novada teritorijā tiek saskaņota koku 

ciršana ārpus meža zemes. 

2. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Jaunpiebalgas novada teritorijā koku ārpus meža 

zemes savā īpašumā vai valdījumā izciršanu veic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2006. gada 29. augusta noteikumos Nr. 717 “Kārtība koku ciršanai ārpus meža 

zemes” noteikto kārtību. 

3. Jaunpiebalgas novada ciemu teritorijā (Jaunpiebalga, Abrupe, Melnbārži) koku ārpus 

meža zemes ciršana jāsaskaņo visos koku ciršanas gadījumos. 

4. Jaunpiebalgas novada teritorijā koku ciršana jāsaskaņo, ja cērtamie koki atrodas: 

4.1.kultūras pieminekļu aizņemtās platībās un to aizsardzības zonās; 

4.2.parkos, kapsētās, mākslīgas vai dabiskas izcelsmes koku rindās (alejas), kuru platums 

ir mazāks par 20 metriem; 

4.3.vietējās nozīmes kultūras un dabas pieminekļu aizņemtās platībās un to aizsardzības 

zonās; 

4.4.Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojumā noteiktās ekspluatācijas aizsargjoslās; 

4.5.Zosēnu pagasta teritorijas plānojumā noteiktās ekspluatācijas aizsargjoslās. 

5. Persona, kura vēlas veikt koka (koku) ciršanu ārpus meža zemes 3. un 4. punktā noteiktās 

vietās Jaunpiebalgas novada teritorijā iesniedz rakstisku pieteikumu Jaunpiebalgas 

novada domei. 

6. Atbildīgā persona veic koka (koku) apsekošanu un sastāda koku apsekošanas aktu  un ne 

vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no pieteikuma reģistrācijas dienas sniedz rakstisku 

atbildi par koka (koku) ciršanas atļauju vai aizliegumu.   
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7. Koka (koku) apsekošanai normatīvajos aktos noteiktos gadījumos un kārtībā atbildīgā 

persona pieaicina, reģionālās vides pārvaldes inspektoru vai citu speciālistu. 

8. Pēc atļaujas saņemšanas, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs savā īpašumā vai 

valdījumā esošo koku, izciršanu veic ar saviem darba un materiāli - tehniskajiem 

līdzekļiem. 

9. Koku ciršana nav atļauta, ja pieteikuma iesniedzējs ir saņēmis atteikumu. 

10. Kontroli par koku izciršanas kārtības ievērošanu Jaunpiebalgas novada teritorijā veic 

novada priekšēdētāja norīkota amatpersona.  

11. Šo noteikumu 6. punktā norādīto atļauju vai aizliegumu par koku ciršanas, var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                               L. Šāvējs 
 


