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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2014.gada 26.martā

Nr.2

Par koku ciršanu ārpus meža
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 nosaka
1.1. ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas kārtību;
1.2. sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīkojama koku ciršanas publiskā apspriešana un
publiskās apspriešanas procedūras kārtību;
1.3. zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas un
atlīdzināšanas kārtību.
II.

Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība

2. Ārpus meža augošu koku ciršana ir atļauta pēc rakstiskas atļaujas saņemšanas Vecumnieku
novada pašvaldības iestādē „Vecumnieku novada dome” (turpmāk – dome).
3. Lai saņemtu atļauju koku ciršanai ārpus meža, zemesgabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
iesniedz domē iesniegumu ar šādu informāciju:
3.1. datus par koku ciršanas ierosinātāju:
3.1.1. fiziska persona - vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa
numurs, elektroniskā pasta adrese;
3.1.2. juridiska persona – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa
numurs, elektroniskā pasta adrese;
3.2. zemesgabala, kurā plānots cirst kokus, nosaukumu un kadastra apzīmējumu;
3.3. nocērtamo koku skaitu un sugu;
3.4. ciršanas pamatojumu (mērķi).
4. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

4.1. zemesgabala īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinoša dokumenta kopiju;
4.2. zemesgabala robežu plāna kopiju ar tajā skices veidā norādītu ciršanai paredzēto koku
atrašanās vietu;
4.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku vai citu nekustamo īpašumu
kopīpašnieku lēmumu par piekrišanu koku ciršanai, ja koku ciršana paredzēta
zemesgabalā, kas ietilpst kopīpašumā esošajā daļā.
5. Ja iesniegumā nav iekļauta visa noteiktā informācija vai nav pievienoti nepieciešamie
dokumenti, dome var aicināt koku ciršanas ierosinātāju papildināt iesniegumu.
6. Ciršanas atļaujas derīguma termiņš ir viens gads.
7. Zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanai piemērojams
pašvaldības koeficients 0.
III.

Sabiedrībai nozīmīgi gadījumi, kad rīkojama koku ciršanas publiskā apspriešana
un publiskās apspriešanas procedūras kārtība

8. Publiskās apspriešanas procedūru organizē un rīko Vecumnieku novada pašvaldības
izpilddirektors.
9. Publiskā apspriešana rīkojama, ja koku ciršana paredzēta publiski pieejamos objektos ciema
teritorijā (parkos, skvēros un tamlīdzīgās labiekārtotās pašvaldībai piederošās teritorijās).
10. Publiskās apspriešanas termiņu nosaka uz laiku, kas nav mazāks par desmit darba dienām.
11. Ne vēlāk kā vienu dienu pirms publiskās apspriešanas sākuma, dome izvieto Vecumnieku
novada pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv šādu informāciju par koku ciršanas
ieceri:
11.1. zemesgabala, kurā plānots cirst kokus, nosaukumu un kadastra apzīmējumu;
11.2. informāciju par nocērtamiem kokiem (koku suga, skaits);
11.3. koku ciršanas pamatojumu (mērķi);
11.4. nocērtamo koku fotofiksācijas materiālus vismaz no trijiem skatu punktiem.
12. Rakstiskas atsauksmes publiskās apspriešanas procedūras laikā iesniedzamas domē (arī
elektroniskā veidā). Anonīmas atsauksmes netiek apkopotas.
13. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja publiskās apspriešanas
laikā nav saņemta neviena atsauksme.
14. Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas dome apkopo, izvērtē publiskās
apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus
meža vai par atteikumu izsniegt atļauju.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada Domes 2014.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.2

Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2013.gada 26.martā

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija 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 un
publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai
nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas
kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību un sabiedrībai
nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, metodiku
zaudējumu aprēķināšanai.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6.Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem saistošie
noteikumi sagatavoti
7. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu normas
līdzekļus pašvaldības budžetā.

neradīs

papildus

finanšu

Saistošie noteikumi nosaka gadījumus, kad nepieciešama publiskā
apspriešana koku ciršanai ārpus meža, dodot iespēju sabiedrībai
piedalīties lēmumu pieņemšanā.
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.
Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā,
ir Vecumnieku novada dome.
Saistoši noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 9.punktu, Meža likuma 8.panta otro daļu un
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 Noteikumi par
koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu.

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar
Vecumnieku novada domes speciālistiem un Domes deputātiem.

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs

R.Melgailis

