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Nr.3
APSTIPRINĀTS
Vecumnieku novada Domes
29.02.2012. sēdē (prot.Nr.2, 3.§)

ĀRPUS MEŽA ZEMES AUGOŠU KOKU CIRŠANAS SASKAŅOŠANAS KĀRTĪBA
VECUMNIEKU NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
16.punktu, 43.panta pirmās daļas 9.punktu
un Ministru kabineta 2006.gada
29.augusta noteikumiem Nr.717 Kārtība
koku ciršanai ārpus meža zemes 12.punktu.

1.

Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka saskaņojuma kārtību ārpus meža zemes augošu koku ciršanai
Vecumnieku novada pašvaldības pārziņā esošajos gadījumos.
1.2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Vecumnieku novada
administratīvajā teritorijā.
1.3. Vecumnieku novadā koku ciršanas atbilstību dabas aizsardzības un attiecīgās teritorijas
apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvajiem aktiem, kā arī koku ainavisko un
ekoloģisko nozīmīgumu un koku nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā izvērtē
Vecumnieku novada Domes izpilddirektors. Izpilddirektors šo pienākumu veikšanai var
piesaistīt administrācijas speciālistus vai pilnvarot saskaņojuma sniegšanu kādai no
administrācijas amatpersonām.
1.4. Par koku aizsardzību, kā arī par to ciršanas organizēšanu ir atbildīgs zemes īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs.
2.

Iesniegumu izskatīšana un atļaujas izsniegšana

2.1. Lai saņemtu saskaņojumu koku ciršanai, persona Vecumnieku novada domē iesniedz:
2.1.1. motivētu iesniegumu par koku ciršanu (paraugs pielikumā), norādot zemes
vienības kadastra apzīmējumu un atrašanās vietu;
2.1.2. zemesgabala robežu plānu vai skici (shēmu), kurā attēlota koka atrašanās vieta
atbilstoši tā novietojumam dabā.
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2.2. Pēc personas iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, izpilddirektors
mēneša laikā izskata iesniegumu un, nepieciešamības gadījumā pieaicinot citus
speciālistus vai ekspertus, pieņem lēmumu par saskaņojumu vai motivētu atteikumu.
2.3. Lēmumu par saskaņojumu noformē koku ciršanas atļaujas formā.
2.4. Koku ciršanas atļaujas termiņš ir viens gads.
2.5. Atļaujai koku ciršanas laikā jāatrodas darba izpildes vietā.
2.6. Avārijas kokus (nolūzuši, aizlūzuši, sasvērušies, ar pacēlušos sakņu sistēmu vai citādi
bīstamus) ar vizuāli redzamām pazīmēm, kas izraisa riska situāciju - atļauts cirst bez
izpilddirektora atļaujas, ja pirms darbu veikšanas ir veikta situācijas fotofiksāža vai
izpilddirektors informēts telefoniski.
2.7. Avārijas kokus, kas radušies dabas stihiju rezultātā, atļauts novākt bez Izpilddirektora
rakstiskas atļaujas, pēc darbu veikšanas informējot izpilddirektoru.
2.8. Izpilddirektora pieņemto lēmumu var apstrīdēt Vecumnieku novada Domes
Administratīvo aktu strīdu komisija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
3.

Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

3.1. Par šo noteikumu neievērošanu un pārkāpšanu vainīgās personas atbild saskaņā ar
Civillikumu un Administratīvā pārkāpuma kodeksu.
3.2. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma novēršanas un
zaudējumu atlīdzības.
Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs
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Pielikums
Vecumnieku novada Domes
2012.gada 29.februāra saistošajiem noteikumiem
Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas saskaņošanas kārtība Vecumnieku novadā.
PIETEIKUMS
Ārpus meža zemes koku ciršanai Vecumnieku novada pašvaldības teritorijā
Vārds, Uzvārds / Juridiskas personas nosaukums _____________________________________
personas kods/Reģistrācijas Nr. __________________________________________________
Adrese _____________________________________________________________________
_________________________________________________, tālruņa Nr._________________
Lūdzu saskaņot ārpus meža zemes augošu koku ciršanu īpašumā:
1. īpašuma nosaukums _________________________________________
2. īpašuma kad.apz. ____________________________________________
3. atrašanās vieta _____________________________________________
N.p.k.

Izcērtamo koku suga

Koku skaits,
gab.

Koku diametrs 1,3 m augstumā,
cm

Koku ciršanas pamatojums_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Paredzamais ciršanas laiks_______________________________________________________

Pievienotie dokumenti:
1. Zemesgabala skice vai robežu plāns ar ciršanai paredzētā koka novietojumu;
2. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija

201__.gada ____.__________________
Iesniedzēja paraksts_____________________
Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada domes 2012.gada 29.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3
Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas saskaņošanas kārtība Vecumnieku novadā
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2012.gada 29.februārī
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta
trešo daļu un Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr.717
Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes 12. punktu. Šāda normatīvā akta
izstrāde nosaka pašvaldības amatpersonām un novada iedzīvotājiem tiesiskā
regulējuma saskaņošanas kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes.

2. Īss projekta
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka saskaņojuma kārtību ārpus meža zemes augošu
koku ciršanai Vecumnieku novada pašvaldības pārraudzībā noteiktajos
gadījumos.

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

Saistošajos noteikumos ietvertās tiesību normas pašvaldības budžetu
neietekmē, jo projekts šo jomu neskar.

Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām
Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā.
Saistošie noteikumi neskar uzņēmējdarbības vidi.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Vecumnieku novada Domes
izpilddirektors. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Vecumnieku novada Domes
sēdē un publicēti Vecumnieku novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Vecumnieku Novada Ziņas”, kā arī ievietoti pašvaldības mājaslapā
www.vecumnieki.lv.
6. Informācija par Nav
konsultācijām ar
privātpersonām
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