LATVIJAS REPUBLIKA

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000015912
Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326
tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv

APSTIPRINĀTI
ar Skrundas novada Domes
29.11.2012. sēdes lēmumu
(prot. Nr. 17, 20.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14/2012

„Par koku ciršanu ārpus meža Skrundas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā”
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 teksta – Noteikumi) nosaka kartību, kādā ar pašvaldību
saskaņojama koku ciršana ārpus meža Skrundas novada administratīvajā teritorijā, koku
ciršanas publiskās apspriešanas kartību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī
zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kartību par dabas daudzveidības samazināšanu.
2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Skrundas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža.
II. Koku ciršanas noteikumi
3. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā
esošajā teritorijā cērt pēc saviem ieskatiem, izņemot MK 02.05.2012. noteikumu Nr. 309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4. un 9.punktā paredzētos gadījumos.
4. Iesniegumus par koku ciršanu ir tiesīgi iesniegt attiecīgās zemes īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs, vai to pilnvarotas personas (turpmāk tekstā – Persona), kura vēlas veikt koka
ciršanu.
5. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža Skrundas novada administratīvajā teritorijā
izskata un lēmumu pieņem Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors.
6. Gadījumā, ja tiek rīkota sabiedriskā apspriešana par koku ciršanu ārpus meža, tad lēmumu
par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža zemes vai atteikumu izsniegt atļauju
pieņem Skrundas novada Dome.
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7. Persona iesniedz Skrundas novada pašvaldībā rakstveida iesniegumu (pielikums), kuram
pievieno zemesgabala robežu plāna kopiju ar norādītu koka atrašanās vietu.
8. Izpilddirektors, vai ar domes priekšsēdētāja rīkojumu noteikta pašvaldības amatpersona,
pirms lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas veic koka apsekošanu dabā un izvērtē
iesnieguma pamatotību.
9. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no tās izsniegšanas brīža.
10. Izpilddirektora lēmums par atļauju koku ciršanai ārpus meža vai motivēts atteikums ir
apstrīdams Skrundas novada domē. Skrundas novada domes lēmums ir pārsūdzams
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kartībā.
III. Publiskā apspriešana
11. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja Skrundas pilsētas vai novada pagastu ciemu
teritorijā ārpus meža paredzēta koku izciršana:
11.1. publiski pieejamos objektos – parkos, skvēros u.tml.,
11.2. sabiedrībai nozīmīgos gadījumos.
12. Publisko apspriešanu nodrošina pašvaldība.
13. Pašvaldība paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Skrundas novada pašvaldības
laikrakstā „Skrundas novads” un mājas lapā www.skrundasnovads.lv.
14. Publiskās apspriešanas sākuma datumu norāda publikācijas paziņojumā. Publiskās
apspriešanas ilgums nedrīkst būt mazāks par 5 darba dienām.
15. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās
apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. Publiskās apspriešanas
rezultātus apstiprina Skrundas novada Dome.
IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība
16. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku
ciršanu Skrundas pilsētā un pagastu ciemu teritorijā (turpmāk - Zaudējumu atlīdzība), ko
aprēķina pēc formulas:
Z = KD x Ks x KI x KA x PK, kur
Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR),
KD – koka caurmēra koeficents, kas vienāds ar attiecīga 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 - apdzīvotās vietas koeficients,
PK - pašvaldības koeficients – 0,2.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2013, kas stājas
spēkā 01.01.2014.)
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17. Noteikumos paredzētie koeficienti ir noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada
2.maija noteikumu Nr.309 ”Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3.pielikumu.
18. Personām, kuras patvaļīgi veikušas koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par dabas
daudzveidības samazināšanu.
V. Noslēguma jautājums
19. Noteikumi stājas spēka nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Skrundas novads”.
Skrundas novada domes priekšsēdētāja

N. Kleinberga
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Pielikums
Skrundas novada pašvaldības 29.11.2012.
saistošiem noteikumiem Nr. 14/2012
„Par koku ciršanu ārpus meža Skrundas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā”

Skrundas novada pašvaldībai
Raiņa ielā 11, Skrundā,
Skrundas novadā, LV- 3326
vai dome@skrunda.lv
IESNIEGUMS
Koku ciršanai ārpus meža
Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:
Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums:
___________________________________________________________________________
Personas kods/Reģistrācijas Nr. _________________________________________________
Kontakttālrunis, e-pasts: _______________________________________________________
Īpašuma, kura paredzēta koku ciršana, adrese:
___________________________________________________________________________
Koku ciršanas pamatojums:_____________________________________________________
Zemes vienības kadastra apzīmējums:__________________________________________
Koku suga:_________________________________________________________________
Koka stumbra diametrs (cm):__________________________________________________
Skaits:_____________________________________________________________________

Pievienoti dokumenti:
1. Zemes grāmatas apliecības kopija.
2. Zemes robežu plāna kopija.
3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.

Ārpus meža augošo koku ciršanas atļaujas vienu eksemplāru saņēmu:
__________.gada_____._________________ _________________ (________________)
(vārds, uzvārds)
(paraksts)
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