
Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 8 
Cesvainē, 2013.gada 18.aprīlī 
(sēdes protokols Nr.6, 6.§) 
 
GROZĪJUMI 
Ar Cesvaines novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.4 
 
 
 

Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes Cesvaines 
novadā 

 
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. publiskās apspriešanas par koku ciršanu ārpus meža (turpmāk – 

publiskā apspriešana) procedūras kārtību;  
1.3. koeficientu zaudējumu atlīdzības aprēķināšanai par dabas 

daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un 
ciemu teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). 

 
II. Ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas kārtība 

 
2. Ārpus meža augošu koku ciršanai Cesvaines novada administratīvajā 

teritorijā nepieciešama Cesvaines novada domes (turpmāk – Dome) koku 
ciršanas atļauja. 

3. Koku ciršanas atļaujas saņemšanai persona iesniedz Domei: 
3.1. iesniegumu par koku ciršanu, norādot koku ciršanas iemeslu un 

atrašanās vietu zemesgabalā; 
3.2. zemes gabala robežu vai situācijas plānu; 
3.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības vai citas 

institūcijas lēmumu par koka ciršanu dzīvojamai mājai piesaistītā 
zemesgabalā. 

4. Iesniegumu par koku ciršanu ārpus meža zemes izskata Domes 
Labiekārtošanas nodaļa un pieņem lēmumu par ārpus meža zemes 
augoša koka saglabāšanu vai ciršanu.  

5. Labiekārtošanas nodaļa: 
5.1. izskata iesniegumu par koku ciršanu, veic koku apskati un 

fotofiksāciju dabā un uzraksta koku apskates aktu, pieaicinot 
teritorijas plānotāju; 

5.2. aprēķina zaudējumu atlīdzību;  
5.3. izvērtē nepieciešamību rīkot publisko apspriešanu par koku ciršanu;  
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5.4. pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža 
un izsniedz koku ciršanas atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu 
izsniegt atļauju. 

6. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu. 
 
7. Patvaļīgas koku ciršanas gadījumā zemes īpašniekam vai tiesiskajam 

valdītājam ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības 
samazināšanu. 

 
III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība 

 
8. Lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību pieņem un publisko 

apspriešanu organizē Domes Labiekārtošanas nodaļa. 
 
9. Publiskās apspriešanas rīkošanas kārtība noteikta Cesvaines novada 

pašvaldības nolikumā. 
 
10. Svītrots. 

(Grozījumi Cesvaines novada domes 2013.gada 18.jūlija saistošo noteikumu 

Nr.4 redakcijā)  
 

11. Publisko apspriešanu rīko šādos sabiedrībai nozīmīgos gadījumos, ja koku 
ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā, 
dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte. 

(Grozījumi Cesvaines novada domes 2013.gada 18.jūlija saistošo noteikumu 

Nr.4 redakcijā)  

 
12. Publisko apspriešanu rīko, ja plānota koku ciršana pie sabiedriski 

nozīmīgiem objektiem. 
 
13. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja tās 

laikā nav saņemta neviena atsauksme, priekšlikums vai ierosinājums. 
 

IV. Koeficients zaudējumu atlīdzības aprēķināšanai 
par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā 

ar koku ciršanu pilsētas un ciemu teritorijā 
 

13. Pašvaldības koeficients zaudējumu atlīdzības aprēķināšanai par dabas  
daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu ārpus meža - 
pilsētā ir 1, ciemos – 0,5. 

 
V. Lēmuma un faktiskās rīcības apstrīdēšanas  

un pārsūdzības kārtība 
 
 

14. Labiekārtošanas nodaļas vadītāja lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt 
Cesvaines novada domē. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

(Grozījumi Cesvaines novada domes 2013.gada 18.jūlija saistošo noteikumu 

Nr.4 redakcijā)  



 
VI. Noslēguma jautājums 

 
15. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
pašvaldības   
      laikrakstā „Cesvaines Ziņas”. 
 
 
Domes priekšsēdētājs       V.Špats 
 

Paskaidrojuma raksts  
Cesvaines novada domes 2013.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8 
„Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes Cesvaines novadā” 

 

Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka ārpus meža augošu koku 
ciršanas izvērtēšanas kārtību, publiskās 
apspriešanas procedūras kārtību, kā arī gadījumus, 
kad jārīko publiskā apspriešana. Noteikumos noteikts 
arī pašvaldības koeficents zaudējumu atlīdzības 
aprēķināšanai par dabas daudzveidības 
samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētā un 
ciemu teritorijā. 

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Meža likuma 8.pantā noteikts, ka pašvaldība savos 
saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža 
pilsētas teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par 
dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo 
zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. 
Zaudējumu atlīdzība ieskaitāma pašvaldības budžetā. 
Saskaņā ar 2012.gada 2.maija Ministru kabineta 
noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus 
meža" 26.punktu vietējās pašvaldības dome līdz 
2012.gada 31.decembrim izdod saistošos noteikumus 
par koku ciršanu ārpus meža. 

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

Zaudējumu atlīdzība tiks ieskaitīta Cesvaines novada 
pašvaldības budžetā. 

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 

Saistošo noteikumu īstenošana būtiski neietekmēs 
uzņēmējdarbības vidi.  

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav 
nepieciešams veidot jaunas darba vietas vai 
paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām, izstrādājot saistošos 
noteikumus, nav veiktas. 

 
 

Domes priekšsēdētājs     V.Špats 
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