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APSTIPRINĀTS 
Ar Jaunpils novada domes  

24.04.2013. sēdes Nr.4 lēmumu Nr. 12 

 
 SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 7 

Par koku ciršanu ārpus meža Jaunpils  novada administratīvajā teritorijā 
 

2013. gada 24. aprīlī 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Meža likuma 8.panta otro daļu,  
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.  
punktu  

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI  
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jaunpils  novada dome, Ministru 

kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4. punktā 

noteiktajos gadījumos, izvērtē iesniegumus koku ciršanai ārpus meža zemes, koku ciršanas publiskās 
apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, un atļaujas izsniegšanas kārtību.  

2. Šie Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Jaunpils novada administratīvajā 
teritorijā veic koku ciršanu, kas, atbilstoši Noteikumu 1. punktā noteiktajam ir šo Noteikumu objekts. 

3. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Pašvaldības policija. 
4. Personas, kuras pārkāpj šos Noteikumus, ir saucamas pie Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 

paredzētas administratīvā atbildības par patvaļīgu koku ciršanu. 

5. Administratīvo pārkāpumu protokolu par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt Jaunpils  novada 
pašvaldības policijas amatpersonas un Valsts policijas amatpersonas. 

6. Naudas soda piemērošana un samaksa neatbrīvo personu atlīdzināt normatīvo aktu pārkāpumu rezultātā 
nodarītos zaudējumus.  

 

II. KOKU CIRŠANAS ATĻAUJAS IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 
3. Lai saņemtu atļauju koku ciršanai ārpus meža, nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs, valdītājs, 

apsaimniekotājs, nomnieks (turpmāk tekstā – persona) iesniedz iesniegumu Jaunpils  novada domē 
(turpmāk tekstā - Dome) (1.pielikums). Iesniegumam pievieno zemes robežu plāna vai situācijas plāna 

kopiju ar iezīmētu plānoto ciršanas vietu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesniegumam 

papildus pievienojama kopsapulces lēmuma kopija par koka ciršanu. 
4. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža Jaunpils  novada administratīvajā teritorijā izskata un lēmumus 

pieņem Jaunpils  novada domes priekšsēdētājs. 
5. Gadījumā, ja tiek rīkota sabiedriskā apspriešana par koku ciršanu ārpus meža, tad lēmumu pieņem 

Jaunpils  novada pašvaldības dome. 
7. Pirms lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas Labiekārtošanas dienesta vadītājs veic koka apsekošanu 

dabā un izvērtē iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem. 

8. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža. 
9.  Lēmums par atļauju koku ciršanai ārpus meža vai motivēts atteikums ir apstrīdams Jaunpils  novada 

Administratīvo aktu strīdus komisijā. Administratīvo aktu strīdus komisijas domes lēmums ir pārsūdzams 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

10. Koku ciršana aizliegta laikposmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņemot Ministru kabineta 2012. gada 2. 

maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 5. punktā noteiktajos gadījumos, ja 
Dome koka nociršanu atzinusi par neatliekamu. 

 
III. PUBLISKĀ APSPRIEŠANA  

 



11. Lēmumu par publisko apspriešanu koku ciršanai ārpus meža pieņem un publisko apspriešanu nodrošina 

Dome. 

12. Publiskai apspriešanai nepieciešamos aprakstus, plānus un foto fiksācijas sagatavo ciršanas ierosinātājs. 
13. Dome nodrošina informācijas par publisko apspriešanu izvietošanu Jaunpils  novada domes 

administrācijas ēkā un mājas lapā, norādot Publiskās apspriešanas sākuma un beigu datumu. 
14. Publiskās apspriešanas termiņš nevar būt mazāks kā 3 (trīs) kalendārās nedēļas. 

15. Pēc Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas, Domes izveidota komisija sniedz atzinumu un pieņem 

lēmumu par koku ciršanas atļaujas vai atteikuma izsniegšanu. 
16. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc Publiskās apspriešanas beigām 

nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums.  
 

IV. ZAUDĒJUMU APRĒĶINĀŠANAS UN ATLĪDZINĀŠANAS KĀRTĪBA  

17. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku ciršanu Jaunpils 
novada administratīvajā teritorijā (turpmāk - Zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 

2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža ” noteiktajiem 
koeficentiem pēc sekojošas formulas: 

Z = KD x Ks x KI x KA x KV x PK, kur 
 

Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (Ls); 

KD – koka caurmēra koeficients, kas vienāds ar attiecīgā 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 - apdzīvotas vietas koeficients;  

KV - koka atrašanās vietas koeficients; 
apbūves zemēs (arī neapgūtās apbūves zeme) – 1; 

zemē, uz kuras apbūve nav primārā zemes izmantošana - 0,8; 
PK - pašvaldības koeficients.  

18. Zaudējumu aprēķinam piemērojamo pašvaldības koeficentu noteikt: 
0,02- gadījumos kad tiek cirsti koki ainavas kvalitātes uzlabošanai, atbrīvota augšanas telpa blakus 

esošajiem kokiem; 

0,2- pārējos gadījumos. 
19. Personām, kuras patvaļīgi veikušas koku ciršanu, atbilstoši 18. punktā minētajai metodikai, jāatlīdzina 

zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu. 
    

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI  

20. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Jaunpils Vēstis”. 
 

 
Priekšsēdētāja                                                                              L.Gintere 

  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



r. 1 

24.04.2013. Saistošie noteikumi Nr. 7 

„Par koku ciršanu ārpus meža Jaunpils  novada administratīvajā teritorijā” 
 

 

Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs: 

Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums _________________________________________________ 

Personas kods/Reģistrācijas Nr. __________________________________ 

Kontakttālrunis, e pasts ________________________________________ 

Adrese, pasta 

indekss_______________________________________________________________________ 

 
 

Jaunpils  novada domei 
 

IESNIEGUMS 
Koku ciršanai ārpus meža  

 

Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese: 
________________________________________________________________________________________ 

Koku ciršanas pamatojums:__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Zemes vienības 
kadastra 

apzīmējums 

Koku suga(s) 

Stumbra 

apkārtmērs 
1,3 m augstumā  

no sakņu kakla  
(metros) 

Skaits 

(gab.) 

Aptuvenā 

izcērtamā 
krāja (m3) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

1;2;5; aili aizpilda ja plānotā ciršana ir ārpus ciema  teritorijas un izcērtamo koku skaits pārsniedz 20 gab. 
1;2;3;4 aili aizpilda visos gadījumos ja plānots nocirst līdz 20 kokiem vai  koku ciršana plānota pilsētas, 

ciemu teritorijās. 

 
Pievienoti dokumenti: 

1. Zemes robežu plāna vai situācijas plāna ar iezīmētu plānoto ciršanas vietu kopija(s) __________gab. 
 

 

201___.gada_____._________________          ________________  
                                                                                                  (paraksts)  

 
 

 
 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 Saistošajiem  noteikumiem Nr. 7 „Par koku ciršanu ārpus meža Jaunpils novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā” 
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums 

 1.1. 2012. gada 02. maija Ministru kabineta noteikumi Nr.309 ”Noteikumi par 
koku ciršanu ārpus meža”, 22. pants nosaka, ka „vietējās pašvaldības 

dome izdod saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot 

koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras 
kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko 

apspriešanu.  
  1.2. Meža likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība savos 

saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema 

teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības 
samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas 

kārtību.  

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

2.1. Saistošajos noteikumos tiek noteikta kārtība, kādā tiek saskaņota koku 
ciršana ārpus meža Jaunpils novada administratīvajā teritorijā, 

amatpersonas, kuras izsniedz atļaujas koku ciršanai, kā arī zaudējumu 
atlīdzības aprēķināšanas kārtība par dabas daudzveidības samazināšanu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

 3.1. Nav attiecināms  

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1. Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav. 

4.2. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, 
ir Jaunpils novada administratīvās teritorijā esošo nekustamo īpašumu 

īpašnieki un to tiesiskie valdītāji (lietotāji). 
4.3. Saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs estētiskas, higiēniskas, 

ekoloģiski tīras un drošas vides veidošanu un uzturēšanu novada 

administratīvajā teritorijā. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties 

Jaunpils  novada domē. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar 

sabiedrības pārstāvjiem.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


