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APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2013.gada 27.martā (protokols Nr.4,13.#) 

PRECIZĒTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2013.gada 29.maijā (protokols Nr.7, 21) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7 

„Kārtība, kādā saskaņojama koku ciršana ārpus meža Aknīstes 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 tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā ar Aknīstes novada 

pašvaldību (turpmāk tekstā - pašvaldība) saskaņojama koku ciršana ārpus meža pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, koku ciršanas publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad 

rīko publisko apspriešanu, kā arī metodiku zaudējumu aprēķināšanai par dabas daudzveidības 

samazināšanu. 

2. Šie Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras pašvaldības 

administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža neatkarīgi no tā, vai nekustamais 

īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā vai zemesgrāmatā. 

3. Šo noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē Aknīstes novada pašvaldības 

Tautsaimniecības komiteja.  

4. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā 

esošajā teritorijā cērt, ievērojot Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumus Nr.309 

„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”. 

 

II. Koku ciršanas noteikumi 

5. Iesniegumus par koku ciršanu ir tiesīgi iesniegt attiecīgās zemes īpašnieks vai tiesiskais 

valdītājs, vai to pilnvarotās personas (turpmāk tekstā – Persona), kura vēlas veikt koka 

ciršanu ārpus meža pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

6. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža pašvaldības administratīvajā teritorijā izskata un 

lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju 

(turpmāk tekstā - Lēmums) pieņem pašvaldības attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs, 

Aknīstes pilsētas administratīvajā teritorijā – Aknīstes saimniecības daļas vadītājs (turpmāk 

tekstā – Pašvaldības amatpersona). 

mailto:akniste@akniste.lv
http://www.likumi.lv/doc.php?id=210696


7. Gadījumā, ja tiek rīkota publiskās apspriešanas procedūra par koku ciršanu ārpus meža, tad 

Lēmumu pieņem Aknīstes novada dome. 

8. Pašvaldības amatpersona Lēmumu pieņem 20 darba dienu laikā, ja Lēmuma pieņemšanai 

nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi, 10 darba dienās, ja Lēmuma pieņemšanai nav 

nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi.  

9. Aknīstes novada dome Lēmumu pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas 

dienas. 

10. Persona iesniedz pašvaldības kancelejā rakstveida iesniegumu atbilstoši šo Noteikumu 

Pielikumam, kuram pievieno zemesgabala robežu plāna kopiju ar norādītu koka atrašanās 

vietu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesniegumam papildus 

pievienojama kopsapulces lēmuma kopija par koka ciršanu. 

11. Pašvaldības amatpersona pirms Lēmuma pieņemšanas izvērtē iesnieguma pamatotību, koku 

ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem. Pašvaldības amatpersona var veikt koku 

apsekošanu dabā.  

12. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža. Koku ciršanas atļaujai koku 

ciršanas laikā jāatrodas darba izpildes vietā. 

13. Lēmums apstrīdams un pārsūdzams Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.  

 

III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība 

14. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā koku ciršana 

ārpus meža paredzēta publiski pieejamos objektos. 

15. Publiskās apspriešanas procedūru rīko un organizē Tautsaimniecības komiteja. 

16. Tautsaimniecības komiteja nodrošina informācijas par publisko apspriešanu izvietošanu 

pašvaldības mājas lapā, pašvaldības administrācijas ēkā un pagasta pārvaldes ēkās: 

16.1. zemesgabala, kurā plānots cirst kokus, adresi un kadastra apzīmējumu;  

16.2. informāciju par nocērtamiem kokiem (koku suga, skaits);  

16.3. koku ciršanas pamatojumu (mērķi);  

16.4. nocērtamo koku fotofiksācijas materiālus vismaz no trijiem skatu punktiem. 

17. Publiskās apspriešanas sākuma datumu norāda publikācijas paziņojumā. Publiskās 

apspriešanas ilgums nedrīkst būt mazāks par 5 darba dienām. 

18. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās 

apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums.  

19. Publiskās apspriešanas rezultātus apkopo, izvērtē, apstiprina un Lēmumu pieņem Aknīstes 

novada dome. 

 

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība 

20.  Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku 

ciršanu pilsētas un ciemu teritorijās (turpmāk - Zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina pēc 

formulas: 

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

Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (Ls); 

KD – koka caurmēra koeficents, 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; 

PK – pašvaldības koeficients: 

- koks būtiski ietekmē pilsētas vai ciema ainavu, tās vērtība tiks samazināta - koeficients: 

1; 

- koks būtiski ainavu neietekmē - koeficients: 0.5; 

21. Noteikumos noteiktie koeficienti ir saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija 



noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3.pielikumu.  

22. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā pēc izrakstītā rēķina pašvaldības pamatbudžeta kontā.  

23. Personām, kuras patvaļīgi veikušas koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par dabas 

daudzveidības samazināšanu.  

 

V. Noslēguma jautājumi 

24. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada domes 

izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”. 

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Aknīstes novada domes 2010.gada 20.oktobra saistošos 

noteikumus Nr.22 „Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Aknīstes novada 

teritorijā”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja         I.Vendele               



Pielikums 

Aknīstes novada pašvaldības domes 

2013.gada 27.marta noteikumiem Nr.7 

 

Aknīstes novada pašvaldība 

Skolas iela 7, Aknīste 

Aknīstes novads, LV-5208 

 

IESNIEGUMS 

 

par koku ciršanu ārpus meža Aknīstes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
 

Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs: 

 

Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums ______________________________________________ 

Personas kods/Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________ 

Dzīves vieta / Adrese _______________________________________________________________  

Telefons ________________ 

 

Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese:  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Pilnvarota persona (pievienojot pilnvarojuma kopiju): 

Vārds, uzvārds _______________________________________________________________________ 

Dzīves vieta __________________________________ Telefons ________________ 

 

 

Koku ciršanas pamatojums:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Zemes gabala 

kadastra numurs 

Koku 

suga 
Izcērtamo koku skaits gab. 

Izcērtamo koku apkārtmērs 

(m) 

    

    

 

Pievienoti dokumenti: 

 zemesgrāmatas kopija; 

 zemes robežu plāna kopija; 

 pilnvarotai personai pilnvaras kopija. 

 
 Esmu iepazinies/-usies ar 2013.gada 27.marta Aknīstes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7 

„Koku ciršana ārpus meža Aknīstes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”, Ministru kabineta 

02.05.2012. noteikumiem Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”. 

 
                                                                         ____________________________ 

                                                                        (paraksts, tā atšifrējums) 

 
20___.gada_____._________________    

 

 


