ĶEGUMA NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000013682
Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,
tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440, dome@kegums.lv
________________________________________________________________________________

APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes 24.04.2013.
sēdes lēmumu Nr.127(protokols Nr.8, 6.§)
Ar grozījumiem ;
07.08.2013. saistošie noteikumi Nr.10/2013

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ķegumā
2013.gada 24.aprīlī

NR.6/2013
Par koku ciršanu ārpus meža
Ķeguma novada administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu,
Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu
Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu

I.

Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā –Noteikumi) nosaka:
1.1. koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību;
1.2. publiskās apspriešanas par koku ciršanu ārpus meža procedūras kārtību;
1.3. zaudējumu apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu
Ķeguma pilsētas un Ķeguma novada ciemu teritorijās.
II.

Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība

2. Ķeguma novada administratīvajā teritorijā koku ciršanas pieprasījuma novērtēšanu
veic un sagatavo atzinumu:
2.1. Ķeguma pilsētā-pašvaldības administrācijas saimniecības nodaļas vadītājs;
2.2. Birzgales pagastā- Birzgales pagasta pārvaldes vadītājs;
2.3. Rembates pagastā- Rembates pagasta pārvaldes vadītājs;
2.4. Tomes pagastā- Tomes pagasta pārvaldes vadītājs.
3. Ja noteikumu 2.punktā minētās amatpersonas uzskata iesniegto koku ciršanas
pieprasījumu par nepamatotu vai citu iemeslu dēļ noraidāmu, pieprasījums tiek nodots
izskatīšanai komisijai, kuras sastāvā iekļauts būvvaldes pārstāvis, saimniecības
nodaļas vadītājs un pašvaldības izpilddirektora vietnieks.
4. Fiziska vai juridiska persona, kura vēlas veikt koku ciršanu, iesniedz Ķeguma novada
pašvaldības administrācijā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē rakstveida iesniegumu
(1.pielikums), kuram pievieno zemesgabala robežu plāna kopiju ar norādītu koka
atrašanās vietu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesniegumam
papildus pievienojams īpašnieku sapulces lēmums par koku ciršanu.

5. Pašvaldības amatpersonas pirms atzinuma sagatavošanas ieinteresēto personu
klātbūtnē veic koku apsekošanu dabā, izvērtē iesnieguma pamatotību, nepieciešamības
gadījumā pieaicinot speciālistu attiecīgajā jomā.
6. Lēmumu par koku ciršanu ārpus meža vai atteikumu pašvaldības izpilddirektors vai
viņa vietnieks pieņem 6 darbdienu laikā, bet, ja lēmumu pieņem saskaņā ar 3.punktā
minētās komisijas atzinumu- 10 darbdienu laikā.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2013, kas stājas spēkā 27.08.2013.)

7. Koku ciršanas atļauja derīga sešus mēnešus no izsniegšanas brīža, ievērojot
normatīvajos aktos noteiktus aizliegumus koku ciršanai.
8. Atļauju koku ciršanai ārpus meža vai motivētu atteikumu var apstrīdēt Ķeguma
novada domē. Ķeguma novada domes lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa
likuma noteiktajā kārtībā.
III.

Publiskās apspriešanas procedūras kārtība

9. Publisko apspriešanu rīko, ja koku ciršana paredzēta Ķeguma pilsētas un novada
ciemu teritorijā publiski pieejamos objektos vai sabiedrībai nozīmīgos gadījumos, kad
koku ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta apkārtējās vides dendroloģiskā vērtība.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2013, kas stājas spēkā 27.08.2013.)
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9 . Publisko apspriešanu nerīko par koku ciršanu, ja koku ciršana paredzēta būvniecības
projekta īstenošanai un ir notikusi būvniecības ieceres publiskā apspriešana vai izstrādāts
detālplānojums, kurā tika norādīti izcērtamie koki.
(07.08.2013. saistošo noteikumu Nr.10/2013 redakcijā, kas stājas spēkā 27.08.2013.)

10. Publiskā apspriešana tiek rīkota Ķeguma novada pašvaldības nolikuma noteiktajā
kārtībā.
IV.

Zaudējumu atlīdzības samaksas kārtība par koku ciršanu

11. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam zaudējumu atlīdzība par dabas
daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu jāatlīdzina saskaņā ar Ministru
kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” III.
nodaļu, ievērojot 3.pielikumā minētos koeficientus.
12. Pašvaldības noteiktais zaudējumu atlīdzības koeficients par koku ciršanu ārpus meža 0,5.
13. Pirms atļaujas koku ciršanai saņemšanas, saskaņā ar pašvaldības centralizētās
grāmatvedības izrakstīto rēķinu, zaudējumu atlīdzību iemaksā skaidrā naudā
pašvaldības norēķinu kasēs vai ar pārskaitījumu, rēķinā norādītajos kontos.
14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Ķeguma novada Ziņas”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

R.Ūzuls
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1.pielikums
Ķeguma novada domes 24.04.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.6/2013

Ķeguma novada ______________________
______________________________________
(fiziskai personai- vārds uzvārds, adrese;
juridiskai personai –nosaukums, reģ.nr., adrese)
______________________________________
______________________________________
(kontakttālrunis)

IESNIEGUMS
Lūdzu izsniegt atļauju nocirst
_______________________________________________
(koka suga, skaits, atrašanās vieta, nociršanas iemesls)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Pielikumā:
1. Zemes īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija.
2. Zemes robežu plāna kopija ar norādītu koka atrašanās vietu.
3. Dzīvokļu īpašnieku saraksts ar parakstiem (tikai daudzdzīvokļu mājas
zemesgabalā).
4. Pilnvarotai personai- pilnvara.

20__.gada _________________

_____________________
(paraksts)
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2.pielikums
Ķeguma novada domes 24.04.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr6/2013

ĶEGUMA NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000013682
Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,
tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440,
dome@kegums.lv
________________________________________________________________________________

KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr.
Izsniegta
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(fiziskai personai- vārds, uzvārds, adrese / juridiskai personai- nosaukums, reģistrācijas
numurs, juridiskā adrese)
Zemes gabala
adrese

Koku suga

Koka caurmērs
1,3 m augstumā
no sakņu kakla
(cm)

Skaits

Zaudējumu
atlīdzība (Ls)

Atļauja izsniegta 20______. gada ____. ______________
Atļauja derīga līdz 20___ .gada _____. _______________

Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektors

(V.Uzvārds)

4

Paskaidrojuma raksts
Ķeguma novada domes 24.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.6/2013.
„Par koku ciršanu ārpus meža Ķeguma novada administratīvajā teritorijā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Meža likuma 8.panta otrā daļa paredz, 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 atlīdzības kārtību.
Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu 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.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos noteikta koku ciršanas ārpus meža
izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas par koku
ciršanu ārpus meža procedūras kārtība, zaudējumu par
dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu
Ķeguma pilsētas teritorijā un Ķeguma novada ciemu
teritorijās.
Zaudējumu atlīdzība tiks ieskaitīta Ķeguma novada
pašvaldības budžetā.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4.Informācija par saistošo
noteikumu ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.

Par saistošo noteikumu piemērošanu persona var griezties
Ķeguma novada pašvaldības administrācijā, pagastu
pārvaldēs.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas
konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

R.Ūzuls
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Paskaidrojuma raksts
Ķeguma novada domes 2013.gada 7.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.10/2013.
„Grozījumi Ķeguma novada domes 24.04.2013. saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Par koku
ciršanu ārpus meža Ķeguma novada administratīvajā teritorijā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4.Informācija par saistošo
noteikumu ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām

Norādāmā informācija
Precizēt saistošos noteikumus, ievērojot Administratīvā
procesa likuma 67.panta prasības un atbilstošo Ministru
kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par
koku ciršanu ārpus meža” 17.un 22.punktam.
Precizēts saistošo noteikumu teksts par atļauju izsniegšanu
un publiskās apspriešanas rīkošanu, kas attiecināms
attiecīgi uz Ķeguma pilsētas un novada ciemu teritorijām.
Nav attiecināms
Nav attiecināms

Par saistošo noteikumu piemērošanu persona var griezties
Ķeguma novada pašvaldības administrācijā, pagastu
pārvaldēs.
Nav veikta
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