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Ķegumā 

 

APSTIPRINĀTI 

 ar Ķeguma novada domes 07.08.2013. 

lēmumu Nr. 277(protokols Nr.16, 16.§  

2013.gada 7.augustā 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10/2013 

 

 

Grozījumi Ķeguma novada domes 2013. gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.6/2013 „Par koku ciršanu ārpus meža Ķeguma novada administratīvajā 

teritorijā” 

 

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu,  

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu  

Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu 

 

 Izdarīt Ķeguma novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.6/2013 „Par koku ciršanu ārpus meža Ķeguma novada administratīvajā teritorijā” 

šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt  6.punktu šādā redakcijā: 

„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.” 

 

2. Izteikt  9.punktu šādā redakcijā: 

„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.” 

 

3. Papildināt saistošo noteikumus ar 91. punktu šādā redakcijā: 

„91 . 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.”  

 

 

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 Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

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. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Precizēts saistošo noteikumu teksts par atļauju 

izsniegšanu un publiskās apspriešanas rīkošanu, kas 

attiecināms attiecīgi uz Ķeguma pilsētas un novada 

ciemu teritorijām.   

 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms  

4.Informācija par saistošo 

noteikumu ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Par saistošo noteikumu piemērošanu persona var 

griezties Ķeguma novada pašvaldības administrācijā, 

pagastu pārvaldēs. 

6. Informācija par 

konsultācijām 

Nav veikta 

 

 

Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks                                       R.Ūzuls 

 


