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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2015. gada 29.aprīlī

Nr.4
(Protokols Nr.7, punkts Nr.1)
PRECIZĒTI
ar Lielvārdes novada domes
2015.gada 30.jūnija lēmumu Nr.184
(sēde Nr.9. punkts 38)

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novadā”
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 Lielvārdes novada domes 2013. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novadā” šādus grozījumus:
1. svītrot 6.punktu;
2. papildināt 7. punktu ar teikumu šādā redakcijā:
„Pašvaldības izpilddirektors vai attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs pēc
informācijas saņemšanas par bīstama koka nociršanas nepieciešamību trīs
darba dienu laikā pārbauda koka bīstamību un iesnieguma pamatotību”;
3. 11.punktā:
3.1. izteikt 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.1. publiski pieejamās teritorijās, izņemot Ministru kabineta 2012.
gada 2. maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža” 5. punktā minētajos gadījumos,”
3.2. papildināt ar 11.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.3. ja koks atrodas uz zemes, kas nepieciešama daudzdzīvokļu ēkas
uzturēšanai, izņemot Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu
Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 5. punktā minētajos
gadījumos”;

4. izteikt 13. un 14.punktu šādā redakcijā:
„13. Par plānoto koku ciršanu izpilddirektors vai attiecīgā pagasta pārvaldes
vadītājs ievieto informāciju Lielvārdes novada pašvaldības interneta mājas
lapā un atkarībā no plānotās ciršanas vietas – Lielvārdē, Lielvārdes novada
pašvaldībā vai attiecīgā pagasta pārvaldē. Informācijā norāda koku ciršanas
ierosinātāju, ciršanas vietu (adresi), ciršanas pamatojumu, nocērtamo koku
skaitu, sugu un diametru. Publiskās apspriešanas termiņš ir ne mazāk kā
septiņas dienas no publicēšanas dienas.
14. Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina pašvaldības izpilddirektors.
Pēc publiskās apspriešanas par koku ciršanu ārpus meža rezultātu
apstiprināšanas lēmumu par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu pieņem
Dome.”
5. izteikt 17. punktu šādā redakcijā:
„17. Zaudējumu atlīdzības aprēķins tiek veikts, piemērojot 02.05.2012.
noteikumu Nr.309 ”Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3.pielikumā
noteiktos koeficientus. Aprēķinot zaudējumu atlīdzību, pašvaldība nosaka,
ka Dabas daudzveidības samazināšanas koeficients pilsētas un ciemu
teritorijās ir:
17.1. cērtot I kategorijas – veselus, ainaviski augstvērtīgus kokus – 1,0;
17.2. cērtot II kategorijas – ainaviski vērtīgus kokus, kas pilnībā neatbilst
I kategorijas koka pazīmēm un var būt ar nebūtisku bojājumu (atsevišķi
nokaltuši zari, nelieli mizas bojājumi utml.) pazīmēm – 0,5;
17.3. cērtot III kategorijas – neperspektīvus, ar skraju vainagu, bojātus,
ainaviski mazvērtīgus kokus, kas pēc ārēji izteiktām un labi saredzamām
pazīmēm (dobumains, iztrupējis, saplaisājis, kalstošs) nākotnē var radīt
draudus personu vai īpašuma drošībai – 0,0.”
6. papildināt ar 19.1 punktu šādā redakcijā:
„19.1 Ja patvaļīgi nocirstā koka vērtības aprēķināšanai saskaņā ar noteikumu
17.punktu, nav iespējams noteikt koka sugu un koka diametru 1,3 metru
augstumā no zemes virsmas:
19.11. koka diametra koeficients ir celma caurmērs;
19.12. koka sugas koeficients ir 2,0;
19.13. pašvaldības noteiktais koeficients par dabas daudzveidības
samazināšanu ir 1,0.”
7. izteikt 21. punktu šādā redakcijā:
„21. Šo noteikumu izpildi kontrolē un administratīvo pārkāpumu protokolus
sastāda:
21.1. Lielvārdes novada pašvaldības policijas amatpersonas;
21.2. Lielvārdes novada būvvaldes būvinspektors – par koku ciršanu
būvniecības procesā.”

8. izteikt pielikumu „Iesniegums” jaunā redakcijā:
Lielvārdes novada pašvaldībai
_________________________________
(fiz. Pers. vārds, uzvārds, jurid.pers.nosaukums)
p.k.

-

vai jurid. pers. reģ. Nr.______________________
________________________________________
(adrese, tālr. Nr., e-pasts)
iesniegums.
Lūdzu izsniegt atļauju koku nociršanai ārpus meža īpašumā ___________________________
___________________________________________________________________________.
(adrese, kadastra Nr.)

Koku suga

Koka stumbra diametrs
(cm)

Skaits

Ciršanas nepieciešamības pamatojums:
 koks(i) aizņem būvniecībai paredzēto teritoriju,
 koks(i) ir nokaltis,
koks(i) ir bojāts,

koks(i) ir bīstams - apdraud cilvēku veselību un dzīvību, tuvumā esošās ēkas vai
infrastruktūras (ceļi, elektrolīnijas, meliorācijas sistēmas u.c.) darbību,

koka(u) nociršana nepieciešama apstādījumu atjaunošanai, teritorijas sakopšanai un
izsauļošanai,
 _________________________________________(cits)
Teritorija, kurā atrodas nocērtamais koks, ir publiski pieejama
Pielikumā:
Zemes robežu plāna kopija ar atzīmētu cērtamā(o) koka(u) atrašanās vietu, uz __ lp.
Pilnvarojumu apliecinošs dokuments, ja iesniedzējs nav zemes īpašnieks vai ir viens
no vairākiem īpašniekiem
Koku ciršanas atļauju vēlos saņemt:
personīgi pašvaldībā, Raiņa ielā 11A,
pa pastu.
201__. gada ___. _________________

______________________
Paraksts

Aizpilda Kancelejas vai pagasta pārvaldes darbinieks:
Iesniedzēja īpašumtiesības pārbaudīju:
iesniedzējs ir iesniegumā norādītā īpašuma īpašnieks,
iesniedzējs nav iesniegumā norādītā īpašuma īpašnieks vai ir viens no vairākiem
īpašniekiem, kurš:

ir īpašnieka(u) pilnvarojums saņemt koku ciršanas atļauju (iesniegumam pievienota
pilnvara),
nav īpašnieka(u) pilnvarojuma saņemt koku ciršanas atļauju.
_____________________________________________________________________________________
(saņemšanas datums)

Domes priekšsēdētājs

(Kancelejas darbinieka vārds, uzvārds, paraksts)”

A.Troska

