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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2016.gada 29.jūnijā

Nr.15
(protokols Nr.14,punkts Nr.1)
Precizēti ar Lielvārdes novada domes
2016.gada 26.oktobra lēmumu Nr.546

Lielvārdes novada domes 2016.gada saistošie noteikumi Nr.15 (stājās spēkā ar 18.11.2016. ) ar grozījumiem:
 29.11.2017. saistošie noteikumi Nr.17 (protokols Nr.24, punkts Nr.2) (stājās spēkā ar 17.02.2018.)
Aktuālā redakcija

Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes 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 jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka koku ciršanas ārpus meža
izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, zaudējumu atlīdzības
aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī sabiedrībai
nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu Lielvārdes novada administratīvajā
teritorijā.
II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība
2. Persona, kura vēlas veikt koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novada administratīvajā
teritorijā, iesniedz Lielvārdes novada pašvaldībai rakstveida iesniegumu (veidlapa
pielikumā), kuram pievienota zemesgabala robežu plāna kopija ar norādītu koka
atrašanās vietu un nepieciešamības gadījumā zemes īpašuma (valdījuma) tiesības
apliecinošu dokumentu kopiju. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka
iesniegumam papildus pievienojams dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par koku
ciršanu.
3. Iesniegumu par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā
izskata un lēmumu pieņem Koku novērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija).
4. Pirms lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas Komisija veic koka apsekošanu dabā,
fotofiksāciju, uzmērīšanu un izvērtē īpašuma piederību apliecinošos dokumentus,
iesnieguma pamatotību un koka ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem.
III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība
5. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja koks atrodas:

5.1.

teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi un tās aizsargjoslā;

5.2. parkā un alejā (arī tad, ja tā atrodas ielu zemes nodalījuma joslā),
5.3. teritorijā, kurai ir jāizstrādā detālplānojums atbilstoši Lielvārdes novada pašvaldības
teritorijas plānojumam.
6. Publisko apspriešanu organizē Lielvārdes novada pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.
7. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Lielvārdes novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas”, pašvaldības interneta mājas lapā www.lielvārde.lv, kā
arī izvieto informācijas sniegšanas vietā Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Iesniegumi par ierosinājumiem jāiesniedz publikācijā norādītajā termiņā un vietā.
8. Publiskās apspriešanas sākuma un beigu datumu norāda publikācijas paziņojumā.
9. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc sabiedriskās
apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums.
10. Lēmumu par atļauju koku ciršanai ārpus meža zemes šo noteikumu 7.punktā minētajos
gadījumos pieņem Dome pēc publiskās apspriešanas rezultātu izvērtējuma.
IV. Zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas un
atlīdzināšanas kārtība
11. Personai pirms koka ciršanas uzsākšanas ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības
samazinājumu saistībā ar koka ciršanu (turpmāk – Zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina pēc
formulas:
Z = KD x KS x KI x KA x KV x PK, kur
Z – zaudējumu atlīdzības vērtība (summa, kas netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli).
KD – koka caurmēra koeficients, kas vienāds ar dabā uzmērīto koka caurmēru 1,3 m augstumā
no sakņu kakla (cm), dalīts ar 0,702804.
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 – 1
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Lielvārdes novada domes 29.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

12. Noteikumu 11.punktā lietotie koeficienti KS, KI, KA un KV ir nosakāmi saskaņā ar
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža” 3.pielikumu.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Lielvārdes novada domes 29.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

13. Zaudējumu atlīdzību saskaņā ar šiem noteikumiem aprēķina Komisija un tās apmērs un
nomaksas kārtība tiek noteikti Komisijas lēmumā par atļauju koka ciršanai.
14. Personām, kuras patvaļīgi veikušas koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par dabas
daudzveidības samazināšanu.
V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
15. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Lielvārdes novada pašvaldības domē.
Lielvārdes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs

Imants Balodis
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Pielikums
Lielvārdes novada domes
29.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.15
“Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes
novada administratīvajā teritorijā”

Lielvārdes novada pašvaldības
Koku novērtēšanas komisijai
__________________________________________

(fiziskai personai – vārds uzvārds, juridiskai personai – nosaukums)

Personas kods _____________________________
Adrese ___________________________________
Tālrunis __________________________________

IESNIEGUMS
Lielvārdē

Par koku ciršanu
Lūdzu izsniegt atļauju ____________________________________________
(koka suga, skaits)

___________________________________________________________________,
kas atrodas __________________________________________________________
(adrese)

___________________________________________________________________
nociršanai sakarā ar to, ka _____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Pielikumā (atzīmēt pievienoto):
1. Zemes īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija;
2. Zemes robežu plāna kopija ar norādītu koka atrašanās vietu;
3. Daudzdzīvokļu dzīvokļu īpašnieku lēmuma par koka ciršanu noraksts;
4. Pilnvarotās personas pilnvara.
5. ____________________________________________
Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679
(2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu
brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (Dokuments attiecas
uz EEZ), esmu piekritusi/-is, ka Lielvārdes novada pašvaldība apstrādā manus personas datus
informācijas sistēmās, datu bāzēs, saglabā manus personas datus, kā arī piekļūst tiem, lai iegūtu
pārbaudei nepieciešamo informāciju. Papildus apliecinu, ka sniedzu tikai un vienīgi patiesu un faktiskajai
situācijai atbilstošu informāciju.

201__.gada ____.________________

_________________(paraksts) ___________________
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