
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90000041258 

“Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV- 5706, tālr./fakss 657 00894, 

e-pasts: ciblasnovads@ciblasnovads.lv 

2015.gada 28.maijā 

APSTIPRINĀTI  

ar Ciblas novada domes  28.05.2015.  

sēdes lēmumu Nr.6 (protokols Nr.6, 5.§) un   

precizējumiem, kas veikti ar 29.06.2015. 

 sēdes lēmumu nr.7  (protokols Nr.7, 19.§) 

 

Ciblas novada domes 2015. gada  saistošie noteikumi Nr. 7  ‘’Grozījumi Ciblas 

novada domes 2015. gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.4  ‘’Par koku 

ciršanu  ārpus meža Ciblas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā’’’’  

 

Izdoti saskaņā ar  

Meža likuma 8.panta otro daļu;  

LR MK 02.05.2012. noteikumu Nr.309  

”Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu  

 

 

Izdarīt  grozījumus  Ciblas novada domes 2015. gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.4 ‘’Par 

koku ciršanu  ārpus meža Ciblas novada pašvaldības administratīvajā  teritorijā’’  

1.Saistošo noteikumu 7. punktu izteikt šādā redakcijā: 

‘’7.Amatpersona pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par 

atteikumu izsniegt atļauju.’’ 

2. Svītrot Ciblas novada domes 2015. gada 26. marta saistošo noteikumu nr.4 ‘’Par koku ciršanu 

ārpus meža Ciblas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā’’ pielikumu 

 

 

 

 

Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs   Juris Dombrovskis  
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„Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV- 5706, 
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Ciblas novada domes 2015.gada  saistošo noteikumu  Nr.7 ‘’Grozījumi Ciblas novada domes 

2015. gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.4  ‘’Par koku ciršanu  ārpus 

Meža Ciblas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā’’ 

 projekta paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

 

Norādāmā informācija 

I. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 

Ciblas novada domes 2015. gada  saistošo noteikumu nr. 7 „Par 

koku ciršanu ārpus meža Ciblas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā” projekts izstrādāts saskaņā ar likuma 

Meža likuma 8.panta otro daļu; LR MK 02.05.2012. noteikumu 

Nr.309 ”Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu. 
2. Iss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi maina  kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama 

koku ciršana ārpus meža Ciblas novada administratīvajā teritorijā un 

atļaujas saņemšana. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav 

nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Ciblas novada nekustamo īpašumu īpašnieki, valdītāji, nekustamo 

īpašumu apsaimniekotāji vai to pilnvarotas personas. 

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošo noteikumu 

projekts neskars. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

Nav notikušas. 

 

 

Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                               Juris Dombrovskis 
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