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Ciblas novada domes 2015. gada 26. marta saistošie noteikumi 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  

 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama koku ciršana ārpus meža 

Ciblas novada administratīvajā teritorijā, koku ciršanas publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, 

kad rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas 

daudzveidības samazināšanu.  

2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Ciblas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža.  

 

II. Koku ciršanas noteikumi 

3. Attiecīgās zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, vai to pilnvarotas personas (turpmāk tekstā – 

Persona), kura vēlas veikt koka ciršanu, iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža Ciblas novada 

administratīvajā teritorijā izskata un lēmumus pieņem Ciblas novada pašvaldības izpilddirektors.  

4. Gadījumā, ja tiek rīkota sabiedriskā apspriešana par koku ciršanu ārpus meža Ciblas novada 

teritorijā, tad lēmumu pieņem Ciblas novada dome.  

5. Persona, iesniedz Ciblas novada pašvaldībā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē rakstveida 

iesniegumu, kuram pievieno zemes īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinošu dokumentu kopijas, 

zemesgabala plāna kopiju vai shēmu ar norādītu koka atrašanās vietu, daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas dzīvokļu īpašnieku lēmuma kopiju par koka ciršanu.  

6. Amatpersona pirms lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas veic koka apsekošanu dabā un izvērtē 

iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem.  

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

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

meža Ciblas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā’’ pielikumu 
(ar precizējumiem, kas veikti ar Ciblas novada domes 29.06.2015. sēdes lēmumu nr.7  (protokols Nr.7, 19.§) 

8. Avārijas situācijā gadījumā, kad nav iespējams veikt koku nociršanas saskaņošanu, pēc darbu 

beigšanas zemesgabala īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai attiecīgais dienests ne vēlāk kā piecu darba 

dienu laikā pēc avārijas stāvoklī esoša koka nociršanas Amatpersonai iesniedz dokumentu, kas 

apliecina, ka koks pirms nociršanas bijis avārijas stāvoklī (piemēram, fotofiksācija pirms koka 

nociršanas).  

9. Amatpersonas lēmums par atļauju koku ciršanai ārpus meža vai motivēts atteikums ir apstrīdams 

Ciblas novada domē. Cibla novada domes lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā.  

 

III. Sabiedriskā apspriešana 
10. Sabiedriskās apspriešanas procedūru rīko, ja pašvaldības administratīvā teritorijā ārpus meža 

paredzēta koku izciršana:  

10.1. publiski pieejamos objektos,  

10.2. sabiedrībai nozīmīgos gadījumos - plānots rekonstruēt (labiekārtot) vai veikt jaunu būvniecību.  

11. Sabiedrisko apspriešanu nodrošina pašvaldība.  

12. Pašvaldība paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu publicē Ciblas novada pašvaldības interneta 

mājas lapā un vietējā laikrakstā.  

13. Sabiedriskās apspriešanas ilgums nav mazāks par 7 (septiņām) dienām.  

14. Sabiedriskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc sabiedriskās 

apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. Sabiedriskās apspriešanas 

rezultātus apstiprina Ciblas novada dome.  

 

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība 

15. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku ciršanu 

ciemu teritorijās (turpmāk - Zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina pēc formulas:  

Z = KD x Ks x KI x KA x KV x 0,2, kur 

Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR),  

KD – koka caurmēra koeficents, kas vienāds ar attiecīgā koka caurmēru centimetros 1,3 m augstumā 

no sakņu kakla (cm),  

Ks – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas.  

KI - koka ciršanas iemesla koeficients.  

KA - apdzīvotas vietas koeficients.  

KV - koka atrašanās vietas koeficients  

0,2 - pašvaldības noteiktais koeficients.  

16. Saistošajos noteikumos noteiktie koeficienti ir saskaņā ar LR MK 02.05.2012. noteikumu Nr.309 

”Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3.pielikumu.  

17. Personām, kuras patvaļīgi veikušas koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības 

samazināšanu.  

 

 

Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs   Juris Dombrovskis  

 
 


