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Apstiprināti
ar Krāslavas novada domes
2010.gada 17.novembra
ārkārtas sēdes lēmumu (prot.nr.21, 5. §. 5.1.p)
(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.03.2011. protokols nr. 4, 1.§. 1.2. p.)

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2010/25
„Par kārtību, kādā saskaņojama koku ciršana ārpus meža zemes
Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, Meža likuma 8.panta otro daļu un
Ministru kabineta 2006.gada 28.augusta noteikumu Nr.717
„Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” 12.punktu

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību
saskaņojama koku ciršana ārpus meža zemes Krāslavas novada administratīvajā teritorijā.
1.2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Krāslavas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža zemes.
1.3. Personas, kuras pārkāpj šos Noteikumus, ir saucamas pie Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā paredzētas administratīvā atbildības par patvaļīgu koku ciršanu.
2. Koku ciršanas noteikumi
2.1. Personu iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža zemes Krāslavas novada
administratīvajā teritorijā pieņem, izskata un pieņem lēmumus šādas iestādes un
amatpersonas (turpmāk tekstā – Iestāde):
2.1.1. par koku ciršanu Krāslavas pilsētas, Kaplavas pagasta un Krāslavas pagasta
administratīvajā teritorijā – Krāslavas novada Būvvalde;
2.1.2. par koku ciršanu Aulejas pagasta, Indras pagasta, Izvaltas pagasta, Kalniešu pagasta,
Kombuļu pagasta, Piedrujas pagasta, Robežnieku pagasta, Skaista pagasta un Ūdrīšu pagasta
administratīvajās teritorijās – attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs.

Persona, kurai nepieciešams saņemt pašvaldības atļauju koku ciršanai ārpus meža
zemes, iesniedz Iestādei rakstveida iesniegumu, kuram pievienojamas īpašuma vai
valdījuma tiesību apliecinošo dokumentu kopijas, zemes robežu plāna kopija un skice, kurā
norāda cērtamo koku atrašanās vietu. Būvniecības gadījumā – arī saskaņotu būvniecības
tehnisko projektu un būvatļauju. Iesniegumam pievienojams arī saskaņojums no citām
institūcijām, ja šāds saskaņojums paredzēts Ministru kabineta 2006.gada 28.augusta
noteikumos Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”.

2.2.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.03.2011. protokols nr. 4, 1.§. 1.2. p.)

2.3. Meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Noteikumu 2.2.punktā noteiktās
tiesības var īstenot ar pārstāvja palīdzību vai starpniecību. Pārstāvja tiesiskais regulējums
noteikts Administratīvā procesa likumā.

2.3.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.03.2011. protokols nr. 4, 1.§. 1.2. p.)

Iestāde, izskatot iesniegumu, izvērtē iesnieguma pamatotību, koku ciršanas atbilstību
dabas aizsardzības un attiecīgās teritorijas apsaimniekošanas un izmantošanas
normatīvajiem aktiem, kā arī koku ainavisko un ekoloģisko nozīmīgumu daudzveidības
saglabāšanā.

2.4.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.03.2011. protokols nr. 4, 1.§. 1.2. p.)

Avārijas situācijas gadījumā, kad koks vai tā daļa apdraud citu personu, viņu īpašuma,
ceļu, ielu, elektrolīniju vai citu komunikāciju drošību, zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs
vai atbildīgais dienests ir tiesīgs nekavējoties likvidēt radušos avārijas situāciju pilnīgi vai
daļēji nozāģējot koku, par ko triju darba dienu laikā paziņo Iestādei, kura pēc faktisko
apstākļu noskaidrošanas, sastāda attiecīgu apsekošanas aktu.

2.5.

Lēmumu par atļauju koku ciršanai ārpus meža zemes vai motivētu atteikumu Iestāde
pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, par ko rakstveidā paziņo
pieteicējam.

2.6.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.03.2011. protokols nr. 4, 1.§. 1.2. p.)

Iestādes lēmums par atļauju koku ciršanai ārpus meža zemes vai motivēts atteikums ir
apstrīdams Krāslavas novada domē. Domes lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.

2.7.

3. Sabiedriskā apspriešana
Izvērtējot saņemto iesniegumu par koku ciršanu ārpus meža zemes, Iestāde
nepieciešamības gadījumā nosaka piemērojamo sabiedriskās apspriešanas procedūru. Šajā
gadījumā iestāde lēmumu par atļauju koku ciršanai ārpus meža zemes vai motivētu
atteikumu pieņem pēc sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopošanas.

3.1.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.03.2011. protokols nr. 4, 1.§. 1.2. p.)

Sabiedriskā apriešana ir obligāta par koku ciršanu pilsētas un ciematu administratīvās
teritorijas labiekārtošanai un zaļumstādījumu uzturēšanai (izņemot koku ciršanu avārijas
situācijas novēršanai).

3.2.

3.3.

Sabiedrisko apspriešanu organizē pieteicējs par saviem līdzekļiem.

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu ir publicējams Krāslavas novada pašvaldības
interneta mājas lapā, kā arī novietojams informācijas stendā pašvaldības administrācijas vai
attiecīgās pagasta pārvaldes ēkā. Sabiedriskās apspriešanas ilgums ir ne mazāk kā 7 dienas.

3.4.

Sabiedriskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc sabiedriskās
apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. Sabiedriskās
apspriešanas rezultātus apkopo un apstiprina Iestāde.

3.5.

4. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība
Personām, kuras patvaļīgi veikušas koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par dabas
daudzveidības samazināšanu vai jāierīko kompensējoši stādījumi saskaņā ar apsekošanas
aktu. Ja nocērtamais koks ir acīmredzami bojāts vai tiek izcirsts tā negatīvās ietekmes dēļ,
koka vērtība samazināma proporcionāli bojājuma vai negatīvās ietekmes apmēram, kā
norādīts apsekošanas aktā.

4.1.

Koku vērtību aprēķina pēc formulas V = A x D x k, kur
V - koka vērtība (Ls),
A - valstī noteiktā minimālā darba alga mēnesī (Ls),
D - koka diametrs 1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm),
k - koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas (priede, ozols, liepa, melnalksnis un
svešzemju skuju un lapu koki - 0,025/purva bērzs, āra bērzs, kļava, baltalksnis, parastā apse,
osis, pīlādzis, ieva, vītols - 0,015/papele, ošlapu kļava - 0,005).

4.2.

Ja patvaļīgi nocirstā koka vērtības aprēķināšanai atbilstoši Noteikumu 4.2.punktam nav
iespējams noteikt koka sugu un koka diametru 1,3 m augstumā no sakņu kakla, par
koeficientu "k" pieņem 0,025 un par "D" pieņem koka celma diametru.

4.3.

4.4.

Zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo pārkāpēju no administratīvās atbildības.
5. Nobeiguma jautājums

Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

G.Upenieks

