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APSTIPRINĀTI ar  

                                                                                                        Pārgaujas novada domes  
27.06.2013. lēmumu (protokols Nr. 9, 11.§) 

 
Publicēti  Pārgaujas novada pašvaldības 

informatīvajā  izdevumā  „Pārgaujas novada  vēstis” Nr. 49,  
2013. gada 29.augustā 

 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13 
„Grozījumi Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.9  

„Par koku ciršanu ārpus meža Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā”” 
 

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 Pārgaujas novada domes 2013.gada 18.aprīlī apstiprinātajos (protokols Nr. 5, 14.§) 

Saistošajos noteikumus Nr.9 „Par koku ciršanu ārpus meža Pārgaujas novada administratīvajā 
teritorijā” šādus grozījumus:  

1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 
 
„5. Lai saņemtu atļauju koku ciršanai ārpus meža, nekustamā īpašuma īpašnieks,  tiesiskais 

valdītājs, zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pilnvarota persona (turpmāk tekstā – 
Persona) Pašvaldībā iesniedz:  

 5.1. noteikta parauga iesniegumu (1.pielikums); 
5.2. zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopiju ar iezīmētu plānoto ciršanas vietu un 

izcērtamiem kokiem; 
5.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku  vai mājas citas institūcijas ar 

attiecīgajām pilnvarām  lēmuma kopiju par koku ciršanu dzīvojamai mājai 
piesaistītajā zemes gabalā; 

5.4. pilnvaras kopiju (uzrādot oriģinālu), ja koku ciršanu pieprasa  pilnvarotā persona.” 
 
2. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā: 
„15. Publisko apspriešanu 11.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā nerīko, ja paredzēta  

sausu, kalstošu koku ciršana, vai koku, kas apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka 
veselību, dzīvību vai īpašumu ciršana, vai koku ciršana nepieciešama, lai nodrošinātu 
optimālu augšanas telpu pārējiem kokiem.” 

3. Aizstāt 19.punktā  vārdus „18.punktā” ar vārdiem „17.punktā”. 
 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                               Imants KALNIŅŠ 
 

1.Pielikums 



Saistošajiem noteikumiem Nr. 13  
„Par koku ciršanu ārpus meža Pārgaujas  

novada administratīvajā teritorijā” 
 

PĀRGAUJAS   NOVADA  PAŠVALDĪBAI 
„Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā,  

Pārgaujas novadā, LV-4151 
 

IESNIEGUMS 
Koku ciršanai ārpus meža  

Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs: 
Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums 
_____________________________________________________________________________ 
Personas kods/Reģistrācijas Nr. ________________Kontakttālrunis, e-pasts ________________ 
Adrese, pasta indekss____________________________________________________________ 
Pilnvarotā persona: 
Vārds, Uzvārds______________________________________________________________Personas kods 
_______________________ 
Adrese, pasta indekss___________________________________________________ Kontakttālrunis, e-pasts 
__________________________________________________________ 
Pilnvaras Nr._______ Izdošanas datums__________Izdevēja 
iestāde_______________________________________________________________ 
Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese: 
_____________________________________________________________________ 
Koku ciršanas pamatojums:_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

Zemes vienības 
kadastra apzīmējums 

Koku suga(s) 
Stumbra 

apkārtmērs  
1,3 m/h (m) 

Skaits 
(gab.) 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    
    

 
Pievienotie dokumenti (atzīmēt vajadzīgo): 
⎕ Zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopija (s) ar iezīmētu plānoto ciršanas vietu un 

izcērtamiem kokiem __________gab.; 
⎕ daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku  lēmuma kopija par koku ciršanu (ja 

koku ciršana paredzēta dzīvojamai mājai piesaistītajā zemes gabalā); 
⎕ Pilnvaras kopija (ja koku ciršanu pieprasa pilnvarotā persona) 
⎕ Citi____________________________________________________________________ 

 
201___.gada_____._________________          ________________  
                                                                                               (paraksts)  
 

 
 

Paskaidrojuma raksts 



Par Pārgaujas novada domes saistošo noteikumu projektu  
 „Par koku ciršanu ārpus meža Pārgaujas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” 

 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Ar Pārgaujas novada domes 18.04.2013. sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 14.§) izdoti Saistošie noteikumi Nr.9 „Par koku 
ciršanu ārpus meža Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā”.  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ar 
13.06.2013. vēstuli Nr.18-6/5479„Par saistošajiem noteikumiem” 
lūgusi, izdotos saistošos, pārskatīt un precizēt ņemot vērā izteiktos 
ierosinājumus.    

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr. 108 
„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumu” 186.punktu, lai 
izdarītu grozījumus pašvaldību saistošajos noteikumos, sagatavo 
pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektu. 

Īss projekta satura 
izklāsts 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija pausto viedokli 13.06.2013. vēstulē Nr.18-6/5479 „Par 
saistošajiem noteikumiem” un Ministru kabineta 02.05.2012. 
noteikumos Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 
ietverto tiesisko regulējumu ar šiem saistošajiem noteikumiem 
redakcionāli precizēts Saistošo noteikumu Nr.9 „Par koku ciršanu 
ārpus meža Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā” 5.punkts, 
15.punkts, konkretizējot izņēmuma gadījumus, kad publisko 
apspriešanu var nerīkot, 19.punkts. 

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

 Nemainās. 

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nemainās. 

Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var 
vērsties Pārgaujas novada pašvaldībā. 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 
konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. 

 
 

 
Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                               Imants KALNIŅŠ 
 


