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APSTIPRINĀTI 
                                                                                                      ar  Pārgaujas novada domes  

18.04.2013. lēmumu (protokols Nr. 5, 14.§) 
 

 
Saistošie noteikumi 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  
 

 
 

Ar grozījumiem: 

▪ 27.06.2013. saistošie noteikumi Nr.13  „Grozījumi Pārgaujas novada domes 2013.gada 
18.aprīļa Saistošajos noteikumos Nr.9 “Par koku ciršanu ārpus meža Pārgaujas 
novada administratīvajā teritorijā’’’’’ [stājas spēkā 30.08.2013.] 
 

 
I. Vispārīgie jautājumi  

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka koku ciršanas ārpus meža  
izvērtēšanas un atļaujas izsniegšanas kārtību koku ciršanai ārpus meža Pārgaujas novada 
administratīvajā teritorijā - Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4. punktā noteiktajos gadījumos, kā arī gadījumus, 
kad rīkojama publiskā apspriešana un  publiskās apspriešanas procedūras kārtību, 
zaudējumu  atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu novada administratīvajā 
teritorijā aprēķināšanas un samaksas kārtību. 

2. Šie Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Pārgaujas novada 
administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu, kas, atbilstoši Noteikumu 1. punktā noteiktajam 
ir šo Noteikumu objekts. 

3. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā 
esošajā teritorijā cērt, ievērojot Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumus Nr. 309 
„Noteikumus par koku ciršanu ārpus meža”. 

4. Noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē Pārgaujas novada pašvaldības 
policija, Koku ciršanas izvērtēšanas komisija. 

 
II. Koku ciršanas atļaujas izsniegšanas kārtība  

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:  

       (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13, kas stājas spēkā      
30.08.2013.). 

5.1. noteikta parauga iesniegumu (1. pielikums); 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13, kas stājas spēkā  
30.08.2013.). 



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. 
6. Persona, iesniedzot dokumentus Pašvaldībā, uzrāda īpašuma vai valdījuma tiesību 

apliecinošus dokumentus. 
7. Iesniegumu par koku ciršanu ārpus meža izskata un lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku 

ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju pieņem Koku ciršanas izvērtēšanas 
komisija (turpmāk – Komisija) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

8. Komisija pirms lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas, nodrošina koka apsekošanu dabā un 
izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem. 

9. Komisijas lēmums par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu 
izsniegt atļauju ir apstrīdams Pārgaujas novada domē. Pārgaujas novada domes lēmums ir 
pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 

10. Koku ciršanas atļauja  no izsniegšanas brīža ir derīga vienu gadu. 
 

III. Publiskā apspriešana  
11. Publiskā apspriešana rīkojama, ja koku ciršana plānota ciema teritorijas robežās pēc 

Pašvaldības nolikumā noteikto personu vai Komisijas iniciatīvas : 
11.1. publiski pieejamo objektos – visai sabiedrībai brīvi pieejamos apstādījumos, kas sevī 

ietver parkus, alejas, piemiņas vietas, dzīvojamo un rūpniecisko teritoriju apstādījumus 
u.c. platības; 

11.2. ja koku ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā, 
dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte. 

12. Publiskā apspriešana organizējama Pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.  
13. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās 

apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. 
14. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs. Lēmumu par atļauju vai 

aizliegumu koka ciršanai, ņemot vērā publiskajā apspriešanā izteiktos viedokļus, pieņem 
Komisija. 

15. Publiskā 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. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13, kas stājas spēkā  
30.08.2013.). 
 

 
IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība  

16. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības 
samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Pārgaujas novada administratīvajā ciema teritorijās 
(turpmāk - Zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzību aprēķina ņemot vērā Ministru 
kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža ” 3. 
pielikumā minētos koeficentus.  

17. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža” 3. pielikumu pašvaldības noteiktais koeficients par koku ciršanu ārpus 
meža – 1. 

18. Zaudējumu atlīdzība pamatojoties uz  Pārgaujas novada pašvaldības  sagatavoto rēķinu 
iemaksājama Pārgaujas novada pašvaldībai pirms atļaujas saņemšanas.  

19. Personām, kuras patvaļīgi veikušas koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par dabas 
daudzveidības samazināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 
309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža ” 3. pielikumā un Noteikumu 17. punktā 
minētajiem koeficientiem. 



(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13, kas stājas spēkā  
30.08.2013.). 
 

 
VI. Noslēguma jautājumi  

20. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 
laikrakstā „Pārgaujas novada vēstis”. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                        Hardijs VENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„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, 
epasts __________________________________________________________ 
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)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


