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2020.gada 30.jūlija sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 7.§)

Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Valkas novadā
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

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka koku ciršanas kārtību ārpus meža Valkas
novada pašvaldības administratīvās teritorijas apdzīvotajās vietās – Valkas pilsētas un novada ciemu
teritorijā (turpmāk – Teritorija).
2. Noteikumi ir saistoši visiem zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem neatkarīgi no tā, vai īpašums
ir vai nav reģistrēts zemesgrāmatā.
3. Visi apstādījumi Teritorijā uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošās zemes ir apsaimniekojami un
aizsargājami. Visiem augošiem veseliem kokiem ir ekoloģiska un estētiska vērtība.
II. Koku ciršanas noteikumi
4. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā cērt, ievērojot
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumus Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”
(turpmāk – Koku ciršanas noteikumi).
5. Valkas novada domes izveidota komisija koku ciršanai ārpus meža (turpmāk – Komisija) veic Teritorijā
augošu koku ciršanas izvērtējumu gadījumos, kad Koku ciršanas noteikumu 4.punkta kārtībā ir
nepieciešama ciršanas atļauja (turpmāk – Ciršanas atļauja, 1.pielikums), kā arī gadījumos, kad koku
nociršana ir neatliekama.
6. Ciršanas atļauju Valkas pilsētā izsniedz domes izpilddirektora vietnieks, bet pagastos – attiecīgā
pagasta pārvaldes vadītājs (turpmāk - Institūcija).
7. Lai saņemtu ciršanas atļauju, zemes īpašnieks (turpmāk – Apsaimniekotājs) iesniedz Institūcijai
pieteikumu koku ciršanai ārpus meža zemes (turpmāk - Pieteikums). Tipveida Pieteikuma veidlapa –
2.pielikums.
8. Institūcija un Komisija pirms ciršanas atļaujas izsniegšanas apseko Pieteikumā norādītos kokus dabā
un sastāda apsekošanas aktu.
9. Lēmumu var apstrīdēt Valkas novada domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
10. Ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža.
11. Apsaimniekotājam, kas veic koku ciršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jāatlīdzina zaudējumi par
dabas daudzveidības samazināšanu.
12. Zaudējumus par koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu Pieteikuma
iesniedzējs atlīdzina, iemaksājot koku vērtības maksu pašvaldības budžetā pirms Ciršanas atļaujas
saņemšanas.
13. Koku, kas izraisījis avārijas situāciju (aizšķērso brauktuvi, uzkritis būvei u.tml.), Apsaimniekotājs var
nocirst bez Ciršanas atļaujas saņemšanas, ja par to trīs dienu laikā informē Institūciju. Situācijas
raksturojumam tiek pievienota fotofiksācija atbilstoši Koku ciršanas noteikumu 6.punktam un vismaz piecas
darbadienas nav pieļaujama koka celma un, vēlams, stumbra daļu aizvākšana. Institūcija nepieciešamības
gadījumā var apsekot attiecīgo objektu un sastādīt apsekošanas aktu.

14. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pašvaldība rīko publisko apspriešanu, kuras procedūra ir
noteikta Valkas novada pašvaldības nolikumā.
III. Atbildība par noteikumu neievērošanu
15. Par Noteikumu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības Meža likumā noteiktajā kārtībā.
16. Personas saukšana pie administratīvās atbildības neatbrīvo viņu no pienākuma samaksāt zaudējumu
atlīdzību.
IV. Noslēguma jautājumi
17. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa saistošos noteikumus Nr.12
„Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”.
Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
2020.gada 31.jūlijā

(personiskais paraksts)

V.Zariņš

1.pielikums
Valkas novada domes 30.07.2020.
saistošajiem noteikumiem Nr.17
“Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža Valkas novadā”

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS NOVADA

DOME

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S SEB banka Smiltenes filiāle kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493, E-pasts: novads@valka.lv

Valkā
KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr._________________

Atļauja izdota _______________________________________________________________________
(juridiskas personas nosaukums/ fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods/reģ.Nr.)

___________________________________________________________________________________
(adrese)

saskaņā ar šīs personas 20__.gada ______________ iesniegumu, kurā lūgts izsniegt atļauju koku
ciršanai, ievērojot normatīvo aktu prasības, pamatojoties uz Meža likuma 8.pantu un Ministru kabineta
2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4.punktu,
nolemju atļaut cirst kokus:

Zemes gabala
kadastra numurs
un adrese

Koku
suga

Izcērtamo
koku skaits
gab.

Zaudējumi
Par dabas
daudzveidības
samazināšanu
EUR

Piezīmes

Atļauja derīga vienu gadu. Atļauju var apstrīdēt Valkas novada domē viena mēneša laikā no
saņemšanas dienas.
Atļaujas izsniegšanas datums 20___.gada ___________________
Atļaujas izdevējs:
Izpilddirektors/Pārvaldes vadītājs ............................. /.............................../

2.pielikums
Valkas novada domes 30.07.2020.
saistošajiem noteikumiem Nr.17
“Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Valkas novadā”

PIETEIKUMS
koku ciršanai ārpus meža zemes
Valkas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:
Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums
_____________________________________________
Personas kods/Reģistrācijas Nr.
__________________________________________________________
Dzīves vieta / Adrese __________________________________________________________________
Telefons ________________
Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese:
___________________________________________________________________________________
Pilnvarota persona (pievienojot pilnvarojuma kopiju):
Vārds, uzvārds _______________________________________________________________________
Dzīves vieta ___________________________________________ Tālrunis _______________________
Koku ciršanas
pamatojums:______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Zemes gabala
kadastra numurs
un adrese

Izcērtamo
koku skaits
gab.

Koku suga

Izcērtamo koku
apkārtmērs 1,3m
augstumā (m) un citas
būtiskas pazīmes

Pievienoti dokumenti:
 Zemes grāmatas kopija
 Zemes robežu plāna kopija ar iezīmētu cērtamo koku atrašanās vietu
 Pilnvarotai personai pilnvaras kopija
 cits __________________________________________
20____.gada_____._________________

Iesniedzējs _________________________
(paraksts)

(_____________________________________)
(vārds, uzvārds)

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.17
“Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Valkas novadā”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu
4. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas lūgumu pārskatīt Valkas novada domes 2019.gada
31.oktobra saistošos noteikumus Nr.20 “Grozījumi Valkas novada
domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12
“Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”” kopsakarā ar
Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajiem
noteikumiem Nr.12 “Apstādījumu apsaimniekošanas un
aizsardzība”, un ņemot vērā, ka 2020.gada 1.jūlijā stājās spēkā
jaunais “Administratīvās atbildības likums”, dēļ kura ir grozīti virkne
normatīvo aktu, nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos
noteikumus par koku ciršanu ārpus meža Valkas novadā.
Saistošie noteikumi precīzāk atspoguļo koku ciršanas kārtību
ārpus meža Valkas novadā saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, nekā iepriekšējie Valkas novada domes
2013.gada 25.aprīļa saistošie noteikumi Nr.12 “Apstādījumu
apsaimniekošanas un aizsardzība”.+-**
Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz
pašvaldības budžetu nav.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

Administratīvo pārkāpumu process no 2020.gada 1.jūlija veicams
Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.
Saistošajos noteikumos nav paredzēta administratīvā atbildība, jo
tā ir iekļauta Meža likumā, kas attiecīgi iekļauts Administratīvo
pārkāpumu atbalsta informācijas sistēmā, pamatojoties uz kuru
minētais likums tiks piemērots pie administratīvās atbildības
noteikšanas.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)

V.Zariņš

