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Nr. ___________
(protokols Nr.70, 1.§)
________________________________________________________________________________
ar grozījumiem: 28.02.2013. Saistošie noteikumi Nr.4 (sēdes protokols Nr. 76, 42.§);
11.07.2013. Saistošie noteikumi Nr.13 (sēdes protokols Nr. 3, 12.§)
________________________________________________________________________________
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.pantu
otro daļu un Ministru kabineta 2012. gada 2.maija
noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža” 22.punktu

NOTEIKUMI PAR KOKU CIRŠANU
ĀRPUS MEŽA VENTSPILS NOVADĀ
I.Vispārīgie jautājumi
1.

Saistošie noteikumi (turpmāk noteikumos – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ventspils
novada teritorijā tiek saskaņota koku ciršana ārpus meža, koku ciršanas publiskās
apspriešanas procedūras kārtība 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 Ventspils novada
administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža.
II.Koku ciršanas noteikumi

3.

Iesniegumu par koku ciršanu ir tiesīgs iesniegt attiecīgās zemes īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs, vai tā pilnvarotā persona (turpmāk teskstā – Persona), kura ierosina veikt koku
ciršanu. Lai saņemtu koku ciršanas saskaņojumu, Persona Ventspils novada pašvaldībai
iesniedz iesniegumu (pielikums Nr.1) par plānoto koku ciršanu, norādot cērtamo koku skaitu
pa sugām. Iesniegumam pievieno zemesgabala robežu plāna kopiju vai shēmu ar cērtamo
koka/u atrašanās vietu un īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju.
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4.

Saņemtos iesniegumus Ventspils novada pašvaldības Vides un uzņēmējdarbības attīstības
komisija izskata saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2.maija noteikumu Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punktu.

5.

Lai veiktu izvērtējumu, Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisija ne mazāk kā triju tās
pārstāvju sastāvā veic koku apsekošanu dabā, izvērtē iesnieguma pamatotību un koku
ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī sniedz atzinumu par koku ciršanas atļauju.
Komisijas priekšsēdētājam ir tiesības pilnvarot attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju veikt
cērtamo koku apsekošanu un sagatavot koku apsekošanas aktu (pielikums Nr.2).

6.

Lēmumu par koku ciršanas saskaņošanu vai noraidīšanu pieņem Ventspils novada
pašvaldības Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisijas sēdē.

7.

Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisijas pieņemtais lēmums, ir apstrīdams Ventspils
novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.07.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.13)

8.

Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no tās izsniegšanas brīža
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.02.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.4; ar grozījumiem, kas izdarīti ar
11.07.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.13)

9.

Šo noteikumu ievērošanu atbilstoši savai kompetencei pārrauga attiecīgās Ventspils novada
pašvaldības pārvaldes vadītājs.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.02.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.4)

III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība
10. Publiskās apspriešanas procedūra rīkojama, ja Ventspils novada teritorijā ārpus meža
paredzēta koku ciršana (izņemot gadījumus, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai,
satiksmes drošībai, būvēm un komunikācijām) publiski pieejamos objektos – visai
sabiedrībai brīvi pieejamos apstādījumos, kas sevī ietver parkus, skvērus, alejas, kapsētas,
piemiņas vietas u.c.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.02.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.4)

11. Publisko apspriešanu ierosina Ventspils novada pašvaldības Vides un uzņēmējdarbības
attīstības komisija.
12. Rīkojot publiskās apspriešanas procedūru, tiek izvietota informācija redzamā vietā attiecīgās
pārvaldes administratīvajā ēkā un publicē pašvaldības mājas lapā (www.ventspilsnovads.lv).
Informācijas stendos tiek izvietoti paziņojumi par plānoto koku ciršanu, norādot, ka
iebildumi vai priekšlikumi iesniedzami 7 darbadienu laikā no paziņojuma izvietošanas
dienas (norādot atsauksmju iesniegšanas termiņu un vietu).
IV.Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība
13. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku
ciršanu Piltenes pilsētas vai ciemu teritorijās (turpmāk – Zaudējumu atlīdzība).
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14. Papildus Ministru kabineta 2012. gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža” 3.pielikumu, Ventspils novada pašvaldībā noteiktie koeficienti, kur:
PK - pašvaldības koeficients:

koks būtiski ietekmē pilsētas vai ciema ainavu, tās vērtība tiks samazināta - 1;

koks būtiski neietekmē ainavu – 0,2;

koks vizuāli aizsedz augstvērtīgu vai unikālu ainavu, vai kultūrvēsturisku objektu,
ar koka nociršanu tiks sakārtota vide, ainavas kvalitāte tiks uzlabota – 0.
15. Zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, ja tā ir noteikta ar Vides un
uzņēmējdarbības attīstības komisijas lēmumu, samaksājama Ventspils novada pašvaldības
speciālā budžetā pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.02.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.4)

V.Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
16. Izslēgts (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.02.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.4)
VI.Noslēguma jautājumi
17. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības informatīvajā ziņu
lapā „Ventspils novadnieks” un pašvaldības mājas lapā (www.ventspilsnovads.lv).
18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils novada domes 2010.gada 28.janvāra saistošos
noteikumus Nr.6 " Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Ventspils novada
teritorijā ".
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.02.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.4)

Domes priekšsēdētājs

A.MUCENIEKS
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Pielikums Nr.1
2012.gada 29.novembra
Ventspils novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.19

Ventspils novada pašvaldībai
____________________________________________________
(fiziskas personas vārds un uzvārds/ juridiskas personas nosaukums un reģ.Nr.)

____________________________________________________
(adrese)
_____________________________________________________________
(tālruni)

IESNIEGUMS
Lūdzu atļaut ārpus meža augošu koku/-us
Adrese _____________________________________________________________________
Ņemot vērā ______________________________________________________________
(cērtamo koku skaits, suga un ciršanas pamatojums)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Pielikumā:
o
o
o
o

Zemesgabala robežu plāna kopiju vai shēma uz_____lapas/-ām
Īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija uz_____lapas/-ām
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

20___.gada __.______________

__________________
(paraksts)

Kontaktpersonas tālrunis______________________
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_____________________
(paraksta atšifrējums vārds un
uzvārds, amats)

Pielikums Nr.2
2012.gada 29.novembra
Ventspils novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.19

VENTSPILS NOVADA DOME

APSKATES AKTS
PAR AUGOŠU KOKU NOCIRŠANU
Nr.________
_______________

20__.gada__________________

(vieta)

1. Pieprasītāja fiziskas personas vārds un uzvārds/ juridiskas personas nosaukums:
___________________________________________________________________________
2. Akta sastādīšanas vieta – adrese:_______________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Ciršanas pamatojums:_______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Cērtamo koku raksturojums: _________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Slēdziens:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.Apskates dalībnieku paraksti, to
atšifrējums:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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