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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Ventspils novadā
2013.gada 28.februārī

4
Nr. ___________
(protokols Nr.76, 42.§)

GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2012.GADA 29.NOVEMBRA
SAISTOŠOS NOTEIKUMOS NR.19 „SASKAŅOŠANAS KĀRTĪBA KOKU
CIRŠANAI ĀRPUS MEŽA VENTSPILS NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ
TERITORIJĀ“
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 2.maija
noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža"22.punktu

Izdarīt Ventspils novada domes 2012.gada 29.novembra saistošos noteikumos Nr.19
„Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža Ventspils novada administratīvajā teritorijā“
šādus grozījumus:
1.

Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Ventspils novadā".

2.

Izteikt noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:
„9. Šo noteikumu ievērošanu atbilstoši savai kompetencei pārrauga attiecīgās Ventspils
novada pašvaldības pārvaldes vadītājs.“

3.

Svītrot noteikumu 16.punktu.

4.

Izteikt noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:
„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.” .

5.

Izteikt noteikumu 15.punktu šādā redakcijā:
„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.”.

6.

Izteikt noteikumu 18.punktu šādā redakcijā:
„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 ".

7.

Izteikt noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:
„8. Koku ciršanas atļauja (pielikums Nr.3) ir derīga vienu gadu no tās izsniegšanas
brīža.“.

8.

Izteikt noteikumu pielikumu Nr.3 šādā redakcijā:
„Pielikums Nr.3
2012.gada 29.novembra
Ventspils novada domes
Saistošajiem noteikumiem Nr.19

LATVIJAS REPUBLIKA
VENTSPILS NOVADA DOME

Izsniegšanas datums _______________
KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr.______
Pamatojoties uz iesniegumu __________________________
(Nr, .datums)
Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:
_______________________________________________________________________________
(fiziskās personas vārds, uzvārds, pers. kods vai juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr.)

_______________________________________________________________________________
(fiziskās personas dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas reģistrācijas adrese)

Pilnvarotā persona:
vārds, uzvārds _______________________________ ____personas kods____________________
pilnvaras Nr._____________________________________ Izdošanas datums_________________
Izdevēja iestāde__________________________________________________________________
Ciršanas vietas adrese:___________________________________________________________
Zemes vienības kadastra
apzīmējums

Koka suga

Koka stumbra
diametrs (cm), 1,3m
augstumā no sakņu
kakla

Skaits
(gab.)

Zaudējuma
atlīdzība
(Ls)

Kopā
Papildus nosacījumi:
1. Darba izpildītājs atbild par darba drošības un sanitāro noteikumu ievērošanu objektā

saskaņā ar likumdošanu, kā arī par darba vietas norobežošanu, un sedz trešajām
personām darba gaitā radušos zaudējumus.
2. Pēc ciršanas darbiem sakopt ciršanas vietu.
3. _____________________________________________________________________
Atļauja derīga līdz ____________________________

Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisijas priekšsēdētājs: __________________________
Atļauju saņēmu 201__ gada _____________ _____________________________________________”
(atļaujas saņēmēja paraksts un tā atšifrējums)

Domes priekšsēdētājs

A.MUCENIEKS

Pielikums Nr.3
2012.gada 29.novembra
Ventspils novada domes
Saistošajiem noteikumiem Nr.19

LATVIJAS REPUBLIKA
VENTSPILS NOVADA DOME

Izsniegšanas datums _______________
KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr.______
Pamatojoties uz iesniegumu __________________________
(Nr, .datums)
Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:
_______________________________________________________________________________
(fiziskās personas vārds, uzvārds, pers. kods vai juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr.)

_______________________________________________________________________________
(fiziskās personas dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas reģistrācijas adrese)

Pilnvarotā persona:
vārds, uzvārds _______________________________ ____personas kods____________________
pilnvaras Nr._____________________________________ Izdošanas datums_________________
Izdevēja iestāde__________________________________________________________________
Ciršanas vietas adrese:___________________________________________________________
Zemes vienības kadastra
apzīmējums

Koka suga

Koka stumbra
diametrs (cm), 1,3m
augstumā no sakņu
kakla

Skaits
(gab.)

Zaudējuma
atlīdzība
(Ls)

Kopā
Papildus nosacījumi:
1. Darba izpildītājs atbild par darba drošības un sanitāro noteikumu ievērošanu objektā

saskaņā ar likumdošanu, kā arī par darba vietas norobežošanu, un sedz trešajām
personām darba gaitā radušos zaudējumus.
2. Pēc ciršanas darbiem sakopt ciršanas vietu.
3. _____________________________________________________________________
Atļauja derīga līdz ____________________________
Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisijas priekšsēdētājs: __________________________
Atļauju saņēmu 201__ gada _____________ _____________________________________________”
(atļaujas saņēmēja paraksts un tā atšifrējums)

