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Saistošie noteikumi Nr. 8
„Saistošie noteikumi par kārtību koku ciršanai ārpus meža
Tērvetes novada 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
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, zaudējumu
atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Tērvetes novada
ciemu teritorijās, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību un publiskās
apspriešanas procedūras kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko
apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža.
Kārtība koku ciršanai ārpus meža, zaudējumu
aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība
2. Iesniegumu par koku ciršanu persona iesniedz Tērvetes novada domē vai pagasta
pārvaldē.
3. Iesniegumā jānorāda šāda informācija:
3.1. iesniedzēja kontaktinformācija (vārds, uzvārds vai nosaukums, adrese, telefona
numurs);
3.2. zemes vienības, kurā paredzēta koku ciršana, kadastra apzīmējumu,
3.3. koku atrašanās vieta zemes robežu plānā vai novietojuma shēma;
3.4. nocērtamo koku suga un skaits;
3.5. nocērtamo koku diametrs 1,30 metru augstumā no koka sakņu kakla.
II.
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4. Iesniegumu par koku ciršanu ārpus meža izskata Tērvetes novada domes izveidota
Stādījumu rekonstrukcijas komisija (turpmāk – Komisija), kas apskata objektu dabā, pirms
atļaujas izsniegšanas nosaka zaudējumu atlīdzības koeficientu par dabas daudzveidības
samazināšanu koku ciršanai un pieņem lēmumus par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus
meža un zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu
vai par atteikumu izsniegt atļauju.
5. Pašvaldībā tiek noteikti šādi pašvaldības zaudējumu atlīdzības koeficienti par koku
ciršanu ārpus meža ciemu teritorijās:
1 - koks būtiski ietekmē ciema ainavu, tās vērtība tiks samazināta;
0,5 - koks būtiski ainavu neietekmē;
0 - koks aizsedz vizuāli augstvērtīgu vai unikālu ainavu, vai kultūrvēsturisku objektu,
ar koku nogriešanu tiks sakārtota vide, ainavas kvalitāte tiks uzlabota.
6. Komisijas lēmums par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai (izņemot, ja koku ciršana tiek
veikta saistībā ar būvniecību) ir derīgs vienu gadu no tā pieņemšanas dienas. Ja koku ciršana
saistīta ar būvniecību un Komisijas lēmuma derīguma termiņa laikā būvniecībai ir izsniegta
būvatļauja, tad Komisijas lēmums par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ir derīgs, kamēr ir
spēkā esoša būvatļauja.
7. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Tērvetes novada domē.
III.
Publiskās apspriešanas procedūra koku ciršanai
8. Publiskās apspriešanas procedūru koku ciršanai ārpus meža Tērvetes novada ciemu
teritorijās rīko, ja paredzēta koku ciršana ainavisko skatu punktu, skatu līniju teritorijās un
ainaviski vērtīgās teritorijās ainaviski vērtīgiem kokiem, koku grupām, alejām, izņemot
gadījumus, kur koku audzēšana ir aizliegta.
9. Ja notikusi būvniecības ieceres, kurā paredzēta arī koku ciršana, publiskā apspriešana, tad
papildu publiskā apspriešana saistībā ar koku ciršanu nav nepieciešama.
10. Publisko apspriešanu nodrošina Komisija.
11. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Tērvetes novada dome tīmekļa vietnē
www.tervetesnovads.lv, kā arī ievieto informācijas stendos Tērvetes novada pašvaldības
centrālās administrācijas ēkā vai pagasta pārvaldes ēkā.
12. Publiskās apspriešanas procedūras termiņš nedrīkst būt īsāks kā 10 darba dienas.
13. Paziņojumā par publisko apspriešanu norāda:
13.1. publiskās apspriešanas termiņu;
13.2. zemes vienību, kurā plānots cirst kokus, adresi (nosaukumu), kadastra
apzīmējumu;
13.3. ciršanai plānoto koku foto fiksāciju;
13.4. koku ciršanas pamatojumu;
13.5. publiskās apspriešanas lapas formu.
14. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja publiskās
apspriešanas laikā nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums.
15. Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina Komisija.
16. Paziņojumu par koku ciršanas publisko apspriešanu, kā arī pieņemto lēmumu, kurā
izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti, Komisija ievieto pašvaldības tīmekļa vietnē
www.tervetesnovads.lv.
IV.
Noslēguma jautājums
17. Atzīt par spēku zaudējušiem Tērvetes novada domes 2011.gada 17.marta saistošos
noteikumus Nr. 2 „ Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Tērvetes novada teritorijā”.
Domes priekšsēdētāja

D. Reinika
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