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Par koku ciršanu ārpus meža zemes Mazsalacas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
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 ārpus meža izvērtēšanas
kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko
publisko apspriešanu, zaudējumu aprēķināšanu un samaksas kārtību par koku ciršanu Mazsalacas
novada teritorijā.
2.Noteikumi ir saistoši visiem zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem neatkarīgi no tā, vai
īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā vai zemesgrāmatā.
3.Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā esošajā
teritorijā cērt, ievērojot ārējo normatīvo aktu noteikumus, kuri reglamentē koku ciršanas kārtību
ārpus meža.
II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība
4. Attiecīgās zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, vai to pilnvarotas personas (turpmāk tekstā –
Persona), kura vēlas veikt koka ciršanu, iesniegumus par koka vai koku grupas ciršanu ārpus meža
Mazsalacas novada administratīvajā teritorijā, arī gadījumos, ja tiek rīkota sabiedriskā apspriešana
par koku ciršanu ārpus meža, izskata un lēmumus pieņem Mazsalacas novada pašvaldības pagastu
pārvaldes (turpmāk tekstā – Pārvalde), kuras teritorijā atrodas ārpus meža cērtamais koks, bet
Skaņkalnes pagastā, Mazsalacas pagastā un Mazsalacas pilsētas teritorijā Mazsalacas novada
pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļa, (turpmāk tekstā – Nodaļa).
5. Persona iesniedz Pārvaldē vai Nodaļā rakstveida iesniegumu, ar norādītu koka atrašanās vietu.
6. Pārvalde vai Nodaļa pirms lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas veic koka apsekošanu dabā,
izvērtē iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem un pieņem attiecīgu
lēmumu par koku ciršanas atļauju vai atteikumu atļaut koka ciršanu vai lēmumu ar kuru pilnībā vai
daļēji atteikts izdot labvēlīgu aktu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata vai tā
nav lietderīga.
7. Lēmumu par koku ciršanas atļauju izsniedz ja ir samaksāta zaudējumu atlīdzība par dabas
daudzveidības samazināšanu Mazsalacas pilsētā, Idus, Ramatas, Sēļu, Skaņkalnes un Vērša
ciemos.

III. Publiskās apspriešanas kārtība

8. Publisko apspriešanu par koku ciršanu ierosina pēc Pārvaldes vai Nodaļas iniciatīvas.
9. Publiskā apspriešana rīkojama, ja:
9.1. paredzēta koku retināšana pilsētas un ciema teritorijas publiski pieejamos objektos (parki,
skvēri, kapsēta un c.t.);
9.2. koka vai koku grupas ciršana paredzēta pilsētas un ciema teritorijā publiski pieejamos
objektos, kur plānota būves celtniecība vai rekonstrukcija.
10. Publiskās apspriešanas rīkošanas kārtība noteikta Mazsalacas novada pašvaldības nolikumā.
IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzības samaksas kārtība par koku ciršanu

11. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku
ciršanu pilsētu un ciemu teritorijās (turpmāk – Zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina pēc formulas:

Z = 1,42 euro x KD x KS x KI x KA x KV x PK, kur
Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (euro);
KD – koka caurmēra koeficents, kas vienāds ar attiecīgā koka caurmēru centimetros 1,3 m
augstumā no sakņu kakla (cm);
KS – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka
sugas;
KI – koka ciršanas iemesla koeficients;
KA - apdzīvotas vietas koeficients;
KV - koka atrašanās vietas koeficients;
PK – pašvaldības koeficients:
koks būtiski ietekmē pilsētas vai ciema ainavu, tās vērtība tiks samazināta- koeficients- 1;
koks būtiski ainavu neietekmē- koeficients- 0.5;
Mazsalacas novada Idus un Vērša ciemos – koeficients – 0.
Grozījumi 20.11.2013. ar saistošajiem noteikumiem Nr.23,stājas spēkā 01.01.2014.

12.Saistošajos noteikumos noteiktie koeficienti ir saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012.
noteikumu Nr.309 ”Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3.pielikumu.
13.Personām, kuras patvaļīgi veikušas koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par dabas
daudzveidības samazināšanu.
14. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā pēc izrakstītā rēķina Mazsalacas novada pašvaldības
pamatbudžeta kontā. Lai varētu saņemt lēmumu par koku ciršanas atļauju, Pārvaldei vai Nodaļai
jāuzrāda maksājuma apliecinošu dokumentu.
V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
15. Pārvaldes vai Nodaļas lēmumu par atļauju koku ciršanai ārpus meža vai atteikumu var apstrīdēt
Mazsalacas novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā.
16. Mazsalacas novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmums un
Mazsalacas novada domes lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa likuma noteiktajā termiņā
un kārtībā.
VI. Noteikumu spēkā stāšanās kārtība
17. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

G.Zunda
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Norādāmā informācija
Saskaņā ar Meža likuma 8.panta otrā daļu, vietējā pašvaldība savos
saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema
teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības
samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas
kārtību.
Savukārt Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža” 22.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības
dome izdod saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot
koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras
kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko
apspriešanu.
Saistošie noteikumi noteiks koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas
kārtību, kā arī noteiks, ka zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem
ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā
ar koku ciršanu Mazsalacas novada teritorijā.
Saistošie noteikumi noteiks gadījumus, kad nepieciešama publiskā
apspriešana koku ciršanai ārpus meža, tādejādi dodot iespēju sabiedrībai
piedalīties lēmumu pieņemšanā.
Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu tiks
ieskaitīta pašvaldības pamatbudžetā.

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs, izņemot
gadījumus, kad koka vai koku grupas ciršana paredzēta sabiedriskās
vietās, kur plānota būves celtniecība vai rekonstrukcija un līdz ar to
uzņēmējs nevarēs uzsākt celtniecības darbus līdz publiskās apspriešanas
procedūras pabeigšanas.
Papildus administratīvās procedūras nav paredzētas. Saistošos
noteikumus piemēros un lēmumus pieņems pašvaldības amatpersonas
savas kompetences ietvaros.
Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas

Domes priekšsēdētājs

Gunārs Zunda
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