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APSTIPRINĀTI 

ar Cēsu novada domes  
14.03.2013.  lēmumu Nr.121 

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 10.10.2013. 
saistošajiem noteikumiem Nr.22 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Cēsīs 
 

14.03.2013.                                        Nr. 9 
Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža  

 
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: 

1.  koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību; 
2.  publiskās apspriešanas procedūras kārtību; 
3. sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad pašvaldība rīko publisko apspriešanu par 

koku ciršanu ārpus meža; 
4. zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 

pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība), kā arī šo zaudējumu 
aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. 

 

II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība 
2. Lai saņemtu koku ciršanas atļauju zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (turpmāk – 

iesniedzējs) iesniedz iesniegumu Cēsu novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā 
vai Vaives pagasta pārvaldes administrācijā.  

3. Iesniegumu par koku ciršanu Cēsu novada pašvaldībā izskata, kā arī atļauju izsniedz Cēsu 
novada pašvaldības Kokaugu aizsardzības komisija, (turpmāk – komisija), normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. Atļauja ir derīga vienu gadu. 

4. Pirms lēmuma pieņemšanas par koku ciršanu, komisija nodrošina koku apskati dabā, izvērtē 
nepieciešamību rīkot publisko apspriešanu un aprēķina zaudējumu atlīdzību. 

5. Lēmumu par koku ciršanu var apstrīdēt Cēsu novada domē. 
 

III. Publiskā apspriešana 
 

6. Publisko apspriešanu sabiedrībai nozīmīgos gadījumos par koku ciršanu pilsētas un ciema 
teritorijā rīko, ja koku ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā, 
dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte.  
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7. Publisko apspriešanu sabiedrībai nozīmīgos gadījumos nerīko, ja paredzēta nokaltušu vai 

bojātu koku ciršana. 
8. Publiskās apspriešanas procedūru nodrošina un pārrauga Cēsu novada pašvaldības 

izpilddirektors.  
9. Lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību pieņem Komisija. Lēmumā nosaka 

publiskās apspriešanas laiku, atbildīgo sekretāru, nepieciešamo materiālu (planšete drukātā 
(2 eksemplāros) un digitālā veidā) un informācijas apjomu (plāns, ar projektēto situāciju un 
cērtamiem kokiem, situācijas fotofiksācija), kas jāsagatavo iesniedzējam, un citas prasības.  

10. Publiskā apspriešanas noris ne mazāk kā 5 darba dienas. Publiskā apspriešana uzskatāma par 
uzsāktu no datuma, kad paziņojums par publisko apspriešanu publicēts pašvaldības mājas 
lapā internetā.  

11. Informāciju par publisko apspriešanu izvieto redzamā vietā Cēsu novada pašvaldības ēkā, 
Vaives pagasta pārvaldes administrācijā un publicē pašvaldības mājas lapā internetā.  

12. Publiskās apspriešanas laikā ikvienai personai ir šādas tiesības:  
12.1. iepazīties ar publiskajai apspriešanai nodoto informāciju;  
12.2.līdz noteiktajam termiņam rakstiski iesniegt Komisijai atsauksmes, 

priekšlikumus vai ierosinājumus. 
13. Publiskās apspriešanas rezultātus apkopo Komisija un pieņem attiecīgu Lēmumu. 

 
IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība 

 
14. Zaudējumu atlīdzību aprēķina Komisija, ņemot vērā Ministru kabineta 2012.gada 2.maija 

noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3.pielikumā minētos 
koeficientus, saskaņā ar šādu formulu: 

Z = KD x KS x KI x KA x KV x KP,  
kur 

Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (euro);  
KD – koka diametra koeficents, 
KS – koka sugas koeficients,  
KI – koka nociršanas iemesla koeficients;  
KA – apdzīvotas vietas koeficients;  
KV – koka atrašanās vietas koeficients; 
KP – pašvaldības koeficients. 
(Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 10.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.22) 
 
15. Pašvaldības koeficients ir 1. 
16. Zaudējumu atlīdzība pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības sagatavoto rēķinu 

iemaksājama Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta kontā pirms atļaujas saņemšanas.  
 
 

V Nobeiguma noteikumi 
 
17. Atcelt Cēsu novada domes 03.01.2013.saistošos noteikumus Nr.3 „Par koku ciršanu ārpus 

meža”. 
 

 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs  /personiskais paraksts/   G.Šķenders 
 
 
 

 



  
Pielikums 

Cēsu novada domes sēdes 
14.03.2013. lēmumam Nr.121 

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Par Cēsu novada domes 14.03.2013. saistošiem noteikumiem Nr. 9 
„Par koku ciršanu ārpus meža” 

 

Pašreizējās situācijas 
raksturojums 

Koku ciršanu ārpus meža šobrīd nosaka Cēsu novada domes 2010.gada 
26.augusta saistošie noteikumi Nr. 31 „Par kokaugu un apstādījumu 
uzturēšanu un aizsardzību”. Šie saistošie noteikumi izdoti uz Ministru 
kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr. 717 „Kārtība koku 
ciršanai ārpus meža zemes” pamata, kas atzīti par spēku zaudējušiem ar 
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr. 309. Minētajos 
Ministru kabineta noteikumos paredzēts, ka vietējās pašvaldības dome 
līdz 2012.gada 31.decembrim izdod saistošos noteikumus par koku 
ciršanu ārpus meža. 
 

Saistošo noteikumu  
projekta nepieciešamības 
raksturojums 

Jauni saistošie noteikumi tiek izdoti pamatojoties uz Ministru kabineta 
2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu 
ārpus meža” 22.punktu. Tie nosaka koku ciršanas izvērtēšanas kārtību, 
publiskās apspriešanas procedūras kārtību un zaudējumu atlīdzību. 
Pašvaldībā nepieciešami saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus 
meža, lai novērstu pārpratumus un nelikumības koku ciršanas 
gadījumos.  

Dokumenta būtība 

Noteikumi nosaka: 
17.1.koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību; 
17.2.publiskās apspriešanas procedūras kārtību; 
17.3.sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad pašvaldība 

rīko publisko apspriešanu par koku ciršanu ārpus 
meža; 

17.4.zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības 
samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un 
ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība), kā 
arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas 
kārtību. 

Īss Saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts 

Noteikumi nosaka, ka koku ciršanu ārpus meža Cēsu novadā izvērtē 
Cēsu novada pašvaldības Kokaugu aizsardzības komisija, izskatot 
saņemtos iesniegumus, izvērtē nepieciešamību rīkot publisko 
apspriešanu un aprēķina zaudējumu atlīdzību. 
Publisko apspriešanu sabiedrībai nozīmīgos gadījumos par koku ciršanu 
pilsētas un ciema teritorijā rīko, ja koku ciršanas rezultātā būtiski tiek 
ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā 
kvalitāte. 
Publisko apspriešanu sabiedrībai nozīmīgos gadījumos nerīko, ja 
paredzēta nokaltušu vai bojātu koku ciršana.  



  

 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs  /personiskais paraksts/   G.Šķenders 
 
 

Zaudējumu atlīdzību aprēķina Komisija, ņemot vērā Ministru kabineta 
2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu 
ārpus meža” 3.pielikumā minēto formulu. Pašvaldības koeficients ir 1. 
 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz pašvaldības 
budžetu 

Neliela. Zaudējumu atlīdzība, ja tāda tiks aprēķināta, tiks iemaksāta 
Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta kontā. 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā. 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām  

Saistošo noteikumu projekts būtiski nemaina privātpersonām un 
juridiskām personām veicamās darbības līdzšinējo kārtību. 
Administratīvo aktu var pārsūdzēt Cēsu novada domē. 

Normatīvie akti, saskaņā 
ar kuriem Saistošie 
noteikumi sagatavoti 
 

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. 
 


