
 
Lēmuma projekts 

 
Par Cēsu novada domes 2022. gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr. _  

„Par koku ciršanu ārpus meža Cēsu novadā” apstiprināšanu 
 

 
  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 9. punktu, Meža likuma 8. panta otro 
daļu, Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu 
ārpus meža” 22. punktu ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 
2022.gada 10.februāra  atzinumu (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 
2022.gada 17.februāra atzinumu (protokols Nr.3), Cēsu novada dome nolemj: 
 

Apstiprināt Cēsu novada domes 2022. gada 24.februāra saistošos noteikumus Nr. _ „ Par 
koku ciršanu ārpus meža Cēsu novadā”  un paskaidrojuma rakstu saskaņā ar pievienotajiem 
pielikumiem. 

 
Sagatavoja: Ēriks Liepiņš sadarbībā ar darba grupu, kas izveidota ar Cēsu novada pašvaldības 
izpilddirektora p.i. 27.08.2021. rīkojumu Nr.4-2-9/2021/674; 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          



APSTIPRINĀTI 
                              ar Cēsu novada domes  

                                     2021.gada ___________ sēdes 
                                        lēmumu (protokols Nr.),  

 
Saistošie noteikumi Nr. ____ 

„Par koku ciršanu ārpus meža Cēsu novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar: 
             Meža likuma 8.panta otro daļu,  
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija 

noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža” 22. punktu 

 
I Vispārīgais jautājums 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Cēsu novada 
pašvaldība (turpmāk tekstā - Pašvaldība) Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 
309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”(turpmāk – tekstā Ministru kabineta noteikumi) 
4. punktā noteiktajos gadījumos, izvērtē iesniegumus un izsniedz atļaujas koku ciršanai ārpus 
meža, nosaka pašvaldības koeficentu zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības 
samazināšanu aprēķināšanai un samaksas kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad 
rīko publisko apspriešanu.  

 
 

II Koku ciršanas atļaujas izvērtēšanas un izsniegšanas kārtība 
2. Lai saņemtu atļauju koku ciršanai ārpus meža, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais 

valdītājs vai to pilnvarotā persona iesniedz iesniegumu (1.pielikums) Cēsu  novada Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā,  kādā no Pašvaldības apvienībām vai 
aizpilda iesniegumu caur epakalpjumi.cesis.lv. Iesniegumam pievieno: 

2.1. dokumentus, kas apliecina tiesības veikt koku ciršanu, ja ierosinātājs nav nekustamā 
īpašuma īpašnieks; 

2.2. zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopiju ar iezīmētu plānoto koku ciršanas vietu; 
2.3. rakstisku saskaņojumu ar zemes īpašniekiem, ja koku ciršana plānota kopīpašuma 

teritorijā;  
2.4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, ja koku ciršana 

plānota daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai  piesaistītajā  zemesgabalā. 
3. Iesniegumu par koku ciršanu, atbilstoši koka atrašanās vietai un kompetencei,  izskata 

attiecīgā Pašvaldības apvienības pārvalde vai  Pašvaldības Apstādījumu Aizsardzības komisija 
(turpmāk sauktas arī – Atbildīgā institūcija). 

4. Ja koku ciršana nepieciešama būvniecībai un būvvaldei iesniegtajā būvprojekta minimālajā 
sastāvā ir norādīti izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, būvvalde būvprojekta 
izvērtēšanas procesā pieaicina Atbildīgo institūciju. 

5. Atbildīgā institūcija veic koku apsekošanu dabā, veic fotofiksāciju un uzmērīšanu, izvērtē 
īpašuma piederību apliecinošos dokumentus, iesnieguma pamatotību, un koka ciršanas 
atbilstību normatīvajiem aktiem. Ja nepieciešams pieaicina nozares ekspertus, izvērtē 
iesniegumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajiem kritērijiem, sagatavo 
pieprasījumu (ja nepieciešams) atzinumu saņemšanai no Noteikumos noteiktajām 
institūcijām, izvērtē publiskās apspriešanas nepieciešamību un pēc saņemto dokumentu 
izvērtēšanas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par 
atteikumu izsniegt atļauju.  



6. Pozitīva lēmuma gadījumā, Komisija aprēķina zaudējumu par dabas daudzveidības 
samazināšanu   apmēru,  iesniedz Finanšu pārvaldei atbilstoša rēķina sagatavošanai un 
nosūtīšanai koku ciršanas ierosinātajam zaudējumu atlīdzības samaksas veikšanai. Ja koku 
ciršana ir saistīta ar būvniecības īstenošanu, zaudējumi par dabas daudzveidības 
samazināšanu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina pirms būvatļaujas 
saņemšanas. 

7. Koku ciršanas atļauju Atbildīgā institūcija izsniedz pēc zaudējumu par dabas daudzveidības 
samazināšanu atlīdzināšanas. Koku ciršanas atļauja ir derīga 2 (divus) gadus. Ja koku ciršana 
saistīta ar būvniecību un būvniecībai ir izsniegta būvatļauja vai akceptēts paskaidrojuma 
raksts, vai apliecinājuma karte, tad atļauja koku nociršanai ir derīga, kamēr ir spēkā esoša 
būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte. 

8. Atļauju koku ciršanai ārpus meža vai atteikumu izsniegt minēto atļauju, apstrīd Administratīvā 
procesa likumā noteiktā kārtībā. 

 
 

III Publiskā apspriešana 
9. Publisko apspriešanu sabiedrībai nozīmīgos gadījumos par koku ciršanu pilsētas un ciema 

teritorijā rīko ja: 
9.1. koku ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā        

vai ekoloģiskā kvalitāte; 
9.2. parkos, skvēros  un alejās (arī tad, ja tā atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā); 

10.  Publisko apspriešanu sabiedrībai nozīmīgos gadījumos nerīko, ja atbilstoši  Noteikumu 
9.punktā noteiktajiem kritērijiem paredzēta:  

10.1. bojātu, nokaltušu un kalstošu koku ciršana;  
10.2. koku ciršana, kas nepieciešama, lai nodrošinātu optimālu augšanas telpu blakus      

        esošiem kokiem.          
10.3. koku ciršana būvniecības gadījumos, kuros ir veikta būvniecības ieceres publiskā        

                          apspriešana ietverot  koku ciršanas izvērtēšanu. 
11. Lēmumu par publisko apspriešanu koku ciršanai ārpus meža pieņem un publisko apspriešanu 

nodrošina Atbildīgā institūcija. 
12. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Pašvaldības izdotajā informatīvajā izdevumā, 

Pašvaldības mājaslapā, un atbilstoši nocērtamo koku atrašanās vietai informāciju izvieto 
centrālās administrācijas vai attiecīgās apvienības pārvaldes ēkā uz ziņojuma dēļa. 

13.  Publiskās apspriešanas procedūras termiņš nedrīkst būt īsāks kā 10 darba dienas. 
14. Paziņojumā par publisko apspriešanu norāda: 

14.1. publiskās apspriešanas termiņu; 
14.2.  zemes vienības, kurā plānots cirst kokus, adresi (nosaukumu), kadastra numuru; 
14.3. ciršanai plānoto koku fotofiksāciju; 
14.4.  koku ciršanas pamatojumu, norādot Publiskās apspriešanas sākuma un beigu      

         datumu. 
15. Publiskās apspriešanas laikā ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar publiskajai apspriešanai 

nodoto informāciju un līdz noteiktajam termiņam rakstiski iesniegt Atbildīgajai institūcijai 
atsauksmes, priekšlikumus vai ierosinājumus.  

16.  Pēc Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas, Atbildīgā institūcija  pieņem lēmumu par 
koku ciršanas atļaujas vai atteikuma izsniegšanu.  

17.  Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc Publiskās 
apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums.  

 
 
IV Zaudējumu par dabas daudzveidības samazināšanu atlīdzināšana 



18.  Pašvaldības koeficients Ministru kabineta noteikumos noteiktajai zaudējumu atlīdzības 
aprēķināšanas kārtībai par koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā ir: 

1,0 – ainaviski, dendroloģiski vai ekoloģiski nozīmīgs koks;  
0 –  koks, kuram ir nepietiekoša augšanas telpa (nomākts koks); 

kalstošs koks ar izteiktām kalšanas pazīmēm (nokaltuši zari, samazināts lapojums 
vairāk nekā par 50 %), ja kokam nav konstatēta mehāniska vai ķīmiska bojāšana vai 
citāda veida bojāšanas pazīmes, kas varētu būt iemesls koka kalšanai;  
ja tiek cirsti koki nekoptā, ar kokiem un krūmiem aizaudzētā, teritorijā un ciršanas    
rezultātā tiek uzlabota ainavas kvalitāte; 

        0,2– citi gadījumi. 
19. Ja ārējas (ķīmiskas vai mehāniskas, saimnieciskās darbības, būvniecības, neprofesionālas 

kopšanas u.tml.) iedarbības rezultātā koks pilnībā zaudējis augtspēju vainīgajai personai ir 
pienākums atlīdzināt zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu. Ja vainīgā persona 
nav noskaidrota, pienākums segt zaudējumu atlīdzību ir zemes īpašniekam vai tiesiskajam 
valdītājam. 

20. Atbildīgā institūcija zaudējumu atlīdzības apmēra aprēķināšanā piemēro  Ministru kabineta 
noteikumu 24. punktā noteikto kārtību un uzliek par pienākumu personai, viena mēneša laikā 
no lēmuma spēkā stāšanās dienas samaksāt zaudējumu atlīdzību.  

21. Ja, veicot zaudējumu apmēra aprēķinus nav iespējams noteikt piemērojamo koka nociršanas 
iemesla koeficientu, izmanto lielāko noteikto koku nociršanas iemesla koeficientu. 

 
 

V Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 
22.  Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Cēsu pašvaldības domē. Cēsu pašvaldības domes 

lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
 
 

VI Noslēguma jautājumi 
23. Atzīt par spēku zaudējušiem: 

23.1. Līgatnes novada pašvaldības 2021.gada 25.februāra saistošie noteikumi Nr. 21/8 
„Par koku ciršanu ārpus meža Līgatnes novada administratīvajā teritorijā”; 

23.2. Cēsu novada pašvaldības 2013. gada 14. marta  saistošos noteikumus                     
Nr. 9“Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”; 

23.3. Priekuļu novada pašvaldības 2013. gada 4. jūlija  saistošos noteikumus Nr. 6  
“Par koku ciršanu ārpus meža Priekuļu novada administratīvajā teritorijā”; 

23.4. Pārgaujas novada pašvaldības 2013.gada 18.aprīļa  saistošos noteikumus Nr. 9 
“Par koku ciršanu ārpus meža Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā”’ 

23.5. Jaunpiebalgas novada pašvaldības 2016. gada 12. septembra saistošos noteikumus 
Nr. 11 „Kārtība, kādā saskaņojama koku ciršana ārpus meža Jaunpiebalgas novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā” 

 
 
 



1.pielikums 
Saistošajiem noteikumiem Nr. ____ 

 
Cēsu novada pašvaldībai 

IESNIEGUMS 
Koku ciršanai ārpus meža  

Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs: 
Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums _______________________________________ 
Personas kods/Reģ. Nr.__________________ Tālrunis, epasts ___________________________  
Adrese________________________________________________________________________ 
Pilnvarotā persona: 
Vārds, Uzvārds__________________________________ Personas kods___________________ 
Adrese_____________________________ Kontakttālrunis, epasts _______________________ 
Pilnvaras Nr._______ Izdošanas datums__________Izdevēja iestāde______________________ 
______________________________________________________________________________ 
Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese: ________________________________________ 
Koku ciršanas pamatojums:________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Zemes vienības 
kadastra apzīmējums 

Koku suga 
 

Stumbra  apkārtmērs 
1,3 m/h (cm) 

Platība 
(ha)  

 
Skaits (gab.)* 

 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 1.,2.,3. un 5. aili aizpilda gadījumos, kad tiek plānota atsevišķu koku ciršana. 
 1.,2.,4. un 5. aili (*pēc izvēles) aizpilda gadījumos, kad tiek plānota lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju notīrīšana ārpus ciema un pilsētas. 

 
Pievienoti dokumenti: 
1. Zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopija(s) __________gab. 
2. Citi__________________________________________________________________ 

 
 
201___.gada_____._________________          ________________  

                                                                                               (paraksts) 
 



Pielikums 
Cēsu novada domes 

_._.2022. lēmumam Nr.__ 
 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Cēsu novada domes 2021. gada __.____________saistošajiem noteikumiem Nr._______„Par 

koku ciršanu ārpus meža Cēsu novadā” 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

 1.1. 2012. gada 02. maija Ministru kabineta noteikumi Nr.309 
”Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, 22. pants 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”.  

  1.2. Meža likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka 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.  

1.3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 
noteikumu 17.punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās 
ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību 
pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada 
saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā 
novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

2.1. Noteikumos noteikta kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība 
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4. punktā noteiktajos 
gadījumos, izvērtēs iesniegumus un izsniegs atļaujas koku ciršanai 
ārpus meža.  Noteikts pašvaldības koeficents zaudējumu atlīdzības 
par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanai un samaksas 
kārtība, kā arī sabiedrībai nozīmīgi gadījumi, kad tiks rīkota publiskā 
apspriešana. 

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

3.1. Nav būtiskas ietekmes. Plānotie ieņēmumi no iekasētās zaudējumu 
        atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu daļēji segs          
        pašvaldības administratīvos izdevumus par administratīvajām     
         procedūrām. 

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

4.1. Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav. 
4.2. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 

regulējums, ir Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošo 
nekustamo īpašumu īpašnieki un  tiesiskie valdītāji. 

4.3. Saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs ainaviskas un 
ekoloģiskas  vides uzturēšanu un veidošanu novada 
administratīvajā teritorijā. 

5. Informācija par 5.1. Netiek ieviestas jaunas administratīvās procedūras. Saistošo 



administratīvajām 
procedūrām 

noteikumu izpildi nodrošinās  attiecīgā Pašvaldības apvienības 
pārvalde vai arī Pašvaldības Apstādījumu Aizsardzības komisija. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar  

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar 
sabiedrības pārstāvjiem un privātpersonām.  

 

          
 


