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Pielikums Ludzas novada domes 28.06.2012.
sēdes lēmumam (protokols Nr.18, 18.§)

Saistošie noteikumi Nr. 16
Apstiprin ti ar Ludzas novada domes 28.06.2012.
sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 18.§)

Par koku ciršanu ārpus meža Ludzas novada pašvald bas
administrat vajā teritorijā
Izdoti saskaņ ar
Meža likuma 8.panta otro daļu;
LR MK 02.05.2012. noteikumu Nr.309 ”Noteikumi par koku
ciršanu rpus meža” 22.punktu
I. Vispār gie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka k rtību, k d ar pašvaldību saskaņojama koku ciršana rpus
meža Ludzas novada administratīvaj teritorij , koku ciršanas publisk s apspriešanas k rtību un
gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, k arī zaudējumu atlīdzības aprēķin šanas k rtību par
dabas daudzveidības samazin šanu.
2. Šie noteikumi ir saistoši vis m fizisk m un juridisk m person m, kuras Ludzas novada
pašvaldības administratīvaj teritorij veic koku ciršanu rpus meža.
II. Koku ciršanas noteikumi
3. Attiecīg s zemes īpašnieka vai tiesisk valdīt ja, vai to pilnvarotas personas (turpm k
tekst – Persona), kura vēlas veikt koka ciršanu, iesniegumus par koku ciršanu rpus meža Ludzas
novada administratīvaj teritorij izskata un lēmumus pieņem š das amatpersonas:
3.1. par koku ciršanu Ludzas pilsētas teritorij – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
3.2. p rēj teritorij – attiecīg s pagasta p rvaldes vadīt js;
4. Gadījum , ja tiek rīkota sabiedrisk apspriešana par koku ciršanu rpus meža Ludzas
novada teritorij , tad lēmumu pieņem Ludzas novada dome.
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5. Persona, iesniedz Ludzas novada pašvaldīb vai attiecīgaj pagasta p rvaldē rakstveida
iesniegumu, kuram pievieno zemes īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinošu dokumentu kopijas,
zemesgabala pl na kopiju vai shēmu ar nor dītu koka atrašan s vietu, daudzdzīvokļu dzīvojam s
m jas dzīvokļu īpašnieku lēmuma kopiju par koka ciršanu.
6. Amatpersona pirms lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas veic koka apsekošanu dab un
izvērtē iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem.
7. Koku ciršanas atļauja (pielikums Nr.1) ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža. Atļauja
koka ciršanas laik ir j atrodas darba izpildes viet .
8. Av rijas situ cij gadījum , kad nav iespējams veikt koku nociršanas saskaņošanu, pēc
darbu beigšanas zemesgabala īpašnieks, tiesiskais valdīt js vai attiecīgais dienests ne vēl k k piecu
darba dienu laik pēc av rijas st voklī esoša koka nociršanas Amatpersonai iesniedz dokumentu, kas
apliecina, ka koks pirms nociršanas bijis av rijas st voklī (piemēram, fotofiks cija pirms koka
nociršanas).
9. Amatpersonas lēmums par atļauju koku ciršanai rpus meža vai motivēts atteikums ir
apstrīdams Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisij . Ludzas novada Administratīvo aktu
strīdu komisijas lēmums un Ludzas novada domes lēmums ir p rsūdzams Administratīv procesa
likum noteiktaj k rtīb .
III. Sabiedriskā apspriešana
10. Sabiedrisk s apspriešanas procedūra rīko, ja pašvaldības administratīv teritorij rpus
meža paredzēta koku izciršana:
10.1. publiski pieejamos objektos,
10.2. sabiedrībai nozīmīgos gadījumos - pl nots rekonstruēt (labiek rtot) vai veikt jaunu
būvniecību.
11. Sabiedrisko apspriešanu nodrošina pašvaldība.
12. Pašvaldība paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu publicē Ludzas novada pašvaldības
interneta m jas lap un vietēj laikrakst .
13. Sabiedrisk s apspriešanas ilgums nav maz ks par 7 (septiņ m) dien m.
14. Sabiedrisk s apspriešanas procedūra uzskat ma par notikušu arī tad, ja pēc sabiedrisk s
apspriešanas beig m nav saņemts neviens sabiedrības ierosin jums. Sabiedrisk s apspriešanas
rezult tus apstiprina Ludzas novada dome.
IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atl dzināšanas kārt ba
15. Personai j atlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazin jumu saistīb ar koku
ciršanu pilsētas un ciematu teritorij s (turpm k - Zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina pēc formulas:

Z = KD x Ks x KI x KA x KV x 0,2, kur
Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (Ls),
KD – koka caurmēra koeficents, kas vien ds ar attiecīg koka caurmēru centimetros 1,3 m
augstum no sakņu kakla (cm),
Ks – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarīb no koka sugas.
KI - koka ciršanas iemesla koeficients.
KA - apdzīvotas vietas koeficients.
KV - koka atrašan s vietas koeficients
0,2 - pašvaldības noteiktais koeficients.
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16. Saistošajos noteikumos noteiktie koeficienti ir saskaņ ar LR MK 02.05.2012. noteikumu
Nr.309 ”Noteikumi par koku ciršanu rpus meža” 3.pielikumu.
17. Person m, kuras patvaļīgi veikušas koku ciršanu, j atlīdzina zaudējumi par dabas
daudzveidības samazin šanu.

Ludzas novada domes priekšsēdēt ja

A.Gendele
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1.pielikums
Ludzas novada domes 2012.gada 28.jūnija saistošajiem
noteikumiem Nr.16 „Par koku ciršanu rpus meža
Ludzas novada pašvaldības administratīvaj teritorij ”

KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr.____________
Atļauja izdota_______________________________________________________________
(kam)
___________________________________________________________________________
(adrese)
Zemes gabala adrese

Koka suga

1

2

Koka stumbra
diametrs (cm)
3

Skaits

Cena (Ls)

4

5

Kopā

Atļauja izdota ____________.gada _______.____________________
Atļauja derīga līdz: ________ gada _______.____________________
paši norād jumi darba izpild tājam:
1. Darba izpildīt js atbild par darba drošības un sanit ro noteikumu ievērošanu objekt saskaņ ar
likumdošanu, k arī par darba vietas norobežošanu, un sedz trešaj m person m darba gait radušos
zaudējumus.
2. Darba izpildīt js nodrošina nepieciešamo satiksmes slēgšanu vai ierobežošanu darbības posm (līdz
sarkanajai līnijai), to iepriekš saskaņojot ar VAS “Latvijas valsts ceļi”.
3. Koku ciršanas rezult t radušos atkritumu (zari, saknes, celmi, skaidas) novietošana un glab šana tiem
neparedzēt s viet s ir pamats vainīg s personas saukšanai pie administratīv s atbildības un tai piemērojamas
sankcijas, k das noteiktas LR Administratīvo p rk pumu kodeks .
Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors vai
___________ pagasta p rvaldes vadīt js

____________________

rpus meža augošo koku ciršanas atļaujas vienu eksempl ru saņēmu:
__________.gada_____._________________ _________________ (________________)
(v rds, uzv rds)
(paraksts)

