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RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016. GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2/2016 

„Par koku ciršanu ārpus meža Rucavas novada administratīvajā teritorijā” 

 
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 kārtību, kādā ar pašvaldību 

saskaņojama koku ciršana ārpus meža Rucavas novada administratīvajā teritorijā koku ciršanas 

publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, zaudējuma atlīdzības 

aprēķināšanas kārtību un atļaujas izsniegšanas kārtību. 

 

II. Koku ciršanas atļaujas izsniegšanas kārtība  

 

2.  Lai saņemtu atļauju koku ciršanai ārpus meža, persona iesniedz iesniegumu Rucavas novada 

pašvaldībā (1.pielikums). Iesniegumam pievieno zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopiju ar 

iezīmētu plānoto ciršanas vietu. 

3. Persona, iesniedzot dokumentus Rucavas novada pašvaldībā, uzrāda īpašuma vai valdījuma 

tiesību apliecinošus dokumentus. 

4.  Iesniegumus par koka ciršanu ārpus meža Rucavas novada administratīvajā teritorijā izskata un 

lēmumu pieņem Rucavas novada domes koku ciršanas komisija (turpmāk – Komisija). 

5. Komisija pirms lēmuma par koku ciršanu pieņemšanas veic koku apsekošanu dabā un izvērtē 

iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem. 

6.  Komisijas lēmums par atļauju koka ciršanai ārpus meža vai atteikums ir apstrīdams Rucavas 

novada domē. Rucavas novada domes lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa likuma 

noteiktajā kārtībā. 
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7. Ja koku ciršana plānota sabiedrībai nozīmīgos objektos (koki parkos, alejās, koki kā nozīmīgas 

ainavas elementi), Dome organizē publiskās apspriešanas procedūru, izņemot gadījumus, kad šajos 

objektos cērt sausus, kalstošus kokus, vai kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka 

veselību, dzīvību vai īpašumu, vai koku ciršana nepieciešama, lai nodrošinātu optimālu augšanas 

telpu pārējiem kokiem. 

8. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža. 

 

 

III. Publiskā apspriešana  
 

9. Publisko apspriešanu nodrošina Dome. 

10. Publiskai apspriešanai nepieciešamos aprakstus, plānus un foto fiksācijas sagatavo ciršanas 

ierosinātājs. 

11. Pašvaldība nodrošina informācijas par publisko apspriešanu izvietošanu Rucavas novada domes 

administrācijas ēkā un mājas lapā, norādot Publiskās apspriešanas sākuma un beigu datumu. 

12. Publiskās apspriešanas termiņš nevar būt mazāks, kā 3 (trīs) kalendārās nedēļas. 

13. Pēc Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas, Rucavas novada dome pieņem lēmumu par 

koku ciršanas atļaujas vai atteikuma izsniegšanu. 

14. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc Publiskās apspriešanas 

beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums.  

 

 

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība  
 

15. Personām, kuras veic koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības 

samazināšanu, ko aprēķina pēc sekojošas formulas: 

 

Z = KD x Ks x KI x KA x KV x PK, kur 

 

Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR); 

KD – koka caurmēra koeficients, 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; 

apbūves zemēs (arī neapgūtās apbūves zeme) – 1; 

zemē, uz kuras apbūve nav primārā zemes izmantošana - 0,8; 

PK - pašvaldības koeficients.  

16. Zaudējumu aprēķinam piemērojamo pašvaldības koeficentu noteikt: 

0,02- gadījumos kad tiek cirsti koki ainavas kvalitātes uzlabošanai, atbrīvota augšanas telpa 

blakus esošajiem kokiem; 

0,2- pārējos gadījumos. 

17. Ja patvaļīgi nocirstā koka vērtības aprēķināšanai pēc šo noteikumu 15. punkta nav iespējams 

noteikt koku sugu un koka diametru 1,3 m augstumā no sakņu kakla, par koeficentu „Ks” pieņem 2 

un „KD” aprēķina pēc celma diametra, pielietojot MK 29.04.2003. noteikumu Nr.228 „Mežam 

nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība” 5.pielikumā dotās korekcijas tabulas. 

18. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā pēc izrakstītā rēķina Rucavas novada pašvaldības pamatbudžeta 

kontā. 
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Rucavas novada domei 

IESNIEGUMS 

Koku ciršanai ārpus meža  

Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs: 

Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums _________________________________________ 

Personas kods/Reģistrācijas Nr. ________________Kontakttālrunis, epasts __________________ 

Adrese, pasta indekss______________________________________________________________ 

Pilnvarotā persona: 

Vārds, Uzvārds______________________________________ Personas kods_________________ 

Adrese, pasta indekss____________________________ Kontakttālrunis, epasts _______________ 

Pilnvaras Nr._______ Izdošanas datums__________Izdevēja iestāde________________________ 

Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese: 

_______________________________________________________________________________ 

Koku ciršanas pamatojums:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Koku suga(s) 

Stumbra 

diametrs  

1,3 m/h (cm) 

Skaits 

(gab.) 

Izcērtamā 

platība 

(m
2
)  

Aptuvenā 

izcērtamā 

krāja (m
3
) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

1;2;5;6 aili aizpilda ja plānotā ciršana ir ārpus ciema vai pilsētas teritorijas un izcērtamo koku skaits 

pārsniedz 20 gab. 

1;2;3;4 aili aizpilda visos gadījumos ja plānots nocirst līdz 20 kokiem vai  koku ciršana plānota 

pilsētas, ciemu teritorijās. 

 

Pievienoti dokumenti: 

1. Zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopija(s) __________gab. 

2. Citi__________________________________________________________________ 

 

201___.gada_____._________________          ________________  
                                                                                               (paraksts)  

1. pielikums  

Saistošajiem noteikumiem „Par 

koku ciršanu ārpus meža Rucavas 

novada administratīvajā teritorijā” 
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Paskaidrojuma raksts 

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016. GADA 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM Nr.2/2016 

„Par koku ciršanu ārpus meža Rucavas novada administratīvajā teritorijā” 

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.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

2.1. Saistošajos noteikumos tiek noteikta kārtība, kādā tiek saskaņota 

koku ciršana ārpus meža Rucavas novada administratīvajā 

teritorijā, kurš izsniedz atļaujas koku ciršanai, kā arī zaudējumu 

atlīdzības aprēķināšanas kārtība par dabas daudzveidības 

samazināšanu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 3.1. Ir attiecināms  

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 Rucavas novada administratīvās teritorijā esošo 

nekustamo īpašumu īpašnieki un to tiesiskie valdītāji (lietotāji). 

4.3. Saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs estētiskas, 

higiēniskas, ekoloģiski tīras un drošas vides veidošanu un 

uzturēšanu novada administratīvajā teritorijā. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var 

vērsties Rucavas novada domē. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas konsultācijas ar 

sabiedrības pārstāvjiem.  
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