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Saistošie noteikumi Nr. 8/2016

PAR KOKU CIRŠANU ĀRPUS MEŽA
BURTNIEKU NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Meža likuma 8.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu

1. I. Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi “Par koku ciršanu ārpus meža Burtnieku novadā” (turpmāk –
Noteikumi) nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, publiskās
apspriešanas procedūras kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko
publisko apspriešanu, metodiku zaudējumu aprēķināšanai un samaksas kārtību par
koku ciršanu Burtnieku novada administratīvajā teritorijā.
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2. II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība
3. 2. Persona, kura vēlas cirst kokus ārpus meža vēršas ar iesniegumu Burtnieku novada
pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība). Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
iesniegumam papildus pievienojama kopsapulces lēmuma kopija par koka ciršanu.
4. 3. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža Burtnieku novadā izskata Pašvaldības Ārpus
meža zemēm augošu koku ciršanas izvērtēšanas komisija (turpmāk - Komisija).
5. 4. Komisija pirms lēmuma par koku ciršanu pieņemšanas veic koku apsekošanu dabā un
izvērtē iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem.
6. 5. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža.
7. 6. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Pašvaldības Administratīvo aktu strīdus komisijā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.
9. 7. Gadījumā, ja tiek rīkota publiskā apspriešana par koku ciršanu ārpus meža, lēmumu
pieņem Burtnieku novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome).
10.

11.III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība
12. 8. Publiskā apspriešana rīkojama, ja:
8.1.. koka vai koku grupas ciršana paredzēta publiski pieejamos parkos, kapsētās,
skvēros, alejās, kas ir garākas par 20 metriem;
8.2. koka vai koku grupas ciršana paredzēta sabiedriskās vietās, kur plānota būves
celtniecība vai rekonstrukcija.
9. Publiskā apspriešana nav nepieciešama, ja Noteikumu 8.punktā noteiktajos gadījumos
cērt koku, kura augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi.
10. Publiskās apspriešanas kārtība noteikta Pašvaldības nolikumā.
11.Paziņojumu par Publisko apspriešanu ievieto Pašvaldības mājas lapā
www.burtniekunovads.lv, savukārt informāciju par Publisko apspriešanu ievieto
informatīvajā izdevumā “Burtnieku novada vēstis” un izvieto Pašvaldības pagastu
pārvalžu ēkās.
12. Publiskās apspriešanas sākuma datumu norāda publikācijas paziņojumā. Publiskās
apspriešanas ilgums ir 21 (divdesmit viena) diena.
13. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās
apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. Pēc publiskās
apspriešanas rezultātu apkopošanas Dome pieņem lēmumu par koku ciršanas atļaujas
vai atteikuma izsniegšanu.
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IV. Zaudējumu atlīdzības samaksas kārtība par koku ciršanu
14. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar
koku ciršanu ciemu teritorijās (turpmāk - Zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina pēc
formulas: Z = 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: apbūves zemēs (arī neapgūtās apbūves zeme) – 1; zemē,
uz kuras apbūve nav primārā zemes izmantošana - 0,8.
PK - pašvaldības koeficients – 0,2.
15. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā pēc izrakstītā rēķina Pašvaldības pamatbudžeta kontā.

V. Noslēguma jautājumi
16. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Burtnieku novada pašvaldības
17.10.2012. saistošie noteikumi Nr.15/2012 „Ārpus meža zemēm augošu koku
ciršanas kārtība Burtnieku novadā”.
17. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā
“Burtnieku novada vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

K.Sedvalds
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Burtnieku novada pašvaldības 2016.gada 20.aprīļa saistošajiem noteikumiem
Nr.8/2016
PAR ĀRPUS MEŽA ZEMĒM AUGOŠU KOKU CIRŠANAS KĀRTĪBU
BURTNIEKU NOVADĀ
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

Burtnieku novada pašvaldības dome 2012.gada 17.oktobrī
apstiprināja saistošos noteikumus Nr.15/2012 " Ārpus meža
zemēm augošu koku ciršanas kārtība Burtnieku novadā”.
Pārskatot minētos saistošos noteikumus tika secināts, ka
veicot grozījumus to apmērs pārsniedz saistošo noteikumu
pamata tekstu, līdz ar to lietderīgi ir sagatavot jaunu saistošo
noteikumu projektu.

2.Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža
izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras
kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko
publisko apspriešanu, metodiku zaudējumu aprēķināšanai un
samaksas kārtību par koku ciršanu Burtnieku novada
administratīvajā teritorijā, kā arī veikta redakcionālā
noteikumu uzlabošana.

3.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu
tiks ieskaitīta pašvaldības pamatbudžetā.

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

Saistošie noteikumi nosaka, ka zemes īpašniekiem vai
tiesiskajiem valdītājiem ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas
daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu
Burtnieku novada administratīvajā teritorijā.
Saistošie noteikumi nosaka gadījumus, kad nepieciešama
publiskā apspriešana koku ciršanai ārpus meža, tādejādi
dodot iespēju sabiedrībai piedalīties lēmumu pieņemšanā.
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.
Jautājumā par saistošo noteikumu piemērošanu persona var
vērsties Burtnieku novada pašvaldībā.

5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām

Domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu projekts saskaņots ar Burtnieku novada
pašvaldības Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas
izvērtēšanas komisiju.

K.Sedvalds

