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Lubānā
APSTIPRINĀTS
ar 2015.gada 26.februāra
Lubānas novada domes
sēdes 15.§ lēmumu,
(Protokols Nr.2).

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lubānā
2015.gada 26.februārī

Nr.5

„Par koku ciršanu ārpus meža Lubānas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar „Meža likuma” 8.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 02. maija noteikumu
Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk teksta – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā ar Lubānas
novada pašvaldību (turpmāk tekstā - pašvaldība) saskaņojama koku ciršana ārpus
meža Lubānas novada administratīvajā teritorijā, koku ciršanas publiskās
apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, ka arī
zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības
samazināšanu.
2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Lubānas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža.
II. Koku ciršanas noteikumi
3. Attiecīgās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarota persona
(turpmāk tekstā – iesniedzējs), kurš vēlas veikt koka ciršanu, iesniedz rakstveida
iesniegumu Pašvaldībā.
4. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža Lubānas novada administratīvajā
teritorijā izskata un lēmumus pieņem Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas
speciālists (turpmāk tekstā – speciālists).
5. Speciālists, pirms lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas, veic koka apsekošanu
dabā, izvērtē iesnieguma pamatotību un nepieciešamību rīkot publisko
apspriešanu, nosaka zaudējumu atlīdzināšanas apmēru.
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6. Speciālista izsniegtā koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas
brīža.
7. Speciālista lēmumu par atļauju koku ciršanai ārpus meža vai atteikumu var
apstrīdēt Lubānas novada pašvaldības domē.
III. Publiskā apspriešana
8. Publisko apspriešanu sabiedrībai nozīmīgos gadījumos par koku ciršanu pilsētā un
ciemu teritorijās rīko, ja koku ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta apkārtējās
vides ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte.
9. Publisko apspriešanu sabiedrībai nozīmīgos gadījumos nerīko, ja paredzēta
nokaltušu vai bojātu koku ciršana.
10. Lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību pieņem speciālists. Lēmumā
nosaka publiskās apspriešanas laiku, atbildīgo sekretāru, nepieciešamo materiālu
un informācijas apmēru (plāns ar projektēto situāciju un cērtamiem kokiem,
situācijas fotofiksācija), kas jāsagatavo iesniedzējam un citas prasības.
11. Informāciju par publisko apspriešanu izvieto redzamā vietā pašvaldības ēkā un
pašvaldības mājas lapā internetā.
12. Publiskās apspriešana noris ne mazāk kā piecas darba dienas. Publiskā
apspriešana uzskatāma par uzsāktu no datuma, kad paziņojums par publisko
apspriešanu publicēts pašvaldības mājas lapā internetā.
13. Publiskās apspriešanas laikā ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar publiskās
apspriešanas informāciju un līdz noteiktajam termiņam rakstiski iesniegt
speciālistam atsauksmes, priekšlikumus vai ierosinājumus.
14. Publiskās apspriešanas rezultātus apkopo speciālists un pieņem attiecīgu
lēmumu.
IV.

Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

15. Zaudējumu aprēķināšanu un atlīdzināšanu par dabas daudzveidības samazināšanu
saistībā ar koku ciršanu Lubānas novada teritorijā nosaka Ministru kabineta
2012.gada 2.maija noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.
16. Lubānas novada pašvaldības zaudējumu atlīdzības koeficients par dabas
daudzveidības samazināšanu:
1
- koks būtiski ietekmē ainavu, tās vērtība tiks samazināta;
0,5
- koks būtiski ainavu neietekmē;
0
- koks aizsedz vizuāli augstvērtīgu vai unikālu ainavu, vai
kultūrvēsturisku objektu, ar koka nogriešanu tiks sakārtota vide,
ainavas kvalitāte tiks uzlabota.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošie noteikumi Nr.5
„Par koku ciršanu ārpus meža Lubānas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā”
Norādāmā informācija

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Noteikumu

1.1. 2012. gada 02. maija Ministru kabineta noteikumi
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nepieciešamības
pamatojums

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 noteikumu satura 2.1.Saistošajos noteikumos tiek noteikta kārtība, kādā tiek
izklāsts
saskaņota koku ciršana ārpus meža Lubānas novada
administratīvajā teritorijā.
2.2. Saistošie noteikumi paredz koku ciršanas publiskās
apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko
apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas
kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu.
3. Informācija par
3.1. Nav attiecināms
plānoto noteikumu
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
4.1. Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
plānoto noteikumu
4.2. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu
ietekmi uz
tiesiskais regulējums, ir Lubānas novada administratīvās
uzņēmējdarbības vidi
teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieki un to
pašvaldības teritorijā
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
5.1. Personas jautājumos par koku ciršanu var vērsties
administratīvajām
Lubānas novada pašvaldībā.
procedūrām
6. Informācija par
6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas
konsultācijām ar
konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.
privātpersonām
Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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Tālis Salenieks

