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Iecavas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada domes
11.12.2012. lēmumu
(prot.Nr.15, 13.p.)

Iecavas novada domes
Saistošie noteikumi Nr.19
„Par koku ciršanu ārpus meža Iecavas novadā”
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta ceturto daļu,
Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”
22.punktu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1.
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
Iecavas novada teritorijā.
1.2.

Noteikumi ir saistoši visiem zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem
neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā
vai zemesgrāmatā.

1.3.

Šo noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē SIA „Dzīvokļu komunālā
saimniecība” dārzkopības speciālists.

2. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība
2.1. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža Iecavas novadā izskata SIA
„Dzīvokļu
komunālā saimniecība” dārzkopības speciālists, kas objektu apseko, aprēķina zaudējumus
par dabas daudzveidības samazināšanu un iesniedz aprēķinu Iecavas novada domē rēķina
izrakstīšanai. Iesnieguma veidlapas saturu nosaka šo noteikumu 1.pielikums.
2.1.1. ja koku ciršana nepieciešama būvniecības īstenošanai, tad būvprojekti jāsaskaņo ar
dārzkopības speciālistu;
2.1.2. ja koku ciršanas lietderības izvērtēšanai nepieciešams eksperta atzinumus, eksperta
pakalpojumus apmaksā iesnieguma iesniedzējs.
2.2. SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” dārzkopības speciālista lēmumu var apstrīdēt
Iecavas novada domē. Domes lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā.

2.3. Izsniegtās atļaujas koku ciršanai nedrīkst realizēt laika periodā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam.
2.4. Atļaujas derīgas 1 (vienu) gadu no izsniegšanas brīža.
3. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība
3.1. Publiskā apspriešana rīkojama, ja paredzēta koku bez bojājumu pazīmēm retināšana
publiskos skvēros, parkos, valsts un pašvaldības autoceļu aizsargjoslās.
3.2. Publisko apspriešanu par koku ciršanu ierosina pēc SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”
dārzkopības speciālista iniciatīvas.
3.3. Publisko apspriešanu izsludina Iecavas novada dome.
4. Zaudējumu atlīdzības samaksas kārtība par koku ciršanu
4.1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža” 3.pielikumu, Iecavas novadā noteikti zaudējumu atlīdzības koeficienti
par dabas daudzveidības samazināšanu (2. pielikumā).
Zaudējumus aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
Z = Kd x Ks x Ki x Ka x Kv x Kp,
kur
Z – zaudējumu atlīdzības vērtība (Ls);
Kd – koka caurmēra koeficients, kas vienāds ar attiecīgā koka caurmēru
(diametru) centimetros 1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm);
Ks – koku sugas koeficients;
Ki – koka ciršanas iemesla koeficients;
Ka – apdzīvotās vietas koeficients;
Kv – koka atrašanās vietas koeficients;
Kp – pašvaldības noteiktais koeficients par dabas daudzveidības samazināšanu.
4.2. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā pēc izrakstītā rēķina Iecavas novada pašvaldības speciālā
budžeta kontā.
5. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
5.1. Par šo noteikumu neievērošanu piemēro administratīvo atbildību saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Domes priekšsēdētājs

J.Pelsis

1.Pielikums
Iecavas novada domes 11.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.19
„Par koku ciršanu ārpus meža Iecavas novadā”
PIETEIKUMS
Koku ciršanai ārpus meža
Iecavas novada pašvaldības teritorijā
Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:
Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums ______________________________
Personas kods/Reģistrācijas Nr. ___________________________________________
Dzīves vieta / Adrese
________________________________________________________________________________
________________ Tālrunis ________________
Pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds _______________________________________________________
Dzīves vieta __________________________________ Tālrunis ________________
Pilnvaras Nr._______________ Izdošanas datums ___________________________
Izdevēja iestāde _______________________________________________________
Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese:
_____________________________________________________________________
Koku ciršanas pamatojums:______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Zemes vienības
kadastra apzīmējums

Zemes
vienības
kopplatība
(ha)

Koku suga

Izcērtamo
koku skaits
(gab.)

Plānotais veicamo darbu laika posms:______________________________________
Pievienoti dokumenti:
1.
2.
3.
4.

Zemes grāmatas apliecības kopija.
Zemes robežu plāna kopija.
Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.
_____________________________________________________________

20__.gada ____ . ____________________
Iesniedzēja paraksts _____________________

2. Pielikums
Iecavas novada domes 11.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.19
„Par koku ciršanu ārpus meža Iecavas novadā”
Iecavas novadā noteiktie pašvaldības koeficienti zaudējumu atlīdzībai
par dabas daudzveidības samazināšanu
1. Parastais ozols

1,00

2. Parastais osis

0,75

3. Parastā kļava, parastā liepa, āra un purva bērzi, parastais kadiķis

0,6

4. Parastā egle, parastā priede, parastā goba, parastā vīksna, parastā īve, parastais
skābardis un nenosauktie citzemju sugas koki
0,5
5. Parastais pīlādzis, parastā ieva, baltalksnis, baltais vītols, papele, blīgzna
(pūpolvītols),
hibrīdais alksnis, ošlapu kļava, parastā apse, šķetra, rietumu tūja, trauslais vītols
0,3
6. Visu sugu bojātie un slimie koki (izņemot gadījumus, kad atļauts cirst bez pašvaldības atļaujas)
0,1

