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APSTIPRINĀTI 

ar Kuldīgas novada Domes  
2010.gada 27.maija sēdes lēmumu 

(prot.Nr.9, p.56) 
 

Saistošie noteikumi Nr.2010/13 
 

”Par Kuldīgas novada teritorijas labiekārtošanu, apstādījumu uzturēšanu un 
aizsardzību” 

Kuldīgā, Kuldīgas nov. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada pašvaldības 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem 

Nr.2013/29) 
 

                     Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 
 43.panta pirmās daļas 9.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi „Saistošie noteikumi par Kuldīgas novada 
teritorijas labiekārtošanu, apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” (turpmāk tekstā – 
noteikumi) nosaka kārtību, pagalmu, ietvju, ielu un citu objektu labiekārtošanā, apstādījumu 
uzturēšanā un aizsardzībā Kuldīgas novadā. 

2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Kuldīgas novadā. 
3. Noteikumi ir saistoši visā Kuldīgas novada teritorijā neatkarīgi no zemes, ēkas vai cita 

objekta piederības.  
4. Noteikumos lietotie termini un to skaidrojums: 

4.1. Apstādījumi (zaļumstādījumi) – mērķtiecīgi stādīti, sēti un kopti apstādījumu augi, kā 
arī tie savvaļā ieaugušie augi, kas saglabājami. 

4.2. Kokaugs avārijas stāvoklī – koks vai krūms ar vizuāli redzamiem bojājumiem: 
pacēlusies sakņu sistēma, sasvēries vai ieplaisājis stumbrs, koks ir sašķēlies vai nolūzuši 
tā galvenie zari vai galotne u.c, kuri izraisa riska situāciju, apdraudot cilvēku veselību 
vai dzīvību, personu īpašumu. 

4.3. Koka sakņu sistēmas rajons – koka vainaga diametra horizontālā projekcija uz zemes 
virsmas. 

4.4. Parks – teritorija ar apstādījumiem, kurā ietilpst mazās arhitektūras formas (soliņi, 
skulptūras, atkritumu urnas, bērnu rotaļlaukuma elementi, lapenes u.c.). 

4.5. Sabiedriskie apstādījumi – visai sabiedrībai brīvi pieejamas apstādījumu platības uz 
pašvaldības, valsts vai privātā īpašumā esošas zemes. 

4.6. Skvērs – neliels laukums ar apstādījumiem, kuru parasti ierīko pie sabiedriskām ēkām 
un dzīvojamos kvartālos. 

4.7. Pilsēta un ciems – apdzīvotas vietas saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likumā definēto. 

 
II. Teritorijas apsaimniekošana Kuldīgas pilsētā 
 
5. Apsaimniekojamās platības Kuldīgas pilsētā tiek nodotas apsaimniekošanā ar Domes 

lēmumu un apsaimniekojamās platības robežas tiek norādītas apsaimniekošanas plānā. 



 
 

6. Par kārtību ielās, pagalmos, parkos, skvēros un citās platībās, kuras nav nodotas 
apsaimniekošanā juridiskām vai fiziskām personām, ir atbildīgi: 
6.1. dzīvojamo māju apsaimniekotāji, dzīvokļu īpašnieku, vai to pilnvarotās personas - par 

apsaimniekošanā nodotajām dzīvojamo māju teritorijām un apstādījumiem līdz ielai; 
6.2. fiziskās un juridiskās personas, kam piešķirta nomā pašvaldības zeme - par iznomātajām 

teritorijām un apstādījumiem līdz ielai; 
6.3. zemes īpašnieks vai tā pilnvarotā persona - par apstādījumiem īpašumā esošajā 

zemesgabala teritorijā un apstādījumiem līdz ielai; 
6.4. kopīpašuma gadījumā, ja līgums līdzīpašnieku starpā neparedz citu kārtību, zemes 

īpašnieki - par apstādījumiem īpašumā esošajā zemes gabala teritorijā un apstādījumiem 
līdz ielai; 

6.5. sabiedriskā transporta maršrutu galapunktos, autoostā un pieturvietās - attiecīgo 
transporta organizāciju vadītāji ; 

6.6. pilsētas ielu caurteku, kontrolaku un lietus ūdens aku komunikāciju īpašnieki vai 
valdītāji par šo komunikāciju tīrīšanu; 

6.7. apakšzemes komunikāciju un to kontrolaku īpašnieki vai valdītāji – par tehnisko 
stāvokli līdz to pieslēgumam pie kopējā tīkla; 

6.8. inženierkomunikāciju īpašnieki vai valdītāji - par inženierkomunikāciju akām 
(ūdensvads, gāze, siltumtrases drenāža, lietus kanalizācija, u.c.), seguma virs pazemes 
inženierkomunikācijām labošanu, kā arī inženierkomunikāciju avāriju dēļ radušos 
apledojuma likvidēšanu; 

6.9. kapsētu apsaimniekotāji - par apstādījumiem visās Kuldīgas kapsētās un tiem nodotajās 
platībās. 

7. Juridiskajām un fiziskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai valdījumā atrodas ēkas, 
būves vai teritorijas, ir pienākums par saviem līdzekļiem savā teritorijā: 
7.1. veikt ietvju, zaļo zonu, caurteku un grāvju tīrīšanu visā teritorijā, nepieļaujot 

apstādījumu piesārņošanu ar sadzīves, ražošanas un celtniecības atkritumiem, 
notekūdeņiem, augiem un videi kaitīgām vielām; 

7.2. veikt nepieciešamo diametru caurteku ierīkošanu, atklāto novadgrāvju iekārtošanu un 
tīrīšanu, lai panāktu grunts un virszemes ūdeņu regulāru caurlaidi; 

7.3. nepieļaut apstādījumu aizaugšanu ar nezālēm; 
7.4. atrakt zālienu no ietvju un ielu apmalēm vismaz divas reizes sezonā; 
7.5. sausā laikā laistīt kokus, krūmus, puķes un zālienu; 
7.6. regulāri tīrīt dabīgās vai mākslīgās ūdenstilpnes un virszemes notekūdeņu grāvjus; 
7.7. nodrošināt visu apstādījumu elementu sagatavošanu ziemošanai un ziemošanas 

materiālu novākšanu pavasarī; 
7.8. nepieļaut apstādījumu izmīdīšanu, izbraukāšanu, smilts, sniega un ledus uzkrāšanu 

sabiedriskajos apstādījumos, izņemot speciāli norādītās vietās; 
7.9. nepieļaut apstādījumu pārpurvošanos, kā arī nopludināšanu ar ūdeņiem; 
7.10. apzāģēt koku un krūmu zarus gar ietvēm un brauktuvēm vietās, kur tiek traucēta gājēju 

un autotransporta pārvietošanās 
 

8. Par apstādījumu saglabāšanu teritorijās, kurās tiek veikti būvdarbi vai remonts, atbildīgs ir 
būvētājs.  

 
III. Apstādījumi Kuldīgas pilsētā un pagastu ciemu teritorijās 
 
9. Visi apstādījumi pilsētas un ciemu teritorijās (neatkarīgi no zemes piederības) ir 

aizsargājams pilsētas un ciemu apstādījumu fonds ar sabiedrisku vērtību. 
10. Jebkuru apstādījumu patvarīga stādīšana pilsētas un ciemu publiskajās teritorijās aizliegta.  
11. Apzaļumošanu un apstādījumu rekonstrukciju daudzdzīvokļu namu pagalmos un publiski 

pieejamos zemesgabalos vai to daļās neatkarīgi no to piederības, atļauts veikt pēc 



 
 

apstādījumu plāna izstrādes un tā saskaņošanas ar Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības 
nodaļu. 

12. Privāto īpašumu apzaļumošana veicama saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
13. Pašvaldības iznomātajās un apsaimniekošanai nodotajās teritorijās, kurās nav sabiedriskie 

apstādījumi, koku stādīšana ir atļauta, ja saņemta Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības 
nodaļas atļauja. 

14. Stādīt kokus, krūmus pilsētas ielu sarkano līniju robežās ir atļauts, ja saņemta Kuldīgas 
novada pašvaldības Būvniecības nodaļas atļauja un nepieciešamības gadījumā arī rakšanas 
atļauja. 

15. Koku ciršanu un vainagu veidošanu pilsētā vai ciemu teritorijās, neatkarīgi no koku 
atrašanās vietas un piederības, atļauts veikt tikai pēc koku ciršanas atļaujas saņemšanas 
Kuldīgas novada pašvaldībā, izņemot šādus gadījumus: 
15.1. koks atrodas avārijas stāvoklī. Pēc šāda koka nociršanas triju darba dienu laikā par to 

jāinformē Kuldīgas novada pašvaldības vides speciālists; 
15.2. cērtot, stādot vai veidojot augļu kokus un ogulājus, krūmus, puķu dobes un zālienus 

ģimenes māju apstādījumos. 
16. Krūmu ciršanu, dzīvžogu, puķu un citu apstādījumu elementu veidošanu sabiedriskajos 

apstādījumos atļauts veikt pēc saskaņošanas ar Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības 
nodaļu. 

17. Nododot ekspluatācijā būvobjektus, kuru plānošanas un arhitektūras uzdevumā ir ietvertas 
prasības labiekārtojumam, nepieciešams atzinums par šo darbu veikšanu atbilstoši 
projektam. 

18. Veicot projektēšanu un būvdarbus jāievēro: 
18.1. likumdošanā un būvnormatīvos paredzētos vides aizsardzības pasākumus; 
18.2. koka sakņu sistēmas rajonā kabeļus un cauruļvadus jāiegulda nepārcērtot koku 

saknes. Ja darbu veikšanas gaitā saknes tiek bojātas, bojāto sakņu gali jānolīdzina un 
tranšeja jāpiepilda ar barības vielām bagātu augsni (skat. 1. un 3.zīm.); 

18.3. koku stumbru, nebojājot koka mizu, 2,5 m augstumā no augsnes jāapliek ar dēļu 
vairogu. Koku sakņu sistēmas rajonā jāuzber 20 cm biezs grants vai šķembu slānis, 
kurš lielu slodžu (smago autotransporta pārvietošanās) gadījumā jānosedz ar tērauda 
plātnēm (skat. 2.zīm.); 

18.4. būvju pamatu būvēšana koku sakņu sistēmas rajonā nav atļauta. Ja šādu būvdarbu 
veikšanas gaitā tiek pārcirstas vai citādi bojātas koku saknes, pārcirsto bojāto sakņu 
gali jānolīdzina un tranšeja jāpiepilda ar barības vielām bagātu augsni (skat. 3. zīm.); 

18.5. paaugstinoties vai pazeminoties koka apkārtējam grunts līmenim vairāk kā par 30 
cm, visapkārt kokam jāizveido reljefa maiņas atbalstsiena (skat.4.,5. zīm.); 

18.6. veidojot koka sakņu sistēmas rajonā cieto materiālu iesegumu, atstarpēm starp 
seguma elementiem jāaizņem vismaz 5% no kopējā seguma laukuma; koka sakņu 
sistēmas vienlaidu iesegšana pieļaujama, veidojot gaisa un ūdens drenāžu. 

18.7. visos gadījumos, kad būvdarbu vai remonta darbu dēļ nepieciešams bojāt, pārstādīt 
vai likvidēt apstādījumu elementus vai mazās arhitektūras formas, projektā 
nepieciešams paredzēt apstādījumu vai mazo arhitektūras elementu atjaunošanu un 
jaunu apstādījumu veidošanu.  

19. Pagastu teritorijās esošajā gatvēs, parkos, alejās, skvēros, koku rindās koku ciršanu vai 
vainagu veidošanu jāsaskaņo Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļā. 

 
IV. Atļaujas izsniegšana  
 
20. Kokaugu ciršanas atļaujas izsniegšanas kārtība: 

20.1. personai, kura vēlas nocirst kokus vai likvidēt krūmus, jāiesniedz Kuldīgas novada 
pašvaldības Būvniecības nodaļā motivēts iesniegums; 



 
 

20.2. iesniegumu, pēc iesniegumā norādīto kokaugu apsekošanas, izskata Apstādījumu 
uzraudzīšanas komisija (turpmāk - komisija) 5 (piecu) darba dienu laikā no 
iesnieguma saņemšanas dienas un pieņem lēmumu par ciršanas atļaujas izsniegšanu 
vai sniedz motivētu atteikumu. Kokaugu apsekošanu veic komisija vai pilsētas ainavu 
arhitekts, vadoties pēc komisijas darba nolikuma; 

20.3. pieņemot lēmumu par ciršanas atļaujas izsniegšanu, komisija nosaka apstādījumu 
atjaunošanas vērtības lielumu; 

20.4. ciršanas atļauja tiek izsniegta pēc apstādījumu atjaunošanas vērtības samaksas 
Kuldīgas novada pašvaldības norēķinu kontā. 

21. Par komisijas izbraukumu ieinteresētajai personai jāmaksā par pakalpojumu saskaņā ar 
1.pielikuma 5.tabulu. 

22. Kuldīgas novada teritorijas apstādījumu atjaunošanas vērtību, kā arī nodarīto zaudējumu 
apmērus nosaka pēc pielikumā Nr.1 noteiktās metodikas. 

23. Noteikumu 21.punktā iekasētās summas tiek ieskaitītas Kuldīgas novada pašvaldības 
budžetā. Šos līdzekļus var izlietot: 

23.1. stādāmā materiāla izaudzēšanai un iegādei; 
23.2. apstādījumu projektēšanai, ierīkošanai, atjaunošanai un kopšanai; 
23.3. labiekārtošanā, kas saistīta ar apzaļumošanu un bērnu rotaļu laukumiem.  

24. Iekasēto līdzekļu izlietojumu plāno un priekšlikumus izstrādā Kuldīgas novada pašvaldības 
Attīstības pārvalde sadarbībā ar Finanšu un ekonomikas nodaļu.  

 
V. Pārkāpumi un to novēršana 
 
25. Personas, kuras pārkāpj šos noteikumus, ir saucamas pie administratīvās atbildības. 
26. Sabiedrisko apstādījumu, publiski pieejamo vietu, pagalmu un ielu teritorijā aizliegts: 

26.1. staigāt pa puķu, krūmu un koku stādījumiem; par šā noteikuma pārkāpšanu var izteikt 
brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 15,00 euro; 

26.2. lauzt zarus, krūmus, plūkt lapas, ziedus un augļus; par šā noteikuma pārkāpšanu var 
izteikt brīdinājumu vai uzlikt sodu līdz 25,00 euro; 

26.3. celt teltis, kurt ugunskurus, dedzināt zāli, ķert un iznīcināt savvaļas dzīvniekus un 
putnus, postīt putnu ligzdas; par šā noteikuma pārkāpšanu var izteikt brīdinājumu vai 
uzlikt naudas sodu līdz 75,00 euro; 

26.4. mazgāt veļu, transportlīdzekļus un dzīvniekus ūdenstilpnēs, kas atrodas apstādījumos; 
par šā noteikuma pārkāpšanu var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 45,00 
euro; 

26.5. novietot vai glabāt transportlīdzekļu atliekas vai rezerves daļas; par šā noteikuma 
pārkāpšanu var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 75,00 euro; 

26.6. pilsētā un ciemu teritorijās tecināt koku sulu, bojāt koku mizu, piestiprināt kokiem 
uzrakstus, vadus un citus priekšmetus, dzīt kokos naglas un āķus, žāvēt veļu koku 
zaros; par šā noteikuma pārkāpšanu var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 
25,00 euro; 

26.7. novietot transportlīdzekļus apstādījumos bez saskaņojuma ar apstādījumu 
īpašniekiem; par šā noteikuma pārkāpšanu var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas 
sodu līdz 15,00 euro; 

26.8. piegružot apstādījumus un ūdenstilpnes ar atkritumiem; par šā noteikuma pārkāpšanu 
var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 75,00 euro; 

26.9. pilsētā un ciemu teritorijās iebūvēt kokus ēkās un būvēs, apkraut koku vai tā sakņu 
sistēmu ar malku, būvmateriāliem vai citiem priekšmetiem, novietot apstādījumos 
materiālus, kas veicina apstādījumu kaitēkļu izplatīšanos; par šā noteikuma 
pārkāpšanu var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 45,00 euro; 

26.10. patvaļīgi ierīkot sakņu dārzus, stādīt kokus, krūmus un puķu dobes; par noteikumu 
pārkāpšanu var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 75,00 euro; 



 
 

26.11. ierīkot sniega vai ledus izgāztuves, novietot sniegu apstādījumu platībās, ja tas 
apdraud stādījumus; par šā noteikuma pārkāpšanu var izteikt brīdinājumu vai uzlikt 
naudas sodu līdz 45,00 euro; 

26.12. izliet sālsūdeni vai citus videi bīstamus šķīdumus un vielas apstādījumos un to 
tuvumā; par šā noteikuma pārkāpšanu var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu 
līdz 45,00 euro. 

 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada pašvaldības 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem 
Nr.2013/29) 
27. Sabiedriskajos apstādījumos bez saskaņošanas ar Kuldīgas novada pašvaldību aizliegts:  

27.1. organizēt atrakcijas, gadatirgus, uzstādīt pagaidu būves, ierīkot tirdzniecības vietas u.c.; 
27.2. izmantot apstādījumu teritorijas transporta līdzekļu pieturām, preču iekraušanas un 

izkraušanas piestātnēm; 
27.3. organizēt izjādes un izklaides braucienus ar zirgiem vai velosipēdiem; 
27.4. par šo noteikumu neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 75,00 

euro.  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada pašvaldības 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem 

Nr.2013/29) 
28. Šo noteikumu izpildi kontrolē pašvaldības policija, valsts policija, Kuldīgas novada Domes 

Apstādījumu uzraudzības komisija. 
 
VI. Zaudējumu atlīdzība 
 
29. Par īpaši aizsargājamā koka vai koku īpaši aizsargājamā teritorijā nociršanu vai citādu tā 

iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tas izdarīts pārkāpjot šo noteikumu prasības, vainīgajai 
personai jāatlīdzina zaudējumi desmitkāršā apmērā no lietaskokiem noteiktās atjaunošanas 
vērtības. 

30. Pārējos gadījumos, ja kokaugu ciršana vai iznīcināšana notikusi, pārkāpjot šo noteikumu 
prasības vainīgajai personai, jāatlīdzina zaudējumi kokaugu atjaunošanas vērtības apmērā. 

31. Zaudējumu apmēru aprēķina pēc pielikumā Nr. 1. noteiktās metodikas. 
32. Ja persona, kura ir vainīga šo noteikumu pārkāpšanā nenovērš ar savu darbību vai 

bezdarbību radītās sekas, tad to veic pašvaldība par saviem līdzekļiem. Visi izdevumi, kas 
radušies pašvaldībai, šo darbību rezultātā jāatlīdzina vainīgajai personai. 

 
VII. Noslēguma jautājumi 
 
33. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kuldīgas novada vēstis” 

un ievietoti pašvaldības mājas lapā www.kuldiga.lv. 
34. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma ”Par pašvaldībām” 

45.panta noteiktajā kārtībā. 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētāja       I.Bērziņa 

 



 
 

 



 
 

 

Instrukcija 

Par Kuldīgas pilsētas un ciemu teritoriju  
apstādījumu atjaunošanas vērtības un nodarīto 

zaudējumu aprēķināšanas metodiku un izdarīto pārkāpumu dokumentēšanas kārtību 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada pašvaldības 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem 

Nr.2013/29) 
 

1. Kuldīgas novada pašvaldība nosaka un aprēķina: 
1.1. Apstādījumu atjaunošanas vērtību, kas ir Kuldīgas pašvaldības noteikta maksa par 

likvidējamiem kokiem, krūmiem, puķēm, zālienu un zemsedzi un kuru, vadoties no 
Kuldīgas novada Domes Apstādījumu uzraudzības komisijas sastādītā akta, aprēķina 
saskaņā ar šīs instrukcijas 1.- 4. tabulām, izņemot sekojošus gadījumus: 

1.1.1. tiek veikti apstādījumu sakopšanas darbi sabiedriskajos apstādījumos, kā arī 
cērtot sausos un avārijas stāvoklī esošus kokus tai skaitā kokaugus, kas bojā ēkas 
un būves; 

1.1.2. apstādījumu sakopšanas darbus finansē pašvaldība; 
1.1.3. apstādījumu atjaunošanas vērtības maksa ir atcelta. 

1.2. Zaudējumus, kas radušies bojājot vai iznīcinot apstādījumu augus, aprēķina atbilstoši 
sastādītam aktam par zaudējumiem (pielikums Nr.2) sekojošos gadījumos un apmērā: 

1.2.1. nocirsts koks bez koku ciršanas atļaujas vai bez saskaņošanas ar pilsētas ainavu 
arhitektu iznīcināti apstādījumu elementi (krūmi, puķu dobes, zāliens u.c.) 
publiskajās vietās – zaudējumus aprēķina 5-kārtīgā iznīcināto apstādījumu 
elementu atjaunošanas vērtības apmērā; 

1.2.2. nodarīto bojājumu dēļ koki vai pārējie sabiedrisko apstādījumu elementi 
zaudējuši dekoratīvo vērtību (novīst, nokalst, maina lapu un ziedu krāsu u.t.t) vai 
pilnīgi iet bojā indīgu vielu, gāzu, rūpniecības atkritumu, rakumu, gruntsūdens 
līmeņa maiņu un citu darbību rezultātā - zaudējumus aprēķina 5-kārtīgā iznīcināto 
apstādījumu elementu atjaunošanas vērtības apmērā;  

1.2.3. tiek bojāti koki, taču bojājuma dēļ tie nav zaudējuši savu augt spēju - zaudējumus 
aprēķina 3-kārtīgā bojāto koku atjaunošanas vērtības apmērā; 

1.2.4. nesaņemot koku ciršanas komisijas rakstisku atļauju, tiek veidots vainags vai 
apzāģēti zari augošiem kokiem - zaudējumus aprēķina 3 -kārtīgā bojāto koku 
atjaunošanas vērtības apmērā. 

1.3. Maksu par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šīs instrukcijas 5.tabulu. 
2. Fiziskās un juridiskās personas šīs instrukcijas 1.1. punktā kārtībā noteiktās maksas iemaksā, 

Kuldīgas novada pašvaldības budžetā. 
3. Apstādījumu atjaunošanas vērtību aprēķina saskaņā ar šīs instrukcijas 1.-4.tabulām, 

pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes Apstādījumu uzraudzības komisijas sastādītu aktu. 
4. Koku vērtēšanai mēra stumbra caurmēru krūšu augstumā (1,3 m) un vērtību nosaka pēc 

1.tabulā noteiktām caurmēra pakāpēm un koku sugu vērtības grupām. Ja koka caurmēru un 
vērtības grupu nevar noteikt, tad caurmēru aprēķina izmērot celmu un pēc celmu caurmēra 
korekcijas tabulām vērtē kā A vērtības grupas koku. 

5. Apstādījumu elementu bojāšanas vai iznīcināšanas gadījumā, Kuldīgas novada Domes 
Apstādījumu uzraudzības komisija, piedaloties pārkāpējam vai tā pārstāvim, sastāda aktu. 
Aktā uzrāda nodarītos zaudējumu un tā apmērus naudas summā, vainīgās datus, un citu 
informāciju, kas nepieciešama materiālās atbildības pierādīšanai. 

1.pielikums 



 
 

6. Ja pārkāpējs neatrodas vai neierodas pārkāpuma vietā, viņam rakstiski paziņo par akta 
sastādīšanas laiku un vietu. Ja pārkāpējs (pārstāvis) pēc izsaukuma neierodas, aktu sastāda 
bez viņa klātbūtnes, piedaloties diviem pieaicinātiem. Par neierašanos aktā izdara atzīmi. 
Aktam pievieno apstiprinājumu par paziņojuma izsniegšanu. Ja pārkāpumu izdara 
nepilngadīgās personas, akta sastādīšanā pieaicina viņu vecākus vai aizbildņus. 

7. Aktu par apstādījumiem nodarītiem zaudējumiem kopā ar prasību 15 dienu laikā labprātīgi 
atlīdzināt nodarītos zaudējumus, izsniedz vai nosūta pārkāpējam. 

8. Pārkāpējam labprātīgi neatlīdzinot nodarītos zaudējumus, tos piedzen tiesas ceļā. 

Apstādījumu atjaunošanas vērtības maksas 
kokiem Kuldīgas pilsētas un ciemu teritoriju apstādījumos (euro par koku ) 

Tabula Nr.1 

  Koku vērtības grupas 
Koka caurmērs 1.3m 

augstumā (cm) A B C 
Stādi, sējeņi 1,68 0,84 0,34 

8-14 8,39 3,36 1,68 
15-19 16,79 6,72 3,36 
20-29 25,18 10,07 5,04 
30-39 33,58 13,43 6,72 
40-49 41,97 16,79 8,39 
50-59 50,37 20,15 10,07 
60-69 58,76 23,51 11,75 
70-79 67,16 26,86 13,43 

80 un vairāk 75,55 30,22 15,11 
    

Koku vērtības grupas : 
A - priede, egle, ozols, osis un visi svešzemju skuju un lapu koki. 
B - purva un āra bērzs, zirgkastaņa, liepa, goba, vīksna, vītols, parastā kļava. 
C - melnalksnis, baltalksnis, papele, apse, pīlādzis, ieva, ošlapu kļava u.c. koki. 
    
 
  

Apstādījumu atjaunošanas vērtības maksas 
krūmiem Kuldīgas pilsētas un ciemu teritoriju apstādījumos (euro par krūmu) 

 
Tabula Nr.2.   
Vecuma grupas Kvalitātes grupas 
  A B 
līdz 5 gadiem (nesacerojuši) 5,04 0,34 
5 - 10 gadiem ( sacerojuši) 15,11 1,68 
virs 10 gadiem ( pieauguši) 10,07 0,84 
   



 
 

Kvalitātes grupas: 
A - skuju krūmi, mūžzaļi krūmi, krāšņi ziedoši, potēti krūmi un rododendri. 
B - pārējie apstādījumu krūmi.   

 
Apstādījumu atjaunošanas vērtības maksas dzīvžogiem 

Kuldīgas pilsētas un ciemu teritoriju apstādījumos (euro par 1 m dzīvžoga) 
Tabula Nr.3.  

Vecuma grupas Vienrindas žogs 
Divu vai vairāk rindu 

žogs 
līdz 5 gadiem 0,84 1,68 
5 - 20 gadiem 1,68 3,36 

 

Apstādījumu atjaunošanas maksas apstādījumu  
 elementiem Kuldīgas pilsētā  un ciemu teritorijās  

Tabula Nr. 4.   

Apstādījumu elementi Mērvienība 
Maksa par mērvienību 
 ( euro) 

Ziemcietes gb. 0,50 
Viengadīgās un divgadīgās puķes gb. 0,17 
Sīpolpuķes gb. 0,21 
Zāliens m2 1,49 
Pļavas tipa zāliens m2 1,17 

 
 
 

Maksa par pakalpojumu 
Tabula Nr. 5. 

Pakalpojuma veids Mērvienība Maksa par 1 vienību 
(euro) 

Apstādījumu uzraudzības 
komisijas izsaukšana 

adrešu skaits 1.00 

   
 
 

 
 
Vides speciāliste:       D.Jansone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
KULDĪGAS NOVADA DOME 

APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪŠANAS KOMISIJAS 

AKTS Nr._______ 
par apstādījumu un labiekārtošanas elementu bojāšanu 

vai iznīcināšanu 
 

Kuldīgas novads       20__g.”____”___________ 
 
Mēs, apakšā parakstījušies________________________________________________ 

 
akta sastādītāju vārds, uzvārds, adrese, amats 

sastādījuši šo aktu ______________________________________________________ 
akta sastādīšanas vieta 

klāt esot ______________________________________________________________ 
vārds, uzvārds, adrese, amats 

 
 

 
par sekojošu apstādījumu noteikumu pārkāpumu: 

1. Pārkāpuma veids __________________________________________________ 

2. Pārkāpuma izdarīšanas vieta un laiks ___________________________________ 
parka, skvēra, ielas nosaukums 

 

 

3. Kas un kad atklājis pārkāpumu ______________________________________ 
vārds, uzvārds, adrese, amats 

 

4. Pārkāpējas organizācijas nosaukums, adrese  ___________________________ 
 

5. Pārkāpēji________________________________________________________ 
vārds, uzvārds, adrese, nodarbošanās 

 

 

 

Paraksti: 

 

 

 

Vides speciālists:   

2.pielikums 


