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KULDĪGĀ 
 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2012/30 

APSTIPRINĀTI 
ar Kuldīgas novada Domes  

2012.gada 29.novembra 
sēdes lēmumu (prot. Nr.15, p.48.) 

Precizēti 
ar Kuldīgas novada Domes  

2013.gada 31.janvāra 
sēdes lēmumu (prot. Nr.2, p.106.) 

 
Par koku ciršanu ārpus meža Kuldīgas novadā 

 
Izdoti saskaņā ar  

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 nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, publiskās 

apspriešanas procedūras kārtību, metodiku zaudējumu aprēķināšanai un samaksas kārtību 
par koku ciršanu Kuldīgas novada teritorijā. 

 
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. 

 
3. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā 

esošajā teritorijā cērt, ievērojot Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumus Nr.309 
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”. 

 
II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība 

 
4. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža Kuldīgas novadā izskata Apstādījumu 

uzraudzīšanas komisija.  
 

5. Apstādījumu uzraudzīšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt Kuldīgas novada Domē. 
 

III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība 
 
6. Publiskā apspriešana rīkojama, ja paredzēta koku ciršana publiski pieejamos objektos. 

Publiskā apspriešana par koku ciršanu ārpus meža būves būvniecības ieceres realizācijai ir 
rīkojama būves publiskās apspriešanas ietvaros Ministru kabineta noteiktā kārtībā. 
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7. Publisko apspriešanu par koku ciršanu ierosina pēc Apstādījumu uzraudzīšanas komisijas 
iniciatīvas. 

 
8. Publiskās apspriešanas rīkošanas kārtība noteikta Kuldīgas novada pašvaldības nolikumā. 
 

IV. Zaudējumu atlīdzības samaksas kārtība par koku ciršanu  
 
9. Papildus Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku 

ciršanu ārpus meža” 3.pielikuma koeficientiem tiek noteikts Kuldīgas novada koeficients, 
kuru nosaka Apstādījumu uzraudzīšanas komisija: 
9.1. 1 - koks būtiski ietekmē pilsētas vai ciema ainavu, tās vērtība tiks samazināta; 
9.2. 0,5 - koks būtiski ainavu neietekmē; 
9.3. 0 - koks aizsedz vizuāli augstvērtīgu vai unikālu ainavu, vai kultūrvēsturisku objektu, ar 

koku nogriešanu tiks sakārtota vide, ainavas kvalitāte tiks uzlabota. 
 
10. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā saskaņā ar izrakstīto rēķinu, ieskaitot to Kuldīgas novada 

pašvaldības pamatbudžeta kontā.  
 

V. Atbildība 
 

11. Atbildība par koku patvaļīgu ciršanu un bojāšanu paredzēta Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā. 

 
V. Noslēguma jautājumi 

 
12. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kuldīgas novada vēstis” un 

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

45.panta noteiktajā kārtībā. 
 
 
Domes priekšsēdētāja                                                                         Inga Bērziņa 

 
 
  

http://www.kuldiga.lv/
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Saistošo noteikumu Nr. 2012/30 
„Par koku ciršanu ārpus meža Kuldīgas novadā” 

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

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. Meža likums nosaka, ka zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās 
pašvaldības budžetā. 
Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža” 22.punkts 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. 

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 
Kuldīgas novada teritorijā. 

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 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi nosaka, ka zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem 
valdītājiem ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības 
samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Kuldīgas novada teritorijā. 
Saistošie noteikumi nosaka gadījumus, kad nepieciešama publiskā 
apspriešana koku ciršanai ārpus meža, dodot iespēju sabiedrībai 
piedalīties lēmumu pieņemšanā. 
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā, ir Kuldīgas novada pašvaldība. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar pašvaldības atbildīgajiem speciālistiem, pagastu 
pārvalžu vadītājiem, Apstādījumu uzraudzīšanas komisiju. 

 
 
Domes priekšsēdētāja      Inga Bērziņa 
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