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APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada Domes 28.03.2013.
lēmumu ( prot.Nr.5, 2.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
Tukuma novada Domes 25.07.2013.
lēmumu (prot.Nr.12, 6.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Tukumā
2013.gada 28.martā

Nr.6
prot.Nr.5, 2.§.

Par koku ciršanu ārpus meža
Tukuma novadā
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu un
Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:
1.1. ārpus meža Tukuma novada administratīvajā teritorijā augošu koku ciršanas
izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtību;
1.2. publiskās apspriešanas par koku ciršanu ārpus meža (turpmāk – Publiskā
apspriešana) procedūras kārtību;
1.3. zaudējumu par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu novada
teritorijā aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību (turpmāk – Zaudējumu atlīdzība).
2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Tukuma novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža zemes.
II. Ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība
3. Ārpus meža augošu koku ciršanu Tukuma novada administratīvajā teritorijā var veikt,
ja Tukuma novada Domes Vides komisijā (turpmāk – Komisija) ir saņemta koku ciršanas
atļauja.
4. Koku ciršanas atļaujas saņemšanai zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai to
pilnvarotas personas iesniedz Komisijai adresētu iesniegumu (1.pielikums) par koku ciršanu,
norādot koku ciršanas iemeslu un atrašanās vietu zemesgabalā.
5. Komisija:
5.1. izskata iesniegumu par koku ciršanu, veic koku apskati dabā, izvērtē iesnieguma
pamatotību, koku ciršanas atbilstību normatīviem aktiem un noformē koku apsekošanas aktu;
5.2. aprēķina zaudējumu atlīdzību;
5.3. izvērtē nepieciešamību rīkot publisko apspriešanu par koku ciršanu;

5.4. pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža un izsniedz koku
ciršanas atļauju vai pieņem motivētu lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.07.2013. lēmumu (prot.Nr.12, 6.§.)

6. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža. Cērtot nokaltušu
koku, ciršanas atļauja derīga vienu mēnesi.
7. Komisijas lēmums par atļauju koku ciršanai ārpus meža vai lēmums par atteikumu
izsniegt atļauju ir apstrīdams Tukuma novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā.
Tukuma novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmums ir pārsūdzams
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība
8. Publisko apspriešanu par koku ciršanu rīko, ja koku ciršana paredzēta publiski
pieejamos objektos pilsētas un ciema teritorijā un ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta
apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte.
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9. Ja koku ciršana paredzēta saistībā ar būvniecību un būvniecības ieceres publiskās
apspriešanas procedūras ietvaros notikusi publiskā apspriešana arī plānoto koku ciršanai, tad
papildus nav nepieciešams organizēt publisko apspriešanu koku ciršanai.
10. Lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību pieņem un publisko apspriešanu
organizē Komisija.
11. Koku ciršanas ierosinātājs saskaņo ar Komisiju publiskās apspriešanas uzsākšanas
laiku un iesniedz Komisijai saskaņošanai:
11.1. planšeti divos eksemplāros (ne mazāku kā A1 formātā), kurā iekļauta ciršanai
plānoto koku un teritorijas fotofiksācija un norādīta ciršanai plānoto koku atrašanās vieta
zemesgabalā;
11.2. informāciju par plānoto būvniecību (ieceres nosaukums un projektētājs).
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12. Informāciju par publisko apspriešanu Komisija publicē vietējā laikrakstā, pašvaldības
tīmekļa vietnē www.tukums.lv un izvieto Tukuma novada Domes ēkā.
13. Publiskā apspriešana ilgst ne mazāk par 10 (desmit) darbdienām no publicēšanas
dienas vietējā laikrakstā, kuras laikā Komisijai iesniedzamas atsauksmes, priekšlikumi vai
ierosinājumi.
14. Komisija 10 (desmit) darba dienu laikā pēc publiskās apspriešanas procedūras
pabeigšanas apkopo publiskās apspriešanas rezultātus un iesniedz tos apstiprināšanai Tukuma
novada Domei. Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina Tukuma novada Dome.
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15. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja tās laikā nav
saņemta neviena atsauksme, priekšlikums vai ierosinājums.
IV. Zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība
16. Zaudējumu atlīdzību aprēķina, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija
noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3.pielikumā minētajiem
koeficientiem, saskaņā ar šādu formulu:
Z = KD x Ks x KI x KA x KV x PK, kur
Z – zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR),
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 nociršanas iemesla koeficients,

KA – apdzīvotas vietas koeficients,
KV – koka atrašanās vietas koeficients,
PK - pašvaldības koeficients – 1.
17. Pašvaldības koeficients par koku ciršanu ārpus meža ir 1, izņemot dzīvojamās
apbūves (savrupmāju, daudzstāvu dzīvojamo māju u.tml.) un vasarnīcu (dārza māju) apbūves
teritorijas, kad koeficients ir 0.
18. Patvaļīgas koku ciršanas gadījumā zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir
jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu.
V. Noslēguma jautājumi
19. Šo noteikumu izpildes kontroli veic Tukuma novada Domes Arhitektūras nodaļa un
Tukuma novada pagastu pārvaldes.
20. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanas brīdi zaudē spēku Tukuma novada Domes
2010.gada 25.februāra saistošie noteikumi Nr.4 „Par apstādījumu ierīkošanu, uzturēšanu un
aizsardzību Tukuma novadā”.

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs

