
 
LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADS 

DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis 63237849, fakss 63237851 
 

APSTIPRINĀTS 
Ar Dundagas novada Domes 

22.06. 2011. lēmumu Nr.160  (prot.Nr.11.,15§.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 
 

Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. jūnija 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8  

(ar grozījumiem 24.08.2011., saist. not.Nr. 14)  
„Par k ārt ību koku ciršanai ārpus meža zemes” 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
2011.gada 22. jūnijā 

Izdoti saskaņā ar  
Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu  

Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”12.punktu 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji 
saskaņo koku ciršanu ārpus meža zemes. 
2. Koku ciršana ārpus meža zemes veicama tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no 
Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora (turpmāk tekstā – Izpilddirektors). 
3. Pašvaldības saskaņojuma saņemšanai zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 
iesniedz Izpilddirektoram motivētu rakstveida iesniegumu. 
4. Izpilddirektors lēmumu pieņem normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā. 
Izpilddirektora lēmumu var apstrīdēt Dundagas novada domē. Dundagas novada domes 
lēmumu var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
5. Avārijas situācijas gadījumā zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai specializēts 
avārijas situāciju novēršanas dienests, lai nekavējoties novērstu avārijas situāciju, ir tiesīgs 
kokus vai to daļu nocirst un novākt malā bez Izpilddirektora saskaņojuma saņemšanas. Pirms 
avārijas situācijas novēršanas zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai attiecīgais dienests veic 
avārijas situācijas fotofiksāciju un paziņo par plānoto rīcību Izpilddirektoram, bet, ja tas nav 
iespējams, tad nekavējoties pēc avārijas situācijas novēršanas darbu beigšanas. Paziņojumam 
jāpievieno fotogrāfija, kurā skaidri un saprotami fiksēta avārijas situācija. Pēc paziņojuma 
saņemšanas Izpilddirektors veic pārbaudi un sastāda apsekošanas aktu. 
 
6. (Izslēgts 24.08.2011.) 
7. Saskaņojumam par koku ciršanu jāatrodas darbu izpildes vietā. 
8. Atzīt par spēku zaudējušiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošos 
noteikumus Nr.14 „Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Dundagas novadā”. 
 
 
Dundagas novada domes priekšsēdētājs G.Abaja 



Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 22.jūnija 

 saistošajiem noteikumiem Nr.8 
 

„Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes” 
 
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 
 
Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no Ministru kabineta 2006.gada  29.augusta 
noteikumu Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” 12.punkta. Noteikumu 
izdošanas mērķis ir noteikt darbības un kārtību, kādā pašvaldība saskaņo koku ciršanu ārpus 
meža zemes Dundagas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
 
Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta 
noteikumu Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” 12.punktu. Praksē konstatēta 
nepieciešamība izdot saistošos noteikumus, kuri nosaka kārtību, kādā Dundagas novada 
pašvaldība saskaņo koku ciršanu ārpus meža zemes Dundagas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. 
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 
 
Nav attiecināms. 
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarb ības vidi pašvaldības 
teritorij ā 
 
Nav attiecināms. 
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 
 
Lēmumu var apstrīdēt Dundagas novada domē. Domes lēmumu var pārsūdzēt normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. 
6. Informācija par konsultācijām ar priv ātpersonām 
 
Nav notikušas. 
 
 
 
Domes priekšsēdētāja G.Abaja 
 
 


