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APSTIPRINĀTS
Ar Dundagas novada Domes
2013.gada 28.marta lēmumu Nr.61. (prot.Nr.6,13.§.)

Dundagas novada pašvaldības 2013. gada 28.marta
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6
„Par koku ciršanu ārpus meža”
Dundagas novada Dundagas pagastā
2013.gada 28.martā
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
1.
Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas izvērtēšanas kārtību, publiskās
apspriešanas procedūras kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko
apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības koeficientu par dabas daudzveidības samazināšanu.
2.
Koku ciršanas izvērtēšanu un ar to saistītās procedūras, tajā skaitā publiskās
apspriešanas rīkošanu, organizē Dundagas novada pašvaldības izpilddirektors, kurš izskata
pašvaldībā iesniegto noteikumu pielikumā noteiktā parauga iesniegumu.
3.
Publisko apspriešanu rīko, ja koku ciršana plānota kapsētā vai 10 metru attālumā no
tās un publisko apspriešanu pieprasa vismaz 10 personas, un koku ciršana plānota ciema
teritorijā. Saņemot iesniegumu par koku ciršanu, kas atbilst minētajiem publiskās
apspriešanas rīkošanas priekšnoteikumiem, pašvaldības interneta vietnē ne vēlāk kā 7
darbdienas pirms lēmuma pieņemšanas tiek ievietota informācija par iesniegumā norādīto
plānoto koku ciršanu.
4.
Pašvaldības noteiktais zaudējumu atlīdzības koeficients par dabas daudzveidības
samazināšanu – 0.
5.
Atzīt par spēku zaudējušiem Dundagas novada domes 2011.gada 22.jūnija saistošos
noteikumus Nr.8 "Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes.
Domes priekšsēdētāja

L.Pavlovska

Pielikums
Dundagas novada domes 2013.gada 28.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.6
Dundagas novada pašvaldības
izpilddirektoram
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___________________________________
vārds, uzvārds/juridiskās personas nosaukums

___________________________________,
personas kods/reģistrācijas nr.

___________________________________
adrese

___________________________________
___________________________________,
___________________________________
tālrunis

iesniegums.
Par koku ciršanu ārpus meža.
Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese:
___________________________________________________________________________.
Pilnvarotās personas (ja tāda ir):
Vārds, uzvārds _______________________________________________________________
Adrese ______________________________________ Telefons _______________________
Koku ciršanas nepieciešamības pamatojums:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Zemes vienības kadastra
apzīmējums

Izcērtamā platība
(ha)

Koku suga

Izcērtamo koku
skaits

Plānotais veicamo darbu laika posms: ____________________________________________

Pielikumā (vajadzīgo atzīmēt):

□ 1. Zemes robežu plāna kopija ar iezīmētu plānotās darbības vietu.
□ 2. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.
Vēlamais atbildes saņemšanas veids (vajadzīgo atzīmēt):

□ 1. Uz norādīto adresi pa pastu.
□ 2. Elektroniski uz e-pasta adresi:

□ 3. Personīgi, iestādē.
□ 4. Fakss uz norādīto numuru:

__________________________________

__________________________________

20____. gada ____. ____________

_______________________
(paraksts)

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 2013.gada 28.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.6

„Par koku ciršanu ārpus meža”
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās
apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko
publisko apspriešanu.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Izdoti Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.309 “Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža”, kuru 26.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības dome līdz
2012.gada 31.decembrim izdod šo noteikumu 22.punktā minētos saistošos noteikumus.
Līdz minēto pašvaldības saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz
2012.gada 31.decembrim ir piemērojami spēkā esošie pašvaldību saistošie noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža zemes, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.
Dome noraidījusi priekšlikumus īpaši regulēt sabiedriskās apspriešanas procedūru un
noteikt daudzus gadījumus, kurus uzskatīt par sabiedrībai nozīmīgiem, lai rīkotu
publiskās apspriešanu. Šī iemesla dēļ tiek noteikts, ka sabiedriskā apspriešana tiek
veikta tikai gadījumā, ja koku ciršana plānota kapsētā vai 10 metru attālumā no tās un
publisko apspriešanu pieprasa vismaz 2 personas, un tā plānota ciema teritorijā.
Pašvaldībā nav aktuāla nepieciešamība pēc daudzām sabiedriskām apspriešanām, jo
pašvaldībā nav novērota nepieciešamība pēc tādām. Arī zaudējumu atlīdzības noteikšana
nelikās nepieciešama.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Neietekmē
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Nav informācijas
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Neietekmē
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas
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