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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2010.gada 30.decembrī

Nr.40
Apstiprināti
ar Valkas novada domes
2010. gada 30. decembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.13,31. §.)

Par zaļumstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 9.punktu,
Meža likuma 8.panta otro daļu,
MK 26.08.2006. noteikumu Nr. 717
„Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”
12.punktu
un MK 16.03.2010. noteikumu Nr. 264
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 37.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie saistošie noteikumi reglamentē apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību, koku ciršanas kārtību
ārpus meža zemes un zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas un maksāšanas kārtību noteikumu
pārkāpumu gadījumos Valkas novada pašvaldības administratīvās teritorijas apdzīvotajās vietās ‐
Valkas pilsētā un Valkas novada pagastu ciemos (turpmāk – Teritorija).
1.2. Visi apstādījumi Teritorijā uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošās zemes ir
apsaimniekojami un aizsargājami. Visiem augošiem veseliem kokiem ir ekoloģiska un estētiska
vērtība.
1.3. Koku ciršanas kārtību meža zemēs nosaka Meža likums un citi Latvijas Republikā esošie normatīvie
akti.
1.4. Uz Teritorijas daļu, kas ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, attiecas MK 16.03.2010.
noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi”.
II. Koku ciršanas noteikumi
2.1. Lēmumu par Teritorijā augošu koku stādījumu (grupas, alejas, birzis, u.c.), kā arī atsevišķi augošu
introducētu koku, lielu izmēru vai īpatnēji veidotu koku stāvokļa novērtējumu, atļauju nocirst vai
ciršanas atteikumu pieņem Valkas novada domes izveidota komisija koku ciršanai ārpus meža
zemes (turpmāk – Komisija).
2.2. Atsevišķu ārpus meža zemes augošu koku ciršanas atļauju (turpmāk – Ciršanas atļauja, 1.pielikums)
Valkas pilsētā izsniedz domes izpilddirektors, bet pagastos – attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs
(turpmāk ‐ Institūcija).
2.3. Ciršanas atļauja nav vajadzīga koku, kuru celma caurmērs 1,3m augstumā ir mazāks par 12cm,
ciršanai, krūmu (izņemot 5m un augstākus krūmveida koku) ciršanai un augļu koku un krūmu
ciršanai.

2.4. Lai saņemtu ciršanas atļauju, zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai pilnvarotais apsaimniekotājs
(turpmāk – Apsaimniekotājs) iesniedz Institūcijai pieteikumu koku ciršanai ārpus meža zemes
(turpmāk – Pieteikums, 2.pielikums). Pieteikumi tiek reģistrēti.
2.5. Nepieciešamības gadījumā Institūcija pirms ciršanas atļaujas izsniegšanas apseko Pieteikumā
norādītos kokus dabā un sastāda apsekošanas aktu.
2.6. Institūcija var Pieteikumu nodot izvērtēšanai Komisijā, kā arī nepieciešamības gadījumā Pieteikuma
iesniedzējam norāda iestādes, ar kurām nepieciešams saskaņot vēlamo darbību pirms lēmuma
pieņemšanas.
2.7. Ciršanas atļauja vai lēmums par Ciršanas atļaujas atteikumu tiek pieņemts ne vēlāk, kā viena
mēneša laikā no Pieteikuma saņemšanas brīža. Lēmumu var apstrīdēt Valkas novada domē
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
2.8. Ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža.
2.9. Institūcija vai Komisija, izvērtējot Pieteikumu, nepieciešamības gadījumā nosaka atbilstošāko
sabiedriskās apspriešanas procedūru, ja koku ciršana varētu skart sabiedrības intereses esošās
ainavas rakstura un vērtības saglabāšanā. Sabiedrisko apspriešanu par saviem līdzekļiem veic
Pieteikuma iesniedzējs.
2.10. Apsaimniekotājam, kas veic koku ciršanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jāatlīdzina zaudējumi
par dabas daudzveidības samazināšanu.
2.11. Zaudējumu par koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu aprēķina
Institūcija pēc formulas:
Koku vērtību aprēķina pēc formulas V = A x D x k, kur
V – koka vērtība (Ls);
A – valstī noteiktā minimālā darba alga mēnesī (Ls);
D – koka diametrs 1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm);
k – koeficients, kuru nosaka atkarībā no koka sugas (ozols, liepa, priede, melnalksnis un
introducētie skuju un lapu koki – 0,01; purva bērzs, āra bērzs, baltalksnis, parastā apse, osis,
pīlādzis, ieva, vītols – 0,005).
2.12. Zaudējumus par koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu Pieteikuma
iesniedzējs atlīdzina, iemaksājot koku vērtības maksu pašvaldības budžetā, pirms Ciršanas atļaujas
saņemšanas.
2.13 Par koku bojāšanu (tīšu vai nevērīgu darbību, kuras rezultātā koks zaudē 50% no augtspējas) vai
patvaļīgu koku ciršanu vainīgajai personai jāatmaksā trīskārša koku vērtības maksa.
2.14. Par nokaltušu, bīstamu slimību inficētu, avārijas apdraudējumu radošu koku vai tādu koku, kurš
aug tuvāk par 5m no pastāvīgas būves pamatiem, vai apcirptu ielas apstādījumu koku, kas aug
tuvāk par 2m no pastāvīgas būves pamatiem, zaudējumu atlīdzību neaprēķina.
2.15. Koku, kas izraisījis avārijas situāciju (aizšķērso brauktuvi, uzkritis būvei u.tml.), Apsaimniekotājs var
nocirst bez Ciršanas atļaujas saņemšanas, ja par to trīs dienu laikā informē Institūciju. Institūcija
nepieciešamības gadījumā var apsekot attiecīgo objektu un sastādīt apsekošanas aktu.
III. Zaļumstādījumu apsaimniekošanas noteikumi
3.1. Apsaimniekotājam ir pienākums:
3.1.1. nodrošināt nokaltušu, bīstamu slimību inficētu vai avārijas situācijā atrodošos koku
nociršanu, pirms ciršanas saņemot Ciršanas atļauju;
3.1.2. kopt savā īpašumā vai valdījumā esošos zaļumstādījumus, ievērojot vispārējas dabas
aizsardzības prasības;
3.1.3. nepieļaut savā īpašumā vai valdījumā darbību, kura izraisītu piegulošā zemesgabala
zaļumstādījumu bojāeju;
3.1.4. ciršanai izvēlēties paņēmienus, kas mazāk bojā apkārtējos zaļumsādījumus, ciršanas laikā
norobežot ciršanas vietu, ievērot darba drošības noteikumus un pēc ciršanas iespējami īsākā
laikā sakopt ciršanas vietu.

3.2. Valkas pilsētas iedzīvotājiem ir pienākums ziņot par pamanīto pašvaldības valdījumā Valkas pilsētā
augoša koka radīto avārijas situāciju vai apdraudējumu Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas
nodaļai (tālrunis: 64722503), pagastu iedzīvotājiem – attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājam.
IV. Apsaimniekotāja pienākumi, veicot būvniecību zaļumstādījumos
4.1.

Veicot būvniecību zaļumstādījumos, par šo Noteikumu izpildi ir atbildīgs būvdarbu pasūtītājs, ja
līgumā starp pasūtītāju un izpildītāju nav noteikts citādi.

4.2.

Pirms būvdarbu uzsākšanas iežogot būvniecības teritorijā esošo koku stumbrus ar vismaz 2m
augstiem un 25mm bieziem dēļu vairogiem, kas nostiprināti pie 6‐8cm resniem mietiem, vai ar
līdzvērtīgiem aizsargmateriāliem. Koku sakņu saglabāšanai nepieciešamības gadījumā uzstādīt ne
mazāk, kā 50mm biezus līmenisku dēļu vairogus līdz 1,5m rādiusā ap katru koku vai koku grupu.

4.3. Veicot ielu un laukumu būvniecības darbus, izveidot apdobi bez cietā klājuma, 1,5m diametrā ap
paliekošo koku stumbriem un 0,5m ap krūmiem.
4.4. Ierīkojot inženierkomunikācijas, aizliegts rakt koku tiešā tuvumā bez saskaņošanas dziļāk par 0,3m:
ja koka diametrs ir līdz 15cm – tuvāk par 2m, resnākiem kokiem – tuvāk par 3m.
4.5. Veicot būvniecības darbus, nepieļaut koku apbēršanu vai atrakšanu.
4.6. Projektējot būvdarbus, topogrāfiskā plānā jāatzīmē visi esošie kokaugi, norādot sugu un diametru
(kokiem).
4.7. Ja būvniecības darbi saistīti ar rakšanas darbiem, tad augsnes auglīgā kārta jānoņem un jāuzglabā
atsevišķi, lai pēc attiecīgo darbu veikšanas tiktu nodrošināta labiekārtošanas darbu veikšana.
V. Atbildība par noteikumu neievērošanu
5.1. Par šo noteikumu pārkāpšanu vainīgā persona tiek saukta pie administratīvās atbildības par dabai
nodarīto kaitējumu normatīvajos aktos un šajos Noteikumos noteiktā kārtībā.
5.2. Personas saukšana pie administratīvās atbildības neatbrīvo viņu no pienākuma samaksāt
zaudējumu atlīdzību.
5.3. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Institūcija un Komisija. Administratīvo pārkāpumu
protokolu par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt Valsts policijas un Valkas novada
pašvaldības policijas amatpersonas.
5.4. Par šo Noteikumu pārkāpšanu, ja sods nav paredzēts citos normatīvajos aktos:
5.4.1. vainīgajai personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 50;
5.4.2. par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, vainīgo personu soda ar naudas sodu no Ls 100 līdz Ls 200.
5.5. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata
Valkas novada pašvaldības Administratīvā komisija.
VI. Noslēguma jautājums
Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un stājas spēkā likuma „Par
pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs

K.Albergs
2011.gada 11.janvārī

1.Pielikums
Valkas novada domes 30.12.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.40
“Par zaļumstādījumu apsaimniekošanu
un aizsardzību”
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Valkā
KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr._________________
Atļauja izdota ____________________________________________________
(juridiskas personas nosaukums/ fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods/reģ.Nr.)
_________________________________________________________________
(adrese)
Zemes gabala
kadastra numurs

Koku
suga

Izcērtamo koku
skaits
gab.

Atļauja derīga no 20__.gada_____________ līdz 20__.gada ___________________
Atļaujas izsniegšanas datums 20__.gada ___________________
Izpilddirektors/Pārvaldes vadītājs ............................. /.............................../

Piezīmes

2. Pielikums
Valkas novada domes 30.12.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.40
“Par zaļumstādījumu apsaimniekošanu
un aizsardzību”

PIETEIKUMS
koku ciršanai ārpus meža zemes
Valkas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:
Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums ______________________________
Personas kods/Reģistrācijas Nr. _______________________________________
Dzīves vieta / Adrese ___________________________________________________
Telefons ________________
Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese:
_____________________________________________________________________
Pilnvarota persona (pievienojot pilnvarojuma kopiju):
Vārds, uzvārds ________________________________________________________
Dzīves vieta __________________________________ Telefons ________________
Koku ciršanas pamatojums:______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Zemes gabala
kadastra numurs

Koku
suga

Izcērtamo koku
skaits
gab.

Pievienoti dokumenti:
 Zemes grāmatas kopija
 Zemes robežu plāna kopija
 Pilnvarotai personai pilnvaras kopija
 cits __________________________________________

20___.gada_____._________________
Iesniedzējs _________________
(paraksts)

(________________)
(vārds, uzvārds)

Izcērtamo koku
apkārtmērs 1,3m
augstumā (m)

