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SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Valkā
2013.gada 25.aprīlī

Nr.12
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2013.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu
( protokols Nr.6, 16.§)

Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 9.punktu,
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 reglamentē apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību, koku ciršanas kārtību ārpus
meža Valkas novada pašvaldības administratīvās teritorijas apdzīvotajās vietās – Valkas pilsētā un
novada ciemos (turpmāk – Teritorija).
2. Noteikumi ir saistoši visiem zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem neatkarīgi no tā, vai īpašums
ir vai nav reģistrēts zemesgrāmatā.
3. Visi apstādījumi Teritorijā uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošās zemes ir apsaimniekojami
un aizsargājami. Visiem augošiem veseliem kokiem ir ekoloģiska un estētiska vērtība.
II. Koku ciršanas noteikumi
4. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā cērt, ievērojot
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumus Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”
(turpmāk – MK „Koku ciršanas noteikumi”).
5. Valkas novada domes izveidota komisija koku ciršanai ārpus meža (turpmāk – Komisija) veic Teritorijā
augošu koku ciršanas izvērtējumu gadījumos, kad MK „Koku ciršanas noteikumu” 4.punkta kārtībā ir
nepieciešama ciršanas atļauja (turpmāk – Ciršanas atļauja, 1.pielikums), kā arī gadījumos, kad koku
nociršana ir neatliekama.
6. Ciršanas atļauju Valkas pilsētā izsniedz domes izpilddirektors, bet pagastos – attiecīgā pagasta
pārvaldes vadītājs (turpmāk - Institūcija).
7. Lai saņemtu ciršanas atļauju, zemes īpašnieks (turpmāk – Apsaimniekotājs) iesniedz Institūcijai
pieteikumu koku ciršanai ārpus meža zemes (turpmāk - Pieteikums). Tipveida Pieteikuma veidlapa –
2.pielikums.
8. Institūcija un Komisija pirms ciršanas atļaujas izsniegšanas apseko Pieteikumā norādītos kokus dabā
un sastāda apsekošanas aktu.
9. Lēmumu var apstrīdēt Valkas novada domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
10. Ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža.
11. Apsaimniekotājam, kas veic koku ciršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jāatlīdzina zaudējumi par
dabas daudzveidības samazināšanu. Zaudējumu aprēķinā tiek iekļauti šādi vietējās pašvaldības
koeficienti:
11.1. koks atrodas tuvāk par 5m no pastāvīgas būves pamatiem vai ielas apstādījumu koks, aug tuvāk
par 2m no pastāvīgas būves pamatiem – k = 0;
11.2. koks aizsedz estētiski vērtīgu ainavu (objektu) vai ar tā nozāģēšanu tiks sakārtota ainava – k =
0,1;

11.3. koks ir mazvērtīgākais (ar salīdzinoši mazāku augspēju u.tml.) 4 vai vairāku koku grupā – k =
0,2.
12. Zaudējumus par koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu Pieteikuma
iesniedzējs atlīdzina, iemaksājot koku vērtības maksu pašvaldības budžetā, pirms Ciršanas atļaujas
saņemšanas.
13. 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. Situācijas
raksturojumam tiek pievienota fotofiksācija atbilstoši MK „Koku ciršanas noteikumu” 6.punktam un
vismaz piecas darbadienas nav pieļaujama koka celma un, vēlams, stumbra daļu aizvākšana. Institūcija
nepieciešamības gadījumā var apsekot attiecīgo objektu un sastādīt apsekošanas aktu.
14. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pašvaldība rīko publisko apspriešanu, kuras procedūra ir
noteikta Valkas novada pašvaldības nolikumā.
III. Apstādījumu apsaimniekošanas noteikumi
15. Apsaimniekotājam ir pienākums:
15.1. nodrošināt nokaltušu, bīstamu slimību inficētu vai avārijas situācijā atrodošos koku nociršanu,
pirms ciršanas saņemt Ciršanas atļauju;
15.2. kopt savā īpašumā vai valdījumā esošos apstādījumus, ievērojot vispārējas dabas aizsardzības
prasības;
15.3. nepieļaut savā īpašumā vai valdījumā darbību, kura izraisītu piegulošā zemesgabala
apstādījumu bojāeju;
15.4. ciršanai un vainaga veidošanai izvēlēties paņēmienus, kas mazāk bojā apstādījumus, ciršanas
laikā norobežot ciršanas vietu, ievērot darba drošības noteikumus un pēc ciršanas iespējami
īsākā laikā novākt ciršanas paliekas un sakopt ciršanas vietu.
16. Valkas pilsētas iedzīvotāji var ziņot Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai (tālrunis: 64722503)
par pamanīto Valkas pilsētas teritorijā augoša koka radīto avārijas situāciju vai apdraudējumu.
17. Publiskajos apstādījumos ir aizliegts:
17.1. bez saskaņošanas ar apstādījumu valdītāju stādīt kokus un krūmus,
17.2. lauzt koku zarus, bojāt mizu, stumbru un saknes;
17.3. braukt un novietot mehāniskos transportlīdzekļus, ja tas nav saistīts ar apstādījumu
apsaimniekošanu vai saskaņots ar apstādījumu valdītāju.
IV. Apsaimniekotāja pienākumi, veicot būvniecību apstādījumos
18. Veicot būvniecību apstādījumos, par šo Noteikumu izpildi ir atbildīgs būvdarbu pasūtītājs, ja līgumā
starp pasūtītāju un izpildītāju nav noteikts citādi.
19. 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.
20. Veicot ielu un laukumu būvniecības darbus, izveidot apdobi bez cietā klājuma, 1,5m diametrā ap
paliekošo koku stumbriem un 0,5m ap krūmiem.
21. 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.
22. Veicot būvniecības darbus, nepieļaut koku apbēršanu vai atrakšanu.
23. Projektējot būvdarbus, topogrāfiskā plānā jāatzīmē visi esošie kokaugi, norādot sugu un diametru
(kokiem).
24. 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.
25. Ja būvniecības īstenošanai nepieciešama koku izciršana un būvprojektā šie koki iezīmēti, Valkas
novada būvvaldes izsniegtā būvatļauja ir uzskatāma par ciršanas atļauju atbilstoši Koku ciršanas
noteikumu 7.punktam.
V. Atbildība par noteikumu neievērošanu
26. Par šo noteikumu pārkāpšanu vainīgā persona tiek saukta pie administratīvās atbildības par dabai
nodarīto kaitējumu normatīvajos aktos un šajos Noteikumos noteiktā kārtībā.

27. Personas saukšana pie administratīvās atbildības neatbrīvo viņu no pienākuma samaksāt zaudējumu
atlīdzību.
28. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Institūcija un Komisija. Administratīvo pārkāpumu protokolu
par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt Valkas novada pašvaldības policijas amatpersonas.
29. Par šo noteikumu 15.punktā paredzēto pienākumu nepildīšanu vainīgajai personai piemēro
administratīvo sodu, ja par šādu pārkāpumu sods nav paredzēts citos normatīvajos aktos:
29.1. izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 50;
29.2. par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,
vainīgo personu soda ar naudas sodu no Ls 50 līdz Ls 100.
30. Par šo noteikumu 17.punkta pārkāpšanu vainīgajai personai iestājas atbildība saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
31. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata
Valkas novada pašvaldības Administratīvā komisija, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita institūcija.
VI. Noslēguma jautājumi
32. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un stājas spēkā likuma „Par
pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
33. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra saistošos noteikumus Nr.
40 „Par zaļumstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību”.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

K. Albergs

1.pielikums
Valkas novada domes 25.04.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.12
„Apstādījumu apsaimniekošana
un aizsardzība”

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS

NOVADA

DOME

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV62UNLA0050014277068 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle Valkas KAC kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493, E-pasts: novads@valka.lv

Valkā
KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr._________________
Atļauja izdota ____________________________________________________________________
(juridiskas personas nosaukums/ fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods/reģ.Nr.)
__________________________________________________________________________
(adrese)
saskaņā ar šīs personas 20__.gada _______ iesniegumu, kurā lūgts izsniegt atļauju koku ciršanai, ievērojot
normatīvo aktu prasības, pamatojoties uz Meža likuma 8.pantu un Ministru kabineta 2012.gada 2.maija
noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4.punktu,
nolemju atļaut cirst kokus:

Zemes gabala
kadastra numurs
un adrese

Koku
suga

Izcērtamo
koku skaits
gab.

Zaudējumi
Par dabas
daudzveidības
samazināšanu
LVL

Piezīmes

Atļauja derīga vienu gadu. Atļauju var apstrīdēt Valkas novada domē viena mēneša laikā no saņemšanas
dienas.
Atļaujas izsniegšanas datums 20___.gada ___________________
Atļaujas izdevējs:
Izpilddirektors/Pārvaldes vadītājs ............................. /.............................../

2.pielikums
Valkas novada domes 25.05.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.12
„Apstādījumu apsaimniekošana
un aizsardzība”
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
un adrese

Koku
suga

Izcērtamo koku
skaits
gab.

Izcērtamo koku
apkārtmērs 1,3m
augstumā (m) un citas
būtiskas pazīmes

Pievienoti dokumenti:
 Zemes grāmatas kopija
 Zemes robežu plāna kopija ar iezīmētu cērtamo koku atrašanās vietu
 Pilnvarotai personai pilnvaras kopija
 cits __________________________________________

20____.gada_____._________________
Iesniedzējs _________________________
(paraksts)

(_________________________________)
(vārds, uzvārds)

Saistošo noteikumu Nr.12
„Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”
paskaidrojuma raksts

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Saistošie noteikumi (turpmāk – SN) reglamentē vienotu kārtību,
kādā:
1) notiek ārpus meža augošo koku ciršana Valkas pilsētā un
novada pagastu centros un ciemos,
2) tiek iesniegts ciršanas pieteikums,
3)atbildīgā institūcija izskata pieteikumu, nepieciešamības
gadījumā rīkojot publisku apspriešanu vai pieprasot attiecīgās
institūcijas atzinumu;
4) tiek uzturēti koku stādījumi;
5) aprēķina videi radīto kaitējumu.
SN ir norādīts, kādos gadījumos ciršanas atļauja nav
vajadzīga un kādos gadījumos videi radītais kaitējums netiek
aprēķināts.
SN ir uzskaitīti apsaimniekotāju pienākumi aizsargāt
būvniecības objekta teritorijā augošus apstādījumus, kā arī
iedzīvotāju pienākums ziņot par augoša koka radīto avārijas
situāciju vai apdraudējumu.
SN noslēgumā ir noteikta atbildība, kāda tiek piemērota
vainīgajai personai par noteikumu pārkāpšanu.
Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumiem Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” ir jāizdod jauni
saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku
SN projekta nepieciešamības
ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas
pamatojums
procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad
rīko publisko apspriešanu.
Informācija par plānoto projekta SN būtiski neietekmēs pašvaldības budžetu, jo to ietvaros
ietekmi uz pašvaldības budžetu izveidotajām institūcijām papildus izdevumi ir minimāli, tāpat arī
plānotie ienākumi.
Informācija par plānoto projekta Nav
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Informācija par plānoto projekta SN institūciju paredzamais noslogojums nav būtisks, SN
ietekmi uz administratīvajām
pielikumā ir tipveida pieteikuma veidlapa un ciršanas atļaujas
procedūrām
veidlapa, ciršanas pieteikumu izskatīšanai noteiktajos termiņos
papildus resursi nav vajadzīgi.
Informācija par konsultācijām Nav
ar privātpersonām
Īss satura izklāsts

Valkas novada domes priekšsēdētājs

K.Albergs

