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2013. gada 28. augustā
APSTIPRINĀTI
ar Ropažu novada domes
2013. gada 28. augusta
sēdes lēmumu Nr. 2, prot. Nr.14
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 10
„ Par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novadā”
(konsolidētā redakcija uz 01.03.2014.)
Izdoti saskaņā ar
„Meža likuma” 8.panta otro daļu un
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu
Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Ropažu novada domes 23.10.2013. sēdes lēmumu Nr. 31, protokols
Nr. 17.
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I. Vispārīgie jautājumi
Noteikumi nosaka:
1.1. ārpus meža zemes augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšanas kārtību;
1.2. publiskās apspriešanas organizēšanas kārtību;
1.3. zaudējumu atlīdzības par koku ciršanu aprēķināšanas un samaksas kārtību.
II. Iesniegumu izskatīšana un atļaujas izsniegšana
Attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam nepieciešama Ropažu novada
pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus meža, ja kokus cērt Ministru kabineta 2012.gada 2.
maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4.punktā minētajos
gadījumos.
Lai saņemtu atļauju koku ciršanai, persona iesniedz iesniegumu Ropažu novada pašvaldībā.
Apstādījumu aizsardzības komisija pieņem lēmumu par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu.
Pirms lēmuma pieņemšanas par koku ciršanu Apstādījumu aizsardzības komisija veic koku
apskati dabā, izvērtē koku ciršanu, ievērojot Ministru kabineta 2012.gada 2.maija
noteikumus Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punktu, un pozitīva
atzinuma gadījumā aprēķina zaudējumu apjomu pielietojot pašvaldības noteikto koeficientu
0,2.
Koku ciršanas atļaujas termiņš ir 6 mēneši, izņemot koku ciršanu, ja tā paredzēta
būvniecības īstenošanai un būvprojektā norādīti izcērtamie koki.
III. Publiskās apspriešanas organizēšana
Lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību par koku izciršanu Ropažu novada
dome pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Publisko apspriešanu nerīko, ja koku ciršana ir nepieciešama pirms būvniecības, par kuru ir
notikusi publiskā apspriešana.
9. Paziņojumu par publisko apspriešanu nosūta iesniedzējam, publicē laikrakstā „Ropažu
Vēstis”, pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv un izvieto redzamā vietā pašvaldības ēkā.
10. Pēc Ropažu novada domes lēmuma pieņemšanas par publiskās apspriešanas rezultātu
apstiprināšanu, Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors 5 darba dienu laikā iesniedzējam
sniedz atbildi par pieņemto lēmumu.
11. Apstādījumu aizsardzības komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Ropažu novada domē.
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IV. Zaudējumu aprēķināšana un samaksa
12. Apstādījumu aizsardzības komisija aprēķina zaudējumu atlīdzības apmēru par koku ciršanu
ciemu teritorijās un paziņo to iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.
13. Iesniedzējs zaudējumu atlīdzības summu par koka ciršanas rezultātā radīto dabas
daudzveidības samazināšanu iemaksā Ropažu novada domes kasē vai pārskaita uz Ropažu
novada pašvaldības kontu pirms atļaujas saņemšanas. Būvniecības veicējam zaudējumi par
dabas daudzveidības samazināšanu jāatlīdzina pirms būvatļaujas saņemšanas.
V. Saistošo noteikumu kontrole un administratīvā atbildība
14. Par koku ciršanu bez atļaujas ārpus meža personām tiek piemērots administratīvais sods
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
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