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Mālpils novada Mālpilī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9
2014. gada 27. augustā
APSTIPRINĀTI
Ar Mālpils novada domes
2014.gada 27. augusta sēdes
lēmumu (Prot. Nr.10/8)

„Par koku ciršanu ārpus meža Mālpils novadā”
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
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā
Mālpils novada dome, Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu
Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4. punktā noteiktajos
gadījumos izvērtē iesniegumus koku ciršanai ārpus meža zemes, koku
ciršanas publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko
publisko apspriešanu, un atļaujas izsniegšanas kārtību.
2. Noteikumi ir saistoši visiem zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem
valdītājiem neatkarīgi no tā vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā
īpašuma valsts kadastra reģistrā vai zemesgrāmatā.
3. Šo noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē Mālpils
novada domes Objektu apsekošanas komisija (turpmāk tekstā –
Komisija) un Mālpils novada pašvaldības policija.
II. Koku ciršanas atļaujas izsniegšanas kārtība
4. Lai saņemtu atļauju koku ciršanai ārpus meža, nekustamā īpašuma
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, (turpmāk tekstā – persona) iesniedz
iesniegumu Mālpils novada domē (turpmāk tekstā - Dome)
(1.pielikums). Iesniegumam pievieno zemes robežu plāna vai situācijas
plāna kopiju ar iezīmētu plānoto ciršanas vietu un īpašuma vai
valdījuma tiesību apliecinošus dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu.

5. Iesniegumus par koku ciršanu izskata Komisija.
6. Komisija pirms lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas veic koka
apsekošanu dabā, izvērtē iesnieguma pamatotību un koku ciršanas
atbilstību normatīvajiem aktiem.
7. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža.
III. Publiskā apspriešana
8. Ja koku ciršana plānota sabiedrībai nozīmīgos objektos ciemu
teritorijās (koki parkos, alejās, skvēros, kapsētās, koki kā nozīmīgas
ainavas elementi), Dome organizē publiskās apspriešanas procedūru.
9. Lēmumu par publisko apspriešanu koku ciršanai ārpus meža pieņem
un publisko apspriešanu nodrošina Dome.
10. Dome nodrošina informācijas par publisko apspriešanu izvietošanu
Mālpils novada domes administrācijas ēkā un mājas lapā, norādot
Publiskās apspriešanas sākuma un beigu datumu.
11. Publiskās apspriešanas termiņš nevar būt mazāks kā 3 (trīs)
kalendārās nedēļas.
12. Pēc Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas, Domes izveidota
komisija sniedz atzinumu un pieņem lēmumu par koku ciršanas
atļaujas vai atteikuma izsniegšanu.
13. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja
pēc Publiskās apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības
ierosinājums.
IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība
14. Personai
jāatlīdzina
zaudējumi
par
dabas
daudzveidības
samazinājumu saistībā ar koku ciršanu Mālpils novada administratīvajā
teritorijā (turpmāk - Zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina atbilstoši
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 309 „Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža ” noteiktajiem koeficentiem pēc sekojošas
formulas:

Z = KD x Ks x KI x KA x KV x PK, kur
Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR);
KD – koka caurmēra koeficients, kas vienāds ar attiecīgā koka
caurmēru centimetros 1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm);
Ks – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas;
KI - koka ciršanas iemesla koeficients;
KA - apdzīvotas vietas koeficients;
KV - koka atrašanās vietas koeficients;
PK - pašvaldības koeficients -0.3
15. Saistošajos noteikumos noteiktie koeficienti ir saskaņā ar LR Ministru
kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 ”Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža” 3.pielikumu.
16. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā pēc izrakstītā rēķina Mālpils novada
domes pamatbudžeta kontā. Lai varētu saņemt ciršanas atļauju, kvīts
par samaksu jāuzrāda Komisijai.

17. Personām, kuras patvaļīgi veikušas koku ciršanu, jāatlīdzina
zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu.
VI. Noslēguma jautājumi
18. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs

A. Lielmežs

Pielikums Nr. 1

Mālpils novada domei
IESNIEGUMS
Koku ciršanai ārpus meža
Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:
Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums
_________________________________________
Personas kods/Reģistrācijas Nr. ________________
Kontakttālrunis, e-pasts __________________
Adrese,
______________________________________________________________
Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese:
______________________________________________________________
_________________
Koku ciršanas
pamatojums:___________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________

Zemes vienības
kadastra apzīmējums

Koku suga(s)

1

2

Stumbra
diametrs
1,3 m/h
(cm)
3

Pievienoti dokumenti:
1. Zemesgrāmatas apliecības kopija
2. Zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopija(s)
3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija
4. Citi________________________________________

201__.gada_____.__________
_____________________________________
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Skaits
(gab.)
4

2014. gada 30. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 9
„Par koku ciršanu ārpus meža Mālpils novadā”
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta

Norādāmā informācija

sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

1.1. 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumi Nr.309
”Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, 22. pants nosaka,
ka „vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus
par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas
izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras
kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko
publisko apspriešanu.
1.2. Meža likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka vietējā
pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu
ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudējumu
atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo
zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.
2.1. Saistošajos noteikumos tiek noteikta kārtība, kādā tiek
saskaņota koku ciršana ārpus meža Mālpils novada
administratīvajā teritorijā, amatpersonas, kuras izsniedz
atļaujas koku ciršanai, kā arī zaudējumu atlīdzības
aprēķināšanas
kārtība
par
dabas
daudzveidības
samazināšanu.
3.1. Nav attiecināms.

4.1. Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
4.2. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu
tiesiskais regulējums, ir Mālpils novada administratīvās
teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieki un to tiesiskie
valdītāji (lietotāji).
4.3. Saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs
estētiskas, higiēniskas, ekoloģiski tīras un drošas vides
veidošanu un uzturēšanu novada administratīvajā teritorijā.
5.1. Personas jautājumos par saistošo noteikumu
piemērošanu var vērsties Mālpils novada domē.
6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas
konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

