
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
AIZPUTES NOVADA DOME 

Atmodas ielā 22, Aizputē, LV – 3456, tālrunis 63448188, fakss 63459148,  

2010.gada 24.novembrī           Saistošie noteikumi Nr.23 

Aizputē             (protokols Nr.15&.32) 

 

Apstiprināti 

Ar Aizputes novada domes 

24.11.2010. lēmumu Nr.450 

 

Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes  

Aizputes novada teritorijā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu,  

43.panta pirmās daļas 13.punktu, 45 panta trešo daļu, Meža likuma 8.panta otro daļu, 

Ministru kabineta 2006.gada 28.augusta noteikumu Nr.717 "Kārtība  

koku ciršanai ārpus meža zemes" 12.punktu 

 

I. Lietotie termini un to skaidrojumi 

 

Noteikumi nosaka ārpus meža zemes augošu koku ciršanu un zaudējumu atlīdzību par dabas 

daudzveidības samazināšanu koku ciršanas rezultātā, kā arī zaudējumu aprēķināšanas un 

atlīdzināšanas kārtību Aizputes novadā. 

1. Noteikumos lietotie termini: 

1.1. Pieteicējs – nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs, valdītājs, 

apsaimniekotājs. 

1.2. Institūcija – Aizputes novada domes sabiedrisko apstādījumu un 

labiekārtošanas komisija; 

1.3. Koki – daudzveidīgi kokaugi ar krasi izteiktu stumbra daļu, kura zarošanās 

notiek zināmā augstumā no zemes un kuru vidējais augstums to galīgajā attīstības 

stadijā var sasniegt septiņus un vairāk metrus. 

1.4. Koks avārijas situācijā – koks ar vizuāli redzamiem bīstamiem bojājumiem 

– vecuma vai dabas apstākļu rezultātā iztrupējis, saplaisājis, aizlūzis, nolūzis, 

daļēji sasvēries ar aprautu un izkustinātu sakņu sistēmu vai pilnīgi izgāzies koks 

vecuma vai dabas apstākļu rezultātā. 

1.5. Patvaļīga ciršana – koku ciršana vai citāda veida iznīcināšana bez šajos 

noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegta Institūcijas lēmuma. 

1.6. Noteikumu pārkāpējs – fiziska vai juridiska persona, kura ar nodomu vai aiz 

neuzmanības ir izdarījusi darbības, kādas šie Noteikumi aizliedz, vai persona, 

kura ar nodomu vai aiz neuzmanības nav veikusi tai uzliktos pienākumus. 

  



II. Vispārīgie jautājumi 

2. Aizputes novada domes saistošie noteikumi “Saskaņošanas kārtība koku ciršanai 

ārpus meža zemes Aizputes novada teritorijā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka 

kārtību kādā tiek saskaņota koku ciršana ārpus meža zemes Aizputes novada 

administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo atbildību par šo Noteikumu 

neievērošanu. 

2.1. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Aizputes 

novada administratīvajā teritorijā. 

2.2. Ārpus meža zemes augošu koku ciršana, neatkarīgi no zemes piederības, 

Aizputes novada pagastu un Aizputes pilsētas teritorijā ir atļauta tikai pēc 

Institūcijas lēmuma pieņemšanas. 

III. Koku ciršanas noteikumi 

 

3. Aizputes novada administratīvajā teritorijā koku novērtēšanu veic un lēmumu par 

koku ciršanu pieņem: 

3.1. par koku ciršanu Aizputes novada teritorijā – Aizputes novada domes 

sabiedrisko apstādījumu un labiekārtošanas komisija; 

3.2. Fiziskās vai juridiskās personas, kuras vēlas veikt koku ciršanu iesniedz 

Institūcijai adresētu rakstisku pieteikumu. 

3.3. Institūcija, izvērtējot pieteikumu, nepieciešamības gadījumā norāda 

Pieteicējam kompetentās iestādes, ar kurām nepieciešams saskaņot vēlamo 

darbību pirms lēmuma pieņemšanas. 

3.4. Institūcija pirms lēmuma par koku ciršanu pieņemšanas, veic koku 

apsekošanu dabā un izvērtē iesnieguma pamatotību un īpašuma piederības 

apliecinošus dokumentus. 

3.5. Izvērtējot Pieteicēja iesniegumu koku ciršanai, Institūcija nepieciešamības 

gadījumā nosaka piemērojamo sabiedriskās apspriešanas procedūru. 

3.6. Sabiedrisko apspriešanu par saviem līdzekļiem organizē Pieteicējs. 

3.7. Pieteicējs paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu publicē Aizputes novada  

mājas lapā, kā arī ievieto informāciju stendā Aizputes novada administrācijas ēkā 

vai attiecīgās pagasta pārvaldes ēkā. Sabiedriskā apspriešana jāveic ne mazāk kā 

7 dienas. 

3.8. Sabiedriskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc 

sabiedriskās apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. 

Sabiedriskās apspriešanas rezultātus apstiprina Institūcija. 

3.9. Koku ciršanas atļaujas (1.pielikums) termiņš ir līdz tekošā kalendārā gada 

beigām. 

3.10. Atļaujai koku ciršanas laikā jāatrodas darba izpildes vietā. 

3.11. Institūcijas lēmumu var apstrīdēt Aizputes novada domē normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

3.12. Kokus avārijas situācijā zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai attiecīgais 

dienests ir tiesīgs cirst bez Institūcijas lēmuma, ja pirms darbu veikšanas ir veikta 

situācijas fotofiksāža vai pirms darbu veikšanas Institūcija ir telefoniski 

informēta. 

3.13. Kokus avārijas situācijā, kas radusies dabas stihiju rezultātā, ir atļauts 

nekavējoties likvidēt, koku vai tā daļu nozāģējot un novācot malā. Par notikušo 



ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā ir jāpaziņo Institūcijai, kas pēc faktisko lietas 

apstākļu pārbaudes sastāda apsekošanas aktu. 

 

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība 

 

4. Personām, kuras veic koku ciršanu ārpus meža zemes Aizputes pilsētā, jāatlīdzina 

zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu vai jāierīko kompensējoši 

stādījumi saskaņā ar apsekošanas aktu. Ja nocērtamais koks ir acīmredzami bojāts vai 

tiek izcirsts tā negatīvās ietekmes dēļ, koka vērtība samazināma proporcionāli 

bojājuma vai negatīvās ietekmes apmēram, kā norādīts apsekošanas aktā. 

4.1. Zaudējumus par koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības 

samazināšanu atlīdzina, iemaksājot Aizputes novada domes kontā koku vērtības 

maksu, kas tiek izmantota jaunu apstādījumu veidošanai Aizputes novada 

administratīvajā teritorijā. 

4.2.  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, ko nosaka atkarībā no koka sugas (priede, ozols, liepa, 

melnalksnis un svešzemju skuju un lapu koki – 0,025/purva bērzs, āra bērzs, 

kļava, baltalksnis, parastā apse, osis, pīlādzis, ieva, vītols – 0,015/papele, 

ošlapu kļava – 0,005). 

4.3. Prasības kompensējošo stādījumu ierīkošanai tiek noteiktas apsekošanas aktā. 

Kompensējošo stādījumu projekts jāsaskaņo ar Institūciju. 

4.4. Ja kompensējošie stādījumi netiek ierīkoti noteiktajā termiņā (t.i. viena 

mēneša laikā no fakta konstatācijas), personai, kura veica koku ciršanu, jāiemaksā 

Aizputes novada domes kontā izcirsto koku vērtības maksa. 

4.5. Ja kompensējošie stādījumi daļēji vai pilnībā iznīkst, personai, kura veica 

koku ciršanu, atkārtoti jāatjauno stādījumi vai jāiemaksā Aizputes novada domes 

kontā izcirsto koku vērtības maksa. 

4.6. Zaudējumus par patvaļīgu koku ciršanu tā rezultātā radīto dabas 

daudzveidības samazināšanu atlīdzina Aizputes novada domes kontā, iemaksājot 

divkāršu koku vērtības maksu. 

4.7. Ja patvaļīgi nocirstā koka vērtības aprēķināšanai pēc Noteikumu 4.2.punkta 

nav iespējams noteikt koka sugu un koka diametru 1,3 m augstumā no sakņu 

kakla, par koeficientu „k” pieņem 0,025 un par „D” pieņem koka celma diametru. 

4.8. Apstādījumu atjaunošanas vērtība netiek iekasēta gadījumos, kad apstādījumu 

sakopšanas darbi paredzēti sabiedriskajos apstādījumos vai likvidējot nokaltušus 

un bīstamus kokus, kā arī ja apstādījumu sakopšanas darbus finansē Aizputes 

novada dome (novada infrastruktūras vajadzībām: komunikācijām, ielu 

paplašināšanai u.c.). 

 

  

 
Novada domes priekšsēdētāja vietnieks       Juris Grasmanis 

         



PielikumsNr.1 

Aizputes novada domes sabiedrisko apstādījumu un labiekārtošanas komisijas 

 

KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr._________________ 
 

Atļauja izdota______________________________________________________ 

(kam) 

  

__________________________________________________________________ 

(adrese) 

  

Aizputes novada domes sabiedrisko apstādījumu un labiekārtošanas komisijas protokols  

Nr._________.______ gada _______.__________ 

  

Zemes gabala  

adrese, kadastra Nr. 

Koku 

sugas 

Koku caurmērs 

(cm) 

Koku 

augstums 

(m) 

Skaits Piezīmes 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

            

            

            

      KOPĀ:     

  

  

Atļauja derīga līdz: ________________ gada _______.____________________ 

  

  

Īpaši norādījumi darba izpildītājam: 
  

1. Darba izpildītājs atbild par darba drošības un sanitāro noteikumu ievērošanu objektā saskaņā 

ar likumdošanu, kā arī par darba vietas norobežošanu, un sedz trešajām personām darba gaitā 

radušos zaudējumus. 

2. Nodrošina nepieciešamo satiksmes slēgšanu vai ierobežošanu darbības posmā (līdz 

sarkanajai līnijai), to iepriekš saskaņojot ar pašvaldību. 

3. Koku ciršanas rezultātā radušos atkritumu (zari, saknes, celmi, skaidas) novietošana un 

glabāšana tiem neparedzētās vietās ir pamats vainīgās personas saukšanai pie administratīvās 

atbildības un tai piemērojamas sankcijas, kādas noteiktas LR Administratīvo pārkāpumu kodeksā.  

  

  

Z.V. Aizputes novada domes sabiedrisko apstādījumu un labiekārtošanas 

komisijas priekšsēdētāja____________________ 


