
 
 

Jēkabpils novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr.21 

(apstiprināti Jekabpils novada domes sēdes 2013.gada 28.novembra Nr.384 un  
stājas spēkā 2014.gada 12.februārī) 

 
 

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr.21 
„Par koku ciršanu ārpus meža zemes” 

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 nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas un atļaujas 

izsniegšanas kārtību, publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko 
publisko apspriešanu, zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības 
samazināšanu aprēķināšanas kārtību Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā. 

2. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai 
valdījumā esošajā teritorijā cērt saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. 
noteikumiem Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža". 

3. Šie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai, kura Jēkabpils 
novada administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža. 

 
II. Koku ciršanas ārpus meža atļaujas saņemšanas noteikumi 

4. Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā koku novērtēšanu veic un lēmumu par 
atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža pieņem pašvaldības izveidotā 
komisija trīs komisijas locekļu sastāvā: pagasta pārvaldes, kurā tiks veikta koku 
ciršana (turpmāk tekstā – attiecīgā pagasta pārvalde) vadītāju,  teritoriālās 
plānošanas speciālistu un Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas 
nodaļas vadītāju (turpmāk tekstā – Komisija). 

5. Koku ciršanas ārpus meža atļaujas saņemšanai zemes īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs, vai tā pilnvarota persona (turpmāk arī – iesniedzējs) iesniedz rakstisku 
iesniegumu novada domē vai attiecīgajā pagasta pārvaldē (1.pielikums). 
Iesnieguma pielikumā iesniedzējs pievieno īpašuma vai valdījuma tiesību 
apliecinošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), zemesgabala robežu plāna 
kopiju, shēmu ar norādītu cērtamo koku atrašanās vietu. 

6. Komisija, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, izvērtē 
iesnieguma pamatotību, koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem, koku 
ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, veic koku apsekošanu dabā 
un pieņem lēmumu par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu 
izsniegt atļauju: 
•  20 darba dienu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai 

institūciju atzinumi; 
•  10 darba dienu laikā – pārējos gadījumos. 

7. Komisija atļauju (2.pielikums) koku ciršanai ārpus meža izsniedz pēc tam, kad 
zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atlīdzinājis zaudējumus par dabas 
daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu ciema teritorijā - (turpmāk – 
zaudējumu atlīdzība). 

8. Komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, 
apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Jēkabpils novada domē.  

9. Jēkabpils novada dome, izskatot sūdzību, pieņem lēmumu, kas pārsūdzams 



 
 

Administratīvajā rajona tiesā  Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
 

III. Publiskās apspriešanas kārtība 
10. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja Jēkabpils novada administratīvajā 

teritorijā ārpus meža plānots izcirst kokus publiskajos objektos – visai sabiedrībai 
brīvi pieejamos apstādījumos, kas sevī ietver parkus, skvērus, alejas, kapsētas, 
piemiņas vietas, dzīvojamo un rūpniecisko teritoriju apstādījumus u.c. platības. 

11. Publisko apspriešanu rīko Jēkabpils novada pašvaldība, pēc komisijas 
ierosinājuma. 

12. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Jēkabpils novada informatīvajā 
izdevumā „Ļaudis un darbi” un Jēkabpils novada domes mājaslapā internetā 
www.jekabpilsnovads.lv.  

13. Publiskās apspriešanas ilgums nevar būt īsāks par trim nedēļām. Publiskās 
apspriešanas rezultātus apstiprina Jēkabpils novada dome. 

14. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc 
sabiedriskās apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. 

15. Lēmumu par atļauju koku ciršanai ārpus meža zemes pēc sabiedriskās 
apspriešanas rezultātu apstiprināšanas, pieņem šo noteikumu 4.punktā minētā 
komisija. 

 
IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība 

 
16. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam pirms koku ciršanas ārpus meža 

atļaujas saņemšanas ir jāiemaksā Jēkabpils novada pašvaldības budžetā zaudējuma 
atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Jēkabpils 
novada ciemu teritorijās (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). 

17. Zaudējumu atlīdzību Komisija aprēķina, izmantojot koeficientus, kas  noteikti 
saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža” 3.pielikumu, pēc formulas: 

V = D x K1 x K2 x K3 x K4 x K5, kur 
V – Zaudējumu atlīdzības vērtība (Ls), 
D – koka diametra koeficients, , 
K1 – koka sugas koeficients,  
K2 – koka nociršanas iemesla koeficients, 
K3 – apdzīvotas vietas koeficients, 
K4 – koka atrašanās vietas koeficients, 
K5 – pašvaldības koeficients  

- Koks būtiski ietekmē ciema ainavu, tās vērtība tiks samazināta – 1 
- Koks būtiski neietekmē ainavu – 0.2 
- Ar koka nociršanu ainavas kvalitāte uzlabosies - 0 

 
18. Gadījumos, kad tiek konstatēta koku patvaļīga izciršana, komisija nosūta 

attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam rakstisku uzaicinājumu uz 
koku ciršanas vietas apskati un akta par koku patvaļīgu izciršanu sastādīšanu.  

19. Ja attiecīgās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pēc komisijas uzaicinājuma 
neierodas, akts tiek sastādīts bez attiecīgās zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja 
klātbūtnes.  

20. Pamatojoties uz aktā par koku patvaļīgu izciršanu iekļauto informāciju Komisija 
pieņem lēmumu par zaudējuma atlīdzību, kas ir apstrīdams šo noteikumu 8.punktā 
noteiktajā kārtībā. 

21. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, ievērojot Komisijas lēmumu par 
zaudējumu atlīdzību sakarā ar patvaļīgu koka ciršanu, jāiemaksā Jēkabpils novada 



 
 

budžetā zaudējuma atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu viena mēneša 
laikā no lēmuma spēkā stāšanās, izņemot gadījumus, kad nelikumīgu koku ciršanu 
ārpus meža zemes ir veikusi cita persona un par notikušo patvaļīgu ciršanu zemes 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir informējis tiesībsargājošās institūcijas. 

 
V. Noslēguma jautājums 

22. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas 
Jēkabpils novada informatīvajā izdevumā „Ļaudis un darbi”. 

 

 



 
 

1. pielikums 
  

 Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra 

saistošajiem noteikumiem Nr.21  
„Par koku ciršanu ārpus meža zemes”  

  
IESNIEGUMS  

 Koku ciršanai ārpus meža zemes Jēkabpils novada pašvaldības 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:  
Vārds, uzvārds________________________________________________________  
Dzīves vieta __________________________________ Telefons ________________  
Pilnvaras Nr._______________ Izdošanas datums __________________________  
Izdevēja iestāde _______________________________________________________  
  
Koku ciršanas pamatojums:____________________________________________ 
__________________________________________________________________  

  
Zemes gabala 

kadastra  
numurs 

Koku  
 suga  

 
Stumbra diametrs  

1,3 m/h* (cm) 

Izcērtamo  
koku  

skaits gab.  

    
    
    

* h – stumbra diametrs 1.3m augstumā no sakņu kakla  
  

Pievienoti dokumenti:  
  
1. Zemes grāmatas kopija.  
2. Zemes robežu plāna kopija.  
3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.  
4. _____________________________________________________________  
   
20__.gada ____ . ____________________  

  
Iesniedzēja paraksts _____________________  

  
 



 
 

2.pielikums 
Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra 

saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Par koku ciršanu ārpus meža zemes”  
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
 

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202. Reģ.Nr. 90009116789, konta nr. LV51 HABA 0551 0341 2525 1 
Tālr. 65220730, 65220733, fakss 65220731, e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv 

 

Izsniegšanas datums _____________ 

KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr.____ 

 
Pamatojoties uz iesniegumu _________________________ 
    (Nr., datums) 
 
Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs: 
___________________________________________________________________________ 
fiziskās personas vārds, uzvārds, pers0nas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr. 
___________________________________________________________________________ 
fiziskās personas dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas reģistrācijas adrese 
 
Pilnvarotā persona: 
vārds, uzvārds  _______________________________ personas kods__________________ 
pilnvaras Nr.___________  Izdošanas datums_________________ 
Izdevēja 
iestāde__________________________________________________________________   
Ciršanas vietas 
adrese:___________________________________________________________ 

 

Zemes vienības kadastra 
apzīmējums 

Koku suga(s) 
Stumbra 
diametrs  

1,3 m/h* (cm) 

Skaits 
(gab.) 

Zaudējumu 
atlīdzība 
(EUR) 

     
     
  Kopā:   

* h – stumbra diametrs 1.3m augstumā no sakņu kakla  
 
Papildus nosacījumi: 

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. 

________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Atļauja derīga līdz 201__ gada ____________ 
       



 
 

Komisijas priekšsēdētājs:_____________________________________________  
       amats, paraksts,vārds,uzvārds 
 
Atļauju saņēmu 201__ gada _____________  
_____________________________________________ 
           atļaujas saņēmēja paraksts un tā atšifrējums 

 
 
 
 


