
 

 

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) 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21 

„Par koku ciršanu ārpus meža zemes” 
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkts 

noteic, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot 

administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, par citiem likumos un 

Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem. 

1.2. Meža likuma 8.panta otrā daļa noteic, 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. Zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās 

pašvaldības budžetā. 
1.3. Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi 

par koku ciršanu ārpus meža” 22.punkts noteic, 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. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

2.1. 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. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

3.1. Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu 

tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā. 
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams 

veidot jaunas pašvaldības institūcijas un darba vietas. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

sabiedrību (mērķgrupām) 

un uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo 

noteikumu tiesiskais regulējums, ir zemes īpašnieki vai tiesiskie 

valdītāji, kuru nekustamie īpašumi atrodas Jēkabpils novada 

administratīvajā teritorijā. 
4.2. Projekts nosaka publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, 

kad rīko publisko apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža, 

nodrošinot iespēju sabiedrībai piedalīties lēmumu pieņemšanā. 
4.3. Tiešās ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi projektam nav. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo 

noteikumu piemērošanā, ir: 
5.1.1. Jēkabpils novada pašvaldība, Jēkabpils novada attiecīgā 
pagasta pārvalde; 

5.1.2. Jēkabpils novada dome un pašvaldības izpilddirektors, kā 
pagastu pārvalžu darbību pārraugošā institūcija, kas ir tiesīga 

pieprasīt un saņemt informāciju par pagasta pārvaldes darbību, kā 
arī kontrolēt saistošo noteikumu piemērošanu. 



 

 

 

 

 


