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Jēkabpilī 

 

 

2010. gada 22. jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 19 

 

(apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 2010. gada 22. jūlijā, prot. Nr. 9, 21.§, precizēti 

Jēkabpils novada domes sēdē 2010. gada 23. septembrī, prot. Nr. 11, 20.§, stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā) 

 

Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes  

Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā 

 
Izdoti saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 

 Ministru kabineta  2006.gada 29.augusta noteikumu  

Nr. 717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” 12.punktu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek saskaņota koku ciršana ārpus meža zemes 

Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.  

2. Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas saskaņošanu Jēkabpils novada pašvaldības 

(turpmāk – Pašvaldība) vārdā veic un lēmumu pieņem attiecīgās Jēkabpils novada 

pašvaldības pagasta pārvaldes vadītājs (turpmāk – atbildīgā persona), kura pagasta 

teritorijā tiek plānota koku ciršana.  

3. Fiziskās vai juridiskās personas (turpmāk - Pieteicējs), kurām nepieciešams Pašvaldības 

saskaņojums koku ciršanai, iesniedz Jēkabpils novada pašvaldībai adresētu rakstisku 

iesniegumu (1. pielikums).  

4. Atbildīgā persona pirms lēmuma par atļauju koku ciršanai pieņemšanas, veic koku 

apsekošanu dabā un izvērtē iesnieguma pamatotību un īpašuma piederības apliecinošus 

dokumentus. Koku apsekošanai nepieciešamības gadījumā atbildīgā persona pieaicina 

speciālistus attiecīgajā jomā. 

5. Pirms lēmuma pieņemšanas par koku ciršanu atbildīgā persona nosaka sabiedriskās 

apspriešanas procedūras nepieciešamību. 

6. Pieteicējs paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu publicē Jēkabpils novada 

informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā, 

kā arī novieto to informācijas stendā Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā ēkā 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, un attiecīgajā pagasta pārvaldē. Sabiedriskā apspriešana jāveic 

ne mazāk kā septiņas dienas. 

7. Atbildīgās personas lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

8. Avārijas kokus - ar vizuāli redzamām pazīmēm, kas izraisa riska situāciju (nolūzuši, 

aizlūzuši, sasvērušies, ar pacēlušos sakņu sistēmu vai citādi bīstams koks) - atļauts cirst 
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bez atbildīgās personas atļaujas, ja pirms darbu veikšanas ir veikta situācijas fotofiksāža 

vai pirms darbu veikšanas telefoniski informēta atbildīgā persona. 

9. Avārijas kokus, kas radušies dabas stihiju rezultātā, atļauts novākt bez rakstiskas atļaujas, 

pēc darbu veikšanas informējot atbildīgo personu. 

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Jēkabpils novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi”. 

 

  

 

 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs     E.Meņķis 

 

 



 

1. pielikums 

 

 Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 22.jūlija saistošajiem  

noteikumiem Nr. 19 „Saskaņošanas kārtība koku ciršanai  

ārpus meža zemes Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā” 

 

 

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 

Izcērtamo 

koku 

skaits gab. 

   

   

 

Pievienoti dokumenti: 

 

1. Zemes grāmatas kopija. 

2. Zemes robežu plāna kopija. 

3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija. 

4. _____________________________________________________________ 

 

 

20__.gada ____ . ____________________ 

 

Iesniedzēja paraksts _____________________  

 

 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs  E.Meņķis 

 


