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Zilupes novada pašvaldības informatīvais izdevums 

 

                
 

2013.gada 8.maijs          Nr.21 (21), bezmaksas 

 

 

Saistošie noteikumi Nr.3 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada domes  

2013.gada 22.marta sēdes 

lēmumu (prot. Nr.3,  6.§) 

2013.gada 22.martā 

 

Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā 

 
  Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu, 

Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu 

Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”  13.punktu, 22.punktu,  

Administratīvā procesa likuma 59, 64, 67 pantiem  

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) 

nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama koku 

ciršana ārpus meža Zilupes novada administratīvajā 

teritorijā, koku ciršanas publiskās apspriešanas kārtību 

un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī 

zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas 

daudzveidības samazināšanu. 

2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām 

personām, kuras Zilupes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža. 

. 

II. Koku ciršanas atļaujas saņemšanas kārtība 

 

3. Iesniegumus par koku ciršanu ir tiesīgi iesniegt 

attiecīgās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai to 

pilnvarotās personas (turpmāk tekstā – Persona), kura 

vēlas veikt koka ciršanu. 

4. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža Zilupes 

novada administratīvajā teritorijā izskata Zilupes novada 

pašvaldības Zemes komisija, lēmumus par atļaujas 

izsniegšanu koku ciršanai pieņem Zilupes novada dome 

10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, 

bet ja lēmuma pieņemšanai ekspertu vai citu institūciju 

atzinumi – 20 darba dienu laikā. 

5. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams ekspertu vai citu 

institūciju atzinums, Zilupes novada pašvaldība to iegūst 

pati par saviem līdzekļiem.  

6. Gadījumā, ja tiek rīkota sabiedriskā apspriešana par 

koku ciršanu ārpus meža, tad lēmumu pieņem Zilupes 

novada dome 30 darba dienu laikā no iesnieguma 

saņemšanas dienas. 

 

 

 

7. Persona iesniedz Zilupes novada domē rakstveida 

iesniegumu, kuram pievieno zemesgabala robežu plāna 

kopiju ar norādītu koku atrašanās vietu, to sugas un 

daudzumu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu 

īpašnieku iesniegumam papildus pievienojama 

kopsapulces lēmuma kopija par koka ciršanu. 

8. Zilupes novada pašvaldības izpilddirektors pirms 

lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas veic koka 

apsekošanu dabā un izvērtē iesnieguma pamatotību un 

koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem, sniedz 

par to atzinumu, ko kopā ar iesniegumu iesniedz Zilupes 

novada domei izskatīšanai. 

9. Zilupes novada dome pieņem lēmumu par atļauju 

koku ciršanai ārpus meža, nosakot koku ciršanas vietu, 

izcērtamo koku sugu, stumbru apmērus, koku skaitu, 

koku ciršanas laiku, kas noteikts ne ilgāku par vienu 

gadu, vai atsaka atļaut veikt koku ciršanu. 

10. Par pieņemto lēmumu Zilupes novada dome paziņo 

Personai, iesniedzot izrakstu no domes lēmuma Izraksts 

no domes lēmuma vienlaikus ir arī koku ciršanas atļauja.  

11. Zilupes novada domes lēmums par atļauju koku 

ciršanai ārpus meža vai motivēts atteikums ir pārsūdzams 

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

 

III. Publiskā apspriešana 

 

12. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja koku 

ciršana paredzēta publiski pieejamos objektos vai 

sabiedrībai nozīmīgos gadījumos – plānots rekonstruēt 

vai celt jaunus objektus.   

13. Publisko apspriešanu nodrošina pašvaldība. 
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14. Pašvaldība paziņojumu par publisko apspriešanu 

publicē Zilupes novada pašvaldības mājas lapā 

www.zilupe.lv un Zilupes novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Zilupes vēstis”. 

15. Publiskās apspriešanas sākuma datumu norāda 

publikācijas paziņojumā. Publiskās apspriešanas ilgums 

nedrīkst būt mazāks par 10 darba dienām. 

16. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par 

notikušu arī tad, ja pēc sabiedriskās apspriešanas beigām 

nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. 

17.Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina Zilupes 

novada dome. 

 

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas 

kārtība 

 

18. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas 

daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku ciršanu 

ciemu teritorijās (turpmāk - Zaudējumu atlīdzība), ko 

aprēķina pēc formulas: 

Z = KD x Ks x KI x KA x KV x PK, kur 

Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (Ls), 

KD – koka caurmēra koeficents, 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 – 0,2 

19. Saistošajos noteikumos noteiktie koeficientu apmērs 

ir nosakāms saskaņā ar LR Ministru Kabineta  

02.05.2012.gada 2.maija  noteikumu Nr.309 ”Noteikumi 

par koku ciršanu ārpus meža” 3.pielikumu. 

20. Personām, kuras pavaļīgi veikušas koku ciršanu, 

jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības 

samazināšanu. 

 

 

V. Noslēguma jautājumi 

 

21. Noteikumi stājās spēkā 2013.gada 2.maijā. 

 

 

Zilupes novada domes priekšsēdētājs                                                      

O.Agafonovs 

 

2013.gada 22.martā 

 

 

 

 
Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 

„Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2012. gada 02. 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. 

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. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošajos noteikumos tiek noteikta kārtība, kādā tiek saskaņota koku 

ciršana ārpus meža Zilupes novada administratīvajā teritorijā, 

amatpersonas, kuras izsniedz atļaujas koku ciršanai, kā arī audējumu 

atlīdzības aprēķināšanas kārtība par dabas daudzveidības samazināšanu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

Nav attiecināms 

 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav. 

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 

regulējums, ir novada administratīvās teritorijā esošo nekustamo 

īpašumu īpašnieki un to tiesiskie valdītāji (lietotāji). 

Saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs estētiskas, 

higiēniskas, ekoloģiski tīras un drošas vides veidošanu un uzturēšanu 

novada administratīvajā teritorijā. 

5. Informācija par Institūcija, kurā privātpersona var vērties saistošo noteikumu 

http://www.zilupe.lv/
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administratīvajām 

procedūrām 

 

piemērošanā ir Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumu projekts 

noteiks administratīvās procedūras privātpersonai un veicamās darbības 

koku ciršanas atļaujas saņemšanai. 

 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas 

ar sabiedrības pārstāvjiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  O.Agafonovs 
 

 
 

2013.gada 25.aprīlī 

Zilupē 

Saistošie noteikumi Nr.4 

 
Apstiprināti ar Zilupes novada pašvaldības domes 

2013.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu 

(protokols Nr.4, §2) 

 

 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

 
Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 

Saistošos noteikumos Nr.2 „Par 2013.gada budžetu” 

 

 
Izdoti saskaņā ar likumu „Par Pašvaldībām” 

21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu 

 

 
Par grozījumiem Saistošajos noteikumos nr.2 „Par 2013.gada budžetu” 

 

1.Veikt grozījumus pamatbudžeta ieņēmumu daļā: 

 

 Kods 18.6.2.0. Mērķdotācija mācību literatūras iegādei                                 + 2 437,- 

Kods 18.6.3.0. Finansējums projektam Algotie pagaidu sabiedriskie darbi     +1 200,- 

Kods 18.6.3.0. Finansējums projektam Algotie pagaidu sabiedriskie darbi     + 4 227,- 

Kods 18.6.3.0. ELFLA projektam „Zilupes pilsētas tautas nama rekonstrukcija” 

                                                                                                                       +104 369,- 

Kods 13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas                    +10 307,- 

Kods 21.3.9.9. Citi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem                             + 5 441,- 

 

                                                                                    KOPĀ:                      +127 981 ,- 

2.   Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumu daļā:  

 

04.900. Pārējā ekonomiskā darbība 

 

Kods 6242 Bezdarbnieku stipendija                                                              + 4 227,- 

Kods 2234 Darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem                     + 1 200,- 

 

07.200. Lauderu FAP 

 

Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga                                                       + 4 385,- 

Kods 1210 Darba devēja VSAOI                                                                   + 1 056,- 

 

 09.919. Vispārējās izglītības iestādes 

 Kods 5233 Grāmatu iegāde                                                                            + 2  437,- 

Kods 5232 Saimniecisko pamatlīdzekļu iegāde                                              +3 000,- 

Kods 2312 Inventāra iegāde                                                                            +2 000,- 

Kods 2241 Telpu kārtējais remonts                                                                 +5  307,- 
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3. Veikt grozījumus finansēšanas sadaļā: 

 

Kods F40322120 Mainīgās likmes ilgtermiņa aizdevumu atmaksa              + 104 369,- 

 

4.Veikt grozījumus speciālā budžeta ieņēmumu daļā: 

 

Kods 18.6.2.0. Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem                                                                                                    

+ 13 575,- 

 

5.Veikt grozījumus speciālā budžeta izdevumu daļā: 

 

Kods 2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana                              +13 075,- 

Kods 2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiālu  iegāde               +500,-             

 

6.Veikt grozījumus iestāžu tāmēs: 

06.200 Teritoriju attīstība 

Kods 5250 Kapitālais remonts                                                                           -8 800,- 

Kods 2239 Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem (atkritumi) + 8 800,- 

Galvenā grāmatvede                             J.Bondarenko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   
 

„Zilupes novada vēstis”,  Zilupes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais   izdevums.  Adrese: Raiņa iela 13, 

Zilupe, Zilupes nov., LV – 5751, e-pasts: zilupe@zilupe.lv Atbildīgais par izdevumu un datorsalikumu –  Aivars 

Dembovskis, t. 65707317 

mailto:zilupe@zilupe.lv

