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1.

2.

I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņo koku
ciršana ārpus meža Rundāles novada administratīvajā teritorijā, koku ciršanas publiskās
apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības
aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu ciemu teritorijā.
Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Rundāles novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlas veikt vai veic koku ciršanu ārpus meža.
II. Iesniegumu izvērtēšanas kārtība

3.

Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kurš vēlas veikt koku ciršanu ārpus meža Rundāles
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, iesniedz Rundāles novada pašvaldībai rakstveida
iesniegumu (Pielikums Nr.1), kuram pievieno grafisko pielikumu ar norādītu koku atrašanās
vietu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesniegumam papildus ir
pievienojams dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums par koka ciršanu.

4.

Rundāles novada domes izpilddirektors vai pagastu pārvalžu vadītāji pēc iesnieguma
reģistrēšanas par koka ciršanu, veic koku apsekošanu dabā, izvērtē iesnieguma pamatotību un
nepieciešamību rīkot publisko apspriešanu, kā arī aprēķina zaudējumu atlīdzību par dabas
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daudzveidības samazināšanu.
5.

Lēmumu par koku ciršanu ārpus meža Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
pieņem Rundāles novada domes Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisija, izņemot
gadījumus, kad tiek organizēta publiskā apspriešana, par ko lēmumu pieņem dome.

6.

Pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas, Personai ir jāsamaksā nodeva par dabas
daudzveidības samazināšanu.

7.

Koku ciršanas atļauja (Pielikums Nr.2) ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža. Atļaujai
koku ciršanas laikā jāatrodas darba izpildes vietā.

8.

Lēmums par atļauju koku ciršanai ārpus meža vai motivēts koku ciršanas atteikums ir
apstrīdams Rundāles novada domē. Rundāles novada domes lēmums ir pārsūdzams
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

9.

III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība
Publiskās apspriešanas procedūru Rundāles novada administratīvajā teritorijā rīko, ja ārpus
meža koku ciršana paredzēta Rundāles novada pašvaldības ciemu teritorijā normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos.

10. Publiskā apspriešana tiek organizēta saskaņā ar Rundāles novada domes 2009. gada 1. jūlija
saistošo noteikumu Nr.1 “Rundāles novada domes nolikums” VII nodaļu „Publiskās
apspriešanas kārtība”.
11. Publiskai apspriešanai nepieciešamos materiālus sagatavo ciršanas ierosinātājs.
12. Iesniegumi par ierosinājumiem jāiesniedz Rundāles novada pašvaldībā publikācijās norādītajā
termiņā.
13. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc sabiedriskās
apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. Pēc publiskās apspriešanas
rezultātu apkopošanas Rundāles novada dome pieņem lēmumu par koku ciršanas atļaujas vai
ciršanas atteikuma izsniegšanu.
14. Publiskās apspriešanas procedūra Rundāles novada ciemu teritorijā Noteikumu 10.punktā
minētajā gadījumā nav jāorganizē, ja ārpus meža paredzēta koku izciršana paredzēta kokiem,
kuri rada draudus iedzīvotāju veselībai, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, kā arī,
ja koku ciršana paredzēta saistībā ar būvniecību un būvniecības ieceres publiskās apspriešanas
procedūras ietvaros notikušu publisko apspriešanu arī plānoto koku ciršanai.
IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība
15. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku ciršanu
(turpmāk - Zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina pēc formulas:
Z = KD x KS x KI x KA x KV x PK, kur
Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR),
KD – koka caurmēra koeficients, 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 :
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– apbūves zemēs (arī neapgūtās apbūves zeme) – 1;
– zemē, uz kuras apbūve nav primārā zemes izmantošana - 0,8.
PK – pašvaldības koeficients:
– koks būtiski ietekmē ainavu, tās vērtība tiks samazināta – koeficients - 1;
– koks būtiski ainavu neietekmē – koeficients - 0.5.
20. Zaudējumu atlīdzības vērtības noteikšanai izmantojami normatīvajos aktos noteiktie
koeficienti.
21. Personām, kuras patvaļīgi veikušas koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par dabas
daudzveidības samazināšanu.
22. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā Rundāles novada pašvaldības kontā, izrakstītā rēķina norādītajā
termiņā un apjomā.
23. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi veic Rundāles novada pašvaldības Policijas inspektors
un Rundāles novada domes pilnvarotas amatpersonas.
V.
Noslēguma jautājumi
24. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Rundāles novada informatīvajā
izdevumā “Rundāles novada ziņas”.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis
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Pielikums Nr.1
Rundāles novada domes
2019. gada 27.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.6

IESNIEGUMS
koku ciršanai ārpus meža zemes Rundāles novada pašvaldības teritorijāi
Iesniedzējs:
Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums ______________________________
Personas kods/Reģistrācijas Nr. _______________________________________
Dzīves vieta / Adrese ___________________________________________________
Telefons ________________
Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese:
_____________________________________________________________________
Koku ciršanas pamatojums:______________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Koku
suga

Izcērtamo koku skaits
gab.

Izcērtamo koku
apkārtmērs (m)

Pievienoti dokumenti:
Zemes grāmatas kopija.
Zemes robežu plāna kopija.
Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.
20___.gada_____._________________
Iesniedzējs
_________________
(________________)
(vārds, uzvārds)

(paraksts)
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Rundāles
novada
teritorijas,
kurās
nepieciešama pašvaldības atļauja koku ciršanai
ārpus meža:
1. Ciemu teritorijās:

Rundāles pagasta Pilsrundāles, Saulaines,
Ziedoņu, Vecrundāles, Mazbērsteles,
Lepšu, Priedīšu, Švirkales, Jāņukroga un
Punslavu ciemos;

Svitenes pagastā Svitenes un Tīrumu
ciemos;

Viesturu pagasta Bērsteles, Viesturu un
Vairoga ciemos.
2. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās:

Dabas parka ”Bauska” teritorija.
3. Teritorijās, kurās atrodas kultūras pieminekļi,
un to aizsargjoslās:

Līgotņu apmetne;

Mežotnes pilskalns ar senpilsētu;

Mežotnes senkapi;

Vīna kalns – pilskalns;

Siepeļņu viduslaiku kapsēta;

Cepļu viduslaiku kapsēta;

Smēdes viduslaiku kapsēta;

Galzemju senkapi;

Mazzeltiņu viduslaiku kapsēta;

Ziedoņu apmetne un senkapi;

Liksmaņu senkapi;

Melnzemes kalns – apmetne;

Svitenes parka senkapi;

Putniņu viduslaiku kapsēta;

Kaucmindes muižas muižnieka dzīvojamā
ēka un parks;

Rundāles pils apbūves ansamblis;

Bornsmindes muižas apbūve ar parku;

Bērsteles luterāņu baznīca;

Svitenes muižas apbūve un parks;
4. Kapsētās:

Sudmalu kapsēta;

Važītes kapsēta;

Priedīšu kapsēta;

Cērņu kapsēta;

Beķeru kapsēta;

Cielavu kapsēta;

Melanšu kapsēta un II pasaules karā
kritušo sarkanarmiešu brāļu kapi Viesturu
pagastā;

Eliņu kapsēta

Sarkaņu kapsēta;

Rimdžūnas kapsēta;

Vidukļu kapsēta;

Baznīcas kapsēta;

Gubēnu kapsēta;
5. Gar valsts un pašvaldību ceļiem (saskaņā ar
reģistrēto ceļu sarakstu).
6. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, ja kokus

cērt ne tālāk kā 50m joslā gar virszemes
ūdensobjektu vai visā palienes platumā gar
ūdensobjektu ar izteiktu periodiski applūstošu
palieni:

Lielupe;

Kauču (Kaucītes) strauts;

Īslīces upe ar tās sateces baseina
ūdenstecēm – Kapupi, Bērsteli, Melnupi,
Svirkali, Dzirnupi;

Svitenes upe ar tās sateces baseina
ūdenstecēm – Liepāri, Virsīti;

Sesavas upe;

Tīrumu strauts;

Upele.
7. Pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentos (Teritorijas plānojuma grafiskā
daļā) noteiktajā ainaviski vērtīgajā teritorijā:


















valsts vietējā autoceļa V1038 Mežotne Viesturi - Jaunsvirlauka posms no
Mežotnes
stacijas
līdz
Mežotnes
pilskalnam;
valsts vietējā autoceļa V1034 Bauska Priedītes posms no „Sējējiem” līdz
Ziedoņu ciemam;
valsts vietējā autoceļa V1034 Bauska Priedītes posms no Ziedoņu līdz Priedītes
ciemam;
valsts reģionālā autoceļa P 103 Dobele Bauska posms no Zvēru dārza līdz
Lieparam;
P 103 Dobele - Bauska posms no mājām
„Silabrieži” līdz mājām “Grimmas”;
valsts vietējā autoceļa V 1031 Pilsrundāle
- Adžūni posms no Lubiņu mežs līdz
Smēdes viduslaiku kapsētai;
pašvaldības ceļa Mazrundāle-Vecrundāle
posms no Vecrundāles ciema līdz mājām
„Spricēni”;
pašvaldības ceļa Vairogi-Upmaļi posms
no Vairogu ciema līdz mājām „Zemgaļi”;
pašvaldības ceļš Saulītes - Mazmežotne –
Senči;
Īslīces upes ielejas ainavas telpa (150 m
plata josla abpus upei);
Zemgalei raksturīgo līdzenumu atklātās
lauksaimniecības zemju ainavas telpa;
(aptuveni 200 m platā joslā abpus
autoceļam P103 posmā)
Mežotnes muižas parka un Mežotnes
muižas apbūves ansambļa, tajā skaitā
saimniecības
kompleksa,
Mežotnes
pilskalna,
Mežotnes
baznīcas
un
Mazmežotnes
muižas
apbūves
kultūrvēsturiskās ainavas telpa;
Bērsteles
baznīcas
kultūrvēsturiskās
ainavas telpa;
Rundāles pils ansambļa kultūrvēsturiskās
ainavas
telpa.
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Pielikums Nr.2
Rundāles novada domes
2019. gada 27.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.6

Izsniegšanas vieta
Izsniegšanas datums
Atļaujas numurs

KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr.______
Izdota Rundāles novada domē

(kam)

(adrese)

Nekustamā īpašuma
nosaukums, zemes vienības
kadastra apzīmējums

Koka suga

Koka stumbra
apkārtmērs (cm),
1,3m augstumā no
sakņu kakla

Skaits

Zaudējuma
atlīdzība
(EUR)

Kopā

Atļauja derīga līdz ____________________________

Rundāles novada domes priekšsēdētājs:
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Rundāles novada domes 2019. gada 27.jūnija saistošo noteikumu Nr.6 „Par koku
ciršanu ārpus meža” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
sadaļas

Informācija

raksta

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža (turpmāk – saistošie
noteikumi) izstrādāti atbilstoši Meža likuma 8. panta otrajai daļai un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumiem
Nr. 309 “Noteikumi koku ciršanai ārpus meža”, kas nosaka, ka
pašvaldībām jāizstrādā saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža, nosakot tajos koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās
apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus
gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņo koku
ciršana ārpus meža Rundāles novada administratīvajā teritorijā, koku
ciršanas publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko
apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par
dabas daudzveidības samazināšanu

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošajos noteikumos paredzētā atlīdzība par dabas daudzveidības
samazināšanu saistībā ar koku ciršanu, tiks ieskaitīta pašvaldības
pamatbudžetā un izlietota apstādījumu atjaunošanai.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Tiešas ietekmes nav.

Saistošo noteikumi izpildi nodrošinās Rundāles novada pašvaldības
Policijas inspektors un pašvaldības pilnvarotās personas.
Konsultācijas nav notikušas.

Rundāles novada domes priekšsēdētājs
Okmanis

Aivars
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