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LATVIJAS REPUBLIKA
KOCĒNU NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr.90009114171
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220

Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv 
Norēķinu konts: LV25UNLA0050014273854, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X

Kocēnu novada Kocēnos
APSTIPRINĀTI

ar Kocēnu novada domes 
2010. gada 8. septembra sēdes

lēmumu (protokols Nr. 8; 22.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12/2010

ĀRPUS MEŽA ZEMĒM AUGOŠU KOKU CIRŠANAS KĀRTĪBA KOCĒNU 
NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 

Izdoti saskaņā ar LR Ministru Kabineta 2009. gada 29. augusta noteikumu Nr. 717 „Kārtība koku  
ciršanai ārpus meža zemes” 12. punktu

1.Vispārējā daļa

1.1.Šie  noteikumi  ir  saistoši  visām  Kocēnu  novada  administratīvajā  teritorijā  esošajām 
fiziskajām un juridiskajām personām, zemes vai ēku īpašniekiem, valdītājiem, nomniekiem. 

1.2.  Šie  noteikumi  neattiecas uz vēja gāzto koku ciršanu,  koku ciršanu avārijas situāciju 
novēršanai, kā arī koku ciršanu, ja tā celma caurmērs ir mazāks par 12 cm, kā arī uz koku 
ciršanu, kas saistīta ar meliorācijas sistēmu uzturēšanu kārtībā.

2.Iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība

2.1. Personai,  kura vēlas cirst kokus ārpus meža zemes, jāvēršas ar iesniegumu Kocēnu 
novada domē.

2.2. Iesniegumā jānorāda cērtamo koku atrašanās vietas adrese, koku sugas un koku skaits, 
kā arī jāpievieno zemes robežu plāns, kurā jānorāda cērtamo koku atrašanās vieta.

2.3. Ja paredzēts cirst kokus kultūras pieminekļu aizņemtās platībās un to aizsargjoslās, tad 
iesniegumam pievienojams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums.

2.4. Ja paredzēts cirst kokus parkos, kapsētās, skvēros, alejās, kas garākas par 20 metriem, 
pašvaldība,  pēc  iesnieguma  saņemšanas,  var  rīkot  sabiedrisko  apspriešanu,  pēc  kuras 
rezultātu apkopošanas Kocēnu novada dome pieņem attiecīgu lēmumu.
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2.5. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža zemes izskata Kocēnu novada Ārpus meža 
zemēm augošu koku ciršanai saņemto iesniegumu izskatīšanas komisija.

                                      3. Sabiedriskās apspriešanas kārtība

3.1.  Iesniedzot  iesniegumu  šo  Noteikumu  2.4.  punktā  noteiktajā  gadījumā,  iesniedzējs 
apmaksā paziņojumu ievietošanu par sabiedrisko apspriešanu Ziemeļvidzemes reģionālajā 
laikrakstā „LIESMA”.

3.2.  Saņemot iesniegumu šo Noteikumu 2.4. punktā noteiktajā gadījumā, Kocēnu novada 
dome 7  (  septiņu)  dienu  laikā  iesniedz  Ziemeļvidzemes  reģionālajā  laikrakstā  „LIESMA” 
paziņojumu par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.

3.3. Sabiedriskā apspriešana ilgst vienu mēnesi, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas.

3.4.  Pēc  sabiedriskās  apspriešanas  beigām,  piecu  darba  dienu  laikā  tiek  apkopoti 
apspriešanas rezultāti un apkopojums kopā ar iesniegumu tiek virzīts izskatīšanai Kocēnu 
novada pašvaldības domes sēdē.

                                       4. Ierobežojumi koku ciršanai ārpus meža zemes

4.1.  Aizliegts  nocirst  kokus,  kuri  sasnieguši  Latvijas  Republikas  Ministru  Kabineta 2010. 
gada  16.  marta  noteikumos  Nr.264  „Īpaši  aizsargājamo  dabas  teritoriju  vispārējie 
aizsardzības  un  izmantošanas  noteikumi”  noteikto  īpaši  aizsargājamo  koku  –  dižkoku  – 
izmērus.

                                        5. Noslēguma jautājumi 

5.1. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Kocēnu novada domes priekšsēdētājs                                                                   Vitauts 
Staņa


