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APSTIPRINĀTI  
                                                                                                              Rēzeknes novada domes 

2012.gada 15.novembra sēdē                                                                                                                      

                          (protokols Nr.24, 1.§) 

 

ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes   

2013.gada 18.aprīļa sēdē 

(protokols Nr.10, 1.§) 

 
 

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošie noteikumi Nr.91 

„Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” 

                     
                                                 Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"   

43.panta pirmās daļas 13.punktu,  

Meža likuma 8.panta otro daļu, 

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija  noteikumu  

Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā arī - Noteikumi) nosaka koku ciršanas ārpus meža 

izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību un sabiedrībai nozīmīgus 

gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, metodiku zaudējumu aprēķināšanai un samaksas 

kārtību par koku ciršanu Rēzeknes novada teritorijā. 

2. Noteikumi ir saistoši visiem zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem neatkarīgi no 

tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā vai 

zemesgrāmatā. 

3. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.100, kas stājas spēkā 2013.gada 22.maijā. 

4. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā 

esošajā teritorijā cērt, ievērojot ārējo normatīvo aktu noteikumus, kuri reglamentē koku 

ciršanas kārtību ārpus meža. 

 

II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība 

5. Attiecīgās zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, vai to pilnvarotas personas (turpmāk 

tekstā – Persona), kura vēlas veikt koka ciršanu, iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža 

Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, arī gadījumos, ja tiek rīkota sabiedriskā 

apspriešana par koku ciršanu ārpus meža, izskata un lēmumus pieņem Rēzeknes novada 

pašvaldības pagastu pārvaldes (turpmāk tekstā – Pārvalde), kuras teritorijā atrodas ārpus 

meža cērtamais koks.  

6. Persona iesniedz Pārvaldē rakstveida iesniegumu (Pielikums) kuram pievieno zemesgabala 

robežu plāna kopiju un shēmu ar norādītu koka atrašanās vietu, daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas dzīvokļu īpašnieku lēmuma kopiju par koka ciršanu. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
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Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.100, 

kas stājas spēkā 2013.gada 22.maijā) 

7. Pārvalde, pieaicinot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vides 

aizsardzības vecāko speciālistu, ja nepieciešams, arī sugu un biotopu aizsardzības jomas 

ekspertu, kokkopi (arboristu) vai citas atbilstošas nozares ekspertu, pirms lēmuma par koka 

ciršanu pieņemšanas veic koka apsekošanu dabā un izvērtē iesniegumu. (ar grozījumiem, 

kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.februāra saistošajiem 

noteikumiem Nr.100, kas stājas spēkā 2013.gada 22.maijā). 

8. Atļauja kokus ciršanai ir derīga vienu gadu no lēmuma pieņemšanas dienas. (ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.februāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.100, kas stājas spēkā 2013.gada 22.maijā). 

9. Pārvaldes lēmumu par atļauju koku ciršanai ārpus meža vai motivētu atteikumu var 

apstrīdēt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā. 

10. Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmums ir 

pārsūdzams Administratīvā procesa likuma noteiktajā termiņā un kārtībā. (ar grozījumiem, 

kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.februāra saistošajiem 

noteikumiem Nr.100, kas stājas spēkā 2013.gada 22.maijā). 

 

III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība 

11. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.100, kas stājas spēkā 2013.gada 22.maijā. 

12. Publisko apspriešanu nodrošina Pārvaldes. 

13. Pārvalde paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu publicē Rēzeknes novada pašvaldības 

bezmaksas izdevumā „Rēzeknes novada ziņas” vai kādā no vietējiem laikrakstiem. 

14. Publiskās apspriešanas sākuma datumu norāda publikācijas paziņojumā. Publiskā 

apspriešana termiņš – ne vairāk par 15 (piecpadsmit) dienām. (ar grozījumiem, kas izdarīti 

ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.100, 

kas stājas spēkā 2013.gada 22.maijā). 

15. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās 

apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. Publiskās apspriešanas 

rezultātus apstiprina Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda padome. 

 

IV. Zaudējumu atlīdzības samaksas kārtība par koku ciršanu 

16. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā Rēzeknes novada pašvaldības speciālā budžeta kontā.  

16.
1 

Papildus ārējā normatīvajā aktā, kurš reglamentē koku ciršanas kārtību ārpus meža, 

noteiktajam koeficientam tiek noteikts Rēzeknes novada koeficients, kuru nosaka Pārvalde: 

1) 1 – koks būtiski ietekmē ciema ainavu, tās vērtība tiks samazināta; 2) 0,5 - koks būtiski 

ainavu neietekmē; 3) 0 – koks vizuāli aizsedz vizuāli augstvērtīgu vai unikālu ainavu, vai 

kultūrvēsturisku objektu, ar koka nogriešanu tiks sakārtota vide, ainavas kvalitāte tiks 

uzlabota. (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 

21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.100, kas stājas spēkā 2013.gada 22.maijā). 

 

V. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 

17. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.100, kas stājas spēkā 2013.gada 22.maijā. 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

18. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 

19. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Rēzeknes novada pašvaldības saistošos noteikumus: 

19.1. Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošie noteikumi Nr.31 „Par 

kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Rēzeknes novada teritorijā” (Rēzeknes 

Novada Ziņas, 2010, Nr.4); 



19.2. Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.novembra saistošie noteikumi Nr.46 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.31 „Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Rēzeknes novada 

teritorijā” (Rēzeknes Novada Ziņas, 2010, Nr.5).” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.100, kas stājas spēkā 2013.gada 22.maijā). 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece                                                E.Pizāne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums 
„Rēzeknes novada pašvaldības 

 2012.gada 15.novembra saistošajiem 

 noteikumiem Nr.91” 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar  

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.februāra  

saistošajiem noteikumiem Nr.100, 

 kas stājas spēkā 2013.gada 22.maijā). 

 

____________________________________ 
(vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums) 

__________________________ 
(personas kods, reģistrācijas numurs) 

_____________________________________________________ 
(adrese, tālrunis) 

 

 

IESNIEGUMS 
Rēzeknes novada ______________ pagastā 

 

_____.gada __.______________ 

___________________ pagasta pārvaldei 

adrese:_____________________________ 

_____________________________ 

Par koku ciršanu ārpus meža 

 

Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs: 

Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums _______________________________________ 

 

Personas kods/Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________ 

 

Kontakttālrunis, e - pasts _________________________________________________________ 

 

Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Koku ciršanas pamatojums:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Zemes vienības kadastra 

apzīmējums 

Koku suga Koku stumbra 

diametrs (cm) 

Skaits 

 

 

 

   

 

Pielikumā pievienoti dokumenti: 

1. Zemes grāmatas apliecības kopija. 

2. Zemes robežu plāna kopija. 

3. Lēmuma kopija. 

4. Pilnvarotai personai - pilnvaras kopija. 

 

___________________   _________________  
                                                                                                                                 (vārds, uzvārds)                                         (paraksts) 



2.Pielikums 
Rēzeknes novada pašvaldības  

2012.gada 15.novembra saistošo noteikumu Nr.91 

„Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” 

2.4.punktam 

  

Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.100, kas stājas spēkā 2013.gada 22.maijā. 


