
P R O J E K T S 

 

APSTIPRINĀTI  
                                                                                                              Rēzeknes novada domes 

2013.gada ___februāra sēdē                                                                                                                      

                          (protokols Nr.__, __.§) 
 

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada __.februāra saistošie noteikumi Nr.__ 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošajos 

noteikumos 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 

 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” 

(Rēzeknes Vēstis, 2013, Nr.2 ), turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi: 

1.1. Aizstāt Saistošo noteikumu 2.2.punktā un pielikuma uzrakstā vārdu „1.Pielikums” 

ar vārdu „Pielikums”. 

1.2. Svītrot Saistošo noteikumu 2.3.punktā vārdus „pamatotību un koku ciršanas 

atbilstību normatīvajiem aktiem”. 

1.3. Izteikt Saistošo noteikumu 2.4.punktu šādā redakcijā: 

„2.4. Atļauja kokus ciršanai ir derīga vienu gadu no lēmuma pieņemšanas dienas.” 

1.4. Izteikt Saistošo noteikumu 2.6.punktu šādā redakcijā: 

„2.6. Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 

lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa likuma noteiktajā termiņā un 

kārtībā.” 

1.5. Svītrot Saistošo noteikumu 3.1.punktu. 

1.6. Izteikt Saistošo noteikumu 3.4.punktu šādā redakcijā: 

„3.4. Publiskās apspriešanas sākuma datumu norāda publikācijas paziņojumā. 

Publiskā apspriešana termiņš – ne vairāk par 15 (piecpadsmit) dienām.” 

1.7. Izteikt Saistošo noteikumu 6.2.punktu šādā redakcijā: 

„6.2. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Rēzeknes novada pašvaldības saistošos 

noteikumus: 

6.2.1. 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); 

6.2.2. 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).” 

1.8. Aizstāt Saistošo noteikumu pielikumā vārdus „1.Pielikums Rēzeknes novada 

pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošo noteikumu Nr.91 „Par koku ciršanu 

ārpus meža Rēzeknes novadā” 2.2.punktam” ar vārdiem „Pielikums Rēzeknes 

novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91”. 

1.9. Precizēt Saistošo noteikumu nodaļu numerāciju mainot „1.Vispārīgie jautājumi” uz 

„I. Vispārīgie jautājumi”, „2. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība” uz „II. Koku 



ciršanas izvērtēšanas kārtība”, „3. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība” uz 

„III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība”, „4. Zaudējumu atlīdzības 

samaksas kārtība par koku ciršanu” uz „IV. Zaudējumu atlīdzības samaksas kārtība 

par koku ciršanu”, „5. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu 

neievērošanu” uz „V. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu 

neievērošanu”, „6. Noslēguma jautājumi” uz „VI. Noslēguma jautājumi”. 

1.10. Precizēt Saistošo noteikumu punktu numerāciju mainot „1.1.” uz „1.”, „1.2.” uz 

„2”, „1.3.” uz „3.”, „1.4.” uz „4.”, „2.1.” uz „5.”, „2.2.” uz „6.”, „2.3.” uz „7.”, 

„2.4.” uz „8.”, „2.5.” uz „9.”, „2.6.” uz „10.”, „3.1.” uz „11.”, „3.2.” uz „12.”, 

„3.3.” uz „13.”, „3.4.” uz „14.”, „3.5.” uz „15.”, „4.1.” uz „16.”, „5.1.” uz „17.”, 

„6.1.” uz „18.”, „6.2.” uz „19.”, „6.2.1.” uz „19.1.”, „6.2.2.” uz „19.2.”. 

1.11. Papildināt Saistošos noteikumus ar 16.
1
 punktu šādā redakcijā: 

„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.” 

 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                         M.Švarcs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums 
Rēzeknes novada pašvaldības  

2012.gada __.novembra saistošo noteikumu Nr.__ 

 

____________________________________ 
(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) 
 

 

 


