
 

SMILTENES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 
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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 26.maijā                                                   Nr. 314 
 

                       (protokols Nr.8,  52.§.) 

 

Saistošo noteikumu Nr.11/21 „Par apstādījumu aizsardzību un koku ciršanu 

ārpus meža Smiltenes novada teritorijā” projekta apstiprināšana 

 

Likuma „Par pašvaldībām”  43.panta pirmās daļas 9.punkts noteic, ka dome ir tiesīga 

izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, par novada 

teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību. 

Ar 2021.gada 27.janvāra Smiltenes novada domes lēmumu Nr.52 (protokols Nr.1, 

53.§.) nolemts apstiprināt izstrādāto saistošo noteikumu Nr.1/21 „Par apstādījumu aizsardzību 

un koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novadā” projektu.  

Smiltenes novada dome no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ir 

saņēmusi atzinumu par minēto saistošo noteikumu projektu, kurā izteikusi vairākus iebildumus 

cita starpā norādot, ka atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 9.punktam 

pašvaldība var noteikt prasības koku aizsardzībai, bet nav tiesīga regulēt citu personu īpašumā 

esošu koku aizsardzību. Tāpat ministrija vērsusi pašvaldības uzmanību uz faktu, ka saskaņā ar 

2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus 

meža” 3.punktam zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai 

valdījumā esošajā teritorijā cērt pēc saviem ieskatiem, izņemot noteikumu 4. un 9.punktā 

minētos gadījumus. Bez tam, ministrija norādījusi, ka 2010.gada 16.marta Ministru kabineta 

noteikumu Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi” 37.punkts noteic, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības savos saistošajos noteikumos 

noteikt papildu prasības, ja tiek veikta jebkura būvniecība, lai saglabātu esošās ainavas raksturu 

un vērtību uzsverot, ka minētais regulējums attiecas tikai uz aizsargājamo ainavu apvidu. 

Ņemot vērā minēto, ministrija aicinājusi pašvaldību pārskatīt noteikumus, nodrošinot to 

atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

Izskatot saistošos noteikumus un izvērtējot ministrijas atzinumu, Smiltenes novada dome 

atzīst, ka saistošajos noteikumos ir izdarāmi grozījumi un tie ir precizējami, lai tie atbilstu 

tiesību aktu prasībām un nebūtu pretrunā Satversmē garantētajām personas īpašuma tiesībām.  

Ņemot vērā minēto, Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 

18.maija atzinumu (sēdes protokols Nr. 6) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 

9.punktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, 

Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis 

Sīklēns, Kārlis Lapiņš, Vairis Tralla), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 



1. Atcelt 2021.gada 27.janvāra domes lēmumu Nr.52 (protokols Nr.1, 53.§.) “Saistošo 

noteikumu Nr.1/21 “Par apstādījumu aizsardzību un koku ciršanu ārpus meža Smiltenes 

novadā” projekta apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana”.  

2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 11/21 „Par apstādījumu aizsardzību un koku ciršanu 

ārpus meža Smiltenes novada teritorijā” projektu (pielikumā). 

3. Uzdot domes Kancelejas nodaļai saistošos noteikumus Nr. 11/21 un to paskaidrojuma 

rakstu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 

nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

4. Pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma 

saņemšanas publicēt saistošos noteikumus Nr. 11/21 un to paskaidrojuma rakstu 

oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.  

5. Publicēt informāciju par saistošajiem noteikumiem Nr. 11/21  pašvaldības bezmaksas 

izdevumā „Smiltenes novada Domes Vēstis” un izlikt tos redzamā vietā Smiltenes 

novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                           E. Avotiņš 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
SMILTENES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Smiltenē 

 

2021.gada 26.maijā                                                            Nr.11/21 

Apstiprināti 

ar Smiltenes novada domes  

2021.gada 26.maija lēmumu Nr.314 

(sēdes protokols Nr.8, 52.§.)  

 

Par apstādījumu aizsardzību un koku ciršanu  

ārpus meža Smiltenes novada teritorijā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta  

pirmās daļas 9.punktu, Meža likuma 8.panta otro daļu,  

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu  

Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 4. un 22.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldības) 

apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības kārtību, ārpus meža augošu koku ciršanas 

izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras norises kārtību un zaudējumu 

atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu (turpmāk – zaudējumu atlīdzība) 

aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību Smiltenes novada teritorijā, kā arī administratīvo 

atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu un to izpildes kontroli.  

2. Saistošo noteikumu izpratnē apstādījumi ir visas ar augiem dabīgi apaugušas vai mākslīgi 

apaudzētas teritorijas uz pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās zemes, tajā skaitā 

pagalmu, ielu un būvju apstādījumi, parki, dārzi, skvēri, alejas, kapsētas, tostarp koki, 

krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni u.c. 

 

II. Apstādījumu uzturēšana un aizsardzība 

3. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums: 

3.1. veikt nocirsto koku, zaru novākšanu un darbavietas sakopšanu; 

3.2. saskaņot koku apzāģēšanu ar Pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisiju 

(turpmāk – Komisija) pirms koku apzāģēšanas gar Pašvaldības ceļiem; 

3.3. nepieļaut apstādījumu izvirzīšanos ārpus īpašuma robežām, kas var traucēt gājēju un 

transporta kustības drošību, apzāģējot kokiem traucējošus zarus virs ietvēm līdz 2,3 

m un virs brauktuvēm līdz 4,5 m augstumam no zemes, atbilstoši saistošo noteikumu 

1.pielikumam; 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
https://likumi.lv/ta/id/2825-meza-likums
https://likumi.lv/ta/id/2825-meza-likums#p8
https://likumi.lv/ta/id/247350-noteikumi-par-koku-cirsanu-arpus-meza
https://likumi.lv/ta/id/247350-noteikumi-par-koku-cirsanu-arpus-meza#p22


3.4. ielu krustojumos, kur satiksmes dalībniekiem ir ierobežota redzamība, pēc Komisijas 

lūguma veikt apstādījumu apzāģēšanu.  

4. Apstādījumos aizliegts: 

4.1. bojāt apstādījumus (lauzt zarus, neprofesionāli apzāģēt vainagu, plēst mizu, veikt 

urbumus stumbrā, traumēt saknes, mehāniski vai ķīmiski bojāt vai citādā veidā 

ietekmēt), ja bojājumu rezultātā daļēji vai pilnībā tiek zaudēta vai var tikt zaudēta 

augtspēja;  

4.2. stādīt jaunus kokus, krūmus, puķes u.c. bez labiekārtošanas un apzaļumošanas 

projekta vai saskaņojuma ar Pašvaldību; 

4.3. braukt un novietot mehāniskos transportlīdzekļus, ja tas nav saistīts ar apstādījumu 

apsaimniekošanu. 

 

III. Ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas un atļaujas izsniegšanas 

kārtība 

 

5. Lai saņemtu atļauju koku ciršanai attiecīgās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 

iesniedz Pašvaldībā iesniegumu. 

6. Iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu var iesniegt: 

6.1. elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi dome@smiltene.lv; 

6.2. e-iesnieguma veidā, izmantojot tīmekļvietni www.latvija.lv;  

6.3. papīra dokumenta formā, nosūtot pa pastu vai noformējot to klātienē Dārza ielā 3, 

Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729; 

6.4. mutvārdos klātienē Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729. 

7. Iesniegumā norādāms plānoto cērtamo koku atrašanās vieta zemesgabalā un tam pievieno: 

7.1. dokumentus, kas apliecina tiesības veikt koku ciršanu; 

7.2. zemesgabala robežu plāna apliecinātu kopiju; 

7.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par koku 

ciršanu; 

7.4. sertificēta speciālista slēdzienu, kas tiesīgs veikt tehnisko apsekošanu, ja koks bojā 

ēku, inženierkomunikācijas vai traucē to darbību. 

8. Komisija: 

8.1. izskata iesniegumu par koku ciršanu, veic koku apskati, noformē apstādījumu 

apsekošanas aktu, veic fotofiksāciju un pieņem lēmumu atsevišķa dokumenta 

veidā. Ja koks ir bīstams vai kura augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi, nekavējoties 

izsniedz koku ciršanas atļauju;  

8.2. izskata iesniegumu par koku ciršanu, veic koku apskati, noformē apstādījumu 

apsekošanas aktu, veic fotofiksāciju un pieņem lēmumu atsevišķa dokumenta 

veidā, nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru un norāda nosacījumus zaudējumu 

atlīdzības samaksas veikšanai, kā arī ciršanas atļaujas saņemšanai, vai sniedz 

pamatotu rakstisku atteikumu izsniegt atļauju koku ciršanai, lēmumu noformējot 

atsevišķa dokumenta veidā. 

9. Publiskās apspriešanas organizēšanas kārtība: 

9.1. pirms šo saistošo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas 

rīkojama publiskā apspriešana par plānoto koku ciršanu, ja koku ciršanas rezultātā 

būtiski tiek ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā 

kvalitāte;  

9.2. lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību pieņem un publisko 

apspriešanu organizē Komisija;  

9.3. Komisija pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas paziņojumu par 

publiskās apspriešanas procedūras rīkošanu publicē Pašvaldības bezmaksas 

mailto:dome@smiltene.lv
http://www.latvija.lv/


izdevumā “Smiltenes Novada Domes Vēstis”, nosūta ievietošanai Smiltenes 

novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltene.lv, kā arī izvieto informācijas 

sniegšanas vietā Pašvaldības administrācijas ēkā un attiecīgās pagasta pārvaldes 

telpās; 

9.4. publiskās apspriešanas sākuma un beigu datumu norāda publikācijas paziņojumā; 

9.5. publiskās apspriešanas ilgums nedrīkst būt īsāks par 10 (desmit) darba dienām; 

9.6. rakstveida atsauksmes par publisko apspriešanu koku ciršanai iesniedzamas 

paziņojumā par publisko apspriešanu noteiktajā vietā un laikā; 

9.7. Komisija ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc publiskās apspriešanas procedūras 

pabeigšanas apkopo publiskās apspriešanas rezultātus (saņemtos priekšlikumus, 

iebildumus, atsauksmes u.tml.) un sagatavo ziņojumu par publiskās apspriešanas 

procedūru; 

9.8. publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja publiskās 

apspriešanas laikā nav saņemts neviens priekšlikums, iebildums vai atsauksme; 

9.9. Komisija pēc ziņojuma par publiskās apspriešanas procedūru sagatavošanas izvērtē 

publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem šo saistošo noteikumu 9.2.apakšpunktā 

noteikto lēmumu; 

9.10. ja koku ciršana paredzēta saistībā ar būvniecību un būvniecības ieceres publiskās 

apspriešanas procedūras ietvaros notikusi publiskā apspriešana arī plānoto koku 

ciršanai, tad papildus nav nepieciešams organizēt publisko apspriešanu koku 

ciršanai;  

9.11. Komisija, izskatījusi jautājumu par koku ciršanu, nosaka zaudējumu atlīdzības 

apmēru saskaņā ar šo saistošo noteikumu IV.nodaļu; 

9.12. Koku ciršanas atļauja saņemama, uzrādot maksājuma dokumenta, kas apliecina 

zaudējumu atlīdzības samaksu, oriģinālu vai apliecinātu kopiju. 

10. Komisijas atļauja koku ciršanai (izņemot, ja koku ciršana tiek veikta saistībā ar 

būvniecību) ir derīga 2 (divus) gadus no tās izdošanas dienas. Ja koku ciršana saistīta ar 

būvniecību un Komisijas atļaujas derīguma termiņa laikā būvniecībai ir izsniegta 

būvatļauja vai akceptēts paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte, tad Komisijas 

atļauja koku ciršanai ir derīga, kamēr ir spēkā esoša būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai 

apliecinājuma karte. 

11. Koku ciršana veicama tikai pēc koku ciršanas atļaujas saņemšanas ciršanas atļaujas 

derīguma termiņa laikā. 

12. Par patvaļīgu koku ciršanu Komisija nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības 

samazināšanu saskaņā ar šo saistošo noteikumu IV. nodaļu un uzliek par pienākumu 

personai, kura veikusi patvaļīgu koku ciršanu, 1 (viena) mēneša laikā no Komisijas 

lēmuma spēkā stāšanās dienas samaksāt zaudējumu atlīdzību. Ja nav noskaidrota persona, 

kura veikusi patvaļīgu koku ciršanu, pienākums segt zaudējumu atlīdzību ir zemes 

īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam. 

13. Ja ārējas (ķīmiskas vai mehāniskas, saimnieciskas darbības, būvniecības, neprofesionālas 

kopšanas u.tml.) iedarbības rezultātā koks daļēji vai pilnībā zaudējis augtspēju, Komisija 

nosaka zaudējumu atlīdzību saskaņā ar šo saistošo noteikumu IV. nodaļu un uzliek par 

pienākumu personai, kura veikusi koka bojāšanu, 1 (viena) mēneša laikā no Komisijas 

lēmuma spēkā stāšanās dienas samaksāt zaudējumu atlīdzību. Ja nav noskaidrota persona, 

kas veikusi koka bojāšanu, pienākums segt zaudējumu atlīdzību ir zemes īpašniekam vai 

tiesiskajam valdītājam. 

 

IV. Zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu 

aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība 

http://www.smiltene.lv/


14. Zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu Smiltenes pilsētā un pagastu 

ciemu teritorijās (summa euro bez pievienotās vērtības nodokļa) aprēķina, izmantojot šādu 

formulu : 

ZA = Kd x Ks x Kc x Kap x Kav x Kp,  

kur: 

ZA – zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu; 

Kd – koka diametra koeficients; 

Ks – koka sugas koeficients; 

Kc – koka nociršanas iemesla koeficients; 

Kap – apdzīvotas vietas koeficients Smiltenes novadā; 

Kav – koka atrašanās vietas koeficients; 

Kp – Pašvaldības noteiktais zaudējumu atlīdzības koeficients par dabas 

daudzveidības samazināšanu. 

15. Koeficientus Kd, Ks, Kc, Kap, Kav nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija 

noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.  

16. Nosakot zaudējumu atlīdzību, piemēro šādu koeficientu par dabas daudzveidības 

samazināšanu Kp: 

16.1. kalstošs koks (koks ar izteiktām kalšanas pazīmēm, nokaltušiem zariem, 

samazinātu lapojuma apjomu par vairāk nekā 50% (piecdesmit procentiem)), ja 

kokam nav konstatēta mehāniska vai ķīmiska bojāšana vai citāda veida bojāšanas 

pazīmes, kuras varētu būt iemesls koka kalšanai, – 0,2 (nulle komats divi); 

16.2. citi gadījumi –1 (viens). 

17. Ja kokam ir vairāki stumbri un stumbra celma caurmērs nav mazāks par 20 (divdesmit) 

centimetriem, zaudējumu atlīdzību nosaka par katru stumbru. 

18. Zaudējumu atlīdzība maksājama Pašvaldības pamatbudžeta kontā. 

 

V. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana 

19. Komisijas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Smiltenes novada 

pašvaldības domē.  

20. Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai 

faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 

 

VI. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu un saistošo 

noteikumu izpildes kontrole 

21. Saistošajos noteikumos minēto aizliegumu ievērošanu kontrolē Smiltenes novada 

pašvaldības policija, Pašvaldības Saimnieciskās darbības nodaļa un Komisija. 

22. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu fiziskām personām piemēro brīdinājumu 

vai naudas sodu no 2 līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām – piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu no 6 līdz 150 naudas soda vienībām. 

23. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu prasību neievērošanu līdz 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Smiltenes novada pašvaldības policijas 

amatpersonas.  

24. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Smiltenes novada pašvaldības Administratīvā 

komisija. 

 

VII. Noslēguma jautājumi 

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošos 

noteikumus Nr.12/10 “Smiltenes novada teritorijas labiekārtošanas un apstādījumu 

aizsardzības noteikumi”. 



26. Atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada domes 2011.gada 25.augusta saistošos 

noteikumus Nr.9/11 “Par apstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību”. 

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada domes 2014.gada 26.marta saistošos 

noteikumus Nr.4/14 “Par koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novada administratīvajā 

teritorijā”.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                       E. Avotiņš 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.pielikums  

2021.gada 26.maija 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 11/21 

 

Shēma  

nepieciešamo augstumu koku un krūmu apzāģēšanai virs ietvēm un brauktuvēm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2,3m 4,5m 



2.pielikums  

2021.gada 26.maija 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 11/21 

 

 

_________________________________________ 
Juridiskas personas nosaukums/Fiziskas personas vārds, uzvārds 

____________________________________________ 

Reģistrācijas numurs/Personas kods (vēlams norādīt) 

____________________________________________ 

Juridiskā adrese/Dzīvesvietas adrese 

____________________________________________ 

Tālrunis (vēlams norādīt) 

____________________________________________ 

 E-pasta adrese (vēlams norādīt) 

 

IESNIEGUMS 
 

Lūdzu izsniegt atļauju (atzīmēt nepieciešamo un norādīt koku skaitu, sugu): 

 

koku zāģēšanai, koku skaits, suga, stumbra diametrs 1,3 m augstumā:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Koku atrašanās vieta (adrese vai kadastra apzīmējums). 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Zemes īpašums pieder vienam īpašniekam vai ir kopīpašums (lūdzu pasvītrot). 

 

Zemes īpašnieka (vārds uzvārds vai juridiskās personas nosaukums), kuram pieder koki: 

_________________________________________________________________________ 

 

Koku nociršanas iemesls: 

 

□ koks bojā ēku, inženierkomunikācijas vai traucē to darbību; 

□ apstādījumu atjaunošana, teritorijas izgaismošana, apstādījumu kopšana; 

□ būvniecība; 

□ cits iemesls__________________________________________________ 

 

Situācijas paskaidrojums/pamatojums: 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Pielikumā (atzīmēt pievienoto): 

□ Zemes īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija; 

□ Zemes robežu plāna kopija ar norādītu koka atrašanās vietu; 

□ Daudzdzīvokļu dzīvokļu īpašnieku lēmuma par koka ciršanu noraksts; 

□ Pilnvarotai personai pilnvaras kopija. 

□ Sertificēta speciālista slēdzienu, kas tiesīgs veikt tehnisko apsekošanu. 

□ ____________________________________________ 



 

Atbildi vēlos saņemt 

      □  klātienē 

      □  pa E-pastu 

      □  E-adresē 

      □  pa pastu dzīvesvietas adresē 

      □  cits_______________________________ 
 

 

 

Informācija par personas datu apstrādi.  

Pārzinis personas datu apstrādei ir Smiltenes novada pašvaldības iestāde “Smiltenes novada dome”, adrese: 

Dārza iela 3, Smiltene, elektroniskā pasta adrese: dome@smiltene.lv.   

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – pašvaldības atļaujas izsniegšanai koku ciršanai ārpus meža. 

 

"Esmu informēts(-a), ka šajā iesniegumā ietvertie personas dati ir nepieciešami un tie tiks izmantoti, 

lai nodrošinātu iesniegumā pieprasītā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem. 

Ar informāciju par manām kā datu subjekta tiesībām un citu informāciju par personas datu apstrādi 

var iepazīties Smiltenes novada pašvaldības privātuma politikā, kas ir pieejama Smiltenes novada 

pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (Smiltene, Dārza iela 3) un interneta vietnē www.smiltene.lv" 

 

______._____.______.                                   
     /datums, mēnesis, gads/ 

 
 

Iesniedzējs:  _________________  _________________________ 
                              (paraksts)                                  (paraksta atšifrējums) 

 

 

  



Smiltenē 

2021.gada 26.maijā  

 

Saistošo noteikumu Nr. 11/21 „ Par apstādījumu aizsardzību un koku ciršanu 

ārpus meža Smiltenes novada teritorijā”  

                                              paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Izskatot Smiltenes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošos 

noteikumus Nr.12/10 “Smiltenes novada teritorijas labiekārtošanas un 

apstādījumu aizsardzības noteikumi”, 2011.gada 25.augusta saistošos 

noteikumus Nr.9/11 “Par apstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību” 

un 2014.gada 26.marta saistošos noteikumus Nr.4/14 “Par koku ciršanu 

ārpus meža Smiltenes novada administratīvajā teritorijā”, tika 

konstatēts, ka minētajos noteikumos ir nepieciešams veikt izmaiņas ne 

tikai saistībā ar jaunā regulējuma prasībām, bet ir nepieciešams tos 

pārskatīt arī pēc būtības, tā kā tie ir nepilnīgi un novecojuši. Tāpat tika 

konstatēts, ka noteikumi Nr.9/11 “Par apstādījumu apsaimniekošanu un 

aizsardzību” ir izdoti uz spēku zaudējuša tiesību akta pamata, kā arī satur 

līdzīgus noteikumus, ko jau regulē saistošie noteikumi Nr.4/14 “Par 

koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novada administratīvajā teritorijā”.  

Tādējādi secināts, ka ir lietderīgi apvienot visus minētos noteikumus, 

izdodot vienus saistošos noteikumus jaunā redakcijā.   

2. Īss projekta 

satura izklāsts 
    Saistošie noteikumi nosaka apstādījumu apsaimniekošanas un 

aizsardzības kārtību; ārpus meža augošu koku ciršanas un koku 

vainagošanas izvērtēšanas kārtību; zaudējumu atlīdzības par dabas 

daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību; 

sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu par 

koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novada administratīvajā teritorijā; 

publiskās apspriešanas procedūras kārtību par koku ciršanu ārpus meža 

publiski pieejamos objektos un sabiedrībai nozīmīgos gadījumos 

Smiltenes novada administratīvajā teritorijā. 

Saistošie noteikumi, atbilstoši normatīvajos aktos izdotajam 

deleģējumam, izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 

pirmās daļas 9.punktu, Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 

2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu 

ārpus meža” 22.punktu un 4.punktu.  

Administratīvās atbildības likuma 16.panta 7.punkts noteic naudas 

soda apmēru par administratīvajiem pārkāpumiem pašvaldības 

saistošajos noteikumos. 

        Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu tiek 

aprēķināta Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 

“Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 24.punktā noteiktajā kārtībā, 

ievērojot minēto noteikumu 3.pielikumā noteiktos koeficientus.  

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Smiltenes 

novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošie noteikumi Nr.12/10 

“Smiltenes novada teritorijas labiekārtošanas un apstādījumu 

aizsardzības noteikumi”, 2011.gada 25.augusta saistošos noteikumus 

Nr.9/11 “Par apstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību” un 



2014.gada 26.marta saistošos noteikumus Nr.4/14 “Par koku ciršanu 

ārpus meža Smiltenes novada administratīvajā teritorijā” 
 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu 

Nav attiecināms.   

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz sociāli 

ekonomisko 

stāvokli 

(uzņēmējdarbības 

vidi) pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms.  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Iesniegumu par koku ciršanu izskata Pašvaldības Apstādījumu 

saglabāšanas komisija. 

Komisijas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var 

apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē.  

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu par apstrīdēto 

administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā 

Saistošajos noteikumos minēto aizliegumu ievērošanu kontrolē 

Smiltenes novada pašvaldības policija, Pašvaldības Saimnieciskās 

darbības nodaļa un Pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisija. 

Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu  

noteikto aizliegumu neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas 

izskatīšanai veic Smiltenes novada pašvaldības policijas 

amatpersonas.  

Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Smiltenes novada 

pašvaldības Administratīvā komisija. 

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”. Informācija par saistošajiem noteikumiem pēc to spēkā 

stāšanās tiks publicēta pašvaldības bezmaksas izdevumā „Smiltenes 

novada Domes Vēstis” un izlikta redzamā vietā Smiltenes novada 

domes ēkā un pagastu pārvaldēs.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma 

raksta izskatīšanas Smiltenes novada domē un publicēšanas pašvaldības 

interneta mājas lapā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai 

iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts 

iekļaut saistošajos noteikumos.  

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu 

izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības interneta mājas lapā –

www.smiltene.lv.  
 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                     E. Avotiņš 
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