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LĒMUMS 

Smiltenē 
2022.gada 23.februārī                                                   Nr. 93 

                         (protokols Nr.4, 43.§.) 

 

Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29.decembra saistošo noteikumu 

Nr.25/21 “Par koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novadā”  precizēšanu 
 

2021.gada 29.decembrī Smiltenes novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome) izdeva 

(lēmums Nr.425, protokols Nr.16, 61. §) saistošos noteikumus Nr.25/21 “Par koku ciršanu 

ārpus meža Smiltenes novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi).  
2022.gada 10.februārī pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas (turpmāk – Ministrija) rakstu Nr.1-18/1052 “Par saistošajiem noteikumiem 

Nr.25/21”, kurā tā norāda, ka savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi 2021. gada 29.decembrī 

saistošos noteikumus Nr.25/21 “Par koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novadā” un izteikusi 

šādu iebildumu:  

Saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu, zaudējumu atlīdzība paredzēta tikai par tādu 

dabas daudzveidības samazinājumu, ko radījis koka augtspējas pilnīgs zudums. Proti, šajā 

normā jēdziens “ciršana” apzīmē tādu iedarbību uz koku, kuras rezultātā koks pilnībā zaudē 

savu augtspēju. Pašvaldība, nosakot saistošos noteikumos pienākumu samaksāt zaudējumu 

atlīdzību par koku, kas ārējas iedarbības rezultātā daļēji vai pilnībā zaudējis augtspēju (saistošo 

noteikumu Nr. 25/21 8. punkts), nav ievērojusi Meža likuma 8. pantā otrajā daļā doto 

pilnvarojumu. Ņemot vērā norādīto, Ministrija lūdz precizēt saistošos noteikumus Nr.25/21, 

nodrošinot to atbilstību Ministrijas atzinumā norādītajam. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.pantam, gadījumā, ja dome nepiekrīt 

ministrijas atzinumam, tad tā savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē 

saistošos noteikumus.  

Izvērtējot ministrijas iebildumus, Dome piekrīt Ministrijas norādītajiem 

nepieciešamajiem precizējumiem un precizē saistošos noteikumus. 

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gad 16.februāra atzinumu (protokols Nr.4), un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 45. panta trešo, ceturto un piekto daļu, atklāti balsojot ar 9 balsīm "Par" (Ainārs 

Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Edgars Avotiņš, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Otārs 

Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,   

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Precizēt Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29.decembra saistošos 

noteikumus Nr.25/21 “Par koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novadā” (turpmāk – saistošie 

noteikumi) un saistošo noteikumu 8.punkta pirmajā teikumā aiz vārda “koks” svītrot  vārdus 

“daļēji vai”. 
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2. Publicēt saistošos noteikumus Nr.25/21 un to paskaidrojuma rakstu oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”. 
3. Saistošos noteikumus Nr.25/21 triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4. Informāciju par saistošajiem noteikumiem Nr.25/21 publicēt pašvaldības bezmaksas 

izdevumā „Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis” un izlikt redzamā vietā Smiltenes novada 

pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 
 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           E. Avotiņš 
 


