
 
 
 
 
 
 
 

Saistošie noteikumi Nr. 2/2012  
 

APSTIPRINĀTI 
                           ar Ilūkstes novada domes 
          26.01.2012. lēmumu Nr. 43                                                         

(prot. Nr. 1.,43.&) 
       
   

 Apst ādījumu uztur ēšanas un aizsardz ības noteikumi Il ūkstes novad ā 
 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 9.punktu, 

Meža likuma 8.panta otro daļu un Ministru kabineta 2006.gada 29. augusta 
 noteikumu  Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus maža zemes” 12.punktu 

 
 

 
I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk  - noteikumi) nosaka apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības 
kārtību, ārpus meža zemes augošo koku ciršanas kārtību, koku ciršanas rezultātā radīto 
zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu (turpmāk - zaudējumu atlīdzība) 
aprēķināšanas un maksāšanas kārtību Ilūkstes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

2. Noteikumi neattiecas uz aizsargājamo koku uzturēšanu, aizsardzību un ciršanu.  

3. Noteikumos lietotie termini: 

3.1. Apst ādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, kurās neiegūst augu 
produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus un citu produkciju. Apstādījumi ietver parkus, dārzus, 
košumdārzus, skvērus, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus u.c. Apstādījumos ir koki, 
krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilpnes, takas, laukumi ar dārza mēbelēm un 
ierīcēm. 

3.2. Publiski apst ādījumi  - apstādījumi, kas atrodas Ilūkstes novada pašvaldības publiskajā 
ārtelpā (ielās, laukumos, skvēros, parkos, krastmalās) un, kas bez ierobežojuma pieejami 
sabiedrībai. 

3.3. Pieteic ējs  – nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs, valdītājs, apsaimniekotājs. 

3.4. Koki – daudzveidīgi kokaugi ar krasi izteiktu stumbra daļu, kura zarošanās notiek zināmā 
augstumā no zemes un kuru vidējais augstums to galīgajā attīstības stadijā var sasniegt 
septiņus un vairāk metrus. 

3.5. Koks av ārijas situ ācijā – koks ar vizuāli redzamiem bīstamiem bojājumiem – vecuma vai 
dabas apstākļu rezultātā iztrupējis, saplaisājis, aizlūzis, nolūzis, daļēji sasvēries ar aprautu un 
izkustinātu sakņu sistēmu vai pilnīgi izgāzies koks vecuma vai dabas apstākļu rezultātā. 

3.6. Kalstošs koks -  koks ar izteiktām kalšanas pazīmēm, nokaltušiem zariem un samazinātu 
lapojuma apjomu par vairāk nekā 50%. 
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3.7. Patva ļīga ciršana – koku ciršana vai citāda veida iznīcināšana bez šajos noteikumos 
noteiktajā kārtībā izsniegta Institūcijas lēmuma. 

3.8. Noteikumu p ārkāpējs  – fiziska vai juridiska persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības 
ir izdarījusi darbības, kādas šie noteikumi aizliedz, vai persona, kura ar nodomu vai aiz 
neuzmanības nav veikusi tai uzliktos pienākumus. 

3.9. Ciršanas at ļauja  – Ilūkstes novada pašvaldības izdota atļauja ārpus meža zemes augušo 
koku ciršanai. 

 

 
II. Apst ādījumu uztur ēšana un aizsardz ība 

 

4. Apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Ilūkstes novada pašvaldībā pārrauga Ilūkstes 
novada pašvaldības Vides komisija ( turpmāk – Vides komisija ). 

5. Par apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību ir atbildīgs zemes īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs, kurš veicot koku ciršanas darbus uzņemas pilnu atbildību par savas darbības vai 
bezdarbības izraisītām sekām un radītiem zaudējumiem citām personām. 

6. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums: 

6.1. nodrošināt nokaltušu koku, kuri pilnībā zaudējuši augtspēju, un avārijas stāvoklī esošu koku 
nociršanu; 

6.2. pirms koku ciršanas, izņemot šajos noteikumos noteiktajos gadījumos, veikt nepieciešamos 
saskaņojumus ar attiecīgām institūcijām; 

6.3. nepieļaut savā zemesgabalā darbību, kura izraisītu piegulošā zemes gabala apstādījumu 
bojāeju; 

6.4. publiskos apstādījumos kopt kokus profesionāla koku kopēja (arborista vai dārznieka) 
uzraudzībā, ievērojot vispārējās darba drošības prasības; 

6.5. pēc ciršanas darbiem triju darba dienu  laikā sakopt ciršanas vietu (aizvākt koksni un zarus, 
izfrēzēt celmus, uzbērt auglīgu augsni 10 cm kārtā u.t.t.).  

7. Apstādījumos aizliegts: 

7.1. cirst kokus bez ciršanas atļaujas, izņemot šajos noteikumos noteiktajos gadījumos; 

7.2. lauzt koku zarus, bojāt to mizu, stumbru un saknes; 

7.3. bojāt apstādījumus - visas ar augiem apaudzētas, dabīgā vai mākslīgā veidā veidotas un 
koptas teritorijas; 

7.4. braukt un novietot mehāniskos transportlīdzekļus, ja tas nav saistīts ar apstādījumu 
apsaimniekošanu; 

7.5. veikt stādījumu (aleju, rindu stādījumu u.tml.) kopšanas darbus (vainagu veidošana, 
apdobes veidošana, stumbru aizsardzības nodrošināšana u.tml.) ielu sarkanajās līnijās, 
neievērojot ielas robežās raksturīgo ainavu visā tās garumā. 

 

III. Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas k ārt ība 

8. Ārpus meža zemes augošu koku ciršanu Ilūkstes novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā nosaka Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumi Nr.717 "Kārtība koku 
ciršanai ārpus meža zemes" un šie saistošie  noteikumi. 

9. Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam, satiksmes 
drošībai, būvēm vai komunikācijām, pamatojoties uz eksperta slēdzienu, kā arī apstādījumu 
rekonstrukcijas vai renovācijas nolūkos. 
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10. Citām personām koku ciršana un koku vainagu veidošana ārpus meža zemes visos 
gadījumos rakstiski jāsaskaņo ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju un pašvaldību. 

11. Ciršanas atļaujai koku ciršanas laikā jāatrodas darba izpildes vietā. Koku ciršana veicama 
tikai ciršanas atļaujā noteiktajā termiņā. 

12. Pašvaldība izdod vienota parauga ciršanas atļauju, pamatojoties uz Vides komisijas 
lēmumu vai koka apsekošanas aktu, ja  koks ir avārijas situācijā (1. pielikums). 

13. Lai saņemtu ciršanas atļauju,  pieteicējam  jāiesniedz iesniegums Pašvaldības pakalpojumu 
centrā (turpmāk - PPC) vai pašvaldības administratīvi  teritoriālajā pārvaldē Subatē, Eglainē, 
Bebrenē, Dvietē, Pilskalnē vai Šēderē (turpmāk – pārvalde ), pievienojot zemesgabala robežu 
plānu ar koka atrašanās vietas shēmu un būvniecības gadījumā – būvniecības tehnisko 
projektu.  

14. Ja ir radīti zaudējumi saskaņā ar šo noteikumu 19. un 20. punktu, koku ciršanas atļauju 
izsniedz pēc zaudējumu atlīdzības samaksāšanas, uzrādot maksājuma dokumentu. 
Būvniecības gadījumā koku ciršanas atļauja tiek izsniegta tikai pēc būvatļaujas saņemšanas. 

15. Ciršanas atļauju pieteicējs var saņemt PPC, pārvaldēs, pa pastu vai e-pastu, to norādot 
iesniegumā. Ja iesniegumā nav norādīts kā pieteicējs vēlas saņemt ciršanas atļauju, tad 
ciršanas atļauja tiek nosūtīta pa pastu. 

16. Koku dabā apseko un apsekošanas aktu sastāda pašvaldības komunālās un saimniecības 
nodaļas (turmāk – komun ālā noda ļa) vai pārvaldes  pilvarots darbinieks. Koku apsekošanas 
akts  tiek iesniegts izskatīšanai Vides komisijā, izņemot gadījumu, kad koks ir avārijas situācijā. 

17. Dokumentu apriti, lietvedību, un reģistrāciju vienotajā pašvaldības reģistrā par koku 
ciršanas atļaujām  nodrošina pašvaldības komunālā nodaļa. 

18. Ciršanas atļauja nav nepieciešams, ja: 

18.1. veic koku vainagu kopšanu, izzāģējot nokaltušos, nolūzušos un aizlūzušos zarus, 
nozāģējot gājēju vai transporta kustībai traucējošos apakšējos vainaga zarus; 

18.2. cērt koku avārijas situācijā, kura ciršana nav atliekama, par notikušo ne vēlāk kā triju 
darba dienu laikā paziņojot telefoniski vai  mutiski  PPC vai pārvaldei. 

 

IV. Zaudējumu atl īdzība 

19. Personām, kuras patvaļīgi veic koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par dabas 
daudzveidības samazināšanu vai jāierīko kompensējoši stādījumi, ko nosaka Vides komisijas 
pieņemtais lēmums. 

20. Zaudējumus par koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu 
atlīdzina, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu sistēmu, ieskaitot koku vērtības  maksu 
Ilūkstes novada pašvaldības  speciālā budžeta „Pārējos ieņēmumos” (turpmāk – pašvald ības 
speci ālais budžets ). Ja nocērtamais koks ir bojāts vai tiek izcirsts tā negatīvās ietekmes dēļ, 
koka vērtība samazināma proporcionāli bojājuma vai negatīvās ietekmes apmēram. 

21. Par avārijas stāvoklī esoša koka nociršanu, ja persona pašvaldībā iesniegusi dokumentu, 
kas apliecina, ka koks pirms nociršanas bijis avārijas stāvoklī, un nokaltuša koka nociršanu, 
zaudējumu atlīdzību neaprēķina. Par kalstoša koka  nociršanu zaudējumu atlīdzības apmērs 
tiek samazināts saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2. tabulu. 

22. Nocērtamā koka vērtības aprēķinu veic Vides komisija. 

23. Koku vērtību aprēķina pēc formulas V = A x D x Kc (vai Kcp) x k  kur: 

V - koka vērtība (Ls), 

A - valstī noteiktā minimālā darba alga mēnesī (Ls), 

D - koka diametrs 1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm), 

Kc – korekcijas koeficients, kuru pielieto saskaņotas koku ciršanas gadījumā, 
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Kcp  – korekcijas koeficients, kuru pielieto patvaļīgas koku ciršanas ciršanas gadījumā, 

k - koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas:                                                                         

                                                          Koku sugas koeficients ( k)                             tabula Nr.1 

Nr. 
p.k. 

Koks Piemērojamais 
koeficients 

1. Priede, egle, ozols, liepa, zirgkastanis, osis, 
melnalksnis, svešzemju skuju un lapu koki 

0.025 

2. Purva un āra bērzs, kļava, pīlādzis, vīksna, 
goba, ieva, vītols 

0.015 

3. Papele, ošlapu kļava, apse, baltalksnis, 
kārkls 

0.005 

 

                                                         Korekcijas koeficients (Kc un Kcp)                tabula Nr.2 

Nr. 
p.k. 

Koka ciršanas iemesls Kc Kcp 

1. Kalstošs koks 0.2 1 

2. Nokaltis koks 0 0.5 

3. Augošs koks 

3.1. apstādījumu uzturēšana (koks bojā būvi, 
inženierkomunikācijas vai traucē to darbībai, 
u. c.) 

1 4 

3.2. būvniecība (ēku, būvju un 
inženierkomunikāciju izbūve, u.c.) 

1.2 6 

 

24. Pašvaldības speciālā budžetā ieskaitītā koku vērtības maksa jāizmanto jaunu apstādījumu 
veidošanai Ilūkstes novada teritorijā. 

25. Prasības kompensējošo stādījumu ierīkošanai nosaka Vides komisija. 

26. Ja kompensējošie stādījumi netiek ierīkoti vai kompensējošie stādījumi iznīkst, personai, 
kura veica koku ciršanu, Vides komisijas noteiktajā termiņā jāiemaksā pašvaldības speciālajā 
budžetā izcirsto koku vērtības maksa. 

27.Ja patvaļīgi nocirstā koka vērtības aprēķināšanai pēc šo noteikumu 23.punkta nav iespējams 
noteikt koka sugu un koka diametru 1,3 m augstumā no sakņu kakla, par koeficientu 'k' pieņem 
0,025 un par 'D' pieņem koka celma diametru. 

28. Vides komisija mēneša laikā no iesnieguma par koku ciršanu saņemšanas pieņem lēmumu 
par koku ciršanu, nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru un norādot nosacījumus zaudējumu 
atlīdzības samaksas veikšanai un ciršanas atļaujas saņemšanai, vai sniedz pamatotu rakstisku 
atteikumu. 

29. Zaudējumus par aizsargājamo koku ciršanas, bojāšanas rezultātā radīto dabas 
daudzveidības samazināšanu atlīdzina saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 24.maija 
noteikumiem Nr.357 "Dabas pieminekļiem nodarītā kaitējuma dēļ radīto zaudējumu 
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aprēķināšanas kārtība". Vides komisijai ir tiesības samazināt zaudējumu atlīdzības apmēru, ja 
koku ciršana plānota uz Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā esoša zemesgabala. 

 

V. Publisk ā apspriešana 

30. Pirms Vides komisijas lēmuma par koku ciršanu publiskajos apstādījumos, rīkojama 
sabiedriskās apspriešanas procedūra. 

31. Vides komisijas lēmumā par sabiedriskās apspriešanas procedūras organizēšanu norāda  
sabiedriskās apspriešanas organizēšanas termiņus.  

32. Sabiedrisko apspriešanu organizē Ilūkstes novada pašvaldības informācijas un sabiedrisko 
attiecību nodaļa. 

33. Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc sabiedriskās 
apspriešanas procedūras pabeigšanas apkopo sabiedriskās apspriešanas rezultātus (saņemtos 
priekšlikumus, noraidījumus, atsauksmes u.tml.) un sagatavo Vides komisijai ziņojumu par 
sabiedriskās apspriešanas procedūru. 

34. Vides komisija pēc ziņojuma par sabiedriskās apspriešanas procedūru saņemšanas, izvērtē 
sabiedriskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu. 

35. Ja koku izciršana paredzēta saistībā ar būvniecību un būvniecības ieceres publiskās 
apspriešanas procedūras ietvaros notikusi publiskā apspriešana arī plānoto koku ciršanai, tad 
papildus nav nepieciešams organizēt sabiedrisko apspriešanu koku ciršanai saskaņā ar šo 
noteikumu 31.-35.punktu. 

 
VI. Nosl ēguma jaut ājums 

 
36. Saistošie noteikumi stājas spēkā Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 45.panta 
noteiktā kārtībā. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                            Stefans Rāzna 
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1.pielikums  
       Ilūkstes novada pašvaldības  

26.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2012  
    „Apstādījumu  uzturēšanas un aizsardzības noteikumi 

Ilūkstes novadā” 
 

Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas at ļauja Nr.____ 
 
______________________  
 (Izsniegšanas vieta )                                                    20___. gada _____._________ 
 
     Izdota  ________________________________________________________  

( vārds,uzvārds) 

      ________________________________________________________ 
(deklarētā dzīvesvieta) 

 

 
 Ilūkstes novada pašvaldības Vides komisijas _______. gada _____.____________ 
lēmums Nr._____ ,  protokols Nr. _________. 
 
 Ilūkstes novada pašvaldības komunālās  un saimnieciskās  nodaļas/   ___________  
 ________________ pārvaldes _______ gada ______._____________ koku apsekošanas akts 
Nr. _____. 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atļauja derīga līdz ______.gada____.__________________.  
   
  
    
 
Z.V. 
(pašvaldības amatpersonas amats, paraksts un tā atšifrējums) 

Zemes gabala adrese, 
kadastra Nr. 

Koka suga Koka caurmērs 
(cm) 

Skaits Apjoms 
(m3) 

1. 2. 3. 4. 5. 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

Kopā:   
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

                   Ilūkstes novada pašvaldības saistošajiem  noteikumiem Nr.2/2012 

„Apst ādījumu uztur ēšanas un aizsardz ības  noteikumi Il ūkstes novad ā” 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

 
1. Noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums 

Ilūkstes novada pašvaldības saistošie noteikumi „Apstādījumu 
uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Ilūkstes novadā” (turpmāk – 
Saistošie noteikumi) izstrādāti pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 
pašvaldību autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.  
Uz doto brīdi Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā nav spēkā 
esoša ārējā normatīvā akta, kas regulē apstādījumu uzturēšanu, 
aizsardzību un ārpus meža zemes augušo koku ciršanu. Nepastāvot 
šādam tiesiskajam regulējumam, netiek nodrošināta apstādījumu 
uzturēšanas un aizsardzības kārtība, kā arī ārpus meža zemes 
augušo koku ciršanas kārtība. 

 
2. Īss noteikumu satura 
izklāsts 

Pilnvarojums izstrādāt Saistošos noteikumus izriet no likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta trešajā daļā noteiktā, ka pašvaldība var 
pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības 
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ilūkstes novada teritorijā 
tiek nodrošināta apstādījumu uzturēšana un aizsardzība, ārpus meža 
zemes augošu koku ciršana, koku ciršanas atļauju izsniegšanas 
kārtība un patvaļīgas koku ciršanas rezultātā radīto zaudējumu 
atlīdzības aprēķināšana un nomaksas kārtība.  

3. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme 
uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu  ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums, ir Ilūkstes novada administratīvās teritorijas un 
valsts iedzīvotāji, fiziskās un juridiskās personas, kas ir zemes 
īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. 
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu ievērošanu nodrošina Ilūkstes novada 
pašvaldības komunālā un saimnieciskā nodaļa, pārvalžu vadītāji un 
pārvalžu komunālās saimniecības pārziņi. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar visu 
novadā esošo pagastu pārvalžu vadītājiem un komunālās 
saimniecības pārziņiem. Saistošo noteikumu projekts izskatīts 
Ilūkstes novada domes attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 
sēdē. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts bija 
ievietots Ilūkstes novada pašvaldības interneta mājas lapā 
www.ilukste.lv. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                 Stefans Rāzna 

 


