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SAISTOŠIE NOTEIKUMI   

      Ilūkstē 

 

2014.gada 22.decembrī                                                  Nr.11/2014 

(prot. Nr.18 , 2.§) 

 

Apstādījumu uztur ēšanas un aizsardzības noteikumi Ilūkstes novadā 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 
pirmās daļas 9.punktu, Meža likuma 8.panta 

otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 
2.maija noteikumiem  Nr.309  „Noteikumi 
par koku ciršanai ārpus meža” 22. punktu 

 

I. Vispār īgie jautājumi 

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. Apstādījumi – 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, ūdens tilpnes, takas, laukumi ar dārza 
mēbelēm un ierīcēm. 

3.2. Publiskie apstādījumi  – apstādījumu teritorija uz pašvaldības vai valsts īpašumā esošas 
zemes. 

3.3. Privātie apstādījumi  – apstādījumu teritorija uz privātā īpašumā esošas zemes. 
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3.4. Pieteicējs – nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs, valdītājs, apsaimniekotājs. 

3.5. 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. 

3.6. Koks avārijas situācijā – 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. 

3.7. Kalstošs koks - koks ar izteiktām kalšanas pazīmēm, nokaltušiem zariem un samazinātu 
lapojuma apjomu par vairāk nekā 50%. 

3.8. Patvaļīga ciršana – koku ciršana vai citāda veida iznīcināšana bez šajos noteikumos 
noteiktajā kārtībā izsniegtas Ciršanas atļaujas. 

3.9. Noteikumu pārk āpējs – 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. 

3.10. Ciršanas atļauja Ilūkstes novada pašvaldības Komunālās un saimniecības nodaļas 
(turpmāk – komunālā nodaļa) lēmums (administratīvais akts) par atļauju ārpus meža zemes 
koku ciršanai.  

3.11. Nokaltis koks - koks, kurš pilnībā zaudējis augtspēju.  

3.12. Koka vainaga kopšana (veidošana) – vainaga kopšanas darbu kopums, kas ietver zaru 
nozāģēšanu, apzāģēšanu vai veidotu vainagu regulāru apgriešanu. 

 

II. Apst ādījumu uztur ēšana un aizsardzība 

4. Apstādījumu apsaimniekošanu, uzturēšanu un aizsardzību pašvaldībā pārrauga Ilūkstes 
novada pašvaldības Vides un saimniecisko jautājumu komisija, komunālā nodaļa un Ilūkstes 
novada pašvaldības Subates pilsētas un Prodes pagasta, Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes 
un Šēderes pagastu pārvaldes (turpmāk – pārvalde). 

5. Publiskajās apstādījumu teritorijās aizliegts: 

5.1. patvaļīgi cirst, apzāģēt un vainagot kokus, izņemot šajos noteikumos noteiktajos 
gadījumos; 

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

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

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

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

5.6. patvaļīgi stādīt kokus un krūmus;  

5.7. kopt kokus bez profesionāla koku kopēja (arborista vai dārznieka) uzraudzības, to veicot 
jāievēro vispārējās darba drošības prasības. 
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III. Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas kārt ība 
 

6. Ārpus meža zemes koku ciršanu Ilūkstes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
nosaka Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu 
ārpus meža " un šie saistošie noteikumi.   

7. Koku ciršana un koku vainagu veidošana ārpus meža zemes visos citos gadījumos 
rakstiski jāsaskaņo ar pašvaldību atbilstoši LR normatīvo aktu kārtībai un šajos noteikumos 
noteiktajai kārtībai. 

8. Lai saņemtu ciršanas atļauju, pieteicējam jāiesniedz iesniegums Pašvaldības 
pakalpojumu centrā (turpmāk - PPC) vai pašvaldības administratīvi teritoriālajā pārvaldē, 
pievienojot zemesgabala robežu plānu (shēmu) ar koka atrašanās vietas atzīmi un būvniecības 
gadījumā – būvniecības tehnisko projektu. Ja koka ciršana paredzēta kopīpašuma teritorijā, 
jāpievieno līdzīpašnieku rakstiska piekrišana koka ciršanai. 

9. Komunālā nodaļa vai pārvalde izskata saņemto iesniegumu un nekavējoties veic koka 
(kokaugu) apsekošanu dabā, izvērtē iesnieguma pamatotību un īpašuma piederības apliecinošus 
dokumentus un noformē koku apsekošanas aktu. Pārvalde 5 darba dienu laikā no iesnieguma 
saņemšanas brīža iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz Komunālajai 
nodaļai lēmuma pieņemšanai. Komunālā nodaļa nosaka vai ir nepieciešams piemērot publiskās 
apspriešanas procedūru, kuru rīko šo noteikumu noteiktajā kārtībā. 

10. Komunālā nodaļa ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no iesnieguma par koku ciršanu 
saņemšanas pieņem lēmumu par koku ciršanu, nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru un norādot 
nosacījumus zaudējumu atlīdzības samaksas veikšanai un koku ciršanas atļaujas saņemšanai, vai 
pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt koku ciršanas atļauju zemes īpašniekam vai tiesiskajam 
valdītājam. 

                                         

11. Ciršanas atļaujas derīguma termiņš ir 1 (viens) gads. Komunālā nodaļa pagarina 
ciršanas atļaujas derīguma termiņu uz 1 (vienu gadu), ja Komunālā nodaļa ir saņēmusi par to 
attiecīgu iesniegumu. Ciršanas atļaujas derīguma termiņu var pagarināt tikai vienu reizi. 

 

IV. Zaudējumu atl īdzība 

12. 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 – pašvaldības speciālais 
budžets).  

13. Zaudējumu atlīdzību (summu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa) aprēķina, 
izmantojot šādu formulu: 

ZA = Kd x Ks x Kc x Kap x Kav x Kk, kur 

ZA – zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu; 

Kd – koka diametra koeficients- koka diametrs (cm) tiek dalīts ar 0.702804 (saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr. 309. 3.Pielikumu); 

Ks – koka sugas koeficients; 

Kc – koka nociršanas iemesla koeficients; 
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Kap – apdzīvotas vietas koeficients  

Kav – koka atrašanās vietas koeficients; 

Kk – korekcijas koeficients. 

14. Koeficientus Kd, Ks, Kc, Kap, Kav nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par 
koku ciršanu ārpus meža. 

15. Koeficientu Kk nosaka pašvaldības saskaņā ar šiem noteikumiem. 

16. Nosakot zaudējumu atlīdzību, piemēro šādus korekcijas koeficientus Kk:  

16.1. kalstošs koks (koks ar izteiktām kalšanas pazīmēm, nokaltušiem zariem un samazinātu 
lapojuma apjomu par vairāk nekā 50%) – 0,2;  

16.2. citi gadījumi –1. 

17. Komunālās nodaļas lēmumā par koku ciršanu tiek noteikts zaudējumu atlīdzības apmērs 
un norādīti nosacījumi zaudējumu atlīdzības samaksas veikšanai un ciršanas atļaujas saņemšanai. 

 

V. Publiskā apspriešana 

18. Pirms komunālās nodaļas lēmuma par koku ciršanu publiskajos apstādījumos rīkojama 
sabiedriskās apspriešanas procedūra (Publiskā apspriešana). 

19. Komunālās nodaļas lēmumu par sabiedriskās apspriešanas procedūras organizēšanu 
izvieto pašvaldības mājas lapā (www.ilukste.lv) un norāda:  

         19.1. informāciju par koku ciršanas ieceri;  

         19.2. sabiedriskās apspriešanas organizēšanas termiņus; 

 19.3. zemes gabala, kurā plānots cirst kokus, adresi un kadastra apzīmējumu; 

 19.4. informāciju par nocērtamiem kokiem (koku suga, skaits); 

 19.5. koku ciršanas pamatojumu (mērķi); 

 19.6. nocērtamo koku fotofiksācijas materiālus. 

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

21. Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā pēc 
sabiedriskās apspriešanas procedūras pabeigšanas apkopo sabiedriskās apspriešanas rezultātus 
(saņemtos priekšlikumus, noraidījumus, atsauksmes u.tml.) un sagatavo Komunālajai nodaļai 
ziņojumu par sabiedriskās apspriešanas procedūru. 

22. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja publiskās 
apspriešanas laikā nav saņemta neviena atsauksme. 

23. Komunālā nodaļa pēc ziņojuma par sabiedriskās apspriešanas procedūru saņemšanas, 
izvērtē sabiedriskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu. 

24. 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  18.-23.punktiem. 
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25. Komunālā nodaļa, izskatījusi jautājumu par koku ciršanu, nosaka zaudējumu atlīdzības 
apmēru saskaņā ar šo saistošo noteikumu 12. -17. punktiem. 

 

VI. Atbild ība par noteikumu neievērošanu 

26. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos protokolus par to pārkāpšanu 
ir tiesīgi attiecīgi pilnvarotas Ilūkstes novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki, kā arī 
pašvaldības policijas darbinieki. 

27. Administratīvais protokols tiek nosūtīts izskatīšanai Ilūkstes novada pašvaldības 
Administratīvai komisijai. 

28. Par šo noteikumu 5.1.-5.7. apakšpunktu pārkāpšanu (neievērošanu) tiek uzlikts 
administratīvais sods - brīdinājums vai naudas sods fiziskajām personām līdz 350 euro, 
juridiskajām personām līdz 1400 euro. 

29. Administratīvo sodu uzliek un administratīvā pārkāpuma lietas izskata Ilūkstes novada 
pašvaldības Administratīvā komisija. 

 

VII. L ēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārt ība  

30. Komunālās nodaļas pieņemto lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā domē. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona 
tiesā, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

 

VIII. Nosl ēguma jautājumi 

31. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības informatīvajā izdevumā "Ilūkstes Novada 
Vēstis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.  

32. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Ilūkstes novada pašvaldības 
2014.gada 30.oktobra  saistošie noteikumi Nr. 10/2014 „Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības 
noteikumi Ilūkstes novadā” (prot. Nr.16 , 6.&). 

 

Domes priekšsēdētājs        Stefans Rāzna  

 

 

 

Paskaidrojuma raksts 

Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada 22.decembra  saistošajiem noteikumiem Nr.  11/2014  

 „Apstādījumu uztur ēšanas un aizsardzības noteikumi Ilūkstes novadā” 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 
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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” 
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, 
ka pašvaldību autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tajā skaitā parku, skvēru un zaļo 
zonu ierīkošana un uzturēšana. 

Uz doto brīdi Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā nav saistošo 
noteikumu, kas regulē apstādījumu uzturēšanu, aizsardzību un ārpus meža 
zemes augušo koku ciršanu un kuri ir izdoti atbilstoši LR normatīvo aktu 
noteiktai kārtībai. 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 
zaudējumu par koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības 
samazināšanu aprēķināšanu un atlīdzības 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 

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 Vides 
un saimniecisko jautājumu komisija, 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. 

Domes priekšsēdētājs         Stefans Rāzna 


