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Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. pantu un Ministru kabineta 2000. gada 28. novembra
noteikumiem nr. 416 “Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes“

1. Šie noteikumi nosaka kādā kārtībā Līvānu novada teritorijā tiek saskaņota koku
ciršana ārpus meža zemes.
2. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Līvānu novada teritorijā koku ārpus meža
zemes savā īpašumā vai valdījumā izciršanu veic saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2000. gada 28. novembra noteikumos Nr. 416 “Kārtība koku
ciršanai ārpus meža zemes” noteikto kārtību.
3. Līvānu pilsētas teritorijā koku ārpus meža zemes ciršana jāsaskaņo visos koku
ciršanas gadījumos.
4. Līvānu novada Turku pagasta un Rožupes pagasta teritorijās koku ciršana
jāsaskaņo, ja cērtamie koki atrodas:
4.1.kultūras pieminekļu aizņemtās platībās un to aizsardzības zonās;
4.2.parkos, kapsētās, mākslīgas vai dabiskas izcelsmes koku rindās, kuru platums ir
mazāks par 20 metriem;
4.3.Turku pagasta un Rožupes pagasta teritorijas plānojumā noteiktajās ekspluatācijas
aizsargjoslās;
4.4.veicot apbūvi.
5. Persona, kura vēlas veikt koka (koku) ciršanu Līvānu novada Līvānu pilsētas
teritorijā, iesniedz Līvānu novada domes atbildīgajai amatpersonai (arhitektam)
rakstisku pieteikumu.
6. Persona, kura vēlas veikt koka (koku) ciršanu Līvānu novada Rožupes pagasta
teritorijā un Turku pagasta teritorijā, iesniedz rakstisku pieteikumu Līvānu novada
domes izpilddirektora vietniekiem, kuru pārziņā ir atbilstošā pagasta teritorija.
7. Ja koka (koku) ciršanas atļauja tiek prasīta par koku (kokiem), kas atrodas
Kultūras pieminekļu aizņemtās platībās un to aizsardzības zonās, ūdenstilpju un
ūdensteču aizsargjoslās vai veicot apbūvi ārpus meža zemes augošu koku ciršanai,
lauku apdzīvotajās vietās ceļu zemes nodalījuma joslā un dzelzceļa zemes
nodalījuma joslā (arī aizsargstādījumos) augošu koku ciršanai, atbildīgā persona
koka (koku) ciršanas atļauju izsniedz, ja ir saņemta rakstiska atļauja no
atbilstošajām valsts institūcijām: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas, reģionālās vides pārvaldes, valsts ceļu dienesta vai dzelzceļa
infrastruktūras pārvaldītāja.

8. Atļauju koka (koku) ciršanai, pēc 5. un 6. punktā norādīto personu atzinuma
saņemšanas, izsniedz Līvānu novada dome.
9. Atbildīgā persona veic koka (koku) apsekošanu un sastāda koku apsekošanas aktu
(skat. akta formu pielikumā) un ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no
pieteikuma reģistrācijas dienas sniedz atzinumu par koka (koku) ciršanas atļauju
Ja ir nepieciešama rakstiska atļauja no šo noteikumu 7. punktā minētajām valsts
institūcijām, tad atzinums izsniedzams ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no valsts
institūcijas saskaņojuma saņemšanas.
10. Koka (koku) apsekošanai normatīvajos aktos noteiktos gadījumos un kārtībā
atbildīgā persona pieaicina reģionālās vides pārvaldes inspektoru vai citu
speciālistu.
11. Pēc atļaujas saņemšanas, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs savā īpašumā vai
valdījumā esošo koku, izciršanu veic ar saviem darba un materiāli - tehniskajiem
līdzekļiem.
12. Koku ciršana nav atļauta, ja pieteikuma iesniedzējs saņēmis šajos noteikumos
minēto institūciju atteikumu (arī gadījumos, ja atteikumu sniegusi viena no
institūcijām).
13. Kontroli par koku izciršanas kārtības ievērošanu Līvānu novada teritorijā veic
pašvaldības izpilddirektors.
14. Ja ir konstatēta koku patvaļīga izciršana vai pārkāpumi, kas saistīti ar koku
bojāšanu, atbildīgā persona nosūta zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam
rakstisku uzaicinājumu uz ciršanas vietas apskati un pārkāpuma protokola
sastādīšanu. Ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs neierodas, atbildīgā
persona pārkāpuma protokolu sastāda bez zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja
piedalīšanās un ierosina zaudējumu piedziņu likumdošanas aktos noteiktajā
kārtībā.
15. Par koku ciršanas kārtības neievērošanu un koku izciršanu Līvānu novada
teritorijā bez pašvaldības noteiktā kārtībā izsniegtās koka (koku) ciršanas atļaujas
un citiem pārkāpumiem, kas saistīti ar koku bojāšanu, patvaļīgu un nelikumīgu
ciršanu, tiek noteikts administratīvais sods Latvijas administratīvo pārkāpumu
kodeksā paredzētajā kārtībā.
16. Šo noteikumu 8. punktā norādīto lēmumu par koku ciršanas atļauju vai
aizliegumu, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
17. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc publikācijas par to pieņemšanu
ievietošanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
18. Noteikumi publicējami Līvānu novada interneta mājas lapā.
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