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Protokols Nr.11  6.§

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.18
Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes 

Kandavas novada teritorijā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43. pantu un Ministru kabineta 29.08.2006. 

not.Nr.717, „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”,
ar 25.08.2008. MK not. Nr.690 grozījumiem.

1. Šie noteikumi nosaka kādā kārtībā Kandavas novada teritorijā tiek saskaņota koku 
ciršana ārpus meža zemes.

2. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Kandavas novada teritorijā koku ārpus meža 
zemes savā īpašumā vai valdījumā izciršanu veic saskaņā ar Latvijas Republikas 
Ministru  kabineta  2006.  gada  29.  augusta  noteikumiem  Nr.717,  „Kārtība  koku 
ciršanai ārpus meža zemes”.

3. Kandavas  novada  teritorijā  koku  ciršana  ārpus  meža  zemes  jāsaskaņo  visos 
gadījumos, izņemot 6. punktā minētos.

4. Persona,  kura  vēlas  veikt  koku  ciršanu  Kandavas  novada  teritorijā,  iesniedz 
rakstisku  pieteikumu  novada  domē  vai  Kandavas  novada  pagastu  pakalpojumu 
centros atbildīgajām sekretārēm.

5. Kopā  ar  pieteikumu  iesniedz  īpašumu  apliecinošu  dokumentu  un  zemes  robežu 
plānu kopijas, kurās atzīmēti ciršanai paredzētie koki. 

6. Bez saskaņošanas ar attiecīgajām iestādēm atļauts cirst:
6.1. augļu kokus,
6.2. kokus, kuru celma caurmērs mazāks par 12 cm,
6.3. krūmus,
6.4. nokaltušus, vēja gāztus, vēja lauztus kokus,
6.5. kokus grāvjos un uz stigām.

7. Koku ciršana ārkārtas situācijās. Kokus ārkārtas situācijās cērt, ja:



               7.1. Nepieciešams novērst ārkārtas situācijas vai tās radītās sekas;
               7.2. Nepieciešams ugunsgrēka norobežošanā vai likvidācijā;
              

               7.3.Vai citos ar ārkārtas situācijas novēršanu saistītos gadījumos.
               Ārkārtas situācijas seku likvidētāju pienākums ir piecu darba dienu laikā pēc
               koku ciršanas par to rakstveidā informēt Kandavas novada domi.

8. Kontroli  par  koku  ciršanas  kārtības  ievērošanu  Kandavas  novada  teritorijā  veic 
pašvaldības policija.

9. Ja  konstatēti  koku  ciršanas  pārkāpumi,  pašvaldības  policija  uzaicina  zemes 
īpašnieku vai tiesisko valdītāju uz ciršanas vietas apskati un pārkāpuma protokola 
sastādīšanu.  Ja zemes īpašnieks vai tiesiskais  valdītājs  uz ciršanas vietas  apskati 
neierodas, pašvaldības policija pārkāpuma protokolu sastāda bez zemes īpašnieka 
vai tiesiskā valdītāja  piedalīšanās  un ierosina soda piemērošanu LR spēkā esošo 
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

10. Par  koku  ciršanas  kārtības  neievērošanu  un  par  koku  ciršanu  bez  saskaņošanas 
gadījumos,  kad tā  nepieciešama,  tiek  noteikts  administratīvais  sods  pēc  Latvijas 
Republikas APK 67. panta.

Kandavas novada domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)   A. Ķieģelis
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