
Kokneses novada domes saistošie noteikumi Nr.5 

Apstiprināti ar 

 Kokneses novada domes 

  2013.gada 27.marta sēdes 

 lēmumu Nr. 5.14.(prot. Nr.3) 
Precizēti ar 

 Kokneses novada domes 

  2013.gada 10.jūlija sēdes 

 lēmumu Nr. 9.9(prot. Nr.9) 

Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada 

administratīvajā teritorijā 

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu, 

 Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309.  

„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka: 

1.1. ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas kārtību; 

1.2. sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīkojama koku ciršanas publiskā 

apspriešana un publiskās apspriešanas procedūras kārtību; 

1.3. zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas un 

atlīdzināšanas kārtību. 

1.4. šie saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras 

Kokneses novada pašvaldības administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža. 

 

II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība 
2. Ārpus meža augošu koku ciršana ir atļauta pēc rakstiskas atļaujas saņemšanas  

Kokneses novada pašvaldības sekojošās iestādēs (turpmāk tekstā Pašvaldības iestāde) : 

2.1. Kokneses pagastā- pašvaldības struktūrvienībā – komunālajā nodaļā ; 

2.2. Bebru pagastā – Bebru pagasta pārvaldē; 

2.3. Iršu pagastā – Iršu pagasta pārvaldē.  

3. Par tādu koku nociršanu, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, 

dzīvību vai īpašumu, zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai attiecīgais dienests informē  

Pašvaldības iestādi un pievieno situācijas fotofiksācijas materiālus. 

4 Lai saņemtu atļauju koku ciršanai ārpus meža, zemesgabala īpašnieks vai tiesiskais 

valdītājs iesniedz  Pašvaldības iestādē  iesniegumu un norāda šādu informāciju: 

4.1. datus par koku ciršanas ierosinātāju: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, 

tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (fiziskai personai), nosaukums (firma), reģistrācijas 

numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (juridiskai personai); 

4.2. zemesgabala, kurā plānots cirst kokus, adresi un kadastra apzīmējumu; 

4.3. nocērtamo koku skaitu un sugu; 

4.4. ciršanas pamatojumu (mērķi). 

5. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus: 

5.1. zemesgabala īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot 

oriģinālu); 

5.2. zemesgabala robežu plāna kopiju (uzrādot oriģinālu); 



  

5.3. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par piekrišanu koku 

ciršanai, ja koku ciršana paredzēta zemesgabalā, kas ietilpst dzīvojamās mājas kopīpašumā 

esošajā daļā. 

6. Pēc iesnieguma saņemšanas,  Pašvaldības iestāde izvērtē koku ciršanas ieceres 

atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem, nosacījumiem un kritērijiem, 

apseko nocērtamos kokus dabā, veic to fotofiksāciju un pieņem lēmumu par atļaujas 

izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju.  

7. Ja iesniegumā nav iekļauta visa noteiktā informācija vai nav pievienoti visi 

nepieciešamie dokumenti,  Pašvaldības iestāde aicina koku ciršanas ierosinātāju nekavējoties 

papildināt iesniegumu. 

8. Ciršanas atļaujas derīguma termiņš ir viens gads.  Pašvaldības iestāde  pagarina 

ciršanas atļaujas derīguma termiņu uz vienu gadu, ja  Pašvaldības iestādē  ir saņemts attiecīgs 

iesniegums.  

9. Pirms ciršanas atļaujas saņemšanas, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam 

jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu ciema 

teritorijā. Ja koku ciršana ir saistīta ar būvniecības īstenošanu, zaudējumi par dabas 

daudzveidības samazināšanu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina pirms 

būvatļaujas saņemšanas.  

 

III. Sabiedrībai nozīmīgi gadījumi, kad rīkojama koku ciršanas publiskā apspriešana 

un publiskās apspriešanas procedūras kārtība 

 

10. Publiskās apspriešanas procedūru organizē un rīko  Pašvaldības iestāde, kuras 

teritorijā paredzēta koku ciršana ārpus meža. 

11. Publiskā apspriešana rīkojama, ja koku ciršana paredzēta ciema teritorijā publiski 

pieejamos objektos.  

12. Publiskās apspriešanas termiņu nosaka uz laiku, kas nav mazāks par divām 

nedēļām. 

13. Vismaz vienu dienu pirms publiskās apspriešanas sākuma,  Pašvaldības iestāde   

izvieto Kokneses novada  pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv šādu informāciju par koku 

ciršanas ieceri: 

13.1. zemesgabala, kurā plānots cirst kokus, adresi un kadastra apzīmējumu; 

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

13.3. koku ciršanas pamatojumu (mērķi); 

13.4. nocērtamo koku fotofiksācijas materiālus vismaz no trijiem skatu punktiem. 

14. Rakstiskas atsauksmes publiskās apspriešanas procedūras laikā iesniedzamas 

Pašvaldības iestādē (arī elektroniskā veidā). Anonīmas atsauksmes netiek apkopotas. 

15. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja publiskās 

apspriešanas laikā nav saņemta neviena atsauksme. 

16. Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas,  Pašvaldības iestāde    

apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem šo noteikumu 6.punktā noteikto 

lēmumu.  

17. Ja koku ciršana paredzēta būvniecības projekta īstenošanai un notikusi 

būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūra, tad papildus nav nepieciešams 

organizēt publisko apspriešanu par koku ciršanu. 

 

IV. Zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas un 

atlīdzināšanas kārtība 

 

18. Zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķina, izmantojot 

šādu formulu: 

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



  

ZA – zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu, 

Kd – koka diametra koeficients (cm),  

Ks – koka sugas koeficients, 

Kc – koka nociršanas iemesla koeficients, 

Kap – apdzīvotas vietas koeficients, 

Kav – koka atrašanās vietas koeficients, 

Kp – Kokneses novada pašvaldības noteiktais koeficients. 

19. Koeficientus Kd, Ks, Kc, Kap, Kav nosaka Ministru kabineta 2012.gada 2.maija 

noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.  

Kokneses novada pašvaldībā noteiktais zaudējumu atlīdzināšanas koeficients Kp par 

dabas daudzveidības samazināšanu ir 0,5, izņemot dzīvojamās apbūves (savrupmāju, 

daudzstāvu dzīvojamo māju u.tml.) un vasarnīcu (dārza māju) apbūves teritorijas, pašvaldībai 

piederošus zemes gabalus, kad koeficients ir 0.       

20. Zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu sakarā ar koka 

ciršanu iekasē pamatojoties uz  Pašvaldības iestādes  sastādīto aprēķinu par nodarītajiem 

zaudējumiem. 

 

V. Lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

21.  Pašvaldības iestādes    pieņemto lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Kokneses novada  domē.  Kokneses novada  

domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā.  

 

VI. Administratīvā atbildība  

 

22. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas saucamas pie administratīvās 

atbildības saskaņā ar Administratīvo pārkāpuma kodeksu. 

23. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma 

novēršanas un  pienākuma samaksāt zaudējumu atlīdzību. 

 

VII. Noslēguma jautājumi 

 

24. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” un stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

 

Sēdes  vadītājs, 

domes priekšsēdētājs              ( personīgais paraksts)                             D.Vingris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Kokneses novada  domes 2013.gada 27.marta saistošo noteikumu Nr.5 

„Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvajā 

teritorijā” paskaidrojuma raksts  

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Meža likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība 

savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža 

pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par 

dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu 

aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Uz likuma pamata 

2012.gada 2.maijā izdoto Ministru kabineta noteikumu Nr. 

309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – 

Ministru kabineta noteikumi) 22.punkts nosaka, ka vietējās 

pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus par koku 

ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas 

kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī 

sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko 

apspriešanu. Ministru kabineta noteikumu 26.punkts nosaka 

vietējo pašvaldību pienākumu izdot šo noteikumu 22.punktā 

minētos saistošos noteikumus līdz 2012.gada 31.decembrim.  

Izpildot Ministru kabineta noteikumu prasības, izstrādāti 

noteikumi par koku ciršanu ārpus meža. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošo noteikumu projekts nosaka: 

1. ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas kārtību; 

2. sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīkojama koku 

ciršanas publiskā apspriešana un publiskās apspriešanas 

procedūras kārtību; 

3. zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības 

samazināšanu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Sakarā ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos par koku 

ciršanu ārpus meža ir palielinājies atlīdzības apmērs par koku 

ciršanas rezultātā dabas daudzveidībai nodarītajiem 

zaudējumiem, līdz ar to arī palielināsies ienākumi 

pašvaldības budžetā. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Kokneses novada pašvaldības 

iestādes:  

1. Kokneses pagastā- pašvaldības struktūrvienība – komunālā 

nodaļa ; 

2. Bebru pagastā – Bebru pagasta pārvalde; 

3. Iršu pagastā – Iršu pagasta pārvalde.  



  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

 

Sēdes  vadītājs, 

domes priekšsēdētājs              ( personīgais paraksts)                             D.Vingris 

 

 

 

Papildus skaidrojums iedzīvotājiem pašvaldības mājas lapā  

Ārpus meža augošu koku Kokneses novada administratīvajā teritorijā ciršanas atļaujas 

izsniegšanas nosacījumi 

 

Kokneses novada dome, pamatojoties uz  Ministru kabineta 02.05.2012. 

noteikumiem Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, ar 2013.gada 27.marta 

domes lēmumu 5.14. ir apstiprinājusi un 2013.gada 10.jūlijā precizētos saistošos noteikumus 

Nr.5 „ Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvajā 

teritorijā”, kas stāsies spēkā ar to publicēšanas brīdi laikrakstā „ Kokneses Novada Vēstis”. 

Ar saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses 

novada administratīvajā teritorijā” stāšanos spēkā,  koku ciršana ārpus meža pieļaujama tikai ar 

ikreizēju saistošajos noteikumos norādītās Pašvaldības iestādes izsniegto atļauju (turpmāk tekstā 

Atļauja) koku ciršanai ārpus meža, turpmāk tekstā Pašvaldības iestāde, kur tā ir: 

 

-  Kokneses pagastā – komunālā nodaļa;  

-Bebru  pagastā- Bebru  pagasta pārvalde; 

 - Iršu pagastā- Iršu  pagasta pārvalde. 

Pakalpojuma saņēmēji/klienti. 

Juridiskas un fiziskas personas (zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs). 

Pakalpojuma īss raksturojums. 

Koku ciršana ārpus meža  pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai un 

īpašumam, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, pamatojoties uz Pašvaldības 

iestādes lēmumu , apstādījumu uzturēšanas (kopšanas) vai rekonstrukcijas nolūkos, kā arī 

saistībā ar plānoto būvniecību. 

Patvaļīga koku ciršana ārpus meža (bez atļaujas izņemšanas) Kokneses novada 

administratīvajā  teritorijā nav pieļaujama.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku 

ciršanu ārpus meža”, 5.punktu bez pašvaldības Atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts 

cirst: 

-5.1. augļu kokus; 

-5.2. kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm ; 



  

-5.3. kokus ārpus pilsētām teritorijās, kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, 

meliorāciju, autoceļiem un dzelzceļiem koku audzēšana ir aizliegta, kā arī Aizsargjoslu likuma 

61.pantā minētos kokus; 

-5.4.kokus ārkārtējā situācijā, kas izsludināta atbilstoši normatīvajiem aktiem par nacionālo 

drošību; 

-5.5. kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu, ja 

pirms darbu veikšanas ir notikusi situācijas fotofiksācija un informēta vietējā pašvaldība; 

-5.6. dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam-dzelzceļa zemes nodalījuma joslā(arī 

aizsargstādījumos)augošus kokus, lai garantētu dzelzceļa infrastruktūras objektu drošu 

ekspluatāciju un satiksmes drošību. 

 

Gadījumos, kad nepieciešama koku ciršana (izņemot augļu kokus un kokus, kuru 

celma caurmērs ir mazāks par 20 cm), pirms darbu sākšanas jāsaņem Kokneses novada 

Pašvaldības iestādes „Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja”(turpmāk – Atļauja). 

Ja apsekojot kokus Pašvaldības iestāde konstatē, ka koka apkārtmērs atbilst Ministru 

kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4.11.punktā 

norādītajam 1.pielikumā esošo koku apkārtmēram, tad pirms Atļaujas izsniegšanas, saskaņā ar 

šo noteikumu 19.punktu,Pašvaldības iestāde  sūta pieprasījumu atzinuma saņemšanai no Dabas 

aizsardzības pārvaldes un/vai, ja koks atrodas teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās 

aizsargjoslā, tad pamatojoties uz šo noteikumu 18.punktu, sūta pieprasījumu atzinuma 

saņemšanai no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Šajos gadījumā Pašvaldības 

iestāde pieņem lēmumu 20 darbdienu laikā. 

Pašvaldības iestāde izvērtē koku ciršanas atbilstību dabas aizsardzības un attiecīgās 

teritorijas apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvajiem aktiem, koku ainavisko un 

ekoloģisko nozīmīgumu, kā arī koku nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, pieņem 

attiecīgu lēmumu un rakstiski paziņo par to iesnieguma iesniedzējam. 

Ja koku ciršana nepieciešama būvniecības īstenošanai un būvprojektā ir norādīti 

izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, pirms būvatļaujas saņemšanas jāgriežas 

Pašvaldības iestādē ar saistošajos noteikumos noteikto iesniegumu un dokumentiem  lai 

saņemtu lēmumu un atļauju kā arī atlīdzinātu zaudējumus par dabas daudzveidības 

samazināšanu. 

Pirms Atļaujas saņemšanas jāsamaksā zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības 

samazināšanu saskaņā ar Pašvaldības iestādes lēmumu un aprēķinu(pēc pieprasījuma tiek 

izrakstīts rēķins) un Atļauja tiek izsniegta pēc maksājumu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas. 

Atļauja ir derīga 1 (vienu) gadu no Pašvaldības iestādes lēmuma pieņemšanas dienas. 

Ja Atļaujas derīguma termiņš ir beidzies, tad, pamatojoties uz jaunu Iesniegumu, apsekojot dabā 

atkārtoti izskata jautājumu par koku ciršanu un pieņem lēmumu. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku 

ciršanu ārpus meža” 20.punktu pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta 

laikposmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņemot gadījumu, ja vietējā pašvaldība koka 

ciršanu atzinusi par neatliekamu vai izņemot šo noteikumu 5.punktā minēto gadījumu: 

5.1. augļu kokus; 



  

5.2. kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem; 

5.3. kokus ārpus pilsētām teritorijās, kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, 

meliorāciju, autoceļiem un dzelzceļiem koku audzēšana ir aizliegta, kā arī Aizsargjoslu likuma 

61.pantā minētos kokus u.c.  

 

 

Personas identitātes apliecināšana. 

Saņemot dokumentus, nepieciešams uzrādīt personas apliecinošu dokumentu ( pasi, 

identifikācijas karti vai autovadītāja apliecību). 

Iesniedzamie dokumenti. 

Iesniegums adresēts Kokneses novada pašvaldībai un dokumenti: 

1. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija vai nomas līguma kopija (oriģināls 

jāuzrāda);  

2. zemes gabala robežu plāna kopija;  

3. notariāli apliecināta pilnvara (gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona). 

Iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem pielikumiem iespējams iesniegt: 

Kokneses novada pašvaldības sekojošās Pašvaldības iestādēs -   

1) Kokneses pagastā – Domes komunālajā nodaļā Melioratoru ielā 1, Koknesē;  

2) Bebru  pagastā- Bebru  pagasta pārvaldē .  

3) Iršu pagastā- Iršu  pagasta pārvaldē . 

Normatīvie akti: 

1. Meža likums;  

2.  Aizsargjoslu likums;  

3.  Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus 

meža”; 

4.  Būvniecības likums;  

5. Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”;  

6. Kokneses novada domes 27.03.2013. saistošie noteikumi Nr.5 „Saistošie noteikumi par 

koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvajā teritorijā”. 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš. 

10 darba dienas vai 20 darba dienas, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami eksperta vai 

institūciju atzinumi. 

Maksa par pakalpojumu: 



  

Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saskaņā ar Pašvaldības 

iestādes lēmumu, (summu latos bez pievienotās vērtības nodokļa) aprēķina, ņemot vērā 

Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 

3.pielikumā minētos koeficientus (koka diametra koeficients, koka sugas koeficients, koka 

nociršanas iemesla koeficients, apdzīvotas vietas koeficients, koka atrašanās vietas koeficients) 

un Kokneses novada domes  2013.gada 27.marta saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi 

par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvajā teritorijā” IV nodaļu. 

 Kontaktinformācija.  
1) Kokneses pagastā –komunālajā nodaļā Melioratoru ielā 1, Kokneses pagastā , Kokneses 

novadā; tālrunis 65133641. 

2) Bebru  pagastā- Bebru  pagasta pārvaldē, „Papardēs” , Bebru pagastā, Kokneses novadā,   

tālrunis 65164291. 

3) Iršu pagastā- Iršu  pagasta pārvaldē, „Kūlēnos” Iršu pagastā,  Kokneses novadā tālrunis 

65163635. 

Mājas lapa: www.koknese.lv 

 

 

 Veidlapa -paraugs 

ĀRPUS MEŽA AUGOŠU KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr.______ 

Izdota Kokneses pagasta Kokneses novada domes komunālajā nodaļā 

201___gada___________ 

 

(kam) 

 

(adrese) 

Zemes gabala adrese Koka suga 

Koka stumbra caurmērs 

(cm), 1,3m augstumā no 

sakņu kakla 

Skaits 
Zaudējuma 

atlīdzība (Ls) 

     

     

     

Kopā   

Atļauja derīga līdz ____________________________ 

Kokneses komunālās nodaļas vadītājs:     

 

PARAUGS APRĒĶINAM 

27.03.2013.Saistošo noteikumu Nr. 5„Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada 

administratīvajā teritorijā” 

Zaudējumu aprēķina paraugs  

IV. Zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība 

 

http://www.koknese.lv/


  

18. Zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

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

ZA – zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu, 

Kd – koka diametra koeficients (cm),  

 

 

Ks – koka sugas koeficients, 

Kc – koka nociršanas iemesla koeficients, 

Kap – apdzīvotas vietas koeficients, 

Kav – koka atrašanās vietas koeficients, 

Kp – Kokneses novada pašvaldības noteiktais koeficients. 

19. Koeficientus Kd, Ks, Kc, Kap, Kav nosaka Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.309 

„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.  

Kokneses novada pašvaldībā noteiktais zaudējumu atlīdzināšanas koeficients Kp par dabas daudzveidības 

samazināšanu ir 0,5, izņemot dzīvojamās apbūves (savrupmāju, daudzstāvu dzīvojamo māju u.tml.) un 

vasarnīcu(dārza māju) apbūves teritorijas, kad koeficients ir 0.       

20. Zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu sakarā ar koka ciršanu ārpus meža iekasē 

pamatojoties uz  Pašvaldības iestādes  sastādīto aprēķinu par nodarītajiem zaudējumiem . 

 

Aprēķina piemērs  

ZA = 30(Øcm) x 2(parastais liepa) x 0,8(apstādījumu kopšana) x 0,5( apdz. Vietas koeficients)x 0,8(aizsargājamā, 

neitrālā zona x 0,5(ciemata zaļajā zonā) =9,60Ls 

 

ZA = 30(Øcm) x 2(parastais bērzs) x 0,8(apstādījumu kopšana) x 0,5( apdz. Vietas koeficients)x 0,8(aizsargājamā, 

neitrālā zona x 0(privātā māja) =0,0 Ls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


