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NOLIKUMS
Lielvārdē
Apstiprināts
ar Lielvārdes novada domes
2017.gada 22.februāra lēmumu Nr.80

KOKU NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS
I.

Vispārīgie noteikumi

1. Lielvārdes novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisiju (turpmāk tekstā -

Komisija) izveido Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektors 5 (piecu)
cilvēku sastāvā. Komisijas sastāvā iekļauj Lielvārdes novada pašvaldības
Lēdmanes un Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājus, Lielvārdes novada
pašvaldības Administrācijas darbiniekus: būvinspektoru, vides inženieri, ainavu
arhitekti.
2. Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru Kabineta
noteikumus, citus normatīvos aktus, Lielvārdes novada domes (turpmāk
tekstā – Dome) saistošos noteikumus un lēmumus.
3. Komisija savus uzdevumus veic sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām
un citām juridiskām personām.
II.

Komisijas pienākumi

4. Veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar iesniegumu izskatīšanu koku
ciršanas ārpus meža atļaujas (turpmāk tekstā - Atļauja) saņemšanai Lielvārdes
pilsētas, Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes pagasta un ciemu teritorijās:
4.1. izskatīt koku ciršanas ārpus meža iesniegumus (turpmāk tekstā –
Iesniegums) un sagatavot uz tiem atbildes,
4.2. veikt saraksti ar Valsts vides pārvaldi un citām valsts institūcijām,
jautājumos, kas saistīti ar Atļaujas izsniegšanu,
4.3. piecu darba dienu laikā veikt teritorijas apsekošanu, kurā veikta koku
ciršana, ja koks apdraudējis infrastruktūras darbību, cilvēka veselību,
dzīvību vai īpašumu, ja pirms darbu veikšanas zemes īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs ir informējis pašvaldību un veicis situācijas fotofiksāciju
vismaz no trijiem skatupunktiem tā, lai būtu skaidri redzamas drošību
ietekmējošās koka daļas.
4.4. veikt koku apsekošanu dabā, situācijas fotofiksāciju un koku uzmērīšanu,
4.5. izvērtēt īpašuma piederību apliecinošos dokumentus, Iesnieguma
pamatotību un koka ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem,

nepieciešamības gadījumā vai normatīvos aktos noteiktajos gadījumos
organizēt publisko apspriešanu koku nociršanas iecerei,
4.7. sagatavot domes lēmuma projektu par Atļaujas izsniegšanu,
4.8. sagatavot Komisijas lēmumu koku ciršanai,
4.9. veikt zaudējuma atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķinu
(1.pielikums), ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto kārtību un metodiku:
4.9.1. koka caurmēra koeficientu, kas vienāds ar dabā uzmērīto koka caurmēru
1.3 m augstumā no sakņu kakla (cm), dalīts ar 0,702804,
4.9.2. koka sugas koeficientu, ko nosaka atkarībā no koka sugas,
4.9.3. koka ciršanas iemesla koeficientu,
4.9.4. apdzīvotas vietas koeficientu,
4.9.5. koka atrašanās vietas koeficientu,
4.9.6. pašvaldības koeficientu – 0.2
4.10. izsniegt Komisijas lēmumu koku ciršanai, kas vienlaikus ir koku ciršanas
atļauja (2.pielikums), kuras derīguma termiņš ir seši kalendārie mēneši no
izdošanas brīža,
4.11. sagatavot un izsniegt Komisijas lēmumu – atteikumu koku ciršanai.
5. Nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus saistošajos noteikumos par
koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā.
4.6.

III.

Komisijas tiesības

6. Pieprasīt no fiziskām un juridiskām personām, valsts un pašvaldības
institūcijām informāciju, kas nepieciešama konkrēta jautājuma risināšanai.
7. Apmeklēt Iesniegumā norādīto koku atrašanās vietu bez zemes īpašnieka vai
īpašuma tiesiskā valdītāja klātbūtnes, ja par apmeklējuma laiku ir iepriekš
informēts zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
IV.

Komisijas struktūra un darbība

8. Komisijas pirmo sēdi sasauc un līdz komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanai vada
pašvaldības izpilddirektors.
9. Komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku
un sekretāru.
10.Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 3 (trīs)
komisijas locekļi.
11.Komisija lēmumus pieņem atklāti balsojot ar balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir
vienāds, izšķirošā balss ir komisijas priekšsēdētājam.
12.Komisijas sēdes tiek protokolētas, komisijas protokolu paraksta komisijas
priekšsēdētājs un sekretārs.
13.Komisijas lēmumu un Atļauju paraksta komisijas priekšsēdētājs.
14.Komisija dokumentus sagatavo uz veidlapas „Lielvārdes novada dome”, kas
papildināta ar komisijas nosaukumu (3.pielikums).
15.Komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks:
15.1. nosaka Komisijas sēdes darba kārtību,
15.2. sasauc un vada komisijas sēdes,
15.3. pārstāv Komisiju Domes sēdēs, komitejās, komisijās un citās institūcijās,

15.4. atbild par Komisijas kompetencē esošu domes lēmumu izpildi,
15.5. kontrolē Komisijas pieņemto lēmumu izpildi,
15.6. paraksta zaudējuma atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu
aprēķinu un Atļaujas.
16.Komisijas sekretāre:
16.1. sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai Komisijas sēdēs;
16.2. kārto sēžu organizatoriskos jautājumus;
16.3. protokolē Komisijas sēdes;
16.4. sagatavo lēmuma projektus domes sēdēm par Komisijas izskatītajiem
jautājumiem;
16.5. kārto Komisijas lietvedību;
16.6. sagatavo un izsniedz Komisijas lēmumus (Atļaujas vai atteikumus).
V.

Komisijas darba pārraudzība

17.Komisijas darbu pārrauga Dome.
18.Domei ir tiesības:
18.1. atcelt, grozīt vai apturēt komisijas lēmumus,
18.2. atcelt komisiju vai atsaukt tās locekļus, ja tie savā darbībā atkārtoti nepilda
vai pārkāpj spēkā esošos normatīvos aktus.
VI.

Komisijas lēmuma apstrīdēšanas kārtība

19.Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Domē.

Domes priekšsēdētājs

I. Balodis

1.pielikums
2017.gada 22.februāra
Koku novērtēšanas komisijas
nolikumam

Zaudējuma atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķins
Koeficienti saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309
,,Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3.pielikumu un Lielvārdes novada
domes 29.06.2016. saistošiem noteikumiem Nr.15 ,,Par koku ciršanu ārpus meža
Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā”.
Koks – (norāda koka sugu), kuras apkārtmērs 1.3 m augstumā no sakņu kakla
sasniedzis ___________ cm.
Atrašanās vieta – (norāda adresi), zemes vienībā ar kadastra numuru __________.

Koka
Koka
diametra
sugas
koeficients koeficients
KD

Ks

Koka
Koka
Apdzīvotās
Pašvaldības
nociršanas
atrašanās
vietas
noteiktais
iemesla
vietas
koeficients
koeficients
koeficients
koeficients
KI

KA

KV

PK

Zaudējuma
atlīdzības
vērtība
(EUR)
Z

Kopā apmaksai

Z = KD x Ks x KI x KA x KV x PK, kur
Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR),
KD – koka diametra koeficients, kas vienāds ar attiecīgā koka caurmēru centimetros
1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm), dalīts ar 0,702804
Ks – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas
KI – koka ciršanas iemesla koeficients
KA - apdzīvotas vietas koeficients
KV - koka atrašanās vietas koeficients
PK - pašvaldības koeficients 0.2

Koka novērtēšanas komisijas priekšsēdētājs (paraksts, paraksta atšifrējums)
Atļauju koku ciršanai ārpus meža teritorijas var saņemt pēc zaudējuma aprēķina
nomaksas

2.pielikums
2017.gada 22.februāra
Koku novērtēšanas komisijas
nolikumam

ATĻAUJA Nr. __________
PAR KOKU CIRŠANU ĀRPUS MEŽA

__.__.___.
(datums)

Izsniegta

Vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums, personas kods/reģistrācijas
numurs

Atļaujas
veids

Koka suga, skaits, zemes vietas kadastra apzīmējums

Atļaujas
vieta

Koka atrašanās vieta, adrese

Atļauja
derīga

No (datums) līdz (datums)

Atbildīgās
personas

Vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums, personas kods/reģistrācijas
numurs

Aprēķinātā
_______ EUR
kompensācija

Koka novērtēšanas komisijas priekšsēdētājs (paraksts, paraksta atšifrējums)

3.pielikums
2017.gada 22.februāra
Koku novērtēšanas komisijas
nolikumam
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