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Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.182 “Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu,
un Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309
“Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.182 “Par
koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” (Latvijas Vēstnesis, 2013,
Nr.246, 2014, Nr.201 ) šādus grozījumus:
1. papildināt 2.punkta pirmo teikuma beigas šādā redakcijā:
“un būveksperta slēdzienu, ja koks bojā ēku, inženierkomunikācijas vai traucē to
darbību.”;
2. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Komisijas lēmums, ar kuru saskaņota koka ciršana, vienlaikus ir koku ciršanas atļauja,
kas ir derīga vienu gadu no paziņošanas brīža. Ja koka ciršana ir saistīta ar
būvniecību un Komisijas lēmuma derīguma termiņa laikā būvniecībai ir izsniegta
būvatļauja vai akceptēts paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte, tad Komisijas
lēmums par atļauju koka ciršanai ir derīgs, kamēr ir spēkā esoša būvatļauja,
paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte.”;
3. svītrot 9.punktā vārdus “Valmiera domā un rada”;
4. aizstāt 13.punktā vārdu “sabiedriskās” ar vārdu “publiskās”;
5. izteikt 14.punkta paskaidrojumu koeficientam PK šādā redakcijā:
“PK – pašvaldības koeficients:
0,1 – sēklaudzis (meženis) vai atvases neapbūvētā zemes vienībā, kas traucē šīs
zemes vienības turpmāko plānoto izmantošanu;
0,2 – kalstošs koks ar izteiktām kalšanas pazīmēm (nokaltuši zari, samazināts
lapojums vairāk nekā par 50%), ja kokam nav konstatēta mehāniska vai
ķīmiska bojāšana vai citāda veida bojāšanas pazīmes, kas varētu būt iemesls
koka kalšanai;
1,0 – citi gadījumi.”;
6. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:
“17. Par patvaļīgu koku ciršanu Komisija nosaka zaudējumu atlīdzību saskaņā ar
Noteikumu 14.punktu un uzliek par pienākumu personai, kura veikusi patvaļīgu
koku ciršanu, viena mēneša laikā no Komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas
samaksāt zaudējumu atlīdzību. Ja nav noskaidrota persona, kura veikusi patvaļīgu
koku ciršanu, pienākums segt zaudējumu atlīdzību ir zemes īpašniekam vai
tiesiskajam valdītājam.”;

7. papildināt saistošos noteikumus ar 171.punktu šādā redakcijā:
“171. Ja ārējas (ķīmiskas vai mehāniskas, saimnieciskās darbības, būvniecības,
neprofesionālas kopšanas u.tml.) iedarbības rezultātā koks daļēji vai pilnībā
zaudējis augtspēju, Komisija nosaka zaudējumu atlīdzību saskaņā ar Noteikumu
14.punktu un uzliek par pienākumu personai, kura veikusi koka bojāšanu, viena
mēneša laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas samaksāt zaudējumu
atlīdzību. Ja nav noskaidrota persona, kas veikusi koka bojāšanu, pienākums
segt zaudējumu atlīdzību ir zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.”;
8. papildināt saistošos noteikumus ar jaunu IV1 nodaļu šādā redakcijā:
“IV1.Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā un administratīvā atbildība
17.2 Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai par
Noteikumu pārkāpšanu veic Valmieras pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas, bet
administratīvā pārkāpuma lietu izskata Valmieras pilsētas pašvaldības Administratīvā
komisija.
17.3 Par koka ciršanu bez spēkā esošas koka ciršanas atļaujas vai Noteikumu 6.punkta
prasību neievērošanu, vai koka bojāšanu (tajā skaitā – lapotnes samazināšanu vairāk par
20%) fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai piemēro naudas sodu no divām līdz
piecdesmit naudas soda vienībām, juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai piemēro
naudas sodu no divdesmit līdz simt naudas soda vienībām.
17.4 Personas saukšana pie administratīvās atbildības neatbrīvo viņu no pienākuma samaksāt
zaudējumu atlīdzību.”;
9. izteikt Noteikumu pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
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