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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2018 

APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada Domes 

2018.gada 29.martā 

sēdes Nr.3 lēmumu Nr.49          

 

“GROZĪJUMI SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.7 „PAR KOKU CIRŠANU ĀRPUS MEŽA JAUNPILS 

NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ” 

 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018.gada 29.martā 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Meža likuma 

8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku 

ciršanu ārpus meža” 22.punktu. 

Izdarīt Jaunpils novada 2013.gada 24. aprīļa Sasitošajos noteikumos Nr.7 “Par koku ciršanu 

ārpus meža Jaunpils novada administratīvajā teritorijā” (turpmāk tekstā-Noteikumi) šādus 

grozījumus:  

 

Noteikumu 18.punktu izteikt šādā redakcijā:  

“18. Zaudējumu aprēķinam piemērojamo pašvaldības koeficientu noteikt: 

0.0-apstādījumu kopšanai un bojā ēkas un būves; 

1 -pārējos gadījumos.” 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
”Par grozījumiem Nr.4/2018 saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par koku ciršanu ārpus 

meža Jaunpils novada administratīvajā teritorijā”” 
 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

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

“Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”  (turpmāk tekstā – 

Noteikumi Nr.309) 22. punkts noteic, ka 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. Tāpat pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos 

noteic Noteikumu Nr.309 3. pielikumā ietverto zaudējumu atlīdzības 

koeficients par dabas daudzveidības samazināšanu. Minēto 

koeficientu nepieciešams aktualizēt. 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Ar šo projektu tie aktualizēti pašvaldības noteiktie zaudējumu 

atlīdzības koeficienti par dabas daudzveidības samazināšanu, cērtot 

kokus ārpus meža jaunpils novada administratīvajā teritorijā.  

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

  Saistošo noteikumu īstenošanai nav paredzēta būtiska finansiāla 

ietekme uz pašvaldības budžetu. 

  

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

  Saistošo noteikumu īstenošanai nav paredzēta ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi. 

  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

   Izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji. 

 

 
 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 


