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Saulkrastos 
 

2013.gada 27.februārī                  Saistošie noteikumi Nr.3 

Apstiprināti  
Saulkrastu novada domes  

2013.gada 27.februāra sēdē 
 (prot. Nr.3, § 68)  

 
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.20 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu 

novadā” 
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 

 Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.novembra saistošajos  
noteikumos Nr.20 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā”:  

1. Papildināt saistošo noteikumu 3.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: 

„Atļauja derīga vienu gadu, atļaujas derīguma termiņu Apstādījumu aizsardzības komisija var 
pagarināt, ja nav mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi.”. 

2. Izteikt saistošo noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:  

„5. Publisko apspriešanu rīko, ja Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā ārpus meža 
(Saulkrastu pilsētā un ciemu teritorijā) paredzēta koku ciršana publiski pieejamos objektos 
(parkos, skvēros, alejās, kapsētās) pirms sabiedrisko objektu būvniecības, kā arī 
kultūrvēsturiskos un ainaviski vērtīgos objektos, izņemot gadījumus, kad nepieciešams nocirst 
bīstamus, sausus, bojātus, mazvērtīgus, apkārtējo vidi degradējošus kokus.”. 

3. Izteikt saistošo noteikumu 10.punkta formulu šādā redakcijā: 

 „Z = KD x Ks x KI x KA x Kv x PK”. 

4. Papildināt saistošo noteikumu 10.punktu aiz vārdiem „KA - apdzīvotas vietas koeficients;” 
ar vārdiem „Kv – koka atrašanas vietas koeficients;”. 

5. Svītrot saistošo noteikumu 11.punkta otro teikumu.  

 

Domes priekšsēdētājs                    E.Grāvītis 



 2

Saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.20 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 

Saulkrastu novadā”” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Ar grozījumiem tiek precizēti atsevišķie punkti Saulkrastu 

novada domes 2012.gada 28.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.20 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu 

ārpus meža Saulkrastu novadā”.  

2. Īss projekta satura izklāsts 1) precizēts punkts par sabiedrībai nozīmīgiem 

gadījumiem; 

2) aprēķina formula papildināta ar koka atrašanas vietas 

koeficientu; 

3) citas izmaiņas. 

 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 

finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.  

 

 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz sociāli ekonomisko 

stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 

pašvaldības teritorijā 

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko 

stāvokli. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. 
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