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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos, Saulkrastu novadā
2013.gada 26.jūnijā

Nr.9

„Grozījumi 2012.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 20
„Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā””
Izdoti saskaņā ar Meža likuma
8.panta 2.daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija
noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža” 22.punktu
Izdarīt Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.novembra saistošajos noteikumos
Nr.20 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā” šādus
grozījumus:
1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Publisko apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža rīko, ja Saulkrastu novada
pašvaldības teritorijā (Saulkrastu pilsētā un ciemu teritorijā) ir paredzēta koku ciršana:
5.1. publiski pieejamos objektos (parkos, skvēros, alejās, kapsētās un citos publiski
pieejamos objektos);
5.2. sabiedriski nozīmīgos gadījumos – aizsargājamās dabas teritorijās un objektos un
aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijās un objektos, kas noteikti 2012.gada 31.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.17 „Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.2024.gadam.”

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 5¹.punktu šādā redakcijā:
5¹. Sabiedriski nozīmīgos gadījumos un publiski pieejamos objektos publisko apspriešanu
nerīko, ja nepieciešams nocirst kokus, kuru ciršana bez vietējās pašvaldības atļaujas ir
atļauta 2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža” noteiktajos gadījumos, vai arī mazvērtīgus vai apkārtējo vidi
degradējošus kokus. Atsevišķu publisko apspriešanu nerīko, ja koku ciršana ir
nepieciešama pirms būvniecības teritorijās, kurās ir izstrādāts un spēkā esošs
detālplānojums, kuru izstrādājot ir izvērtēta koku ciršana un notikusi publiskā apspriešana,

vai par kuru tiek rīkota publiskā apspriešana gadījumos, kad tas noteikts citos normatīvajos
aktos.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

26.06.2013. Saistošo noteikumu Nr.9
„Grozījumi 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
Grozījumi veikti, pamatojoties uz Vides aizsardzības un
pamatojums
reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 18.maija
vēstuli Nr.18-6/4472. Atbilstoši Ministru kabineta
2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par
koku ciršanu ārpus meža” 22.punktam, saistošie
noteikumi papildināti ar nozīmīgiem gadījumiem, kad
tiek rīkota publiskā apspriešana.
2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sociāli
ekonomisko stāvokli
(uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Ar grozījumiem tiek precizēta publiskās apspriešanas
nepieciešamība koku ciršanai ārpus meža.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko
stāvokli.

Nav attiecināms.
Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
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