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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 

VIESĪTES NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237, tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

 

APSTIPRINĀTS  

 Viesītes novada domes sēdē   

2013.gada 17.jūlijā (prot.Nr.11; 40.#)  

 

VIESĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

KOKU CIRŠANAS ATĻAUJU IZSNIEGŠANAS KOMISIJAS 

 

N O L I K U M S 
Viesītes novada Viesītē  

 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Koku ciršanas atļauju izsniegšanas komisijas  nolikums nosaka kārtību, kā saskaņojama 

koku ciršana ārpus meža Viesītes novada administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā 

komisija).   

1.2. Komisija ir izveidota  pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 61.pantu, ar Viesītes 

novada pašvaldības domes (turpmāk tekstā- dome)  lēmumu.  

1.3. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, sadarbojoties ar domi, administrāciju, 

struktūrvienībām un pagastu pārvaldēm, valsts vai citu pašvaldību institūcijām, citām 

fiziskām un juridiskām personām. 

1.4.  Komisija tiek izveidota 3  personu sastāvā, kurus ievēl dome. 

1.5. Komisijas darbību pārrauga Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komisija.  

1.6. Komisija darbojas saskaņā ar šo nolikumu un savā darbībā ievēro un pilda Latvijas 

Republikas likumu „Par pašvaldībām“,  Latvijas Republikas likumus, Ministru Kabineta 

lēmumus, Viesītes  novada pašvaldības nolikumu,  domes  lēmumus, saistošos noteikumus 

un citus normatīvos aktus.  

 

 

2. Komisijas pienākumi un tiesības 

 

2.1. Komisijas  uzdevums ir izvērtēt koku ciršanas atbilstību dabas aizsardzības un attiecīgās 

teritorijas apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvajiem aktiem, kā arī koku ainavisko 

un ekoloģisko nozīmīgumu un koku nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. 

2.2. Komisijai darbības nodrošināšanai ir tiesības: 

2.2.1. pieprasīt un saņemt no pašvaldības iestādēm, komercsabiedrībām un nevalstiskajām 

organizācijām, citām juridiskajām un fiziskajām personām informāciju komisijas 

kompetencē esošo jautājumu risināšanai; 

2.2.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kontrolēt Viesītes novada administratīvajā 

teritorijā esošo ārpus meža zemju koku apsaimniekošanu, aizsardzību, neatkarīgi no zemes 

gabala piederības un īpašuma formas; 
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2.2.3. apturēt un aizliegt darbības, kas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajai koku ciršanas 

kārtībai ārpus meža zemēm; 

2.2.4. nepieciešamības gadījumā pieprasīt papildus dokumentus lēmuma pieņemšanai par 

saskaņojuma sniegšanu vai nesniegšanu koku ciršanai ārpus meža zemēm; 

2.2.5.  kontrolēt komisijas lēmumu izpildi.  

 

 

3.Komisijas sēdes 

 

3.1. Komisijas nolikumā noteiktās darbības nodrošināšanai tiek sasauktas sēdes. Fizisku un 

juridisku personu iesniegtie iesniegumi par saskaņojuma saņemšanu koku ciršanai ārpus 

meža zemes komisijā tiek izskatīti: 

3.1.1. 20(divdesmit) darba dienu laikā- ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu 

vai institūciju atzinumi 

3.1.2. 10 (desmit) darba dienu laikā –pārējos gadījumos. 

3.2. Komisijas priekšsēdētājs apstiprina komisijas sēdes darba kārtību un vada komisijas 

sēdes. 

3.3. Komisijas locekļiem par komisijas sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību tiek 

paziņots ne vēlāk kā divas darba dienas pirms kārtējās komisijas sēdes. 

3.4.  Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz puse no komisijas locekļiem. 

3.5. Komisijas sēdes ir atklātas. Komisija var uzaicināt piedalīties ieinteresētās personas 

papildus skaidrojumu sniegšanai. 

3.6. Komisijai ir tiesības atsevišķu jautājumu izlemšanai uzaicināt sēdē piedalīties 

speciālistus ar padomdevēja tiesībām. 

3.7. Komisijas lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem 

komisijas locekļiem. 

3.8.  Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi klātesošie komisijas locekļi. 

3.9. Komisija, saskaņā ar pieņemto lēmumu, sagatavo Koku ciršanas atļauju un izsniedz 

fiziskai vai juridiskai personai. Atļauju paraksta komisijas priekšsēdētājs. 

 

 

4. Noslēguma jautājumi 

 

4.1. Komisijas darbu pārrauga  dome, kurai ir tiesības kontrolēt un uzraudzīt tās ievēlētās 

komisijas un komisijas priekšsēdētāja darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

4.2.  Komisijas nolikumu apstiprina dome. 

4.3. Komisijas pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt vai apstrīdēt novada domē viena 

mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

  

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                                      J.Dimitrijevs        

 

 

 


