Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8
Rēzeknē 2013.gada 22.februārī (prot. Nr.5, 10.p.)

Par koku ciršanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā
teritorijā
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu un
02.05.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22.punktu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas
procedūras kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, metodiku zaudējumu
aprēķināšanai un samaksas kārtību par koku ciršanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.
2. Šo noteikumu izpildi atbilstoši kompetencei kontrolē Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības
pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde).

II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība
3. Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā koka novērtēšanu veic un lēmumu par koka ciršanu vai
saglabāšanu pieņem Pārvalde.
4. Fiziska vai juridiska persona, kura vēlas veikt koka ciršanu, iesniedz Pārvaldei motivētu iesniegumu
(1.pielikums), kuram nepieciešamības gadījumā pievieno zemes īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinošu
dokumentu kopiju (uzrādot oriģinālu), zemes robežu plāna kopiju vai shēmu ar norādītu koka atrašanās vietu,
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku sarakstu ar parakstiem par koka ciršanu/saglabāšanu,
pilnvarotai personai – pilnvaru.
5. Pārvalde pirms lēmuma par koka ciršanu/saglabāšanu pieņemšanas, veic koka apsekošanu dabā.
Izvērtē iesnieguma pamatotību un īpašuma piederības apliecinošus dokumentus. Nepieciešamības gadījumā
Pārvalde pieaicina speciālistu attiecīgajā jomā.

III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība
6. Publiskā apspriešana rīkojama sabiedrībai nozīmīgajos gadījumos, ja paredzēta koku
ciršana 2.pielikumā minētajiem kokiem.
7. Publiskās apspriešanas rīkošanas kārtība noteikta Rēzeknes pilsētas domes 01.09.2005. saistošajos
noteikumos Nr.13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums".
8. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās apspriešanas
beigām nav saņemts neviens ierosinājums.
9. Publiskās apspriešanas rezultātus apkopo un apstiprina Pārvalde.

IV. Zaudējumu atlīdzības samaksas kārtība par koku ciršanu
10. Zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības
samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā saskaņā ar Ministru
kabineta 02.05.2012.noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" III nodaļas prasībām.
11. Papildus Ministru kabineta 02.05.2012.noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža" 3.pielikuma koeficientiem tiek noteikts Rēzeknes pilsētas par koku ciršanu ārpus meža koeficients –
0,3.
12. Koku ciršanas saskaņošanas gadījumā Pieteicējam tiek izrakstīts rēķins par dabas daudzveidības
samazināšanu.
13. Zaudējumu atlīdzība tiek iemaksāta pēc izrakstītā rēķina Pārvaldes budžeta kontā.

14. Ciršanas atļauja (3.pielikums) ir derīga vienu gadu no paziņošanas brīža. Cērtot nokaltušu koku,
ciršanas atļauja derīga vienu mēnesi.
15. Pēc koka ciršanas ir jāsakopj apkārtne, jānovāc koksne, zari, celms, skaidas u.tml., atbilstoši Rēzeknes
pilsētas domes 27.04.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.11 "Rēzeknes pilsētas teritorijas uzturēšanas un
labiekārtošanas noteikumi".

V. Noslēguma jautājums
16. Atzīt par spēku zaudējušiem Rēzeknes pilsētas domes 25.11.2011. saistošos noteikumus Nr.23 "Koku
un krūmu ciršanas noteikumi".
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

1.pielikums
Rēzeknes pilsētas domes 22.02.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.8
Rēzeknes pilsētas domes
Pilsētas saimniecības pārvaldei

(fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai
– reģ. Nr.)

(adrese, tālrunis)
IESNIEGUMS
Lūdzu izsniegt atļauju nocirst
(koka suga, skaits, atrašanās vieta, nociršanas iemesls)

Pielikumā pievienoti dokumenti:
1. Zemes īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija.
2. Zemes robežu plāna kopija ar norādītu koka atrašanās vietu.
3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku saraksts ar parakstiem.
4. Pilnvarotās personas pilnvara.
"______" ______"20_____
paraksts

2.pielikums
Rēzeknes pilsētas domes 22.02.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.8

Koku saraksts, kuru ciršanas gadījumā veicama publiskā apspriešana
(apstiprināti ar 09.12.2011. domes lēmumu Nr.486
"Par Rēzeknes pilsētas aizsargājamo koku saraksta apstiprināšanu")

Nosaukums latīņu
valodā

Nosaukums
latviešu valodā

Nozīme

Vietas adrese

1.Betula alleghaniensis Dzeltenais bērzs Rēznas iela 6

rets

Stumbra
apkārtmērs
(m) 1,3 m
augstumā

Piezīmes

1,00

atrodas mežniecības
teritorijā no
iebraucamā ceļa
pirms pirmās ēkas pa
kreisi DR pusē.

2.Quercus rubra

Sarkanais ozols Atbrīvošanas aleja
98a

ainaviski skaists 1,99
un liels

pareizticīgo baznīcas
fasādes pusē.

3.Quercus robur

Parastais ozols

Rēznas iela 6

piemiņas koks ar 3,63
kultūrvēsturisku
nozīmi

1941.g. Arnolda
Ķilpa piemiņai,
atrodas mežniecības
teritorijas DR pusē,
pret dzīvojamo māju
Liepu ielā Nr.3, uz
pašvald. zemes.

4.Phellodendron

Korķa koks

Atbrīvošanas aleja
115

rets

1,9

1948.g. stādīts,
atrodas augstskolas
teritorijas Z pusē
starp RA dienesta
viesnīcu un dienesta
viesnīcu/mācību
korpusu.

5.Phellodendron

Korķa koks

18.Novembra iela
43 (vecā slimnīca)

rets

2,1

atrodas ēkas gala A
pusē, uz Latvijas
Valsts izglītības un
zinātnes ministrijas
zemes.

6.Quercus robur

Parastais ozols

Atbrīvošanas aleja
115

kultūrvēsturiska 3,1
nozīme
2,23
1,87

7.Quercus robur

Parastais ozols

Galdnieku iela 8

kultūrvēsturiska 1,95
nozīme
1,68
2,61

3 gab. Zigfrīda
Meirovica un viņa
līdzgaitnieku stādītie,
atrodas AR teritorijas
ZA pusē, paralēli
Atbrīvošanas alejai
laukumā ko iekļauj
galvenā ēka, dienesta
viesnīca, garāžas
Skolas 13a.
3 gab.1937.g. bijušo
valstsvīru K.Ulmaņa,
J.Baloža, K.Berķa
stādītie, atrodas pret
veikala "RIMI" ieeju,
uz pašvaldības
zemes.

3.pielikums
Rēzeknes pilsētas domes 22.02.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.8
(Pielikums grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.37)

KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr.______
Izdota Rēzeknes pilsētas domes
Pilsētas saimniecības pārvaldē

(kam)

(adrese)

Zemes gabala adrese

Koku suga

Koka caurmērs 1,3 m
augstumā no sakņu
kakla (cm)

1

2

3

Skaits

Zaudējumu atlīdzība
(euro)

4

5

Atļauja izsniegta
(datums)
Atļauja derīga (vienu gadu / vienu mēnesi)
Pārvaldes vadītājs

(Vārds, uzvārds)
(paraksts)

