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Valmierā

2021.gada 13.decembrī Nr.560
(ārkārtas sēdes protokols Nr.17, 6.§)

Par precizējumiem 2021.gada 28.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.16 “Par koku
ciršanu ārpus meža Valmieras novadā”

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2021.gada 28.oktobrī izdeva
saistošos noteikumus Nr.16 “Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novada administratīvajā
teritorijā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) un nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai (turpmāk – VARAM) atzinuma sniegšanai.

Pašvaldība ir saņēmusi VARAM 2021.gada 20.novembra atzinumu Nr.1-18/10179
(saņemts Pašvaldībā 22.11.2021. un reģistrēts ar Nr.1.6/21/29) (turpmāk – Atzinums), kurā par
Pašvaldības Saistošajiem noteikumiem ir izteikti 2 iebildumi.

Likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa noteic, ja saņemts ministrijas atzinums,
kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē
saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos
noteikumus. Ja pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā
lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos
noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta
ministrijai.

Saistošie noteikumi nav stājušies spēkā un lietderības apsvērumu dēļ Saistošajos
noteikumos veikti precizējumi atbilstoši VARAM norādījumiem, tādējādi pilnībā ņemot vērā
VARAM Atzinumā izteikto 1. iebildumu. Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra
noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 176.punktam, kurā
noteikta nepieciešamība saistošo noteikumu projekta nosaukumu veidot iespējami īsu, precizēts
Saistošo noteikumu nosaukums uz “Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā”.

Pašvaldība daļēji nav ņēmusi vērā VARAM izteikto 2.iebildumu, kurā ieteikts pārskatīt
Saistošo noteikumu 1., 2. un 3.punktu, ņemot vērā Meža likuma 8.panta otro daļu, kas noteic, ka
vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema
teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo
zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

VARAM 2.iebildums ir ņemts vērā attiecībā uz ieteikumu pārskatīt Saistošo noteikumu
1.punktu. Ir precizēts tā formulējums, iekļaujot tajā skaidrojumu par gadījumiem, kādos tiek
izvērtēta zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas par dabas daudzveidības samazināšanu
piemērojamība. Vēršam tomēr VARAM uzmanību, ka šis skaidrojums arī jau sākotnēji bija
iekļauts Saistošo noteikumu IV.nodaļas virsrakstā – “Zaudējumu atlīdzības par dabas
daudzveidības samazināšanu pilsētas vai ciema teritorijā aprēķināšanas un atlīdzināšanas
kārtība” –, tādējādi pilnībā izslēdzot Pašvaldības funkciju paplašināšanas un jebkādas patvaļīgas
iejaukšanās indivīda īpašuma tiesībās iespējamību.

VARAM 2.iebildums nav ņemts vērā attiecībā uz ieteikumu pārskatīt Saistošo noteikumu
2. un 3. punktu. Attiecībā uz tiem norādāms šāds pamatojums:

Saistošo noteikumu 2. un 3.punkts atrodas Saistošo noteikumu II.nodaļā “Koku ciršanas
izvērtēšanas kārtība”, kāda Saistošajos noteikumos iekļauta saskaņā ar 2012.gada 2.maija
Ministru kabineta noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu. Tādējādi



Saistošo noteikumu 2. un 3.punkts pēc būtības skaidro Valmieras novadā noteikto koku ciršanas
ārpus meža izvērtēšanas kārtību neatkarīgi no tā, vai katrā konkrētajā gadījumā ir vai nav
piemērojama zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas un
atlīdzināšanas kārtība. Tādējādi VARAM ierosināto precizējumu iekļaušana Pašvaldības Saistošo
noteikumu 2. un 3. punktā būtiski sašaurinātu izpratnes robežas, kādas izriet no 2012.gada
2.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4.punkta
minētajiem gadījumiem, kādos attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam
nepieciešama pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus meža.

Ņemot vērā minēto un VARAM 20.11.2021. atzinumu Nr.1-18/10179, kā arī pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.panta ceturto, piekto, sesto un
septīto daļu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš,
G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis,
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. izteikt Saistošos noteikumus jaunā redakcijā (pielikumā);
2. uzdot Pašvaldības administrācijas struktūrvienībai “Dokumentu pārvaldības un klientu

apkalpošanas centrs” precizētos Saistošos noteikumus nosūtīt VARAM;
3. lēmums stājas spēkā 2021.gada 13.decembrī.

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.16 (jaunā redakcijā) uz 3 lappusēm;
Precizētais Paskaidrojuma raksts Saistošajiem noteikumiem uz 1 lappuses.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


