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                       (protokols Nr.1,  53.§.) 

 

Saistošo noteikumu Nr.1/21 „Par apstādījumu aizsardzību un koku ciršanu 

ārpus meža Smiltenes novadā” projekta apstiprināšana un saistošo noteikumu 

izdošana 

 

Likuma „Par pašvaldībām”  43.panta pirmās daļas 9.punkts noteic, ka dome ir tiesīga 

izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, par 

novada teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību. 

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu 

ārpus meža" nosaka kārtību koku ciršanai ārpus meža; kārtību, kādā izsniedz atļauju koku 

ciršanai ārpus meža, metodiku zaudējumu aprēķināšanai par koku ciršanu pilsētas un ciema 

teritorijā, gadījumus, kad zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, kā arī deleģē pašvaldībai 

tiesības izdot saistošos noteikumus tajos nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un 

publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad 

rīko publisko apspriešanu. 

Izskatot Smiltenes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošos noteikumus Nr.12/10 

“Smiltenes novada teritorijas labiekārtošanas un apstādījumu aizsardzības noteikumi”, 

2011.gada 25.augusta saistošos noteikumus Nr.9/11 “Par apstādījumu apsaimniekošanu un 

aizsardzību” un 2014.gada 26.marta saistošos noteikumus Nr.4/14 “Par koku ciršanu ārpus 

meža Smiltenes novada administratīvajā teritorijā”, tika konstatēts, ka minētajos 

noteikumos ir nepieciešams veikt izmaiņas un  pārskatīt tos pēc būtības, tā kā tie ir nepilnīgi 

un novecojuši. Tāpat tika konstatēts, ka noteikumi Nr.9/11 “Par apstādījumu 

apsaimniekošanu un aizsardzību” ir izdoti uz spēku zaudējuša tiesību akta pamata, kā arī 

satur līdzīgus noteikumus, ko jau regulē saistošie noteikumi Nr.4/14 “Par koku ciršanu 

ārpus meža Smiltenes novada administratīvajā teritorijā”. Bez tam, noteikumos Nr.12/10 

“Smiltenes novada teritorijas labiekārtošanas un apstādījumu aizsardzības noteikumi” 

naudas sods nav izteikts Eiropas vienotajā valūtā (EUR), bet latos (LVL). Tādējādi 

secināts, ka ir lietderīgi apvienot visus minētos noteikumus, izdodot vienus jaunā redakcijā. 

  

Bez iepriekšminētā 2020.gada 1.jūlijā spēkā stājās Administratīvās atbildības likums, 

kas noteic, ka pašvaldību saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa 

no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ Smiltenes novada domei, izpildot 

Administratīvās atbildības likumu, ir jānodrošina savu saistošo noteikumu saskaņošanu 
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gan ar materiālajām, gan ar procesuālajām normām, kas ir ietvertas Administratīvās 

atbildības likumā.  

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 9.punktā noteiktais pilnvarojums 

izdot saistošos noteikumus ir saistīts ar likuma „Par  pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

2.punktā noteiktās autonomās funkcijas izpildi. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajiem autonomās funkcijas uzdevumiem pašvaldība 

gādā par pašvaldības īpašumu uzturēšanu un veic šos uzdevumus patstāvīgi un kārtībā, 

kāda paredzēta attiecīgajos likumos un  Ministru kabineta noteikumos, ievērojot šajos 

normatīvajos aktos noteikto tiesību apjomu. 

Ievērojot norādīto un domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2021.gada 19.janvāra atzinumu (sēdes protokols Nr.), pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta 

pirmās daļas 9., 13.punktu, Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 

2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par  

koku ciršanu ārpus meža" 22.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Aija Cunska, 

Andis Rozītis, 

 

 

 

 Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis 

Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla, Vilnis Korulis), "Pret" 

– nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.1/21 „Par apstādījumu aizsardzību un koku 

ciršanu ārpus meža Smiltenes novadā” projektu (pielikumā). 

2. Uzdot domes Kancelejas nodaļai saistošos noteikumus Nr. 1/21 un to 

paskaidrojuma rakstu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai.  

3. Pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma 

saņemšanas publicēt saistošos noteikumus Nr. 1/21 un to paskaidrojuma rakstu 

oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.  

4. Publicēt informāciju par saistošajiem noteikumiem Nr. 1/21 pašvaldības bezmaksas 

izdevumā „Smiltenes novada Domes Vēstis” un izlikt tos redzamā vietā Smiltenes 

novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                           E. Avotiņš 
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