
4.Attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam nepieciešama vietējās 

pašvaldības atĜauja koku ciršanai ārpus meža, ja kokus cērt:  

4.1. pilsētas un ciema teritorijā;  

4.2. īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izĦemot aizsargājamo ainavu apvidus, ja tie 

nav iedalīti funkcionālajās zonās, kā arī ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervātu un īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju neitrālo zonu;  

4.3. teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekĜi, un tās aizsargjoslā;  

4.4. parkā;  

4.5. kapsētā;  

4.6. alejā (arī tad, ja tā atrodas ceĜu zemes nodalījuma joslā);  

4.7. gar valsts un pašvaldību ceĜiem;  

4.8. virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, izĦemot mākslīga ūdensobjekta aizsargjoslu, 

ja kokus cērt ne tālāk kā 50 metru joslā gar virszemes ūdensobjektu vai visā palienes 

platumā gar ūdensobjektu ar izteiktu periodiski applūstošu palieni;  

4.9. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā;  

4.10. vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajā 

ainaviski vērtīgajā teritorijā;  

4.11. kad tie 1,3 metru augstumā no sakĦu kakla sasnieguši apkārtmēru atbilstoši šo 

noteikumu 1.pielikumam. 

 

 

5. Šo noteikumu 4.punktā minētajās teritorijās, izĦemot šo noteikumu 

4.11.apakšpunktā minēto gadījumu, bez vietējās pašvaldības atĜaujas koku ciršanai ārpus 

meža atĜauts cirst:  

5.1. augĜu kokus;  

5.2. kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem;  



5.3. kokus ārpus pilsētām teritorijās, kur saskaĦā ar normatīvajiem aktiem par 

aizsargjoslām, meliorāciju, autoceĜiem un dzelzceĜiem koku audzēšana ir aizliegta, kā arī 

Aizsargjoslu likuma 61.pantā minētos kokus;  

5.4. kokus ārkārtējā situācijā, kas izsludināta atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

nacionālo drošību;  

5.5. kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu, 

ja pirms darbu veikšanas ir notikusi situācijas fotofiksācija un informēta vietējā pašvaldība;  

5.6. dzelzceĜa infrastruktūras pārvaldītājam – dzelzceĜa zemes nodalījuma joslā (arī 

aizsargstādījumos) augošus kokus, lai garantētu dzelzceĜa infrastruktūras objektu drošu 

ekspluatāciju un satiksmes drošību. 

6. Šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minētajā gadījumā nocērtamo koku fotografē vismaz 

no trijiem skatu punktiem tā, lai būtu skaidri redzamas drošību ietekmējošās koka daĜas 

(paceltas saknes, sašėelts, aizlūzis vai nolūzis stumbrs). Vismaz piecas darbdienas pēc 

koka nociršanas nav pieĜaujama koka celma un, vēlams, arī stumbra daĜu aizvākšana, lai 

vietējā pašvaldība varētu pārbaudīt koka bīstamības pamatotību. 

7. Ja koku ciršana nepieciešama būvniecības īstenošanai un būvprojektā ir norādīti 

izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, kompetentās institūcijas izsniegtā būvatĜauja 

uzskatāma arī par būvniecības dokumentācijā minēto koku ciršanas atĜauju. 

8. Ja koku ciršana nepieciešama derīgo izrakteĦu ieguves īstenošanai un derīgo 

izrakteĦu ieguves dokumentācijā ir minēta koku nociršana, zemes dzīĜu izmantošanas 

licence vai bieži sastopamo derīgo izrakteĦu ieguves atĜauja ir uzskatāma arī par derīgo 

izrakteĦu ieguves dokumentācijā minēto koku ciršanas atĜauju. 

9. Aizsargājama koka nociršanai, koku ciršanai aizsargājamos dendroloăiskos 

stādījumos un aizsargājamo aleju teritorijās, kā arī īpaši aizsargājamās augu sugas koka 

nociršanai nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes atĜauja, kas izsniegta saskaĦā ar 

normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un sugu un biotopu 

aizsardzību. 

 


