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Koku ciršana
Nr. p.
k.

Problēmjautājums

1.

Par
nepieciešamajiem
grozījumiem
Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumos
Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža”.

Būvvaldes
vēstule
05.02.2019.

Ņemot vērā to, ka būvatļaujā veiktā atzīme
par projektēšanas nosacījumu izpildi vēl nedod
tiesības uzsākt būvdarbus, t.sk. veikt koku
ciršanu, kas saistīta ar būvniecību, Būvvalde
lūdz pieņemt grozījumus MK noteikumos,
veicot grozījumu 7.punktā.

Institūcija, kurai
sniegts
priekšlikums
Zemkopības
ministrija

Sniegtais priekšlikums

Rezultāts

Lai nodrošinātu vienotu izpratni par koka celma caurmēra mērīšanu, Būvvalde
izsaka priekšlikumu papildināt MK noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:
“5.1 Koka stumbra celma caurmēru mēra augstumā, kas atbilst vienai trešdaļai
no koka stumbra diametra piezemes līmenī, bet ne zemāk kā 10 centimetru
augstumā no zemes. Ja šajā augstumā kokam konstatējams vairāku stumbru
saaugums un stumbri veido ar mizu neatdalītu, monolītu koksni, tad mēra šo
stumbru kopējo celma caurmēru.”.

Grozījumi ir
izstrādes
procesā

Būvvalde atkārtoti lūdz MK noteikumu 7. punktu izteikt šādā redakcijā:
“7. Ja koku ciršana nepieciešama būvniecībai un būvprojekta minimālajā
sastāvā, apliecinājuma kartes vai paskaidrojuma raksta pievienotajos
dokumentos ir norādīti izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, būvvaldes
izsniegtā būvatļauja, vai akceptētā apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts
uzskatāmi arī par būvniecības dokumentācijā minēto koku ciršanas atļauju,
izņemot šo noteikumu 9. punktā minētos gadījumus. Koku ciršanu atļauts uzsākt
ar brīdi, kad var uzsākt būvdarbus.”.
Būvvaldes ieskatā jāpaplašina MK noteikumu 12. punktā dotais uzskaitījums
par personām, kuras ir tiesīgas ierosināt koku ciršanu, un izsaka priekšlikumu
papildināt MK noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:
„12.1 Personas, kas nav zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, var veikt koku
ciršanu ārpus meža šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, saņemot zemes
īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstveida piekrišanu koku ciršanai un atlīdzinot
zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu
pilsētas un ciema teritorijā.”.
Būvvalde atkārtoti aicina izvērtēt Būvvaldes sniegto priekšlikumu saistībā ar
nepieciešamo grozījumu MK noteikumos, nosakot vairākkārtīgā apmērā
zaudējumu atlīdzību patvaļīgas koku ciršanas gadījumā.

2.

Par nepieciešamajiem grozījumiem Meža
likumā.

27.05.2019.
un
04.06.2019.
un
15.10.2019.

Būvvalde atkārtoti aicina izvērtēt Būvvaldes sniegto priekšlikumu saistībā ar
nepieciešamo grozījumu Meža likumā, lai par koku bojāšanu Ministru
kabinets var izdot noteikumus, nosakot metodiku zaudējumu atlīdzināšanai,
un attiecīgi paredzot pašvaldībai deleģējumu noteikt zaudējumu atlīdzību
par koku bojāšanu.
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Priekšlikumi
nav atbalstīti

3.

Par
nepieciešamajiem
Aizsargjoslu likumā.

grozījumiem

06.06.2019.
un
12.07.2019.
un
12.12.2019.

Aizsardzības
ministrija
Zemkopības
ministrija
Vides
aizsardzības un
reģionālās
attīstības
ministrija
Ekonomikas
ministrija

Būvvalde izsaka priekšlikumu papildināt Meža likumu ar jaunu deleģējumu,
kas piešķirtu pašvaldībai tiesības ārpus meža regulēt arī zemesgabala īpašnieka
pienākumu par koka saglabāšanu, jo pilsētā jāsaglabā ainaviski vērtīgi koki,
rosinot noteikt pašvaldībai tiesības izdot saistošos noteikumus par tiesībām
noteikt gadījumus, kad ārpus meža zemesgabala īpašniekam koks ir
jāsaglabā.
Būvvalde izsaka priekšlikumu papildināt Meža likumu ar jaunu pantu šādā
redakcijā: “Papildināt likuma 8. panta otro daļu ar jaunu teikumu šādā
redakcijā:
“Pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, nosakot zaudējumu atlīdzību
par koku bojāšanu (dabas daudzveidības samazināšanu) ārpus meža pilsētas
un ciema teritorijā, to aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.””.
Būvvalde izsaka priekšlikumu papildināt Meža likumu ar jaunu pantu šādā
redakcijā:
“Papildināt likuma 8. panta ar trešo daļu ar šādā redakcijā: “Pašvaldība var
izdot saistošos noteikumus, nosakot prasības koku saglabāšanai pilsētā un šo
prasību uzraudzības kārtību”.
1. Būvvalde lūdz Aizsargjoslu likumā sašaurināt aizliegumu audzēt kokus,
nosakot, ka tas attiecināms tikai uz tādiem kokiem, kuri apdraud aizsargjoslas
objekta drošību un uzturēšanu, un par ko ir saņemts būvspeciālista slēdziens
(atzinums).
Kā iespējamais risinājums papildināt Aizsargjoslu likuma 45. panta pirmās
daļas 13. punktu aiz pirmā teikuma ar jaunu teikumu šādā redakcijā:
“Minētais aizliegums pilsētā attiecināms uz tādiem kokiem, kuri apdraud
elektroapgādes drošību (elektrolīniju un var krist uz tās vadiem vai balstiem) vai
veikt līniju trašu tīrīšanu.”.
Kā iespējamais risinājums papildināt Aizsargjoslu likuma 56. panta 8. punktu
ar šādiem vārdiem: “bet pilsētā aizliegums attiecināms uz tādiem, kokiem, kuri
traucē vai apdraud gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un
krātuvju darbību.”.
2. Lai nodrošinātu pilsētas apzaļumošanu un, lai novērstu situāciju, kad
pašvaldībai tiek liegts stādīt kokus esošajā apdobē, dēļ tā ka aizsargjoslu objektu
īpašnieki nedod piekrišanu, un lai atbalstītu mūsdienu tehnoloģijas izmantošanu,
Būvvalde rosina papildināt Aizsargjoslu likuma 35. pantu ar jaunu daļu šādā
redakcijā:
“(10) Pašvaldībai sarkano līniju robežās (pilsētā) ir tiesības stādīt kokus,
neprasot aizsargjoslas objekta īpašnieka vai valdītāja saskaņojumu, ja tiek
pielietoti risinājumi, kas nodrošina komunikāciju aizsardzību pret koku saknēm
(piemēram, sakņu vairogi u.c.), par ko saņemts būvspeciālista slēdziens. Divas
nedēļas pirms koka stādīšanas pašvaldība informē attiecīgus aizsargjoslas
objekta īpašniekus vai valdītājus, norādot izvēlēto vietu koka stādīšanai un
pievienojot būvspeciālista slēdzienu par izvēlēto tehnisko risinājumu.”.
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Priekšlikumi
nav ņemti vērā

