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BŪTISKĀKIE PRIEKŠLIKUMI PAR NEPIECIEŠAMAJIEM GROZĪJUMIEM  

NORMATĪVAJOS AKTOS, 2017. gads  

Koku ciršana 
Nr. p. 

k. 
Problēmjautājums 

Būvvaldes 

vēstule 

Institūcija, kurai 

sniegts 

priekšlikums 

Sniegtais priekšlikums Rezultāts 

1.  Par nepieciešamajiem grozījumiem 

Ministru kabineta 2012.  gada 2. maija 

noteikumos Nr. 309 „Noteikumi par koku 

ciršanu ārpus meža”. 

      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.  

 

20.12.2017. Zemkopības  

ministrija 

       Būvvalde 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, ja 

būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai 

kad apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par būvniecības 

ieceres akceptu un atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un kad tā 

kļuvusi neapstrīdama.”. 

       Būvvalde atkārtoti aicina izvērtēt Būvvaldes sniegtos priekšlikumus saistībā 

ar nepieciešamajiem grozījumiem MK noteikumos, nosakot: 

1. vairākkārtīgā apmērā zaudējumu atlīdzību patvaļīgas koku ciršanas 

gadījumā;  

2. zaudējumu atlīdzību nokaltuša koka ciršanai, ja kokam konstatēti 

mehāniski, ķīmiski vai cita veida bojājumi, kas izraisījuši vai varēja 

izraisīt koka augtspējas zudumu;  

3. zaudējumu atlīdzību arī tajos gadījumos, ja koks bojāts, daļēji vai 

pilnībā samazinot tā augtspēju (piemēram, nocērtot visus koka zarus un 

galotni).  Ja Zemkopības ministrijas ieskatā Meža likuma 8. panta 

pirmajā daļā nav dots deleģējums Ministru kabinetam noteikumos 

noteikt metodiku zaudējumu aprēķināšanai par koku bojāšanu pilsētas 

un ciema teritorijā, Būvvalde lūdz izvērtēt nepieciešamību izstrādāt 

attiecīgus grozījumus Meža likumā, lai arī par koku bojāšanu Ministru 

kabinets var izdot noteikumus, nosakot metodiku zaudējumu 

atlīdzināšanai. 

4. ka personas, kas nav zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, var 

ierosināt un veikt koku ciršanu ārpus meža, saņemot zemes īpašnieka 

vai tiesiskā valdītāja rakstveida piekrišanu koku ciršanai un atlīdzinot 

zaudējuma atlīdzību. 

Grozījumi nav 

izstrādāti 

 


