MINISTRU KABINETA NOTEIKUMU PROJEKTA

“NOTEIKUMI PAR KOKU CIRŠANU MEŽĀ”
IZSTRĀDE UN VIRZĪBA

Meža konsultatīvās padomes sēde
2012.gada 10. decembris

NOTEIKUMI PAR KOKU CIRŠANU MEŽĀ
Noteikumu projektu sagatavojusi Zemkopības ministrija,
iesaistot:
Valsts meža dienestu,;
AS „Latvijas valsts meži”;
SIA „Rīgas meži”;
LLU Meža fakultāti;
Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu „Silava”;
Dabas aizsardzības pārvaldi;
Latvijas Mežizstrādātāju savienību;
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju;
Meža īpašnieku biedrību;
Latvijas Kokrūpniecības federāciju;
Latvijas Dabas fondu;
Latvijas Ornitoloģijas biedrību;
Pasaules dabas fondu;
Latvijas Botāniķu biedrību.
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 Informācija par noteikumu projekta izstrādes uzsākšanu un
priekšlikumu iesniegšanu tika nosūtīta 2010.gada
20.oktobrī.
 Par noteikumu projektu organizētas 14 sanāksmes.
 Notikuši divi izbraukuma semināri par koku ciršanu izlases
cirtē, kailcirtes cirsmu izvietošanas nosacījumiem un
atmirušās koksnes saglabāšanu.
 Noteikumu projekts ievietots Zemkopības ministrijas
tīmekļa vietnē.

NOTEIKUMI PAR KOKU CIRŠANU MEŽĀ
 Noteikumu projekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē
2012.gada 2.augusta (VSS-772).
 Saņemtie iebildumi izskatīti darba grupā 11.09.2012 un 02.10.2012.
 Starpministriju sanāksme 2012.gada 29.oktobrī.
 Ministru kabineta komitejas sēde 2012.gada 10.decembrī:




TM atsauca iebildumu- jāprecizē anotācija;
jāmeklē kompromisa variants par koku ciršanu gravās;
ar nozares interešu grupām jāizvērtē nosacījumi par vecu mežaudžu
īpatsvara saglabāšanu.

 Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2012. gada 18.decembra
sēdē.

2

NOTEIKUMI PAR KOKU CIRŠANU MEŽĀ
Netika ņemts vērā:







Tieslietu ministrijas iebildums par noteikumu projekta
70.punktu, kas nosaka cirsmas skices saturu;
Latvijas Dabas fonda iebildumus par:
– vecu mežaudžu īpatsvara saglabāšanas noteikšana;
– kailcirtes aizliegums gravās.
Latvijas ornitoloģijas biedrības iebildumus par:
– minimālais vecums, kāds kailcirtei piegulošajās platībās esošai
atjaunotajai mežaudzei jāsasniedz, lai kailcirte būtu atļauta, ir
septiņi gadi;
– ezeru un purvu salās aizliedzama galvenā cirte;
– vecu mežaudžu īpatsvara saglabāšanas noteikšana
Pasaules Dabas fonda iebildums:
– vecu mežaudžu īpatsvara saglabāšanas noteikšana;
– kailcirtes aizliegums gravās.

NOTEIKUMI PAR KOKU CIRŠANU MEŽĀ
Atsevišķas jomas, kur prasības atvieglotas:

Mežaudzēm, kuru augstums ir mazāks par 12 metriem samazinātas
minimālā un kritiskā šķērslaukuma vērtības 2-12 m augstumā.

Veicot koku ciršanu var veidot atvērumus līdz 0,2 ha platībā, ja
mežaudzes šķērslaukums (uz kopējo mežaudzes platību)
nesamazinās zem normatīvi noteiktā.

Izlases cirtei, ja mežaudzes šķērslaukums netiek samazināts zem
kritiskā šķērslaukuma, nav jāgatavo cirsmas skice un nav jāiezīmē
platība.

Gadījumos, kad aizliegta kailcirte, izlases cirtē samazināta
saglabājamā šķērslaukuma skaitliskā vērtība tām mežaudzēm, kas
tiek atjaunotas ar priedi, bet ar nosacījumu, ja mežaudzē zem
vainagu klāja jau ir izveidojusies vismaz vienu metru augsta
nākamās paaudzes priežu paauga.
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Iesniegumu koku ciršanai varēs iesniegt un apliecinājumu
izsniegs :
– papīra formā klātienē
– elektroniska dokumenta veidā
– elektroniska ieraksta veidā Meža valsts reģistrā, ja meža
īpašnieks ir noslēdzis vienošanos ar Valsts meža dienestu.



Noteikumu projekts paredz, ka ar 2015.gada janvāri lēmumu
par apliecinājuma izsniegšanu varēs paziņot arī publiskajā
reģistrā Valsts meža dienesta tīmekļa vietnē.

NOTEIKUMI PAR KOKU CIRŠANU MEŽĀ
Noteikumu projekts jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabineta
2012. gada 18.decembra sēdē vienā paketē ar MK noteikumu
projektu “Dabas aizsardzības noteikumi meža
apsaimniekošanā”.
Pēc 2012. g. 10.decembra MKK sēdes jāizvērtē piecu vides
nevalstisko organizāciju 2012.gada 10.decembrī Ministru
prezidentam iesniegto priekšlikumu:
 noteikt , ka īpaši aizsargājamo meža iecirkņu (ĪAI) statuss
meža valsts reģistrā tiek saglabāts līdz to izvērtēšanai
noteikumos noteiktajā kārtībā.
Noteikumu projektā ir noteikts, ka gadījumos, kad ĪAI
neizvērtē, tad tos MVR saglabā kā bioloģiski vērtīgu
mežaudzi, kurā ir aizliegta mežsaimnieciskā darbība, izņemot
sanitāro ciršu atsevišķus gadījumus.
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Ministru prezidenta 2011.gada 14.novembra rezolūcija
Nr.12/2011-JUR-297:
līdz 2012.gada 1.decembrim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā Meža
likuma 13.pantā minētos noteikumus Noteikumi par koku ciršanu mežā.
Meža likuma Pārejas noteikumu 20.punkts:
Ministru kabinets līdz 2012.gada 31.decembrim izdod šā likuma 13. pantā
minētos noteikumus –
Noteikumi par koku ciršanu mežā.
Meža likuma Pārejas noteikumu 21.punkts:
Līdz šā likuma 13.pantā minēto Ministru kabineta noteikumu (Noteikumi par
koku ciršanu mežā) spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2012.gada
31.decembrim ir piemērojami Ministru kabineta 2006.gada31.oktobra
noteikumi Nr.892 “Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs”.

NOTEIKUMI PAR KOKU CIRŠANU MEŽĀ

Paldies par uzmanību!

Meža departamenta
Meža resursu un medību nodaļas
vadītāja vietniece
Rita Benta
telef.67027251
e-pasts: rita.benta@zm.gov.lv
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