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Likumprojekta „Grozījumi Meža likumā” konsolidētā redakcija pirms starpministriju sanāksmēm
Spēkā esošā redakcija

Likumprojekta „Grozījumi Meža likumā”
redakcija pirms starpministriju
sanāksmēm

Pašreizējās situācijas
raksturojums un likumprojektā
paredzēto grozījumu
pamatojums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi
Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:
1.pants
Likumā ir lietoti šādi termini:
„1.pants
Likumā ir lietoti šādi termini:
1) ainavu cirte- koku ciršana, kura notiek saskaņā Tehnisks precizējums no ciršu
ar teritorijas attīstības plānu, ainavu vai dabas veida „cita cirte” izdalot atsevišķu
aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem; ciršu veidu – ainavu cirte un līdz
ar to tiek noteikts arī normatīvais
regulējums kādos gadījumos veic
ainavu cirti.
1) apliecinājums - Valsts meža dienesta izsniegts 2) apliecinājums - Valsts meža dienesta izsniegts Nav grozīts
dokuments, kas apliecina konkrētas plānotās darbības dokuments, kas apliecina konkrētas plānotās
likumību un ir uzskatāms par šīs darbības atļauju;
darbības likumību un ir uzskatāms par šīs
darbības atļauju;
3) atmežošana – personas darbības izraisīta meža Likums aizstāj terminu „meža
pārveidošana par zemi citam lietošanas veidam;
zemes transformācija” ar terminu
„atmežošana”,
terminoloģiju
saskaņojot ar starptautiskajos
dokumentos attiecībā uz meža
pārveidošanu citā zemes lietošanas
veidā
pielietojamo
terminu
„atmežošana”
un
Apvienoto
Nāciju Organizācijas Vispārējās
konvencijas
par
klimata
pārmaiņām
Kioto
protokola
līgumslēdzēju
pušu
lēmumu
16/CMP.1.
4) atmežošanas cirte - cirtes veids koku ciršanai Tehnisks precizējums no ciršu
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mežā darbību īstenošanai, kā rezultātā tiek
izmainīts zemes lietošanas veids;
2) bonitāte - iedalījuma vienība mežaudzes ražīguma 6) bonitāte - iedalījuma vienība mežaudzes
raksturošanai, ko nosaka pēc koku augstuma noteiktā ražīguma raksturošanai, ko nosaka pēc koku
vecumā;
augstuma noteiktā vecumā;
7) cita cirte - cirtes veids koku ciršanai, ja tā
nepieciešama meža infrastruktūras izveidošanai
un uzturēšanai, bīstamu koku novākšanai, dabas
vērtību saglabāšanai., kā arī gadījumos, ja tiek
cirsti tikai sausie koki;

3) galvenā cirte - cirtes veids koksnes galvenās ražas
ievākšanai, ko veic vienā paņēmienā vai vairākos
paņēmienos;
4) galvenās cirtes caurmērs - mežaudzes valdošās
sugas valdaudzes koku mazākais vidējais caurmērs 1,3
metru augstumā, kāds jāsasniedz, lai mežaudzi varētu cirst
galvenajā cirtē pirms galvenās cirtes vecuma sasniegšanas;

veida „cita cirte” izdalot atsevišķu
ciršu veidu – atmežošanas cirte
Nav grozīts

Tehnisks precizējums ciršu veidu
definīcijas no 7.panta pārceļot uz
1.pantu. Kā arī precizēti gadījumi,
kad kokus cērt citā cirtē.
Salīdzinājumā ar spēkā esošo
redakciju, atsevišķi ir izdalītas
atmežošanas cirte un ainavu cirte
un papildināts, ka citā cirtē cērt arī
sausos kokus. Līdz šim sausie koki
tika cirsti sanitārajā cirtē, bet tā kā
to nevar uzskatīt par mežaudzes
veselības stāvokļa uzlabošanu,
paredzēts, ka gadījumos, kad
mežaudzē tiek cirsti tikai sausie
koki, tos cērt citā cirtē.
8) dabiska brauktuve – neizbūvēta brauktuve Precizēta 5.panta redakcija un līdz
platumā līdz četriem metriem;
ar to termins „dabiska brauktuve”
tiek lietots Meža likumā un 1.pants
papildināts ar termina „dabiska
brauktuve” skaidrojumu.
9) galvenā cirte - cirtes veids koksnes galvenās Nav grozīts
ražas ievākšanai, ko veic vienā paņēmienā vai
vairākos paņēmienos;
10) galvenās cirtes caurmērs-mežaudzes valdošās Meža valsts reģistrā (šobrīd tās ir
koku sugas pirmā stāva koku vidējais caurmērs 1,3 150 tūkst. meža inventarizāciju) un
m augstumā, kāds jāsasniedz, lai mežaudzi varētu meža inventarizācijā tiek fiksēts
cirst galvenajā cirtē pirms galvenās cirtes vecuma valdošās koku sugas 1.stāva
sasniegšanas;
vidējais augstums un caurmērs.
Taču galvenās cirtes caurmēra
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administrēšanā
šobrīd
tiek
izmantots valdaudzes caurmērs.
Lai noteiktu valdaudzes vidējo
augstumu vai caurmēru, praktiski
katram mežaudzes valdaudzes
kokam būs jānosaka augstums, tad
jāaprēķina vidējā vērtība. Būtiski
palielinās administratīvais slogs un
netiek
izmantota
īpašnieku
apmaksāta un Meža valsts reģistrā
uzturēta informācija. Līdz ar to
nepieciešams precizēt galvenās
cirtes caurmēra definīciju, kā arī
papildināt likumu ar mežaudzes
pirmā stāva definīciju.
5) galvenās cirtes vecums - mazākais mežaudzes 11) galvenās cirtes vecums - mazākais mežaudzes Nav grozīts
valdošās koku sugas vecums, kāds jāsasniedz, lai varētu valdošās koku sugas vecums, kāds jāsasniedz, lai
uzsākt meža ciršanu galvenajā cirtē;
varētu uzsākt meža ciršanu galvenajā cirtē;
12) jaunaudze – skuju koku, oša un ozola
mežaudze līdz 40 gadu vecumam, baltalkšņa
mežaudze līdz 10 gadu vecumam, pārējo koku
sugu mežaudzes – līdz 20 gadu vecumam;

Saistībā ar to, ka paredzēts noteikt,
ka koku ciršanai jaunaudzēs nav
nepieciešams
apliecinājums,
attiecīgi nepieciešams papildināt
Meža likuma 1.pantu ar termina
„jaunaudze” skaidrojumu.
6) kailcirte - galvenās cirtes veids. Ar šo cirti gada 13) kailcirte- galvenās cirtes izpildes veids. Ar šo Nav grozīts
laikā no tās uzsākšanas mežaudzes vai tās daļas cirti gada laikā no tās uzsākšanas mežaudzes vai
šķērslaukums tiek samazināts tiktāl, ka tas kļūst mazāks tās daļas šķērslaukums tiek samazināts tiktāl, ka
par kritisko šķērslaukumu;
tas kļūst mazāks par kritisko šķērslaukumu;
14) klons – koki, kas iegūti no viena indivīda, to Likumprojektā precizēta meža
veģetatīvi pavairojot;
reproduktīvā
materiāla
terminoloģija atbilstoši Padomes
1999.gada 22.decembra Direktīvai
1999/105/EC
par
meža
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15) klonu maisījums – atsevišķu klonu maisījums
noteiktās proporcijās;

16) koku ģimenes vecāki – koki, no kuriem iegūst
pēcnācējus, izmantojot kontrolētu vai brīvu
apputeksnēšanu no viena zināma vecāka, ko
izmanto kā sievišķo augu, to apputeksnējot ar
viena vecāka vai vairāku zināmu vai nezināmu
vecāku putekšņiem;

7) kritiskais
šķērslaukums
šķērslaukuma
robežvērtība, par kuru mazākas vērtības gadījumā nav
iespējama mežaudzes apmierinoša attīstība un mežaudze ir
atjaunojama;
8) meža aizsardzība - pasākumi meža bojājumu un to
seku novēršanai vai mazināšanai;
9) meža apsaimniekošanas plāns - dokuments, kurā
noteikti konkrētā meža īpašuma vai tiesiskā valdījuma
apsaimniekošanas
mērķi
un
paredzētās
meža
apsaimniekošanas darbības;

reproduktīvā
materiāla
tirdzniecību.
Likumprojektā precizēta meža
reproduktīvā
materiāla
terminoloģija atbilstoši Padomes
1999.gada 22.decembra Direktīvai
1999/105/EC
par
meža
reproduktīvā
materiāla
tirdzniecību.
Likumprojektā precizēta meža
reproduktīvā
materiāla
terminoloģija atbilstoši Padomes
1999.gada 22.decembra Direktīvai
1999/105/EC
par
meža
reproduktīvā
materiāla
tirdzniecību.
Tehnisks precizējums ciršu veidu
definīcijas no 7.panta pārceļot uz
1.pantu
Nav grozīts

17) kopšanas cirte – cirtes veids mežaudzes
sastāva un paliekošās mežaudzes koku augšanas
apstākļu uzlabošanai;
18) kritiskais šķērslaukums – mežaudzes
šķērslaukuma robežvērtība, par kuru mazākas
vērtības gadījumā nav iespējama mežaudzes
apmierinoša attīstība un mežaudze ir atjaunojama;
19) meža aizsardzība - pasākumi meža bojājumu Nav grozīts
un to seku novēršanai vai mazināšanai;
Izslēgts. Pamatojoties uz to, ka
šobrīd Meža likumā definētais
meža apsaimniekošanas plāns tiek
lietots atšķirīgā nozīmē un
izpratnē, tā definējums un mērķis
iestrādājams
attiecīgajos
normatīvajos aktos, kas nosaka
attiecīgā
plāna
izstrādāšanas
nepieciešamību.
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10) meža atjaunošana - meža sēšana un stādīšana, kā 20) meža atjaunošana – pasākumu kopums meža
arī dabiskās atjaunošanās veicināšana meža zemē;
atjaunošanai meža platībās, kurās pēc cirtes vai
citu faktoru ietekmes, mežaudzes šķērslaukums ir
kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu;

11) meža bojājums - mežaudzes augtspējas daļējs vai
pilnīgs zudums kaitēkļu, slimību, dzīvnieku, cilvēku, vēja,
sniega, uguns un līdzīgu faktoru iedarbības dēļ;
12) meža ieaudzēšana - meža sēšana un stādīšana, kā
arī dabiskās atjaunošanās veicināšana ar mežu neapklātās
zemēs;

Tehnisks precizējums, jo līdz šim
lietotajā skaidrojumā uzskaitītie
pasākumi ir tikai daļa no meža
atjaunošanas.
Tā
kā
visus
pasākumus, kas tiek veikti lai
atjaunotu
mežaudzi
nevar
uzskaitīt, paredzēts noteikt, ka
meža atjaunošana ir pasākumu
kopums meža atjaunošanai meža
platībās, kurās pēc cirtes vai citu
faktoru
ietekmes,
mežaudzes
šķērslaukums ir kļuvis mazāks par
kritisko šķērslaukumu.
21) meža bojājums - mežaudzes augtspējas daļējs Nav grozīts
vai pilnīgs zudums kaitēkļu, slimību, dzīvnieku,
cilvēku, vēja, sniega, uguns un līdzīgu faktoru
iedarbības dēļ;
22) meža ieaudzēšana – pasākumu kopums meža Tehnisks precizējums, jo līdz šim
ieaudzēšanai zemē, kura Nekustamā īpašuma lietotajā skaidrojumā uzskaitītie
valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta pasākumi ir tikai daļa no meža
kā mežs.
ieaudzēšanas.
Tā
kā
visus
pasākumus, kas tiek veikti lai
ieaudzētu mežu nevar uzskaitīt,
paredzēts noteikt, ka meža
ieaudzēšana ir pasākumu kopums
meža
ieaudzēšanai
lauksaimniecībā
izmantojamo
zemju un citu zemju platībās.
23) meža infrastruktūra – komersantu ceļi un Tā
kā
termins
„meža
dabiskas brauktuves, stigas, mineralizētās joslas, infrastruktūra” tiek lietots Meža
grāvji un grāvju trases, sēklu plantācijas, likumā, 1.pants papildināts ar tā
rekultivētā zeme, ūdens ņemšanas vietas, skaidrojumu.
ugunsnovērošanas torņi, atpūtas vietas un
pastāvīgās krautuves;
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13) meža ilgtspējīga apsaimniekošana - mežu un
meža zemju pārvaldīšana un izmantošana tādā veidā un
pakāpē, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību,
produktivitāti un vitalitāti, kā arī atjaunošanās spēju un
spēju pildīt nozīmīgas ekoloģiskās, ekonomiskās un
sociālās funkcijas tagad un nākotnē, vietējā un globālā
mērogā;

24) ilgtspējīga meža apsaimniekošana - meža un
meža zemju pārvaldīšana un izmantošana tādā
veidā un intensitātē, kas saglabā to bioloģisko
daudzveidību, produktivitāti, atjaunošanās spēju,
dzīvotspēju un to potenciālu, tagad un nākotnē,
spēju pildīt nozīmīgas ekoloģiskās, ekonomiskās
un sociālās funkcijas vietējā, nacionālā un globālā
līmenī, kā arī neizraisa bojājumus citām
ekosistēmām;
14) meža inventarizācija - informācijas iegūšana par 25) meža inventarizācija – informācijas iegūšana
mežu un tās dokumentēšana;
par mežu konkrētā meža īpašumā vai valdījumā un
tās dokumentēšana;

15) meža monitorings - pastāvīga novērojumu sistēma
meža un vides mijiedarbības novērtēšanai;
16) meža reproduktīvā materiāla ieguves avoti atsevišķi koki, mežaudzes un meža koku sēklu ieguves
plantācijas;

17) meža reproduktīvais materiāls - sēklas, sējeņi,
stādi un augu daļas, ko paredzēts izmantot meža
atjaunošanai vai ieaudzēšanai;

Termins
„ilgtspējīga
meža
apsaimniekošana” definēts saskaņā
ar Helsinku rezolūcijā Nr.1
noteikto definīciju, kuru pieņēma
2. Mežu ministru konferencē, kas
notika 1993. gadā Helsinkos. Šo
rezolūciju ir parakstījusi arī
Latvija un līdz ar to Latvijai tā ir
saistoša.
Tā kā Meža likumā attiecībā uz
informācijas iegūšanu par mežu
tiek lietoti divi termini - „meža
inventarizācija”
un
„meža
statistiskā
inventarizācija”,
nepieciešams sniegt šo terminu
skaidrojumus,
norādot
uz
atšķirībām to būtībā.
26) meža monitorings - pastāvīga novērojumu Nav grozīts
sistēma meža un vides mijiedarbības novērtēšanai;
27) meža reproduktīvā materiāla ieguves avots Likumprojektā precizēta meža
– atsevišķi koki, mežaudze, koku ģimenes vecāki, reproduktīvā
materiāla
sēklu ieguves plantācija, klons vai klonu terminoloģija atbilstoši Padomes
maisījums;
1999.gada 22.decembra Direktīvai
1999/105/EC
par
meža
reproduktīvā
materiāla
tirdzniecību.
28)
meža
reproduktīvais
materiāls
– Likumprojektā precizēta meža
mežsaimniecībai nozīmīgo koku sugu un to reproduktīvā
materiāla
hibrīdu sēklu vienība, stādu daļas vai stādāmais terminoloģija atbilstoši Padomes
materiāls, ko paredzēts izmantot meža atjaunošanai 1999.gada 22.decembra Direktīvai
vai ieaudzēšanai;
1999/105/EC
par
meža
reproduktīvā
materiāla
tirdzniecību.
29) meža statistiskā inventarizācija – Tā kā Meža likumā attiecībā uz
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18) meža tiesiskais valdītājs a) persona, kurai atbilstoši likumam pēc noteiktās
institūcijas lēmuma zemes reformas gaitā zeme nodota
(piešķirta) īpašumā par samaksu vai atjaunotas īpašuma
tiesības uz to un zeme ierādīta (iemērīta) dabā,
b) persona, kura meža zemes valdījumu ieguvusi uz
mantojuma tiesību vai cita likumīga pamata;

informācijas iegūšana par meža resursu stāvokli informācijas iegūšanu par mežu
valstī, veicot mērījumus meža uzskaites tiek lietoti divi termini - „meža
parauglaukumos, un tās dokumentēšana;
inventarizācija”
un
„meža
statistiskā
inventarizācija”,
nepieciešams sniegt šo terminu
skaidrojumus,
norādot
uz
atšķirībām to būtībā.
Nav grozīts
30) meža tiesiskais valdītājs –
a) persona, kurai atbilstoši likumam pēc noteiktās
institūcijas lēmuma zemes reformas gaitā zeme
nodota (piešķirta) īpašumā par samaksu vai
atjaunotas īpašuma tiesības uz to un zeme ierādīta
(iemērīta) dabā,
b) persona, kura meža zemes valdījumu ieguvusi
uz mantojuma tiesību vai cita likumīga pamata;

19) Meža valsts reģistrs - informācijas sistēma, kurā 31) Meža valsts reģistrs – valsts informācijas
apkopo un glabā informāciju par mežiem un tajos sistēma, kurā apkopo, glabā un aktualizē
notiekošo saimniecisko darbību;
informāciju par mežu un tajā notikušo
mežsaimniecisko darbību;
20) mežaudze - mežs ar viendabīgiem meža augšanas 32) mežaudze - mežs ar viendabīgiem meža
apstākļiem, koku sugu sastāvu un vecumu;
augšanas apstākļiem, koku sugu sastāvu un
vecumu;
33) mežaudzes pirmais stāvs - mežaudzes
augstāko koku kopa, kuras augstums no stāva
vidējā koku augstuma atšķiras ne vairāk par 20
procentiem;
24) šķērslaukums - viena hektāra platībā augošo koku 34) mežaudzes šķērslaukums - viena hektāra
stumbru šķērslaukumu summa (kvadrātmetros) 1,3 metru platībā augošo koku stumbru šķērslaukumu summa
augstumā no sakņu kakla;
(kvadrātmetros) 1,3 metru augstumā no sakņu
kakla;
35) mežaudzes vecums - mežaudzes valdošās
koku sugas bioloģiskais vecums;

Tehnisks precizējums.

Nav grozīts
Līdz ar galvenās cirtes caurmēra
definīcijas
precizēšanu,
nepieciešams papildināt likumu ar
mežaudzes pirmā stāva definīciju.
Nav grozīts

Tā kā termins „mežaudzes vecums
„ tiek lietots Meža likumā, lai
izvairītos
no
tā
dažādas
interpretācijas, ir nepieciešams
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36) mežs – meža ekosistēma visās tās attīstības
stadijās, kurā galvenais organiskās masas ražotājs
ir koki, kuru augstums konkrētajā vietā var
sasniegt vismaz piecus metrus un kuru pašreizējā
vai potenciālā vainagu projekcija ir vismaz 20
procenti no mežaudzes aizņemtās platības, kā arī
zeme zem meža infrastruktūras objektiem, mežā
ietilpstošie pārplūstošie klajumi, lauces un purvi,
kuru platība nepārsniedz piecus hektārus.

papildināt
likumu
ar
tā
skaidrojumu.
Līdz šim 3.pantā dotā meža
definīcija pārcelta uz 1.pantu, kurā
iekļauti visi terminu skaidrojumi.
Vienlaikus definīcija precizēta
atbilstoši starptautiski lietotajai
meža definīcijai (MCPFE, FAO,
UNFCCC - Apvienoto Nāciju
Vispārējā konvencija par klimata
pārmaiņām).
Atbilstoši starptautiski lietotajai
meža definīcijai, par mežu uzskata
arī meža infrastruktūras objektus
un mežā ietilpstošās nelielās
atklātās
platības
(lauces,
pārplūstoši klajumi, purvi), kas
līdz šim tika klasificēti kā meža
zeme Meža likuma izpratnē, vai kā
purvi, zeme zem ceļiem, vai pārējā
zeme Zemes lietošanas veidu
klasifikatora izpratnē.
Nav grozīts

21) minimālais
šķērslaukums
mazākais 37) minimālais šķērslaukums – mazākais
šķērslaukums, kāds nepieciešams, lai būtu iespējama mežaudzes šķērslaukums, kāds nepieciešams, lai
turpmāka mežaudzes produktīva attīstība;
būtu iespējama turpmāka mežaudzes produktīva
attīstība;
22) neproduktīva mežaudze - mežaudze, kuru nav 38) neproduktīva mežaudze - mežaudze, kuru Nav grozīts
lietderīgi audzēt koksnes krājas nepietiekama pieauguma, nav lietderīgi audzēt koksnes krājas nepietiekama
koku sugu sastāva vai koku kvalitātes dēļ vai kuras pieauguma, koku sugu sastāva vai koku kvalitātes
šķērslaukums ir mazāks par kritisko šķērslaukumu;
dēļ vai kuras šķērslaukums ir mazāks par kritisko
šķērslaukumu;
23) plantāciju meži - ieaudzētas, īpašiem mērķiem 39) plantāciju meži - ieaudzētas, īpašiem Nav grozīts
paredzētas un Meža valsts reģistrā reģistrētas mežaudzes;
mērķiem paredzētas un Meža valsts reģistrā
reģistrētas mežaudzes;
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40) rekonstruktīvā cirte – cirtes
neproduktīvas mežaudzes nociršanai;

veids Tehnisks precizējums ciršu veidu
definīcijas no 7.panta pārceļot uz
1.pantu
41) sanitārā cirte – cirtes veids mežaudzes Tehnisks precizējums ciršu veidu
veselības stāvokļa uzlabošanai, cērtot meža definīcijas no 7.panta pārceļot uz
slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, 1.pantu
vēja gāztos un lauztos kokus;
42) sēklu ieguves plantācija – atlasītu klonu vai Likumprojektā precizēta meža
ģimeņu vecāku stādījums, kas izolēts vai reproduktīvā
materiāla
apsaimniekots tā, lai novērstu vai samazinātu terminoloģija atbilstoši Padomes
apputeksnēšanu no ārējiem avotiem, un kopts, lai 1999.gada 22.decembra Direktīvai
dotu biežas, bagātīgas un viegli novācamas sēklu 1999/105/EC
par
meža
ražas;
reproduktīvā
materiāla
tirdzniecību.
43) sēklu vienība – čiekuri, augļu ķekari, augļi un Likumprojektā precizēta meža
sēklas, kas paredzētas stādāmā materiāla reproduktīvā
materiāla
audzēšanai;
terminoloģija atbilstoši Padomes
1999.gada 22.decembra Direktīvai
1999/105/EC
par
meža
reproduktīvā
materiāla
tirdzniecību.
44) stādāmais materiāls – stādi, kas izaudzēti no Likumprojektā precizēta meža
sēklu vienībām vai augu daļām, vai stādi, kas reproduktīvā
materiāla
iegūti no mežeņiem;
terminoloģija atbilstoši Padomes
1999.gada 22.decembra Direktīvai
1999/105/EC
par
meža
reproduktīvā
materiāla
tirdzniecību.
45) stādu daļas – stumbra, lapu un sakņu Likumprojektā precizēta meža
spraudeņi,
pārstādāmais
materiāls
vai reproduktīvā
materiāla
mikropavairošanas dīgļi, pumpuri, noliektņi, terminoloģija atbilstoši Padomes
saknes, atvases un jebkuras stāda daļas, kuras 1999.gada 22.decembra Direktīvai
paredzētas stādāmā materiāla audzēšanai;
1999/105/EC
par
meža
reproduktīvā
materiāla
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25) valdaudze - mežaudzes koki ar lielāko koksnes
krāju, kuru augstums neatšķiras vairāk par 10 procentiem
no to vidējā augstuma;
26) valdošā koku suga - koku suga, kurai mežaudzē ir
vislielākā koksnes krāja.
2.pants
(1) Šā likuma mērķis ir regulēt visu Latvijas mežu
ilgtspējīgu apsaimniekošanu, visiem meža īpašniekiem vai
tiesiskajiem valdītājiem garantējot vienādas tiesības,
īpašumtiesību neaizskaramību un saimnieciskās darbības
patstāvību un nosakot vienādus pienākumus.
(2) Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, mikroliegumu,
aizsargjoslu un īpaši aizsargājamu meža iecirkņu
apsaimniekošanā papildu ierobežojumus nosaka citi likumi
un Ministru kabineta noteikumi.

tirdzniecību.
Izslēgts, jo pēc galvenās cirtes
caurmēra definīcijas precizēšanas,
termins likumā vairs netiek lietots.
46) valdošā koku suga - koku suga, kurai Nav grozīts
mežaudzē ir vislielākā koksnes krāja;
2.pants
(1) Šā likuma mērķis ir veicināt meža ekonomiski,
ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgu apsaimniekošanu
un izmantošanu, visiem meža īpašniekiem vai
tiesiskajiem valdītājiem garantējot vienādas
tiesības, īpašumtiesību neaizskaramību un
saimnieciskās darbības patstāvību un nosakot
vienādus pienākumus
Mežos pilsētu administratīvajā
(2) Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, teritorijā dominē sociālā funkcija
mikroliegumu un aizsargjoslu apsaimniekošanā un līdz ar to, lai varētu to īstenot
papildu nosacījumus nosaka citi likumi un pašvaldības
ar
saistošajiem
Ministru kabineta noteikumi, mežu pilsētu noteikumiem
šajās
teritorijās
administratīvajā teritorijā - arī pašvaldību nosaka papildus apsaimniekošanas
saistošie noteikumi.
nosacījumus
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3.pants
(1) Šā likuma objekts ir mežs un meža zeme:
1) mežs ir ekosistēma visās tā attīstības stadijās, un tajā
dominē koki, kuru augstums konkrētajā vietā var sasniegt
vismaz septiņus metrus un kuru pašreizējā vai potenciālā
vainagu projekcija ir vismaz 20 procenti no mežaudzes
aizņemtās platības;
2) meža zeme ir zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem
meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā ietilpstošie un
tam piegulošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces.
(2) Par mežu neuzskata
1) atsevišķi no meža esošu platību, kas atbilst šā panta
pirmās daļas 1.punkta nosacījumiem un ir mazāka par 0,1
hektāru;
2) mākslīgas vai dabiskas izcelsmes koku rindas, kuru
platums ir mazāks par 20 metriem;
3) augļu dārzus, parkus, kapsētas un kokaudzētavas.

(3) Šis likums neattiecas uz:
1) zemi, kas atbilst šā likuma 3.panta pirmās daļas
nosacījumiem un kuru aizņem:
1.1.) esošu autoceļu, izņemot komersantu
(mežsaimniecības) ceļu, zemes nodalījuma josla;
1.2.) dzelzceļa zemes nodalījuma josla;
1.3.) elektrisko tīklu un elektronisko sakaru tīklu
gaisvadu līniju trase;
1.4.) kapsēta;
2) mežu platībā, kas nepieciešama esošo ēku
(būvju) uzturēšanai saskaņā ar pašvaldības
saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību
un atrodas teritorijā, kuras plānotā (atļautā)
izmantošana saskaņā ar vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumu ir apbūve un ir vienā zemes
kadastra vienībā.
3.pants
(1) Šā likuma objekts ir:
1) mežs, kas reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā vai Meža valsts
reģistrā;
2) cita zeme 0,5 hektāru un lielākā platībā uz
kuras ir izveidojusies mežaudze ar koku vidējo
augstumu vismaz pieci metri un mežaudzes
šķērslaukums ir vienāds vai lielāks par mežaudzes
minimālo šķērslaukumu.
(2) Par mežu neuzskata:
1) atsevišķi no meža esošu platību, kas atbilst šā
panta pirmās daļas 1.punkta nosacījumiem un ir
mazāka par 0,1 hektāru;
2) mākslīgas vai dabiskas izcelsmes koku rindas,
kuru platums ir mazāks par 20 metriem;
3) augļu dārzus, parkus, kokaudzētavas.”

Šo teritoriju apsaimniekošanas
nosacījumus nosaka citi normatīvie
akti un līdz ar to, lai samazinātu
administratīvo slogu, administrējot
teritorijas,
kuru
izmantošanas
mērķis nav mežsaimniecība, nav
lietderīgi uz tām attiecināt Meža
likuma prasības.
Zeme ēku un būvju uzturēšanai
saskaņā ar nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikāciju ir
apbūves zeme un līdz ar to uz šo
teritoriju nav attiecināms Meža
likums.

Pēc
Meža
statistiskās
inventarizācijas datiem (2008.g.)
136,40
tūkst.
ha
platībā
izmantojamās
lauksaimniecībā
zemes ir aizaugušas un atbilst
zemes lietošanas kategorijai mežs
(kopējā mežaudžu krāja 2,97
milj.m3). Lai veicinātu zemes
efektīvāku izmantošanu Meža
likuma objektā ir iekļautas arī
zemes, kas nav reģistrētas
Nekustamā
īpašuma
valsts
kadastra informācijas sistēmā kā
mežs, bet uz kuras ir izveidojusies
mežaudze.
3.panta pirmās daļas 2.punktā
minēto
aizaugušo
lauksaimniecības zemi par mežu
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(3) Par meža zemi neuzskata:
1) valsts, pašvaldību, uzņēmumu un māju esošā ceļa un
dzelzceļa zemes nodalījuma joslu normatīvajos aktos
noteiktajā platumā, ja ceļš vai dzelzceļš šķērso meža
teritoriju;
2) esošas elektrisko tīklu un elektronisko sakaru tīklu
gaisvadu līniju trases normatīvajos aktos noteiktajā
platumā, ja trase šķērso meža teritoriju.
(4) Šā panta trešās daļas 1.punkta nosacījumi
neattiecas uz mežsaimniecības ceļu.
(5) Parks ir sabiedriskas nozīmes dabas objekts, kas var
atbilst šā likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkta
nosacījumiem, kam ir īpaši izveidota infrastruktūra un kam
nepieciešama regulāra kopšana un atjaunošana, saglabājot
vai uzlabojot teritorijas estētisko, ainavisko un
kultūrvēsturisko vērtību. Parka izveidošanas kārtību un
apsaimniekošanas pamatprincipus nosaka Ministru
kabinets. Pašvaldība izdod saistošos noteikumus par
konkrētā parka apsaimniekošanu un aizsardzību.

sāk uzskatīt, ja platība ir 0,5
hektāri un vairāk. Atbilstoši
starptautiski
lietotajai
meža
definīcijai, par mežu neuzskata
platību, kas mazāka par 0,5
hektāriem.
Izslēgtas kapsētas, kas nav Meža
likuma objekts.
Par šā likuma objektu atbilstoši
likumprojekta 1.panta 36.punktam
uzskatāma arī zeme zem meža
infrastruktūras objektiem, kā arī
mežā ietilpstošie un tam piegulošie
pārplūstošie klajumi, purvi un
lauces.
Pārcelta uz 2.pantu.

Ņemot vērā mežu sociālo nozīmi
apdzīvotās vietās, jo īpaši pilsētās
un to tuvumā, Latvijas Pašvaldību
savienība ir ierosinājusi ar Meža
likumu noteikt īpašas sociālas
nozīmes teritorijas – mežaparkus
un
parkmežus,
uz
kurām
neatteiktos
vispārējie
meža
apsaimniekošanas nosacījumi.
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Likums papildināts ar IX1 nodaļu
Parki, mežaparki un parkmeži un
norma pārcelta uz šo nodaļu.
4.pants
(1) Šis likums attiecas uz:
1) personu, kurai meža zeme ir īpašumā vai tiesiskajā
valdījumā;
2) personu, kurai šis likums un citi meža
apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošie normatīvie
akti nosaka tiesības un uzliek pienākumus.

Nav grozīts

(2) Valstij piekrītošās un valsts īpašumā esošās uz
valsts
vārda
Zemkopības
ministrijas
personā
zemesgrāmatā ierakstītās meža zemes apsaimniekošanu un
aizsardzību veic valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts
meži”, kas nodibināta valsts meža īpašuma pārvaldīšanai
un apsaimniekošanai. Valsts akciju sabiedrību “Latvijas
valsts meži” un šīs sabiedrības akcijas nedrīkst privatizēt
vai atsavināt. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts
meži” pērk vai atsavina meža zemi, tikai pamatojoties uz
ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu. Uz valsts akciju
sabiedrības “Latvijas valsts meži” īpašumā esošo meža
zemi ir attiecināmi visi šā likuma nosacījumi, kas attiecas
uz valstij piekrītošo vai piederošo meža zemi.
(21) Uz valsts vārda Vides ministrijas personā
zemesgrāmatā
ierakstāmo
valsts
meža
platību
apsaimniekošanu un aizsardzību veic attiecīgās īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas administrācija.

Nav grozīts

2. Izteikt 4.panta (21) daļu šādā redakcijā:
Tehnisks precizējums saskaņā ar
„(21) Uz valsts vārda Vides ministrijas personā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
zemesgrāmatā
ierakstāmā
valsts
meža administrāciju reorganizāciju.
apsaimniekošanu un aizsardzību veic Dabas
aizsardzības pārvalde.”
(3) Personas saimniecisko patstāvību var ierobežot šajā
Nav grozīts
likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
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II nodaļa. Tiesības uzturēties mežā
5.pants
(1) Fiziskajām personām ir tiesības uzturēties un brīvi
pārvietoties valsts un pašvaldības mežā, ja normatīvajos
aktos nav noteikts citādi. Transportlīdzekļus drīkst lietot,
tikai pārvietojoties pa meža ceļiem, izņemot gadījumus,
kad drīkst pārvietoties arī mežā meža apsaimniekošanas un
aizsardzības nolūkos.

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
„(1) Fiziskajām personām ir tiesības uzturēties un
brīvi pārvietoties valsts un pašvaldības mežā, ja
normatīvajos aktos nav noteikts citādi, izņemot
gadījumus, kad ierīkotas speciālas nozīmes
plantācijas vai iežogotas meža platības dzīvnieku
turēšanai nebrīvē un aizsargjoslas ap ūdens
ņemšanas vietām, kas noteiktas normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā. Transportlīdzekļus atļauts
lietot, tikai lai pārvietotos pa ceļiem un dabiskām
brauktuvēm, izņemot gadījumus, kad mežā atļauts
pārvietoties arī meža apsaimniekošanas un
aizsardzības vai valsts aizsardzības uzdevumu
veikšanas nolūkā.”

Meža īpašniekam vai tiesiskajam
valdītājam šobrīd nav iespējams
ierobežot
fizisko
personu
pārvietošanos speciālam nolūkam
izveidotās meža platībās (dzērveņu
plantācijas, briežu dārzi u.c.). Līdz
ar to nepieciešams precizēt 5.panta
pirmo daļu, paredzot, ka var
ierobežot brīvu pārvietošanos
valsts vai pašvaldības mežā
gadījumos, kad ierīkotas speciālas
nozīmes plantācijas vai iežogotas
meža platības dzīvnieku turēšanai
nebrīvē. Papildus tam, fizisku
personu brīva pārvietošanās ir
ierobežota arī aizsargjoslās ap
ūdens ņemšanas vietām saskaņā ar
Ministru
kabineta
2004.gada
20.janvāra noteikumiem Nr.43
„Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas
vietām noteikšanas metodika”.
Papildus
tam,
militārajos
poligonos,
kas
atrodas
Aizsardzības ministrijas tiesiskajā
valdījumā, lauka mācību laikā
militārās tehnikas pārvietošanās
notiek ne tikai pa ceļiem. Līdz ar
to nepieciešams veikt attiecīgus
grozījumus,
paredzot,
ka
transportlīdzekļus drīkst lietot arī
valsts aizsardzības uzdevumu
veikšanas nolūkos.
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(2) Fizisko personu uzturēšanos un brīvu pārvietošanos (2) Fizisko personu uzturēšanos un brīvu
citā mežā var ierobežot to īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. pārvietošanos mežā var ierobežot to īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs.
(3) Pašvaldība pēc Valsts meža dienesta vai vides (3) Pašvaldība pēc Valsts meža dienesta vai vides
aizsardzības institūcijas ierosinājuma meža ugunsdrošības aizsardzības institūcijas ierosinājuma meža
interesēs, kā arī īpaši aizsargājamo teritoriju, meža augu un ugunsdrošības interesēs, kā arī īpaši aizsargājamo
dzīvnieku aizsardzības interesēs var ierobežot fizisko dabas teritoriju, meža augu un dzīvnieku
personu tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties mežā.
aizsardzības interesēs var ierobežot fizisko
personu tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties
mežā.
(4) Ja fiziskās personas tiesības uzturēties un brīvi
pārvietoties mežā ir ierobežotas, meža īpašnieka vai
tiesiskā valdītāja pienākums ir norobežot attiecīgo
teritoriju ar pārskatāmiem brīdinājuma uzrakstiem.
(5) Valsts amatpersonām, pildot dienesta pienākumus,
un meža inventarizācijas un meža monitoringa veicējiem,
pildot darba pienākumus, ir tiesības bez ierobežojumiem
pārvietoties mežā, nepieciešamības gadījumā uzrādot
dienesta vai darba apliecību vai meža inventarizācijas
veicēja reģistrācijas dokumentu.
(6) Ierobežojums uzturēties un brīvi pārvietoties mežā
ir spēkā tikai tad, ja izpildīta šā panta ceturtajā daļā
noteiktā prasība.
6.pants
Personas pienākums, uzturoties mežā, ir ievērot meža
ugunsdrošības noteikumus, nebojāt meža augsni un meža
infrastruktūru, nepiesārņot mežu ar atkritumiem, ievērot
noteikto kārtību atpūtas vietu izmantošanā, nepostīt putnu
ligzdas un skudru pūžņus un citādi nekaitēt meža augiem
un dzīvniekiem, kā arī neieiet šā likuma 5.panta otrajā un
trešajā daļā noteiktajās teritorijās.

Tehnisks precizējums.

Nav grozīta

Nav grozīta

Nav grozīta
Nav grozīts

16

III nodaļa. Koku ciršana
7.pants
(1) Kokus mežā atļauts cirst:
1) galvenajā cirtē - koksnes galvenās ražas ievākšanai
mežaudzē pēc galvenās cirtes vecuma vai galvenās cirtes
caurmēra sasniegšanas;
2) kopšanas cirtē - mežaudzes sastāva, paliekošās
mežaudzes koku augšanas apstākļu un mežaudzes
veselības stāvokļa uzlabošanai;
3) sanitārajā cirtē - meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku
vai citādi bojātos, sausos, vēja gāztos un lauztos kokus;
4) rekonstruktīvajā cirtē - neproduktīvas mežaudzes
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
5) citā cirtē — meža infrastruktūras izveidošanai un
uzturēšanai,
ainavu
veidošanai,
meža
zemes
transformācijai, bīstamu koku novākšanai, kā arī dabas
vērtību saglabāšanai normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos.
(2) Koku ciršana mežā atļauta tikai saskaņā ar šajā
likumā un citos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

4. Izteikt 7., 8. un 9.pantu šādā redakcijā:
„7.pants
Kokus mežā atļauts cirst galvenajā, kopšanas,
rekonstruktīvajā, sanitārajā, atmežošanas, ainavu
un citā cirtē.

Tehnisks precizējums ciršu veidu
definīcijas no 7.panta pārceļot uz
1.pantu.
Vienlaikus ir precizētas arī ciršu
veidu definīcijas. Skatīt 1.pantu.
7.panta otrajai daļai nav juridiskas
slodzes, līdz ar to paredzēts normu
izslēgt.

8.pants
(1) Kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes nosaka
Ministru kabinets.
(2) Vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos par
koku ciršanu ārpus meža zemes pilsētas administratīvajā
teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas
daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu
aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Zaudējumu
atlīdzību ieskaita vietējās pašvaldības budžetā.

8.pants
(1) Kārtību koku ciršanai ārpus meža nosaka
Ministru kabinets.
(2) Vietējā pašvaldība savos saistošajos
noteikumos par koku ciršanu ārpus meža
pilsētas vai ciema teritorijā nosaka zaudējumu
atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu,
kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un
atlīdzināšanas kārtību. Zaudējumu atlīdzību
ieskaita vietējās pašvaldības budžetā.

Panta pirmo daļu paredzēts
precizēt saskaņā ar paredzētajām
izmaiņām likuma objektā.
Panta otrā daļa precizēta atbilstoši
Administratīvo
teritoriju
un
apdzīvoto vietu likumam, kā arī
paplašināta
iespēja
vietējām
pašvaldībām arī ciema teritorijā
noteikt zaudējumu atlīdzību par
koku ciršanu ārpus meža.
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9.pants
(1) Galvenā cirte ir atļauta, ja:
mežaudze ir sasniegusi šādu galvenās cirtes vecumu:
Valdošā
koku suga

Galvenās
cirtes vecums
(gados) atkarībā
no bonitātes
I un augstāka

II
-III

IV un
zemāka

Ozols

101

121

121

Priede un lapegle

101

101

121

Egle, osis un
liepa

81

81

81

9.pants
Meža likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktā ir noteikts mežaudzes
(1) Galvenā cirte ir atļauta, ja:
1) mežaudze ir sasniegusi šādu galvenās galvenās cirtes vecums. Šobrīd
cirtes vecumu:
galvenās cirtes vecums ir noteikts
ozolu, priežu, lapegļu, egļu, ošu,
Valdošā
Galvenās cirtes vecums (gados)
liepu, bērzu, melnalkšņu un apšu
koku suga
atkarībā no bonitātes
mežaudzēm. Lai varētu aprēķināt
kompensācijas meža īpašniekiem
I un
IIIV un
par
saimnieciskās
darbības
augstāka
III
zemāka
ierobežojumiem
īpaši
Ozols
101
121
121
aizsargājamās dabas teritorijās,
nepieciešams noteikt galvenās
Priede un
cirtes vecumu arī gobu, vīksnu un
101
101
121
lapegle
kļavu mežaudzēm.
Egle, osis,
liepa, goba,
vīksna un
kļava

Zinātniskos pētījumos pierādīts, ka
81
81
81
ciršanas vecumu sasniegušās apšu
mežaudzēs kodoltrupe sastopama
Bērzs
71
71
51
25-100 % no koku skaita. Valsts
Melnalksnis
71
71
71
pētījumu programmas 2005.-2009.
Bērzs
71
71
51
„Lapu koku audzēšanas un
Apse
41
41
41
Melnalksn
71
71
71
racionālas
izmantošanas
pamatojums”
projektā
”Lapu koku
2) mežaudze sasniegusi galvenās cirtes caurmēru;
Apse
31
31
31
koksnes izmantošana mehāniskajā
3) saņemts šā likuma 11.pantā noteiktais Valsts meža
jaunas
produkcijas
2) mežaudze sasniegusi galvenās cirtes apstrādē
dienesta sanitārais atzinums. Šādos gadījumos nepiemēro
ieguvei”
(projekta
vadītājs
caurmēru;
šā panta otrās daļas 1.un 2.punkta noteikumus.
profesors H.Tuherms), kā arī
publikācijā „Apses un baltalkšņa
stumbru kvalitātes vērtējums meža
galvenajā cirtē” (darba vadītāji
prof. L.Līpiņš, doc. Z.Sarmulis)
norādīts, ka pēc 30 gadiem, līdz ar
apšu
mežaudžu
vecuma
palielināšanos, palielinās apšu
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stumbra trupes izplatība. Darbos
secināts, ka ir nelietderīgi turpināt
audzēt ar trupi inficētas apšu
mežaudzes. Trupes ietekmē apšu
mežaudžu vērtība samazinās par
25-50 %. Ņemot vērā apses kā
pioniersugas īpašības, kā arī
augsto, ar stumbra trupi inficēto
apšu īpatsvaru mežaudzēs un
būtisko pozitīvo korelāciju starp
mežaudžu vecumu un stumbru
trupes izraisītajiem bojājumiem
apšu mežaudzēs, apsei jāsamazina
galvenās cirtes vecums no 41 gada
uz 31 gadu.
9.panta pirmās daļas trešais punkts
paredzēts izslēgt, jo sanitārās cirtes
un galvenās cirtes pielietošanas
mērķi ir atšķirīgi.
Ja sanitārā cirte ir jāveic galvenās
cirtes
vecumu
sasniegušās
mežaudzēs, tad attiecībā to izpildi
likumprojekts ar 45.pantu paredz
šādus ierobežojumus:
Ja galvenās cirtes vecumu
sasniegušās mežaudzēs sanitārajā
cirtē saskaņā ar Valsts meža
dienesta sanitāro atzinumu nocirstā
platība pārsniedz 5 procentus no šā
panta pirmajā daļā noteiktās
platības,
Ministru
kabinets
pārskata maksimāli pieļaujamo
ciršanas apjomu galvenajā cirtē
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(2) Galvenā cirte ir aizliegta:
1) ja meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kvalitātē nav
atjaunojis mežu vismaz 80% apmērā no kopējās
atjaunojamās platības savā valdījumā esošajos mežos
attiecīgās mežniecības teritorijā;
2) ja vienā apsaimniekošanas objektā esošajos mežos
galvenajai cirtei piegulošajās platībās mežaudze 1,0
hektāra un lielākā platībā nav atzīta par atjaunotu un
mežaudze nav sasniegusi vismaz triju gadu vecumu,
izņemot gadījumus, kad par atjaunotu atzītā mežaudze ir
izkopta un meža augšanas apstākļiem piemērotās koku
sugas kociņu vidējais augstums sasniedzis vismaz divus
metrus lapu kokiem un vismaz vienu metru skuju kokiem;
3) (izslēgts ar 16.02.2006. likumu).

(2)
Kailcirte
ir
aizliegta,
ja
vienā
apsaimniekošanas objektā esošajos mežos
kailcirtei piegulošajās platībās mežaudze 1,0
hektāra un lielākā platībā nav atzīta par atjaunotu
un pēc mežaudzes atzīšanas par atjaunotu pagājuši
vismaz trīs gadi, izņemot gadījumus, kad par
atjaunotu atzītā mežaudzē meža augšanas
apstākļiem piemērotās koku sugas koku vidējais
augstums ir sasniedzis vismaz divus metrus lapu
kokiem un vismaz vienu metru skuju kokiem vai
ja šajā punktā minētās pieguļošās mežaudzes
un kailcirtes platība kopā nepārsniedz attiecīgi
Ministru
kabineta
noteikto
maksimālo
kailcirtes platību.

Meža likuma 9. panta otrās daļas
1. punkts nosaka, ka, galvenā cirte
aizliegta, ja meža īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs nav atjaunojis
mežu vismaz 80 procentu apmērā
no kopējās atjaunojamās platības.
Pēc Meža likuma spēkā stāšanās
(27.03.2000.) šī likuma norma
darbojās efektīvi un veicināja
meža
atjaunošanas
apjomu
pieaugumu, sevišķi privātajos
mežos. 2001.gadā valstī kopā
atjaunoti 15,2 tūkst. hektāru meža,
no tiem privāto īpašnieku mežos
6,6 tūkst. hektāru jeb 43 % no
kopējās atjaunotās meža platības.
Savukārt 2008.gadā Latvijā kopā
atjaunoti 40,6 tūkst. hektāru meža,
no tiem privāto mežu īpašnieku
mežos 29,4 tūkst. hektāru jeb 72 %
no kopējās atjaunotās meža
platības. Tas ļauj secināt, ka meža
īpašnieki ir ieguvuši zināšanas un
izpratni par meža atjaunošanas
jautājumiem. Meža likuma 9.panta
otrās
daļas
1.punkta
administrēšana
uzliek
lielu
administratīvo slogu Valsts meža
dienestam. Tajā pat laikā Ministru
kabineta 2009.15.12. noteikumos
Nr.1453
„Meža
atjaunošanas
noteikumi”
iestrādāti
stingri
nosacījumi un kritēriji atjaunotās
mežaudzes kopšanai, tādējādi
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galveno
uzsvaru
liekot
uz
mežaudzes kvalitāti, kas meža
īpašniekam
vai
tiesiskajam
valdītājam dod iespēju izvēlēties
ekonomiski un mežsaimnieciski
pamatotu meža audzēšanas modeli
konkrētajā platībā. Līdz ar to nav
sabalansēts Meža likuma 9.panta
otrās daļas 1.punktā noteiktais
galvenās cirtes aizliegums ar
2009.15.12. Ministru kabineta
noteikumos
Nr.1453
„Meža
atjaunošanas
noteikumi”
noteiktajiem meža atjaunošanas
kritērijiem un tas zaudējis
efektivitāti.
9.panta otrajā daļā saglabāts
aizliegums nocirst mežaudzi, ja
piegulošā platība nav atjaunota,
vienlaikus to precizējot. Norma
precizēta, paredzot, ka cirsma ir
atļauta gadījumos, kad pieguļošās
mežaudzes un kailcirtes platība
kopā
nepārsniedz
attiecīgi
Ministru
kabineta
noteikto
maksimālo
kailcirtes
platību.
Precizējums nepieciešams, lai
neveicinātu meža īpašnieku lielāku
mežaudzi viena gada laikā.
Pašreizējā redakcija veicina meža
īpašnieku cirst lielas kailcirtes
viena gada laikā, jo nākošo cirti
blakus var cirst tikai pēc zināma
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(3) Ja īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esoša meža
zeme tiesiska darījuma rezultātā tiek sadalīta divās vai
vairākās daļās, tad septiņu gadu laikā no šīs zemes
sadalīšanas katrā sadales rezultātā izveidotajā meža zemes
daļā piemērojami šajā pantā noteiktie galvenās cirtes
aizliegumi un 13.pantā minētie noteikumi kā uz meža zemi
pirms tās sadalīšanas.
10.pants
(1) Kopšanas cirte ir atļauta gadījumos, ja mežaudzes
šķērslaukums ir lielāks par minimālo šķērslaukumu vai ja
mežaudzē ir slimību inficēti, kaitēkļu invadēti vai citu
iemeslu dēļ bojāti koki.
(2) Kopšanas cirtes rezultātā mežaudzes šķērslaukums
nedrīkst kļūt mazāks par minimālo šķērslaukumu.
11.pants
Ja pirms kopšanas vai sanitārās cirtes uzsākšanas ir
paredzams, ka, izcērtot slimību inficētos, kaitēkļu
invadētos vai citu iemeslu dēļ bojātos kokus, mežaudzes
šķērslaukums būs mazāks par kritisko šķērslaukumu, tad
mežaudzi atļauts nocirst galvenajā cirtē pēc Valsts meža
dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas.
12.pants
(1) Lai uzsāktu koku ciršanu meža zemē, nepieciešams
apliecinājums, izņemot gadījumus, kad mežaudžu
kopšanai tiek cirsti koki, kuru celma caurmērs ir mazāks
par 12 centimetriem, kā arī sausie un vēja gāztie koki. Bez
apliecinājuma izcirstais sauso un vēja gāzto koku apjoms
attiecīgās mežniecības teritorijā esošajā īpašumā vai
tiesiskajā valdījumā nedrīkst pārsniegt 10 kubikmetrus
gadā.

(3) Ja īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošs mežs
tiesiska darījuma rezultātā tiek sadalīts divās vai
vairākās daļās, tad septiņu gadu laikā no šīs zemes
sadalīšanas katrā sadales rezultātā izveidotajā
meža daļā piemērojami šajā pantā noteiktie
galvenās cirtes aizliegumi un 13.pantā minētie
noteikumi kā uz mežu pirms tā sadalīšanas.”
5. Izslēgt 10.panta pirmajā daļā vārdus „vai ja
mežaudzē ir slimību inficēti, kaitēkļu invadēti vai
citu iemeslu dēļ bojāti koki”

6. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:
„11.pants
Ja pirms sanitārās cirtes sākšanas ir paredzams,
ka mežaudzes šķērslaukums būs mazāks par
kritisko šķērslaukumu, mežaudzi ir atļauts nocirst
pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma
saņemšanas.
7. 12.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
„(1) Lai uzsāktu koku ciršanu mežā, nepieciešams
apliecinājums. Apliecinājums nav nepieciešams:
1) tādu koku ciršanai, kuru celma caurmērs ir
mazāks par 12 centimetriem;
2) koku ciršanai kopšanas cirtē jaunaudzēs;
3) sauso un vēja gāzto koku ciršanai, ja
mežaudzes šķērslaukums koku ciršanas rezultātā
nesamazinās zem minimālā šķērslaikuma.”

laika perioda.
Nav grozīts

Likumprojektā paredzēts precizēt
slimību inficētu, kaitēkļu invadētu
vai citu iemeslu dēļ bojātu koku
ciršanas kārtību, skaidri nodalot
sanitāro cirti no kopšanas cirtes un
galvenās cirtes, šo ciršu veidu
pielietošanas mērķis ir atšķirīgs.
Nav grozīta
Likumprojektā paredzēts precizēt
slimību inficētu, kaitēkļu invadētu
vai citu iemeslu dēļ bojātu koku
ciršanas kārtību, skaidri nodalot
sanitāro cirti no kopšanas cirtes un
galvenās cirtes.
Norma precizēta, lai veicinātu
jaunaudžu kopšanu, kā arī
mežaudzes veselības stāvokļa
uzlabošanu
un
samazinātu
administratīvo
slogu
un
birokrātisko procedūru.
Šobrīd spēkā esošā norma, ka bez
apliecinājuma izcirsto sauso un
vēja gāzto koku apjoms nedrīkst
pārsniegt 10 kubikmetrus gadā,
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(2) Ja koku ciršana nepieciešama ārkārtas situācijās
(snieglauze, vējlauze, vējgāze, kas traucē infrastruktūras
darbību, meža ugunsgrēku ierobežošana un citi
normatīvajos aktos noteiktie gadījumi), koku ciršanu var
uzsākt pēc mutvārdu paziņojuma sniegšanas Valsts meža
dienestam. Apliecinājumu izsniedz pēc ciršanas vietas
pārbaudes dabā.

nav
administrējama.
Tās
izslēgšanai nav ietekmes uz
atmirušās
koksnes
esamību
mežaudzē, jo nav starpības vai
sausos kokus meža īpašnieks izcērt
ar vai bez ciršanas apliecinājuma,
starpība ir tikai tajā, cik daudz
valsts iestāžu un meža īpašnieku
līdzekļi tiek tērēti normas izpildē
un administrēšanā.
Paredzētie grozījumi neietekmē arī
izcirstās koksnes uzskaiti, jo Meža
valsts reģistrā datus par izcirsto
apjomu uztur, pamatojoties uz
meža īpašnieka iesniegto pārskatu
par
veikto
mežsaimniecisko
darbību,
nevis
izsniegtajiem
apliecinājumiem.
aizstāt otrajā daļā vārdu „ārkārtas” ar vārdu Saskaņā ar Ministru kabineta
„ārkārtējās”
10.06.2008. protokolu Nr.38 32§
2.punktu (apstiprinot noteikumu
projektu "Noteikumi par meža
aizsardzības
pasākumiem
un
ārkārtējās situācijas izsludināšanu
mežā”) Zemkopības ministrijai
tika
uzdots,
sagatavojot
likumprojektu par grozījumiem
Meža likumā, vienlaikus ar citiem
grozījumiem paredzēt termina
"ārkārtas situācija" aizstāšanu ar
terminu
"ārkārtējā
situācija".
Šobrīd nevienā citā normatīvajā
aktā, izņemot Meža likumu, nav
noteikta tiesiskā norma „ārkārtas
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(3) Koku ciršana mežā ir aizliegta, ja meža īpašnieka
vai tiesiskā valdītāja mežā nav veikta meža inventarizācija,
izņemot šā panta otrajā daļā minētos gadījumus vai
gadījumus, kad kokus cērt vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu
seku likvidēšanai
(4) Aizliegts nocirst kokus, kuri sasnieguši Ministru
kabineta noteikto īpaši aizsargājamo koku - dižkoku izmērus.
13.pants
Galvenās cirtes un kopšanas cirtes kritērijus mežaudzes minimālo un kritisko šķērslaukumu, galvenās
cirtes caurmēru pēc valdošās sugas un bonitātes, kailcirtes
maksimālo platību vai platumu, kārtību mežaudzes
atzīšanai par neproduktīvu, slimību inficēto vai kaitēkļu
invadēto koku ciršanas kārtību, cirsmu izveidošanas
kārtību un dabas aizsardzības prasības galvenajā un
kopšanas cirtē, kā arī koku ciršanas kārtību šā likuma
12.panta otrajā daļā minētajos gadījumos nosaka Ministru
kabinets.

situācija”. Līdz ar to, lai novērstu
pastāvošās pretrunas ar Nacionālās
drošības likuma 10.pantu, kur ir
noteikta
Ministru
kabineta
kompetence ārkārtējo situāciju
izsludināšanā, Civilās aizsardzības
likuma 3.pantu un Meža likumu,
nepieciešams
aizstāt
terminu
"ārkārtas situācija" ar terminu
"ārkārtējā situācija".
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
Redakcionāls precizējums, saistīts
„(3) Koku ciršana mežā ir aizliegta, ja zemes ar grozījumiem 29.pantā.
kadastra vienībā nav veikta pirmreizējā meža
inventarizācija, izņemot šā panta otrajā daļā
minētos gadījumus, kā arī sauso un vēja gāzto
koku ciršanu.”
Nav grozīta
8. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:
„13.pants
Ministru kabinets izdod noteikumus par koku
ciršanu mežā, kuros nosaka:
1) galvenās cirtes un kopšanas cirtes kritērijus mežaudzes minimālo un kritisko šķērslaukumu un
galvenās cirtes caurmēru pēc valdošās koku sugas
un bonitātes;
2) kailcirtes maksimālo platību;
3) neproduktīvu mežaudžu atzīšanas un ciršanas
kārtību;
4) slimību inficēto, kaitēkļu invadēto vai citādi
bojāto koku ciršanas kārtību;
5) cirsmu izveidošanas kārtību;
6) dabas aizsardzības prasības koku ciršanai;

Norma precizēta, lai skaidri
noteiktu MK kompetenci attiecībā
uz koku ciršanu mežā.
Deleģējums
noteikt
cirsmu
platumu ir izslēgts, jo pamatojoties
uz iepriekšējo praksi šobrīd spēkā
esošā norma par cirsmu platuma
mērīšanu ir atšķirīgi interpretējama
un normas uzraudzība prasa
nepamatoti lielu administratīvo
slogu. Ievērojot labas pārvaldības
principus noteikumos ir ietverta arī
apliecinājuma
koku
ciršanai
izsniegšanas kārtības un derīguma
termiņa noteikšana.
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7) koku ciršanas kārtību ārkārtējā situācijā;
8) apliecinājuma koku ciršanai izsniegšanas
kārtību un derīguma termiņu.”
Nav grozīts

14.pants
Koku ciršana, pārkāpjot šajā likumā noteikto kārtību,
vai koku bojāšana uzskatāma par patvaļīgu koku ciršanu
vai bojāšanu.
IV nodaļa. Meža nekoksnes vērtību izmantošana

Nav grozīts

15.pants
Meža nekoksnes vērtības ir šādas:
1) materiālās vērtības - ķermeniskas lietas, kuras
saistītas ar mežu un kuras iegūstot tiek atdalītas no meža;
2) mežam piemītošās rekreatīvās, vidi stabilizējošās un
ekoloģiskās īpašības.
16.pants
(1) Meža nekoksnes materiālās vērtības - savvaļas
ogas, augļus, riekstus, sēnes un ārstniecības augus personas var iegūt pēc sava ieskata, ja meža īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs nav noteicis ierobežojumus saskaņā ar
šā likuma 5.panta ceturtās daļas noteikumiem.
(2) Savvaļas dzīvnieku izmantošanas kārtību nosaka
sugu un biotopu aizsardzības un medību normatīvie akti.
(3) Valsts un pašvaldības mežā ikvienam ir tiesības
vākt savvaļas ogas, augļus, riekstus un sēnes, ievērojot šā
likuma 5. un 6.panta noteikumus.

9. Papildināt 16.pantu ar 4.daļu šādā
redakcijā:
„(4) Meža apsaimniekošanas noteikumus
iežogotās meža platībās, kas izveidotas dzīvnieku
turēšanai nebrīvē, nosaka Ministru kabinets.”

Ministru
kabineta
2003.gada
15.aprīļa
noteikumos
Nr.180
„Dzīvnieku izcelsmes produktu
ieguvei vai sugas selekcijai
izmantojamo savvaļas dzīvnieku
turēšanas
kārtība
iežogotās
platībās”, kas izdoti saskaņā ar
Dzīvnieku aizsardzības likuma
10.panta 10.punktu, ir noteikts, ka
dzīvnieku īpašnieks iežogotajā
platībā nodrošina mežsaimniecisko
prasību ievērošanu. Mežā un meža
zemē ierīkotās iežogotās platības
atbilst Meža likuma 3.pantā
noteiktajiem kritērijiem un ir Meža
likuma objekts. Līdz ar to Meža
likumā noteiktās prasības, kas
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reglamentē
meža
apsaimniekošanu, tajās ir saistošas.
Prakse liecina, ka izveidotajās
iežogotajās
platībās,
kas
paredzētas dzīvnieku turēšanai
nebrīvē, Meža likumā noteiktās
mežsaimnieciskās prasības var
īstenot tikai daļēji. Tāpēc arī
nepieciešams izstrādāt atšķirīgus
meža
apsaimniekošanas
nosacījumus.
V nodaļa. Meža reproduktīvais materiāls
17.pants
Meža atjaunošanai (sēšanai vai stādīšanai) un meža
ieaudzēšanai, kā arī meža stādāmā materiāla audzēšanai
paredzēto meža reproduktīvo materiālu atļauts ievākt tikai
no Valsts meža dienestā reģistrētajiem meža reproduktīvā
materiāla ieguves avotiem.
18.pants
Valsts meža dienests kārto meža reproduktīvā
materiāla ieguves avotu reģistru un sertificē meža
reproduktīvo materiālu.
19.pants
Meža atjaunošanā un meža ieaudzēšanā atļauts
izmantot tikai konkrētajai vietai piemērotas izcelsmes
sertificētu meža reproduktīvo materiālu. Meža īpašnieks
vai tiesiskais valdītājs var mežu atjaunot ar savā mežā
iegūtajiem mežeņiem un sēklām.

Nav grozīts

Nav grozīts

Izteikt 19. un 20.pantu šādā redakcijā:
„19.pants
Meža atjaunošanā vai ieaudzēšanā atļauts
izmantot tikai konkrētajai vietai piemērotas
izcelsmes meža reproduktīvo materiālu.”

Padomes 1999.gada 22.decembra
Direktīvas 1999/105/EC par meža
reproduktīvā
materiāla
tirdzniecību 4.panta 1.punkts saka,
ka tikai tam meža reproduktīvajam
materiālam,
kurš
domāts
pārdošanai, ir jābūt no reģistrēta
ieguves avota, līdz ar to Latvijas
puse ir noteikusi stingrākas
prasības nekā direktīvā paredzēts,
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20.pants
Meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu
reģistrācijas noteikumus, tā kvalitātes un sertificēšanas
prasības, meža reproduktīvā materiāla (arī ģenētiski
modificēta meža reproduktīvā materiāla) tirdzniecības un
izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

20.1 pants
Uz meža koku sēklu ieguves plantācijām neattiecas
meža atjaunošanas un koku ciršanas noteikumi.

kā rezultātā ir šobrīd spēkā esošā
norma
rada
ievērojamu
administratīvu slogu.
Ar paredzētajiem grozījumiem tiks
samazināts Valsts meža dienesta
kontroles apjoms, jo tirdzniecībā
nonāk tikai daļa no izaudzētā
apjoma, kā arī administratīvais
slogs meža īpašniekiem, jo meža
atjaunošanā vai ieaudzēšanā varēs
izmantot
konkrētajai
vietai
piemērotas
izcelsmes
meža
reproduktīvo materiālu, nevis
piemērotas izcelsmes sertificētu
meža reproduktīvo materiālu, kā
tas ir šobrīd.
20.pants
Ievērojot
labas
pārvaldības
paredzēts
meža
Ministru kabinets izdod meža reproduktīvā principus,
materiāla noteikumus, kuros nosaka:
reproduktīvā materiāla noteikumos
1) meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu ietvert arī apliecinājuma meža
reproduktīvā materiāla iegūšanai
reģistrācijas noteikumus;
2) meža reproduktīvā materiāla kvalitātes un izsniegšanas kārtību un derīguma
termiņu.
sertificēšanas prasības;
3) meža reproduktīvā materiāla (arī ģenētiski
materiāla)
modificēta
meža
reproduktīvā
tirdzniecības un izmantošanas kārtību;
4) apliecinājuma meža reproduktīvā materiāla
iegūšanai izsniegšanas kārtību un derīguma
termiņu.”
Nav grozīts

27

VI nodaļa. Meža atjaunošana un ieaudzēšana
21.pants
Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir:
1) atjaunot mežaudzi triju gadu laikā pēc cirtes
veikšanas (neieskaitot ciršanas gadu) vai citu faktoru
ietekmes, ja tās dēļ mežaudzes šķērslaukums ir kļuvis
mazāks par kritisko šķērslaukumu. Ministru kabinets
atsevišķiem meža augšanas apstākļu tipiem var noteikt
atšķirīgus meža atjaunošanas termiņus;.
2) nodrošināt atjaunotās mežaudzes kopšanu

Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:
„21.pants
Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja
pienākums ir atjaunot mežaudzi pēc cirtes vai
citu faktoru ietekmes, ja mežaudzes
šķērslaukums ir kļuvis mazāks par kritisko
šķērslaukumu, kā arī nodrošināt atjaunotās vai
ieaudzētās mežaudzes kopšanu.”

22.pants
Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir tiesības
ieaudzēt mežu, ja vien šīs tiesības neierobežo normatīvie
akti.
Izslēgt 23.pantu.
23.pants
Ministru kabinets nosaka:
1) kritērijus, pēc kuriem mežaudze uzskatāma par
atjaunotu vai ieaudzētu, meža atjaunošanas termiņus
atsevišķiem meža augšanas apstākļu tipiem;
2) atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes (jaunaudzes)
kopšanas pārbaudes kritērijus.

Līdzšinējā prakse liecina, ka
vienota meža atjaunošanas termiņa
noteikšana nav pamatota, jo
atšķirīgos meža aušanas apstākļos
dažāda meža atjaunošanās gaita.
Pamatojoties
uz
pētījumu
rezultātiem par meža atjaunošanās
gaitu, meža atjaunošanas termiņi
būtu jānosaka atšķirīgi, ņemot vērā
atjaunojamo koku sugu un meža
tipu, to deleģējot noteikt Ministru
kabinetam.
Nav grozīts

Ar
meža
atjaunošanu
un
ieaudzēšanu saistītie pamatkritēriji
un prasības ir identiskas, taču
šobrīd sadalītas pa trīs Ministru
kabineta noteikumiem - Ministru
kabineta 2001.gada 11.septembra
noteikumi
nr.398
„Meža
atjaunošanas
noteikumi”,
2001.gada 6.marta noteikumi
nr.108 „Meža ieaudzēšanas un
plantāciju mežu noteikumi” un
Ministru
kabineta
2003.gada
19.novembra noteikumiem Nr.648
„Noteikumi par meža reproduktīvo
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materiālu”. Līdz ar to, lai meža
īpašniekiem
un
tiesiskajiem
valdītājiem vienkāršotu normatīvo
aktu pielietošanu par meža
atjaunošanu, ieaudzēšanu, kopšanu
un meža reproduktīvā materiāla
pielietošanas
prasībām,
normatīvajām prasībām būtu jābūt
noteiktām
vienos
Ministru
kabineta noteikumos, apvienojot
23.
un
25.pantā
dotos
deleģējumus.
Nav grozīts

24.pants
(1) Mežaudze atzīstama par plantāciju mežu, ja to
reģistrē Valsts meža dienestā kā plantāciju mežu.
(2) Uz plantāciju mežiem neattiecas šajā likumā
noteiktā koku ciršanas un meža atjaunošanas kārtība.
(3) Pēc plantāciju mežaudzes nociršanas tās platībā
atļauts atkārtoti ierīkot plantāciju mežaudzi
25.pants
Plantāciju
mežu
ieaudzēšanas,
reģistrēšanas,
apsaimniekošanas un koku ciršanas kārtību nosaka
Ministru kabinets.

Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:
„25. pants
Ministru kabinets izdod meža atjaunošanas,
meža ieaudzēšanas un plantāciju meža
noteikumus, kuros nosaka:
1) meža atjaunošanas termiņu;
2) kārtību, kādā mežaudzi atzīst par atjaunotu
vai ieaudzētu;
3) atjaunotās un ieaudzētās jaunaudzes
kopšanas termiņu;
4) kārtību, kādā atjaunoto vai ieaudzēto
jaunaudzi atzīst par koptu;
5) meža reproduktīvā materiāla izmantošanas
kārtību meža atjaunošanā un ieaudzēšanā;
6)
Plantāciju
meža
reģistrēšanas,

Meža likuma 21.pants nosaka, ka
meža īpašnieka vai tiesiskā
valdītāja pienākums ir nodrošināt
atjaunotās mežaudzes kopšanu,
taču nav noteikts atjaunotās
mežaudzes (jaunaudzes) kopšanas
izpildes beigu termiņš, tāpēc meža
īpašnieki šai prasībai nepievērš
pietiekami lielu uzmanību. Turklāt
Valsts meža dienests praktiski
nevar administrēt noteikumos
noteikto
mežaudžu
kopšanas
kritēriju izpildi. Pēdējos gados
jaunaudžu kopšanas apjoms valstī
samazinās. Ministru kabinetam
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apsaimniekošanas un koku ciršanas kārtību.

paredzēts deleģējums noteikt meža
atjaunošanas,
atjaunotās
un
ieaudzētās mežaudzes kopšanas
termiņus.
Likumprojektā
paredzēts
deleģējums Ministru kabinetam
meža atjaunošanas, ieaudzēšanas
un
kopšanas
kritērijus
un
nosacījumus, kā arī nosacījumus
par
meža
atjaunošanā
un
ieaudzēšanā izmantojamo meža
reproduktīvo materiālu, iestrādāt
vienos
Ministru
kabineta
noteikumos.

VII nodaļa. Meža aizsardzība
26.pants
Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam un
personai, kas veic meža ciršanu, sagatavo, glabā vai
pārstrādā kokmateriālus mežā vai tā tiešā tuvumā, ir
pienākums:
1) veikt darbības, kas samazina meža bojājumu
iespējamību un ierobežo to izplatību;
2) uzraudzīt meža stāvokli un informēt Valsts meža
dienestu par konstatētajiem meža bojājumiem.

Nav grozīts
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27.pants
Ārkārtas situācijās sakarā ar meža kaitēkļu masveida
savairošanos un slimību izplatīšanos Valsts meža dienests
var uzdot šā likuma 26.pantā minētajām personām:
1) pārtraukt vai atlikt koku visu veidu ciršanu, izņemot
ciršanu ārkārtas situācijas seku likvidēšanai;
2) veikt pasākumus, lai apkarotu kaitēkļus un slimības
vai apturētu to izplatīšanos;
3) iznīcināt slimību inficēto vai kaitēkļu invadēto meža
reproduktīvo materiālu.

28.pants
Kārtību, kādā izsludināmas ārkārtas situācijas sakarā ar
meža ugunsgrēku, meža kaitēkļu savairošanos un slimību
izplatīšanos masveidā, meža aizsardzības pasākumus, kā
arī to izpildes kārtību un termiņus nosaka Ministru
kabinets.

12. Izteikt 27. un 28.pantu šādā redakcijā:
„27.pants
Ārkārtējā situācijā sakarā ar meža kaitēkļu
masveida savairošanos un slimību izplatīšanos
Valsts meža dienests var uzdot šā likuma 26.pantā
minētajām personām:
1) pārtraukt vai atlikt koku visu veidu ciršanu,
izņemot ciršanu ārkārtējās situācijas seku
likvidēšanai;
2) veikt pasākumus, lai apkarotu kaitēkļus un
slimības vai apturētu to izplatīšanos;
3) iznīcināt slimību inficēto vai kaitēkļu invadēto
meža reproduktīvo materiālu.
28.pants
Kārtību, kādā izsludināmas ārkārtējās situācijas
sakarā ar meža ugunsgrēku, snieglauzi, vējlauzi,
vējgāzi, meža kaitēkļu savairošanos un slimību
izplatīšanos masveidā, kā arī meža aizsardzības
pasākumus, to izpildes kārtību un termiņus nosaka
Ministru kabinets.”

Saskaņā ar Ministru kabineta
10.06.2008. protokolu Nr.38 32§
2.punktu (apstiprinot noteikumu
projektu "Noteikumi par meža
aizsardzības
pasākumiem
un
ārkārtējās situācijas izsludināšanu
mežā) Zemkopības ministrijai tika
uzdots, sagatavojot likumprojektu
par grozījumiem Meža likumā,
vienlaikus ar citiem grozījumiem
paredzēt
termina
"ārkārtas
situācija" aizstāšanu ar terminu
"ārkārtējā
situācija".
Šobrīd
nevienā citā normatīvajā aktā,
izņemot Meža likuma 27 un
28.pantā, nav noteikta tiesiskā
norma „ārkārtas situācija”. Līdz ar
to, lai novērstu pastāvošās
pretrunas ar Nacionālās drošības
likuma 10.pantu, kur ir noteikta
Ministru kabineta kompetence
ārkārtējo situāciju izsludināšanā,
Civilās
aizsardzības
likuma
3.pantu
un
Meža
likumu,
nepieciešams
aizstāt
terminu
"ārkārtas situācija" ar terminu
"ārkārtējā situācija".
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VIII nodaļa. Informācija par mežu un meža apsaimniekošanas plāns
29.pants
(1) Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir
katru gadu līdz 1.februārim informēt Valsts meža dienestu
par šādām iepriekšējā gada laikā meža zemē notikušajām
izmaiņām:
1) par darbībām, kuru veikšanai bija nepieciešams
apliecinājums;
2) par meža bojājumiem;
3) par meža atjaunošanu;
4) par meža ieaudzēšanu;
5) par jaunaudžu kopšanu.
(2) Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir
savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajos mežos
vismaz reizi 10 gados veikt meža inventarizāciju un tās
materiālus iesniegt Valsts meža dienestam.
(3) Par šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās
iesniedzamās informācijas patiesumu ir atbildīgs meža
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
(4) Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir 2
nedēļu laikā pēc tam, kad noslēgts darījuma akts par viņa
īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās meža zemes
sadalīšanu, informēt Valsts meža dienestu, iesniedzot
attiecīgā darījuma akta kopiju.

Izteikt 29. pantu šādā redakcijā:
„29.pants
(1) Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja
pienākums ir katru gadu līdz 1.februārim informēt
Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendārā
gada laikā veikto mežsaimniecisko darbību.
(2) Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs savā
īpašumā vai tiesiskajā valdījumā nodrošina
pirmreizēju meža inventarizācijas veikšanu un tās
datus iesniedz Valsts meža dienestam;
(3) Par šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās
iesniedzamās informācijas patiesumu ir atbildīgs
meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
(4) Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”
veic meža statistisko inventarizāciju visā valsts
teritorijā.”

Likumprojektā paredzēts atteikties
no obligātas atkārtotas meža
inventarizācijas ik pēc 10 gadiem,
samazinot
meža
īpašnieku
finansiālo un administratīvo slogu,
kā arī apzinoties, ka atkārtotajā
meža
inventarizācijā
iegūtā
informācija ne vienmēr attaisno tās
iegūšanā ieguldītos līdzekļus.
Ministru kabinetam ir paredzēts
deleģējums
noteikt
meža
inventarizācijas kārtību (tostarp
gadījumus, kad nepieciešama
atkārtota meža inventarizācija, un
meža
inventarizācijas
datu
aktualizēšanas kārtību).
Likumprojekts paredz papildināt
tiesisko regulējumu ar normu, kas
nosaka, ka LVMI „Silava” veic
meža statistisko inventarizāciju.
LVMI „Silava” meža statistisko
inventarizāciju kopš 2004.gada
ikgadēji veic visā Latvijas
teritorijā uz vienmērīgi izvietotu
parauglaukumu bāzes. Nodrošinot
secīgu
meža
statistiskās
inventarizācijas procesa izpildi,
tiek iegūti statistiski precīzi un
regulāri aktualizēti dati par
Latvijas meža resursiem, kas plaši
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30.pants
Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir tiesības
saņemt no Meža valsts reģistra visu informāciju, kas
attiecas uz viņa īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo
mežu. Meža inventarizācijas informācija par konkrētā
īpašnieka vai tiesiskā valdītāja mežu ir ierobežotas
pieejamības informācija.
31.pants
Meža apsaimniekošanas plāns tiek izstrādāts,
pamatojoties uz meža inventarizācijas datiem. Meža
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir tiesīgs meža
apsaimniekošanas plānā iekļaut papildu informāciju.
Plānojot meža apsaimniekošanu, meža īpašniekam vai
tiesiskajam valdītājam jāievēro:
1) koksnes resursu maksimāli vienmērīga un ilgtspējīga
izmantošana;
2) šā likuma 35.pantā noteiktās prasības;
3) meža ražības un vērtības saglabāšana un
paaugstināšana;
4) šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās
prasības.
32.pants
Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam meža
apsaimniekošanas plāns ir viens no priekšnoteikumiem
valsts un Eiropas Savienības finansējuma vai
līdzfinansējuma saņemšanai mežsaimniecības attīstībai

.

tiek izmantoti oficiālās meža
resursu statistiskas vajadzībām
(kopš 2007), resursu pieejamības
prognožu
sastādīšanai,
ilgtspējīgas, ekonomiski pamatotas
izmantošanas un prognozēšanas
modeļu izstrādei un citām valsts
līmeņa meža resursu analīzēm.
Nav grozīts

Pantu paredzēts izslēgt.
Par
atzinumos
izteiktajiem
priekšlikumiem tiks diskutēts
starpministriju
sanāksmē,
pamatojoties uz starpministriju
sanāksmē par 43.pantu uzsākto
diskusiju.

Par
atzinumos
izteiktajiem
priekšlikumiem tiks diskutēts
starpministriju
sanāksmē,
pamatojoties uz starpministriju
sanāksmē par 43.pantu uzsākto
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normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
33.pants
(Izslēgts ar 14.04.2005. likumu).
34.pants
(1) Meža inventarizāciju un meža apsaimniekošanas
plānošanu veic personas, kurām ir noteikta profesionālā
kvalifikācija.
(2) Prasības, kādas izvirzāmas profesionālajai
kvalifikācijai, kas nepieciešama meža inventarizācijas
veikšanai un meža apsaimniekošanas plānošanai, nosaka
Ministru kabinets.
(3) Meža inventarizācijas kārtību, Meža valsts reģistra
uzturēšanas kārtību, meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja
sniedzamās informācijas apjomu un šīs informācijas
sniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

diskusiju.
15. Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:
„34.pants
Ministru kabinets izdod meža informācijas
noteikumus, kuros nosaka:
1) meža inventarizācijas kārtību;
2) meža statistiskās inventarizācijas kārtību;
3) Meža valsts reģistra uzturēšanas un meža
inventarizācijas datu aktualizācijas kārtību;
4) meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja
sniedzamo informāciju un šīs informācijas
sniegšanas kārtību Valsts meža dienestam;
5) profesionālās kvalifikācijas prasības, kas
nepieciešamas
meža
inventarizācijas
veikšanai.”

Atceļot prasību par obligātu
nogabalu
līmeņa
meža
inventarizācijas veikšanu ik pēc
10 gadiem, nav plānots atcelt
nogabalu līmeņa inventarizāciju
kā tādu vai ierobežot meža
īpašnieku iespējas pasūtīt šā
veida meža resursu apsekojumus.
Meža inventarizācijas kārtību un
Meža valsts reģistra uzturēšanas
kārtību noteiks Ministru kabineta
noteikumi, nosakot, ka meža
inventarizāciju atkārtoti veic pēc
meža īpašnieka vai tiesiskā
valdītāja izvēles, kā arī, ja meža
zeme tiek sadalīta atsevišķās
zemes vienībās un strīdus
gadījumos, ja meža īpašnieks vai
tiesiskais
valdītājs
nepiekrīt
Valsts
meža
dienesta
aktualizētajiem
Meža
valsts
reģistra datiem.
Meža
inventarizācijas
informācijas aktualizāciju pa
nogabaliem Meža valsts reģistrā
nodrošina Valsts meža dienests.
Informācija Meža valsts reģistrā,
izmantojot aktualizācijas modeļus,
tiek aktualizēta katru gadu.
Valsts meža dienests nodrošina
meža
inventarizācijas
datu
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precizēšanu atbilstoši situācijai
dabā pārējo meža īpašnieku vai
tiesisko valdītāju mežos ne vēlāk,
kā 20 gadus pēc pirmreizējās
inventarizācijas vai saimnieciskās
darbības.
Ņemot vērā minēto, precizēts
deleģējums Ministru kabinetam
izdot
meža
informācijas
noteikumus.
IX nodaļa. Dabas aizsardzība mežā
35.pants
(1) Meža apsaimniekošanas režīmu un saimnieciskās
izmantošanas, ekoloģiskās vai sociālās nozīmes prioritāros
mērķus nosaka šis likums un citi normatīvie akti.
Apsaimniekošanas mērķis iekļaujams teritorijas attīstības
plānos (Latvijas Republikas nacionālajā plānojumā, vietējā
un reģionālā līmeņa pašvaldību attīstības plānos).
(2) Apsaimniekojot mežu, meža īpašnieka vai tiesiskā
valdītāja pienākums ir ievērot vispārējās dabas
aizsardzības prasības, lai:
1) nodrošinātu meža bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu;
2) saglabātu meža spēju pasargāt augsni no erozijas;
3) pasargātu virszemes un pazemes ūdeņus no
piesārņošanas;
4) saglabātu būtiskus kultūras mantojuma elementus
mežā.
14. Papildināt likumu ar 35.1pantu šādā redakcijā:
„35.1pants
(1) Meža koku sugu ģenētiskās daudzveidības
saglabāšanai
izveido
ģenētisko
resursu
mežaudzes.

Nav grozīts

Ģenētiskie resursi ir bioloģiskās
daudzveidības
neatņemama
sastāvdaļa, un ģenētisko resursu
saglabāšanas pasākumiem jānorit
saistībā
ar
bioloģiskās
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36.pants
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai mežos ir
izdalāmi īpaši aizsargājami meža iecirkņi - mikroliegumi,
aizsargājamas zonas gar ūdeņiem un mitrzemēm. Īpaši
nozīmīgi mežaudzes struktūras elementi ir saglabājami
visu veidu cirtēs. Šo meža iecirkņu - mikroliegumu
izveidošanas kārtību un apsaimniekošanas režīmu nosaka
Ministru kabinets.

(2) Ģenētisko resursu mežaudžu izveidošanas un daudzveidības saglabāšanu.
apsaimniekošanas kārtību nosaka Ministru Šobrīd
ģenētisko
resursu
kabinets.”
mežaudžu
izveidošanas
un
apsaimniekošanas
normatīvais
regulējums ir nepilnīgs, un tas
neveicina meža ģenētisko resursu
saglabāšanu.
Precizēta redakcija:
15. Izteikt 36. un 37.pantu šādā redakcijā:
- pantā minētie termini saskaņoti
„36.pants
(1) Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai mežos ar likumos par dabas aizsardzību
papildus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, minētiem terminiem (likumu „Par
aizsargājamām
dabas
mikroliegumiem un aizsargjoslām ir izdalāmas īpaši
bioloģiski nozīmīgas aizsargājamas meža teritorijām, Sugu un biotopu
likumu
un
teritorijas un saglabājami īpaši nozīmīgi aizsardzības
mežaudzes struktūras elementi.
Aizsargjoslu likumu);
(2) Bioloģiski nozīmīgās aizsargājamās meža - vēsturiskais termins „īpaši
teritorijās noteiktie meža lietošanas tiesību aizsargājami
meža
iecirkņi”
aprobežojumi tiek ņemti vērā, nosakot zemes aizstāts
ar
jaunu
terminu
kadastrālo vērtību.
„bioloģiski
nozīmīgas
aizsargājamas meža teritorijas”.
(Bioloģiski
nozīmīgās
aizsargājamās dabas teritorijas ir
bioloģiskās
teritorijas,
kurās
daudzveidības aizsardzībai tiek
noteikti
mežsaimnieciskās
darbības aprobežojumi saskaņā ar
dabas aizsardzības noteikumiem
meža apsaimniekošanā, tai skaitā
aizsargzonās ap ūdeņiem un
mitrzemēm).
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37.pants
(1) Vispārējās dabas aizsardzības prasības meža
apsaimniekošanā un saimnieciskās darbības ierobežojumus
dzīvnieku vairošanās sezonas laikā nosaka Ministru
kabinets.
(2) Ja nepieciešams, papildus vispārējām prasībām
Valsts meža dienests var noteikt mikroliegumus, kuru
ierīkošanas kritērijus un kārtību nosaka Ministru kabinets.
(3) Šā panta otrajā daļā noteiktie meža lietošanas
tiesību aprobežojumi tiek ņemti vērā, nosakot zemes
kadastrālo vērtību.

37.pants
Ministru kabinets izdod dabas aizsardzības
noteikumus meža apsaimniekošanā, kuros nosaka:
1) vispārējās dabas aizsardzības prasības mežā;
2) bioloģiski nozīmīgu aizsargājamo meža
teritoriju
izveidošanas
kārtību
un
apsaimniekošanas režīmu;
3) īpaši nozīmīgos mežaudzes struktūras
elementus un to saglabāšanas nosacījumus;
4)
saimnieciskās
darbības
ierobežojumus
dzīvnieku vairošanās sezonas laikā.”

38.pants
(1) Meža un vides mijiedarbības novērtēšanai visā
valsts teritorijā veicams meža monitorings.
(2) Meža monitoringu finansē no valsts budžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un Eiropas
Savienības piešķirtiem līdzekļiem.
(3) Meža monitoringa veikšanas kārtību nosaka
Ministru kabinets.
16. Papildināt likumu ar IX1 nodaļu šādā redakcijā:
„IX1. Parki, mežaparki un parkmeži

Precizēts Ministru kabinetam
dotais deleģējums izdod dabas
aizsardzības noteikumus meža
apsaimniekošanā. Likumā netiek
paredzēts noteikt papildus dabas
aizsardzības prasības, jo minētie
nosacījumu jau ir ietverti spēkā
esošos
dabas
aizsardzības
noteikumos
meža
apsaimniekošanā.
Grozījumi paredz novērst normu
dublēšanos ar Sugu un biotopu
aizsardzības likumu attiecībā par
mikroliegumu noteikšanu. Sugu un
biotopu
aizsardzības
likums
nosaka,
ka
meža
zemēs
mikroliegumus izveido Valsts
meža dienests, kā arī nosaka
deleģējumu Ministru kabinetam
izdot
noteikumus
par
mikroliegumu
izdalīšanu,
aizsardzību un apsaimniekošanu.
Nav grozīts
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38.1pants. Parka izveidošanas mērķis ir nodrošināt
sabiedrībai atpūtai un izklaidei piemērotas dabas
objektus, kas var atbilst šā likuma 3.panta otrās
daļas nosacījumiem un kam ir dabas elementu,
būvju un mazo arhitektūras formu daudzveidība
un īpaši veidota infrastruktūra pēc noteikta plāna
vai projekta. Parkam ir nepieciešama regulāra
kopšana un atjaunošana, lai uzturētu tā funkcijas
un kvalitāti.
38.2pants.
(1) Mežaparka un parkmeža izveidošanas mērķis
ir nodrošināt sabiedrības ikdienas atpūtai, sporta
nodarbībām un izklaidei piemērotus apstākļus
mežā. Mežaparks un parkmežs pilda ekoloģiskas
un sociālas funkcijas, tā apsaimniekošana notiek
tādā apmērā, lai saglabātos meža ekosistēma un
nepasliktinātos teritorijas estētiskā, ainaviskā un
kultūrvēsturiskā vērtībā.
(2) Mežaparkā ir augsts labiekārtojuma līmenis un
īpaši veidota infrastruktūra, kas piemērota
intensīvai teritorijas izmantošanai.
(3) Parkmeža izmantošana ir mazāk intensīva kā
mežaparkā, tam nav speciālu labiekārtojumu. Ja
laika gaitā palielinās parkmeža izmantošanas
intensitāte, to var pārveidot par mežaparku.
38.3 pants.
Uz mežaparku neattiecas koku ciršanas, meža
reproduktīvā materiāla, meža atjaunošanas un
ieaudzēšanas noteikumi. Šajā pantā minētie
noteikumi neattiecas arī uz parkmežiem, ja šā
likuma 38.5 pantā minētie noteikumi nosaka citus
nosacījumus.

Meža likuma 3.pantā ir noteikts,
ka par mežu neuzskata parkus un
ka parka izveidošanas kārtību un
apsaimniekošanas pamatprincipus
nosaka Ministru kabinets, bet
pašvaldība
izdod
saistošos
noteikumus par konkrētā parka
apsaimniekošanu un aizsardzību.
Ņemot vērā mežu sociālo nozīmi
apdzīvotās vietās, jo īpaši pilsētās
un to tuvumā, Latvijas Pašvaldību
savienība ir ierosinājusi ar Meža
likumu noteikt īpašas sociālas
nozīmes teritorijas - mežaparkus
un parkmežus. Uz tiem neatteiktos
vispārējie meža apsaimniekošanas
nosacījumi. Līdz ar to paredzēts
deleģēt Ministru kabinetam noteikt
šo teritoriju apsaimniekošanas
pamatprincipus.
Likumprojektā
paredzēts
papildināt Meža likumu ar jaunu
nodaļu „IX1. Parki, mežaparki un
parkmeži”. Likumprojekts nosaka
šo teritoriju izveidošanas mērķi un
izveidošanas
nosacījumus.
Likumprojekts paredz deleģējumu
Ministru kabinetam noteikt parku,
mežaparku
un
parkmežu
izveidošanas un apsaimniekošanas
pamatprincipus, bet pašvaldībai
izdot saistošos noteikumus par
konkrēta parka, mežaparka vai
parkmeža atļauto izmantošanu,
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38.4 pants.
Parku, mežaparku un parkmežu izveido saskaņā
ar vietējās pašvaldības saistošiem noteikumiem un
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attēlo
teritorijas plānojumā. Mežos, kuros ir noteikts
mežaparka vai parkmeža statuss zemes
īpašniekiem ir tiesības uz kompensāciju par
mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem.

apsaimniekošanas vai turpmākās
plānošanas, projektēšanas darbu
kārtību, kā arī kompensācijas par
saimnieciskās
darbības
ierobežojumiem
piešķiršanas
nosacījumus, apjomu un kārtību.

38.5 pants.
(1) Ministru kabinets nosaka parku, mežaparku un
parkmežu izveidošanas un apsaimniekošanas
pamatprincipus.
(2) Pašvaldība izdod saistošos noteikumus par
konkrēta parka, mežaparka vai parkmeža atļauto
izmantošanu, apsaimniekošanas vai turpmākās
plānošanas, projektēšanas darbu kārtību, kā arī
kompensācijas par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem
piešķiršanas
nosacījumus,
apjomu un kārtību.”
X nodaļa. Apliecinājuma izsniegšana
39.pants
(1) Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam no
Valsts meža dienesta jāsaņem apliecinājums šādām
darbībām:
1) koku ciršanai;
2) meliorācijas sistēmu vai citu būvju celšanai vai
rekonstrukcijai, ja tā var ietekmēt mežu;
3) uzņēmumu (mežsaimniecību) ceļu būvei;
4) meža reproduktīvā materiāla iegūšanai;
5) minerālmēslu un pesticīdu lietošanai meža zemē.

17. Izteikt 39. un 40.pantu šādā redakcijā:
„39.pants
(1) Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam
no Valsts meža dienesta jāsaņem apliecinājums
meža reproduktīvā materiāla iegūšanai un koku
ciršanai mežā, izņemot šā likuma 12.panta
pirmajā daļā minētos gadījumus.

Meža likuma 39.panta pirmā daļa
nosaka darbības, par kurām meža
īpašniekam
vai
tiesiskajam
valdītājam no Valsts meža
dienesta ir jāsaņem apliecinājums
– dokuments, kas apliecina
konkrētas
plānotās
darbības
likumību un ir uzskatāms par šīs
darbības atļauju. Izvērtēšanas
gaitā tika konstatēts, ka vairākām

39
darbībām Meža likumā noteikto
atļauju izsniegšana dublējas ar
citos normatīvajos aktos noteikto
atļauju izsniegšanu. Saskaņā ar
Būvniecības likuma 1.panta
2.punktu
būvatļauja
ir
Vispārīgajos
būvnoteikumos
paredzētajā kārtībā izsniegts
dokuments, kas apliecina tiesības
veikt
objekta
būvdarbus.
Savukārt, saskaņa ar Būvniecības
likuma 6.pantu, Ministru kabinets
nosaka īpašu būvniecības procesa
kārtību
transporta
būvēm,
hidrotehniskajām un meliorācijas
būvēm;
Būvniecības likuma 13.pants
nosaka, ka pirms būvdarbu
uzsākšanas jāsaņem būvatļauja.
Līdz ar to Meža likuma 1.panta
1.punktā noteikto apliecinājumu
nevar uzskatīt par atļauju
meliorācijas sistēmu vai ceļu
būvniecības uzsākšanai.
Saskaņā ar anotācijas IV sadaļu,
Zemkopības ministrija paredz
precizēt attiecīgos normatīvos
aktus, kas nosaka būvatļauju
izsniegšanas kārtību meliorācijas
sistēmu un ceļu būvniecībai
(Ministru kabineta 2006.gada
19.decembra noteikumi Nr.1018
un MK 2001.gada 23.oktobra
noteikumi Nr.446), paredzot
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attiecīgās darbības saskaņot ar
Valsts meža dienestu.
Savukārt pesticīdu lietošanas
kārtību nosaka normatīvie akti par
augu aizsardzību.

(2) Ja meža īpašums vai tiesiskais valdījums atrodas izslēgta
Gaujas, Slīteres, Rāznas vai Ķemeru nacionālajā parkā vai
arī Teiču, Krustkalnu, Grīņu vai Moricsalas dabas
rezervātā, Valsts meža dienests apliecinājuma izsniegšanu
saskaņo ar tās teritorijas administrāciju, kurā atrodas meža
īpašums vai tiesiskais valdījums.
(3) (Izslēgta ar 14.06.2007. likumu).

Vides ministrija un Dabas
aizsardzības pārvalde ir panākusi
vienošanos
ar
Zemkopības
ministriju un Valsts meža
dienestu, ka turpmāk Dabas
aizsardzības pārvalde kā 39.pantā
minēto ĪADT administrāciju
tiesību un pienākumu pārņēmēja
neskaņos ciršanas apliecinājumu
izsniegšanu.
Attiecīgajos
noteikumos,
kas
noteiks
apliecinājumu
izsniegšanas
kārtību tiks noteikts, ka tajās īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās,
kur saskaņā ar normatīvajiem
aktiem,
koku
ciršanai
nepieciešams
meža
apsaimniekošanas plāns, Dabas
aizsardzības pārvalde pēc Valsts
meža
dienesta
mežniecības
pieprasījuma sniedz konkrētā
meža īpašuma vai tiesiskā
valdījuma
meža
apsaimniekošanas plānā iekļauto
informāciju
par
dabas
aizsardzības
prasībām
un
mežsaimnieciskās
darbības
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(4) Apliecinājums izsniedzams mēneša laikā pēc meža (2) Apliecinājums izsniedzams mēneša laikā pēc
īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstveida pieteikuma meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstveida
saņemšanas.
iesnieguma saņemšanas.

(5) Apliecinājums
31.decembrim.

ir

derīgs

līdz

kārtējā

gada

(6) Apliecinājuma izsniegšanas kārtību un pieteikumā
iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.

ierobežojumiem.
Meža likuma 39.panta ceturtā
daļa nosaka, ka apliecinājums
izsniedzams mēneša laikā pēc
meža īpašnieka vai tiesiskā
valdītāja rakstveida pieteikuma
saņemšanas. Taču, atbilstoši
Administratīvā procesa likuma
25.pantā, 29.pantā un 31.pantā
noteiktajam, pieteikums tiek
sagatavots
vēršoties
tiesā,
savukārt iestādē iesniedzams
iesniegums. Līdz ar to terminu
pieteikums nepieciešams aizstāt
ar terminu „iesniegums”.
Ar Meža likuma 39.panta piekto
daļu ir noteikts, ka apliecinājums
ir derīgs tikai līdz kārtējā gada
31.decembrim, bet tik īsam
apliecinājuma
derīguma
termiņam
nav
pamatojuma.
Pamatojoties
uz
to,
ka
apliecinājuma derīguma termiņa
noteikšana
ir
procedūras
jautājums, paredzēts to deleģēt
Ministru kabinetam.
Pārcelta uz 13.pantu un 20.pantu
paredzot
apliecinājumu
izsniegšanas kārtību un derīguma
termiņu
noteikt
attiecīgi
noteikumos par koku ciršanu mežā
un
reproduktīvā
materiāla
noteikumos.
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40.pants
(1) Apliecinājumu neizsniedz, ja:
1) plānotā darbība neatbilst normatīvo aktu prasībām;
2) meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pieteikumā
nav uzrādījis šā likuma 39.panta sestajā daļā noteikto
informāciju vai nav iesniedzis 29.pantā noteikto
informāciju;
3) meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav iesniedzis
meža inventarizācijas materiālus;
4) uz tiesiska darījuma pamata iegūtās īpašuma tiesības
nav nostiprinātas zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda,
izņemot šā likuma 12.panta otrajā daļā noteikto gadījumu,
kā arī tad, ja fiziskajai personai, kurai zeme piešķirta
pastāvīgā lietošanā, saskaņā ar likumā noteiktajiem
ierobežojumiem nav tiesību iegūt šo zemi īpašumā.
(2) Apliecinājuma neizsniegšanas gadījumā mēneša
laikā no pieteikuma saņemšanas dienas sniedzams
motivēts rakstveida atteikums.
(3) Šā panta pirmās daļas 2. un 3.punkta noteikumi
netiek piemēroti, ja kokus cērt šā likuma 12.panta otrajā
daļā minētajos gadījumos vai vējgāžu, vējlaužu un
snieglaužu seku likvidēšanai.
XI nodaļa. Meža zemes transformācija

Pants precizēts redakcionāli,
novēršot normu dublēšanos.
40.panta pirmās daļas trešais
punkts dublē tā paša panta otro
daļu, kā arī 12.panta trešo daļu.
Prasība
par
inventarizācijas
nepieciešamību saglabāta 12.panta
trešajā daļā.
Termins „pieteikums” aizstāts ar
terminu „iesniegums” atbilstoši
Administratīvā procesa likumam.
Gadījums kad fiziskajai personai,
(2) Apliecinājuma neizsniegšanas gadījumā kurai zeme piešķirta pastāvīgā
mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas lietošanā un saskaņā ar likumā
sniedzams motivēts rakstveida atteikums.
noteiktajiem ierobežojumiem nav
tiesību iegūt šo zemi īpašumā,
vairs nav aktuāls, jo ir mainījušies
zemes reformas normatīvie akti.
Līdz ar to, tas izslēdzams no
40.panta pirmās daļas 4.punkta.

40.pants.
(1) Apliecinājumu neizsniedz, ja:
1) plānotā darbība neatbilst normatīvo aktu
prasībām;
2) meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav
iesniedzis šā likuma 29.panta pirmajā daļā
noteikto informāciju;
3) iegūtās īpašuma tiesības nav nostiprinātas
zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda, izņemot šā
likuma 12.panta otrajā daļā noteikto gadījumu, kā
arī tad, ja paredzēta sanitārā cirte.

XI nodaļa Atmežošana

19. Izteikt 41. un 42.pantu šādā redakcijā:
41.pants
Meža zemes transformācijai citos zemes lietojuma „41.pants
veidos nepieciešama ikreizēja Valsts meža dienesta (1)Atmežošanu veic, ja tas nepieciešams būvju
atļauja.
būvniecībai,
derīgo
izrakteņu
ieguvei,
lauksaimniecībā izmantojamo zemju ierīkošanai
un īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai.
(2) Atmežošana ir atļauta, ja personai ir izdots
kompetentas institūcijas administratīvais akts, kas

Ar likumprojektu tiek būtiski
samazināts administratīvais slogs
un birokrātisko procedūru apjoms
meža kā zemes lietojuma veida
maiņas gadījumā, atsakoties no
meža
zemes
transformācijas
atļaujas izsniegšanas. Likums
aizstāj terminu „meža zemes
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42.pants
(1) Ja meža zemi transformē, transformācijas
ierosinātāja pienākums ir atlīdzināt zaudējumus valstij par
dabiskās meža vides iznīcināšanu.
(2) Meža zemes transformācijas nosacījumus un
atļaujas saņemšanas kārtību, kā arī zaudējumu
aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību nosaka Ministru
kabinets.
(3) Zemes dzīļu izmantošana meža zemē notiek likumā
"Par zemes dzīlēm" noteiktajā kārtībā.

tai piešķir tiesības veikt šā panta pirmajā daļā
minētās darbības un persona ir kompensējusi
valstij ar atmežošanas izraisīto negatīvo seku
novēršanu saistītos izdevumus.
(3) Šī panta otrajā daļā minētā kompensācija
neattiecas uz personu, kas mežā veic meža
infrastruktūras objektu būvniecību un īpaši
aizsargājamo biotopu atjaunošanu.
(4) Kompensācijas noteikšanas kritērijus,
aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību nosaka
Ministru kabinets.
(5) Atmežošanas noteikumi neattiecas uz šā
likuma 3.panta pirmās daļas 2. punktā minēto
zemi.
42.pants
Kompensāciju pilnā apmērā ieskaita valsts
pamatbudžetā (Meža attīstības fonds) un to
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atļauts
izmantot mežsaimniecības atbalsta programmu
finansēšanai, lai veicinātu oglekļa dioksīda
piesaistes palielināšanu, piemērošanos klimata
pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu.”

transformācija”
ar
terminu
„atmežošana”,
terminoloģiju
saskaņojot ar starptautiskajos
dokumentos attiecībā uz meža
pārveidošanu citā zemes lietošanas
veidā
pielietojamo
terminu
„atmežošana”
un
Apvienoto
Nāciju Organizācijas Vispārējās
konvencijas
par
klimata
pārmaiņām
Kioto
protokola
līgumslēdzēju
pušu
lēmumu
16/CMP.1. Līdz likuma spēkā
stāšanās brīdim noteiktā procedūra
transformācijas
atļaujas
un
attiecīgo transformācijas mērķu
veikšanai nepieciešamo atļauju
izsniegšanai
bija
noteikta,
neievērojot
kopsakarības
un
dublējās. Ar likumu netiek
paplašināts vai sašaurināts to
darbību apmērs, kuru īstenošanai
pieļaujama
atmežošana.
Atmežošana pieļaujama, ja tas
nepieciešams
tādu
mērķu
īstenošanai, kā būvju būvniecība,
derīgo
izrakteņu
ieguve,
lauksaimniecībā
izmantojamo
zemju
ierīkošana
un
īpaši
aizsargājamo biotopu atjaunošana
un no attiecīgajām kompetentajām
institūcijām ir saņemts atbilstoša
atļauja veikt šīs darbības (būvju
būvniecību,
derīgo
izrakteņu
ieguvi,
lauksaimniecībā
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izmantojamo zemju ierīkošanu un
īpaši
aizsargājamo
biotopu
atjaunošanu).
Turpmāk meža zemes lietošanas
veids būs aktualizējams saskaņā ar
kadastra
datu
aktualizācijas
noteikto kārtību un par meža
zemes transformācijas atļaujas
izsniegšanu
vairs
nebūs
maksājama valsts nodeva.
Likumā ir konceptuāli mainīti
nosacījumi attiecībā uz zaudējumu
atlīdzību, nosakot, ka personas
pienākums ir atlīdzināt valstij ar
atmežošanas darbībām izraisīto
negatīvo seku novēršanu saistītos
izdevumus, ieņēmumus paredzot
izmantot mežsaimniecības atbalsta
programmu finansēšanai. Tādā
veidā tiek nodibināta atgriezeniskā
saikne starp atmežošanu un jaunu
meža resursu radīšanu, lai
veicinātu
oglekļa
dioksīda
piesaistes
palielināšanu,
piemērošanos klimata pārmaiņām
un bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu.
Kompensācijas
nosacījumi netiek piemēroti meža
infrastruktūras objektu būvniecībai
un īpaši aizsargājamo biotopu
atjaunošanai.
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XII nodaļa. Meža valsts pārvalde
43.pants
(1) Meža nozarē valsts pārvaldes funkcijas veic:
1) Zemkopības ministrija, kas izstrādā meža
nozares politiku un tās īstenošanai nepieciešamos
normatīvos aktus, nodrošina visu interešu grupu
informētību, veicina mežsaimnieku un meža
īpašnieku kompetenci un informācijas pieejamību
ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā;
2) Valsts meža dienests, kas uzrauga visos
Latvijas mežos to normatīvo aktu ievērošanu, kuri
regulē meža apsaimniekošanu un izmantošanu;
3) Vides ministrija, kas kontrolē dabas
aizsardzības normu ievērošanu visos Latvijas
mežos un Dabas aizsardzības pārvalde, kas
apstiprina meža apsaimniekošanas plānus īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās
(2) Valsts ar tās institūcijām un ar valsts un Eiropas (2) Valsts ar tās institūcijām un ar valsts un
Savienības finansējumu vai līdzfinansējumu atbalsta meža Eiropas
Savienības
finansējumu
vai
ilglaicīgo funkciju stabilizāciju un meža nozares attīstību.
līdzfinansējumu atbalsta meža ilglaicīgo funkciju
stabilizāciju un meža nozares attīstību.

43.pants
(1) Meža nozarē valsts pārvaldes funkcijas veic:
1) Zemkopības ministrija, kas izstrādā meža politiku un
tās īstenošanai nepieciešamos normatīvos aktus un
nodrošina visu ieinteresēto grupu informētību;
2) Valsts meža dienests, kas uzrauga visos Latvijas
mežos to normatīvo aktu ievērošanu, kuri regulē meža
apsaimniekošanu un izmantošanu;
3) Vides ministrija, kas kontrolē dabas aizsardzības
normu ievērošanu visos Latvijas mežos un apstiprina meža
apsaimniekošanas plānus Gaujas, Slīteres, Rāznas, Ķemeru
nacionālajā parkā, kā arī Teiču, Krustkalnu, Grīņu un
Moricsalas dabas rezervātā.

(3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek izveidots
Meža attīstības fonds meža nozares atbalsta un attīstības
programmu finansēšanai, meža zinātniskajai izpētei, meža
īpašnieku izglītošanai un apmācībai.
43.1 pants
Par mežsaimnieciskām darbībām - apliecinājuma, meža
reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta, Valsts meža

Zemkopības
ministrija
ir
izvērtējusi Augstākās tiesas Senāta
Administratīvo lietu departamenta
2009.gada 12.novembra blakus
lēmumu lietā Nr.A42625307,
SKA-378/2009,
kurā
lūgts
Ministru kabinetam izvērtēt tādas
valsts pārvaldes funkcijas kā meža
īpašnieku un citu mežsaimniecības
nozarei (jomai) piederošu personu,
tas ir, atsevišķai nozarei piederošu
personu,
apmācība
atbilstību
darbības
mērķim
pārvaldes
mežsaimniecības jomā.
Meža likuma 43.panta jaunā
redakcija precizē valsts pārvaldes
funkcijas meža nozarē, nosakot, ka
meža īpašnieku un citu personu
izglītošana,
informācijas
un
konsultāciju
pieejamības
nodrošināšana ir valsts atbildība,
lai stabilizētu meža ilglaicīgās
funkcijas.
(3) Meža nozares atbalsta, attīstības un Tehnisks precizējums.
zinātniskās izpētes projektu finansēšanai izveido
Meža attīstības fondu. Meža attīstības fonda
pārvaldīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
Līdz šim Meža likumā nebija
23. Izteikt 431.pantu šādā redakcijā:
noteikta atsevišķa valsts nodeva
„43.1pants
Par mežsaimnieciskām darbībām – apliecinājuma, par meža reproduktīvā materiāla
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dienesta sanitārā atzinuma, meža zemes transformācijas
atļaujas izsniegšanu un atzinuma izsniegšanu valsts un
Eiropas Savienības finansējuma vai līdzfinansējuma
saņemšanai mežsaimniecības attīstībai - maksājama valsts
nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

44.pants
(1) Valsts meža zeme ir Zemkopības ministrijas Meža
departamenta zeme pēc stāvokļa 1940.gada 21.jūlijā, kura
zemes reformas gaitā nav nodota pastāvīgā lietošanā citām
fiziskajām vai juridiskajām personām, kā arī tā meža zeme,
kura pieder vai piekrīt valstij.
(2) Valsts meža zeme ierakstāma zemesgrāmatā uz

Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, meža
reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta, meža
reproduktīvā
materiāla
ievešanas
atļaujas
izsniegšanu – maksājama valsts nodeva Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.”

ievešanas atļauju, to pielīdzinot
meža reproduktīvā materiāla
apliecinājumam. Tā kā minētie
noteikumi
paredz
atšķirīgas
prasības
Meža
reproduktīvā
materiāla
ievešanas
atļaujas
izsniegšanai,
nepieciešams
precizēt Meža likuma 431.pantā
minētās darbības, par kurām
maksājama valsts nodeva.
Savukārt valsts meža dienesta
atzinums valsts un Eiropas
Savienības
finansējuma
vai
līdzfinansējuma
saņemšanai,
saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta
piešķiršanas,
administrēšanas un uzraudzības
kārtību, vairs nav nepieciešams
un tas izslēdzams no valsts
nodevas objektiem.
Līdz
ar
atteikšanos
no
transformācijas
atļaujām,
nepieciešams no valsts nodevas
objektu uzskaitījuma izslēgt arī
valsts nodevu par meža zemes
transformācijas atļauju.
Nav grozīts

Nav grozīts
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valsts vārda likumā noteiktajā kārtībā.
(3) Valsts meža zeme pastāvīgā lietošanā netiek
piešķirta un nav atsavināma vai privatizējama, izņemot šā
panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus.
(4) Zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemes
atsavināšanu vai privatizāciju var atļaut ar ikreizēju
Ministru kabineta rīkojumu šādos gadījumos:
1) (izslēgts ar 14.11.2008. likumu);
2) ja valsts meža zeme nepieciešama likumā “Par
pašvaldībām” noteikto šādu pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai:
a) ceļu būvniecība,
b) kapsētu izveidošana vai paplašināšana,
c) parku ierīkošana un uzturēšana;
3) privatizējot, kā arī atsavinot zemi ēku (būvju)
īpašniekiem:
a) lauku apvidos — zemi, ko aizņem ēkas (būves) un
pagalms, kā arī šo ēku (būvju) uzturēšanai nepieciešamo
zemi līdz 0,5 hektāru platībā;
b) pilsētās — zemi, ko aizņem ēkas (būves) tādā
platībā, kādā šī zeme ir ēku (būvju) īpašnieku likumīgā
lietošanā (apbūvei), līdz 0,12 hektāru platībā.
(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā valsts meža
zeme atsavināma šā panta ceturtās daļas 2.punktā minēto
pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Šī zeme nav
tālāk atsavināma citām personām vai nododama
privatizācijai, kā arī nav apgrūtināma ar lietu tiesībām. Šā
panta ceturtās daļas 3.punktā minētā zeme privatizējama
vai atsavināma Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likumā noteiktajā kārtībā.

Nav grozīts
Nav grozīts

Nav grozīts
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44.1 pants
(1) Pašvaldībai piederošā vai piekrītošā meža zeme
ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda likumā
noteiktajā kārtībā.
(2) Pašvaldībai ir tiesības pieņemt lēmumu par
atteikumu nodot privatizācijai vai atsavināšanai tai
piekrītošo vai piederošo meža zemi Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajos gadījumos,
kā arī gadījumos, kad meža zeme nepieciešama rekreācijas
vajadzībām.
45.pants
Koku ciršanas maksimālo apjomu hektāros un
kubikmetros sadalījumā pa valdošajām koku sugām, ko
atļauts nocirst galvenajā cirtē piecos gados, valsts mežiem
aprēķina Valsts meža dienests un apstiprina Ministru
kabinets.

Nav grozīts

Meža likuma 45.pants precizēts
45.pants
(1) Koku ciršanas maksimālo apjomu hektāros un sakarā
ar
paredzētajiem
kubikmetros sadalījumā pa valdošajām koku grozījumiem 9.pantā.
sugām, ko atļauts nocirst galvenajā cirtē piecos
gados, valsts mežiem aprēķina Valsts meža
dienests un apstiprina Ministru kabinets
(2) Ja galvenās cirtes vecumu sasniegušās
mežaudzēs sanitārajā cirtē saskaņā ar Valsts meža
dienesta sanitāro atzinumu nocirstā platība
pārsniedz 5 procentus no šā panta pirmajā daļā
noteiktās platības, Ministru kabinets pārskata
maksimāli pieļaujamo ciršanas apjomu galvenajā
cirtē.

XIII nodaļa. Zinātniskās izpētes meži
46.pants
(1) Zinātniskās izpētes meži ir izmantojami ilglaicīgu
zinātniskās izpētes objektu izveidošanai un uzturēšanai.
(2) Ieņēmumi no zinātniskās izpētes mežiem tiek
izmantoti šo mežu apsaimniekošanai saskaņā ar Valsts
meža dienesta budžetu.
47.pants

Nav grozīts
Nav grozīts
Nav grozīts
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Zinātniskās izpētes mežus pārvalda un apsaimnieko
Valsts meža dienests.
48.pants
Uz zinātniskās izpētes mežiem neattiecas:
1) koku ciršanas noteikumi;
2) meža reproduktīvā materiāla izmantošanas
noteikumi;
3) jaunas mežaudzes izveidošanas noteikumi;
4) meža aizsardzības noteikumi.
49.pants
Valsts meža zemi zinātniskās izpētes vajadzībām
piešķir un zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas
kārtību nosaka Ministru kabinets. Zinātniskās izpētes meži
tiek reģistrēti Meža valsts reģistrā.

Nav grozīts

Nav grozīts

XIV nodaļa. Atbildība par meža apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvo aktu pārkāpumiem
50.pants
(1) Par šā likuma un citu meža apsaimniekošanu un
izmantošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu
personas saucamas pie normatīvajos aktos noteiktās
atbildības.
(2) Personu saukšana pie administratīvās vai kriminālās
atbildības neatbrīvo šīs personas no pienākuma atlīdzināt
normatīvo
aktu
pārkāpumu
rezultātā
nodarītos
zaudējumus.
(3) Ja zaudējumus nodarījis meža īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs, pārkāpjot šo likumu un citus meža
apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošos normatīvos
aktus, Valsts meža dienests piedzen zaudējumu atlīdzību
par labu valstij.
(4) Zaudējumu noteikšanas kārtību reglamentē
Ministru kabinets.

Nav grozīts
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Pārejas noteikumi
25. Papildināt pārejas noteikumus ar 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. un 27.punktu šādā redakcijā:
„14. Šā likuma 41. un 42.pants stājas spēkā 2010.gada 1.oktobrī.
15. Līdz šā likuma 41. un 42.panta spēkā stāšanās brīdim meža zemes transformējamas saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra
noteikumiem Nr. 806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”.
16. Ministru kabinets līdz 2010.gada 30.septembrim izdod šā likuma 41.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.
17. Ministru kabinets līdz 2010.gada 30.septembrim izdod šā likuma 25.pantā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu
pieņemšanai ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:
1) 2001.gada 11.septembra noteikumi nr.398 „Meža atjaunošanas noteikumi”;
2) 2001.gada 6.marta noteikumi nr.108 „Meža ieaudzēšanas un plantāciju mežu noteikumi.
18. Ministru kabinets līdz 2010.gada 30.septembrim izdod šā likuma 28.pantā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu
pieņemšanai ir spēkā Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumi Nr.421 „Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās
situācijas izsludināšanu mežā”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.
19. Ministru kabinets līdz 2010.gada 30.novembrim izdod šā likuma 34.pantā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu
pieņemšanai ir spēkā Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumi Nr.590 „Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites
noteikumi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.
20. Ministru kabinets līdz 2010.gada 30.novembrim izdod šā likuma 13.pantā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu
pieņemšanai ir spēkā Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumi Nr.892 „Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs” un Ministru kabineta
2001.gada 8.maija noteikumi Nr.189 „Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.
21. Ministru kabinets līdz 2010.gada 30.novembrim izdod šā likuma 37.pantā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu
pieņemšanai ir spēkā Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumi Nr.189 „Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”, ciktāl tie nav
pretrunā ar šo likumu.
22. Ministru kabinets līdz 2010.gada 30.septembrim izdod šā likuma 43.1pantā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu
pieņemšanai ir spēkā Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.46 „Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām,
mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”
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23. Ministru kabinets līdz 2010.gada 30.septembrim izdod šā likuma 16.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.
24. Ministru kabinets līdz 2010.gada 30.novembrim izdod šā likuma 20.pantā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu
pieņemšanai ir spēkā Ministru kabineta 2003.gada 19.novembra noteikumi 648 „Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu”, ciktāl tie nav pretrunā
ar šo likumu.
25. Ministru kabinets līdz 2011.gada 30.jūnijam izdod šā likuma 38.5 panta pirmajā daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta
noteikumu pieņemšanai ir spēkā Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumi 819 „Parku ierīkošanas kārtība un apsaimniekošanas
pamatprincipi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.
26. Ministru kabinets līdz 2010.gada 30.novembrim izdod šā likuma 43.pantā trešajā daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta
noteikumu pieņemšanai ir spēkā Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumi Nr.313 „Meža attīstības fonda izveidošanas, pārvaldīšanas un
izlietošanas kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.
27. Ministru kabinets līdz 2010.gada 31.decembrim izdod šā likuma 35.1pantā minētos noteikumus.

