Noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada
18 decembra noteikumos Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā””
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un Projekta izstrādāts Saeimas 2016.gada 16.jūnija lēmuma “Par uzdevumiem,
projekta
spēkā kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu
stāšanās laiks
ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu” izpildei un lai izpildītu
Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēs 2015.-2020. gadam
izvirzīto mērķi īstenot meža vērtības palielināšanas pasākumus.
Izvērtējot normatīvo regulējumu par galvenās cirtes caurmēru Latvijā,
Igaunijā un citās Baltijas jūras valstīs un zinātnieku pētījumus par meža
gatavības modeļiem Latvijā, tika konstatēts, ka, lai nodrošinātu zemes
resursu efektīvu izmantošanu un veicinātu mežaudžu ražību, kā arī
palielinātu meža kapitālvērtību, ikgadējo tīro ienākumu gūšanas potenciālu
meža nozarē un meža nozares konkurētspēju, nepieciešams mainīt galvenās
cirtes caurmēra skaitliskās vērtības.
Vienlaikus, mainot galvenās cirtes caurmēru, paredzēts arī palielināt prasības
saistībā ar galvenās cirtes izpildi un meža atjaunošanu pēc kailcirtes, kad
mežaudze sasniegusi galvenās cirtes caurmēru, izpildes.
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums
Meža likuma Meža likuma 13. pants un Aizsargjoslu likuma 36. panta
ceturtās daļas 2. punkts;
Latvijas Republikas Saeimas 2016. gada 16. jūnija paziņojums "Par
uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko
aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu" (Latvijas
Republikas
Saeimas
ilgtspējīgas
attīstības
komisijas
lēmuma
2.9. apakšpunkts);
Ministru prezidenta 2016. gada 1. jūlija rezolūcija Nr. 12/2016-JUR-117.
2. Pašreizējā
Saeima 2016.gada 16.jūnijā pieņēma lēmumu “Par uzdevumiem, kas
situācija
un veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu
problēmas, kuru ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu”.
risināšanai tiesību Atbilstoši Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmuma "Par
akta
projekts uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko
izstrādāts, tiesiskā aktīvu
ilgtspējīgu,
efektīvu
un
racionālu
apsaimniekošanu"
regulējuma
2.9.apakšpunktam Zemkopības ministrijai, lai samazinātu administratīvo
mērķis un būtība slogu un uzlabotu kopējo meža nozares konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību,
tika uzdots izvērtēt meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu
efektivitāti un ietekmi uz mežsaimniecības ekonomisko dzīvotspēju
salīdzinājumā ar citām valstīm, kurās ir līdzvērtīgs vai lielāks meža
audzēšanai izmantotās zemes īpatsvars un kokrūpniecības potenciāls, un
sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu efektivitātes uzlabošanai.
Lai izpildītu Saeimas lēmumā ietverto uzdevumu, kā arī sasniegtu Meža un
saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu 2015.–2020. gadam politikas mērķa
„1.Latvijas mežu apsaimniekošana ir ilgtspējīga un starptautiski atzīta”
plānoto darbības rezultātu „1.1.1.1.Atbalstīta un īstenota meža vērtības
palielināšana, tai skaitā nodrošināta meža apsaimniekošanas CO2 piesaistes
mērķa izpilde”, Zemkopības ministrija sadarbībā ar zinātniekiem un meža
nozares pārstāvjiem vairākās sanāksmēs ir izvērtējusi esošo situāciju un
ZManot_141218_nodevas

2
zinātniskos pētījumus par normatīvā regulējuma ietekmi un iespējamiem
risinājumiem šī regulējuma efektivitātes pilnveidošanai.
Tā kā mežsaimniecība (meža apsaimniekošana) var atstāt ietekmi uz vidi,
Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu 2015.–2020. gadam
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatā ietverts
mežsaimniecības vispārējās ietekmes novērtējums (3.3.2. punkts) saistībā ar
šādiem vides aspektiem: ietekme uz meža resursiem, ietekme uz meža
bioloģisko daudzveidību, ietekme uz augsnes, gaisa un ūdeņu kvalitāti,
ietekme uz ainavu un kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī ietekme uz klimata
pārmaiņām. Vispārējā ietekme vērtēta katram meža apsaimniekošanas
posmam (pasākumam) atsevišķi.
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats pieejams vietnē
https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/mezhi/meza%20pamatnostadnes/
Vides_parskats.pdf. Veikts arī Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas
novērtējums, pieejams https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/mezhi/
meza%20pamatnostadnes/1_pielikums.pdf
Noteikumu projekts sagatavots, lai izpildītu Meža un saistīto nozaru attīstības
pamatnostādnēs 2015.-2020. gadam izvirzīto mērķi īstenot meža vērtības
palielināšanas pasākumus. Noteikumu projektā ietvertās normas ir vērstas uz
meža vērtības palielināšanu. Tāpēc noteikumu projektā, ar kuru tiek īstenots
politikas plānošanas dokumentā par stratēģisko ietekmi uz vidi noteiktais,
nav nepieciešams ietvert atsevišķu stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu.
Noteikumu projekta izstrādes un saskaņošanas gaitā tika analizēti dabas
aizsardzības nevalstisko organizāciju minētie riska faktori, ko varbūtēji var
izraisīt noteikumu projekta stāšanās spēkā. Tos izvērtējot, tika secināts, ka:
1) attiecībā uz mežaudzes struktūras vienkāršošanos, lielāku dimensiju koku
pieejamības samazināšanos un lielāko dimensiju (caurmērs virs 30 cm)
mirušās koksnes apjoma samazināšanos vienvecuma mākslīgi veidotās
audzēs resno dimensiju (caurmērs virs 30 cm) koku skaits galvenās cirtes
vecumā un normatīvo aktu grozījumos piedāvāto mērķu caurmēru vecumā ir
lielāks salīdzinājumā ar dabiski veidotām dažādvecuma audzēm;
2) attiecībā uz traucējuma un mežizstrādes izpostīto putnu ligzdu skaita
palielināšanos kopējais ikgadējais ciršanas apjoma kāpums prognozējams
aptuveni 0,5 milj. m3 gadā vai 1670 ha/gadā, kas ir aptuveni 10 % no ikgadējā
ciršanas apjoma. Ar pašreizējo normatīvo aktu regulējumu ilgtspējīgā
galvenās cirtes platība ir 2,006 procenti no kopējās privātajām un
juridiskajām personām piederošās platības. Ieviešot grozījumus normatīvajos
aktos, tā tiktu palielināta par 0,05 līdz 2,06 procenti, un tas ir uzskatāms par
nenozīmīgu pieaugumu, jo nepārsniedz ikgadējā koku ciršanas apjoma
svārstības;
3) nav paredzama būtiska vecāku (vairāk par 60–70 gadiem) mežu īpatsvara
samazināšanās caurmēra samazināšanas dēļ. Kopumā nedaudz palielināsies
jaunaudžu aizņemtā platība;
4) attiecībā uz mežu fragmentācijas palielināšanos un ekspansīvu sugu
savairošanos galvenās cirtes mērķa caurmēra maiņa neskar esošo atbilstoši
normatīvajiem aktiem izveidoto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un
mikroliegumu tīklu, un, stājoties spēkā ierosinātajiem normatīvā akta
grozījumiem, galvenās cirtes platība (priedes, egles, bērza 1.–3. bonitātes
audzes) palielinātos nebūtiski – par 0,05 procentiem vai līdz 2,06 procentiem
no kopējās privātajām un juridiskajām personām piederošās mežu platības;
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5) attiecībā uz meža ekosistēmas struktūras vienkāršošanos iespējamais risks
attiecas uz prasību mežu obligāti atjaunot, stādot augstvērtīgu materiālu
cirsmās, kas notikušas pēc caurmēra. Tas samazinās skujkoka audžu
samazināšanās tendences privātajos mežos un ir vērtējams kā pozitīvs
pienesums;
6) attiecībā uz grūtībām nodrošināt biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokli
aprēķinu rezultāti liecina, ka ilgtermiņā veidosies tāda vecuma struktūra, kad
katrā desmitgadē aizņemto audžu platība vidēji būs 13,24 ± 5 % no kopējās
platības. Tas norāda uz līdzsvarotu vecuma struktūru;
7) attiecībā uz varbūtējām grūtībām nodrošināt ekoloģisku saikni starp
bioloģiski augstvērtīgiem mežiem un iespējām veidot ekoloģiski funkcionālu
dabas aizsardzības teritoriju sistēmu galvenās cirtes caurmēra maiņa neskar
esošo atbilstoši normatīvajiem aktiem izveidoto īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju un mikroliegumu tīklu.
Valsts mežos koku ciršanas maksimālo apjomu hektāros un kubikmetros
sadalījumā pa valdošajām koku sugām, ko atļauts nocirst galvenajā cirtē
piecos gados, valsts mežiem aprēķina VMD un apstiprina Ministru kabinets.
VMD aprēķinus veic atbilstoši Meža un saistīto nozaru attīstības
pamatnostādnēs 2015.–2020. gadam noteiktajiem maksimāli pieļaujamā
koku ciršanas apjoma noteikšanas pamatprincipiem. Aprēķiniem tiek
izmantoti VMD vēsturiski lietotie aprēķinu vienādojumi, tāpēc galvenās
cirtes caurmēra maiņa neietekmē koku ciršanas apjomu valsts mežos.
Lai mazinātu iespējamu koku ciršanas apjoma pieaugumu, protokollēmuma
projektā paredzēts, ka, sagatavojot rīkojuma projektu “Par koku ciršanas
maksimāli pieļaujamo apjomu 2021.–2025. gadam” apstiprināšanai Ministru
kabinetā, koku ciršanas maksimāli pieļaujamā apjoma aprēķiniem jāizmanto
līdzšinējā Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēs 2015. – 2020.
gadam noteiktā metodika. Priekšlikumi par kopējā maksimāli pieļaujamā
koku ciršanas apjoma valsts mežos galvenajā cirtē noteikšanu līdz
2040. gadam ir pretrunā ar Meža likuma 45. panta pirmo daļu, kas paredz ik
pēc pieciem gadiem Valsts meža dienestam aprēķināt un Ministru kabinetam
apstiprināt koku ciršanas maksimālo apjomu galvenajā cirtē valsts mežiem.
Tāpēc protokollēmums attiecināts tikai uz nākamo piecu gadu periodu.
Papildus tam atbilstoši Meža likuma 31.1 panta pirmajai daļai Valsts meža
apsaimniekošana notiek saskaņā ar meža apsaimniekotāja izstrādātu un
attiecīgās institūcijas vai apsaimniekotāja valdes apstiprinātu meža
apsaimniekošanas plānu, nodrošinot koksnes resursu maksimāli vienmērīgu
un ilgtspējīgu izmantošanu, radot labvēlīgu vidi ekonomikas attīstībai,
saglabājot meža ekoloģisko vērtību un apmierinot sabiedrības sociālās
vajadzības.
Izvērtējot normatīvo regulējumu par galvenās cirtes caurmēru Latvijā,
Igaunijā un citās Baltijas jūras valstīs un zinātnieku pētījumus par meža
gatavības modeļiem Latvijā, tika konstatēts, ka, lai nodrošinātu zemes
resursu efektīvu izmantošanu un veicinātu mežaudžu ražību, kā arī
palielinātu meža kapitālvērtību, ikgadējo tīro ienākumu gūšanas potenciālu
meža nozarē un meža nozares konkurētspēju, nepieciešams mainīt galvenās
cirtes caurmēra skaitliskās vērtības. Atbilstoši Latvijas Lauksaimniecības
universitātes pētījumiem par galvenās cirtes parametru noteikšanu, mainot
galvenās cirtes caurmēru, meža kapitālvērtību iespējams palielināt par 440
miljoniem euro, ja vien notiek mērķtiecīga meža atjaunošana ar saimnieciski
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vērtīgāku meža reproduktīvo materiālu. Šādas izmaiņas ikgadējo tīro
ienākumu gūšanas potenciālu var palielināt par 12 miljoniem euro.
.
Vienlaikus, mainot galvenās cirtes caurmēru, paredzēts arī palielināt prasības
saistībā ar galvenās cirtes izpildi un meža atjaunošanu pēc kailcirtes, kad
mežaudze sasniegusi galvenās cirtes caurmēru, izpildes. Lai precizētu meža
atjaunošanas prasības pēc kailcirtes mežaudzē, kas sasniegusi galvenās cirtes
caurmēru, Zemkopības ministrija reizē ar šo noteikumu projektu, ir
sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru
kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 308 "Meža atjaunošanas, meža
ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi””.
Lai arī cirtes caurmēra samazinājums paplašinās meža teritorijas, kurās būs
potenciāli iespējama galvenā cirte, tomēr izvirzot pastiprinātas prasības meža
atjaunošanai, t.i., stādot augstvērtīgu meža reproduktīvo materiālu, kas ir
finansiāli ietilpīgs, netiek prognozēts, ka mežizstrādes apjoms būtiski
palielināsies. Normatīvo aktu grozījumu efekts būs novērojams ilgākā
termiņā, jo aktīvo mežu īpašnieku vidū veicinās produktīvu mežaudžu
veidošanu ar saimnieciski vērtīgām koku sugām, turklāt ar tādu
stādmateriālu, kas vairāku desmitgažu garumā izstrādāts sadarbībā ar
Latvijas mežzinātniekiem.
Ņemot vērā dabas aizsardzību pārstāvošo nevalstisko organizāciju viedokli,
noteikumu projektā paredzēts palielināt atstājamo ekoloģisko koku skaitu,
nosakot, ka kailcirtē, kad mežaudze sasniegusi galvenās cirtes caurmēru,
piecu patlaban noteikto ekoloģisko koku vietā saglabā astoņus ekoloģiskos
kokus un četru sauso koku vietā saglabā 10 sausos kokus, ja tādi mežaudzē
ir. Meža īpašnieks var saglabāt arī vairāk ekoloģisko koku, bet tā nav obligāti
piemērojama prasība un par to turpmāk var diskutēt kā par kompensējamu
pasākumu.
Noteikumu Nr.935 29. punktā noteikts, kuras mežaudzes atzīstamas par
neproduktīvām. Patlaban saskaņā ar 29.4.apakšpunktu par neproduktīvām
atzīst mežaudzi līdz sešu metru augstumam, kurā vairāk nekā 60 procentu
koku ir meža dzīvnieku, kaitēkļu, stumbra vai sakņu slimību bojāti. Dabā ir
konstatēts, ka apšu mežaudzes tiek būtiski bojātas arī pēc sešu metru
augstuma, tāpēc noteikumu Nr.935 29. punktu nepieciešams papildināt,
nosakot, ka par neproduktīvām var atzīt arī apšu mežaudzi līdz 20 gadu
vecumam, kurā vairāk nekā 60 procentu koku ir meža dzīvnieku, kaitēkļu,
stumbra vai sakņu slimību bojāti un audzes nebojāto kociņu skaits vai
šķērslaukums ir mazāks par mežaudzes pirmajā stāvā augošo koku minimālā
koku skaita vai minimālā šķērslaukuma skaitlisko vērtību (noteikumu
projekta 6.punkts).
Ir konstatēts, ka pēdējos gadu desmitos koku augšanas gaita Eiropā ir
mainījusies. 2004. gadā Latvijā tika uzsākta meža statistiskā inventarizācija,
Latvijas teritorijā regulārā tīklā iekārtojot vairākus tūkstošus
parauglaukumus, un atkārtoti, ik pa pieciem gadiem, tajos pārmērot mežaudzi
raksturojošos rādītājus, tiek iegūta informācija par mežaudzi raksturojošo
rādītāju dimensiju pārmaiņām. Eksperimentālie ilglaicīgo parauglaukumu
mērījumi un meža statistiskās inventarizācijas mērījumi ir devuši
informāciju, kas ļauj izstrādāt jaunus augšanas gaitas modeļus, kuri atspoguļo
mežaudžu augšanas gaitu konkrētā periodā. LVMI “Silava” notikuši pētījumi
ZManot_141218_nodevas

5
“Mežaudžu augšanas gaitas un pieauguma noteikšana, izmantojot pārmērītos
meža statistiskās inventarizācijas datus (Donis, 2015) un “Augšanas gaitas
modeļu pilnveidošana” (Donis, 2016).
Zinātnieku pētījumos ir pierādīts, ka mežaudze veiksmīgi aug arī ar daudz
mazāku sākotnējo koku skaitu, nekā šobrīd noteikts. Minimālais
šķērslaukums ir mazākais mežaudzes šķērslaukums, kāds nepieciešams, lai
būtu iespējama turpmāka produktīva mežaudzes attīstība, bet kritiskais
šķērslaukums ir mežaudzes šķērslaukuma robežvērtība, par kuru mazākas
vērtības gadījumā nav iespējama mežaudzes apmierinoša attīstība un
mežaudze ir atjaunojama. Ņemot vērā zinātnieku pētījumu rezultātus un to,
ka vienlaikus ar šo noteikumu projektu apstiprināšanai tiek virzīts Ministru
kabinetā noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada
2. maija noteikumos Nr. 308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un
plantāciju meža noteikumi”, kuros paredzēts samazināt meža atjaunošanai un
meža ieaudzēšanai sākotnēji nepieciešamo koku skaitu, ir jāizdara grozījumi
arī noteikumu Nr. 935 1. un 2. pielikumā, mainot mežaudzes minimālo un
kritisko šķērslaukumu (noteikumu projekta 11.punkts).
Noteikumu projektam var būt nozīmīga ietekme CO2 piesaistes palielināšanā,
kas tiks panākta, nevis ieguldot valsts līdzekļus, bet gan dodot iespēju meža
īpašniekam efektīvāk apsaimniekot meža zemi. Lielākā ietekme uz CO2
piesaistes palielināšanu ir noteikumu projektā paredzētajai galvenās cirtes
caurmēra samazināšanai un prasībai pēc cirtes mežaudzi atjaunot ar
augstvērtīgu selekcionētu stādāmo materiālu. Zinātniskos pētījumos secināts,
ka mežaudzēs, kas atjaunotas ar selekcionētu stādāmo materiālu, neatkarīgi
no meža tipa valdaudzes koku krāja ir vidēji par 26 % lielāka. Vidējais
stumbra koksnes papildu pieaugums ir 0,47 m3 uz ha1 gadā vai 60 tonnas CO2
uz ha-1 (0,59 tonnas CO2 uz ha-1 gadā).
Saskaņā ar pētījumu rezultātiem vislielāko ikgadējo efektu rada selekcionēta
bērza stādāmā materiāla izmantošana (1,93 tonnas CO2 ha-1 gadā 1. bonitātes
audzēs). Sliktākos augšanas apstākļos (3. un 4. bonitātes audzēs) būtiski
lielāku papildu efektu rada priežu selekcionētā stādāmā materiāla
izmantošana. Selekcijas efekta aprēķinā nav ietverta ietekmes uz aprites
ilgumu, jo tā daļēji pārklājas ar papildu krājas pieauguma veidošanās efektu.
Neizdarot grozījumus noteikumos un samazinoties mežizstrādes intensitātei,
palielinātos oglekļa uzkrājums dzīvajā biomasā īstermiņā. Tomēr ilgtermiņā
šāds risinājums radītu lielākas SEG emisijas no koksnes atmiruma un to
ekonomiskais potenciāls tiktu zaudēts. Latvijā gandrīz viena trešdaļa meža ir
pārsniegusi galvenās cirtes vecumu un atbilst reģeneratīvas mežizstrādes
kritēriju sliekšņa vērtībām. Šādu mežu spēja uzkrāt oglekli ir mazāka nekā
jauniem un vēl neizaugušiem mežiem.
Noteikumu projektā paredzēti arī tehniski precizējumi cirsmas skicē un
apliecinājuma veidlapā (noteikumu projekta 13. un 17. punkts), turklāt
atbilstoši šā gada 8.augustā pieņemtajiem grozījumiem Meža likumā
precizēts noteikumu Nr.935 51. punkts.
Situācijas izvērtēšanai un noteikumu projekta sagatavošanai izmantoti šādi
zinātniski avoti:
1) Donis J. (projekta vad.) 2015. Mežaudžu augšanas gaitas un pieauguma
noteikšana, izmantojot pārmērītos meža statistiskās inventarizācijas datus.
www.silava.lv;
ZManot_141218_nodevas

6
2) Donis J., 2016. Augšanas gaitas modeļu pilnveidošana. www.silava.lv;
3) Jansons Ā. (projekta vad.), 2011.–2015. Mežsaimniecības pielāgošana
klimata
izmaiņām.
(http://www.lvm.lv/images/lvm/Petijumi_un_publikacijas/
Petijumi/MS_pielagosana_klimata_izmainam_20102015_kopsavilkums.pdf);
4) VARAM, LVMI Silava un LLU pētījums „Risku un ievainojamības
novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana lauksaimniecības un
mežsaimniecības jomā” (Ā. Jansons un citi. 2016.). www.varam.lv;
5) LVMI „Silava”zinātnieki Valsts pētījumu programmā „Meža un zemes
dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas
(ResProd). www.silava.lv;
6) Nacionālais Meža monitorings. www.silava.lv;
7) J.Donis, P.Zālītis, D.Ruņģis, T.Gaitnieks, J.Jansons. Četri mežzinātņu
motīvi. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2014;
8) P.Zālītis, Z.Lībiete, J.Jansons. Kokaudžu augšana mūsdienīgi veidotās
jaunaudzēs. Salaspils: LVMI Silava, DA AA „Saule”, 2017;
9) Skudra, P., Dreimanis, A.,. Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne,
1993;
10) Informācija par zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un
mežsaimniecības (LULUCF) darbībām Latvijā. Ziņojums saskaņā ar lēmuma
Nr. 529/2013/ES par LULUCF darbībām 10. pantu iesniegšanai Eiropas
komisijai;
11) Lazdiņš A. Mežsaimniecisko darbību ietekme uz siltumnīcefekta gāzu
emisijām un CO2 piesaisti. Silava, 2015.
12) Dr.silv. D.Dubrovska, Dr.silv. J.Krūmiņa, Mg.sc.ing. S.Daģa
prezentācija “Galvenās cirtes parametru noteikšana” 2017.gada 18.aprīļa
seminārā un 5.jūlija Meža konsultatīvās padomes sēdē (www.zm.gov.lv/);
13) Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamie biotopi Latvijā.
Noteikšanas
metodika.
Latvijas
Dabas
fonds
Rīga,
2010
(http://www.varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/dabas_aizsardzibas_joma/
?doc=10539
Minētās problēmas noteikumu projekts atrisinās pilnībā.
3. Projekta izstrādē Valsts meža dienests, Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava”, AS
iesaistītās
“Latvijas valsts meži” un Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
institūcijas
un Zemkopības ministrija 2017. gada 18. aprīlī organizēja semināru un ar
publiskas
noteikumu projektu un tā zinātnisko pamatojumu iepazīstināja SIA „Rīgas
personas
meži”, Latvijas Dabas fondu, Latvijas Ornitoloģijas biedrību, Latvijas
kapitālsabiedrības Mežizstrādātāju savienību, nodibinājumu Pasaules Dabas fonds, Latvijas
Pašvaldību savienību un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju..
4. Cita informācija Nav
II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
1. Sabiedrības mērķgrupas, Noteikumu projekts attiecas uz 135 000 zemes īpašnieku vai
kuras tiesiskais regulējums tiesisko valdītāju (pēc Valsts zemes dienesta datiem).
ietekmē
vai
varētu
ietekmēt
2. Tiesiskā
regulējuma Projekts šo jomu neskar.
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ietekme uz tautsaimniecību
un administratīvo slogu
3. Administratīvo izmaksu Projekts šo jomu neskar.
monetārs novērtējums
4. Atbilstības
izmaksu Projekts šo jomu neskar.
monetārs novērtējums
5. Cita informācija
Nav.
III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Projekts šo jomu neskar.

1.

2.
3.

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Nepieciešamie saistītie tiesību Projekts ir saistīts ar Ministru kabineta noteikumu
aktu projekti
projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada
2. maija noteikumos Nr. 308 "Meža atjaunošanas, meža
ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi””, kas
izsludināts šā gada 15. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē
(prot. Nr.23 47.§ VSS-650). Noteikumu projekti ir
saistīti attiecībā uz meža atjaunošanas prasībām pēc
kailcirtes, mežaudzei sasniedzot galvenās cirtes
caurmēru. Arī noteikumu projekta 10.punkts paredz
grozīt noteikumu Nr.935 1.un 2.pielikumu, kuros
noteikts mežaudzes minimālais un kritiskais
šķērslaukums, kas savukārt ir saistīts ar noteikumu
projektā “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada
2. maija noteikumos Nr. 308 "Meža atjaunošanas, meža
ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”” paredzēto
minimālā koku skaita maiņu, atjaunojot vai ieaudzējot
mežaudzi.
Atbildīgā institūcija
Zemkopības ministrija
Cita informācija
Projekts ir saistīts ar Zemkopības ministrijas sagatavoto
Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos
Nr. 308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un
plantāciju meža noteikumi””, tāpēc abi Ministru
kabineta noteikumu projekti apstiprināšanai virzāmi
vienlaikus.
V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Projekts šo jomu neskar.

1.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Plānotās sabiedrības līdzdalības Noteikumu projekta izstrādē iesaistījās meža nozares
un komunikācijas aktivitātes nevalstiskās institūcijas – Latvijas Meža īpašnieku
saistībā ar projektu
biedrība, Latvijas Kokrūpniecības federācija, Par
noteikumu projektu tika organizēts informatīvs seminārs
meža nozares interešu grupām un dabas aizsardzības
jomas nevalstiskajām organizācijām.
ZManot_141218_nodevas
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2.

3.

Par noteikumu projektu notikušas diskusijas Meža
konsultatīvās padomes sanāksmēs 2017. gada 5.jūlijā,
19.jūlijā, 18.augustā un 1.novembrī, turklāt 19.jūlija
sanāksme organizēta ar objektu apskati dabā.
Kopumā ar dažādām sabiedrības grupām diskutēts 26
sanāksmēs, sēdēs un semināros.
Sabiedrības līdzdalība projekta Noteikumu projekts ievietots Zemkopības ministrijas
izstrādē
tīmekļa
vietnē
www.zm.gov.lv
sabiedriskajai
apspriešanai.
Sabiedrības līdzdalības rezultāti Par noteikumu projektu un tā anotāciju saņemti pozitīvi
atzinumi no Latvijas Darba devēju konfederācijas,
Latvijas Mežu sertifikācijas padomes, Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomes, AS “Latvijas Valsts
meži”, Latvijas Meža īpašnieku biedrības un Latvijas
Kokrūpniecības federācijas, un sagatavotos grozījumus
pozitīvi ir novērtējušas SIA “Agro Aizkalni”, asociācija
“Latvijas koks”, mežsaimnieku apvienība “Krāslava” un
SIA “PK Mežs”
Latvijas Kokrūpniecības federācija ir izteikusi atbalstu
mainīt galvenās cirtes caurmēra skaitliskās vērtības, tās
tuvinot
Skandināvijas
un
Igaunijas
meža
apsaimniekošanas nosacījumiem, bet ieviešot jaunu
prasību par šādu platību atjaunošanu ar augstvērtīgu
stādāmo materiālu, lai veicinātu kvalitatīvāku un
produktīvāku mežaudžu veidošanu, labāku CO2 piesaisti
un līdzsvara saglabāšanu no sugu īpatsvara viedokļa.
Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” atbalsta
noteikumu projektu un norāda, ka sagatavotie
priekšlikumi mazina birokrātisko slogu meža īpašniekiem
un stiprina meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas iespējas –
palielina mežaudžu ražību, vienlaikus arī palielinot meža
spēju piesaistīt CO2, Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera atbalsta noteikumu projektu un
uzskata, ka koku ciršanas pēc galvenās cirtes caurmēra
sasaistīšana ar pienākumu atjaunot mežu sējot vai stādot
dod iespēju Latvijas mežus atjaunot ar kvalitatīvu
stādāmo materiālu, kas izaudzēts Latvijā, un tas sekmētu
arī stabilu darba apjomu meža atjaunošanas darbos
iesaistītajiem uzņēmējiem. Priekšlikums par galvenās
cirtes caurmēra samazināšanu ir savlaicīgs un atbalstāms,
jo Latvijas koksnes produkcija konkurē ar tādu valstu
koksni, kurās koku ciršanas vecums un caurmērs vispār
netiek noteikts vai tas ir mazāks nekā Latvijā. Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera uzskata, ka nedrīkst
saglabāt apstākļus, kad Latvijas meža nozares produkcija
jau tās sākuma posmā atrodas sliktākā konkurences
situācijā salīdzinājumā ar citām Baltijas jūras reģiona
valstīm.
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4.

1.
2.

3.

Cita informācija

Par noteikumu projektu saņemti iebildumi no tādām
nevalstiskajām organizācijām un privātpersonām kā
nodibinājums „Pasaules dabas fonds”, Vides aizsardzības
klubs, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Vides konsultatīvā
padome un Pārresoru koordinācijas centrs, Valtera Kinnas
kolektīvais iesniegums, ko parakstījuši Dr. ģeogr., prof.
Olģerts Nikodemus, Dr. biol., prof. Guntis Brūmelis un
mag. biol. Valters Kinna (turpmāk – kolektīvais
iesniegums), kā arī iesniegumi ar iebildumiem no Janas
Vērdiņas un Lienes Eglājas.
Kolektīvā iesnieguma autori iebilst pret noteikumu
projektā
paredzēto
galvenās
cirtes
caurmēra
samazināšanu, norādot, ka varētu sākties caurmērā
mazāku koku masveida ciršana, tā neļaujot izveidoties un
saglabāties bioloģiski veciem, resniem kokiem (un arī
atmirušajai koksnei), tā ka galu galā tiks apdraudēta
daudzu tādu Latvijas īpaši aizsargājamo sugu izplatība
Latvijā un Eiropā, kuras ir tieši atkarīgas no šādiem
kokiem. Kolektīvajā iesniegumā arī norādīts, ka šāds
caurmēra samazinājums, kaut arī izdevīgs no koksnes
ieguves viedokļa, var būtiski negatīvi ietekmēt teritorijas,
kas pašvaldību plānojumos patlaban paredzētas tūrismam,
rekreācijai, dabas aizsardzībai vai citiem mērķiem, tāpēc
var rasties arī nozīmīgi ekonomiski zaudējumi, ar kuriem
pašvaldības var nebūt rēķinājušās.
Liene Eglāja savā iesniegumā iebilst pret grozījumu
tālāku virzību, ciktāl tie attiecas uz galvenās cirtes
caurmēra samazināšanu, norādot uz nepieciešamību
izvērtēt grozījumu ietekmi uz vidi.
Nav

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Projekta
izpildē
iesaistītās Valsts meža dienests
institūcijas
Projekta izpildes ietekme uz Noteikumu projektam nav ietekmes uz Valsts meža
pārvaldes
funkcijām
un dienesta funkcijām un struktūru.
institucionālo struktūru.
Saistībā ar noteikumu projektu izpildi nav nepieciešams
Jaunu institūciju izveide, esošu veidot jaunas, ne arī likvidēt vai reorganizēt esošas
institūciju
likvidācija
vai institūcijas.
reorganizācija, to ietekme uz Noteikumu projektu izpilde neietekmēs institūcijām
institūcijas cilvēkresursiem
pieejamos cilvēkresursus.
Cita informācija
Nav.

Zemkopības ministrs
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Pamovska 67027101
lelda.pamovska@zm.gov.lv
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