SIA ―Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs‖ filiāles

Meža konsultāciju
pakalpojumu centrs
Sēlijas nodaļas vadītāja vietniece
Jekaterīna Blaua
mob. 26534704

Aktualitātes meža nozares likumdošanā
• Grozījumi ―Meža likumā ‖–01.01. 2012.
(atsevišķiem pantiem paredzēts atšķirīgs spēkā stāšanās termiņš)
• ES atbalsts – grozījumi un termiņi
• ―Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža
noteikumi‖ – 02.05.2012.
• Jauni noteikumi par koku ciršanu mežā – 01.01.2013.
• Koku ciršana ārpus mežā
Citi noteikumi t.sk.
–
–
–

―Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā‖
―Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā‖
―Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas
kārtību‖

“Grozījumi Meža likumā”
(“LV”, 173(4571), 02.11.2011.)

spēkā ar 2012.gada 1. janvāri
(atsevišķiem pantiem paredzēts
atšķirīgs spēkā stāšanās termiņš)

Meža likuma objekts
I Izmainīta meža definīcija:

Mežs — ekosistēma visās tās attīstības
stadijās, kur galvenais organiskās masas
ražotājs ir koki, kuru augstums konkrētajā
vietā var sasniegt vismaz piecus metrus un
kuru pašreizējā vai potenciālā vainaga
projekcija ir vismaz 20 procentu no mežaudzes
aizņemtās platības;

Meža likuma objekts
II Precizēts likuma objekts:
1. zeme, kas reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā kā mežs;
2. cita zemes lietošanas kategorijas 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
(stājas spēkā ar 2015. g.1. janv.);
3. mežā ietilpstošie pārplūstošie klajumi un lauces, tam
piegulošie un tajā ietilpstošie meža infrastruktūras objekti un
purvi (mežam piegulošo purvu platības uzskatāmas par piegulošām, ja
zemes vienības zemes robežu vai situācijas plānā tās no meža neatdala
platība ar atšķirīgu zemes lietošanas veidu).

Meža likuma objekts
Līdz 2015.gada 1. janvārim zemē,
kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs,
kokus cērt šā likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā.
8.pants
(1) Ministru kabinets izdod noteikumus par koku ciršanu ārpus meža.
Noteikumos nosaka:
1) kārtību koku ciršanai ārpus meža;
2) metodiku zaudējumu aprēķināšanai par koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā;
3) gadījumus, kad zaudējumu atlīdzība netiek noteikta.
(2) Vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas
un ciema teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības
samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.
Zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās pašvaldības budžetā.

Meža likuma objekts
III Nosacījumi
1) Uz zemes vienību, kuras Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrētais lietošanas veids ir mežs ar platību
ne lielāku par 0,12 hektāriem (izņemot gadījumus, kad mežs atrodas
uz valsts meža zemes), ja uz tās atrodas būves un tā aizņem teritoriju,
kuru vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēts (atļauts)
izmantot apbūvei, attiecas vienīgi šā likuma I, XI un XII nodaļa
(Vispārīgie noteikumi, meža zemes transformācija, meža valsts pārvalde).

2) Uz mežu aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem neattiecas koku
ciršanas un meža atjaunošanas prasības.
Uz mežu aizsargjoslās gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar
nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem neattiecas tikai koku
ciršanas prasības.

Meža likuma objekts
IV Noteikti izņēmumi, ko

neuzskata par mežu

1)

zemi, ko aizņem esošu autoceļu zemes nodalījuma josla,
dzelzceļa zemes nodalījuma josla, elektrisko tīklu un
elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju trase, gāzes vadu,
naftas vadu trase, ūdensvadu trase un kapsēta, kā arī mākslīgas
vai dabiskas izcelsmes koku rindu, kuras platums ir mazāks
par 20 metriem, augļu dārzu, parku, kokaudzētavu;

2)

atsevišķi no meža esošu platību, kas atbilst meža
definīcijai šā likuma izpratnē un ir mazāka par 0,5
hektāriem

MEŽS

Lauksaimniecībā neizmantota zeme
Teritoriālais plānojums

Inventarizācija
http://www.vmd.gov.lv/?sadala=422

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
http://www.zmni.lv/lv/page/regionalas-nodalas

Plantācijas
/enerģētiskās koksnes
plantācijas/

Meža ieaudzēšana
/apmežošana/
P 3000
E B Ma A Ba 2000
Citas sugas – nav ierobežots

Lauksaimniecības zeme

Plantāciju meži
P ne mazāk 1000
E B Ma A
Pārējās

800
500

Cirtmets ne mazāk kā 15 gadi

Meža zeme

ZMNĪ

Aizkraukles sektors
Aizkraukles sektors
Salaspils, Rīgas iela 113, 210.kab.
Sektora vadītājs Juris Zālītis
Tālrunis:
26658604, 67942120
Fakss:
67940067
e-pasts: juris.zalitis@zmni.lv
Pieņemšanas laiki: otrdien un ceturtdien 8:30-12:00, 12:30-17:00

ZMNĪ
Jēkabpils sektors
Jēkabpils sektors
Jēkabpils, Jaunā iela 79c, 1.st.

Sektora vadītāja Lūcija Deināte
Tālrunis: 27844193
Fakss: 65233424
e-pasts: lucija.deinate@zmni.lv
Pieņemšanas laiki: otrdien un ceturtdien 9:00-16:30

Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek zemi,
kuru aizņem atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk – nodoklis) neapliek zemi, kuru aizņem
atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes.
2. Noteikumi attiecas uz mežaudzēm, kuras Valsts meža dienests atzinis par atjaunotām vai ieaudzētām (turpmāk –
mežaudzes) un kurās valdošās koku sugas koku vecums kārtējā taksācijas gadā nepārsniedz:
2.1. skuju kokiem – 40 gadu,
2.2. cietajiem lapu kokiem – 40 gadu,
2.3. mīkstajiem lapu kokiem (izņemot baltalksni) – 20 gadu,
2.4. baltalksnim – 10 gadu.
3. Ar nodokli neapliek meža zemi, kuru aizņem mežaudzes, ja tajā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir veikta meža
inventarizācija.
4. Valsts meža dienests par zemi, kuru aizņem mežaudzes un kuru neapliek ar nodokli, sagatavo šādu informāciju (par katru
zemes vienību):
4.1. mežaudzes platība,
4.2. mežaudzes ballhektāru summa,
4.3. mežaudzes ballhektāru summas samazinājums.
5. Valsts meža dienests šo noteikumu 4.punktā minēto informāciju iesniedz Valsts zemes dienestā šādos termiņos:
5.1. par prognozēto stāvokli uz nākamā taksācijas gada 1.janvāri – līdz kārtējā taksācijas gada 1.aprīlim,
5.2. par stāvokli uz kārtējā taksācijas gada 1.oktobri – līdz kārtējā taksācijas gada 15.novembrim. Mežaudzes vecumu nosaka
pēc stāvokļa uz nākamā taksācijas gada 1.janvāri.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 27.06.2006. noteikumiem nr.525)
6. Valsts zemes dienests ar nodokli neapliekamo zemi, ko aizņem mežaudzes, reģistrē Nekustamā īpašuma valsts kadastrā un
aktualizēto informāciju iesniedz pašvaldībām.
7. Valsts meža dienests informāciju par zemi, kuru aizņem mežaudzes, iegūst Meža valsts reģistrā.

Meža inventarizācija
Pamata problēma līdz grozījumu pieņemšanai:
Sabiedrībai bija noteikts nepamatoti liels administratīvais slogs un birokrātiskās procedūras apjoms,
likumā, nosakot meža īpašniekiem kā obligātu prasību par saviem līdzekļiem veikt atkārtotu meža
inventarizāciju (reizi 10 gados)

Likumā noteikts, ka :

• meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs savā īpašumā nodrošina
pirmreizēju meža inventarizāciju, kā arī reizi 20 gados un
normatīvajos aktos noteiktajos citos gadījumos veic atkārtotu
meža inventarizāciju;
• par meža inventarizācijas datu patiesumu ir atbildīgs meža
inventarizācijas veicējs;
• meža inventarizāciju veic akreditētā atbilstības novērtēšanas
institūcijā sertificētas personas, kuru profesionālā darbība ir
civiltiesiski apdrošināta (ar 01.01.2014.);

