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Cēsīs
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 26.08.2010. sēdes
lēmumu Nr. 500 (prot. Nr.12., 55.p.)
Grozījumi izdarīti :
ar Cēsu novada domes 03.01.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.4
ar Cēsu novada domes 31.10.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.26

Cēsu novada domes 26.08.2010. saistošie noteikumi Nr.31
„Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās
daļas 9. punktu
Grozījumi izdarīti ar
Cēsu novada domes 03.01.2013. saistošajiem
noteikumiem Nr.4

I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) apstādījumu
uzturēšanas un aizsardzības noteikumus, Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
(turpmāk – Teritorija).
(Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.4)
1.2. punkts svītrots ar Cēsu novada domes 03.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.4.
1.3. Visi apstādījumi Teritorijā uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošās zemes ir aizsargājami
apstādījumi. Visiem kokiem Cēsu pilsētā, Krīvu ciemā, Mežmaļu ciemā, Rāmuļu ciemā, Rīdzenes
ciemā ir sabiedriska vērtība neatkarīgi no zemes piederības.
1.4. punkts svītrots ar Cēsu novada domes 03.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.4.
1.5. Noteikumos lietotie termini:
1.5.1. atbildīgā persona – nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs, valdītājs, apsaimniekotājs,
nomnieks;
1.5.2. atļauja koku ciršanai – noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina konkrētas
darbības likumību (kokauga ciršanai, zaru izzāģēšanai vai koka vainaga veidošanai) un ir
uzskatāms par šīs darbības atļauju;
1.5.3. patvaļīga ciršana – kokauga ciršana, bojāšana, zaru apzāģēšana vai citāda veida
iznīcināšana bez šajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegtas atļaujas;
1.5.4. kokaugi – koki, krūmi, ilggadīgie vīteņaugi;
1.5.5. koku sējeņi – pašizsējas rezultātā radušies koku sugu eksemplāri, kuru celma caurmērs pie
sakņu kakla ir mazāks par 12 cm;
1.5.6. koka celma caurmērs – koka caurmērs kokauga pārejas zonā no pazemes sakņu struktūras
uz virszemes stumbra struktūru;
1.5.7. aizsargājamie koki - dabas pieminekļi kā īpaši aizsargājamas dabas teritorijas sastāvdaļa,
vietējo un svešzemju sugu dižkoki;

1.5.8.
1.5.9.

1.5.10.
1.5.11.

1.5.12.
1.5.13.

1.5.14.
1.5.15.
1.5.16.

1.5.17.
1.5.18.
1.5.19.

introducētie kokaugi – kokaugi, kas ieaudzēti ārpus to areālā - dabiskā izplatības vai
kultivēšanas apgabala;
avārijas situācijā atrodošs koks - koks ar vizuāli redzamiem bīstamiem bojājumiem
(vecuma vai dabas apstākļu rezultātā iztrupējis, saplaisājis, aizlūzis, nolūzis, daļēji sasvēries
ar aprautu un izkustinātu sakņu sistēmu vai pilnīgi izgāzies koks (vecuma vai dabas apstākļu
rezultātā);
nokaltis koks – koks, kurš pilnībā zaudējis augtspēju;
koka vainaga veidošana – vainaga kopšanas darbu komplekss, kas palīdz uzturēt koka
vainagu pareizās proporcijās, regulēt tā izmērus, izgriezt bojātos un sausos zarus, ievērojot
kokkopībā jeb arboristikā vispārpieņemtos principus;
koka sakņu sistēmas platība – koka vainaga horizontālā projekcija uz zemes;
apstādījumi – visas ar augiem dabīgā vai mākslīgā ceļa apaudzētas un koptas teritorijas
(t.sk. parki, dārzi, košumdārzi, skvēri, bulvāri, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumi,
ģimenes dārzi, pagalmi, jumta dārzi, pārseguma stādījumi u.c.), kurās neiegūst augu
produkciju pārtikai rūpnieciskos apmēros, koksni, grieztus ziedus un citu produkciju;
publiskie apstādījumi - atklātas koplietošanas vai atklātas sabiedrībai pieejamas
apstādījumu teritorijas uz pašvaldības, valsts vai privātīpašumā esošas zemes;
privātie apstādījumi – apstādījumu teritorijas uz privātīpašuma esošas zemes;
apstādījumu elementi – koki, krūmi, koku un krūmu grupas, alejas, dzīvžogi, stādi, sējeņi,
vīteņaugi, augsne (zāliens), dobes, augu vāzes un trauki, gājēju celiņi, tranzītceļi,
tehnoloģiskie ceļi, ūdensobjekti, strūklakas, atpūtas soliņi, bērnu laukumi, gaismas ķermeņi,
būves, kas saistītas ar apstādījumu apkalpi u.tml.;
apstādījumu uzturēšana – augu fizioloģisko procesu norises un apstādījumu kvalitātes
nodrošināšana un paaugstināšana;
apstādījumu rekonstrukcija – apstādījumu telpiskās struktūras, funkcijas plānojuma vai
augu sortimenta izmaiņas tai pašā vai izmainītā platībā;
augsne - dabiski veidojusies, irdena zemes virskārta, kura sastāv no dažādu iežu daļiņām un
tai ir raksturīga auglība.
II. nodaļa svītrota ar Cēsu novada domes 03.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.4
III. Pilsētas mežu un apstādījumu apsaimniekošanas noteikumi

3.1. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums:
3.1.1. nodrošināt nokaltušu koku, kuri pilnībā zaudējuši augtspēju un avārijas situācijā atrodošos
koku nociršanu, pirms koku ciršanas saņemt Komisijas atļauju;
3.1.2. kopt kokus profesionāla koku kopēja (arborista) uzraudzībā, ievērojot vispārējas dabas
aizsardzības prasības;
3.1.3. nepieļaut savā zemesgabalā darbību, kura izraisītu piegulošā zemesgabala apstādījumu un
koku bojāeju;
3.1.4. pēc ciršanas darbiem sakopt ciršanas vietu (aizvākt koksni un zarus, uzbērt auglīgu
augsni).
3.2. Apstādījumos aizliegts:
3.2.1. bez Komisijas lēmuma cirst kokus;
3.2.2. lauzt koku zarus, bojāt mizu, stumbru un saknes;
3.2.3. bojāt apstādījumus – visas ar augiem apaudzētas, dabīgā vai mākslīgā veidā veidotas un
koptas teritorijas un apstādījumu elementus;
3.2.4. braukt un novietot mehāniskos transporta līdzekļus, ja tas nav saistīts ar apstādījumu
apsaimniekošanu;
3.2.5. kurināt ugunskurus, ja nav ierādīta šim nolūkam vieta;
3.2.6. veikt stādījumu (aleju, rindu stādījumu u.tml.), kopšanas darbus (vainagu veidošana,
apdobes veidošana, stumbru aizsardzības nodrošināšana u.tml.) ielu sarkanajās līnijās,
neievērojot ielas vai kvartāla robežās raksturīgo ainavu visā tās garumā.
3.3. Atbildīgā persona ir atbildīga par savas teritorijas tīrību, kārtību, apstādījumu apsaimniekošanu un
aizsardzību.
3.4. Pārplānojot, rekonstruējot esošos un ierīkojot jaunus apstādījumus un veicot zemes rekultivācijas
darbus, Atbildīgās personas pienākums izstrādāt projektu vai darba skici, kas jāskaņo ar Cēsu
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novada pašvaldības Komunālo nodaļu (neattiecas uz savrupmāju apbūvi) un to realizēt ar Komisiju
saskaņotā laikā.
IV. Atbildīgās personas pienākumi veicot būvniecību apstādījumos
4.1. Veicot būvniecību apstādījumos, par šo Noteikumu izpildi ir atbildīgs darbu pasūtītājs, ja līgumā
starp pasūtītāju un izpildītāju nav noteikts citādi.
4.2.

Iežogot būvniecības teritorijā esošo koku stumbrus ar vismaz 2 m augstiem un 25 mm bieziem
dēļu vairogiem, kas nostiprināti pie 6-8 cm resniem mietiem. Koku sakņu saglabāšanai
nepieciešamības gadījumā jāiekārto 50 mm biezus līmenisku dēļu vairogus līdz 1,5 m rādiusā ap
koku.

4.3. Veicot ielu un laukumu būvniecības darbus, ap koku stumbriem atstāt apdobi bez cietā klājuma,
kurai jābūt 1,5 m diametrā, bet krūmu apdobei jābūt vismaz 0,5 m platai.
4.4. Veicot inženierkomunikāciju būvniecības darbus, aizliegts rakt kokaugu tuvumā bez saskaņošanas
dziļāk par 0,3 m: ja koka diametrs ir līdz 15 cm – tuvāk par 2 m, resnākiem kokiem – tuvāk par 3
m, krūmiem – tuvāk par 1,5 m (rēķinot no stumbra pamatnes).
4.5. Būvmateriālu un citu materiālu (degvielas, smērvielu u. c.) uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk kā 10
m attālumā no kokaugiem.
4.6. Ielu un laukumu būvniecības darbos apstādījumos nepieļaut augstuma atzīmes vertikālās izmaiņas
vairāk par 20 cm salīdzinājumā ar esošo. Ja grunts līmeni nepieciešams paaugstināt vai pazemināt,
būvprojektā ir jāparedz īpaši pasākumi, kas nodrošinātu koku augšanu, rokot zem sakņu sistēmas,
drīkst rakt ne seklāk par 1,5 m zem grunts līmeņa, neievainojot saknes.
4.7. Veicot būvniecības darbus, nepieļaut kokaugu apbēršanu vai atrakšanu.
4.8. Projektējot būvdarbus, topogrāfiskā plānā jāatzīmē visi esošie kokaugi, norādot sugu un diametru
(kokiem), vai paskaidrojumā jānorāda, ka kokaugu nav. Topogrāfiskā plāna specifikācijā jābūt
atzīmētam inventarizācijas datumam.
4.9. Ja būvniecības darbi saistīti ar rakšanas darbiem, tad augsnes auglīgā kārta jānoņem un jāuzglabā
atsevišķi, lai pēc attiecīgo darbu veikšanas tiktu nodrošināta labiekārtošanas darbu veikšana.
V. Atbildība par noteikumu neievērošanu
5.1. Par šo noteikumu pārkāpšanu Atbildīgā persona tiek saukta pie administratīvās atbildības.
5.2. Personas saukšana pie administratīvās atbildības neatbrīvo viņu no pienākuma samaksāt
zaudējumu atlīdzību.
5.3. Atbildīgā persona ir atbildīga par dabai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem LR normatīvajos
aktos un šajos Noteikumos noteiktā kārtībā.
5.4. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Komisija. Administratīvo pārkāpumu protokolu par šo
noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt Valsts policijas un Cēsu novada pašvaldības policijas
amatpersonas.
5.5.

Par šo Noteikumu neievērošanu, ja administratīvais sods nav paredzēts Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 200,00
euro, bet juridiskajām personām - līdz 700,00 euro. Par pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 200,00 euro
līdz 350,00 euro, bet juridiskajām personām - no 700,00 euro līdz 1400,00 euro.
(Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 31.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.26)

5.6. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata
Cēsu novada pašvaldības Administratīvā komisija.
VI. Noslēguma jautājumi
6.1.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Cēsu novada pašvaldības
laikrakstā „Cēsu Vēstis”.

6.2.

Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 12.07.2007. saistošie
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noteikumi Nr. 13. „Par kokaugu un apstādījumu aizsardzību Cēsu pilsētā” un tajos veiktie
grozījumi.
Cēsu novada domes 26.08.2010.
Saistošo noteikumu Nr.31
„Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un
aizsardzību”
pielikumsNr.1
pielikums svītrots ar Cēsu novada domes 03.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.4

4

Cēsu novada domes 26.08.2010. saistošie noteikumi Nr.31
„Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību”

