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Par apstādījumu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību Lielvārdes novadā
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 9.punktu

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka publiski pieejamās teritorijās
apstādījumu ierīkošanas, uzturēšanas, aizsardzības un koku vainagu veidošanas
kārtību Lielvārdes novada pašvaldības teritorijā (turpmāk – Lielvārdes novads), tajā
skaitā personu atbildību par Noteikumu neievērošanu un apstādījumiem nodarīto
zaudējumu aprēķināšanas kārtību.
2. Visi apstādījumi Lielvārdes novadā uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošās
zemes ir aizsargājams novada apstādījumu fonds.
3. Noteikumu ievērošana ir obligāta visām juridiskām un fiziskām personām. Par
noteikumu neievērošanu iestājas administratīvā un civiltiesiskā atbildība.
4. Noteikumos ir lietoti šādi termini:
4.1. Aizsargstādījumi – zāliena zona un koku un krūmu stādījumi, kuru uzdevums
ir aizsargāt vidi no putekļiem, skaņas, vēja u.c. kaitīgiem faktoriem;
4.2. Aleja – koku rindu stādījumi;
4.3. Apstādījumi – visas ar augiem dabīgā vai mākslīgā veidā apaudzētas un koptas
platības, kurās neiegūst augu produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus un citu
produkciju. Apstādījumi ietver sevī parkus, dārzus, skvērus, alejas, kapsētas,
piemiņas vietas, nogāžu un krastu nostiprinājumus, aizsargstādījumus, ielu
apstādījumus, ūdensteču, ūdenskrātuvju, dzīvojamo un rūpniecisko teritoriju
apstādījumus u.c. platības, kur var būt koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi,
zālieni, ceļi, ūdensteces, ūdenskrātuves, takas, laukumi, labiekārtojuma
elementi, arhitektūras mazās formas;
4.4. Apstādījumu atjaunošana – apstādījumu telpiskās struktūras, funkcijas,
plānojuma un augu sortimenta izmaiņas tai pašā vai izmainītā platībā pēc jauna
projekta;
4.5. Arborists (kokkopis) speciālists, kuram izsniegts profesionālās kvalifikācijas
apliecinošs dokuments apstādījumu koku un krūmu stādīšanai, kopšanai,
vainaga veidošanai , formēšanai un izzāģēšanai;
4.6. Arhitektūras mazās formas – teritorijas nožogojums, soliņi, atkritumu

tvertnes, ielu un iestāžu norādes, lapenes, vīteņaugu režģi, dekoratīvie elementi,
skulptūras, pieminekļi, soliņi u.c.;
4.7. Atbildī ā persona nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs vai valdītājs;
4.8. Avārijas (bīstams) koks – koks ar vizuāli redzamiem bīstamiem bojājumiem,
kurš izraisa riska situāciju, apdraudot infrastruktūras darbību, cilvēka veselību,
dzīvību vai īpašumu (sasvēries vai vecuma vai dabas apstākļu rezultātā
ieplaisājis, iztrupējis, atlūzis, nolūzis koka stumbrs, koks ir sašķēlies vai
nolūzuši tā galvenie zari vai galotne u.c.);
4.9. Kapsētas – teritorija, kas paredzēta mirušo apbedīšanai;
4.10. Koki – daudzgadīgi koksnaini kokaugi ar vienu, retāk vairākiem stumbriem
(koku puduris) ar zarošanos noteiktā augstumā, veidojot lapu vai skuju vainagu
un ar spēcīgu sakņu sistēmu;
4.11. Koka bojāšana mehāniska, fiziska, ķīmiska vai citāda veida iedarbošanās uz
jebkuru kokauga daļu (sakni, stumbru, zaru), kas ir saskatāma vizuāli vai
nosakāma ar speciāliem paņēmieniem;
4.12. Koka sakņu sistēmas rajons – koka vainaga diametra horizontālā projekcija
uz zemes virsmas;
4.13. Koka vaina a veidošana – vainaga kopšanas darbu komplekts, kas ietver
zaru retināšanu, zaru nozāģēšanu, formēšanu, apzāģēšanu vai veidotu vainagu
regulāru cirpšanu un pacelšanu ar vai bez arborista pakalpojumiem;
4.14. Krūmi – daudzgadīgi kokaugi, kuru zarošanās notiek pie zemes un kuram nav
izteikta centrālā stumbra;
4.15. Lielvārdes novada pašvaldības teritorija – Lielvārdes novadā ietilpstošās Lielvārdes pilsētas teritorija, Lielvārdes pagasta teritorija, Jumpravas pagasta
teritorija un Lēdmanes pagasta teritorija;
4.16. Nokaltis koks – koks, kurš pilnībā zaudējis spēju augt;
4.17. Noteikumu pārkāpējs – fiziska vai juridiska persona, kura nav veikusi
normatīvajos aktos uzliktos pienākumus;
4.18. Parks – estētiska apzaļumota dabas teritorija tā dabiskajā vai cilvēka
pārveidotā formā, ko veido dabas elementu daudzveidība, celtnes, arhitektūras
mazās formas un īpaši veidota infrastruktūra;
4.19. Pašvaldības ainavu arhitekts – Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas darbinieks;
4.20. Piemiņas vieta neliels laukums ar vai bez apstādījumiem, kurā ietilpst mazās
arhitektūras formas, kas uzstādītas vēsturisku vai patriotisku notikumu atcerei;
4.21. Privātie apstādījumi – apstādījumu teritorija uz privātā īpašumā esošas
zemes;
4.22. Publiskās teritorijas – ceļi, ielas (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kurā
ietilpst braucamā daļa, ietve, nomale, sadalošā josla u.tml.), gājēju zonas,
laukumi, parki un citas speciāli ierīkotas brīvdabas atpūtas vietas, kā arī
neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme;
4.23. Publiski pieejami objekti – publiskas būves (lielveikali, degvielas uzpildes
stacijas, skolas u.tml.) uz pašvaldības, valsts vai privātā īpašumā esošas zemes,
kas bez ierobežojuma pieejami sabiedrībai;
4.24. Publiskie apstādījumi – visai sabiedrībai brīvi pieejamas apstādījumu
platības uz pašvaldības, valsts vai privātīpašumā esošas zemes;
4.25. Skvērs – neliels laukums ar apstādījumiem, ar vai bez arhitektūras mazām
formām, kas galvenokārt paredzēts gājējiem un to īslaicīgai atpūtai un ko
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neizmanto brauktuvēm. Skvērus parasti ierīko pie sabiedriskām ēkām un
dzīvojamos kvartālos;
4.26. I kategorijas koks – vesels, spēcīgs koks, ainaviski un ekoloģiski augstvērtīgs
koks;
4.27. II kategorijas koks – ainaviski vērtīgs koks, kas pilnībā neatbilst I kategorijas
koka pazīmēm;
4.28. III kategorijas koks – neperspektīvs, ar skraju vai nesimetrisku vainagu.
5. Par apstādījumu ierīkošanu, kopšanu, uzturēšanu, atjaunošanu un aizsardzību ir
atbildīgs zemes (nekustamā īpašuma) īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
II. APSTĀDĪJUMU IERĪKOŠANAS UN UZTURĒŠANAS
NOSACĪJUMI
6. Publisko apstādījumu ierīkošanu, kopšanu un uzturēšanu Lielvārdes novadā veic
zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, ievērojot Lielvārdes novada teritorijas
plānojumu un citus normatīvos aktus.
7. Pašvaldības iestādes jaunu apstādījumu ierīkošanu veic iepriekš izstrādājot
apstādījumu plānu un saskaņojot to ar pašvaldības ainavu arhitektu.
8. Zemes (nekustamā īpašuma) īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ir pienākums
par saviem līdzekļiem attiecīgā īpašuma teritorijā:
8.1. nodrošināt esošo apstādījumu uzturēšanu un atjaunošanu atbilstoši šiem
noteikumiem;
8.2. nodrošināt visu nepieciešamo agrotehnisko pasākumu savlaicīgu veikšanu
(laistīšanu, mēslošanu, irdināšanu, sauso auga daļu apgriešanu, vainagu
veidošanu, augu kaitēkļu un slimību apkarošanu, zāles nopļaušanu);
8.3. veikt avārijas koku un nokaltušu koku izzāģēšanu, saņemot atļauju saskaņā ar
spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
8.4. veikt koku un krūmu vainagu veidošanu;
8.5. nepieļaut apstādījumu aizaugšanu ar nezālēm, koku sējeņu ieaugšanu dzīvžogos
un apstādījumos;
8.6. nodrošināt apstādījumu sagatavošanu ziemošanai un ziemošanas materiālu
novākšanu pavasarī;
8.7. nepieļaut apstādījumu piegružošanu ar ražošanas, būvniecības un sadzīves
atkritumiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem vai augiem un videi kaitīgām
vielām;
8.8. nepieļaut apstādījumu izmīdīšanu, izbraukāšanu un smilts uzkrāšanos
publiskajos apstādījumos;
8.9. nepieļaut apstādījumu izvirzīšanos ārpus īpašuma robežām, kas var traucēt
gājēju un transporta kustības drošību, un šādos gadījumos kokiem apzāģēt
traucējošos zarus virs ietvēm līdz 2,5m un virs brauktuvēm līdz 4,5m
augstumam no zemes;
8.10. pēc apstādījumu kopšanas darbiem sakārtot teritoriju (aizvācot zarus,
likvidējot celmus, atjaunojot zālienu u.c.).
9. Tādu pasākumu organizēšanu, kuru norises vieta vai raksturs var ietekmēt
apstādījumu zaļās zonas kvalitāti, jāsaskaņo ar Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoru vai Jumpravas pagasta vai Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītāju.
10. Koku vainagu veidošanu publiskās apstādījumu teritorijās saskaņo ar pašvaldības
ainavu arhitektu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot kokkopi.
3

11. Daudzgadīgo stādījumu (krūmu, dzīvžogu, ziemciešu) un citu apstādījumu
elementu likvidēšanu publiskajos apstādījumos atļauts veikt tikai pēc saskaņošanas
ar pašvaldības ainavu arhitektu.

III. APSTĀDĪJUMU AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI
12. Veicot būvniecības un remonta darbus apstādījumos vai atsevišķu koku tuvumā,
darbu izpildītāja pienākums ir :
12.1. rīkoties atbilstoši normatīvajiem aktiem, ievērojot vides aizsardzības
pasākumus (nepiesārņot ūdeņus un augsni, nepieļaut koku mehāniskus
bojājumus utt.);
12.2. iežogot būvniecības teritorijā esošo koku stumbrus ar vairogiem, nebojājot
stumbra mizu;
12.3. nepieļaut koku stumbru apbēršana ilgāk par 10 dienām.
13. Rakšanas darbus koka vainaga zonā var veikt, nebojājot koka sakņu sistēmu.
14. Koka sakņu sistēmas rajonā kabeļus un cauruļvadus jāiegulda, nepārcērtot koku
saknes. Ja darbu veikšanas gaitā saknes tiek bojātas, pārcirsto sakņu gali rūpīgi
jānolīdzina un tranšeja jāpiepilda ar barības vielām bagātu augsni.
15. Ja būvniecības vai remonta darbi ir saistīti ar rakšanas darbiem, tad augsnes
auglīgā kārta ir noņemama un uzglabājama atsevišķi, lai pēc attiecīgu darbu
pabeigšanas tiktu nodrošināta augsnes atjaunošana rakšanas darbu vietās. Pabeidzot
rakšanas darbus (komunikāciju remontu, jaunu pievadu ierīkošanu utt.), apstādījumi
atjaunojami iepriekšējā stāvoklī (arī zāliens).
16. Publiskajās apstādījumu teritorijās aizliegts:
16.1. peldināt dzīvniekus publiskajos apstādījumos izveidotajās ūdenskrātuvēs,
piegružot tās ar atkritumiem, lapām, skujām, zariem, nopļauto zāli;
16.2. lauzt koku zarus un krūmus, bojāt koku mizu, stumbrus un saknes, tecināt
koku sulu, piestiprināt kokam vadus, virves, dažādus priekšmetus un uzrakstus
vai dzīt naglas kokos;
16.3. kurt ugunskurus tam neparedzētās vietās, celt teltis, dedzināt zāli, ķert un
iznīcināt savvaļas dzīvniekus, postīt putnu ligzdas;
16.4. piegružot apstādījumus ar atkritumiem, novietot tajos transportlīdzekļus, bojāt
apstādījumus, staigāt pa jauniem koku, krūmu un puķu stādījumiem un gulēt
tajos;
16.5. ierīkot sniega vai ledus izgāztuves, mest sniegu apstādījumu platībās.
17. Par tīšu koka bojāšanu uzskatāmas darbības , ja kokus apzāģējot neprofesionāli tie
zaudē dekorativitāti, noturību, kalst, pilnībā zaudē augtspēju, tiek apbērti ar augsni,
apkrauti ar materiāliem, aplieti ar ķīmiskām vielām, tiek apcirstas saknes, dedzināti,
dobumi aizmūrēti vai kā citādi bojāti.
IV. ATBILDĪBA PAR ŠO NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU
18. Kontrolēt Noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par
šo saistošo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas Lielvārdes novada pašvaldības
policijas amatpersonas.
19. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Lielvārdes novada pašvaldības
Administratīvā komisija.
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20. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no Noteikumu
pildīšanas, kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
21. Zaudējumu noteikšanai Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs vai Jumpravas pagasta
pārvaldes vadītājs, vai Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs aprēķina apstādījumu
un labiekārtošanas elementu atjaunošanas vērtību, kas ir Lielvārdes novada
pašvaldības noteikta maksa par likvidētajiem kokiem, krūmiem, puķēm, zālienu un
zemsedzi un kuru aprēķina, sastādot atjaunošanas darbu tāmi pēc tā brīža tirgus
cenām.
22. Zaudējumus koku likvidēšanas gadījumā bez koku ciršanas atļaujas aprēķina kā
atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
23. Cērtot I un II kategorijas kokus bez koku ciršanas atļaujas, zaudējumu atlīdzība
palielināma trīskārtī i.
24. Ja patvaļīgi nocirstam kokam nav iespējams noteikt sugu un nociršanas iemeslu,
zaudējumu vērtības aprēķināšanai pielieto lielāko koeficientu, atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
25. Par avārijas, nokaltušu un III kategorijas koku nociršanu zaudējumu atlīdzība
netiek aprēķināta, ja iespējams to novērtēt.
26. Par Noteikumu neievērošanu:
26.1. fiziskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
70,00 euro, juridiskajām personām - uzliek naudas sodu no 50 līdz 140,00 euro,
26.2. atkārtota pārkāpuma gadījumā - fiziskajām personām uzliek naudas sodu no
70,00 euro līdz 140,00 euro, juridiskajām personām uzliek naudas sodu no
140,00 euro līdz 300,00 euro.
V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
27. Saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”
45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

I.Balodis
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