
Grozījumi Aizsargjoslu likumā



Kas un kā notiek pašlaik esošajās 
aizsargjoslās? 



Bīstamie koki tiek cirsti bojājot 
paliekošo mežu



Bīstamie koki tiek atstāti iegāzti 
mežā, iekārušies, neatzaroti



Bīstamie koki tiek cirsti «pavirši», atstājot 
augstus celmus, tādējādi mazinot lietderīgo 

koksnes iznākumu 



Nepareizi sagarumoti koku stumbri 
tiek atstāti ierakti zaru kaudzēs



Visbeidzot, vienā īpašumā atsevišķi nocirsti koki
paliek sapūšanai zemē, jo meža īpašniekam nav
iespēju viņus izvākt vai izvākšanas izmaksas
pārsniedz koku vērtību



Ko tad paredz grozījumi Aizsargjoslu 
likumā?

1. Tiek būtiski paplašinātas aizsargjoslas vidēja un zema sprieguma (līdz 20Kv) līnijām 
no 13 līdz 60 m. Tas skar platības aptuveni 8 tūkstošu kilometru  kurās salīdzinājumā 
ar esošo situāciju aizsargjoslās ietilpstošās platības tiek palielinātas par aptuveni 38 
tūkstošus ha.

2. Meža īpašnieki nemēģina nopelnīt un pat neprasa kompensācijas par jaunām 
apgrūtinātām teritorijām ,bet tikai:
iespēju prasīt potenciāli bīstamo koku atpirkšanu (saskaņā ar MK noteiktu kārtību) 
gadījumos, kad nav iespēju nocirstos kokus savākt vai to apjoms konkrētajā īpašumā 
ir nepietiekams tālākajā realizācijā.



Vai prasība par atpirkšanu var ietekmēt elektrolīnijas īpašnieka operatīvo rīcību 
energoapgādes traucējumu novēršanā?
Nē, jo trašu tīrīšana un ar to vienlaicīgi veiktā potenciāli bīstamo koku ciršana ir 
plānveida darbība, kura tiek plānota vairāku gadu garumā. Operatīvo rīcību nosaka 
citas likuma normas, kas ļauj veikt koku ciršanu un pēc tam informēt meža 
īpašnieku.
Vai varētu pieaugt kopējās potenciāli bīstamo koku ciršanas izmaksas?
Jā, jo saskaņā ar A/s Sadales tīkls un EM ierosinājumu tiek palielināts to platību 
apjoms uz kurām attiecas bīstamo koku ciršanas prasības līdz ar to varētu tikt 
izcirsts lielāks koku apjoms. 

Vai prasība par potenciāli bīstamo un tādēļ nocērtamo koku atpirkšanu izmaksu 
pieaugumu var ietekmēt A/s Sadales tīkls izmaksu pieaugumu un radīt spiedienu par 
tarifu paaugstināšanu? 
Nē, pie pareizas darbu organizācijas tas nevar notikt, jo : koku cirtējiem 
(mežizstrādātājam)  tāpat  kā līdz šim tiks maksāts par potenciāli bīstamo koku 
nociršanu, nosacījumu par atpirkšanu ir iespējams iekļaut mežizstrādes līgumā, 
savukārt mežizstrādātājs strādājot ne tikai vienā īpašumā bet visā līnijas garumā 
savāc ievērojamu koksnes apjomu, kuru nevis atstāj sapūšanai bet pārdod un 
ienākumi no pārdotās koksnes sedz transportēšanas izmaksas vai pat dod vēl 
papildus peļņu mežistrādātājiem.





Kāpēc mēs apgalvojam ka atpirkšana neradīs zaudējumus mežizstrādātājiem


