Zemes reformas pabeigšana un
zemes pārvaldība
LPS padomniece Sniedze Sproģe

Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu ZG (11.04.1995.)
-

Likums regulē reformas laika jautājumus!
Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesības;
Valstij un pašvaldībām piekritīgā zeme

ZPL grozījums: 17. panta pirmajā daļā minētie zemes gabali,
par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā
pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos
rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav
izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību
pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās
administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu
ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

Zemes reformas pabeigšanas
uzdevumi
- Katrai zemes vienībai – īpašnieku!
-

1996.g.01.11.- pēdējie iesniegumi pagastā;
1998.g.27.11.- pēdējie pašvaldību lēmumi;
Pašvaldība visu laiku saskaņo!
Pašvaldības un ministrijas izvēlas no brīvajām
zemēm zemi savām vajadzībām! (ķeksīšu sistēma)
- Īpašie nosacījumi lauksaimniecībā izmantojamajai
zemei (LIZ)

Zemes pārvaldība

Zemes pārvaldības likums
• valsts un pašvaldību kompetence zemes pārvaldībā
• principi un nosacījumi zemes izmantošanā un aizsardzībā
• nosacījumi piekļuves nodrošināšanai iekšzemes publiskajiem
ūdeņiem, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un
jaunveidojamām zemes vienībām
• ceļu uzturēšanai nepieciešamās zemes izmantošanas un
atsavināšanas principi (arī zemes reformas kļūdu novēršana)
• zemes konsolidācijas nosacījumi un vispārīgās prasības
• neapbūvēto un degradēto teritoriju pārvaldība
• jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu
pārvaldība
• zemes reformas laikā neizmantotās zemes pārvaldība (Valsts
rezerves zemes un reformas pabeigšanai neizmantotās)
• augsnes kartēšanas un zemes lietošanas kategorijas maiņas
principi
• zemes pārraudzības īstenošanas nosacījumi

Pašvaldības kompetence zemes
pārvaldībā
vietējās pašvaldības nodrošina –
• zemes pārraudzību savā administratīvajā
teritorijā
• VRZF un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantotās zemes pārvaldību (2 gadi!)
• teritorijas izmantošanas plānošanu un
aizsardzību
• informācijas pieejamību par degradētajām
teritorijām
• piekļuves iespēju plānošanu un nodrošināšanu

Zemes lietošanas kategorijas maiņa



zemes lietošanas kategoriju maina plānošanas
dokumentos noteiktā kārtībā, ievēro arī citu
normatīvo aktu prasības



ja zemes lietošanas kategorijas maiņu veic
meliorētai zemei, par meliorāciju atbildīgajai
institūcijai (ZM NĪ) jāpieprasa tehniskie
noteikumi par meliorētajā zemē veicamajām
darbībām



izmaiņas par zemes lietošanas kategoriju platībām
NĪVKIS tiek aktualizētas Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likumā noteiktajā kārtībā (!)
7

Zeme publiskās infrastruktūras un
piekļuves nodrošināšanai

Jauns īpašuma apgrūtinājums –
piekļuves nodrošināšanai
publiskajiem ūdeņiem un dabas
teritorijām
+ MK noteikumi par
kompensēšanas kārtību

Autoceļu inventarizācija!!!

Par autoceļiem (11.03.1992.)
(2) Autoceļu kompleksā ietilpst:
zemes klātne, ceļa braucamā daļa, mākslīgās būves (tilti, ceļu
pārvadi, tuneļi, estakādes, caurtekas, ūdens novadīšanas
ietaises, atbalsta sienas u. c.), ceļu inženierbūves (autobusu
pieturvietas un paviljoni, paātrinājuma joslas,
transportlīdzekļu stāvvietas, pasažieru atpūtas laukumi,
sniega aizsargsētas, apstādījumi, veloceliņi un ietves, ceļu
sakaru un apgaismojuma līnijas), satiksmes organizācijas
tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi,
aizsargbarjeras, vertikālais un horizontālais marķējums u.
c.).
(4) Iela ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve
pilsētas teritorijā

Norma, ko vēlāk ignorēja:
Tiesības izmantot citas personas zemes lietojumu
Fiziskajām un juridiskajām personām ir aizliegts
izmantot citu fizisko un juridisko personu zemes
lietojumus (staigāšanai, braukšanai, lopu dzīšanai
un citām vajadzībām) bez vienošanās ar attiecīgo
zemes lietotāju, izņemot gadījumus, kad, zemes
lietotājiem piešķirot zemi, ir noteikti ar zemes
lietošanu saistītie servitūti. Servitūtu veidus
nosaka nolikums par lauku apvidu zemi un
nolikums par pilsētu zemi.

Piekļuves iespējas katram zemesgabalam!

30.04.1991. Norādījumi zemes reformas 1.kārtas
īstenošanai lauku apvidos
21.02.1997.Rīkojums nr.36.Par LR Zemes fonda
sakārtošanu
27.11.2000.Rīkojums nr.398. Par klasifikāciju
apstiprināšanu (t.sk., apgrūtinājumi un
reālservitūti)
12.02.2001.gada Norādījumi pašvaldību autoceļu
un ielu reģistrācijai.

Bija precīzi noteikts, kā rīkoties, bet…

NOLIKUMS
Par Latvijas Republikas lauku apvidos realizējamās zemes
reformas pirmās kārtas īstenošanu (vēl spēkā esošs!!!)

33. Sastādot pagasta zemes ierīcības projektu, jāievēro
šādi pamatprincipi:
33.3. jārada priekšnoteikumi zemes lietojuma platību un
robežu pastāvīgumam, robežas parasti nosakot pa:
- situācijas dabiskajiem elementiem (upēm, strautiem,
grāvjiem un citiem pastāvīgiem situācijas elementiem),
- koplietošanas ceļu atsavināmo joslu robežām, ja šādu
joslu nepieciešamību pamato ceļu resors, vai atbilstoši
šo ceļu faktiskajam platumam, ņemot vērā ceļa izbūves
un ekspluatācijas elementus (uzbērumus, ierakumus,
grāvjus u.c. inženiertehniskās būves);

Pašvaldības zemi pieprasa:
- koplietošanas vajadzībām (ielu, laukumu, skvēru,
parku, kapsētu, ūdensobjektu, atkritumu
izgāztuvju, vietējās nozīmes ceļu, komunālo,
kultūras un sadzīves objektu uzturēšanai);
Apstiprinātais pagasta zemes ierīcības projekts kā
valsts zemes ierīcības dokuments ir obligāts
visiem zemes lietotājiem, kā arī valsts pārvaldes,
saimnieciskajām un sabiedriskajām institūcijām.
Uz tā pamata tiek pieņemti lēmumi par zemes
piešķiršanu lietošanā.

Manas iegribas vai sabiedrības
intereses?

Zemes reformas sekas

Zemes Pārvaldības likuma grozījumi
(25.10.2018.)
8. pants. Ceļu uzturēšanai nepieciešamās zemes izmantošana un
atsavināšana:
(1) Ja līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai autoceļš reģistrēts kā pašvaldības vai valsts ceļš un iekļauts
pašvaldības vai valsts bilancē, bet zeme zem ceļa zemesgrāmatā ierakstīta uz privātpersonas vārda,
šī persona nedrīkst liegt pārvietošanos pa pašvaldības vai valsts ceļu.
(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētais autoceļš reģistrēts pašvaldības ceļu un ielu reģistrā un ir vienota
pašvaldības ceļu tīkla sastāvdaļa, tas ir koplietošanas ceļš vai iela. Koplietošanas ceļš vai iela ir
patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts, kas pieder pašvaldībai un rada īpašuma apgrūtinājumu
zemes vienībai, uz kuras tas atrodas.
(3) Koplietošanas ceļa vai ielas robežas kopā ar ceļa nodalījuma joslu vai ielas sarkanajām līnijām
pašvaldība iezīmē teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
(4) Koplietošanas ceļu vai ielu reģistrē Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
normatīvajos aktos par kadastra objektu reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju noteiktajā
kārtībā.

ZPL grozījumi (2)
(5) Pašvaldībai ir tiesības, informējot zemes īpašnieku, koplietošanas ceļa zemes nodalījuma joslā vai
sarkanajās līnijās būvēt, rekonstruēt un atjaunot ceļu vai ielu, kā arī ierīkot jaunas
inženierkomunikācijas - iekārtas, ierīces, ietaises, tīklus, līnijas un to piederumus -, ja tas ir
nepieciešams sabiedrības interešu īstenošanai.

(6) Šā panta otrajā daļā minētais apgrūtinājums šā panta trešajā daļā noteiktajā apjomā var būt par
pamatu zemes reformas laikā ar kompetentās institūcijas lēmumu noteiktā ceļa servitūta vai cita
līdzvērtīga apgrūtinājuma dzēšanai.
(7) Valsts vai pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām vienojas ar zemes īpašnieku par zemes zem ceļa vai
ielas atsavināšanu un atsavina to saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedrības vajadzībām
nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu. (nav vairs 5 gadu laikā!)
(8) Šā panta otro, trešo, ceturto, piekto un sesto daļu nepiemēro attiecībā uz pirmajā daļā minēto valsts
ceļu, kas atrodas uz privātpersonai piederošas un zemesgrāmatā ierakstītas zemes, kā arī uz ceļiem,
kas atrodas uz valstij piederošas vai piekritīgas zemes.
(9) Valsts meža zemi atsavina Meža likumā noteiktajā kārtībā.

ZPL grozījumi (3)
8.1 pants. Pašvaldības nozīmes ceļš vai iela:
(1) Pašvaldības nozīmes ceļš vai iela ir privātā īpašuma lietošanas tiesību
aprobežojums nekustamajam īpašumam, kas noteikts sabiedrības interesēs, lai
nodrošinātu vienotu ceļu un ielu tīklu pašvaldībā un sabiedrības iespējas un
tiesības ikvienam to izmantot.
(2) Pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu pašvaldība nosaka pašvaldības teritorijas
plānojumā vai lokālplānojumā. Pašvaldības nozīmes ielas statusu pašvaldība var
piešķirt ar atsevišķu administratīvo aktu, kam pievienots grafiskais pielikums.
Pirms lēmuma pieņemšanas pašvaldība noskaidro to zemes īpašnieku vai tiesisko
valdītāju viedokli, kuru zemes robežās atrodas pašvaldības nozīmes iela.
(3) Ja pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statuss piešķirts, pamatojoties uz atsevišķu
administratīvo aktu, pašvaldība mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par
pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statusa piešķiršanu, publicē to pašvaldības
mājaslapā internetā kopā ar grafisko pielikumu.

ZPL grozījumi (4)
(4) Pašvaldība saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā piedalās
pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā.
Pašvaldības saistošajos noteikumos paredz kārtību, kādā pašvaldība
sedz izmaksas par pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecību un
uzturēšanu.
(5) Pašvaldības nozīmes ceļš vai iela ir publiski pieejama, un līdz
pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statusa atcelšanai aizliegts
ierobežot transporta un gājēju kustību pa to.
(6) Pašvaldībai ir tiesības, informējot zemes īpašnieku, ierīkot jaunas
inženierkomunikācijas - iekārtas, ierīces, ietaises, tīklus, līnijas un to
piederumus -, ja tas ir nepieciešams sabiedrības interešu
īstenošanai.

Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās
Līdz ar tā grozījuma spēkā stāšanos, kurš paredz
izslēgt šā likuma 16. panta pirmo daļu (piecus
gadus nedrīkst atsavināt, ieķīlāt vai nodibināt uz to
personālservitūtu), nekustamie īpašumi ir

brīvi no
aprobežojumiem, kas zemesgrāmatā ierakstīti
saskaņā ar šā likuma 16. panta pirmo daļu.
(21.06.2018. likuma redakcijā, kas stājas
spēkā 18.07.2018.)

LIZ noma ar izpirkuma tiesībām
Papildināt likumu ar 36.1 pantu šādā redakcijā:
"36.1 pants. Lauksaimniecības zemes noma ar izpirkuma tiesībām
Pašvaldībai piederošu neapbūvētu lauksaimniecības zemi var nodot nomā ar izpirkuma tiesībām šajā
pantā noteiktajā kārtībā.
Pašvaldība pieņem lēmumu par tās teritorijā esošu lauksaimniecības zemi, kura tiks piedāvāta nomā ar
izpirkuma tiesībām. Lēmumu publicē likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.
Pašvaldībai piederošu lauksaimniecības zemi nodod nomā ar izpirkuma tiesībām uz laiku līdz 12
gadiem, nosakot zemes nomas maksu gadā 4,5 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomas
maksa tiek ieskaitīta izpirkuma maksā, ja nomnieks izlieto izpirkuma tiesības.
Zemes izpirkuma cena nosakāma zemes kadastrālās vērtības apmērā nomas līguma ar izpirkuma tiesību
noslēgšanas dienā. Izpirkuma tiesības var izlietot ne agrāk kā nomas līguma ceturtajā gadā.
Noslēgtais zemes nomas līgums ar izpirkuma tiesībām ierakstāms zemesgrāmatā. Izdevumus, kas
saistīti ar nomas līguma noslēgšanu un ieraksta izdarīšanu zemesgrāmatā, sedz nomnieks.
Uz šā panta pirmajā daļā minētās zemes nomu ar izpirkuma tiesībām var pretendēt fiziskā persona, ja
šai personai nepieder lauksaimniecības zeme un tā rakstveidā apliecina, ka gada laikā pēc nomas
līguma ar izpirkuma tiesībām noslēgšanas uzsāks zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā.
Iegūt īpašumā zemi šajā pantā noteiktajā kārtībā fiziskā persona ir tiesīga tikai vienu reizi.
Ministru kabinets nosaka iesniedzamos dokumentus, nomas līguma ar izpirkuma tiesībām nosacījumus
un tā noslēgšanas un izbeigšanas kārtību.«
36.1 pants stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

LIZ noma ar izpirkuma tiesībām
Mērķis:
1) dot iespēju jauniem cilvēkiem uzsākt
lauksaimniecisko darbību;
2) Instruments pašvaldībai, lai noturētu vai
piesaistītu
iedzīvotājus
savai
teritorijai,
atbalstītu vietējo uzņēmējdarbību, palīdzētu
radīt jaunas darba vietas
Šis pasākums pašvaldībai nav obligāts. Katra pašvaldība
izvērtē savus LIZ resursus, ņem vērā savas stratēģijas un
attīstības plānošanas dokumentus.

LIZ noma ar izpirkuma tiesībām
Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumi Nr.
741 «Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar
izpirkuma tiesībām» nosaka:
1) iesniedzamos dokumentus neapbūvētas lauksaimniecības
zemes nomai ar izpirkuma tiesībām,
2) nomas līguma ar izpirkuma tiesībām (turpmāk – nomas
līgums) nosacījumus un tā noslēgšanas un izbeigšanas
kārtību.

LIZ noma ar izpirkuma tiesībām
Pašvaldība savā tīmekļvietnē publicē šādu informāciju par nomā ar izpirkuma tiesībām
nododamo neapbūvēto lauksaimniecības zemi :
1. zemes vienības kadastra apzīmējums;
2. zemes vienības platības sadalījums atbilstoši zemes lietošanas veidam, nekustamā
īpašuma objekta apgrūtinājumi un lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs;
3. iznomājamā platība un iznomāšanas termiņš;
4. lauksaimniecības zemes izpirkuma cena;
5. nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par 15 darbdienām no
paziņojuma publicēšanas dienas;
6. nomas līguma projekts.

Persona raksta iesniegumu pašvaldībai.
Pašvaldība izvērtē un piešķir zemi nomā. Ja pieteikušās vairākas personas uz vienu un to
pašu zemesgabalu, pašvaldība rīko izlozi. Ja izlozētais atsakās, rīko atkārtotu izlozi

Iekšzemes publiskie ūdeņi

Civillikuma
I pielikumspubliskie ezeri un
upes
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Publiskie ūdeņi un jūras piekraste

Pašvaldības – valdītājs, rīkojas kā īpašnieks
Nevar atsavināt, ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, apbūvēt
Robežas un platības tiek aktualizētas noteiktos gadījumos un
kārtībā
Jūras piekrastes josla un iekšzemes publiskie ūdeņi paredzēti
ikviena brīvai lietošanai un ir publiski pieejami, ja likumos nav
noteikts citādi

Darījumi ar LIZ. Kas jauns?- tiešām šī
valsts funkcija novada budžetam neko
neizmaksā???

Neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju pārvaldība

Valsts īpašumā un
tiesiskajā valdījumā esoša
neapbūvēta zeme un
degradētā teritorija

Līdz 01.01.2016.
izstrādā neapbūvētās
zemes un degradētās
teritorijas
izmantošanas iespēju
Pašvaldību
īpašumā un
izvērtējumu
tiesiskajā
valdījumā
(Izvērtējums) esoša

Apstiprina
Izvērtējum
u līdz
01.01.2016

neapbūvēta zeme un
degradētā teritorija

Līdz 01.01.2016.
izstrādā
neapbūvētās
zemes un
degradētās
teritorijas
izmantošanas
iespēju
izvērtējumu
(Izvērtējums)

Apstipri
na
Izvērtēju
mu līdz
01.01.20
16

Iesniedz
Izvērtējum
u vietējai
pašvaldībai

Izvērtējumu
ņem vērā
lemjot par
neapbūvētās
zemes vai
degradētās
teritorijas
turpmāko
izmantošanu

Izvērtējum
u ņem vērā
lemjot par
neapbūvēt
ās zemes
vai
degradētās
teritorijas
turpmāko
izmantoša
nu

Izvērtēju
mu ņem
vērā
teritorijas
attīstības
plānošana
s
dokument
u izstrādē
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Starpgabali
Visi starpgabali piekrīt pašvaldībām un
ierakstāmi zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Meža un lauku politika.
Meža politikas mērķi ir:
• nodrošināt esošās meža platības nesamazināšanos, nosakot
meža zemes transformācijas ierobežojumus;
• nodrošināt meža zemju ražības un vērtības saglabāšanu
un paaugstināšanu;
• veicināt lauksaimnieciski un citādi neizmantojamo zemju
apmežošanu, izmantojot valsts rīcībā esošos veicināšanas
mehānismus.

NAP mērķi:

apsaimniekot līdz 2milj.ha LIZ!!!

Par pašvaldībām
14.pants. Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir pienākums:
1) izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas
plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un
teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību;
3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu;

15. Pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:
3) noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi,
ja likumos nav noteikts citādi;
10) sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā,
rūpēties par bezdarba samazināšanu;

Pašvaldību mežs
Līdz 100 ha
101- 500 ha
501- 1000 ha
1001-2000 ha
Virs 2000 ha

17 pašvaldības;
61 pašvaldība;
28 pašvaldības;
10 pašvaldības;
3 pašvaldības

144 tūkst.privātie meža īpašnieki
Lielākais īpašnieks- valsts (LVM)

Kā saimniekot pašvaldības mežā?
Kā saskaņot meža īpašnieku
intereses teritorijā? Kā integrēt
plānus?

Augošas koksnes krāja
100 m3/ha
Meža rente 20 eur/ha gadā
Mežaudzes tīrā tagadnes
vērtība 800 eur/ha

Augošas koksnes krāja
200 m3/ha
Meža rente 100 eur/ha
gadā
Mežaudzes tīrā tagadnes
vērtība 4500 eur/ha

Plāni jāsaskaņo pirms saimnieciskās
darbības!
◼
◼
◼

Līdzsvarot teritorijā ekoloģiskos, ekonomiskos un
sociālos mērķus;
Daudzfunkcionāla zemju pārvaldība, izmantojot
ainavu ekoloģijas zināšanas;
Izvērtēt mērķu sasniegšanai piemērotākās teritorijas

Vietējā pašvaldība var saistošajos noteikumos
noteikt papildu prasības, lai saglabātu esošās
ainavas raksturu un vērtību.

Atmežošana ir pieļaujama
saskaņā ar vietējās pašvaldības izdotu
administratīvo aktu, kas piešķir tiesības veikt
būvniecību vai tiesības mežā ierīkot
lauksaimniecībā izmantojamu zemi.

Meža likums, Būvniecības likums, MK noteikumi
normatīvie akti

u.c.

Parki un mežaparki
Parku meža zemē izveido saskaņā ar teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem pēc noteikta plāna vai projekta, lai
nodrošinātu sabiedrības atpūtai un izklaidei piemērotus dabas
objektus. Parkam ir nepieciešama regulāra kopšana un
atjaunošana, lai uzturētu tā funkcijas un kvalitāti.
Mežaparku izveido, lai nodrošinātu sabiedrības atpūtai,
sportam un izklaidei piemērotus apstākļus mežā, un to
apsaimnieko tādā apjomā, lai saglabātu meža ekosistēmu un
nepasliktinātu teritorijas estētisko, ainavisko un
kultūrvēsturisko vērtību.
Mežaparkā ir aizliegta kailcirte.

Zemes īpašniekam ir tiesības uz
kompensāciju par
pašvaldības saistošajos
noteikumos
noteiktajiem
mežsaimnieciskās
darbības
ierobežojumiem
mežaparkā.

Koku ciršana ārpus meža zemes
Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža.
(MKN 309.2012.gada 2.maijā)
Attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam
valdītājam nepieciešama vietējās pašvaldības
atļauja koku ciršanai ārpus meža
Zaudējumu atlīdzība par koku ciršanu pilsētas
un ciema teritorijā

Bez saskaņošanas var cirst:
•
•
•

•
•

•

augļu kokus;
kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem;
kokus ārpus pilsētām teritorijās, kur saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, meliorāciju,
autoceļiem un dzelzceļiem koku audzēšana ir aizliegta, kā arī
Aizsargjoslu likuma 61.pantā minētos kokus;
kokus ārkārtējā situācijā;
kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību,
dzīvību vai īpašumu, ja pirms darbu veikšanas ir notikusi
situācijas fotofiksācija un informēta vietējā pašvaldība;
dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam – dzelzceļa zemes
nodalījuma joslā (arī aizsargstādījumos) augošus kokus
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Vai izmantojam?
Pašvaldību ekonomiskais pamats ir manta, tai skaitā finanšu
resursi
Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan
nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki),
gan veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas
nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem
nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās
un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas
iestādes).
To īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajiem
nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā
gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai
arī lai likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu.

Paldies par uzmanību!
Kolekcionējam gudrību!
Tā māca un skolo.

