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Par koku ciršanas izvērtēšanu 

Latvijas Dabas fondā ir vērsušies Daugavpils pilsētas iedzīvotāji ar bažām par iespējamu labā 

stāvoklī esošu koku ciršanu Daugavpilī Teātra ielā 13, jo koki traucējot automašīnu novietošanai. 

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka koki pilsētā ne tikai uzlabo gaisa kvalitāti un mikroklimatu, 

bet ir nozīmīgi arī pilsētas ainavai un dabas daudzveidībai. Ne velti “Daugavpils valstspilsētas un 

Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam” minēts, ka viens no 

nozīmīgākajiem Daugavpils pilsētas funkcionālo telpu „Kodols” (ietver Daugavpils pilsētas Centra, 

Esplanādes un Cietokšņa10 apkaimju Teritorijas) veidojošajiem elementiem ir zaļā ārtelpa (parki, 

skvēri, iekšpagalmi). 

Savukārt Daugavpils pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (apstiprināti ar 

Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr.12) nosaka, ka 

transportlīdzekļu novietnes projekta sastāvā izstrādā tā labiekārtojuma un apstādījumu risinājumu, 

kurā “62.4. esošo koku saglabāšanai dod priekšroku salīdzinājumā ar jauniem apstādījumiem.” 

Ministru kabineta “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” nosaka, ka “13. Pašvaldība izvērtē 

koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī 

koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības 

saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku 

atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un pieņem lēmumu par 

atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju”, kā arī “16. Veicot 

šo noteikumu 13. punktā minēto izvērtējumu, pašvaldība, ja nepieciešams, pieaicina sugu un biotopu 

aizsardzības jomas ekspertu, kokkopi (arboristu) vai citas atbilstošas nozares ekspertu vai izveido 

attiecīgu komisiju.” 

Lūdzam atbildīgi izvērtēt katru koku ciršanas gadījumu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot 

noteikumos minētos speciālistus, un rast iespēju saglabāt kokus atbilstoši to vērtībai un speciālistu 

rekomendācijām. 

 

Ar cieņu    Ģirts Strazdiņš, Latvijas Dabas fonda direktors   

      

 

 

L. Eņģele, lelde.engele@inbox.lv, t. 26102617 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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