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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
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2011.gada 20.janvārī                                                                                                        Nr.2/2011 

 

 

 PAR APSTĀDĪJUMU IERĪKOŠANU, UZTURĒŠANU UN AIZSARDZĪBU 
 

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām”  

43.panta 6.,  9.  punktu un Meža likuma 8. panta otro daļu; 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

 

1.1. Lietotie termini un to skaidrojums: 

1.1.1. 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, 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 gan koki, 

krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, ūdensteces un ūdenskrātuves, takas, 

laukumi, labiekārtojuma elementi, arhitektūras mazās formas. 

1.1.2. Sabiedriskie apstādījumi - visai sabiedrībai brīvi pieejamas apstādījumu platības uz 

pašvaldības, valsts vai privātā īpašumā esošas zemes. 

1.1.3. Avārijas koks - koks ar vizuāli redzamiem bojājumiem, kurš izraisa riska situāciju, tam 

var būt pacēlusies sakņu sistēma, sasvēries vai ieplaisājis koka stumbrs, koks ir 

sašķēlies vai nolūzuši tā galvenie zari vai galotne u.c. 

1.2. Šie noteikumi nosaka apstādījumu projektēšanas, veidošanas, uzturēšanas un aizsardzības 

kārtību Balvu novadā, kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu.  

1.3. Juridiskas un fiziskas personas ir atbildīgas par šo noteikumu ievērošanu sev piederošās vai 

valdījumā esošās zemes platībās. 

                                                  

2. Apstādījumu projektēšana un ierīkošana. 

 

2.1. Balvu novadā apstādījumus var ierīkot jebkura fiziska vai juridiska persona uz sev piederošas 

vai lietošanā nodotas zemes, ievērojot Balvu novada teritorijas plānojumu un citus spēkā 

esošos normatīvos dokumentus. 

2.2. Fizisko un juridisko personu īpašumos, kā arī pašvaldības iznomātajās teritorijās jaunu 

sabiedrisko apstādījumu veidošana vai esošo apstādījumu rekonstrukcija veicama saskaņā ar 

teritorijas apstādījumu projektu vai skici, kas jāsaskaņo ar pašvaldības būvvaldes vadītāju. 
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2.3. Visos gadījumos, kad celtniecības vai remonta darbu dēļ nepieciešams bojāt, pārstādīt vai 

likvidēt apstādījumu elementus vai arhitektūras mazās formas, projektā nepieciešams 

paredzēt apstādījumu vai arhitektūras mazo formu atjaunošanu. 

2.4. Visos būvprojektos, skiču projektos, shēmās, rakšanas darbu atļaujās ietvertās prasības arī 

teritorijas labiekārtošanai, apstādījumu rekonstrukcijai, veidošanai, atjaunošanai, pēc 

būvdarbu pabeigšanas nevar nodot ekspluatācijā vai parakstīt darbu pieņemšanas – nodošanas 

aktus, ja nav saņemts būvvaldes vadītāja atzinums par teritorijas labiekārtošanu vai 

saskaņojums uz iesniegtās izpildshēmas. 

 

3. Apstādījumu apsaimniekošanas un izmantošanas nosacījumi. 

 

3.1. Ikviena zemes gabala īpašniekam ir pienākums paša spēkiem un par saviem līdzekļiem 

apsaimniekot uz zemes gabala esošos apstādījumus.  

3.2. Balvu novada zemes īpašnieku, nomnieku un lietotāju pienākums apstādījumu 

apsaimniekošanā ir: 

3.2.1. nodrošināt esošo apstādījumu uzturēšanu, kopšanu un atjaunošanu atbilstoši šiem 

noteikumiem; 

3.2.2. nepazemināt augsnes auglību apstādījumos; 

3.2.3. nepieļaut apstādījumu aizaugšanu ar nezālēm; 

3.2.4. nepieļaut apstādījumu piegružošanu ar ražošanas, celtniecības un sadzīves atkritumiem, 

piesārņošanu ar notekūdeņiem, augiem un videi kaitīgām vielām; 

3.2.5. nepieļaut apstādījumu izmīdīšanu, izbraukāšanu, smilts, sniega un ledus uzkrāšanu 

sabiedriskajos apstādījumos, izņemot speciāli tam paredzētās vietās; 

3.2.6. nepieļaut apstādījumu izvirzīšanos ārpus īpašuma robežām, kas var traucēt gājēju un 

transporta drošu kustību; 

3.2.7. sausā laikā laistīt sabiedriskos apstādījumus; 

3.2.8. regulāri tīrīt dabīgās vai mākslīgās ūdensteces un ūdenskrātuves (grāvjus un caurtekas); 

3.2.9. veikt avārijas koku izzāģēšanu; 

3.2.10. savlaicīgi veikt koku un krūmu vainagu veidošanu un zālienu pļaušanu sabiedriskos 

apstādījumos. 

3.3. Pasākumu organizēšana apstādījumos jāsaskaņo ar Balvu novada pašvaldības izpilddirektoru. 

3.4. Meža fondā neietilpstošo augošu koku ciršanu (izņemot kokus, kuru celma caurmērs ir 

mazāks par 12 centimetriem) atļauts veikt tikai pēc rakstiskas Balvu novada pašvaldības 

Būvvaldes atļaujas saņemšanas. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.23/2012, prot.Nr.19, 39.§) 
3.5. Koku izzāģēšanu kultūras pieminekļu aizņemtās platībās un to aizsargjoslās saskaņo ar 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Balvu novada pašvaldības Būvvaldi. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.23/2012, prot.Nr.19, 39.§) 
3.6. Koku izzāģēšanu parkos, kapsētās, mākslīgas izcelsmes koku rindās (alejās), kas ir garākas 

par 20 metriem (arī tad, ja tās atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā) un kuru platums (lielākais 

attālums starp malējo koku stumbru centriem perpendikulāri koku rindas virzienam) ir 

mazāks par 20 metriem, koku izzāģēšanu saskaņo ar Balvu novada pašvaldības Būvvaldi. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.23/2012, prot.Nr.19, 39.§) 
3.7. Koku izzāģēšanu dabiskas izcelsmes koku rindās, kuru platums ir mazāks par 20 metriem, 

saskaņo ar Balvu novada pašvaldības Būvvaldi. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.23/2012, prot.Nr.19, 39.§) 
3.8. Šo noteikumu 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., punktos minētajos gadījumos, lai saņemtu saskaņojumu, 

persona iesniedz rakstisku iesniegumu Balvu novada pašvaldības Būvvaldei. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.23/2012, prot.Nr.19, 39.§) 
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3.9. Koku vainagu veidošanu, sausu un avārijas koku izzāģēšanu atļauts veikt, saskaņojot to ar 

Balvu novada pašvaldības Būvvaldi. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.23/2012, prot.Nr.19, 39.§) 
3.10. Koku, krūmu, dzīvžogu, puķu un citu apstādījumu elementu likvidēšanu sabiedriskajos 

apstādījumos atļauts veikt tikai pēc saskaņošanas ar Balvu novada pašvaldības Būvvaldi. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.23/2012, prot.Nr.19, 39.§) 
3.11. Koku izzāģēšana aizliegta laikposmā no 1.aprīļa līdz 15.oktobrim, izņemot koku izzāģēšanu 

avārijas situācijas novēršanai un koku ciršanu ceļu satiksmes drošības nodrošināšanai. 

3.12. Pirms lēmuma pieņemšanas par koku izzāģēšanu pilsētas labiekārtošanai un 

zaļumstādījumu uzturēšanai (izņemot koku izzāģēšanu avārijas situācijas novēršanai), 

pašvaldības Būvvalde var noteikt piemērojamo sabiedriskās apspriešanas procedūru un 

kārtību. Pēc apspriešanas rezultātu apkopošanas pašvaldība pieņem attiecīgu lēmumu. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.23/2012, prot.Nr.19, 39.§) 
3.13. Veicot koku zāģēšanu novada teritorijā: 

3.13.1. jānodrošina darba drošības ievērošana, jāsaņem nepieciešamās atļaujas no 

komunikāciju īpašniekiem, apsaimniekotājiem, lietotājiem; 

3.13.2. jānodrošina citu koku un apstādījumu, kā arī ēku un inženierkomunikāciju aizsardzība 

koku zāģēšanas laikā; 

3.13.3. jānodrošina savlaicīga nozāģēto koku, zaru un lapu aizvākšana. 

3.14. Pašvaldības piederošā vai piekrītošā teritorijā, par augošu koku izzāģēšanas atļauju, ja tie 

nav bīstami vai bojāti, ieinteresētā persona sedz visus izdevumus par koku izzāģēšanu un 

ieskaita pašvaldībai, par katru atļauto zāģēto koku 42,69 euro, kuri tiks izlietoti jaunu koku un 

krūmu stādu iegādei pilsētas un novada apstādījumu ierīkošanai un rekonstrukcijai. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.36/2013, prot.Nr.18, 54.§) 
 

4. Apstādījumu aizsardzības nosacījumi būvdarbu un remonta darbu procesā. 

 

4.1. Veicot būvniecības un remonta darbus apstādījumos vai atsevišķu koku tuvumā, darbu 

izpildītāju pienākums ir iežogot būvniecības teritorijā esošo koku stumbrus ar vairogiem, kas 

nav zemāki par 2 m. 

4.2. Veicot būvniecības un remonta darbus, nepieļaut koku stumbru apbēršanu ilgāk par 10 

dienām. 

4.3. Bez Balvu novada pašvaldības Būvvaldes rakstiskas saskaņojuma neveikt rakšanas darbus 

koka vainaga zonā, ja rakšanas dziļums ir lielāks par 0.3 m. 

4.4. Veicot ielu un laukumu cietā seguma klāšanas darbus ap koku stumbriem atstāt apdobi 

vismaz 2,5 m diametrā un ap krūmiem apdobi vismaz 1,5 m diametrā, apdobi var noklāt ar 

ekosegumu vai metāla režģi. 

4.5. Bez saskaņošanas ar Balvu novada pašvaldības Būvvaldi, veicot būvniecības darbus 

apstādījumos, grunts līmeņa vertikālās izmaiņas pieļaujamas ne vairāk par 0,3 m 

salīdzinājumā ar esošo. Ja grunts līmeni nepieciešams paaugstināt vai pazemināt vairāk par 

0,3 m, tad būvprojektā ir jāparedz īpaši pasākumi, kas nodrošinātu koka augšanu.  

4.6. Būvmateriālu un citu kaitīgo materiālu (degviela, smērviela u. c.) uzglabāšana pieļaujama ne 

tuvāk kā 5 m attālumā no koku vai krūmu vainaga ārmalas. 

4.7. Būvobjektu pievedceļi jāierīko ārpus apstādījumiem. 

 

5. Apstādījumu aizsardzības noteikumi. 

 

5.1. Balvu novada sabiedriskie apstādījumi ir sabiedriska vieta. 

5.2. Sabiedriskajos apstādījumos aizliegts: 
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 5.2.1. bez saskaņošanas ar Balvu novada pašvaldības izpilddirektoru rīkot atrakcijas, 

gadatirgus un citus publiskus pasākumus, veikt pagaidu būvju uzstādīšanu, 

tirdzniecības vietu ierīkošanu vai citu tamlīdzīgu rīcību, kas var nodarīt postījumus 

apstādījumiem; 

5.2.2. mazgāt veļu, transporta līdzekļus, peldināt dzīvniekus sabiedrisko apstādījumu, kā arī 

ugunsdzēsības vajadzībām izbūvētajās ūdenskrātuvēs; 

5.2.3. braukt ar transporta līdzekļiem, velosipēdiem, skrituļslidām un skrituļdēļiem, kā arī 

spēlēt komandu spēles, ja tas nav speciāli atļauts; 

5.2.4. ganīt lopus vai nodarboties ar citu lauksaimniecisko darbību; 

5.2.5. piegružot apstādījumus un ūdenstilpnes ar atkritumiem, bojāt apstādījumus; 

5.2.6. celt teltis, kurt ugunskurus, dedzināt zāli, ķert un iznīcināt savvaļas dzīvniekus; 

5.2.7. patvaļīgi ierīkot sakņu dārzu; 

5.2.8. tecināt koku sulu, bojāt koku mizu, piestiprināt kokam vadus, auklas, dažādus 

priekšmetus un uzrakstus vai dzīt naglas kokos; 

5.2.9. suņiem rakt un bojāt apstādījumus. 

 

6. Atbildība par noteikumu neievērošanu. 

 

6.1. Šo noteikumu ievērošana ir obligāta visām juridiskām un fiziskām personā, par to 

neievērošanu iestājas administratīvā atbildība.  

6.4. Atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu paredzēta Balvu novada pašvaldības 2009.gada 

29.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzētā 

administratīvā atbildība”. 

 

 

Priekšsēdētājs                      A.Kazinovskis 

 

 


