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

I. Vispārīgie jautājumi un terminu skaidrojums
1. Saistošajos noteikumos “Par apstādījumu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību Tukuma
novadā” (turpmāk – Noteikumi) noteikta apstādījumu veidošanas, uzturēšanas un aizsardzības, kā
arī koku apzāģēšanas kārtība Tukuma novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Tukuma
novads) un personu atbildība par Noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Aizsargstādījumi – koku, krūmu un zālāju stādījumi, kas aizsargā vidi no putekļiem,
skaņas, vēja u.c. kaitīgiem faktoriem.
2.2. 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, mežaparkus, dārzus, skvērus, alejas, kapsētas, piemiņas vietas,
pagalmu un būvju apstādījumus, 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
ūdenskrātuves, takas, laukumi, labiekārtojuma elementi, arhitektūras mazās formas.
2.3. Arhitektūras mazās formas – teritorijas nožogojums, soliņi, atkritumu tvertnes, ielu
un iestāžu norādes, lapenes, vīteņaugu režģi, dekoratīvie elementi, skulptūras, pieminekļi u.c.
2.4. Avārijas koks – koks ar vizuāli redzamiem bīstamiem bojājumiem, kas var izraisīt
riska situāciju, tam ir pacēlusies sakņu sistēma, sasvēries vai vecuma vai dabas apstākļu rezultātā
ieplaisājis, iztrupējis, atlūzis, nolūzis koka stumbrs, koks ir sašķēlies vai nolūzuši tā galvenie zari
vai galotne u.tml.
2.5. Dārzs – teritorija ar apstādījumiem, kurā ietilpst arī arhitektūras mazās formas.
2.6. Koka sakņu sistēmas rajons – koka vainaga diametra horizontālā projekcija uz zemes
virsmas.
2.7. Krūmi – kokaugi, kuru zarošanās notiek pie zemes vai zemē. Krūmiem nav izteikta
centrālā stumbra.
2.8. Nogāžu un krastu nostiprinājumi – konstrukcijas vai stādījumi nogāžu vai krastu
aizsardzībai pret grunts noslīdējumiem, izskalošanu, pārpurvošanos.
2.9. Nokaltis koks – koks, kurš pilnībā zaudējis spēju augt.
2.10. 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
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ierīkotas brīvdabas atpūtas vietas, kā arī neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai
pašvaldības zeme.
2.11. Skvērs – neliels laukums ar apstādījumiem, ar vai bez arhitektūras mazām formām,
kuru parasti ierīko pie sabiedriskām ēkām un dzīvojamos kvartālos, daudzdzīvokļu mājas pagalmos.
II. Apstādījumu apsaimniekošanas un izmantošanas nosacījumi
3. Nekustamā īpašuma īpašniekam, nomniekam vai lietotājam par saviem līdzekļiem
attiecīgā īpašuma teritorijā jānodrošina esošo apstādījumu uzturēšana, kopšana un atjaunošana
atbilstoši Noteikumiem.
4. Nekustamā īpašuma īpašniekam, nomniekam vai lietotājam ir pienākums par saviem
līdzekļiem attiecīgā īpašuma teritorijā:
4.1. nepieļaut apstādījumu izvirzīšanos ārpus īpašuma robežām, kas var traucēt transporta
vai citu satiksmes dalībnieku kustības drošību;
4.2. nepieļaut kokaugu pašizsējas ieaugšanu ēku pamatos un dzīvžogos;
4.3. nepieļaut apstādījumu aizaugšanu ar nezālēm.
4.4. nodrošināt, lai augošu apstādījumu (koku, krūmu u.c.) zari netraucētu transporta vai citu
satiksmes dalībnieku kustību (apzāģēt traucējošos zarus vismaz līdz 4,5 m augstumam no zemes);
4.5. nodrošināt, lai augošu apstādījumu (koku, krūmu u.c.) zari netraucētu gājēju
pārvietošanos pa ietvēm un kustību pa veloceliņiem (virs ietves un veloceliņa apzāģēt traucējošos
zarus vismaz līdz 2,5 m augstumam no zemes);
4.6. nodrošināt savlaicīgu nokaltušu koku, avārijas koku vai sauso zaru izzāģēšanu.
III. Apstādījumu aizsardzības nosacījumi publisku būvju
būvdarbu un remonta darbu procesā
5. Veicot būvdarbus apstādījumos vai atsevišķu koku tuvumā, darbu izpildītāja pienākums ir
iežogot esošo koku stumbrus ar vairogiem, kas nav zemāki par diviem metriem.
6. Veicot būvdarbus, nav pieļaujama koku stumbru apbēršana ilgāk par desmit dienām.
7. Bez Tukuma novada ainavu arhitekta rakstiskas atļaujas, nav pieļaujami rakšanas darbi
koka vainaga zonā, ja rakšanas dziļums ir lielāks par 0,3 metriem.
8. Veicot ielu un laukumu cietā seguma klāšanas darbus, ap koku stumbriem ir jāsaglabā
apdobe vismaz 2,5 m diametrā, bet ap krūmiem – vismaz 1,5 m diametrā. Apdobi var noklāt ar
ekosegumu vai metāla režģi.
9. Koka sakņu sistēmas rajonā kabeļus un cauruļvadus jāiegulda, nepārcērtot koku saknes.
Ja darbu veikšanas gaitā saknes tomēr tiek bojātas, pārcirsto sakņu gali rūpīgi jānolīdzina un
tranšeja jāpiepilda ar barības vielām bagātu augsni.
10. Bez saskaņošanas ar Tukuma novada ainavu arhitektu, 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 koku augšanu.
11. Veicot projektēšanu un būvdarbus, jāievēro:
11.1. attālumi no būvēm līdz kokiem un krūmiem:
Ēkas, būves, inženiertīkli, labiekārtojuma elementi
Ēkas un būves ārsiena
Ietves un gājēju celiņa mala
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Attālums līdz
kokam (m)
5,0
0,7

Attālums līdz
krūmam (m)
1,5
0,3

Ielas brauktuves, ceļa nostiprinātās apmales mala vai grāvja
augšmala
Tilta, estakādes apgaismojuma balsts vai stabs
Nogāzes, terases pamata pēda
Atbalsta sieniņas pamata pēda vai iekšējā mala
Pazemes inženierkomunikācijas:
- gāzes vads, kanalizācija
- siltumtrase (no ārējā trases gabarīta)
- ūdensvads, drenāža
- strāvas un sakaru kabelis

2,0

1,0

4,0
1,0
3,0

0,5
1,0

1,5
2,0
2,0
2,0

1,0
0,7

11.2. pēc situācijas izvērtēšanas dabā Tukuma novada būvvaldei ir tiesības norādītos
normatīvos attālumus samazināt, saskaņojot ar inženierkomunikāciju apsaimniekotājiem;
11.3. ēku tuvumā stādāmie koki nedrīkst traucēt dzīvojamo un sabiedrisko telpu insolāciju
un izgaismošanu.
IV. Sabiedriskās kārtības noteikumi apstādījumos
12. Apstādījumos aizliegts:
12.1. lauzt koku zarus un krūmus, bojāt koku mizu, stumbrus un saknes, piestiprināt kokam
vadus, striķus, dažādus priekšmetus un uzrakstus vai dzīt naglas kokos, apzīmēt koku stumbrus;
12.2. bojāt apstādījumus (kokus un krūmus, (neprofesionāli apzāģēt vainagu, plēst mizu,
veikt urbumus stumbrā, traumēt saknes, aizzāģēt stumbrus, aizmūrēt vai dedzināt dobumus,
mehāniski un ķīmiski bojāt vai citādā veidā ietekmēt koku), ja bojājumu rezultātā koks daļēji vai
pilnībā zaudē vai var zaudēt augtspēju vai stabilitāti.
13. Apstādījumos publiskajās teritorijās aizliegts:
13.1. patvaļīgi stādīt kokus un krūmus, ierīkot dobes;
13.2. patvaļīgi ierīkot sakņu dārzu;
13.3. ganīt lopus un nodarboties ar citu lauksaimniecisko darbību.
V. Atbildība par Noteikumu neievērošanu
14. Noteikumu ievērošanu kontrolē Tukuma novada Domes Arhitektūras nodaļa un Tukuma
novada pašvaldības policija, bet Tukuma novada pagastu administratīvajās teritorijās – attiecīgās
pagastu pārvaldes vadītājs. Konstatējot Noteikumu pārkāpumu, Tukuma novada Domes
Arhitektūras nodaļas amatpersona vai pagastu pārvaldes vadītājs par to nekavējoties informē
Tukuma novada pašvaldības policiju.
15. Lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā par šo Noteikumu neievērošanu pieņem
Tukuma novada Domes Administratīvā komisija. Administratīvā pārkāpuma protokolu par
Noteikumu pārkāpumu sastāda Tukuma novada pašvaldības policijas amatpersonas.
16. Administratīvā pārkāpuma protokolu par Noteikumu pārkāpumu izskata Tukuma novada
Domes Administratīvā komisija.
17. Par Noteikumu 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12. un 13.punkta neievērošanu izsaka
brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 euro, bet juridiskajām personām
– līdz 1000 euro.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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