16. KAD VARU MEŽU
DEKLARĒT KĀ
PLANTĀCIJU, KO TAS
MAN DOS?
DEKLARĒŠANAS NOSACĪJUMI
PLANTĀCIJU APSAIMNIEKOŠANAS KĀRTĪBA

Kas jāzina MEŽA ĪPAŠNIEKAM

Atbilstoši Meža likumam 1, meža ieaudzēšana ir pasākumu kopums
meža ieaudzēšanai zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs. Pēc meža ieaudzēšanas to
ir iespējams reģistrēt kā plantāciju mežu vai kā mežaudzi. Ja īpašnieks
vai tiesiskais valdītājs vēlas, lai ieaudzētā audze tiktu reģistrēta kā
plantāciju mežs, tas jānorāda Valsts meža dienestam iesniedzamajā
pārskatā par meža ieaudzēšanu (skat. 32. nodaļu). Kā plantāciju mežu
drīkst reģistrēt nemeža platībās ieaudzētu mežu, neatkarīgi no tā,
vai audze ieaudzēta mākslīgi vai dabiski.
Par plantāciju mežu iespējams reģistrēt arī mežaudzes, kas dabiski
ieaugušas vai ieaudzētas, sējot vai stādot nemeža zemē, ja to vecums
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nepārsniedz 20 gadus. Ieaudzētās mežaudzes var pārreģistrēt par
plantāciju mežu, ja tās Meža likuma spēkā stāšanās gadā (kopš 17.03.2000.)
nav bijušas vecākas par 10 gadiem.
Plantāciju meža statuss meža īpašniekam sniedz vairākas
nozīmīgas priekšrocības. Uz plantāciju mežiem neattiecas Meža likumā
noteiktā koku ciršanas kārtība – mežaudžu ciršanai noteiktais galvenās
cirtes vecums vai caurmērs un kopšanas cirtes reglamentējošais minimālais
audzes šķērslaukums. Kokus plantāciju mežā īpašnieks drīkst cirst
pēc saviem ieskatiem jebkurā vecumā, un to ciršanai nav nepieciešams
apliecinājums. Katru gadu, pirms sākt koku ciršanu plantāciju mežā, meža
īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir paziņot Valsts meža dienestam
par koku ciršanu (skat. 18. nodaļu).
Plantāciju meža ieaudzēšanai ir noteikts minimālais nepieciešamais koku skaits, tomēr tas ir mazāks nekā mežaudzēm – ne mazāk
kā 1000 koku priedei, 500 koku – cietajiem lapu kokiem un 800 koku –
pārējām sugām. Atšķirībā no mežaudzes, plantāciju mežu apsaimniekošanā nav saistoša prasība pēc atbilstības koptas jaunaudzes kritērijiem
(skat. 27. nodaļu).
Uz plantāciju mežiem attiecas arī Likumā par nekustamā īpašuma
nodokli 2 noteiktais, ka jaunaudzes ar nekustamā īpašuma nodokli netiek
apliktas.
Atmežojot plantāciju mežu, nav jāmaksā kompensācija, kā tas ir
noteikts gadījumos, ja tiek atmežota meža zeme (MK noteikumi Nr. 889
Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību 3).
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