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I DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA 
 

1.1. PAZIŅOJUMI UN PUBLIKĀCIJAS 

Paziņojums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (23.12.2015.) 
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Publikācija laikrakstā „KURZEMNIEKS” (21.12.2015.) 
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Informatīvs paziņojums pašvaldības iestādēs un citās sabiedriski nozīmīgās vietās 
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Paziņojums Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kuldiga.lv 
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Paziņojums projekta tīmekļa vietnē http://integralplan.daba.gov.lv 
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Publikācija SIA „METRUM” tīmekļa vietnē www.metrum.lv 
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1.2. SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS 
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1.3. SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PREZENTĀCIJA 
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1.4. ZIŅOJUMS PAR SAŅEMTAJIEM PRIEKŠLIKUMIEM 
 

NR. 
P.K. 

IESNIEDZĒJS 
SAŅEMŠANAS 

DATUMS 
PRIEKŠLIKUMS KOMENTĀRS PAR PRIEKŠLIKUMA ŅEMŠANU VĒRĀ 

Sabiedriskās apspriešanas laikā (oficiāli rakstiskie un elektroniski) saņemtie priekšlikumi  

1. AS „Latvijas valsts 
meži”, Solvita 
Reine 

13.01.2016. 
(elektroniski 
uz e-pastu) 

1. B.7. (97.lpp.) papildināt ar tekstu – Lai 

mazinātu meža tehnikas ietekmi uz 

augsni un augošiem kokiem, izmantot 

kopšanas cirtēm piemērotu tehniku. 

Sīkāku informāciju par tehnikas 
parametriem plānā iekļaut nebūtu 
pareizi. 

2. Lūdzu mainīt pasākuma B.7. nosaukumu 
uz “Kopšanas ciršu veikšana, ievērojot 

nosacījumus” un kā izpildītāju iekļaut arī 
citi privātie īpašnieki. 

3. B.4. (93.lpp.) – lūdzu veikt labojumus 
tekstā - Ja nepieciešama medņu 
dzīvotnes apsaimniekošana, to veic 
pakāpeniski (vienā vai vairākos 

paņēmienos), kopšanas apjomu 
izlīdzinot starp paņēmieniem un 
ievērojot vismaz divu gadu intervālu 
starp kopšanas paņēmieniem. 

4. Individuālo noteikumu projekts – 
7.punkts – lūdzu precizēt tekstu. 

5. Individuālo noteikumu projekts  – Ceļu, 

inženierkomunikāciju un citu 

inženierbūvju uzturēšana un 

atjaunošana veicama, nemainot trases 

platumu un novietojumu – iekļaut 
individuālo noteikumu projekta 8.14. 
punktā. 

6. Lūdzu dabas aizsardzības plāna 1.4. 
Teritorijas sociālās un ekonomiskās 
situācijas apraksts iekļaut tekstu – 

1.Ieteikums ir ņemts vērā, kā arī papildināts šādā redakcijā, vispārīgi norādot 
problēmas būtību, kādēļ šāds ieteikums ir iekļauts saturā: “Lai mazinātu meža 

tehnikas ietekmi uz augsni un augošiem kokiem, izmantot kopšanas cirtēm piemērotu 

tehniku, ievērojot dabu saudzējošus principus un atbilstošus tehniskos risinājumus. 

Jāizvērtē kopšanas vietas piekļuvei tuvumā esošais ceļu tīkls, maksimāli saudzējot 

blakus esošās mežaudzes. Jāizvērtē pašreiz izmantojamajās mežsaimniecības 

tehnikas (“smagās tehnikas”) pielietojuma nepieciešamība.” 

2.Ieteikums ir ņemts vērā un iekļauts plāna saturā. 

3.Ieteikums ir ņemts vērā un iekļauts plāna saturā. 

4.Norādām, ka individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekta 
(turpmāk IAIN projekts) 7.punktā nav nepieciešams veikt teksta precizējumu. Šajā 
punktā tiek noteikts, ka gadījumos, kad Valsts meža dienests izsniedz koku ciršanas 
apliecinājumu, nav nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja, bet 
ir nepieciešams saņemt rakstisku atzinumu. Šāds nosacījums ir nepieciešams, lai 
vienai saskaņojamajai darbībai netiku izsniegti 2 administratīvie akti. Dabas 
aizsardzības pārvaldes atzinumus (kas nav administratīvai akts atšķirībā no rakstiskas 
atļaujas vai koku ciršanas apliecinājuma) tiek izsniegts 10 darbdienu laikā pēc Valsts 
meža dienesta pieprasījuma saņemšanas. Šāda prakse tiek izmantota citās īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās, veicot koku ciršanas saskaņošanu. Piemēram, šāds 
punkts ir iestrādāts MK 07.04.2015. noteikumu Nr.168 “Grozījumi Ministru kabineta 
2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.135 “Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

5.Precizējums tiks iekļauts IAIN projektā 8.14.3.6.punktā šādā redakcijā: “Dabas 

lieguma teritorijā aizliegts mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot ar Dabas 

aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju ceļu, inženierkomunikāciju un citu 

inženierbūvju uzturēšanai un atjaunošanai, nemainot trases platumu un 

novietojumu.” 

6.Jānorāda, ka AS “Latvijas valsts meži” pārstāvji ne tikai uzraudzības grupas 
sanāksmēs, bet arī sabiedriskās apspriešanas sanāksmē neizteica iebildumus pret 
konkrēto ierobežojumu, kas šobrīd tiek norādīts kā: “nepamatots saimnieciskās 

darbības aprobežojums vietās, kur nav konstatētas dabas vērtības”. Turklāt jānorāda, 
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Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu 

Nr.611 (2015.gada 5.oktobrī (prot. Nr.45 

91.§)) ”Par Meža un saistīto nozaru 

attīstības pamatnostādnēm 2015.-2020. 

gadam” 7.1. punktu “MSNP 2020 mērķi, 

rīcības virzieni, politikas un darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji” 

1.1.1.6.apakšpunktā noteikto rezultatīvo 

rādītāju – Koksnes audzēšanai un ieguvei 

pieejamās platības nesamazinās. 

Atsaucoties uz šo dokumentu dabas 

lieguma “Maņģenes meži” zonējuma 

maiņa, nosakot nepamatotus 

saimnieciskās darbības aprobežojumus 

vietās, kur nav konstatētas dabas 

vērtības,  nākotnē  samazinās koksnes 

produktu ilgtspējīgu plūsmu un tā 

rezultātā iegūstamo peļņu ieņēmumus 

no koksnes realizācijas, kā arī radīs 

papildus izdevumus mēģinot mainīt 

audžu  parametrus vai augšanas 

apstākļus, lai tuvinātu tās vērtīgu 

biotopu kritērijiem. AS LVM aprēķinātais 

samazinājums koksnes produktu plūsmā 

laika posmā no 2016.-2035.gadam 

dabas liegumā “Maņģenes meži” 

teritorijā ir 100,7 ha, kas sastāda 

782’825 EUR. 

ka dabas lieguma “Maņģenes meži” teritorija pati par sevi ir dabas vērtība, neizdalot 
konkrētas vietas (biotopus, ligzdas, kokus), kurās vēl “nav konstatētas konkrētās 

dabas vērtības”. Dabas liegums veidots ar mērķi nodrošināt dabas vērtību aizsardzību 
(piemēram, reto putnu sugu ligzdošanu) visā teritorijā, nevis konkrētā tā teritorijas 
daļā, tāpēc mežu fragmentācija ir viens no galvenajiem teritoriju apdraudošajiem 
faktoriem. Visa dabas lieguma aizsardzība ir nepieciešama, lai nodrošinātu tajā 
notiekošos ekoloģiskos procesus, integritāti un tās izveidošanas un aizsardzības 
mērķus. Šī iemesla dēļ 1999.gadā dabas lieguma teritorijas robeža tika apstiprināta 
konkrētajā platībā, kā arī atbilstošu dabas aizsardzības prasību nenodrošināšanas dēļ 
tā tika paplašināta (2011.gadā), nenosakot katra nogabala platību kā konkrētu dabas 
vērtību, bet nodrošinot nepieciešamās dabas aizsardzības prasības visā dabas 
lieguma platībā. Nav iespējams realizēt dabas aizsardzības mērķus visā noteiktajā ES 
nozīmes dabas lieguma teritorijā, mēģinot pasargāt tikai daļu bioloģiski vērtīgos meža 
nogabalus vai putnu ligzdas. Fakts, ka dabas vērtības nav konstatēts – nenozīmē, ka 
šī teritorija ir mazāk vērtīga, ka tajā var pieļaut veikt konkrēto mežsaimniecisko 
darbību, kas var apdraudēt dabas vērtības, piemēram, šobrīd ir izvirzīta hipotēze, ka 
vēl neatrasta jūras ērgļa ligzda atrodas dabas lieguma ziemeļu pierobežā. Kaut arī 
precīza tās atrašanās vieta nav zināma, konkrētā sugas īpatņu novērojumi šajā 
teritorijā netieši pierāda, ka ligzda atrodas dabas liegumā vai tā pierobežā. Attiecīgi 
neveicot piesardzības pasākumus visā noteiktajā dabas lieguma teritorijā, nav 
iespējams nodrošināt nepieciešamo aizsardzību visā dabas lieguma teritorijā. Dabas 
aizsardzības plānā ir skaidrota noteiktā ierobežojama mērķis un nepieciešamība – 
mežu fragmentācija, slapjo meža biotopu apdraudētība, putnu ligzdošanas vietu 
aizsardzība dabas lieguma teritorijā. Ņemot vērā, ka norādītais Ministru kabineta 
rīkojums Nr.611 un tajā iekļautais formulējums: “Koksnes audzēšanai un ieguvei 

pieejamās platības nesamazinās” attiecināms uz visas valsts platību, tajā skaitā uz 
lauksaimniecības zemēm, kas ievērojamās platībās dabiski apmežojas vai mākslīgi 
tiek apmežotas (ko veicina tiešmaksājumu saņemšana no ES), konkrētais rīkojuma 
konteksts nav piemērojams īpaši aizsargājamo dabas teritoriju būtībai un mērķim, jo 
šādā gadījumā nav iespējams veikt nekādas izmaiņas dabas teritoriju izmantošana 

un aizsardzības nosacījumos, piemēram, ir jāturpina turpmāka kailciršu un izlases 
ciršu veikšana dabas lieguma “Maņģenes meži” teritorijā (25 % teritorijas no dabas 
lieguma platības), kā to šobrīd pieļauj spēkā esošie normatīvie akti. Jānorāda, ka 
pirms rīkojuma Nr.611 apstiprināšanas netika publiski diskutēts tā saturs, sabiedrībai 
nebija iespēja paust savu attieksmi pret ierosināto nākotnes mežsaimniecības 
politiku. Apskatot 1998.gada 28.aprīlī LR Ministru kabineta apstiprināto dokumentu 
“Latvijas mežu politika”, kurā noteikts, ka: “Meži ir Latvijas nacionālā bagātība, kura 

saglabājama un vairojama, lai apmierinātu sabiedrības ekoloģiskās, ekonomiskās un 
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sociālās vajadzības. Latvijas iedzīvotājus ar mežu vienmēr ir saistījušas saimnieciskas, 

kultūrvēsturiskas un emocionālas saites, kuras veidojušās gadsimtu laikā. Mežs nav 

mērāms tikai latos un kubikmetros (“teritorijā ir 100,7 ha, kas sastāda 782’825 

EUR”), tas pilda neaizstājamas ekoloģiskās un sociālās funkcijas gan nacionālā, gan 

starptautiskā līmenī.“ 
Konkrētais ierosinājums būtu iekļaujams dabas aizsardzības plāna saturā, papildinot 
ar informāciju no dokumenta “Latvijas mežu politika”, kā arī, ja tiek iekļauts aprēķins 
par potenciālo kailciršu realizācijas iespējamību dabas lieguma teritorijā un 
radītajiem zaudējumiem mežsaimniecībai. 

 Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē (2016.gada 8.janvārī) saņemtie mutiskie priekšlikumi 

1. 1. Izvērtēt nepieciešamību paredzēt individuālo aizsardzības un apsaimniekošanas 
noteikumu projekta 8.18.2.punktā noteikto medību aizliegumu pavasara sezonā, 
kad atbilstoši medību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, ir pieļaujamas tikai 
individuālās medības, kuru realizācija būtiski samazina mazo plēsēju (caunu, 
jenotsuņu, kā arī lapsu, mežacūku) ietekmi uz medņu populāciju. Izteikt šo 
noteikumu punktu šādā redakcijā: no 1.marta līdz 31.jūlijam, lai nodrošinātu īpaši 
aizsargājamo putnu sugu ligzdošanu, aizliegts organizēt medības, izņemot 
individuālās medības, izmantojot ieročus ar klusinātājiem un selektīvus slazdus. 

2. Izvērtēt nepieciešamību paredzēt individuālo aizsardzības un apsaimniekošanas 
noteikumu projektā noteikto medījamo dzīvnieku piebarošanas aizliegumu, ņemot 
vērā, ka medību kolektīvs “Rudupe” pēdējo 30 gadu laikā ziemas periodā veic 
briežu piebarošanu ar sienu 6 stacionārās barotavās, kā arī mežacūku piebarošanu 
ziemas periodā 4 barotavās, kuru izvietojums vai tā nepieciešamā izvietojuma 
maiņa, ja nepieciešams, tiks saskaņota ar atbildīgo valsts institūciju. Lūdzam 
noteikumu projektā šo ierobežojumu izteikt šādā redakcijā: “aizliegts bez Dabas 
aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas, piebarot savvaļas dzīvniekus, izņemot: 

1. briežu piebarošanu no 1. janvāra līdz 31.martam, iepriekš saskaņotās vietās; 
2. mežacūku piebarošanu no 1.oktobra 31.janvārim (dzīvnieku skaita regulēšanas 
nolūkos) iepriekš saskaņotās vietās; 

Norādām, ka mežacūku piebarošana konkrētās vietās nodrošinās to novirzīšanu no 
mednim jutīgām teritorijām, potenciāli mazinot traucējuma ietekmi uz medņu 
sugu populāciju. 

1. Aizliegums atkārtoti izvērtēts un, ņemot vērā diskusijas apspriešanas laikā, kā arī 
sanāksmes dalībnieku vairākkārtēji izteiktos ierosinājumus, šo aizliegumu iekļaujam 
IAIN projektā.  

2. Atbilstoši medību kolektīva “Rudupe” iesniegtajai informācijai par dabas lieguma 
teritorijā izvietoto briežu un mežacūku piebarošanas vietām un medību torņiem, 
attēlosim esošos medību infrastruktūras objektus dabas aizsardzības plāna 
kartogrāfiskajā materiālā. Atbilstoši IAIN projektā iekļautajam nosacījumam 
turpmāka barotavu novietojuma izvēle un to vispārēja izmantošana pēc IAIN 
apstiprināšanas būs jāsaskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Medījamo dzīvnieku 
piebarošana būs pieļaujama tikai pēc konkrēto piebarošanas vietu ietekmes 
būtiskuma izvērtēšanas uz apkārtnē esošajiem īpaši aizsargājamajiem biotopiem, 
citām dabas vērtībām, piemēram, putniem. 

 


