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2009. gada 28.jūlij ā 
Reă. Nr. __2.-5.2/141_ 

         
LR Vides ministrijai 

 
Valsts Kancelejai 

 

 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (VSS-1795, TA-2397) 

 

Latvijas Dabas fonds kopumā pozitīvi vērtē Ministru kabineta noteikumu projektu “Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, taču Ħemot 
vērā, ka saskaĦošanas gaitā vairākkārt ir mainījusies noteikumu redakcija, turpina uzturēt 
sekojošus iebildumus: 

1. Svītrot noteikumu projekta 17. punktu : “17. Lai vienlaicīgi nodrošinātu bioloăiskās 
daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu teritorijas attīstību, atĜauta atsevišėu koku (gada laikā 
ne vairāk kā divu kubikmetru apjomā uz vienu hektāru un desmit kubikmetru apjomā vienā 
kadastra vienībā) ciršana citā cirtē pie šādiem vienlaicīgi esošiem nosacījumiem: 

17.2.1. mežaudze pārsniegusi 16.3.punktā noteikto vecumu; 
17.2.2. augošu koku biezība mežaudzes pirmajā stāvā nav mazāka par 0,5; 
17.2.4. vispirms izcērt augšanā atpalikušos kokus.” 

Uzskatām, ka šajā punktā pieĜautā regulārā koku ciršana dabas liegumos bez konkrētās vietas 
izvērtēšanas ir pretrunā ar dabas liegumu izveidošanas mērėi un apdraud aizsargājamo biotopu 
un aizsargājamo sugu dzīvotĦu saglabāšanu un to labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanu 
dabas liegumos. Pie tam teritorijās, uz kurām attiecas vispārīgie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi, parasti nav veikta dabas vērtību inventarizācija. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka līdz 
šim dabas liegumos šāda koku ciršana nav atĜauta. Konkrētus koku ciršanas nosacījumus ir 
iespējams noteikt katras teritorijas individuālajos aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumos 
atbilstoši izstrādātajam dabas aizsardzības plānam. 

2. Redakcionāli precizēt noteikumu projekta 19.8. punktu un izteikt to šādā redakcijā: “19.8. 
sadalīt meža zemi vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, bet lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi un pārējās zemes – zemes vienībās, kas mazākas par 3 hektāriem, tai skaitā dalot 
kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja kāda kopīpašnieka 
lietošanā paliek mazāk par iepriekš norādīto platību, izĦemot gadījumus, kad atdalāmais 
zemesgabals ir nepieciešams ārējo inženierkomunikāciju vai inženierbūvju būvniecībai vai 
uzturēšanai un tā apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā; 

Zemes vienības platības ierobežojums tiek noteikts ar mērėi izvairīties no ainavas un biotopu 
fragmentēšanas pārāk mazās vienībās, kas var atstāt negatīvu ietekmi gan uz konkrētās teritorijas 
dabas vērtībām, gan uz ainavu kopumā. Izstrādājot teritoriju individuālos aizsardzības 
noteikumus un zonējumu, ir iespējams noteikt citus zemes dalīšanas nosacījumus, ja konkrētajā 
vietā tādi nepieciešami. 
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3. Redakcionāli precizēt noteikumu projekta 27.3. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 
“27.3. veikt kailcirti dumbrāja un liekĦas meža augšanas apstākĜu tipos egĜu un melnalkšĦu 
audzēs, kā arī visās ozolu un ošu audzēs.” 

 

Lūdzam iespēju Latvijas Dabas fonda pārstāvim piedalīties Valsts sekretāru sanāksmē š.g. 
30. jūlij ā, kurā tiks izskatīts šis noteikumu projekts. 

 

 

 

 

Ar cieĦu, 

 

 

Ainārs AuniĦš 

Padomes priekšsēdētājs 

 

 

 

 

 

EĦăele 26102617, udenslaksti@inbox.lv 

 
 


