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Mēs esam iepazinušies ar grozījumiem, kas ierosināti Latvijas mežu ciršanu 

regulējošajos noteikumos un ietekmētu milzīgas mežu platības, atļaujot kailcirtes 

piekrastē, kur līdz šim tās bijušas aizliegtas, kā arī samazinot koku ciršanas caurmēru. 

Igaunijas piemērs šajā procesā minēts kā pozitīvs pamatojums šīm izmaiņām.  

 

Patiešām, Igaunijā pēdējo desmit gadu laikā nozīmīgi mīkstinātas vides prasības meža 

nozarei. Ir samazināts atļautais ciršanas caurmērs un vecums, samazināti ierobežojumi 

maksimālajam kailcirtes izmēram, bet no vides viedokļa šie noteikti nav pozitīvi 

piemēri, no kuriem vajadzētu mācīties. Meža galvenā ekoloģiskā vērtība ir dot 

mājvietu reģionam raksturīgajai bioloģiskajai daudzveidība un absorbēt ogļskābo gāzi 

un uzkrāt oglekli, un to šādas izmaiņas ietekmē negatīvi.  

 

Kad Igaunijā tika virzītas jaunākās izmaiņas - ciršanas caurmēra samazināšana eglēm 

auglīgākajos augsnes tipos, vides nevalstiskās organizācijas pieprasīja to kompensēt 

ar lielāku stingri aizsargātu mežu teritoriju šajos augsnes tipos. Nevēlēšanās pieņemt 

mūsu piedāvājumu radīja lielu publisku neapmierinātību ar meža nozares attīstību 

kopumā. Lai arī izmaiņas pieņēma, kā arī apmierināja kompensācijas prasību un 

valdība piekrita veidot jaunas aizsargājamās teritorijas 30000 ha platībā, mežu 

nozares reputācija tika nopietni iedragāta, un šobrīd Igaunijā plašumā vērsusies 

visdažādāko veidu pretošanās neilgtspējīgām mežsaimniecības praksēm. Igaunijas 

vides NVO, daudzi zinātnieki un plaša sabiedrība vēlas mežsaimniecību, kas patiesi 

ņem vērā mežu ekoloģisko, sociālo un ekonomisko vērtību, nevis vadās tikai pēc 

pēdējās.  

 

Kā Igaunijas nevalstisko organizāciju pārstāvji no valsts, kas kultūras, vēstures un 

dabas ziņā ir tik līdzīga Latvijai, mēs jūs aicinām nepieļaut mūsu valsts kļūdas, bet 

mācīties no tām un meklēt risinājumus, kas ir patiesi ilgtspējīgi un ietveroši. Mēs 

sadarbojamies ar vairākām Latvijas organizācijām un esam pārliecināti, ka tās spēj 

jums šajā ceļā palīdzēt.  
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