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Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu meža meliorācijas sistēmas 

“Zāmeļa – Tīsu mežs” pārbūvei 

 

Vides aizsardzības klubs (VAK) un Latvijas Dabas fonds (LDF) pilnībā atbalsta Valsts vides 

dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes (RVP) 27.07.2017. sākotnējā ietekmes uz vidi 

izvērtējuma Nr. JE17SI0020 rezultātā pieņemto lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūru AS „Latvijas valsts meži” (LVM) ierosinātajai darbībai – meža meliorācijas sistēmas 

„Zāmeļa – Tīsu mežs” pārbūvei 1150 ha platībā un lūdz to atstāt negrozītu, pamatojoties uz likuma 

“Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 11.panta 2b, 2c punktiem, 21b punktu, jo paredzētā darbība var 

būtiski un neatgriezeniski ietekmēt meža vidi, tostarp dižkokus, aizsargājamos biotopus un sugas. 

Piekrītam Jelgavas RVP secinājumiem, ka nepieciešams detalizētāk izvērtēt paredzēto darbu 

apjomu, veikšanas iespēju un ietekmi uz īpaši aizsargājamajām dabas vērtībām, ko nav iespējams 

veikt sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma ietvaros, ņemot vērā AS LVM iesniegtās un pilnvērtīgai 

izvērtēšanai nepieciešamās informācijas apjomu. 

Pamatojot augstāk minēto viedokli, sniedzam šādu papildus informāciju un apsvērumus: 

1. Izskatot sertificētas biotopu ekspertes D. Kroģeres 27.05.2017. izdoto “Eksperta atzinumu 

par MMS “Zāmeļa – Tīsu mežs” pārbūves ietekmi uz īpaši aizsargājamajiem meža biotopiem 

Jelgavas novada Vilces, Lielplatones un Elejas pagastos, LVM Tērvetes meža iecirknī, 611. kvartālu 

apgabala 192.-201., 214., 215., 2019.-231., 238.-241., 248. kvartālos”, turpmāk tekstā “Atzinums”, 

piekrītam atzinumā iekļautajai informācijai par konstatētajiem īpaši aizsargājamajiem biotopiem un 

izvirzītajām prasībām neveikt ūdensteču un grāvju pārtīrīšanu mikroliegumu, dižkoku un 

aizsargājamo biotopu un tiem pieguļošajās teritorijās. Tomēr secinām, ka:  

1.1. Atzinumā nav iekļauta informācija par visiem Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” 

reģistrētajiem 8 dižkokiem un 5 potenciālajiem dižkokiem, kas atrodas MMS “Zāmeļa – Tīsu mežs” 

pārbūves zonā (skat. 1. pielikumu). Atzinumā nav minēti potenciālie dižkoki (ozoli), kas atrodas 248. 

kvartāla 7. un 6. nogabalā tiešā grāvja Nr.1502 tuvumā, kā arī divi dižkoki – Skrebju egles, kas atrodas 

238. kvartāla 13. nogabalā grāvja Nr.832 tuvumā. Attiecīgi eksperta atzinumā nav vērtēta grāvju 

pārbūves ietekme uz šiem dižkokiem un nav izvirzītas ietekmi mazinošas prasības, kā arī nav izvērtēts, 

vai hidroloģiskā režīma izmaiņas grāvju pārbūves rezultātā neietekmēs pārējos atzinumā neminētos 

dižkokus (Grenču lielo un Grenču mazo ozolu) un potenciālos dižkokus. 

Atzinumā minēts, ka dižkoks 199. kvartāla 23. nogabalā dabā nav konstatēts. Taču ņemot vērā, 

ka Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” šis koks reģistrēts ar nosaukumu Egles māsas 2, iespējams, 

kļūdaini ievadītas koka koordinātas, un tas patiesībā atrodas netālu 199. kvartāla 22. nogabalā blakus 

dižkokam Māsa egle Mazā māsa X474567, Y251016.  
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Saskaņā ar AS LVM publicētajiem meža nogabalu datiem http://www.lvmgeo.lv/dati atzinumā 

minētā Zāmeļu egle atrodas 199. kvartāla 15. nogabalā. 

1.2. Atzinumā nav izvērtēta plānotās grāvju pārbūves ietekme uz dižkokiem, kuri atrodas MMS 

“Zāmeļu – Tīsu mežs” plānotās pārbūves teritorijā un vēl nav iekļauti Dabas datu pārvaldības 

sistēmas “Ozols” datu bāzē, bet, iespējams, ir reģistrēti LVM datubāzē (skat. 

http://www.lvm.lv/images/lvm/sabiedribai/meza_apsaimniekosana/MAP/ZEM/LVM_mezu_apsaim

niekosana_Elejas_masiva_2015.-2019..pdf 31. lpp.). Par šo koku atrašanās vietu 22.07.2017. nosūtīta 

informācija Dabas aizsardzības pārvaldei, ar lūgumu iekļaut Dabas datu pārvaldības sistēmas Ozols 

datu bāzē: 

 1.2.1. Priede (Zāmeļa priede) ar apkārtmēru 1.30m augstumā 2.63 metri, koordinātas 

Y252148 X475420 

 1.2.2. Egle (Egles māsas, Mazā māsa, 199-22) ar apkārtmēru 1.30m augstumā 3.40 metri, 

koordinātes Y251016 X474567 

 1.2.3. Ozols (Mežsargu 1.ozols, 192-8) ar apkārtmēru 1.30m augstumā 5.57 metri, 

koordinātes Y251758 X474097 

 1.2.4. Ozols (Mežsargu 2.ozols, 198-10) ar apkārtmēru 1.30m augstumā 4.47 metri, 

koordinātes Y251705 X473992 

 1.2.5. Ozols Mežsargu 3.ozols, 198-9) ar apkārtmēru 1.30m augstumā 4.90 metri, 

koordinātes Y251413 X473979 

 1.2.6. Ozols (Vosa ozols, 198-14) ar apkārtmēru 1.30m augstumā 4.20 metri, koordinātes 

Y249657 X472540 

 1.2.7. Ozols (Vācieša ozols, 198-3) ar apkārtmēru 1.30m augstumā 4.92 metri, koordinātes 

Y252060 X473797. 

1.3. Atzinumā nav iekļauta informācija par dižkokiem, kurus VAK un LDF pārstāvji konstatēja, 

apsekojot dažus potenciāli pārbūvējamos grāvjus dabā 31.07.2017. (skat. 1.pielikumu): 

1.3.1. Ozols ar apkārtmēru 1.30 m augstumā 4.00 metri, koordinātes Y250739, X477145, 

atrašanās vieta 230. kvartāla 7. nogabalā, tiešā grāvja nr.859 tuvumā (skat. attēlu 2. pielik.); 

1.3.2. Priede ar apkārtmēru 1.30 m augstumā 2.50 metri, koordinātes Y251219, X477079, 

atrašanās vieta 230. kvartāla 3. nogabalā (skat. attēlu 2. pielikumā). 

1.4. Atzinumā sniegtā informācija par īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietām atšķiras no 

LVM sniegtās informācijas par Dabas aizsardzības teritorijām un to atrašanās vietām 08.01.2015. 

dokumentā “Aktualizētais Elejas masīva meža apsaimniekošanas plāns 2015.-2019.gadam” (Saite: 

http://www.lvm.lv/images/lvm/sabiedribai/meza_apsaimniekosana/MAP/ZEM/LVM_mezu_apsaim

niekosana_Elejas_masiva_2015.-2019..pdf 27., 30. lpp.) un nav skaidrots, kādēļ atzinumā netiek 

norādītas visas uz 08.01.2015. konstatētās dabas vērtības. 

1.5. Tikai daļā no konstatēto aizsargājamo biotopu teritorijām (198.kv.-10.nog., 229-6, 230-3, 

222-8, 222-3, 222-4, 219-3, 220-5, 226-8, 199-23, 198-19) atzinumā kā pasākums ietekmes 

mazināšanai ir noteikta prasība “neveikt saimniecisko darbību” vai “nepārtīrīt biotopā”, kas vērtējams 

kā efektīvākā ietekmes mazināšana. Lielākajā daļā MMS “Zāmeļa – Tīsu mežs” teritorijā konstatēto 

aizsargājamo biotopu teritoriju (195.kv.-2.nog., 197-15, 198-26, 198-27, 198-20, 221-5, 227-5, 227-

15, 240-4, 240-7, 240-6, 229-7, 229-9, 229-11, 241-2, 230-7, 230-8, 231-9, 222-6, 222 [223]-7, 224-

16, 225-21, 225-13, 225-6, 225-3, 225-25) grāvju pārbūve tiek pieļauta, ievērojot atzinuma 

3. pielikuma tabulā norādītās prasības. Taču atzinumā nav aprakstīta faktiskā situācija dabā 

(piemēram, kāds grāvja stāvoklis un nozīme teritorijas nosusināšanā, vai grāvja atbērtne dabā ir 

konstatējama un vai tās apaugums atšķiras no pārējās aizsargājamā biotopa teritorijas, vai uz atbērtnes 

nav lielu dimensiju koki utml.), kā arī nav izvērtēts, kāda būs aizsargājamo biotopu platības 

samazināšanās grāvju trašu (grāvis, berma, atbērtne) izciršanas rezultātā. Līdz ar to nav saprotams, 

kādēļ tiek pieļauta atbērtnes izmantošana aizsargājamā biotopa teritorijā, ja grāvi iespējams tīrīt no 

tās puses, kur nav konstatēts aizsargājamais biotops. Piemēram, nav skaidrots, vai 195. kv. 2.nog., 

197. kv. 15. nog., 240.kv. 6.nog. atrodas dabā redzama esoša atbērtne, kuras izmantošana radītu 

mazāku ietekmi uz vidi nekā grāvju tīrīšana no otras puses. Tāpat arī nav pamatots nepieciešamo 

http://www.lvmgeo.lv/dati
http://www.lvm.lv/images/lvm/sabiedribai/meza_apsaimniekosana/MAP/ZEM/LVM_mezu_apsaimniekosana_Elejas_masiva_2015.-2019..pdf
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darbu apjoms – vai un kādēļ apauguma izvākšana no grāvjiem nebūtu pietiekošs risinājums grāvju 

funkcijas nodrošināšanai vietās, kur atzinumā tiek pieļauta grāvju pārbūve (pārtīrīšana) aizsargājamo 

biotopu teritorijās. 

Vēršam uzmanību, ka 31.07.2017. apsekojot dabā grāvjus S-1529 (231.kv. 9.nog.), S-859 (230. 

kv. 7. nog.), S-856 (230. kv. 3.nog.), S-1471 (222.kv. 4. nog.), S-1531, S-1516, S-1479 (223. kv. 

7.nog.), tika konstatēts, ka grāvji ir sekli un sausi un atbērtnes apaugums neatšķiras no apkārtējā meža 

(skat. attēlus 3. pielikumā). Nav saprotams pamatojums šo grāvju pārtīrīšanai, jo atbērtņu izciršana 

un grāvju pārtīrīšana būs acīmredzama iejaukšanās šajos nogabalos konstatētajos aizsargājamajos 

biotopos un atzinumā nav arī izvirzītas prasības šajos nogabalos esošajās “atbērtnēs” saglabāt 

pieaugušos ozolus un priedes, turklāt šo grāvju pārtīrīšana var negatīvi ietekmēt grāvju tuvumā 

augošos ozolus, kas ir jutīgi pret hidroloģiskā režīma izmaiņām. 

2. Sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējumā ir izmantoti sertificētu sugu un biotopu ekspertu 

atzinumi, kuros ir vērtēta ietekme uz mikroliegumiem, dižkokiem, aizsargājamo sugu dzīvotnēm un 

aizsargājamajiem biotopiem. Taču informācijas apjoms, kas ticis iesniegts Jelgavas RVP un 

atspoguļots sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējumā, nav pietiekams, lai izvērtētu plānotās darbības 

ietekmi kopumā un izvirzītu konkrētus nosacījumus darbības veikšanai, lai ietekmi uz vidi pēc 

iespējas mazinātu: 

2.1. Nav skaidrs plānotās darbības apjoms, jo sākotnējā izvērtējuma materiālos ir minēta tikai 

MMS “Zāmeļa – Tīsu mežs” kopējā platība 1150 ha, taču nav zināms konkrēts pārtīrāmo grāvju 

posmu saraksts (tādēļ tiek pieņemts, ka pārtīrīšana plānota visos šajā teritorijā norādītajos grāvjos), 

pārtīrāmo grāvju posmu kopgarums, plānoto grāvju trašu platumi, tostarp arī “tehniski mazākais 

iespējamais platums”, kādā varētu tikt pārtīrīti grāvji aizsargājamo biotopu platībās, kā arī kopējā 

grāvju trašu platība (ņemot vērā situāciju dabā, tā pēc būtības ir platība, kas tiks atmežota un būtu 

attiecīgi izvērtējama). 

2.2. Ietekmes izvērtēšanā nav iesaistīts hidrologs, līdz ar to nav informācijas, ka būtu izvērtēts 

teritorijas pašreizējais hidroloģiskais stāvoklis un hidroloģiskā režīma izmaiņas grāvju pārbūves 

rezultātā, kā arī tas, vai un kā hidroloģiskais režīms mainīsies dižkoku un aizsargājamo biotopu 

teritorijās. 

Vēršam uzmanību, ka MMS “Zāmeļa – Tīsu mežs” teritorijai nav raksturīga tipiska regulāri 

izvietotu meliorācijas grāvju sistēma un slapjo un nosusināto mežu nogabali teritorijā izvietoti 

izklaidus atsevišķās vietās (skat. 1.pielikumu). Arī D. Kroģeres 27.05.2017. atzinumā ir minēts, ka 

“atbilstoši LVM datu bāzei GEO, āreņu edafiskās rindas meža tipi noteikti ne vairāk kā 25 % no 

MMS platības, pārējā platībā dominē sausieņu rindas meža augšanas apstākļi uz vidēji auglīgām līdz 

auglīgām augsnēm.” 

Sākotnējā izvērtējuma materiālos nav atrodams konkrēts pamatojums (piemēram, ar grāvju 

nefunkcionēšanu saistīto problēmu apraksts un kartē norādītas problemātiskās vietas) plānotajai 

grāvju pārbūvei, kā arī nav izvērtēts un pamatots plānoto darbu apjoms, lai videi nodarītie zaudējumi 

nebūtu lielāki nekā ekonomiskie ieguvumi nosusinātajās platībās. 

2.3. Nav saprotams, vai un kādas problēmas konstatētas, ja kā potenciāli pārbūvējami tiek 

uzrādīti arī grāvji gar nesen izbūvētajiem meža autoceļiem, turklāt sausieņu meža tipos, piemēram, 

192., 193., 194., 195., 196., 197., 198., 199., 230, 241. kvartālā. Esošo grāvju trašu paplašināšana 

radītu papildus ietekmi – meža platības samazināšanos un meža masīva fragmentācijas palielināšanos. 

2.4. Spriežot pēc ortofoto kartēm, kā arī apsekojot dabā dažus potenciāli pārbūvējamos grāvjus, 

secinām, ka neatbilst patiesībai sākotnējā izvērtējuma materiālos apgalvotais, ka “paredzams, ka no 

grāvju malām novāktais apaugums pamatā ir krūmāji”.  2017. gadā veiktā koku ciršana 220.kv. grāvja 

Nr. 1518 un 224.kv. grāvja Nr. 1480 trasēs apliecina to, ka no grāvju trasēm tiek iegūts ievērojams 

apjoms kvalitatīvas koksnes un, lai gan Meliorācijas kadastrā reģistrēto grāvju trases “skaitās” zeme 

zem ūdeņiem, faktiski tiek veikta atmežošana (skat. attēlus 4. pielikumā). Attiecīgi, lai mazinātu 

ietekmi uz vidi, būtu jāizvērtē un pēc iespējas jāsamazina grāvju pārbūvei nepieciešamā meža platība. 
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3. Sākotnējā izvērtējuma materiālos nav dota atsauce uz projektiem, kuru ietvaros tika izbūvēta 

MMS “Zāmeļa – Tīsu mežs”, līdz ar to nav skaidrs plānotās darbības apjoms un pamatojums – vai 

plānotā grāvju pārbūve paredz sākotnējos projektos norādīto grāvju parametru atjaunošanu, vai arī 

grāvji tiks projektēti ar jauniem parametriem. 

Vēršam uzmanību, ka Meliorācijas kadastra digitālajā versijā www.melioracija.lv MMS 

“Zāmeļa – Tīsu mežs” teritorijā ir norādītas valsts nozīmes ūdensnotekas un tikai daži no sākotnējā 

izvērtējumā izmantoto sertificēto sugu un biotopu ekspertu atzinumu pielikumos norādītajiem 

grāvjiem (novadgrāvji un kontūrgrāvji gar meža masīva malām uz robežas ar lauksaimniecības 

zemēm, kā arī 3 grāvji 198. kv., 4 grāvji 219. kv., 1 grāvis 220. kv., 3 grāvji 224. kv.). Līdz ar to 

ietekmes uz vidi novērtējumā būtu jāpaskaidro arī tas, uz kādu meliorācijas projektu un meliorācijas 

ekspertu atzinumu pamata kā meliorācijas sistēma tiek uzrādīti visi pārējie grāvji kartoshēmā 

“Paredzētā darbība – MMS Zāmeļa – Tīsu mežs pārbūve”, kādi ir noteces virzieni, meliorācijas 

sistēmas izbūves mērķis un parametri. 

4. Plānotās darbības teritorija ir vienlaidus meža masīvs, kurā atrodas vairāki mikroliegumi, 

aizsargājamo biotopu un aizsargājamo sugu dzīvotņu teritorijas, kā arī tā ir nozīmīga rekreācijai. Šajā 

masīvā pēdējos gados ir izbūvēti meža autoceļi un veikta intensīva mežizstrāde, kā arī notiek esošo 

meliorācijas sistēmu uzturēšana (piemēram, 220. un 224. kvartālā), kas var radīt kumulatīvu negatīvu 

ietekmi uz meža masīvu kopumā, ko nepieciešams rūpīgi izvērtēt, ņemot vērā likuma “Par ietekmes 

uz vidi novērtējumu” 3.panta 6.punktā un Vides aizsardzības likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā 

paredzēto piesardzības principu. 

 

Pielikumā: 1) MMS “Zāmeļa – Tīsu mežs” kartoshēma ar norādītām uz pašreizējo brīdi 

zināmajām dabas vērtībām; 

2) 31.07.2017. konstatēto dižkoku attēli; 

3) 31.07.2017. apsekoto grāvju attēli; 

4) 2017. gada pavasarī izcirsto grāvju trašu attēli. 

 

Ar cieņu,  

 

Edmunds Kance 

Vides aizsardzības kluba Domes loceklis 

 

Ģirts Strazdiņš 

Latvijas Dabas fonda direktors 

 

 

 
E.Kance, t. 26404751 

edmundskance@inbox.lv   

 

I.Lange 

ieva@lela.lv  

 

L.Eņģele, t. 26102617 

lelde.engele@inbox.lv  

 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

http://www.melioracija.lv/
mailto:edmundskance@inbox.lv
mailto:ieva@lela.lv
mailto:lelde.engele@inbox.lv
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2. pielikums 

31.07.2017. konstatēto dižkoku attēli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozols pie grāvja Nr. 859  

230.kv. 7. nog. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priede grāvja Nr. 1530 tuvumā 

230. kv. 3.nog. 
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3.pielikums 

31.07.2017. apsekoto grāvju attēli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grāvis Nr. 1529 

231.kv. 9.nog. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grāvis Nr. 859 

230.kv. 7.nog. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grāvis Nr. 1516 

223.kv. 7.nog. 
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4.pielikums 

2017. gada pavasarī izcirstās grāvju trases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grāvja Nr. 1518 trasē 

iegūtā koksne, 

220.kv. 1.nog. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grāvja Nr. 1480 trase, 

224.kv. 1.nog. 

 


