2019. gada 12. jūnijā
Reģ. nr. 3.6/72
Zemkopības ministrijai
pasts@zm.gov.lv
Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra
noteikumos Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā"”, VSS-651
Latvijas Dabas fonds ir iepazinies ar 05.06.2019. elektroniskajai saskaņošanai atsūtītajiem MK
noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 935
"Noteikumi par koku ciršanu mežā"” (VSS-651) materiāliem un iebilst pret grozījumu tālāku
virzību. Sagatavojot noteikumu projektu, kas paredz galvenās cirtes caurmēra samazināšanu
priedei, eglei un bērzam, nav nodrošināta vispusīga grozījumu ietekmes izvērtēšana un attiecīgu
kompensējošo pasākumu piemērošana. Grozījumi ietekmēs arī meža nekoksnes vērtības, meža
kā ekosistēmas funkcijas un ar tām saistītos ekosistēmu pakalpojumus. Zemkopības ministrijas
piedāvātā ekoloģisko koku skaita palielināšana par 3 un atstājamo sauso koku skaita
palielināšana par 6 nekompensē grozījumu rezultātā sagaidāmās meža ciršanas intensificēšanas
ietekmi uz meža ekosistēmu.
Lai nodrošinātu vispusīgu pieņemamā lēmuma izvērtēšanu un apspriešanu, nepieciešams veikt
sekojošo, pirms turpināt augstākminēto noteikumu grozījumu virzību:
1. Izveidot darba grupu noteikumu apspriešanai, izvērtējot visus šo izmaiņu aspektus un iesaistot
tajā visas ieinteresētās puses.
2. Pirms tālāk virzīt noteikumus, veikt pilnvērtīgu galvenās cirtes caurmēra samazināšanas
ietekmes uz vidi novērtējumu pēc būtības, veicot stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu
(SIVN). Nepiekrītam ZM uzskatam, ka SIVN, kas veikts “Meža un saistīto nozaru attīstības
pamatnostādnēm 2015.-2020. gadam” (Pamatnostādnes) pilda šo funkciju, jo Pamatnostādnēs
nekādā veidā nav pieminēta iespēja samazināt koku ciršanas vecumu galvenajā cirtē, līdz ar to
nav pamata teikt, ka ir novērtēta šo grozījumu ietekme uz vidi.
Latvijas Dabas fonds uzsver, ka meža funkcijas ir daudz plašākas un visai sabiedrībai nozīmīgas,
tāpēc grozījumus ir nepieciešams apspriest vispusīgi, dodot sabiedrībai pilnvērtīgu iespēju
izteikties par tiem. Tikai pēc tam, kad ir pieejama pilna informācija par grozījumu ietekmi
uz vidi un sabiedrības interesēm, un, veicot SIVN, novērstas vai mazinātas iespējamās
negatīvās ietekmes, un ievēroti piesardzības principi, ir pieļaujama to tālāka virzīšana.
Ar cieņu,
Ģirts Strazdiņš
Latvijas Dabas fonda direktors
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