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Par koku ciršanas ierobežošanu Eiropas Savienības nozīmes mežu dzīvotnēs 

 

Dabas stāvoklis un ekosistēmu stabilitāte šobrīd ir nopietni apdraudēti gan Latvijā, gan pasaulē. 

Dzīvotņu kritisko situāciju Latvijā apstiprina divi augsta līmeņa un precizitātes ziņojumi, kas 

publiskoti 2019. gadā.  

Ziņojumā “ESAO Latvijas vides raksturlielumu pārskati. Latvija, 2019” norādīts, ka Latvijā 

lielākā daļa dzīvotņu un sugu ir nelabvēlīgos apstākļos un mežu un zālāju dzīvotnēm ir sliktāks 

aizsardzības stāvoklis nekā citām dzīvotnēm. Ziņojumā atzīts, ka meži ir svarīgs bioloģiskās 

daudzveidības avots, un vecās audzes īpaši nodrošina vērtīgas dzīvotnes dzīvnieku un augu sugām, 

bet intensīvas mežu apsaimniekošanas rezultātā vecie meži ir aizstāti ar jaunākiem, negatīvi 

ietekmējot bioloģisko daudzveidību. Dokumentā norādīts, ka bioloģiskās daudzveidības jautājumi 

nav pietiekami integrēti nozaru politikas plānošanā, un nepieciešami steidzami pasākumi dabas 

daudzveidības saglabāšanai.  

Savukārt Latvijas sagatavotais ziņojums Eiropas Komisijai par sugu un biotopu aizsardzības 

stāvokli apliecina, ka neviena no ES nozīmes mežu dzīvotnēm nav labā aizsardzības stāvoklī.  

2020.gadā sagatavotā ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija norāda uz stingru apņemšanos un 

jauniem raksturlielumiem, kuri pietiekami steidzami sasniedzami turpmākos gados ES dalībvalstīm, 

lai uzlabotu bioloģiskās daudzveidības stāvokli. 

Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Pasaules dabas fonds un Vides aizsardzības 

klubs uzskata, ka situācijā, kad dabas apdraudējums ir nopietnāks kā jebkad, ir stingri jāpieturas pie 

ES likumdošanā definētā piesardzības principa (Līguma par ES darbību 191. pants), neveicot 

darbības, kas var pasliktināt vides stāvokli, bez visaptveroša un objektīva ietekmes uz vidi 

izvērtējuma veikšanas. 

2020.gadā Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Vides aizsardzības klubs ir saņēmuši vēstules no A/S 

“Latvijas valsts meži” par plānoto un īstenoto koku ciršanu ES nozīmes biotopos, piemēram, 

Zemgales reģionā 2020.gadā un 2021.gadā, A/S “Latvijas valsts meži” plānojot ES nozīmes 

biotopos galveno cirti īstenot aptuveni 400ha platībā.  

Pamatojoties uz ziņojumu datiem Eiropas Komisijai par sugu un biotopu aizsardzības 

stāvokli Latvijā un ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā pausto Latvijas Dabas fonds, 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Pasaules Dabas Fonds un Vides aizsardzības klubs lūdz AS 
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“Latvijas valsts meži” apturēt galvenās cirtes un kopšanas cirtes veikšanu apsaimniekotās 

meža zemēs Eiropas Savienības nozīmes mežu dzīvotnēs, neatkarīgi no to pašreizējās 

kvalitātes, kamēr Latvijas valstī nav izstrādāti un apstiprināti konkrēto Eiropas Savienības 

nozīmes dzīvotņu aizsardzības mērķi, kā arī pilnveidots tiesiskais regulējums dzīvotņu 

aizsardzības un labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšanai, nepieciešamo 

apsaimniekošanas pasākumu veikšanai, un aizsargājamo teritoriju tīkla pilnveidošanai. 

 

Ar cieņu, 

 

 

Ģirts Strazdiņš, Latvijas Dabas fonda direktors  

 

Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors 

 

Viesturs Ķerus, Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs 

 

Elita Kalniņa, Vides aizsardzības klubs viceprezidente 

 

 

 

 

 

 


