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Preiļu novada pašvaldībai 

dome@preili.lv 

  

 

Par koku ciršanas ieceri Upmalas pagastā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 76900050066 

 

Latvijas Dabas fonds atzinīgi vērtē Preiļu novada pašvaldības koku ciršanas komisijas pieņemto 

lēmumu organizēt publisko apspriešanu par ieceri cirst kokus Preiļu novada Upmalas pagastā zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 76900050066 un sniedz viedokli publiskās apspriešanas ietvaros. 

Saskaņā ar koku ciršanas ieceres publiskās apspriešanas materiāliem paredzēts nocirst visus 

alejas vienā pusē augošos 56 kokus. Ciršanai paredzēto koku apkārtmērs 0,75 m – 2,84 m (lielākajai 

daļai 1,5 m – 2,5 m), tajā skaitā 46 ozoli. 

Saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža “13. Pašvaldība izvērtē 

koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī 

koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības 

saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku 

atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un pieņem lēmumu par 

atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju”. 

Vēlamies uzsvērt, ka šādi pieauguši koki ir ekoloģiski ļoti nozīmīgi ar lielu nozīmi dabas 

daudzveidības saglabāšanā lauksaimniecības zemju ainavā: 

1) koki un teritorija zem to vainagiem ir daudz un dažādu savvaļas sugu (bezmugurkaulnieku, 

putnu, ķērpju, augu, sēņu u.c.) dzīvotne;  

2) šajā alejā ir konstatēta un Dabas datu pārvaldības sistēmā reģistrēta īpaši aizsargājamā 

kukaiņu suga marmora rožvabole, kuras kāpuru attīstībai nepieciešami resni koki, un lielais 

šādu koku skaits sekmē atradnes ilglaicīgu saglabāšanos; 

3) ņemot vērā koku sugu sastāvu un izmērus (vecumu), sagaidāms, ka šīs alejas dabas vērtība 

var saglabāties un palielināties vēl vairākus simtus gadu; 

4) šiem kokiem ir kultūrvēsturiska un ainaviska vērtība, kas raksturo vēsturisko viensētu 

apbūvi. 

Papildus informācija par koku vērtību ainavā pieejama saitē https://www.ainavasruna.lv/#koks.  

Kā viens no koku ciršanas iemesliem ir minēts lauksaimniecības zemes paplašināšana, taču 

vēršam uzmanību, ka ainavas un dabas daudzveidības elementi tiek ņemti vērā lauksaimniecības 

politikas plānošanas dokumentos. Kopējās lauksaimniecības politikas Latvijas stratēģiskā plāna 

2023.-2027. gadam projektā iekļautā nosacījumu sistēma paredz, ka atbalsttiesīgajā platībā, kas 
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atvēlēta ar ražošanu nesaistītām teritorijām un jānosaka 4 % no aramzemes, var iekļaut arī koku rindas 

0,01 - 1,5 ha platībā (skat. LLVS8 231.lpp.: 

https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/02/21/39/KLPSP_projekts_20220

118_SFC2021_izdruka_no_20220318.pdf). 

Tādējādi šādu ainavas elementu saglabāšana nodrošina ne tikai biodaudzveidības un ainavas 

dažādības saglabāšanu, bet ir arī lauksaimnieku pašu interesēs, lai no nākamā gada nodrošinātu 

LLVS8 nosacījumu izpildi un saņemtu atbalsta maksājumus pilnā apmērā. 

Koku ciršanas pamatojumā ir minēta arī servitūta ceļa paplašināšana. Taču, spriežot pēc 

kartogrāfiskā materiāla, koku ciršana un servitūta ceļa paplašināšana nav nepieciešama, lai 

nodrošinātu piekļuvi zemes vienībai 76900050066, kurā paredzēta koku ciršana. Servitūta ceļa 

paplašināšana būtu detāli jāvērtē tikai kontekstā ar piekļuvi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

76900050067. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam rast iespēju saglabāt kokus zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 76900050066 un pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju iecerē minēto koku 

ciršanai, izņemot kokus, kuri tiek atzīti par bīstamiem. 

Lūdzam informēt Latvijas Dabas fondu par publiskās apspriešanas par koku ciršanas ieceri 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 76900050066 rezultātiem un pašvaldības pieņemto lēmumu 

attiecībā uz koku ciršanu šajā zemes vienībā. 

 

Ar cieņu 

 

Latvijas Dabas padomes priekšsēdētājs         

Andrejs Briedis 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.Eņģele, t. 26102617, lelde.engele@inbox.lv   

 

 

 

 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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