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Par kailcirti Podvāzes upes aizsargjoslā
Apsekojot Podvāzes upi 11.04.2020., Salas novada Salas pagastā pie Miķelāniem tika konstatēta
nesen veikta kailcirte Podvāzes upes kreisajā krastā, upes 50 m un 10 m aizsargjoslā. Izvērtējot
www.kadastrs.lv pieejamo informāciju, iespējamā svaigās kailcirtes vieta ir zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 56860110041. Kailcirtes upes 50 m aizsargjoslā šajā apvidū veiktas arī
iepriekšējos gados, šķietami zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 56860110049,
56860110127, 56860110136, 56860110137.
Vēršam uzmanību, ka Aizsargjoslu likuma 37. pantā ir noteikts, ka “veicot kailcirti mežaudzē,
kurā valdošā koku suga ir baltalksnis, ievēro šādus nosacījumus: a) saglabā ozolus, liepas,
vīksnas, gobas, kļavas, priedes, melnalkšņus, vītolus un mežābeles”, taču cirsmā upes kreisajā
krastā ir lielu dimensiju celmi, kas acīmredzami nav baltalkšņiem (skat. attēlus pielikumā). Tāpat
arī rodas šaubas par likumā noteiktās cirsmas platības (1 ha) ievērošanu un atstāto ekoloģisko
koku atbilstību noteikumu prasībām, kā arī rodas jautājums, vai mežaudzes sastāvs bijis novērtēts
atbilstoši situācijai dabā. Arī par vecākajām cirsmām upes labajā krastā rodas jautājums, vai
baltalkšņu kailcirtē ir saglabāti visi Aizsargjoslu likumā noteiktie koki (skat. attēlus pielikumā).
Lai gan Podvāze šajā posmā ir regulēta valsts nozīmes ūdensnoteka (kods 431244:01) un MK
Noteikumi par koku ciršanu mežā nosaka, ka ekoloģiskos kokus nesaglabā ekspluatācijas
aizsargjoslās, izvērtējot šo situāciju, ir jāņem vērā virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas
noteikšanas mērķis (“lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām,
novērstu erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību applūstošajās teritorijās, kā
arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu”), likuma 37. pantā noteiktā prasība “veicot kailcirti
mežaudzē, kurā valdošā koku suga ir baltalksnis, ievēro šādus nosacījumus: a) saglabā ozolus,
liepas, vīksnas, gobas, kļavas, priedes, melnalkšņus, vītolus un mežābeles”, likuma 34. pantā
noteiktais, ka “gadījumos, kad vienā vietā pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir
stingrākās prasības un lielākais minimālais platums.”, kā arī likuma 47. un 61. pantā un
meliorācijas jomu regulējošajos normatīvos noteiktais, ka izcērtami tikai tie koki un krūmi, kuri
traucē ūdens plūsmai, meliorācijas būves uzturēšanas darbiem vai atjaunošanas vai pārbūves
darbiem saskaņā ar būvprojektu. Attēlos redzams, ka nocirstie lielu dimensiju platlapji nekādi
netraucē ne ūdens plūsmu upē, ne tās uzturēšanu. Lielu dimensiju platlapju un citu upmalām
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raksturīgo koku izciršana, kā arī vienlaidus cirsma upes krastā ievērojami samazina teritorijas
bioloģisko vērtību, izmaina raksturīgo ainavu un negatīvi ietekmē upes mikroklimatu, un tas ir
pretrunā Aizsargjoslu likumā noteiktajam.
Lūdzam Valsts meža dienestu:
1) izvērtēt iepriekš minētajā teritorijā (zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 56860110041,
56860110049, 56860110127, 56860110136, 56860110137) veiktās koku ciršanas atbilstību
normatīviem,
2) izvērtēt normatīvu piemērošanas praksi gadījumos, kad pārklājas virszemes ūdensobjektu un
meliorācijas būvju ekspluatācijas aizsargjoslas,
3) sniegt informāciju par iepriekš minēto izvērtējumu rezultātiem un secinājumiem, kas sekmētu
Aizsargjoslu likuma prasību ievērošanu, kā arī virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas mērķa
sasniegšanu gadījumos, kad pārklājas virszemes ūdensobjekta un meliorācijas būves
ekspluatācijas aizsargjoslas.
Pielikumā: iepriekš minēto cirsmu attēli.
Ar cieņu,
Ģirts Strazdiņš
Latvijas Dabas fonda direktors
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Pielikums vēstulei Nr. Nr.3.6./45, 17.04.2020.

Kailcirte Podvāzes kreisajā krastā, šķietami zemes vienībā ar kad. apz. 56860110041

Vecāka kailcirte Podvāzes labajā krastā, šķietami zemes vienība ar kad. apz. 56860110136
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