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informācijai: 

AS “Latvijas valsts meži” Zemgales reģionam 
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SIA “Rīgas meži” Tīreļu mežniecībai 
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Par Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam 1.redakciju 
 

 

Latvijas Dabas fonds ir iepazinies ar Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. 

gadam 1.redakcijas materiāliem un ļoti pozitīvi vērtē mežu teritoriju (M1 un M2) ar specifiskiem 

izmantošanas nosacījumiem noteikšanu ciemu teritorijās. Šādi meži, kur koksnes ieguve nav 

primārais mērķis (plānojumā turpmāk paredzēta šo mežu apsaimniekošana bez kailcirtes un 

galvenās izlases cirtes), būtiski uzlabo dzīves vides kvalitāti vēsturiski izveidojušajās blīvas 

apbūves teritorijās, jo tie ir gan buferjosla starp apbūvi un autoceļiem, un intensīvi 

apsaimniekotajām mežu platībām, gan atpūtai dabā piemērota teritorija. Šie meži darbojas arī kā 

“zaļie koridori”, mazinot gan apbūves, gan mežistrādes ietekmi uz vidi. 

Mežu platības, kurām paredzēts noteikt M1 un M2 zonējums, ir ļoti mazas, salīdzinot ar 

visām Olaines novada mežu platībām, turklāt tikai maza daļa no M1 un M2 zonā iekļautā meža 

pašlaik ir galvenās cirtes vecumā. Līdz ar to mežu apsaimniekošanu M1 un M2 zonā iespējams 

plānot un veikt ilgtermiņā atbilstoši šo zonu specifiskajam mērķim – “lai nodrošinātu apstākļus 

mežu ilgtspējīgai attīstībai ciemu teritorijā un ar mežu saistīto ekoloģisko un sociālo funkciju 

īstenošanai”. Sadarbojoties pašvaldībai, meža īpašniekiem un iedzīvotājiem, turpmāk iespējams 

detāli plānot šo mežu kopšanu, bīstamo koku novākšanu, taku un atpūtas vietu ierīkošanu, kā arī 

dabas daudzveidībai nozīmīgu elementu (dabiska meža struktūrai atbilstošu mežaudžu, vecu un 

dobumainu koku utml.) saglabāšanu šajos mežos. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam: 

1) arī plānojuma pilnveidotajā (un galīgajā) redakcijā saglabāt plānojuma 1. redakcijas 

funkcionālā zonējuma kartē norādītās dabas un apstādījumu teritorijas (DA), kā arī mežu 

teritorijas M1 un M2 un teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumos tām noteiktās prasības 

mežsaimnieciskajai izmantošanai (Mežsaimnieciska izmantošana (21001): izņemot galvenās 

cirtes kailcirti vai izlases cirti); 
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2) izvērtēt iespēju noteikt M2 zonējumu arī Viršu ciemam un Līdumu karjeram 

pieguļošajos mežos. 

 

Latvijas Dabas fonda pārstāvji ir atvērti dalībai diskusijās par dabas teritoriju, kā arī mežu, 

lauksaimniecības zemju un ūdeņu teritoriju turpmākās izmantošanas plānošanu Olaines novadā. 

 

 

Ar cieņu,  

 

     

Ģirts Strazdiņš 

 

Latvijas Dabas fonda direktors 

 

 

 

 

 

 

 

 

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