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Par izklaidus ligzdojošo īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzību
Latvijas Dabas fonds (LDF) un Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) ir iepazinušies ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbildi uz LDF un LOB 23.11.2020. vēstuli,
kurā norādījām uz būtiskiem trūkumiem izklaidus jeb dispersi ligzdojošo īpaši aizsargājamo putnu
sugu ligzdošanas vietu aizsardzības nodrošināšanā Latvijā.
Atbildot uz VARAM 22.12.2020. vēstuli Nr. 1-132/11480, lūdzam atbildēt uz šādiem precizējošiem
jautājumiem:
1. Ņemot vērā VARAM norādīto, ka “problēmas būtība slēpjas normatīvo aktu neievērošanā”, lūdzam
norādīt, kādus pasākumus VARAM plāno īstenot, lai nodrošinātu sugu aizsardzības normatīvo aktu
ievērošanu un samazinātos iepriekšējās vēstulēs norādīto pārkāpumu apjoms.
2. Vai piekrītat, ka viens no šiem pasākumiem varētu būt sugu atradņu inventarizācija pirms ciršanas
apliecinājuma izsniegšanas (pieņemot, ka biotopu inventarizācija jau veikta “Dabas skaitīšanas”
projekta ietvaros)?
3. Kā paredzēts uzlabot sadarbību starp Dabas aizsardzības pārvaldi un Valsts meža dienestu (VMD),
lai nodrošinātu soda neizbēgamību aizsargājamo sugu dzīvotņu iznīcināšanas gadījumā?
4. Kā paredzēts stiprināt atbildīgo iestāžu veiktspēju, lai šādus pārkāpumus varētu konstatēt arī bez
nevalstisko organizāciju iesaistes?
5. Cik gadījumos no LDF un LOB 06.11.2019. un 23.11.2020. vēstulēs minētajiem gadījumiem
pārkāpējs ir sodīts?
Vēlamies arī atkārtoti norādīt, ka informācija par projektā LIFE13 NAT/LV/001078 „Mazā ērgļa
aizsardzības nodrošināšana Latvijā” (LIFE AQPOM) atrastajām ligzdām tiek iesniegta VMD
(piemēram, par 2019. un 2020. gadā atrastajām ligzdām tā iesniegta attiecīgi 12.11.2019. un
09.10.2020., turklāt gadījumos, kad pazīmes mežā liecina par plāniem ligzdas apkārtnē veikt
mežizstrādi, VMD par ligzdu atrašanās vietām tiek informēts īpaši – par sešiem šādiem gadījumiem
informējām VMD 31.08.2020). Kā informējām savās 2019. un 2020. gada vēstulēs, reģistrēti vairāki

gadījumi, kad VMD izsniedza ciršanas apliecinājumus neskatoties uz to, ka bija informēts par ligzdu
atrašanos mežaudzēs.
Tāpat vēlamies norādīt, ka mazais ērglis ir īpaši aizsargājama putnu suga gan atbilstoši ES Putnu
direktīvai1, gan Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem2 un šīs sugas ligzdošanas vietu postīšanu
aizliedz likums3. Līdz ar to mums nav izprotams tas, kādēļ VARAM (tā vietā, lai skaidrotu, kā plānots
novērst konstatētajiem līdzīgus ligzdu postīšanas gadījumus) norāda, ka “Līdzšinējā mazo ērgļu skaita
dinamika tikai liecina par sugas spējām izvēlēties ligzdas vietas intensīvas mežsaimniecības apstākļos
konkrētā laikā periodā”. Kā norādījām savā 2019. gada vēstulē, mazo ērgli ligzdošanas vietu postīšanas
ziņā nevar uzskatīt par izņēmumu, jo līdzīgas problēmas ir konstatētas arī pie citu īpaši aizsargājamo
putnu (piemēram, melnā stārķa) ligzdām.
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