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Ievads 

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM) meža ugunsdrošības 

preventīvo pasākumu plānu dabas liegumam “Stiklu purvi” (turpmāk – dabas liegums) izstrādā 

pamatojoties uz ugunsbīstamības risku vērtējumu apsaimniekošanā esošām Īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām LVM Ziemeļkurzemes reģiona teritorijā un ņemot vērā 

Latvijas Republikas tiesību aktu normas. 2018.gadā dabas liegumā izcēlās paaugstinātas 

ugunsbīstamības meža ugunsgrēks, kura uguns skartā meža zemes platība bija 1353.15 ha 

(21% no LVM apsaimniekotā dabas lieguma teritorijas) un atbilstoši dzēšanas darbu vadītāju 

rīkojumiem bija nepieciešams veikt iedzīvotāju evakuāciju no dabas liegumā ietilpstošā ciema 

“Stikli”, lai nepieļautu apdraudējumu vietējo iedzīvotāju dzīvībai. Dabas lieguma teritorijā 

būtiskākais risks ir liela vienlaidus meža zemes platība uz kūdrainām augsnēm ar ļoti 

apgrūtinātu meža ugunsdzēsības darbu organizēšanu kā arī septiņu dažādu purvu esamību 

dabas lieguma teritorijā. Ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāns kalpo par pamatojumu 

plānveidīgai un sistemātiskai darbu organizēšanai dabas lieguma teritorijā, lai nākotnē 

mazinātu meža ugunsbīstamību un operatīvi spētu atklāt, ierobežot, likvidēt izcēlušos meža 

ugunsgrēkus.  

Meža ugunsgrēki raksturojums 

 Laika posmā no 2008.gada dabas lieguma teritorijā un tiešā tā tuvumā ir izcēlušies un 

likvidēti 13 meža ugunsgrēki ar kopējo uguns skarto meža platību 1359 ha, no kuriem 6 meža 

ugunsgrēki ir izcēlušies tieši 2018.gadā. Dabas lieguma teritorijā izcēlušies 5 meža ugunsgrēki, 

tiešā dabas lieguma tuvumā 8 meža ugunsgrēki. Atbilstoši Valsts meža dienestā reģistrētajai 

informācijai par likvidētajiem meža ugunsgrēkiem 4 meža ugunsgrēkiem ugunsgrēka 

izcelšanās iemesls ir minēts ļaunprātīga dedzināšana, kas rada papildus risku esošajam dabas 

liegumam. Ņemot vērā meža tipus esošajā dabas liegumā par paaugstinātas ugunsbīstamības 

mežaudzēm tiek uzskatītas mežaudzes 1794ha apmērā, kas ir 28% no kopējā LVM 

apsaimniekotā dabas lieguma teritorijas. Likvidēto meža ugunsgrēku vietas redzamas 1.attēlā.  
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1.attēls 

Meža ugunsgrēku vietas dabas liegumā un tiešā tuvumā 

 

Ugunsbīstamības risku vērtējums 

Riska ietekmes vērtēšanas kritēriji dabas lieguma teritorijās, redzami 1.tabulā. Riska 

ietekme vērtēta LVM Ziemeļkurzemes reģiona īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kuru 

vienlaidus meža platība ir lielāka par 300ha. 

1.tabula 

Dabas lieguma riska ietekmes vērtēšanas kritēriji 

 

 

 

Nr.p.k. Vērtēšanas kritēriji Zems Vidējs Augsts

1 Meža ugunsbīstamības klašu (I;II;III) apjoms teritorijā <50ha 50-100ha >100ha

2 Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves vietas tuvums Nav <500m piekļaujas

3
Ar meža autoceļiem (valsts, pašvaldības, LVM) 

nenosegtās teritorijas lielums
<100ha 100-200ha >200ha

4 Iedzīvotāju apmeklētība vērtība <15 vērtība  no 15-25 vērtība no 25-40

4.1 Tūrisma vietas

4.2 Sēņotāji, ogotāji, rekreācija

4.3 meža ugunsgrēki

4.4 aktīvā atpūta

5 Apdzīvotu vietu (pilsēta, ciems) tuvums

Atrodas tālāk par 2 

km no ārējās 

robežas

Atrodas tālāk par 1 

km no ārējās robežas

Tieši piekļaujas vai 

atrodas tuvāk par 

1km no ārējās 

robežas un nav 

dabīgu šķēršļu

Kritēriju vērtība/ risks
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Meža ugunsdrošības preventīvie pasākumi 

1. Veiktie preventīvie pasākumi 

 

Lai pilnībā likvidētu 2018.gadā izcēlušos meža ugunsgrēku dabas lieguma teritorijā LVM 

uzsāka esošas dabiskās brauktuves sakārtošanu paredzot bīstamo koku ciršanu, brauktuves 

klātnes līdzināšanu, caurteku nomaiņu, ūdensņemšanas vietu ierīkošanu. Plānotām darbībām 

saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas viedoklis par 

pieļaujamām darbībām (pielikumā). Dabiskās brauktuves sakārtošana arī tika paredzēta Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts meža dienesta un LVM operatīvās sanāksmes 

protokola lēmumā (pielikumā). Sakārtotā dabiskā brauktuve katru gadu pirms meža 

ugunsnedrošā laikposma tiks apsekota un pēc nepieciešamības realizēti uzturēšanas 

pasākumi, lai pilnvērtīgi varētu nodrošināt meža ugunsdzēsības transportlīdzekļu kustību. 

Dabiskās brauktuves sakārtošanas shēma redzama 2.attēlā.  

2.attēls 

 

2. Plānotie preventīvie pasākumi ugunsbīstamības risku mazināšanai 

 

2.1. Lai nodrošinātu apdzīvotas vietas “Stikli” papildus drošību meža ugunsgrēka izcelšanās 

gadījumā, nepieciešams būvēt autoceļa klātni un atjaunot esošu dabisko brauktuvi, 

paredzot izbūvēt papildu ūdens ņemšanas vietas un caurteku nomaiņu. Ceļa klātne un  

dabiskā brauktuve kalpos kā atbalsta perimetrs meža ugunsdzēsības transportlīdzekļu 

kustības nodrošināšanai, lai nepieļautu liesmu tuvošanos apdzīvotai vietai. Plānotā 

darbība LVM 146.kv un 147.kv daļēji realizēta, lai kvalitatīvi varētu veikt ugunsgrēka 

vietas uzraudzības funkciju un nepieļautu atkārtotu ugunsgrēka izcelšanos. Pēc darbu 

pabeigšanas sakārtotā dabiskā brauktuve un izbūvētā autoceļa klātne katru gadu pirms 

meža ugunsnedrošā laikposma tiks apsekota un pēc nepieciešamības realizēti 
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uzturēšanas pasākumi, lai pilnvērtīgi varētu nodrošināt meža ugunsdzēsības 

transportlīdzekļu kustību. Ceļa klātnes būvniecības un dabiskās brauktuves shēma 

redzama 3.attēlā. 

 

3.attēls 

 

 

2.2.  Lai nepieciešamības gadījumā spētu ātri un operatīvi atklāt, ierobežot un likvidēt izcēlušos 

meža ugunsgrēkus citās dabas lieguma teritorijās, nepieciešams izveidot papildus 

ugunsdrošības infrastruktūras (atvieglotas konstrukcijas meža autoceļš) objektus. Plānotie 

ugunsdrošības infrastruktūras objekti tiks ierīkoti, veicot esošo dabisko brauktuvju pārbūvi, 

nodrošinot meža ugunsdzēsības transportlīdzekļu kustību nepieciešamības gadījumā. Papildus 

preventīvie pasākumi kā ūdens ņemšanas vietas, caurtekas, nobrauktuves tiks ietvertas 

ugunsdrošības infrastruktūras tehniskajā projektā. Plānoto ugunsdrošības infrastruktūras 

objektu shēmas redzamas 4. un 5. attēlā. 
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4.attēls 

 

     
                                                                                                                                                          

5.attēls 

 

2.3.  Ugunsgrēka rezultātā kokiem apdegusi vai izdegusi sakņu sistēma, kā rezultātā tie 

nokalst un krīt. Lai samazinātu ugunsbīstamības risku, kas radīsies uzkrājoties lielam 
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apjomam sausas koksnes un nodrošinātu drošu cilvēku pārvietošanos pa izdegošo teritoriju 

nākotnē samazinot draudus cilvēku dzīvībai, plānota bīstamo koku ciršana un izvākšana. 

Mežaudžu apsaimniekošanas lēmums par plānoto bīstamo koku ciršanu un izvākšanu 

redzams 6. attēlā. 

           

          6.attēls 

 

 

Dabas lieguma ārējais atbalsta perimetrs 

Ņemot vērā LVM apsaimniekoto dabas lieguma kopējo vienlaidus platību, kas ir 

6398 ha un realizētos kā arī plānotos ugunsdrošības preventīvos pasākumus dabas lieguma 

teritorijā, to iespējams dalīt vairākos mazākos poligonos, nosakot skaidras ārējā atbalsta 

perimetra robežas, pie kurām var izveidot ugunsdzēsības atbalsta līnijas, lai var ierobežot 

izcēlušos meža ugunsgrēku, ja ar citiem dzēšanas paņēmieniem to nav iespējams operatīvi 

realizēt. Kopā dabas liegumā noteikti 6 mazāka izmēra poligoni, kuri shematiski attēloti 

7.attēlā. Poligonu izveidošana primāri noteikta, balstoties uz kvalitatīva seguma valsts un 

pašvaldību autoceļu tīklu, dabiskiem šķēršļiem, kā arī ņemot vērā LVM izbūvēto meža autoceļu 

tīklu esošajā apkārtnē un plānotos papildus ugunsdrošības infrastruktūras objektus kā arī 

dabas liegumā esošo purvu izvietojumu. Katra izdalītā poligona platība redzama 2.tabulā. 
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7.attēls 

 

2.tabula 

Dabas lieguma “Stiklu purvi” izdalītie poligoni 

Poligona 
Nr. 

Dabas lieguma 
teritorija, ha 

LVM apsaimniekojamā 
teritorija ārpus dabas 

lieguma  

Citu īpašnieku apsaimniekotā 
teritorija 

1 1624 980 1479 

2* 1274 251 363 

3* 1023 149 246 

4* 1008 167 63 

5 551 0 0 

6 767 130 49 

*- Pie nosacījuma, ja tiek veikta dabisko brauktuvju pārbūve, izveidojot papildus 

ugunsdrošības infrastruktūras objektus (atvieglotas konstrukcijas meža autoceļš) 

Pielikumā: 

1. 13.08.2018 LVM Ziemeļkurzemes reģiona vēstule DAP Kurzemes reģionālajai 

administrācijai par plānoto darbību ugunsgrēka seku likvidēšanai dabas liegumā 

“Stiklu purvi”; 

2. 15.08.2018 DAP Kurzemes reģionālās administrācijas vēstule LVM Ziemeļkurzemes 

reģionam par meža ugunsgrēka seku likvidēšanu dabas liegumā “Stiklu purvi”; 

3. 03.08.2018 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts meža dienesta un 

LVM operatīvās sanāksmes protokols; 

4. Veikto un plānoto ugunsdrošības preventīvo pasākumu shēma dabas liegumā “Stiklu 

purvi”. 


