
 

 

 

 

 

 

AS “Latvijas valsts meži”  

Ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāns  

dabas liegumam “Tērvete”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelgava, 2019 



Ievads 

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

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

pamatojoties uz ugunsbīstamības risku vērtējumu apsaimniekošanā esošām Īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām LVM Zemgales reģiona teritorijā un ņemot vērā Latvijas Republikas tiesību 

aktu normas. 

Dabas lieguma kopējā platība ir 1079 ha, no kuriem paaugstinātas ugunsbīstamības 

mežaudzes (I-III ugunsbīstamības klase) sastāda 90%, jeb 973 ha. Teritorijas lielāko daļu 

aizņem sausieņu meži  uz sausām minerālaugsnēm. Meža tips damaksnis ar pieaugušu priežu 

mežu un III ugunsbīstamības klasi. Meža tips Lāns 96 ha ar II ugunsbīstamības klasi.  Audžu 

sadalījums pa ugunsbīstamības klasēm redzams 1.attēlā. Dabas lieguma  ,,Tērvete” teritorijā 

būtiskākais risks ir lielas cilvēku masas pārvietošanās un aktivitātes, gan dabas lieguma zonā, 

gan dabas parka zonā. Apvidū notikuši seši ugunsgrēki no kuriem divi tieši parka teritorijā.  

1.attēls 

 

 



Ugunsbīstamības risku vērtējums 

Riska ietekmes vērtēšanas kritēriji dabas lieguma teritorijā, redzami 1. tabulā. Kopējais 

iegūtais risku vērtējums dabas liegumā “Tērvete” attēlots 2.tabulā. Riska ietekme vērtēta LVM 

Zemgales reģiona īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kuru vienlaidus meža platība ir lielāka 

par 300ha. 

1.tabula 

Dabas lieguma riska ietekmes vērtēšanas kritēriji 

 

 

2.tabula 

Kopējais iegūtais ugunsbīstamības risku analīzes rezultāts dabas liegumā “Tērvete” 

 

 

 

Esošie meža ugunsdrošības preventīvie pasākumi 

Šobrīd dabas lieguma teritorijā “Tērvete” ir veikti šādi ugunsdrošības preventīvie 

pasākumi – ierīkota ūdens ņemšanas vieta Tērvetes udenskrātuvē. Papildus ūdens ieguvei mežu 

ugunsgrēku likvidēšanai var izmantot Tērvetes upi, Skujaines upes uzpludinājumu pie 

,,Indrāniem” un Tērvetes upi pie ,,Ķērkšļiem”. Teritorijā regulāri tiek uzturēts dabisko brauktuvju 

tīkls kā arī veikta stigu plānveida tīrīšana. 

  Šajā teritorijā pašlaik nav ierīkotas mineralizētās joslas, jo pastāv biezs dabisko 

brauktuvju tīkls.   

 

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/ riska ietekme

IADT riska ietekmes vērtēšanas kritēriji

Nr.

p.k.
Reģions

IADT/ mikrolieguma 

nosaukums

IADT/ 

mikrolieguma 

platība, ha

Iecirknis, 

kurā ietilpst 

IADT

Meža ugunsbīstamības 

klašu (I;II;III) apjoms 

teritorijā V
ē

r
t
īb

a Derīgo izrakteņu 

(kūdras) ieguves 

vietas tuvums V
ē

r
t
īb

a

Ar meža autoceļiem 

(valsts, pašvaldības, 

LVM) nenosegtās 

teritorijas lielums

V
ē

r
t
īb

a

Iedzīvotāju 

apmeklētība

V
ē

r
t
īb

a

Apdzīvotu vietu (pilsēta, 

ciems) tuvums

V
ē

r
t
īb

a

RISKA 

NOVĒRTĒJUMS

RISKA 

NOVĒRTĒJUMS

1 ZE Tērvete 1079 Tērvetes Augsts 10 Zems 0 Zems 0 Augsts 10 Augsts 10 30 Augsts

Pamatinformācija Kopējais riska novērtējums teritorijai



Plānotie meža ugunsdrošības preventīvie pasākumi 

Lai pilnībā izslēgtu meža ugunsgrēku seku riskus dabas lieguma teritorijā, kā arī ātri un 

operatīvi atklāt, ierobežot un likvidēt izcēlušos meža ugunsgrēkus, nepieciešams plānveidā 

regulāri uzturēt dabisko brauktuvju tīklu, paredzot bīstamo koku ciršanu, brauktuves klātnes 

līdzināšanu, brauktuvju malu attīrīšanu no kokiem, krūmiem. Nepieciešamības gadījumā arī 

mineralizēto joslu ierīkošanu. 

Teritorijā tiks uzstādītas 13 brīdinājuma zīmes, “Uzmanīgi rīkojies ar uguni” 

Plānotās darbības, kas sevī ietver dabisko brauktuvju sakārtošanu un stigu tīrīšanu, ļaus 

šajā teritorijā efektīgāk pārvietoties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts meža 

dienestam, LVM darbiniekiem, lai efektīgāk likvidētu izcēlušos meža ugunsgrēkus 

Papildus plānoto darbību shematisks attēlojums redzams 2.attēlā 

2.attēls 

 

 

 



Dabas lieguma ārējais atbalsta perimetrs 

Ņemot vērā LVM apsaimniekoto dabas lieguma kopējo vienlaidus platību, kas ir 1079 ha 

to iespējams dalīt vairākos mazākos poligonos, nosakot ārējās atbalsta robežas, pie kurām var 

izveidot ugunsdzēsības atbalsta līnijas, lai var ierobežot izcēlušos meža ugunsgrēku, ja ar citiem 

dzēšanas paņēmieniem to nav iespējams operatīvi realizēt. Papildus plānotie preventīvie pasā-

kumi galvenokārt kalpotu, kā papildus iekļūšanas iespēja dabas lieguma teritorijā. Kopā dabas 

liegumā noteikti 4 mazāka izmēra poligoni, kuri shematiski attēloti 4.attēlā. Poligonu izveidošana 

noteikta, balstoties un esošo meža autoceļu un šoseju izvietojumu kā arī Tērvetes upes dabisko 

gultni. Katra izdalītā poligona platība un izvietojums redzams 3.tabulā 

3.tabula 

Dabas lieguma “Tērvete” izdalītie poligoni 

Poligona Nr. 
Poligona pla-

tība, ha 
Apraksts 

1 552 Pa šoseju Jelgava-Augstkalne (P 95), šoseja Do-

bele-Bauska (P103). 

2 221 Pa šoseju Jelgava-Augstkalne (P 95), LVM 

brauktuve uz ūdenskrātuvi. 

3 202 LVM brauktuve uz ūdenskrātuvi, Tērvetes upe. 

4 196 Tērvetes upe.- šoseja Dobele-Bauska (P103). 

(LVM parks Tērvete) 

 

3.attēls 

Dabas lieguma “Tērvete” izdalīto poligonu shēma 

 


