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Ievads.
AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk tekstā – LVM) meža apsaimniekošanas plānu
(turpmāk tekstā – MAP) izstrādā pamatojoties uz dabas lieguma “Stiklu purvi” ugunsgrēka
skartās teritorijas risku vērtējumu un, ņemot vērā Latvijas Republikas tiesību aktu normas.
Ugunsgrēka skartajā teritorijā būtiskākais risks ir cilvēku dzīvības un drošības apdraudējums,
kas saistīts ar augstu varbūtību sastapties ar krītošiem bīstamiem kokiem, izdegušām bedrēm
kūdras dziļākajos slāņos, kuras var būt arī neredzamas. Riskam pakļauti ir gan vietējā “Stiklu”
ciema iedzīvotāji un “Stiklu internātskolas” audzēkņi, gan citi teritorijas apmeklētāji, gan arī
cilvēki, kas veiks meža apsaimniekošanu un uzraudzību. MAP ir notikusi sabiedriskā
apspriešana. MAP kalpo par pamatojumu plānveidīgai un sistemātiskai darbu organizēšanai
ugunsgrēka skartajā teritorijā, kā arī nosaka vadlīnijas operatīvo darbību veikšanai.
1. Ugunsgrēka teritorijas apraksts.
Ugunsgrēka skartās teritorijas lielāka daļa atrodas dabas liegumā “Stiklu purvi”, kurā
ietilpst dažādu zemes kategoriju platības, piemēram, purvi un meži. Teritorijas lielākajā daļā
mežaudzes ir uz kūdras augsnēm. Teritorijas sadalījums pa zemes kategorijām atspoguļots
1.attēlā.

1.attēls. Teritorijas dalījums pa zemes kategorijām

Ugunsgrēka skārtās teritorijas kopējā platība ir 1550 ha, kur meži ir 1141 ha, purvi 337 ha un
pārējās zemes ir nelielos apjomos.
Teritorijā uzkrājas lieli apjomi sausas koksnes (degmateriāla), kas paaugstina uguns
bīstamību nākotnē un ierobežo ugunsgrēka dzēšanas darbus.

2. Ugunsgrēka skartās teritorijas apsaimniekošanas risku vērtējums.
Vērtējot riskus, kas iekļaujami MAP sagatavošanā, tika izdalītas sekojošas jomas:
➢ cilvēku drošība;
➢ ugunsdrošības uzturēšana.
2.1. Cilvēku drošība:
2.1.1. Noteikta paaugstināta riska teritorija, kas atspoguļota 2.attēlā.

2.attēls. Paaugstināta riska teritorija
Paaugstināta riska teritorijā iekļauta izdegusī teritorija, kas atrodas ārpus kūdras
ieguves vietas. Teritorija ir iecienīta ogošanas un sēņošanas vieta gan vietējiem iedzīvotājiem,
gan cilvēkiem no tālākiem reģioniem. Vēlme apmeklēt teritoriju nākotnē saglabāsies, kas
norāda uz to, ka cilvēku dzīvības apdraudējums, gāžoties bīstamiem kokiem arī saglabāsies. Lai
mazinātu šo risku, ir jāveic bīstamo koku ciršana un izvešana, jo pretējā gadījumā nav iespējama
droša cilvēku pārvietošanās izdegušajā teritorijā ne šobrīd, ne nākamajos gados.

2.1.2. Apdraudējuma riska zonējums.
Noteikts paaugstināta riska teritorijas apdraudējuma zonējums, kas atspoguļots
3.attēlā. Izdalītas trīs apdraudējuma zonas. Apdraudējuma zonējums izveidots, balstoties uz
vietējās situācijas analīzi, lai noteiktu prioritātes bīstamo koku ciršanai un izvākšanai. Ar
augstāko apdraudējumu ir izdalīta izdegusī teritorija ap “Stiklu” ciemu, kur ikdienā uzturas
cilvēki un izmanto teritoriju rekreācijai. Kā nākamā apdraudējuma teritorija tiek izdalīta
teritorija ap “Saliņu” mājām un esošajiem ceļiem pieguļošā teritorija .

3.attēls. Paaugstināta riska teritorijas apdraudējuma zonējums
2.1.3. Bīstamības iedalījums pēc koku augstumiem.
Sagrupētas mežaudzes atbilstoši valdošo koku sugu augstumiem, kas nosaka to
bīstamību. Mežaudžu iedalījums pa augstuma grupām atspoguļots 4.attēlā. Jo augstāks
bīstamais koks, jo lielāks drauds cilvēku dzīvībai. Mežaudzes, kurās ir augstāki bīstamie koki,
cērtamas un novācamas prioritāri.

4.attēls. Mežaudžu iedalījums pa augstuma grupām
2.1.4. Riska teritorijas iedalījums pēc bīstamības grupām.
Apkopojot riskus, kas saistīti ar cilvēku dzīvības apdraudējumu, ir sagatavots teritorijas
bīstamības zonējums. Tas atspoguļots 5.attēlā.

5.attēls. Bīstamības zonējums

2.1. Ugunsdrošības uzturēšana un samazināšana:
2.1.1. Ugunsbīstamības samazināšana.
Ugunsgrēka laikā kokiem apdegusi vai izdegusi sakņu sistēma, apdeguši stumbri, kā
rezultātā koki gan nokalst, gan gāžas. Uzkrājoties lieliem apjomiem sausas koksnes, palielinās
ugunsbīstamība un nākotnē rada draudus ierobežot ugunsgrēkus, jo nav iespējama
pārvietošanās pa izdegušo teritoriju. Lai samazinātu ugunsbīstamību, tiek plānota bīstamo koku
ciršana un izvākšana, atbilstoši cilvēku dzīvības draudu mazināšanas pasākumu plānam, kas
vienlaicīgi samazina ugunsbīstamību.
2.1.2. Ugunsdrošības uzturēšana.
LVM veic izdegušās teritorijas regulāru uzraudzību, lai nepieļautu ugunsgrēka
atjaunošanos šajā teritorijā.

3. Vides aspekti:
3.1. Dabas lieguma apsaimniekošanas nosacījumi.
Apsaimniekošanas nosacījumus dabas liegumā nosaka MK noteikumi Nr.81,
25.01.2011., dabas lieguma "Stiklu purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
Zonējums atspoguļots 6.attēlā.
Ugunsgrēks bija izplatījies trīs dabas lieguma zonās.
Regulējamā režīma zona:
➢ aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:
o meža ugunsdrošības pasākumu īstenošana;
o ikdienas un periodiskā ceļu uzturēšana;
o Ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju atļauta kvartālstigu uzturēšana.
Dabas lieguma zona :
➢ no 15.marta līdz 31.jūlijam aizliegts veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot:
o meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus;
o bīstamo koku ciršanu un novākšanu.
➢ Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts: restaurēt vai rekonstruēt
ceļus, inženierkomunikācijas un citas inženierbūves, izņemot Ugāles mežniecības 146.,
147., 148., 149., 164.,165., 186., 187., 190., 191., 192., 295., 353. un 354.kvartālu un
Valdemārpils mežniecības 361., 367., 368., 374., 375., 376. un 393.kvartālu,kuros
minētās darbības nav pieļaujamas (izņēmums neattiecas uz 187.kvartāla austrumu
robežstigu un 393.kvartāla ziemeļu robežstigu).
➢ Atļautas krājas kopšanas cirtes:
o P; Oz audzēs līdz 60 gadu vecumam,
o E; B; Ma; Os; L audzēs līdz 50 gadu vecumam,
o A audzēs līdz 30 gadu vecumam.
➢ Atļauta koku ciršana pēc VMD sanitārā atzinuma
Dabas parka zona:
➢ bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

o
o

restaurēt, renovēt vai rekonstruēt ceļus, inženierkomunikācijas un citas
inženierbūves;
no 15.marta līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža
ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus, bīstamo koku ciršanu un novākšanu.

6.attēls. Dabas lieguma zonējums
3.2. Dzīvotņu piemērotība sugai.
LVM rīcībā esošie dati liecina, ka neraugoties uz izveidotajiem 3 mikroliegumiem,
izdegušajā teritorijā ir 2 aktīvas medņu riestu teritorijas. Riestu teritorijās un mikroliegumos ir
plānojami pasākumi medņu dzīvotnes uzlabojumiem, bet tie nav saistīti ar ugunsgrēka seku
likvidēšanu. Tie tiks precizēti pēc medņu dzīvotnes papildus apsekošanas. 2019.gada pavasarī
plānota medņu gaiļu uzskaite un 2019.gada vasarā plānots medņu monitorings. Medņu riestu
vietas un riesta teritorijas atspoguļotas 7.attēlā.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju, ugunsgrēks ir iznīcinājis klinšu ērgļa ligzdošanas
vietas (2 mākslīgās ligzdas), kur pēdējos gados sekmīgi ligzdoja klinšu ērglis. Dabas lieguma
teritorijā ārpus deguma ir izvietotas vēl vismaz 2 mākslīgās ligzdas. Līdz 2018.gada beigām LVM
vides eksperti izvērtēs iespējas un nepieciešamību dabas lieguma teritorijā izvietot vēl papildus
mākslīgās ligzdas, kas būtu piemērotas klinšu ērgļa ligzdošanai.

7.attēls. Medņu riestu vietas un riesta teritorijas
3.3. Kaitēkļu izplatības riska teritorijas.
Ugunsgrēka teritorijā ir vietas, kur uguns nav izplatījusies un paliekošie koki var veidot
meža kaitēkļu perēkļus nākotnē. Šīs teritorijas nākotnē ir pakļautas augstākam kukaiņu
bojājumu riskam. Informācija atspoguļota 8.attēlā.

8.attēls. Bojājumu riska teritorijas

4. Bīstamo koku ciršanas un izvākšanas iespēju raksturojums.
4.1. Izstrādes apstākļi.
Balstoties uz mežizstrādes apstākļu klasifikatoru, izdalītas trīs pieejamības grupas.
Mežaudžu sadalījums pa pieejamības grupām atspoguļots 9.attēlā.

9.attēls. Mežaudžu sadalījums pa pieejamības grupām
4.2. Pievešanas attālums.
Mežaudzes tika grupētas pēc teorētiskā pievešanas attāluma, kam par pamatu tika
izmantota informācija par esošo ceļa tīklu un nogabala centroīda atrašanās vietu.

10.attēls. Mežaudžu dalījums pēc pievešanas attāluma

5. Metodika mežaudzes apsaimniekošanas kompleksā rādītāja noteikšanai.
Izmantojot pieejamos datus, identificētos riskus, realizējamās darbības un prioritātes,
tika sagatavota metodika mežaudzes apsaimniekošanas kompleksā rādītāja noteikšanu. Katra
riska kontekstā, mežaudzes tika sadalītas prioritātēs no I līdz III un piešķirtas tām sekojošas
vērtības:
➢ I prioritāte – 10;
➢ II prioritāte – 5;
➢ III prioritāte – 0.
Summējot katra kritērija vērtību mežaudzei, kas saistīts ar riska vērtējumu, tika iegūts
mežaudzes apsaimniekošanas kompleksais rādītājs. Jo lielāks minētais rādītājs, jo augstāka
risku piepildīšanās varbūtība. Primāri plānojama bīstamo koku (mežaudžu) novākšana ar
augstāko mežaudzes apsaimniekošanas komplekso rādītāju.
6. Mežaudžu apsaimniekošanas lēmums.
Mežaudzes apsaimniekošanas lēmums ir balstīts uz:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

risku vērtējumu;
datu analīzi;
modelēšanu;
vides vērtību un dzīvotņu kvalitātes vērtējumu;
dabas lieguma zonējumu;
darbu izpildes iespējām;
iesniegtiem priekšlikumiem.

Mežaudžu apsaimniekošanas lēmuma projekts par bīstamo koku ciršanu un izvākšanu
atspoguļots 11.attēlā.
Pēc ieinteresēto pušu priekšlikumu izvērtēšanas ir aktualizēts meža apsaimniekošanas
plāns, izslēdzot no plānotās darbības teritorijas, kur konstatētas ES nozīmes biotopu atradnes,
kas ir nozīmīgas dabas lieguma aizsardzības mērķa sasniegšanai.

11.attēls. Mežaudžu apsaimniekošanas lēmums par plānoto bīstamo koku ciršanu un
izvākšanu

7. Vadlīnijas darbu veikšanai:
➢ Meža atjaunošana un kopšana:
o Lapu koku audzēs, izvērtējot konkrēto audzi, rekomendējoši veikt dabisko meža
atjaunošanu;
o Skuju koku audzēs ņem vērā sekojošus kritērijus:
❖ Priede – atjaunot stādot:
▪ I un II bonitātes audzēs, kas atrodas ne tālāk kā 1000 m no ceļiem,
kas ir ap ugunsgrēka perimetru;
▪ I un II bonitātes mežaudzēs, kas atrodas ne tālāk kā 1000m
attālumā no “Stiklu” ciema;
▪ dabas lieguma dabas parka zonā, ja dabiskā atjaunošanās ar priedi
nav prognozējama.

❖ Egle – I un II bonitātes audzēs, kas atrodas ne tālāk kā 1000m no “Stiklu”
ciema.
➢

Cirsmu sagatavošana (bīstamo koku ciršanai un izvākšanai):
o Ārējo robežu atzīmēšana:
❖ pēc iespējas veido pa dabīgām robežām, kā ceļi, kvartālstigas utt.,
veidojot vienlaidus poligonus, kur tiks organizēta bīstamo koku ciršana.
o Poligona precīza uzmērīšana:
❖ veic pēc bīstamo koku izvākšanas.
o Pielietojamā cirtes veida izvēle:
❖ cita cirte — cirtes veids, ko izmanto, ja cirte nepieciešama meža
infrastruktūras un robežstigu izveidošanai un uzturēšanai, bīstamu koku
novākšanai, dabas vērtību saglabāšanai.
o Ciršanas apjoma novērtēšana:
❖ veic balstoties uz esošajiem mežaudžu inventarizācijas datiem.
o Mežizstrādes norādījumi:
❖ veikt atzīmi, ka cirsma sagatavota bīstamo koku novākšanai, atrodas
dabas lieguma teritorijā, īpaša uzmanība - darba drošībai.
➢ Vides vērtību saglabāšana:
o Bīstamo koku ciršanas poligonos, kur ietilpst mežaudzes, kas vecākas par 30
gadiem, saglabā izdzīvojušos kokus grupās/izdzīvojušās mežaudzes,
o Cirsmas poligonā saglabā kritušus, nolauztus vai sausus kokus, ievērojot
sekojošus nosacījumus:
❖ atmirušos kokus saglabā mozaīkveidā cirsmas poligonā izvietotās grupās;
❖ saglabā kokus, kuru diametrs 1.3m augstumā no sakņu kakla vai lūzuma
vietā ir lielāks par 50 cm;
❖ saglabāto atmirušo koku, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25
centimetrus, apjoms ir ne mazāk kā 20 kubikmetru, rēķinot uz cirsmas
poligona ha;
❖ ja tas ir tehnoloģiski iespējams un nav pretrunā ar darba aizsardzības
prasībām, sausstāvošos kokus saglabā kā augstos celmus (3-5m); ja tas
nav tehnoloģiski iespējams, nozāģē un novieto paralēli pievešanas ceļam
o medņu riesta vietās un mikroliegumos bīstamo koku ciršanu veic saskaņā ar dabas
eksperta (putnu aizsardzības jomā) atzinumu.
➢ Bīstamo koku ciršanai un izvākšanai (mežistrādes darbu organizēšanai):
o Pirms darbu uzsākšanas:
❖ jānodrošina instruktāža, kurā pievērš uzmanību ugunsgrēka vietas
bīstamības aspektiem;
❖ iepazīstina ar prasībām vides vērtību saglabāšanai.
o Mežizstrādes darbu organizēšana:
❖ benzīna motorzāģa pakalpojumus izmantot tikai izņēmumu kārtā.
➢ Ugunsdrošības infrastruktūras izveide:
o Izvērtējot visa dabas lieguma teritorijas ugunsdzēsības iespējas, tika konstatēts,
ka kopējo lieguma teritoriju nepieciešams sadalīt vairākos atsevišķos poligonos,
lai nākotnē varētu efektīvāk nodrošināt uguns apsardzību:
❖
plānotie ugunsdrošības infrastruktūras objekti atspoguļoti 12.attēlā,
13.attēlā un 14.attēlā.

12.attēls Plānotie ugunsdrošības infrastruktūras objekti

13.attēls Plānotie ugunsdrošības infrastruktūras objekti

14.attēls Plānotie ugunsdrošības infrastruktūras objekti
➢ Monitorings:
o Īpaši aizsargājamo putnu sugu monitoringu (klinšu ērglis, mednis) plānots uzsākt
2019. gada martā.
o Koku kaitēkļu izplatības (sveķotājsmecernieks, galotņu sešzobu mizgrauzis, priežu
divpadsmitzobu mizgrauzis un citi sekundārie kaitēkļi) – plānots uzsākt
2019.gadā.

8. Sabiedrības līdzdalības pasākumi (komunikācija).
➢ MAP prezentēšana vietējiem iedzīvotājiem, pašvaldībām un meža apsaimniekošanu
kontrolējošām iestādēm.
➢ MAP aktualizēšana pēc komentāru, papildinājumu saņemšanas.
➢ Sarakste par meža apsaimniekošanas plānu “Stiklu dabas lieguma” ugunsgrēka skartās
teritorijas apsaimniekošanu.
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