
INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS 
par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu 

 

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās 

darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam) 

 

Valsts vides dienests informē, ka ir pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma 

procedūras piemērošanu: 

 

Paredzētās darbības 

iesnieguma reģistrēšanas 

datums 

10.02.2023., 13.02.2023. 

Paredzētās darbības 

nosaukums 

Meža meliorācijas sistēmas “Rozes masīvs” (platība 446 ha) un 

meža meliorācijas sistēmas “Žūkļa masīvs” (platība 433 ha) 

atjaunošana (pārbūve) 

Iesniedzējs 

AS „Latvijas valsts meži”, vienotais reģistrācijas Nr. 

40003466281, juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-

1004; tālr. 67602075; e-pasts: lvm@lvm.lv 

Paredzētās darbības norises 

vietas adrese 

Nekustamā īpašuma “Pietnieku meža masīvs” (kadastra 

Nr.70900100011) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

70900100011, Sarkaņu pagasts, Madonas novads. 

AS “Latvijas valsts meži” Ziemļlatgales reģiona Lubānas meža 

iecirkņa 209.-212., 219.-222., 229.-232., 238.-242., 264.-268., 

272.-277., 280.-285. kvartāls. 

Atrašanās īpaši 

aizsargājamā dabas teritorijā 

vai mikroliegumā 

Meža meliorācijas sistēmas “Žūkļa masīvs” teritorija robežojas 

ar valsts nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un Eiropas 

nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas 

parku “Kuja” – un tās teritorijā reģistrēts mikroliegums 

Platlapju meža biotopa aizsardzībai 

Atrašanās Baltijas jūras un 

Rīgas jūras līča piekrastes 

aizsargjoslā 

Neatrodas 

Atrašanās virszemes 

ūdensobjektu aizsargjoslā 
 

Abas meža meliorācijas sistēmas teritorijas  šķērso Padauklis 

(garums 9.51 km, sateces baseins 41.21 km2) – Kujas upes 

kreisā krasta pieteka. 

Informācija par paredzēto 

darbību 

Saskaņā Dienestā saņemtajiem iesniegumiem, paredzētās 

darbības ietvaros plānots veikt: 

• meža meliorācijas sistēmas “Rozes masīvs” (platība 446 ha) 

esošo grāvju (kopgarums 46110 m) trašu (platums=berma 

(1 m)+grāvja virsplatums+atbērtne (6 m)+celmu josla 

(~1m, ja nepieciešams)) atbŗīvošanu no apauguma, grāvju 

pārtīrīšanu (piesērējums ~35-70%) ar ekskavatoru, grunti 

izlīdzinot atbērtnē ekspluatācijas joslas platībā, esošo 

caurteku pārbūvi (~14 gab.) un jaunu caurteku izbūvi;  

• meža meliorācijas sistēmas “Žūkļa masīvs” (platība 433 ha) 

esošo grāvju (kopgarums 37600 m) trašu (platums=berma 

(1 m)+grāvja virsplatums+atbērtne (6 m)+celmu josla 

(~1m, ja nepieciešams)) atbŗīvošanu no apauguma, grāvju 

pārtīrīšanu (piesērējums ~0.7-0.9 m) ar ekskavatoru, grunti 

izlīdzinot atbērtnē ekspluatācijas joslas platībā, esošo 

caurteku pārbūvi (~25 gab.) un jaunu caurteku izbūvi. 

Meža meliorācijas sistēmas “Žūkļa masīvs” atjaunošanas 



(pārbūves) darbu ietvaros plānots veikt arī Padaukļa tīrīšanu. 

Meža meliorācijas sistēmu robežas noteiktas mākslīgi, ņemot 

vērā dabā identificējamus esošus infrastruktūras objektus un 

kvartālu kvartālstigas. 

Paredzētās darbības rezultātā paredzēts atjaunot hidroloģisko 

režīmu saimniecisko mežu platībā, paredzot izpildīt 

meliorācijas jomu regulējošo normatīvo aktu prasības esošo 

meliorācijas sistēmu uzturēšanai. 

  Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides 

dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv 
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