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8. LAPPUSE

Sākoties pavasarim un atgrie-
žoties gājputniem, lauksaimnie-
kiem arvien aktuālāks kļūst jau-
tājums par sējumu pasargāšanu 
no migrējošajām zosīm, tādēļ Da-
bas aizsardzības pārvalde (pār-
valde) šonedēļ sākusi izsniegt 
atļaujas zemnieku saimniecībām 
izņēmuma kārtā migrējošās zosis 
atbaidīt ar šaušanas metodi.

Ņemot vērā lielo iesniegumu 
skaitu, iegūstamo zosu limitu un 
izvērtējot saimniecībās esošo kul-
tūraugu sējumu platības, atļaujas 
izsniegtas 140 saimniecībām un ko-
pējais šādā veidā iegūstamo zosu ap-
mērs noteikts — 1000 indivīdi.
Jāievēro īpaši nosacījumi

Saimniecībās, kurās migrējošo 
putnu apdraudētie kultūraugu sē-
jumi ir līdz 100 hektāriem, atļauts 
iegūt ne vairāk kā piecas zosis, savu-
kārt saimniecībās, kurām šādu sēju-
mu platības pārsniedz 100 hektārus, 
atļauts iegūt ne vairāk kā desmit 
zosis. Atļauju nosacījumi paredz, ka 
zosu atbiedēšana ar limitētu putnu 
ieguvi noris gan saskaņā ar medības 
reglamentējošajiem normatīvajiem 
aktiem, gan jāievēro īpaši nosacī-
jumi, piemēram, pirms zosu letālās 
atbaidīšanas medniekiem jāreģis-
trējas, aizpildot īsu tiešsaistes anke-
tu, savukārt pēc zoss nomedīšanas 
jānosūta īsziņa uz tālruņa numuru 
27775667, kā arī jāsniedz tiešsaistes 
atskaite par darbības veikšanu

Pārvaldes dabas aizsardzības de-
partamenta vadītāja Gita Strode no-
rāda, ka gan Sugu un biotopu aizsar-
dzības likums, gan Medību likums, 

ar kuriem tiek ieviesta Eiropas Pa-
domes direktīva par savvaļas putnu 
aizsardzību, aizliedz migrējošo putnu 
medības pavasarī medību tradicionā-
lā izpratnē. Tomēr ir paredzēti izņē-
mumi attiecībā uz putnu skaita letālu 
kontroli noteiktos gadījumos — pie-
mēram, putnu sugu indivīdus atļauts 
iegūt vai traucēt izņēmuma gadīju-
mā, ja nav pieņemamas alternatīvas 
un tas nekaitē attiecīgo populāciju 
labvēlīgai aizsardzībai, lai nepieļautu 
nopietnu kaitējumu kultūraugiem.

Pagājušajā gadā migrējošās zosis 
radīja būtiskus zaudējumus lauk-
saimniekiem, turklāt aprēķināto 
kompensāciju apmērs pārsniedza 
valsts budžetā kompensācijām pare-
dzēto finansiālo apjomu.

Jāņem vērā, ka ne visi zemnieki 
zaudējumus piesaka kompensāci-
jām, kā arī migrējošo putnu radītie 
zaudējumi bieži vien ir saistīti ar 
laikapstākļiem pavasarī.
Putnus vilina tauriņziežu sējumi

Pēc speciālistu domām, migrējo-
šo putnu barošanās sējumos manā-
mi pieaugusi gan tāpēc, ka pēdējos 
gados arvien vairāk paplašinās tau-
riņziežu sējumu, kas ir tīkama ba-
rība zosveidīgajiem putniem, gan ir 
paplašinājušās vienlaidu lauku platī-
bas, taču arī vairāku zosu sugu popu-
lācijas ir palielinājušās.

Tāpat kā Igaunijā, arī Latvijā, vei-
cot zosu ieguvi, nebūs atļauts izman-
tot svinu saturošu munīciju.

Tā kā šis ir pirmais gads, kad iz-
ņēmuma kārtā tiek pieļauta limitēta 
zosu ieguve pavasarī, pārvalde aicina 
zemniekus un medniekus būt sapro-
tošiem, ievērot atļauju nosacījumus 

Izsniedz atļaujas migrējošo 
zosu atbaidīšanai no sējumiem
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un kontroles ietvaros sadarboties 
gan ar pārvaldes, gan Valsts meža 
dienesta inspektoriem.

Daļai saimniecību atļaujas limi-
tēti iegūt zosis tiek atteiktas. Piemē-
ram, nav atļauta limitēta zosu ieguve 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, 
kur to nepieļauj normatīvie akti vai 
aizsargājamā teritorija ir izveidota 
migrējošo putnu aizsardzībai. Nav 
nepieciešama speciāla atļauja, lai 
veiktu migrējošo putnu atbiedēšanu, 
izmantojot rīkus, kas rada medību 
ieroču lietošanai līdzīgu skaņu, cik-
tāl šādu rīku lietošana nav pretrunā 
ar citu normatīvo aktu prasībām.

Lai sasniegtu galamērķi
Zosis un gulbji ir migrējošie 

putni, kas pulcējas lielos baros un 
ceļošanas laikā periodiski apstā-
jas, lai atpūstos, paēstu un pārlais-
tu nelabvēlīgus laika apstākļus. 
Migrēšana uz un no ziemošanas 
vietām putniem ir ļoti «dārgs» 
pasākums, kas prasa ļoti lielu 
enerģijas patēriņu. Tāpēc šādas 
regulāras apstāšanās vietas ir ļoti 
nozīmīgas, lai putni spētu sasniegt 
ceļošanas galamērķi. Cilvēku iz-
mainītā vidē — lauksaimniecības 
zemēs — migrējošie putni apme-
tas, jo tiem trūkst dabisku baroša-

nās un atpūtas vietu, kā arī kulti-
vētajās platībās putniem barība ir 
vieglāk pieejama.

Plašāks skaidrojums par kom-
pensāciju piešķiršanas kārtību un 
aprēķiniem, kā arī iesnieguma for-
ma lejupielādei pieejama pārval-
des mājaslapā: daba.gov.lv/public/
lat/pakalpojumi/#kompensacijas/. 
Pieteikumu iespējams iesniegt, 
atsūtot to pa pastu vai e-pastu, 
parakstītu ar drošu elektronisko 
parakstu.

Maija Rēna, 
Dabas aizsardzības pārvaldes 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Zinātnieki arvien biežāk ceļ 
trauksmi par kaitējumu, ko da-
bai nodara nomesti cigarešu iz-
smēķi, kas daudzkārt netiek at-
bilstoši izmesti atkritumos.

Tie satur daudzus toksiskus savie-
nojumus — nikotīnu, arsēnu, svinu, 
varu, hromu, kadmiju u. c. Galvenā 
cigaretes izsmēķa sastāvdaļa ir filtrs, 
kas izgatavots no celulozes acetāta, 
kas bioloģiski nenoārdās.

Publiskajās vietās cigarešu izsmē-
ķi daudzkārt tiek vienkārši nomesti 
zemē, iemesti zālājos, kanalizācijas 
lūkās, aprakti sniegā, pludmalēs ie-
rušināti smiltīs, smēķējot mājās, iz-
mesti pa logu, no balkona…

Lai noskaidrotu smēķētāju iz-
pratni par nomesto cigarešu iz-
smēķu bīstamību videi un rīcības 
modeļus, kā arī apzinātu efektīvā-
kos veidus, kā uzrunāt sabiedrību 
par šo tēmu, februārī SIA «Zaļā 
josta» sadarbībā ar «Philip Morris 
Latvia» organizēja divas diskusijas 
ar dažāda vecuma smēķētājiem. 
Pētījuma gaitā apstiprinājās pieņē-
mums, ka gan gados jaunākie, gan 
vidējā vecuma respondenti iespē-

ju robežās ikdienā šķiro sadzīves 
atkritumus. «Ne visur ir pieejama 
atkritumu šķirošanu atbalstoša in-
frastruktūra, tomēr bīstamie atkri-
tumi (baterijas, veci mobilie telefo-
ni, elektroniskās iekārtas u. c.) tiek 
atšķiroti no pārējiem sadzīves at-
kritumiem un nogādāti, piemēram, 
lielveikalā vai kādā citā vietā, kur 
tos iespējams savākt un nodot dro-
šai utilizācijai, tomēr neviens no vi-
ņiem līdz šim nebija iedomājies par 
to, kādi atkritumi rodas smēķējot,» 
atklāj pētījuma vadītāja, Latvijas 
Universitātes Sociālo zinātņu fa-
kultātes Sociālo un politisko pētī-
jumu institūta direktore profesore 
Aija Zobena. «Lai gan visi respon-
denti ir pārliecināti par tabakas 
dūmu kaitīgumu, tomēr viņi nav 
aizdomājušies par to, ka arī cigare-
šu izsmēķi varētu būt videi bīstami. 
Gados jaunākie diskusijas dalīb-
nieki pat izteica pieņēmumu, ka ci-
garešu filtri ir izgatavoti no vates,» 
norāda A. Zobena.

Pētot smēķētāju paradumus, 
diskusijā atklājās sabiedrības bez-
atbildīgā rīcība ar izsmēķiem. 

«Abās diskusiju grupās smēķētāji 
norādīja, ka cigarešu izsmēķi būtu 
jāsavāc galvenokārt estētisku ap-
svērumu dēļ, nevis vides piesārņo-
juma novēršanai. Un daži diskusiju 
dalībnieki pat atklāja, ka ikdienā 
mēdz atbrīvoties no cigarešu iz-
smēķiem, izmetot tos kanalizācijā 
vai aprokot smiltīs, kas, protams, ir 
nepareiza, vidi piesārņojoša rīcība. 
Tāpēc ir būtiski izglītot sabiedrību, 
ka cigarešu izsmēķi obligāti ir jāiz-
met atkritumu tvertnē, nevis jāmet, 
kur pagadās. Cigarešu filtri biolo-
ģiski nenoārdās. Tas gan nenozīmē, 
ka cigarešu filtri apkārtējā vidē sa-
glabāsies mūžīgi, jo saules gaismā 
tie pakāpeniski sadalās ļoti sīkās 
daļiņās. Tomēr arī tās nekur ne-
pazūd — mikroplastmasas daļiņas 
nokļūst augsnē vai aizskalojas ūde-
nī, veidojot ūdens piesārņojumu, 
kas apdraud visu dzīvo dabu — gan 
ūdens iemītniekus, gan putnus un 
dzīvniekus, gan arī ietekmē cilvēka 
veselību.

Laima Kubliņa, 
SIA «Zaļā josta»

mārketinga vadītāja

Smēķētāji neizprot 
cigarešu izsmēķu 
kaitīgumu dabai

Gājputnu sagaidītāji.
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