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Ceļā — medņa kungs

Autovadītājiem jābūt vērīgiem, ka ceļu pēkšņi var šķērsot ne tikai jau ierastās stirnas un lap-
sas, bet arī drošsirdis mednis.                                                                                           Autores foto

Mairita Balode

16. oktobrī, pārvietojoties ar 
savu auto pa ceļu «Kolka—Vents-
pils», aiz Mazirbes jau laikus pa-
manīju pa šoseju pastaigājamies 
medņa kungu ar divām medņa 
vistu dāmām. 

Kad apstādināju auto, lai neiz-
traucētu cēlajai trijotnei špacieri, 

abas «dāmas» pacēlās spārnos un 
aizlidoja, bet viņu pavadonis i ne-
domāja tām sekot. Tas nesteidzoties 
pārgāja pāri ceļam un palika ceļ-
malā stāvam, vērojot automašīnu. 
Atgriežoties no brauciena, interne-
tā uzzināju, ka medņi bieži vien no 
automašīnām nebaidās, ja vien tās 
neapstājas. Bet es taču ar auto ap-
stājos, tomēr putns nebēga. 

«Arī mežā medņi ir samērā dro-
ši, ļaujot cilvēkam pienākt pavisam 
tuvu, jo putni ir masīvi un lido ne-
labprāt, bet vēro mūs no slēpņa. 
Tāpēc ziemā, rudenī un pavasarī 
mēs tos varam redzēt diezgan bieži, 
jo tie paceļas spārnos tikai kritiskas 
nepieciešamības gadījumā, parasti 
no pavisam tuvas distances,» skaidro 
putnu pētnieks Elmārs Pēterhofs.  

Aizliegumi medniekiem
Līdz 14. novembrim ir aizlieg-

tas dzinējmedības, bet atļautas 
individuālās medības personām 
ar vakcinācijas (pārslimošanas) 
sertifikātu.

Valdība lēmusi, ka mājsēdes lai-
kā — no 21. oktobra līdz 14. novem-
brim — ir aizliegti klātienes saim-
nieciskie pakalpojumi, tostarp arī 

kolektīvās medības. Medniekiem tas 
nozīmē, ka nedrīkst notikt dzinējme-
dības (arī medības ar traucēšanu), ir 
atļautas individuālās medības — ti-
kai personām ar vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu. Negatīvs 
«Covid-19» tests neder. 

Zemkopības ministrijas 
Meža departaments

Lai izvairītos no drūzmēšanās 
pie dabas krūts

Ņemot vērā ārkārtas situāciju 
valstī un valdības notiektos iero-
bežojumus «Covid-19» izplatības 
mazināšanai, no 21. oktobra ap-
meklētājiem būs slēgtas Līgatnes 
dabas takas un dabas centri Slīte-
rē, Ķemeros, Rāznā un Salacgrīvā 
un informācijas centrs Ķemeru 
Nacionālajā parkā. Taču pārējās 
Dabas aizsardzības pārvaldes uz-
turētās takas, laipas, skatu torņi 
un platformas īpaši aizsargāja-
majās dabas teritorijās ir brīvi 
pieejamas.  

«Daba ir lielisks avots, kur smel-
ties mieru, klusumu, iedvesmu vai 
atjaunot enerģiju. Tā ir «telpa», 
kurā šobrīd atrasties un atpūsties ir 
visdrošāk, ja vien ievērojam būtiskā-
ko prasību — nedrūzmēties. Tāpēc 

aicinām  atpūtai dabā izvēlēties ma-
zāk zināmus, no lielajām pilsētām 
attālākus galamērķus, izvairīties no 
tūlītējas ziņu portālos ieteikto mar-
šrutu vai objektu apmeklēšanas, jo 
šos ieteikumus tuvākajā nedēļas no-
galē parasti izmanto daudzi dabas 
tūristi,» pauž pārvaldes ģenerāldi-
rektors Andrejs Svilāns.

Pārvaldes uzkrātie dabas taku 
apmeklētāju skaitītāju dati liecina, 
ka lielākā noslodze dabas objektos 
ir darbdienu vakaros un brīvdienās. 
Turklāt visnoslogotākās teritorijas ir 
Ķemeru Nacionālais parks, Gaujas 
Nacionālais parks un dabas parks 
«Daugavas loki». 

Lai rastu jaunu iedvesmu atpūtai 
dabā un izvairītos no drūzmēšanās, 
iesakām izmantot pārvaldes uzturē-
to mobilo lietotni «Dabas Tūrisms», 

kas sniedz iespēju īsā laikā saplānot 
dienu skaistai pastaigai vai izbrau-
cienam dabā. Tajā ir vairāk nekā 500 
dažādu dabas tūrisma galamērķu — 
gan dabas takas, gan skatu vietas un 
torņi visā Latvijas teritorijā. Lietot-
nes saturs ir sakārtots 10 dažādās ka-
tegorijās, kas ļauj ērti izvēlēties sev 
piemērotāko veidu ceļošanai dabā. 
Savukārt Līgatnes dabas taku iemīt-
nieku dzīvi attālināti var izzināt taku 
mājaslapā www.ligatnesdabastakas.
lv, kur skatāmi dzīvnieku video un 
foto, kā arī lasāmi izzinoši apraks-
ti. Sociālajā tīklā «Facebook» www.
facebook.com/LigatnesDabasTakas/ 
regulāri publiskojam informāciju 
par dzīvnieku ikdienas gaitām.

Ilze Reinika,
Dabas aizsardzības pārvaldes 

mediju attiecību eksperte

Viens no lielākajiem jūrakmeņiem atrodas Rojas akmeņai-
najā jūrmalā, Jomas ielas galā. Tā apkārtmērs ir 12,5 metri, 
augstums aptuveni divi metri. Parasti to vismaz no vienas pu-
ses apskalo jūras viļņi, bet gadās, ka dižakmeni var aplūkot arī 
no visām pusēm, neiebrienot ūdenī.                       

     Mairitas Balodes foto

Tūristi mēdz izmēģināt arī 2020. gadā atjaunoto trošu tiltu pāri Irbes upei, kas nodrošina ēr-
tāku kājāmgājēju un velosipēdistu pārvietošanos pa kādreizējā mazbānīša stigu. Tilts atrodas lī-
biešu kultūrtelpā ietilpstošajā Lielirbes ciemā pie bijušās Lielirbes dzelzceļa stacijas. Tā ir vienīgā 
upes šķērsošanas vieta vietējiem iedzīvotājiem.                        

                       Mairitas Balodes foto 

Iespēja bez maksas atbrīvoties 
no lauksaimniecības iepakojuma 

Tuvojoties rudens sezonālo dar-
bu noslēgumam, zemnieku saim-
niecībās arvien biežāk rodas jau-
tājums, ko darīt ar uzkrātajiem 
lauksaimniecības iepakojumiem. 
Šobrīd Latvijā to savākšanu orga-
nizē vien daži oficiāli komersanti, 
tomēr līdzīgi kā citiem iepakoju-
miem, arī pēc lauku darbiem pa-
likušajiem materiāliem ir svarīga 
pareiza apsaimniekošana. 

Vides apsaimniekošanas uzņē-
mums SIA «Eco Baltia vide» un 
Latvijas Zaļais punkts aicina no 
lauksaimniecības iepakojumiem at-
brīvoties ar atbildību un videi drau-
dzīgā veidā. «Eco Baltia vide» visā 
Latvijā nodrošina to savākšanu no 
saimniecībām, kā arī piedāvā iespē-
ju nogādāt uz kādu no uzņēmuma 
atkritumu šķirošanas filiālēm, kas 
atrodas  Daugavpilī, Madonā, Aiz-
krauklē, Bauskā un Rumbulā. 

«Eco Baltia vide» no zemnieku 
saimniecībām otrreizējai pārstrādei 
pieņem dažāda veida plēvi, tostarp 
skābsiena, ruļļu ietinamo, agro, 
dārza un cita veida plēves veidus. 
Tiek pieņemti polipropilēna maisi 
jeb BIG BAG, plastmasas kannas 
un mucas, kā arī lauksaimniecības 
iepakojumi pēc atsevišķas vienoša-
nās. Nododamajam materiālam bez 
lauksaimniecības produktu piejau-
kumiem, piemēram, salmiem, skāb-
barības, dažādiem sadzīves un būv-
niecības atkritumiem, kā arī siena 
ruļļu sietiem, smiltīm un dubļiem. 

Lauksaimniecības iepakojumu 

pēc iepriekšējas pieteikšanās var no-
dot kādā no  pieņemšanas punktiem. 
Ja nav tādas iespējas, var pieteikt ie-
pakojuma bezmaksas savākšanu arī 
klātienē no zemnieku saimniecībām. 
Pakalpojums tiek sniegts rindas kār-
tībā apjomam virs 5m3. Ja minimālo 
apjomu vienā adresē nav iespējams 
savākt, aicinām vienoties ar tuvējām 
saimniecībām par kopīgu pakalpoju-
ma pieteikšanu. Pieteikt iepakojuma 
savākšanu no adreses var, zvanot pa 
telefonu 8717 vai rakstot uz e-pastu 
info@ecobaltiavide.lv. 

Pēc izlietotā iepakojuma nodo-
šanas zemnieku saimniecības saņem 
Valsts vides dienestam paredzētu 
apliecinājumu par vides aizsardzības 
un atkritumu apsaimniekošanas pra-
sībām atbilstošu lauksaimniecības 
iepakojuma apsaimniekošanu. Savu-
kārt savāktais iepakojums nonāk pār-
strādē, lai pārtaptu jaunās izejvielās, 
kas tiek izmantotas jaunu produktu, 
tostarp dažādu iepakojumu ražošanai. 

SIA «Eco Baltia vide» un Latvi-
jas Zaļais punkts aicina būt atbildī-
giem par pareizu lauksaimniecībās 
izmantotā iepakojuma, kā arī citu 
atkritumu veidu apsaimniekošanu. 
Tos nedrīkst aprakt zemē, dedzināt, 
ilgstoši uzkrāt, izmest dabā. Jebku-
ru atkritumu nepareiza likvidēšana 
ir sodāma rīcība un atstāj negatīvu 
ietekmi gan uz cilvēka veselību, gan 
apkārtējo vidi kopumā. 

Alise Zvaigzne, 
SIA «Eco Baltia vide» 

sabiedrisko attiecību projektu 
vadītāja


