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Par saimnieciskās darbības saskaņošanu
1. Iesniedzējs – Ērgļu novada pašvaldība.
2. Paredzamā darbības vieta – īpašums “Braki”, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.
3. Iesniedzēja prasījums:
3.1. galvenā cirte – kailcirte 1. kvartāla 3., 4., 6., 8., 9., 11., 13., 14., 16., 17., 21., 22. un 27.
nogabalā, galvenā cirte – izlases cirte 1. kvartāla 15., 18., 19. un 20. nogabalā, kopšanas cirte
1. kvartāla 25. un 26. nogabalā, sanitārā cirte 1. kvartāla 2., 10., 12., 23. un 24. nogabalā
zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 7054 008 0253;
3.2. rijas tuvumā augošu četru ošu izzāģēšana.
4. Faktu konstatējums:
4.1. zemes gabalā, kur paredzēts veikt koku ciršanu, atrodas valsts nozīmes vēstures piemineklis
“Rakstnieka R. Blaumaņa dzīves vieta” (valsts aizsardzības Nr.46);
4.2. koku ciršana paredzēta gan kultūras pieminekļa teritorijā, gan tā aizsardzības zonā
(aizsargjoslā).
4.3. 1. kvartāla 24., 25., 26., un 27. nogabals atrodas ārpus kultūras pieminekļa aizsardzības
zonas, līdz ar to Pārvaldei nav juridiska pamata paredzēto darbību vērtēt kultūras pieminekļu
aizsardzības aspektā, kā arī izvirzīt nosacījumus plānotai darbībai.
5. Nolēmuma pamatojums – likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3., 17., 22. un 23.
pants; MK 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu
uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”
35. un 44. punkts.
6. Nolēmums:
6.1. atļaut kailcirtes darbus 1. kvartāla 3., 4., 6., 17., 22. nogabalā īpašumā “Braki”, Ērgļu pagastā,
Ērgļu novadā atbilstoši meža novērtējumam. Lai nodrošinātu pārskatāmību uz apkārtējo ainavu
un nozīmīgu tālu skatu līniju atvēršanu, Pārvalde rekomendē 6. nogabalu pēc veiktās
mežizstrādes transformēt nemeža zemē.
6.2. atļaut kailcirtes darbus 1. kvartāla 16. nogabalā, ja tiek ievēroti sekojoši nosacījumi:

6.2.1. vizuālā uztveramībā no kultūras pieminekļa 40 m platā joslā realizējama kā sanitārā izlases
cirte, sauso, bojāto un bīstamu koku novākšanai, saglabājot ainaviski izteiksmīgus, augtspējīgus
kokus un koku grupas
6.2.2. pārējā daļā maksimāli saglabājama paauga;
6.3. neatļaut kailcirtes darbus 1. kvartāla 8., 9., 11., 13. un 14. nogabalā, jo šāda esošās vides
transformācija atstās negatīvu ietekmi uz vietas ainaviskajām vērtībām ilgtermiņā, kas mazinās
tās vērtību kā tūrisma un apskates objektam. Pārvalde šajā teritorijā rekomendē kailcirti aizstāt ar
galveno cirti - izlases cirti, sauso, bojāto un bīstamo koku novākšanu, saglabājot ainaviski
izteiksmīgus, augtspējīgus kokus un koku grupas, bez zemes virskārtu ietekmējošas tehnikas
izmantošanas vai augsnes sasaluma apstākļos.
6.4. atļaut veikt galveno cirti – izlases cirti 1. kvartāla 15., 18., un 19. nogabalā, atbilstoši meža
novērtējumam, saglabājot ainaviski izteiksmīgus, augtspējīgus kokus un koku grupas, iespēju
robežās arī paaugu;
6.5. atļaut veikt sanitāro cirti 1. kvartāla 2., 10., 12. un 23. nogabalā, atbilstoši meža
novērtējumam, saglabājot ainaviski izteiksmīgus kokus un koku grupas, iespēju robežās arī
paaugu.
6.6. lai nodrošinātu atrakciju trases turpmāku darbību (pēc nogabalu Nr. 3., 4., kailcirtes
realizēšanas trases pastāvēšana šajos nogabalos būs problemātiska) Pārvalde rekomendē tās
pārvietošanu uz nogabaliem Nr. 20., 21., vienlaikus kailcirti 21. nogabalā aizstājot ar galveno cirti
- izlases cirti.
6.7. lai novērstu apdraudējumu ēkām neiebilst pret 4 ošu nociršanu.
6.8. 10 dienas pēc darbu pabeigšanas par tiem informēt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
Vidzemes reģionālo nodaļu (tel. 64123834, 26634037, e-pasts vidzeme@mantojums.lv) un
vienoties par kultūras pieminekļa aizsardzības zonas (aizsargjoslas) apsekošanu.
Ņemot vērā vietas kultūrvēsturisko, dabas un tūrisma potenciālu, kā arī muzeja un teritorijas
ilgtspējīgu attīstību, Pārvalde rekomendē izstrādāt “Braku” kultūrvēsturiskās ainavas pārvaldības un
attīstības plānu (koncepciju). Tas ļautu kompleksi plānot un racionāli realizēt ar meža atjaunošanu,
tūrisma infrastruktūras (ceļu, laukumu, komunikāciju, izbūve), apskates un rekreācijas objektu
izvietojumu teritorijā, kā arī ar jaunu būvju būvniecību saistītus jautājumus.
Vienlaikus atgādinām, ka, atbilstoši likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 17. un 22.
pantam, mežizstrādes darbu laikā, atsedzoties jaunām kultūrvēsturiskajām vērtībām, darbi šajā vietā
jāpārtrauc, par atradumiem nekavējoties jāziņo Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei.
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