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NO LAUKA PIEZĪMĒM

Mēsli Ķemeru nacionālā parka pievārtē
savedis, paskaidrojumā taisnojies vainīgais. Jautāju, vai likts zemes īpašniekam
mēslus novākt. Viņiem neesot tādas
varas, atbildēja Domes darbiniece.
Visbeidzot piezvanīju Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās
administrācijas priekšniekam Andrim
Širovam. Jautāju, kā tad tā nākas, ka
neviens nevar likt tos mēslus vainīgajam
novākt. Saņēmu atbildi, ka privātīpašnieks uz savas zemes var darīt, ko grib,
ja tas neapdraud dabu, vidi un līdzpilsoņus. Ja šāda šmuce būtu notikusi īpaši
aizsargājamā teritorijā vai biotopā, vai
izgāzti būtu bīstamie atkritumi, tad
cita lieta, tad gan nāktos aiz sevis satīrīt.
Bet citādi – nekā. Nu ko, ideāls variants,
kā par lētu naudu tikt vaļā no atkritumiem. Sarunājām gan ar Širova kungu,
ka vieta tiks uzraudzīta, ja nu piesārņotāji izdomā savus tumšos darbus
turpināt. Vismaz tā.

Pērn 12. jūlijā kopīgi ar Andri Avotiņu
junioru apsekojām Dunduru pļavu
meža masīvu Ķemeru nacionālajā parkā ar nolūku pārbaudīt visu zināmo
lielo ligzdu apdzīvotību. Vienu brīdi
mežmalā sadzirdējām traktoru strādājam. Domādami par kārtējiem meža
gandētājiem, devāmies trokšņa virzienā. Iznākuši saules gaismā, pamanījām
traktoru ar tukšu piekabi, kas lēnām
attālinājās no pamatīgas atkritumu čupas, kas greznojās uz ĶNP mežu fona.
Andris paspēja nobildēt aizbraucošo
cūkotāju ar visu traktora numurzīmi.
Laukmala pie ĶNP robežgrāvja bija
izbraukāta, nolīdzināta, uzrakta un
piemēslota. Daļa atkritumu (pamatā
būvgruži ar smakojošu piešprici) vēl
bija atklāta skatam, neizlīdzināta un
nenorakta, atšķirībā no pārējiem mēsliem, kas bija kārtīgi nobērti ar tīruma
augsnes kārtu. Spriežot pēc platības,
kurā varēja būt noglabāti mēsli, še
atkritumu izgāztuve darbojās jau kādu
ilgāku laiku. 16. jūlijā nosūtījām informāciju Dabas aizsardzības pārvaldes
Pierīgas reģionālajai administrācijai,
kura 18. jūlijā to pārsūtīja Tukuma
novada Domei un Tukuma pašvaldības policijai.
2. augustā saņēmām pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka p.i. E.Redko
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parakstītu vēstuli (02.08.2013. Nr.
7-3.1/4892/2850), kurā bija teikts
sekojošais: “Atbildot uz Jūsu 2013.
gada 18. jūlija nosūtīto informāciju,
par izgāztiem atkritumiem Tukuma
novada Slampes pagastā, darām Jums
zināmu, ka materiāla pārbaudes laikā
SIA “Kalnāji” tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols pēc Latvijas
APK 75.p.l.d., un 58.p. Administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšana notiks
2013. gada 22. augustā plkst. 15.00
Tukumā, Tidaholmas ielā 1, Tukuma
novada administratīvajā komisijā.”
2014. gada 25. martā nolēmu uzzināt,
kā lieta ir virzījusies tālāk. Sazvanīju
pašvaldības policiju, kur man pateica,
ka vainīgais ir sodīts, bet vairāk neko
viņiem nav tiesības teikt. Ieteica piezvanīt Tukuma novada Domei un iedeva
tālruņa numuru. Zvanīju, klausuli
pacēla Domes darbiniece Inta Vitauska.
Aprunājos. Izrādās administratīvā komisija uzlikusi sodu 250 LVL apmērā,
kas ir maksimālais sods, kuru par šādām
darbībām var piemērot (šobrīd 350
EUR). Vainīgais esot taisnojies, ka ne
jau mēslus tur gāzuši, bet, “vidi sakopjot”, purvaino zemes gabalu mēģinājuši
sakopt, uzberot zemi un akmeņus.
Varbūt kāds svešs nelietis esot mēslus

3. aprīlī vēlreiz zvanīju Andrim Širovam, kas teica, ka šajā pašā datumā
inspektori vietu esot pārbaudījuši un
neko nav atraduši. Iepriekšējā dienā
izgāztuves vaininieks esot teicis, ka
šmuci esot novācis.
Šā stāsta morāle? Neklusējiet, esiet
modri un aktīvi! Pat tad, ja nav pārliecības, ka ļaundari tiks sodīti. Un
interesējieties, sekojiet līdzi, zvaniet,
rakstiet, kamēr būsiet apnicis. Tad ir
cerība, ka lēnam, bet neatgriezeniski
lietas mainīsies.

Rolands Lebuss,
rolands.lebuss@lob.lv
Teksts un foto

Summary
Waste on the outskirts of Ķemeri
National Park /Rolands Lebuss/On
July 12, 2013 during the survey of breeding
status of large nests in the forest near
Dunduru meadows with Andris Avotiņš
jun. we found illegal waste. Tractor that
threw this waste was slowly leaving the
place of event. It looked like this illegal
waste polygon was created some time ago.
Of course we reported this information
to Administration of Pierīga of Nature
Conservation Agency which forwarded
letter to Tukums Municipality and Police.
Owner of this area was ﬁned and on April
3, 2014 all waste was disappeared.

