
Izmaiņas meža dienestā
     Ar  2012.gada  janvāri  lielas  izmaiņas  skārušas  meža  dienestu.  Jau  kopš  2011.gada  18.  marta,  kad 
toreizējais zemkopības ministrs J.Dūklavs parakstīja rīkojumu Nr 45, mežniecību darbinieki, tēlaini runājot,  
„sēdēja uz čemodāniem”. Reformas būtība ir sekojoša - lai samazinātu līmeņu skaitu lēmumu pieņemšanas 
procesā Valsts meža dienestā, likvidēt mežniecības, to funkcijas iekļaujot virsmežniecību darba uzdevumos. 
Jeb, citiem vārdiem runājot, shēmā mežsargs-mežzinis-virsmežzinis-VMD ģenerāldirektors izsvītrot otro 
posmu. Vienlaikus diezgan būtiski tiek palielinātas arī līdzšinējās mežsargu apgaitas.
      Kā  tas  izskatīsies  reālajā  dzīvē?  Sakas  mežniecības  uzraugāmā  mežu  platība  pēc  mežniecības 
likvidēšanas  tiek  iekļauta  Dienvidkurzemes  virsmežniecības  Aizputes  nodaļā.  Aizputes  nodaļa  savukārt 
iedalās  6  mežziņu  apgaitās  un  vienā,  pēc  teritorijas  uz  pusi  mazākā,  vecākā  mežziņa  apgaitā.  Meža 
uzraudzību apgaitās veic mežziņi, līdzīgi, kā iepriekš to darīja mežsargi. Vecākā mežziņa pienākumos bez 
savas,  mazākās,  apgaitas uzraudzības,  ietilpst  arī  mežziņu darba koordinēšana, saimniecisko jautājumu 
risināšana, vidutāja pienākumi starp mežzini un virsmežniecību.
      Pāvilostas novada meži iekļaujas 4 mežziņu un 1 vecākā mežziņa apgaitā: Labraga apgaitā /mežzinis 
Ainars Ansons/, Akmeņraga apgaitā /mežzinis Aldis Ansons/, Vērgales apgaitā /mežzine Ruta Jaunzeme/, 
Mežaines apgaitā /vecākais mežzinis Andris Zaļkalns/, kā arī neliela teritorija Apriķu apgaitā/mežzinis Aigars 
Vasiļčiks/. Apgaitu robežas apskatāmas novada domes un Vērgales pagasta pārvaldes telpās izvietotajās 
shēmās, kā arī bijušās mežniecības telpās Dzintaru ielā 71 un novada mājas lapā internetā. Jāpiezīmē, ka 
Akmeņraga un Labraga apgaitu robežas drīzumā tiks nedaudz koriģētas.
     Klientu apkalpošanai Dienvidkurzemes virsmežniecībā darbojas 3 biroji - Kuldīgā, Saldū un Grobiņā, tur 
arī būs iespējams iesniegt pieteikumus koku ciršanai, saņemt ciršanas apliecinājumus un iesniegt pārskatus 
par veiktajām darbībām, kā arī saņemt cita veida palīdzību un konsultācijas. Bez tam, kā jau tika praktizēts  
iepriekš, konsultācijas sniegs arī mežziņi, viņi arī nogādās birojā pieteikumus un citus dokumentus, ja meža 
īpašniekam  pašam  tas  nebūs  „pa  ceļam”.  Līdzšinējās  mežniecības  telpas  Dzintaru  ielā  71  pagaidām 
saglabāsies kā darba telpas mežziņiem, vieta dokumentu uzglabāšanai, bet šeit nebūs oficiāls birojs kā līdz 
šim un ne vienmēr durvis būs atvērtas. 
      Mežziņi  ir  sazvanāmi  pa  agrākajiem  telefoniem,  bijušās  mežniecības  telpās  fiksētais  telefons  gan 
turpmāk klusēs, līdz ar to nebūs arī fakss. Atgādinu mežziņu tālruņu numurus: Ainars Ansons - 29484564, 
Aldis  Ansons  -  26379791,  Ruta  Jaunzeme -  28357613,  Aigars  Vasiļčiks  -  26306646,  Andris  Zaļkalns  -  
27017501.
    Protams,  ka  sakarā  ar  mežniecības  likvidēšanu  pakalpojumu  saņemšana  novada  teritorijā  (īpaši 
Pāvilostas un Sakas „galā”) dzīvojošajiem meža īpašniekiem kļūs neērtāka, tāpēc aicinu būt iecietīgiem un 
saprotošiem. Iesniegumus,  pārskatus vai  citus dokumentus varat  iesniegt personīgi  vai  iesūtīt  pa 
pastu  birojā  Grobiņā,  Atpūtas  ielā  4,  LV-3430,  iesūtīt  skenētā  veidā  pa  e  pastu 
grobinas.birojs@dienvidkurzeme.vmd.gov.lv vai pa faksu 63491255. Un, kā jau minēju, arī mēs, mežziņi 
neatteiksim  gan  padomu,  gan  arī  praktisku  palīdzību.  Informāciju  daudzos  ar  meža  apsaimniekošanu 
saistītos jautājumos var atrast arī Valsts meža dienesta mājas lapā www.vmd.gov.lv .
    To,  cik pareiza vai,  tieši  otrādi,  kļūmīga bijusi  šī  optimizācija,  parādīs  laiks.  Laiks nodzēsīs  gruzdošo  
aizvainojumu  meža  darbinieku  sirdīs,  izlīdzinās  negludumus  saskarsmē  ar  meža  īpašniekiem,  palīdzēs 
atrisināt komunikāciju problēmas. Atmiņā ne viens vien piemērs, kad sākotnēji karsti apstrīdētas izmaiņas ar 
laiku pierādījušas savu dzīvotspēju un izrādījušās pamatotas. Varbūt tā būs arī šajā gadījumā. 
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