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Biotopu kartēšanas process Latvijā. 
Dabas aizsardzība un sabiedrības intereses. 

Situācija Latvijā un kaimiņvalstīs

• Aizsargājamās teritorijas

• Biotops – dabas vērtība nevis juridisks statuss

• Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana

• Biotopu direktīva

• Biotopu kartēšana Latvijā – tā nav  tikai «dabas skaitīšana»

• Eiropas Savienības biotopu izplatības apzināšanas mērķi / principi

• Nacionālas biotopu kartēšanas īpatnības

• Interpretācijas, manipulācijas, «pārpratumi» un vēl daudz kas…



Aizsargājamās teritorijas

Pavisam Latvijā ir 683 ( 2013 ) ar likumiem vai Ministru kabineta 
noteikumiem apstiprinātas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kas 
katra atbilst kādai no astoņām aizsargājamo teritoriju kategorijām 

(nacionālais parks, biosfēras rezervāts, dabas parks, 
aizsargājamo ainavu apvidus, dabas liegums, dabas rezervāts, 

dabas piemineklis, jūras teritorija), kas savstarpēji atšķiras ar 
teritorijas izveidošanas mērķiem, teritorijas platību un dažādu 

aizsardzības pakāpi - atļautajām un aizliegtajām darbībām. 



Latvijā ir astoņas aizsargājamo dabas 
teritoriju kategorijas

4 nacionālie parki (Slīteres, Ķemeru, Gaujas un Rāznas), kas ir plaši 
apvidi , kur tiek aizsargātas dabas vērtības, ainaviskās vērtības un 
kultūrvēsturiskais mantojums, vienlaicīgi veicot zinātnisko izpēti, 
izglītošanu un atpūtas organizēšanu.

1 biosfēras rezervāts (Ziemeļvidzemes) plaša teritorija, kurā 
starptautiski nozīmīgas dabas un ainaviskās vērtības tiek saglabātas 
nodrošinot ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību

42 dabas parki kas sevī ietver noteiktu apvidu dabas un 
kultūrvēsturiskās vērtības (piemēram – Gaiziņkalns, Piejūra, Abavas 
senleja, Ogres ieleja, Daugavas loki, Talsu pauguraine). Dabas parki ir 
piemēroti raksturīgās ainavas saglabāšanai, sabiedrības izglītošanai 
un atpūtai, bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai.



Latvijā ir astoņas aizsargājamo dabas 
teritoriju kategorijas

9 aizsargajamo ainavu apvidi (piemēram, Veclaicene, Vestiena, 
Ziemeļgauja, Augšdaugava, Augšzeme, Vecpiebalga), kas ir lielas 
teritorijas, kurās tiek aizsargāta īpaši skaista un daudzveidīga Latvijai 
raksturīga ainava un kultūrvide.

261 dabas liegums kas ir teritorijas, kurās aizsargā retas vai izzūdošas 
sugas vai biotopus, parasti cilvēku mazpārveidotas un saskaņoti 
apsaimniekotas platības.

4 dabas rezervāti (Teiču, Krustkalnu, Grīņu un Moricsalas), kas ir 
teritorijas ar gandrīz neskartu dabu, kur uzturēties drīkst tikai ar 
īpašām atļaujām zinātniskās izpētes vajadzībām, lai nodrošinātu dabas 
procesu netraucētu attīstību.



Biotops – tā ir dabas vērtība nevis juridisks statuss

• Biotops ir viendabīga sauszemes vai ūdens teritorija, 
kas ir piemērota kādas sugas vai sugu kopuma 
eksistencei. Tas ir gan piemājas dārziņš, gan grants 
kaudze, gan bioloģiski augstvērtīgs mežs 
aizsargājamā teritorijā vai ārpus tās.

• Biotops ir aizsargājama dzīvotne

• Lai «pretendētu» uz aizsargājama biotopa  statusu, tam 
jāatbilst kritērijiem, tur jābūt sastopamām:
• biotopu raksturojošām sugām (t.i. gandrīz vienmēr  

dotajā biotopa veidā augošās/dzīvojošās sugas);
• retām sugām, vai jābūt iespējām tām konkrētajā 

biotopā eksistēt, t.i. :
• indikatorsugas – vismaz dažas no tām ir 

jākonstatē apsekošanas brīdi un/vai;
• īpaši aizsargājamās sugas, kas raksturīgas 

atbilstošajam biotopam. Tās var arī apsekošanas 
brīdī nekonstatēt, bet ir redzami sugas prasībām 
atbilstoši apstākļi . 

• Minētajām sugām atbilstoši apstākļi jeb struktūras  
(struktūrelementi),  kur suga var augt/dzīvot 
(piemēram, pietiekami lielu dimensiju sausi koki, 
kritalas, pārplūstoši laukumi , bioloģiski veci koki u.c.)



• ES Direktīvā kā prioritārie dabisko dzīvotņu veidi noteikti “dabisko 
dzīvotņu veidi, kuriem draud izzušana” un “par kuru saglabāšanu 
Kopiena ir īpaši atbildīga, ņemot vērā šo dzīvotņu dabiskās 
izplatības areāla proporciju”

• Šobrīd ES Direktīvas pielikums ietver 231 biotopu. 
• Meži ir visplašāk pārstāvētā biotopu grupa ES mērogā (81 biotops), tie 

veido vairāk kā trešdaļu aizsargājamo biotopu saraksta. 
• Latvijā šī proporcija ir atšķirīga – no 58 biotopiem tikai 9 (~15%) ir 

meža biotopi, kā arī vēl viens no kāpu biotopiem lielā mērā uzskatāms 
arī par meža biotopu. 

• Direktīva paredz visu ES dalībvalstu vienlīdzīgu atbildību par katru 
no šiem biotopiem, neatkarīgi no to sastopamības rakstura konkrētajā 
dalībvalstī, tomēr zinātniskajā literatūrā ir piedāvātas rekomendācijas 
biotopu aizsardzības prioritizēšanai arī nacionālā līmenī 

Biotops – tā ir dabas vērtība nevis juridisks statuss



Biotops – «dzīvības vieta»

• Biotopus pēc kopējām pazīmēm apvieno vairākās grupās: 

• zālāju biotopi, mežu biotopi, purvu biotopi, saldūdeņu biotopi, piejūras un 
iekšzemes kāpu biotopi u.c. 

• Biotopus raksturo dzīvās un nedzīvās dabas elementu kopums, piemēram, 
dažādus zālāju biotopus – topogrāfiskais novietojums (līdzenumā, ielejā, 
palienē, kalnos), ieži, augsnes, augu sabiedrības, dzīvnieki.

Ievērojot dažādu biotopu nozīmi ekoloģiskā līdzsvara un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanā, nozīmīgākos no tiem aizsargā: 

Sugu un biotopu aizsardzības likums, Eiropas Padomes Biotopu 
direktīva un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi par 
īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu.



Biotops – «dzīvības vieta»

• Dabiskie zālāji, salīdzinot ar kultivētiem zālājiem, nodrošina vairāk un 
kvalitatīvākus ekosistēmu pakalpojumus – tie uzglabā vairāk ogļskābās 
gāzes, sekmē efektīvāku ūdens infiltrāciju un uzglabāšanu, to ekstensīva 
izmantošana rada mazāku piesārņojumu, tie veido būtiskus mūsu 
tradicionālās lauku kultūrainavas elementus.

Daudzos gadījumos lielāka bioloģiskā daudzveidība zālājos ir kvalitatīvāka 
ekosistēmu pakalpojuma nodrošināšanas garants. 

• Lielāks augu sugu skaits zālājā nodrošina lielāku apputeksnētāju sugu skaitu. 

• Nemēslotā zālājā siena ievākums ir lielāks tad, ja zālājā ir vairāk augu sugu, 
savukārt lielāka produktivitāte nodrošina lielāku efektivitāti, piesaistot 
atmosfēras ogļskābo gāzi.



Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana

• Sugu un biotopu (sugu dzīvotņu) saglabāšana ir galvenā pieeja bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas stratēģijā (EC, 2011). Bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzības jomā ES likumdošanas «mugurkaulu» veido divas t. s. dabas 
direktīvas – Putnu direktīva (European Parliament, 2010) un Biotopu 
direktīva (Council of the European Communities, 1992). 

• Dalībvalstīm ir jānodrošina «labvēlīgs aizsardzības statuss» šo direktīvu 
pielikumos iekļautajām sugām un biotopiem, kuri tādējādi uzskatāmi par 
starptautisko saistību objektiem. 



Biotopu direktīva

• Biotopu direktīva pieprasa dalībvalstīm nodrošināt ES nozīmīgu dabisko 
biotopu aizsardzību, ar to saprotot biotopus, kuriem draud izzušana to 
dabiskās izplatības areālā 

• ir mazs dabiskās izplatības areāls to izplatības samazināšanās dēļ vai 

• ļoti nelielās teritorijas dēļ vai

• kas izcili labi raksturo vienu vai vairākus no šādiem deviņiem 
bioģeogrāfiskiem reģioniem: Alpu, Atlantijas, Melnās jūras, boreālajam, 
kontinentālajam, makronēziskajam, Vidusjūras, panoniskajam un stepes 
reģionam (Council of the European Communities, 1992). 

• Padomes direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību (Biotopu direktīva) 

• No visiem Biotopu direktīvas I pielikumā uzskaitītajiem biotopiem Latvijā 
sastopami 60 ES nozīmes biotopi.



Biotopu kartēšana Latvijā – vai tikai «dabas skaitīšana» 



ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas mērķi

1.Iegūt informāciju par ES nozīmes biotopu izplatību un stāvokli valstī; 

2. Iegūt informāciju par retām un aizsargājamām sugām ;

3. Iegūt informāciju par citām dabas vērtībām;

4. Iegūt informāciju par invazīvo sugu izplatību valstī; 

5. Aktualizēt informāciju par bioloģiski vērtīgo zālāju stāvokli un veicināt to 
apsaimniekošanu; 

6. Veikt informācijas par ES nozīmes biotopu izplatību un kvalitāti analīzi un 
precizēt biotopu aizsardzības mērķus; 

7. Balstoties uz kartēšanas rezultātiem pārskatīt bioloģiskās daudzveidības 
monitoringa programmu. 



ES nozīmes biotopu apzināšanas principi Ministru kabineta 2015. gada 
3. novembra sēdes protokollēmuma 2. punkts 

• 2.1. Lai nodrošinātu objektīvas informācijas iegūšanu, aizsargājamo biotopu 
izplatības un kvalitātes apzināšana tiek veikta visā valsts teritorijā līdz 2019.gada 31. 
decembrim; 

• 2.2. Aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšana tiek veikta pēc 
zinātniski pamatotiem kritērijiem; 

• 2.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina katra zemes 
īpašnieka (tiesiskā valdītāja) informēšanu par aizsargājamo biotopu izplatības un 
kvalitātes apzināšanas uzsākšanu un iegūtajiem rezultātiem; 

• 2.4. Aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas darbu organizēšanai 
tiek izmantota visa valsts institūcijās un uzņēmumos uzkrātā informācija par zemes 
izmantošanas veidiem, kas pieejama ģeotelpisku datu veidā; 

• 2.5. Aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanā obligāti jāapseko 
Metodikas IV nodaļā uzskaitītās teritorijas; 

• 2.6. Aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšana netiek veikta 
Metodikas IV nodaļā uzskaitītās teritorijās;



ES nozīmes biotopu apzināšanas principi

• 2.7. labvēlīgas aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamā platība tiek noteikta 
atbilstoši Eiropas Komisijas 1997.gada 18.novembra vadlīnijās minētajiem 
principiem. 

• Saimnieciskās darbības ierobežojumi tiek noteikti tikai saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vai mikroliegumu izveidošanu 
atbilstoši biotopu aizsardzības mērķiem un to ekoloģiskām prasībām; 

• 2.8. meža un ar mežu saistīto sugu un biotopu aizsardzībai izveidoto teritoriju 
platība un saimnieciskās darbības ierobežojumi tiek noteikti tādā apjomā, kas 
nesamazina meža audzēšanai un koksnes ieguvei pieejamās platības !!!!!

• 2.9. informācija par aizsargājamiem biotopiem tiek ievietota dabas datu 
pārvaldības sistēmā un ir pieejama zemes īpašniekiem (tiesiskajiem 
valdītājiem) un citu valsts informācijas sistēmu lietotājiem saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par valsts informācijas sistēmu izveidošanu un datu apmaiņu 
starp tām.



Eiropas Savienības aizsargājamos biotopus raksturojošas augu sugas 
Latvijā 

Zālāji, purvi, virsāji, meži 

• Rokasgrāmata šo biotopu noteikšanai «Eiropas Savienības aizsargājamie 
biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. 2. precizētais izdevums 
(2013)» - apkopoti dažādi kritēriji biotopu identificēšanai. 

• Ir izdots papildinājums rokasgrāmatai - ilustratīvs materiāls Eiropas 
Savienības (ES) biotopus raksturojošām augu sugām, kuras kā biotopus 
indicējošas minētas šajā izdevumā. 

• Noderīgs visiem, kuru darbs saistīts ar dabu un ES biotopu noteikšanu un 
apsaimniekošanu.



Eiropas Savienības aizsargājamos biotopus raksturojošas augu sugas 
Latvijā 

Zālāji, purvi, virsāji, meži 

• Gandrīz katrā ES nozīmes biotopā ir sugas, kurām ir kvalificējoša nozīme, –
tādas, kuras sastopamas tikai attiecīgajā biotopā vai kuru klātbūtne indicē 
konkrētu biotopu

• Tās var būt dažādu organismu grupu sugas

• Tieši veģetācija un vaskulārie augi ir galvenokārt raksturo vienu vai otru 
dzīvotni un ļauj to atzīt par kādu no ES biotopiem. 

• Latvijā pārstāvēts 61 ES biotopu veids, noteicējs aptver 36 biežāk 
sastopamos no tiem šādās biotopu grupās: meži, virsāji, purvi un zālāji.



Nacionālās biotopu kartēšanas īpatnības



Process sākās…izmaksas un pamatojums

• 03.11.2016. - 02.11.2020.
Biotopu izplatības un kvalitātes noteikšanas jomā – ne ilgāk kā līdz 
31.12.2019

• 9 500 000,00 EUR 

• Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. 
specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un 
kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, 
kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākums 
"Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu 
aizsardzības priekšnoteikumi".



Process sākās…izmaksas un pamatojums

• 85% (8 075 000,00 EUR) finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds

• 15% (1 425 000,00 EUR) Valsts budžeta līdzekļi

• «Projekta izpratnē dabas vērtības ir dabas ainavas ar zālājiem, mežiem, 
purviem, jūras piekrasti un kāpām, upēm, ezeriem, iežu atsegumiem un sugu 
daudzveidību tajās. Dabas skaitīšanas projekta uzdevums ir noskaidrot, cik 
un kādi dabas vērtību veidi sastopami Latvijā…»



Vēl 20 teritorijas un 5 plāni

• ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes 
apzināšana, iegūtās pamatinformācijas analīze.

• 20 esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības 
plānu izstrāde.

• 5 īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānu izstrāde.

• Priekšnoteikumu sagatavošana bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā.

http://www.skaitamdabu.gov.lv/public/lat/par_dabas_skaitisanu/es_nozimes_biotopu_kartesana/iadt_planu_izstrade/
http://www.skaitamdabu.gov.lv/public/lat/par_dabas_skaitisanu/es_nozimes_biotopu_kartesana/sugu_aizsardzibas_planu_izstrade/


Biotopu apsekošanas pamatprincipi
ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas 

metodika – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerharda 22.07.2016. 
rīkojumu Nr. 188 

• Teritorijas, kurās obligāti veicama biotopu apsekošana, kā arī teritorijas, kurās 
biotopu apsekošana nav jāveic, ir atlasītas, izmantojot dažādu valsts iestāžu un 
organizāciju datus. 

• Dažādu datu avotos atšķiras datu precizitāte un datu pēdējās 
aktualizēšanas datums un ne visi dati ir pieejami digitāli savietojamos 
formātos - ekspertiem izsniegtās darba kartes ir palīgmateriāls darbam un 
dabā situācija var atšķirties no tā, kas fiksēts kartēs. 



Biotopu apsekošanas pamatprincipi

• Obligāti apsekojamajā slānī (uz kartes poligoni apvilkti ar dzeltenu un 
sarkanu līniju) jāapseko visi poligoni, par katru aizpildot anketu, ja tiek 
konstatēts ES nozīmes biotops. 

• Ja  ar sarkano līniju apvilktajos un iesvītrotajos poligonos ES nozīmes biotops 
netiek konstatēts, jāaizpilda pārskata tabula, kurā norādīti iemesli, kāpēc 
minētajā teritorijā biotops nav konstatēts. 

• Ja poligonos, kas apvilkti ar dzelteno līniju, ES nozīmes biotopi netiek 
konstatēti, pārskata tabula nav jāpilda.. 

• Neapsekojamais slānis ekspertam dabā nav jāapseko, ja tomēr garāmejot 
tajā tiek konstatētas dabas vērtības, konstatētais dabā jāsalīdzina ar 
neapsekojamā slāņa papildmateriālu, kurā iezīmēti jau visi iepriekš zināmie 
ES nozīmes biotopi (nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde). 

• Ja situācija dabā neatbilst papildmateriālā iekļautajai informācijai, poligonu 
apseko, uzzīmējot poligona robežas un aizpildot anketu. 



Zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju) tiesības  un pienākumi

Tiesības:  
1.Pieprasīt un saņemt  no DAP informāciju par sava īpašuma apsekošanas indikatīvo laiku;  

2. Pārliecināties par eksperta identitāti; 

3. Informēt DAP par personām, kurām nav atbilstošas DAP autorizācijas ES nozīmes biotopu 
apzināšanai; 

4. Informēt DAP par ekspertu neētisku rīcību; 

5. Iepazīties ar sava īpašuma apsekošanas rezultātiem (ES nozīmes biotops ir / nav konstatēts, 
tā kvalitātes vērtējums);  

6. Apstrīdēt ES nozīmes biotopu apzināšanas rezultātus, ja zemes īpašnieka (tiesiskā valdītāja) 
rīcībā ir informācija, kas ir atšķirīga no konstatētā;  

7. Sūdzību gadījumā piedalīties sava īpašuma atkārtotā apsekošanā; 

8. Ja attiecināms, izmantot informāciju par ES nozīmes biotopu konstatēšanu / nekonstatēšanu:   
- lai rosinātu aizsardzības režīma pārskatīšanu,  - lai sniegtu pieteikumus atbalsta maksājumu 
saņemšanai vai pārskatīšanai. 



Zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju) tiesības  un pienākumi

Pienākumi: 
1.Veicināt sugu un biotopu daudzveidības saglabāšanu; 
2.Ziņot Dabas aizsardzības pārvaldei par īpaši aizsargājamo sugu un 
biotopu izmaiņām un faktoriem, kas pasliktina to stāvokli, kā arī par 
aizsardzības prasību neievērošanu; 
3. Neierobežot īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izpēti, uzskaiti un 
kontroli; 
4. Nodrošināt migrējošiem dzīvniekiem (arī putnu sugām, kas nav 
iekļautas īpaši aizsargājamo sugu sarakstos) netraucētu atpūtu un 
barošanos migrācijas sezonas laikā, ieviest saudzīgas ekoloģiskās 
metodes, lai novērstu dzīvnieku nodarītos postījumus. 



Īpašnieks un «dabas skaitītāji»

• Jautājums: «Vai dabas skaitīšanas mērķis ir palielināt īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas vai noteikt saimnieciskās darbības 
ierobežojumus?»

• DAP atbilde: «Dabas skaitīšanas mērķis ir iegūt informāciju, nevis 
palielināt vai samazināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju skaitu. 
Dabas skaitīšana palīdzēs apzināt trūkstošo informāciju un apkopot 
datus. Projekta mērķis nav noteikt saimnieciskās darbības 
aizliegumus. 

• Saimnieciskās darbības ierobežojumi tiek noteikti tikai saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vai 
mikroliegumu izveidošanu atbilstoši biotopu aizsardzības mērķiem 
un to ekoloģiskām prasībām !!!???...



Īpašnieks un «dabas skaitītāji»

• Jautājums: «Ja zemes īpašnieka īpašumā tiks atrasts īpaši 
aizsargājams biotops, vai tiks noteikti kādi ierobežojumi 
saimnieciskajai darbībai?»

• DAP atbilde: «Bažas par kartēšanas ietekmi uz saimniecisko darbību 
visbiežāk nav pamatotas…» ???

• Lai gan termins “īpaši aizsargājams” daudziem asociējas ar 
saimnieciskās darbības aizliegumu vai ierobežojumu, tomēr praksē 
šādu biotopu aizsargā vien tad, ja tam ir izveidots mikroliegums !!! 
vai tas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Mikroliegumi ir 
teritorijas, kas tiek īpaši noteiktas, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas 
sugas vai biotopa aizsardzību….»

• Šaubu gadījumā zvaniet +371 26107005 (darba dienās plkst. 8:30 
– 17:00). Andra Ratkeviča, 28385025 Kurzemē



Īpašnieks un «dabas skaitītāji»

Kā notiks dabas vērtību noteikšana?

• DAP atbilde «Biotopu apsekošana tiks veikta pēc vienotas metodikas - Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprināta un Zemkopības 
ministrijas saskaņota “ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes 
apzināšanas un darbu organizācijas metodika”. 

• Biotopu apsekošanu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā veiks 170 
eksperti, kuri dabā apsekos teritoriju, aizpildīs speciālu apsekojama anketu 
un kartē iezīmēs precīzu konstatētā biotopa robežu. 

• Katram ekspertam apsekojama laikā līdzi jābūt globālās pozicionēšanas 
sistēmai (GPS), kas fiksē arī eksperta pārvietošanās maršrutu, lai šaubu 
gadījumā būtu iespējams veikt kvalitātes pārbaudi.

• …nestandarta un Metodikā vai Iepirkuma tehniskajā specifikācijā neatrunātu 
situāciju gadījumā eksperts darbus veic atbilstoši Dabas aizsardzības 
pārvaldes rakstiski noteiktiem norādījumiem

https://www.daba.gov.lv/upload/File/DOC/BIOTOPI_met_160722.pdf


Īpašnieks un «dabas skaitītāji»

Kur notiks «dabas skaitīšana»?

• DAP atbilde: «Apsekojamās teritorijas sadalītas pa kvadrātiem, un 
katru gadu paredzēts apsekot noteiktu kvadrātu skaitu. 

• Eksperti pārbaudīs tikai tās teritorijas, kurās potenciāli iespējama 
īpašu dabas vērtību esamība – lielākoties ( ??? ) esošajās īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos un citviet, kur 
šobrīd nenotiek aktīva saimnieciskā darbība…»

• Tas neattiecas realitātē uz privāto īpašnieku



Īpašnieks un «dabas skaitītāji»

Dabas aizsardzības pārvalde ir noteikusi platības, kur ekspertiem 
nav nepieciešams ( !!! )izvērtēt dabas vērtību esamību:

• intensīvi apsaimniekotās lauksaimniecības zemēs;

• apdzīvotās vietās, izņemot konkrētas teritorijas, kas noteiktas kā obligāti 
apsekojamas, piemēram, kāpu zona pilsētā;

• teritorijās, kurās pēdējo 3 gadu laikā jau ir veikti izpētes darbi un izsniegti 
saskaņojumi un atļaujas dažādu darbību veikšanai (karjeri, kūdras ieguves 
platības u.c.).

• Atlases problēma tomēr pastāv… mežainās kāpas, minimāls kritērijs P 
50-60 gadi



Īpašnieks un «dabas skaitītāji»

Kā zemes īpašnieki uzzinās par dabas skaitīšanu viņu 
īpašumā?

• Gan pašvaldībām, gan zemju īpašniekiem (tiesiskajiem 
valdītājiem) katru gadu pirms biotopu kartēšanas uzsākšanas uz 
viņu deklarētajām adresēm tiks izsūtītas informatīvas 
vēstules, lai informētu par aptuveno ekspertu apmeklējumu un 
eksperta atpazīšanas zīmēm. 

• Vēstules tiks izsūtītas tiem īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), 
kuru īpašumos obligāti paredzēta eksperta vizīte.



Īpašnieks un «dabas skaitītāji»
Vai pēc vēstules saņemšanas par gaidāmo eksperta apmeklējumu 
zemes īpašniekiem ir liegts veikt ierastās darbības savā īpašumā, 
vai arī jāveic kādas speciālas darbības? 
• Pēc informatīvās vēstules saņemšanas par gaidāmo biotopu kartēšanu 

zemju īpašniekiem nav jāveic nekādas speciālas darbības - turpiniet 
savu iesarasto īpašuma apsaimniekošanu.

Vai zemes īpašnieks drīkst piedalīties eksperta veiktajā 
apsekojumā? 
• Zemes īpašnieks drīkst piedalīties eksperta veiktajā apsekojumā un 

uzdot sev interesējošus jautājumus. 
• Vienlaikus sugu un biotopu aizsardzības likuma 9. pants nosaka, ka 

zemes īpašniekiem un pastāvīgajiem lietotājiem ir pienākums 
neierobežot īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izpēti, uzskaiti un 
kontroli.  …bet kā ir ar Satversmes 105 panta ievērošanu…?



Latvijas Republikas Satversmē teikts:

• 105. Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. 

• Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma 
tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. 

• Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām 
pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata 
pret taisnīgu atlīdzību



Īpašnieks un «dabas skaitītāji»

Kā atpazīt ekspertu?

• Visiem ekspertiem, dodoties dabā, ir jābūt līdzi Dabas aizsardzības 
pārvaldes izdotām noteikta parauga eksperta apliecībām, kas 
jāuzrāda zemes īpašniekam pēc to lūguma. 

• Apliecībā būs iekļauts arī Dabas aizsardzības pārvaldes 
kontakttālrunis, kur nepieciešamības gadījumā iegūt papildu 
informāciju.





Īpašnieks un «dabas skaitītāji»

Vai zemes īpašnieks var atteikties no dabas vērtību apzināšanas?

• Zemes īpašnieks nevar atteikties no apsekošanas savā īpašumā. To 
nosaka Latvijas Republikas likumdošana - Sugu un biotopu aizsardzības 
likuma 9.pants.

• Zemes īpašniekiem un pastāvīgajiem lietotājiem ir pienākums 
neierobežot īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izpēti, uzskaiti un 
kontroli…

• Joprojām jautājums: Īpašnieks likumīgi ir norobežojis savu platību ar 
sētu un to noslēdzis, bet pats atrodas prombūtnē…jāsazinās DAP ar 
īpašnieku obligāti!  Tiesiskā aizsardzība!



Īpašnieks un «dabas skaitītāji»

• Vai ekspertu iegūtie dati tiks pārbaudīti? 

• Ekspertu iesniegtajām anketām un kartēm tiks veikta 100% sākotnējā 
pārbaude. 

• Saskaņā ar darbu metodiku, vismaz 10% no ekspertu iesniegtajiem datiem 
tiks pārbaudīti dabā. 

• Tas notiks gan pēc nejaušības principa, gan veicot atkārtotu konkrētās vietas 
apskati, informāciju precizējot arī situācijās, ja tiek saņemtas sūdzības vai 
iebildumi par darba kvalitāti no zemes īpašniekiem (tiesiskajiem 
valdītājiem).



Īpašnieks un «dabas skaitītāji»

Kā zemes īpašnieks zinās, ka viņa teritorijā ir atrastas nozīmīgas dabas vērtības? 
Ko darīt tālāk?

• Ja teritorijas apsekojama laikā tiks atrasts ES nozīmes biotops, zemes īpašnieks 
(tiesiskais valdītājs) tiks rakstiski informēts, kā arī tiks norādītas zemes īpašnieka 
tiesības tālākai rīcībai. 

• Informāciju par savā īpašumā esošajām dabas vērtībām zemes īpašnieks varēs iegūt 
arī dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” (ozols.daba.gov.lv).

• Saņemot sūdzību par dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” ievietotās 
informācijas kvalitāti un atbilstību situācijai dabā (konkrētas zemes vienības 
robežās), DAP atkārtoti veic anketu un kartogrāfiskā materiāla pārbaudi, 
nepieciešamības gadījumā veicot atkārtotu apsekojumu dabā un attiecīgi precizē 
informāciju dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”. 

• Ja īpašumā tiks konstatēts bioloģiski vērtīgs zālājs, informācija tiks nodota Lauku 
atbalsta dienestam un būs pieejama arī Lauku atbalsta dienesta lauku informācijas 
sistēmā.

http://ozols.daba.gov.lv/dappub/Life/


Kāds būs dabas vērtību apzināšanas ieguvums?

• Pēc dabas vērtību apzināšanas tiks iegūta informācija par Latvijā 
sastopamajām dabas vērtībām (ES nozīmes biotopiem), to stāvokli un 
daudzumu valstī.

• Daudzos gadījumos zemju īpašniekiem nevajadzēs tērēt privātos līdzekļus 
ekspertīzēm, lai pieteiktos atbalsta/ kompensāciju maksājumiem, saņemtu 
būvatļaujas vai tehniskos noteikumus.

• Projektā īstenotās aktivitātes palīdzēs samazināt administratīvo slogu un 
laika resursu patēriņu dažādu atļauju sagatavošanā un izsniegšanā, jo 
ievadītie dati dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” būs savietoti ar 
citām valsts informācijas sistēmām, piemēram, www.geolatvija.lv. 

• Izmantojot datu bāzēs iekļauto informāciju, būs iespējams mērķtiecīgāk 
plānot uzņēmējdarbību ???Kā tieši???, rēķinoties ar īpaši aizsargājamo 
sugu un biotopu izplatību.

• Projekta ietvaros iegūtie dati palīdzēs daudz efektīvāk sabalansēt dabas 
aizsardzības un tautsaimniecības attīstību, kā arī apzināt konkrētās teritorijas 
unikalitāti, kā arī būs atbalsts teritorijas plānojumam un no tā izrietošajiem 
ekonomiskajiem ieguvumiem.???!! Konkrēti, kādi ieguvumi īpašniekam???

https://geolatvija.lv/geo/#/


Nacionālās biotopu kartēšanas īpatnības

• …dažas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izpratnē 
NOZĪMĪGAS meža struktūras elementu robežvērtības, kas var būt par pamatu 
Aizsargājama Biotopa statusa izveidei un saimnieciskās darbības 
aizliegumam:

• Mežainas piejūras kāpas

• Lieli sausokņi un/vai stumbeņi, kuru diametrs 1,3 m augstumā virs sakņu 
kakla lielāks nekā 25 cm: Vismaz 1 sausoknis un/vai stumbenis uz 1 ha

• Lielas kritalas, kuru diametrs resnākajā vietā lielāks nekā 25 cm: Vismaz 1 
kritala uz 1 ha

• Dzīvi koki, sausokņi un/vai stumbeņi ar koksnes sēnēm (piepēm): Vismaz 1 
koks, sausoknis un/vai stumbenis uz 1 ha

• Priedes ar deguma rētām: Vismaz 1 priede uz 1 ha



Nacionālās biotopu kartēšanas īpatnības
• Jaukti ozolu, gobu un ošu meži gar lielām upēm

• Bioloģiski veci, lieli koki, kuru diametrs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla lielāks nekā 
35 cm: Vismaz 6 koki uz 1 ha

• Lieli sausokņi un/vai stumbeņi, kuru diametrs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla lielāks nekā 
25 cm: Vismaz 1 sausoknis un/vai stumbenis uz 1 ha

• Lielas kritalas, kuru diametrs resnākajā vietā lielāks nekā 25 cm: Vismaz 1 kritala uz 1 ha

• Veci jaukti platlapju meži

• Koki ar dobumiem: Vismaz 1 koks uz 1 ha

• Dzīvi koki, sausokņi un/vai stumbeņi ar koksnes sēnēm (piepēm): Vismaz 6 koki, sausokņi
un/vai stumbeņi uz 1 ha

• Bioloģiski veci, lieli koki, kuru diametrs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla lielāks nekā 
35 cm: Vismaz 10 koki uz 1 ha

• Ar vārdu "Biotops" cilvēki parasti saprot īpaši unikālas dabas vērtības, bet augstāk 
minētie meža stuktūrelementi ir sastopmai teju jebkurā mežaudzē, turklāt jāmin, ka 
šajā rakstā uzskaitīti tikai daži piemēri, pilnu paredzēto biotopu noteikšanas aprakstu un MK 
noteikumu redakciju skatīt: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421603

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421603


Biotopu atjaunošana –
pārcenšanās vai naudas «apguves» instruments ?

• Aizsargājamo biotopu degradācijas novēršanai atbilstoši Latvijas Dabas 
fonda izstrādātajam dabas lieguma "Cenas tīrelis" dabas aizsardzības plānam 
ūdens līmeņa regulēšanai uz purva grāvjiem izbūvēja aptuveni 70 aizsprostus. 

• Meliorācijas nelabvēlīgā ietekme tika novērsta aptuveni 220 hektāru platībā. 
BET…

• Plāna uzdevumi neakcentēja teritorijas ainavisko vērtību saglabāšanu -
rezultātā nevajadzīgi strauji ūdens līmenis tika pacelts arī Skaista ezerā - koki 
ezera apkārtnē masveidā nokalta un kādreiz krāšņo purva priežu audžu 
vietā tūristu taka tagad vijas cauri stāvus mirušam mežam.
- koku nokalšanu daļēji varēja novērst, ūdens līmeni paaugstinot pakāpeniski 

vairāku gadu laikā, taču projekts līdzekļu tēriņus ārpus sākotnēji noteikto 
termiņu ietvariem neparedzēja, un viss bija jāizdara uzreiz... 

• apsaimniekojot biotopus, nepieciešama rūpīgi izsvērta un pārdomāta 
rīcība!!!



Vai Skaista ezers tagad ir «skaistāks» ?



Nacionālais meža monitorings – zinātniski pierādīti dati!

Nacionālo meža monitoringu LVMI Silava veic saskaņā ar Meža likuma 
29.1 pantu Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.238 (Rīgā, 2012.gada 3.aprīlī 
(prot. Nr.18 18.§) ’’Nacionālā meža monitoringa noteikumi’’

Nacionālā meža monitoringa ietvaros ietilpst:
– meža resursu monitorings
– pirmā un otrā līmeņa gaisa piesārņojuma ietekmes novērtēšanas 
monitorings;
– meža biotisko risku zinātniskais monitorings 
• Meža slimību un kaitēkļu monitorings 
• pārnadžu populāciju un to nodarīto kokaudžu bojājumu monitorings
– Meža bioloģiskās daudzveidības monitorings (saskaņā ar Meža un  
saistīto nozaru pamatnostādnēm )



Nacionālais meža monitorings – zinātniski pierādīti dati!

1. Zinātniski pamatoti nacionālā meža monitoringa dati pierāda, ka Latvijas
mežos dažādās sadalīšanās stadijās atrodas 65,18 milj. m3 dažādu sugu
t.s.mirušās koksnes, kas 10 gadu laikā ir palielinājies par 7,5 milj. m3 jeb
12%.
2. Savukārt: Kokaudžu koksnes ikgadējais pieaugums Latvijā (vismaz):
II cikla 3 gadi: 2,57 milj. m3 + 14,6 milj. m3 + 6,8 milj. m3 = 24,0 milj. m3
III cikla 3 gadi: 2,62 milj. m3 + 16,8 milj. m3 + 6,2 milj. m3 = 25,6 milj. m3.,
bet vidējais koksnes ieguves apjoms pēdējo 10 gadu laikā ir ap 12 milj. m3
koksnes gadā.

Kopā visā Latvijā ir izveidoti 16 157 parauglaukumi



Nacionālais meža monitorings – zinātniski pierādīti dati!

Meža resursu monitoringa ( MRM ) III cikla 3 gadu laikā apsekoti 9692 
pastāvīgie parauglaukumi, no kuriem ikviens attiecināms uz 666 ha 
Latvijas teritorijas.
Koku mērījumi veikti 6046 parauglaukums. 3646 parauglaukumi apsekoti 
dabā.
Latvijā MRM cikla laikā tiek dabā apsekoti pilnīgi visi parauglaukumi, 
novērtējot zemes izmantošanas veidu un dabā pārbaudot kokaugu 
klātbūtni
MRM III cikla 3 gadu laikā instrumentāli uzmērīti 135 633 augoši koki un 
21 861 beigti koki vai to daļas



Latvijas sabiedrības maldināšanas pārtraukšana

Sabiedrībai Latvijas kontekstā ir jāaizmirst tāda vārdkopa kā "Mežu izciršana" - koku ciršana ir 
neatņemama mežu apsaimniekošanas sastāvdaļa un termins "Meža izciršana" ir izdevīgs tikai 
tām organizācijām un/vai personām, kurām interesē tikai savas «vienīgās patiesības» 
propagandēšana un finansējuma apguve, nevis ilgtspējīga mežu apsaimniekošana, kura sevī 
apvieno patiesu vides, sociālos un ekonomisko interešu līdzsvaru. 



Latvijas meža apsaimniekošanas ilgtspējas pamats
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Tradicionālais meža apsaimniekošanas cikls Latvijā
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Klimata politika un mežsaimniecība

 Eiropas piedāvātā metodika paredz pēc 2020. gada noteikt Latvijai pieļaujamo mežizstrādes apjomu 
procentos no atskaites periodā (1990.-2009. gads) izmantotās un mežizstrādei pieejamās koksnes 
attiecības.

 Citādi nosacījumi izmantoti Eiropas Komisijas prognozēs par mežizstrādi 2014.-2020. gados.  Par 
atskaites periodu pieņemts ekonomiskās recesijas gadi, kad privātmežu īpašnieki krasi 
samazināja mežizstrādes apjomu, bet valsts mežos mežizstrādes apjomu palielināja par 2+ 2 milj.m3, 
lai nodrošinātu kokrūpniecību ar izejvielām.

 Tieši Eiropas Komisijas izraudzītajā atskaites periodā mežizstrādes apjoms Latvijā 
samazinājās, padarot mežsaimniecības klimata mērķi 2020. gadā daudz grūtāk sasniedzamu.

 1990.-2009. gados uzkrājās cirsmu fonds purvainu, slapjaiņu un kūdreņu meža tipos un, 
akceptējot Eiropas Komisijas piedāvātos nosacījumus 2021.-2030. gada meža apsaimniekošanas 
references līmenim, pieaugušās un pāraugušās mežaudzes turpinātu uzkrāties vai arī 
mežsaimniekiem būtu jāīsteno papildus pasākumi krājas pieauguma palielināšanai, lai kompensētu 
mežizstrādes radītās emisijas
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Klimata politika un mežsaimniecība

 Tādējādi, neveicot papildus pasākumus mežsaimniecībā, salīdzinājumā ar 2014 vai 
2015. gada mežizstrādes apjomu faktiski būtu jāsamazina mežizstrāde.

 Ja šāda kārtība paliek spēkā, tad jautājums, kā Latvija ierobežos mežizstrādes apjomu 
vai veicinās oglekļa dioksīda piesaisti meža zemēs? Vai varbūt maksās soda naudas 
par šo normu pārkāpšanu???

 Tad ir nākamie jautājumi, cik tās ir lielas un kur ņemt naudu to apmaksai? «Pret šādu 
metodiku iestājas ne tikai Latvija, kur pieaugušu – ciršanas vecumā esošu  mežaudžu krāja 
ir vairāk nekā 300 milj. m3, bet arī Somija un citas valstis

 Baltijas valstu unikalitāte ir apsaimniekotas organiskās augsnes un pilnīgs zināšanu 
trūkums par to, kā šīs augsnes ietekmē emisijas.

 Ziemeļvalstis un Baltijas valstis uzskaita 98% no ES valstu ziņotajām emisijām no 
organiskajām augsnēm. Tas vien norāda, cik šī problēma ir nozīmīga un, vienlaicīgi, arī 
nesaprotama cilvēkiem no citiem reģioniem. 
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Klimata politika un mežsaimniecība

 Eiropas Komisijas eksperti pat «uzzīmējuši» vīziju, ka līdz 2030. gadam organiskās augsnes un ar 
tām saistītās emisijas lauksaimniecībā izmantojamās zemēs izzudīs. Ar šiem ekspertiem ir grūti 
diskutēt, jo viņi nekad dzīvē ar šādām – organiskajām augsnēm nav saskārušies un nesaprot, ka 25-
35% no valsts teritorijas nav tas pats, kas daži mākslīgi atjaunoti mitrāji, ko par naudu rādīt 
tūristiem

 Problēmas sakne ir tā, ka EK, neraugoties uz esošo valstu attīstības līmeni, visiem grib noteikt 
vienādus nosacījumus un līdz ar to arī būtiski «apcērp» iespējamo izaugsmes iespējas Latvijai un 
citām jaunajām dalībvalstīm. Faktiski tas ir savdabīgs instruments, lai nobremzētu ekonomisko 
izaugsmi un pat samazinātu darba  vietas Baltijā. Tajā pat laikā arī Latvijā mēs neesam pietiekoši 
daudz pievērsuši uzmanību iespējām palielināt oglekļa dioksīda piesaisti zemes izmantošanas un 
mežsaimniecības sektorā
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Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Saskaņā ar VMD datiem Latvijā 
ar kādu aizsardzības  no 
aizsardzības pazīmēm ir 703153 
ha meža zemju (21,3%)
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