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Īpaši aizsarg ājamie meža
biotopi – k ā tos atrast un 

aizsarg āt?

Viesturs L ārmanis
2010.02.16. 

Pagājuš ā gada aktualit āšu 
atgādin ājums

Īpaši aizsarg ājamie meža biotopi

– meža biotopi, kas uzskait īti Biotopu 
direkt īvas pielikum ā un no Sugu un biotopu 
likuma izrietošos MK noteikumos 

ES noz īmes meža biotopi

Maksim ālais kopplat ības vērtējums – l īdz 264 500 ha ES biotopi, kur iek Ĝaujas ar ī gandr īz visi Dabiskie meža biotopi

Īpaši aizsarg ājamo biotopu īpatsvars pret 
mežu kopplat ību?
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Maksim ālais kopplat ības vērtējums – l īdz 264 500 ha ES biotopi, kur iek Ĝaujas ar ī gandr īz visi Dabiskie meža biotopi

DMB/ES 
biotopi

ES biotopi

Līdz 264500 ha DMB un ES biotopi, kas savstarp ēji p ārsedzas

70%

Īpaši aizsarg ājamo meža biotopu faktiskais aizsardz ības statuss

Vismaz 70% ES biotopu 
un l īdz 35% DMB, kas 
vienlaikus ir ar ī ES 
biotopi, šobr īd nav 
apzināti, nav uzkart ēti –
to nociršana vai 
nenociršana faktiski 
atstāta nejauš ības ziĦā 
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DMB/ES 
biotopi

ES biotopi

Līdz 264500 ha DMB un ES biotopi, kas savstarp ēji p ārsedzas

Ja šie 70% ES noz īmes biotopu 
arī turpm āk paliek nejauš ības 
ziĦā un pie Ħem, ka tie no jauna 
nerodas, tad:

– katru gadu tiek nocirsti vismaz 
2% šo biotopu,

– no 2004.–2008.gadam var ētu 
būt nocirsti ap 10% 

70%

Īpaši aizsarg ājamo meža biotopu faktiskais aizsardz ības statuss

– to izzušanas ātrums

Kas notiek ar biotopiem, ja īstenojas pie Ĝautais 
palielin ātais ciršanas apjoms valsts mežos?
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Lielākā daĜa ES nozīmes biotopu 
atrodas ilglaicīgos mežos

84% no 
ilglaic īgajiem ir 
valsts meži

Proporcionāli ciršanas
apjoma pieaugumam 
pieaug arī valsts mežos
nocirstais ES nozīmes
biotopu daudzums 

Tas noz īmē, ka gandr īz proporcion āli ciršanas apjoma pieaugumam valsts mežos 
pieaug ar ī ES biotopu nociršanas gad ījumu skaits valst ī kopum ā un nevar uzskat īt, 
ka tas kompens ējas ar ciršanas samazin āšanos p ārējos mežos

Kādas probl ēmas rada biotopu plat ību samazin āšanās?

– likuma un starptautisko saist ību pārkāpums visticam ākais, ka jau ir 
noticis, jo pašreiz ējie procesi un apl ēses pier āda, ka maz ticams, ka 
biotopi joproj ām ir 100% daudzum ā pret s ākotn ējo – kas ir minim ālā 
pras ība saist ību izpild ē,

– diezgan dr īz, bet v ēl dr īzāk, ja īstenosies attiec ībā pret neapzin ātajiem 
biotopiem nekontrol ēts ciršanas apjomu palielin ājums, biotopu plat ību 
sarukums k Ĝūs tik paman āms, ka to n āksies ar ī ofici āli atz īt,

– juridisku saist ību pārkāpums parasti noz īmē sankcijas un pras ību 
atjaunot izpost īto.

Skaidr ība un piesardz ības 
pasākumi

1) Biotopu direktīvas 2.panta 1.punkts direktīvas mērėi attiecina uz valsts teritoriju 
kopum ā, 2.panta 2.punkts nosaka, ka šī mērėa sasniegšanai jāsaglab ā vai jāatjauno
biotopiem labvēlīgs aizsardz ības statuss un savukārt tā definīcija paskaidro, ka tas 
par labvēlīgu tiek uzskatīts, ja nodrošināta biotopa aizĦemto teritoriju stabilit āte vai 
paplašin āšanās dabisk ā areāla robež ās (tātad arī ārpus Natura 2000 teritorijām)

2) Direktīva nosaka pienākumu sasniegt rezultātu, t.i., ne vien sagatavot
atbilstošus likumus u.tml., bet panākt biotopu reālu aizsardzību dabā

3) Labvēlīgu aizsardzības statusu raksturo skaitliski dati, kas jāizvērtē salīdzinājumā ar 
sākotnējo stāvokli (Latvijai tas ir Direktīvu objektu skaitliskais stāvoklis 2004.gadā; 
attiecībā pret Sugu un biotopu likumu tas ir stāvoklis 2000.gadā)

Biotopu aizsardz ības statusu nov ērtējot, j āĦem vērā:

1) Biotopu direktīvas 2.panta 1.punkts direktīvas mērėi attiecina uz valsts teritoriju 
kopum ā, 2.panta 2.punkts nosaka, ka šī mērėa sasniegšanai jāsaglab ā vai jāatjauno
biotopiem labvēlīgs aizsardz ības statuss un savukārt tā definīcija paskaidro, ka tas 
par labvēlīgu tiek uzskatīts, ja nodrošināta biotopa aizĦemto teritoriju stabilit āte vai stabilit āte vai 
paplašin āšanāspaplašin āšanās dabisk ā areāla robež ās (tātad arī ārpus Natura 2000 teritorijām)

2) Direktīva nosaka pienākumu sasniegt rezultātu, t.i., ne vien sagatavot
atbilstošus likumus u.tml., bet panākt biotopu reālu aizsardzību dabā

3) Labvēlīgu aizsardzības statusu raksturo skaitliski dati, kas jāizvērtē salīdzinājumā ar 
sākotnējo stāvokli (Latvijai tas ir Direktīvu objektu skaitliskais stāvoklis 2004.gadā; 
attiecībā pret Sugu un biotopu likumu tas ir stāvoklis 2000.gadā)

Biotopu aizsardz ības statusu nov ērtējot, j āĦem vērā:
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1) Biotopu direktīvas 2.panta 1.punkts direktīvas mērėi attiecina uz valsts teritoriju 
kopum ā, 2.panta 2.punkts nosaka, ka šī mērėa sasniegšanai jāsaglab ā vai jāatjauno
biotopiem labvēlīgs aizsardz ības statuss un savukārt tā definīcija paskaidro, ka tas 
par labvēlīgu tiek uzskatīts, ja nodrošināta biotopa aizĦemto teritoriju stabilit āte vai stabilit āte vai 
paplašin āšanāspaplašin āšanās dabisk ā areāla robež ās (tātad arī ārpus Natura 2000 teritorijām)

2) Direktīva nosaka pienākumu sasniegt rezultātu, t.i., ne vien sagatavot
atbilstošus likumus u.tml., bet panākt biotopu re ālu aizsardz ību dab āpanākt biotopu re ālu aizsardz ību dab ā

3) Labvēlīgu aizsardzības statusu raksturo skaitliski dati, kas jāizvērtē salīdzinājumā ar 
sākotnējo stāvokli (Latvijai tas ir Direktīvu objektu skaitliskais stāvoklis 2004.gadā; 
attiecībā pret Sugu un biotopu likumu tas ir stāvoklis 2000.gadā)

Biotopu aizsardz ības statusu nov ērtējot, j āĦem vērā:

1) Biotopu direktīvas 2.panta 1.punkts direktīvas mērėi attiecina uz valsts teritoriju 
kopum ā, 2.panta 2.punkts nosaka, ka šī mērėa sasniegšanai jāsaglab ā vai jāatjauno
biotopiem labvēlīgs aizsardz ības statuss un savukārt tā definīcija paskaidro, ka tas 
par labvēlīgu tiek uzskatīts, ja nodrošināta biotopa aizĦemto teritoriju stabilit āte vai stabilit āte vai 
paplašin āšanāspaplašin āšanās dabisk ā areāla robež ās (tātad arī ārpus Natura 2000 teritorijām)

2) Direktīva nosaka pienākumu sasniegt rezultātu, t.i., ne vien sagatavot
atbilstošus likumus u.tml., bet panākt biotopu re ālu aizsardz ību dab āpanākt biotopu re ālu aizsardz ību dab ā

3) Labvēlīgu aizsardzības statusu raksturo skaitliski datistatusu raksturo skaitliski dati , kas jāizvērtē 
salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli (Latvijai tas ir Direktīvu objektu skaitliskais stāvoklis 
2004.gadā; attiecībā pret Sugu un biotopu likumu tas ir stāvoklis 2000.gadā)

Biotopu aizsardz ības statusu nov ērtējot, j āĦem vērā:

Statusu raksturo skaitliski datiStatusu raksturo skaitliski dati

Valst ī ir ofici āli skait Ĝi par to cik biotopu bija 
atskaites br īdī, tātad –
mērėis/uzdevums jau ir skaitliski izteiktsmērėis/uzdevums jau ir skaitliski izteikts

Valst ī nav:Valst ī nav:

–– skaitliski aprakst ītu “so Ĝu” k ā, kur un cik ātri uzdevums skaitliski aprakst ītu “so Ĝu” k ā, kur un cik ātri uzdevums 
tiks izpild īts,tiks izpild īts,

–– par 70% nav zin āms, kur sarg ājamie objekti izvietojas par 70% nav zin āms, kur sarg ājamie objekti izvietojas 
konkr ētās apsaimniekojam ās plat ībās.konkr ētās apsaimniekojam ās plat ībās.

Ir iesp ējams:Ir iesp ējams:

–– veikt ātrus un vienk āršus piesardz ības pas ākumus (apzin āt/aizsaveikt ātrus un vienk āršus piesardz ības pas ākumus (apzin āt/aizsa rgāt), rgāt), 
kas ar augstu varb ūtību aptver vair ākumu no direkt īvas objektiemkas ar augstu varb ūtību aptver vair ākumu no direkt īvas objektiem dabā, dabā, 
un Ĝauj korekti paskaidrot sev un ES katra objekta pašr eizējo stun Ĝauj korekti paskaidrot sev un ES katra objekta pašr eizējo st atusu,atusu,

–– pakāpeniski turpin āt pilnveidot ies ākto, īstenojot ainavu pl ānupakāpeniski turpin āt pilnveidot ies ākto, īstenojot ainavu pl ānu s, sekojot s, sekojot 
jaun ākajām zinātniskaj ām atziĦām un prakses pilnveidošanai.jaun ākajām zinātniskaj ām atziĦām un prakses pilnveidošanai.

SKAIDR ĪBA UN SKAIDR ĪBA UN 
PIESARDZĪBAPIESARDZĪBA

PILNVEIDOŠANAPILNVEIDOŠANA

Ir iesp ējams:Ir iesp ējams:
–– veikt ātrus un vienk āršus piesardz ības pas ākumus (apzin āt/aizsaveikt ātrus un vienk āršus piesardz ības pas ākumus (apzin āt/aizsa rgāt), kas ar augstu varb ūtību aptver vair ākumu no direkt īvas obrgāt), kas ar augstu varb ūtību aptver vair ākumu no direkt īvas ob jektiem dab ā, un jektiem dab ā, un 
Ĝauj korekti paskaidrot sev un ES katra objekta pašreiz ējo statuĜauj korekti paskaidrot sev un ES katra objekta pašreiz ējo statu su,su,

Nav taisn ība, ka piesardz ības pas ākumu īstenošanai nepieciešam ā Nav taisn ība, ka piesardz ības pas ākumu īstenošanai nepieciešam ā 
biotopu uzkart ēšana noz īmē dārgu un ilgu inventariz āciju !biotopu uzkart ēšana noz īmē dārgu un ilgu inventariz āciju !

Nav taisn ība, ka piesardz ības pas ākumu veikšana noz īmē īpašu proNav taisn ība, ka piesardz ības pas ākumu veikšana noz īmē īpašu pro jektu jektu 
att īst īšanu, ārēju pakalpojumu sniedz ēju kontrakt ēšanu u.tml. att īst īšanu, ārēju pakalpojumu sniedz ēju kontrakt ēšanu u.tml. –– jojo

SKAIDR ĪBA UN PIESARDZ ĪBASKAIDR ĪBA UN PIESARDZ ĪBA

VISAS NEPIECIEŠAMĀS ZINĀŠANAS, INFORMĀCIJA UN TEHNISKIE VISAS NEPIECIEŠAMĀS ZINĀŠANAS, INFORMĀCIJA UN TEHNISKIE 
LĪDZEKěI IR PAŠAS MEŽA NOZARES UN ATTIEC ĪGO VALSTS LĪDZEKěI IR PAŠAS MEŽA NOZARES UN ATTIEC ĪGO VALSTS 

PĀRVALDES INSTITŪCIJU RĪCĪBĀ !PĀRVALDES INSTITŪCIJU RĪCĪBĀ !

PAT TAD, JA IR K ĀDA NESKAIDRA PAT TAD, JA IR K ĀDA NESKAIDRA 
PROBLĒMAS DAěA, NAV PAMATA PROBLĒMAS DAěA, NAV PAMATA 
KAVĒTIES ATRISINĀT TĀS DAěAS, KAVĒTIES ATRISINĀT TĀS DAěAS, 
KAS NEPĀRPROTAMI IR SKAIDRASKAS NEPĀRPROTAMI IR SKAIDRAS

Ir iesp ējams:Ir iesp ējams:
–– veikt ātrus un vienk āršus piesardz ības pas ākumus (apzin āt/aizsaveikt ātrus un vienk āršus piesardz ības pas ākumus (apzin āt/aizsa rgāt), kas ar augstu varb ūtību aptver vair ākumu no direkt īvas obrgāt), kas ar augstu varb ūtību aptver vair ākumu no direkt īvas ob jektiem dab ā, un jektiem dab ā, un 
Ĝauj korekti paskaidrot sev un ES katra objekta pašreiz ējo statuĜauj korekti paskaidrot sev un ES katra objekta pašreiz ējo statu su,su,

ES noz īmes meža biotopu savstarp ē jais daudzumu īpatsvars
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1

SKAIDR ĪBA UN PIESARDZ ĪBASKAIDR ĪBA UN PIESARDZ ĪBA

75% NO BIOTOPU KOPPLAT ĪBAS AIZĥEM TIKAI VIENS BIOTOPS 75% NO BIOTOPU KOPPLAT ĪBAS AIZĥEM TIKAI VIENS BIOTOPS –– PURVAINI MEŽI 91D0*PURVAINI MEŽI 91D0*

ŠIS BIOTOPS MEŽSAIMNIECISKĀ IZPRATNĒ GANDRĪZ VIENMĒR SAKR ĪT AR MŠIS BIOTOPS MEŽSAIMNIECISKĀ IZPRATNĒ GANDRĪZ VIENMĒR SAKR ĪT AR MEŽA EŽA 
AUGŠANAS APST ĀKěU TIPIEM PURVĀJS UN NIEDRĀJS AUGŠANAS APST ĀKěU TIPIEM PURVĀJS UN NIEDRĀJS –– TIE IR REĂISTRĒTI MEŽU TIE IR REĂISTRĒTI MEŽU 
VALSTS REĂISTRĀ UN TOS DABĀ PAZĪST VALSTS REĂISTRĀ UN TOS DABĀ PAZĪST IKVIENS MEŽSAIMNIEKSIKVIENS MEŽSAIMNIEKS

VARAM AR Ī TEIKT, KA 75% NO KOP ĒJĀS PROBLĒMAS ATRISINĀTOS, JA MĒSVARAM AR Ī TEIKT, KA 75% NO KOP ĒJĀS PROBLĒMAS ATRISINĀTOS, JA MĒS
SAPRASTU, KĀ TIKT GALĀ AR ŠĪ VIENA BIOTOPA UZKART ĒŠANU UN AIZSARSAPRASTU, KĀ TIKT GALĀ AR ŠĪ VIENA BIOTOPA UZKART ĒŠANU UN AIZSAR DZĪBUDZĪBU

Tas ir daudz vienk āršāk nekā sākotn ēji šėietTas ir daudz vienk āršāk nekā sākotn ēji šėiet
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Ir iesp ējams:Ir iesp ējams:
–– veikt ātrus un vienk āršus piesardz ības pas ākumus (apzin āt/aizsaveikt ātrus un vienk āršus piesardz ības pas ākumus (apzin āt/aizsa rgāt), kas ar augstu varb ūtību aptver vair ākumu no direkt īvas obrgāt), kas ar augstu varb ūtību aptver vair ākumu no direkt īvas ob jektiem dab ā, un jektiem dab ā, un 
Ĝauj korekti paskaidrot sev un ES katra objekta pašreiz ējo statuĜauj korekti paskaidrot sev un ES katra objekta pašreiz ējo statu su,su,

ES noz īmes meža biotopu savstarp ē jais daudzumu īpatsvars

91D0 9080 9010 9180916091E09020906091F0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

SKAIDR ĪBA UN PIESARDZ ĪBASKAIDR ĪBA UN PIESARDZ ĪBA

Kā sarg āt?Kā sarg āt?
Biotopam Purvaini meži 91D0* dab ā konstat ējamas tr īs ac īmredzamiBiotopam Purvaini meži 91D0* dab ā konstat ējamas tr īs ac īmredzami dažāda satura un dažāda satura un 
noz īmīguma pak āpes situ ācijas noz īmīguma pak āpes situ ācijas –– tām, iesp ējams, var ētu būt atšėir īga aizsardz ības tām, iesp ējams, var ētu būt atšėir īga aizsardz ības 
pieeja, kas tom ēr garant ē likuma un starptautisko saist ību izpilpieeja, kas tom ēr garant ē likuma un starptautisko saist ību izpil didi

5% DMB5% DMB

Ir iesp ējams:Ir iesp ējams:
–– veikt ātrus un vienk āršus piesardz ības pas ākumus (apzin āt/aizsaveikt ātrus un vienk āršus piesardz ības pas ākumus (apzin āt/aizsa rgāt), kas ar augstu varb ūtību aptver vair ākumu no direkt īvas obrgāt), kas ar augstu varb ūtību aptver vair ākumu no direkt īvas ob jektiem dab ā, un jektiem dab ā, un 
Ĝauj korekti paskaidrot sev un ES katra objekta pašreiz ējo statuĜauj korekti paskaidrot sev un ES katra objekta pašreiz ējo statu su,su,

ES noz īmes meža biotopu savstarp ē jais daudzumu īpatsvars

91D0 9080 9010 9180916091E09020906091F0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

SKAIDR ĪBA UN PIESARDZ ĪBASKAIDR ĪBA UN PIESARDZ ĪBA

Kā sarg āt?Kā sarg āt?
Biotopam Purvaini meži 91D0* dab ā konstat ējamas tr īs ac īmredzamiBiotopam Purvaini meži 91D0* dab ā konstat ējamas tr īs ac īmredzami dažāda satura un dažāda satura un 
noz īmīguma pak āpes situ ācijas noz īmīguma pak āpes situ ācijas –– tām, iesp ējams, var ētu būt atšėir īga aizsardz ības tām, iesp ējams, var ētu būt atšėir īga aizsardz ības 
pieeja, kas tom ēr garant ē likuma un starptautisko saist ību izpilpieeja, kas tom ēr garant ē likuma un starptautisko saist ību izpil didi

5% DMB5% DMB
N% medĦu riestu u.c. ĪA sugu dz īvotĦu, N% medĦu riestu u.c. ĪA sugu dz īvotĦu, 
īpaši aizsarg ājamu purvu kompleksu īpaši aizsarg ājamu purvu kompleksu 
sast āvda Ĝa, sast āvda Ĝa, NaturaNatura 2000 teritorijas u.tml.2000 teritorijas u.tml.

N% PārējaisN% Pārējais

Ir iesp ējams:Ir iesp ējams:
–– veikt ātrus un vienk āršus piesardz ības pas ākumus (apzin āt/aizsaveikt ātrus un vienk āršus piesardz ības pas ākumus (apzin āt/aizsa rgāt), kas ar augstu varb ūtību aptver vair ākumu no direkt īvas obrgāt), kas ar augstu varb ūtību aptver vair ākumu no direkt īvas ob jektiem dab ā, un jektiem dab ā, un 
Ĝauj korekti paskaidrot sev un ES katra objekta pašreiz ējo statuĜauj korekti paskaidrot sev un ES katra objekta pašreiz ējo statu su,su,

ES noz īmes meža biotopu savstarp ē jais daudzumu īpatsvars

91D0 9080 9010 9180916091E09020906091F0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

SKAIDR ĪBA UN PIESARDZ ĪBASKAIDR ĪBA UN PIESARDZ ĪBA

Kā sarg āt?Kā sarg āt?
Biotops Purvaini meži 91D0* aiz Ħem lielas plat ības un vismaz teoBiotops Purvaini meži 91D0* aiz Ħem lielas plat ības un vismaz teo rētiski iesp ējams diskut ēt un varb ūt rētiski iesp ējams diskut ēt un varb ūt 
arī īstenot pieeju, ka da Ĝā biotopa plat ību notiek saimniecisk ā arī īstenot pieeju, ka da Ĝā biotopa plat ību notiek saimniecisk ā darb ība pēc principa darb ība pēc principa –– nocirstos nocirstos 
apjomus kompens ē tie apjomi, kas atjaunojas un ciršana notiek t āapjomus kompens ē tie apjomi, kas atjaunojas un ciršana notiek t ādā veid ā, kas biotop ā Ĝauj past āvēt dā veid ā, kas biotop ā Ĝauj past āvēt 
visu meža elementu, apst ākĜu un sugu p ēctec ībai tādā apmērā, ka visu meža elementu, apst ākĜu un sugu p ēctec ībai tādā apmērā, ka biotopa statuss kopsumm ā biotopa statuss kopsumm ā 
noteikti netiek apdraud ēts. To protams j āvar pamatoti pier ādīt unoteikti netiek apdraud ēts. To protams j āvar pamatoti pier ādīt u n tam god īgi jāseko l īdzi.n tam god īgi jāseko l īdzi.

5% DMB5% DMB
N% medĦu riestu u.c. ĪA sugu dz īvotĦu, N% medĦu riestu u.c. ĪA sugu dz īvotĦu, 
īpaši aizsarg ājamu purvu kompleksu īpaši aizsarg ājamu purvu kompleksu 
sast āvda Ĝa, sast āvda Ĝa, NaturaNatura 2000 teritorijas u.tml.2000 teritorijas u.tml.

N% PārējaisN% Pārējais

Stingras aizsardz ības da Ĝa –
pietiekams minimums, kas uztur 

augst ākas kvalit ātes vai 
noz īmes biotopa “epicentrus”

DaĜa par kuru 
apgalvojam, ka tik, cik 

nocērt, tik ar ī atjaunojas, 
un kopsumm ā šajā daĜā 

spēj past āvēt visu 
biotopam rakstur īgo 

savva Ĝas sugu stabilas 
popul ācijas. Tas prec īzi 
tiek ar ī kontrol ēts. Tas, 
protams, darbojas tikai 

tad, ja nenotiek 
nosusin āšana, nenotiek 

kailcirte un relat īvi 
liel ākam skaitam koku 
Ĝauj sasniegt biolo ăisko 

vecumu.
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Ir iesp ējams:Ir iesp ējams:
–– veikt ātrus un vienk āršus piesardz ības pas ākumus (apzin āt/aizsaveikt ātrus un vienk āršus piesardz ības pas ākumus (apzin āt/aizsa rgāt), kas ar augstu varb ūtību aptver vair ākumu no direkt īvas obrgāt), kas ar augstu varb ūtību aptver vair ākumu no direkt īvas ob jektiem dab ā, un jektiem dab ā, un 
Ĝauj korekti paskaidrot sev un ES katra objekta pašreiz ējo statuĜauj korekti paskaidrot sev un ES katra objekta pašreiz ējo statu su,su,

SKAIDR ĪBA UN PIESARDZ ĪBASKAIDR ĪBA UN PIESARDZ ĪBA

Kādā sec ībā darboties ar 91D0*?Kādā sec ībā darboties ar 91D0*?
Ir pamatoti s ākt ar valstij piederošiem mežiem, jo:Ir pamatoti s ākt ar valstij piederošiem mežiem, jo:

–– ap 84% no ilglaic īgiem mežiem ir tieši valsts mežos un šim biotap 84% no ilglaic īgiem mežiem ir tieši valsts mežos un šim biot opam opam ilglaic ībailglaic ība ir relat īvi ir relat īvi 
noz īmīgāks aspekts sal īdzinot ar vair ākiem citiem ES biotopiem,noz īmīgāks aspekts sal īdzinot ar vair ākiem citiem ES biotopiem,

–– liel ākā daĜa šo mežu ir tieši valsts mežos un tas noz īmē, ka š īliel ākā daĜa šo mežu ir tieši valsts mežos un tas noz īmē, ka š ī biotopa ilglaic īgā daĜa valsts biotopa ilglaic īgā daĜa valsts 
mežos ir liel āka nek ā 84%,mežos ir liel āka nek ā 84%,

–– valsts meži ir sabiedr ībai piederoši meži un iesp ējams birokr ātvalsts meži ir sabiedr ībai piederoši meži un iesp ējams birokr āt iski vienk āršāk pan ākt iski vienk āršāk pan ākt 
vēlamo aizsardz ību nek ā vēlamo aizsardz ību nek ā priv ātmežospriv ātmežos , piem ēram, kā īpašnieka pras ību savam uz Ħēmumam, , piem ēram, kā īpašnieka pras ību savam uz Ħēmumam, 
iztiekot bez form ālas mikroliegumu dibin āšanas vai tml.,iztiekot bez form ālas mikroliegumu dibin āšanas vai tml.,

–– daĜa daĜa priv ātmežospriv ātmežos esošo 91D0* jau ir aizsarg āti un, iesp ējams, valsts mežos veiktesošo 91D0* jau ir aizsarg āti un, iesp ējams, valsts mežos veikt ie ie 
pasākumi + pasākumi + priv ātmežospriv ātmežos esošā aizsardz ība uzreiz jau tuvin ās 100% nepieciešam ā.esošā aizsardz ība uzreiz jau tuvin ās 100% nepieciešam ā.

Ir iesp ējams:Ir iesp ējams:
–– veikt ātrus un vienk āršus piesardz ības pas ākumus (apzin āt/aizsaveikt ātrus un vienk āršus piesardz ības pas ākumus (apzin āt/aizsa rgāt), kas ar augstu varb ūtību aptver vair ākumu no direkt īvas obrgāt), kas ar augstu varb ūtību aptver vair ākumu no direkt īvas ob jektiem dab ā, un jektiem dab ā, un 
Ĝauj korekti paskaidrot sev un ES katra objekta pašreiz ējo statuĜauj korekti paskaidrot sev un ES katra objekta pašreiz ējo statu su,su,

SKAIDR ĪBA UN PIESARDZ ĪBASKAIDR ĪBA UN PIESARDZ ĪBA

Kā ar citiem biotopiem?Kā ar citiem biotopiem?

–– vispirms j āatceras, ka tie ir tikai 25% no probl ēmas,vispirms j āatceras, ka tie ir tikai 25% no probl ēmas,

–– tajos diez vai ir iesp ējams tik br īvi kā 91D0* gad ījumā prātot tajos diez vai ir iesp ējams tik br īvi kā 91D0* gad ījumā prātot par biotopu plat ības da Ĝas par biotopu plat ības da Ĝas 
iek Ĝaušanu saimnieciskaj ā aprit ē, jo tie ir relat īvi maz ās plat īiek Ĝaušanu saimnieciskaj ā aprit ē, jo tie ir relat īvi maz ās plat ībās saglab ājušies, ta ču vairumu bās saglab ājušies, ta ču vairumu 
no tiem ir tik pat viegli atpaz īt dab ā un tādēĜ arī attiec ībā uzno tiem ir tik pat viegli atpaz īt dab ā un tādēĜ arī attiec ībā uz tiem ir iesp ējams pašas nozares tiem ir iesp ējams pašas nozares 
spēkiem veikt piesardz ības pas ākumus, kurus saprot un akcept ē nespēkiem veikt piesardz ības pas ākumus, kurus saprot un akcept ē ne tikai nozare.tikai nozare.

Ir iesp ējams:Ir iesp ējams:
–– veikt ātrus un vienk āršus piesardz ības pas ākumus (apzin āt/aizsaveikt ātrus un vienk āršus piesardz ības pas ākumus (apzin āt/aizsa rgāt), kas ar augstu varb ūtību aptver vair ākumu no direkt īvas obrgāt), kas ar augstu varb ūtību aptver vair ākumu no direkt īvas ob jektiem dab ā, un jektiem dab ā, un 
Ĝauj korekti paskaidrot sev un ES katra objekta pašreiz ējo statuĜauj korekti paskaidrot sev un ES katra objekta pašreiz ējo statu su,su,

SKAIDR ĪBA UN PIESARDZ ĪBASKAIDR ĪBA UN PIESARDZ ĪBA

Kāds no biotopu aizsardz ības pas ākumiem b ūtu Kāds no biotopu aizsardz ības pas ākumiem b ūtu 
labums citu dabas aizsardz ības aktualit āšu labums citu dabas aizsardz ības aktualit āšu 
kontekst ā?kontekst ā?

–– biotopiem ir iev ērojama p ārsegšan ās ar īpaši aizsarg ājamo putnubiotopiem ir iev ērojama p ārsegšan ās ar īpaši aizsarg ājamo putnu dzīvotn ēm dzīvotn ēm ––
biotopu aizsardz ība faktiski atrisina ar ī daĜu no putnu aizsardzbiotopu aizsardz ība faktiski atrisina ar ī daĜu no putnu aizsardz ības probl ēmas, nav ības probl ēmas, nav 
zināms prec īzi, cik lielu da Ĝu, tom ēr nav ar ī nekādu šaubu, ka tzināms prec īzi, cik lielu da Ĝu, tom ēr nav ar ī nekādu šaubu, ka t as ir b ūtisks as ir b ūtisks 
pozit īvs solis šaj ā virzien ā,pozit īvs solis šaj ā virzien ā,

–– vēl ievērojam āka pārsegšan ās ir ar īpaši aizsarg ājamo augu, ėērvēl ievērojam āka pārsegšan ās ir ar īpaši aizsarg ājamo augu, ėērpju, s ēĦu, pju, s ēĦu, 
kukai Ħu dz īvotn ēm.kukai Ħu dz īvotn ēm.

SKAIDR ĪBA UN PIESARDZ ĪBASKAIDR ĪBA UN PIESARDZ ĪBA

Kā piesardz ības pas ākumus salaist d ēlī?Kā piesardz ības pas ākumus salaist d ēlī?

–– sajaukt tos ar sarež ăītākiem un laikietilp īgākiem pas ākumiem unsajaukt tos ar sarež ăītākiem un laikietilp īgākiem pas ākumiem un realiz ēt tiem atbilstoš ā realiz ēt tiem atbilstoš ā 
manier ē manier ē –– piemēram, cerēt, ka to risinās kādi vēl nepabeigti ainavu plāni,piemēram, cerēt, ka to risinās kādi vēl nepabeigti ainavu plāni, vai uzdot to atrisināt vietēja līmeĦa vai uzdot to atrisināt vietēja līmeĦa 
plānotājiem, kuriem vienlaikus jāplāno ciršanas apjomi vai tml. plānotājiem, kuriem vienlaikus jāplāno ciršanas apjomi vai tml. –– piesardzības pasākumus, ja tos atzīst par piesardzības pasākumus, ja tos atzīst par 
nekavējoties ieviešamiem pasākumiem, vismaz valsts mežos, viens nekavējoties ieviešamiem pasākumiem, vismaz valsts mežos, viens cilvēks, strādājot ar datu bāzi un ĂIS, var cilvēks, strādājot ar datu bāzi un ĂIS, var 
saplānot visai valstij, ne ilgāk kā pāris mēnešu laikā saplānot visai valstij, ne ilgāk kā pāris mēnešu laikā –– vairāki desmiti cilvēku “tuvāk vietējiem apstākĜiem”, vairāki desmiti cilvēku “tuvāk vietējiem apstākĜiem”, 
protams, tik pat reižu ilgākā laikā (jo garāks kakls, jo ilgāk kprotams, tik pat reižu ilgākā laikā (jo garāks kakls, jo ilgāk kumoss slīd no mutes līdz kuĦăim, jo vairāk galvu reizē umoss slīd no mutes līdz kuĦăim, jo vairāk galvu reizē 
ēd, jo lielāka varbūtība, ka pirms kopīgā kuĦăa izveidosies sastēd, jo lielāka varbūtība, ka pirms kopīgā kuĦăa izveidosies sastrēgums),rēgums),

–– apgalvot, ka kr īzes apst ākĜos Latvija nevar at Ĝauties atteiktieapgalvot, ka kr īzes apst ākĜos Latvija nevar at Ĝauties atteiktie s no meža ciršanas “TIK s no meža ciršanas “TIK 
LIELOS APJOMOS!” un t ādēĜ neko neuzs ākt   LIELOS APJOMOS!” un t ādēĜ neko neuzs ākt   –– būsim godīgi, šobrīd neviens nezina, cik lieli ir tie būsim godīgi, šobrīd neviens nezina, cik lieli ir tie 
apjomi, kamēr nav veikta kartēšana un īstenoti aizsardzības pasāapjomi, kamēr nav veikta kartēšana un īstenoti aizsardzības pasākumi kumi –– taču ir pilnīgi skaidrs, ka tie nav taču ir pilnīgi skaidrs, ka tie nav 
proporcionāli biotopu aizĦemtajai platībai pārnesami uz mežu kopproporcionāli biotopu aizĦemtajai platībai pārnesami uz mežu kopējiem ciršanas apjomiem ējiem ciršanas apjomiem –– tie ir mazāki, jo tie ir mazāki, jo 
biotopi izvietojas mazāk produktīvajās biotopi izvietojas mazāk produktīvajās –– “neuzlabotajās” vietās, tie nav vairāk kā 6% no apjomiem saisto“neuzlabotajās” vietās, tie nav vairāk kā 6% no apjomiem saistošajām šajām 
teritorijām, kā arī jāatceras, ka neiegūtie ienākumi ir jāsalīdzteritorijām, kā arī jāatceras, ka neiegūtie ienākumi ir jāsalīdzina ar zaudējumiem, ko radīs tēla degradācija ina ar zaudējumiem, ko radīs tēla degradācija 
starptautiskajā telpā vai finansiālas sankcijas par saistību pārstarptautiskajā telpā vai finansiālas sankcijas par saistību pārkāpumiemkāpumiem,,

–– izdom āt, ka visiem biotopiem neatkar īgi no īpašuma veida j ātaisizdom āt, ka visiem biotopiem neatkar īgi no īpašuma veida j ātais a mikroliegumi a mikroliegumi –– to tiešām to tiešām 
Latvija nedrīkstētu atĜauties Latvija nedrīkstētu atĜauties –– tērēt naudu tik apjomīgai birokrātijai, ja pastāv iespēja tērēt naudu tik apjomīgai birokrātijai, ja pastāv iespēja īpašniekam īpašniekam –– sabiedrībaisabiedrībai
caur īpašnieka pārstāvi caur īpašnieka pārstāvi –– Zemkopības ministriju noteikt, ka vismaz sabiedrībai piederošā Zemkopības ministriju noteikt, ka vismaz sabiedrībai piederošā uzĦēmumā noteiktas uzĦēmumā noteiktas 
vērtības tiks saudzētas un izslēgtas no ciršanas apjomu aprēėinivērtības tiks saudzētas un izslēgtas no ciršanas apjomu aprēėiniem.em.

Paldies par uzman ību!


