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Kas ir ekosistēmu pakalpojumi?

• Apstākļu un procesu kopums, caur kuru dabiskās 

ekosistēmas un sugas, kas tās veido, uztur un piepilda 

cilvēku dzīvi (Daily 1997)



• Ieguvumi cilvēku populācijai, ko tieši vai netieši 

nodrošina ekosistēmu funkcijas (Costanza 1997)



• Visi labumi, ko cilvēki gūst no ekosistēmām (MEA 2005)



• Ekosistēmas struktūru un funkciju ieguldījums 

cilvēku labklājībā, kas veidojas kombinācijā ar cilvēka 

darbības ieguldījumu ekosistēmā (Burkhard et al. 

2012)



Dabas kapitāls un cilvēces 

labklājība

Avots: Costanza et al 2014

Saražoto un cilvēku 

kapitālu uztur sociālais 

kapitāls, ko savukārt 

uztur dabas kapitāls. 

Ekosistēmu 

pakalpojumi ir dabas 

kapitāla devums 

cilvēces labklājībā, 

tomēr to plūsma nav 

tieša. Tādēļ 

ekosistēmu 

pakalpojumu 

kontekstā ir būtiski 

pielietot iekļaujošu, 

starpdisciplināru 

pieeju. 



Ekosistēmu pakalpojumu klasifikācija



Aptauja

• Aptauja «Meža ekosistēmu pakalpojumu nozīme Latvijas iedzīvotāju dzīvē» tika 

izveidota interneta vietnē www.visidati.lv.

• Aptauja sastāvēja no vispārīgās daļas un specifiskiem jautājumiem, kuros 

respondentiem skalā no 0-10 tika lūgts novērtēt konkrētu ekosistēmu 

pakalpojumu grupu nozīmi viņu dzīvē (atbilstoši CICES klasifikācijai, 2016). 

• Anketēšana tika uzsākta 2016.gada 31.augustā un slēgta 2016. gada 

30.septembrī. Šajā laika periodā tika saņemtas atbildes no 401 respondenta.

• Visiem adresātiem tika lūgts pēc iespējas dalīties ar šo informāciju un pārsūtīt to 

tālāk. 

http://www.visidati.lv/


Aptaujas adresāti

Adresātu grupa Adresāti

Valsts iestādes LR Zemkopības ministrija, LR Vides un reģionālās attīstības ministrija, Valsts 

meža dienests, Dabas aizsardzības pārvalde

Zinātniskās iestādes Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Meža un koksnes produktu 

pētniecības un attīstības institūts, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts 

“Silava”, LU Bioloģijas institūts, Meža pētīšanas stacija, Latvijas 

Hidroekoloģijas institūts, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātniskais institūts BIOR, Zemkopības zinātniskais institūts

Augstākās izglītības 

iestādes

Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Tehniskā 

universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas 

Universitāte, Vidzemes Augstskola

Citas izglītības iestādes Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs

Meža īpašnieki un 

apsaimniekotāji

AS “Latvijas valsts meži”, Meža īpašnieku biedrība, SIA “Rīgas Meži”, Södra

mežs, Bergvik Skog

Mežizstrāde SIA Metsa Forest Latvia, SIA “Niedrāji MR”, SIA “Laskana”, SIA 

“Billerudkorsnäs Latvia”

Kokrūpniecība AS Latvijas Finieris, SIA “Kurekss”, SIA “Vika Wood”, AS “Inčukalns Timber”

NVO Pasaules dabas fonds, Latvijas Mednieku savienība, Baltijas Vides forums, 

biedrība “Baltijas Krasti”, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, biedrība “Zemes 

draugi”, biedrība “Latvijas Zaļā josta”, Latvijas Meža sertifikācijas padome, 

Latvijas Dabas fonds

Sabiedrība Visu Latvijas novadu pašvaldības, sociālie tīkli (www.facebook.com, 

www.draugiem.lv) 

http://www.facebook.com/
http://www.draugiem.lv/
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Pastāvīgā dzīves vieta



Respondenti (2)

Es dzīvoju/strādāju 
šādā vidē

40%

Uzturos diezgan 
bieži, pārsvarā 
brīvajās dienās

36%

Diezgan reti 
(atvaļinājuma 

laiks, ekskursijas, 
izbraukumi ar 

ģimeni)
21%

Gandrīz nemaz 
(neplānoti 
braucieni, 
pasākumi)

2%

Cits
1%

Cik bieži uzturaties mežā?

Nē
63%

Jā, esmu līdz 10 ha 
liela meža īpašnieks

16%

Jā, esmu 10-100 ha 
liela meža īpašnieks

18%

Jā, esmu par 100 ha 
lielāka meža 

īpašnieks
3%

Vai esat meža īpašnieks?



Respondenti (3)
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Dabas aizsardzības 
pārvalde

1%

Cita ar vidi un 
ekosistēmām saistīta 

valsts pārvaldes iestāde
7%

Ar vidi un ekosistēmām 
saistīta 

pētniecības/izglītības 
iestāde

22%

AS „Latvijas valsts meži”
16%Cits uzņēmums, kas 

nodarbojas ar meža 
apsaimniekošanu

6%
Ar vidi un ekosistēmām 

saistīta nevalstiska 
organizācija

3%

Cita ar vidi un 
ekosistēmām saistīta 

darbavieta
8%

Ar vidi un ekosistēmām 
nesaistīta darbavieta

26%

Pašlaik nestrādāju
9%

Pašreizējā darba vieta?



Dzimums, dzīvesvieta, izglītība un 

uzturēšanās biežums mežā



Darba vieta



TOP 3 ekosistēmu pakalpojumi

Nodrošinošie MEP:

1.Savvaļas augi un to pārtikā lietojamie produkti, piemēram, ogas sēnes, ēdami lakstaugi

2.Biomasas enerģijas resursi, piemēram, koksne kurināšanai

3.Šķiedras un citi materiāli no augiem un dzīvniekiem tiešai izmantošanai vai pārstrādei, piemēram, 

koksne, koksnes šķiedras, dzīvnieku ādas, kauli, ārstniecības augi, dabiskas krāsvielas utt. 

Regulējošie MEP:

1.Piemērotas dzīvotnes un vairošanās vieta augiem un dzīvniekiem

2.Smaku, trokšņu, vizuāli nepievilcīgu skatu ietekmes mazināšana, piemēram, koku un krūmu joslas 

trokšņa mazināšanai, nepievilcīgu objektu aizsegšanai

3.Kaitīgo vielu filtrācija, piesaiste un uzkrāšana, ko veic dzīvie organismi (mikroorganismi, augi, 

dzīvnieki), piemēram, koki kā putekļu filtrs vai smago metālu un organisko piesārņojošo vielu 

uzkrāšana un stabilizācija augos

Kultūras MEP:

1.Morāli-ētiskā perspektīva – vēlēšanās saglabāt augus, dzīvniekus, meža ekosistēmas un ainavas 

nākamajām paaudzēm

2.Prieks par savvaļas dzīvniekiem, neskarto dabu un ainavu

3.Fiziska meža ekosistēmu izmantošana hobijiem un brīvā laika aktivitātēm, piemēram, pastaigas, 

sporta aktivitātes, medības.



Respondentu vecums



Respondentu dzīvesvieta



Mežs īpašumā



Darba vieta (1)



Darba vieta (2) 



Darba vieta (3)



Secinājumi

1. Visatsaucīgākie aptaujas aizpildīšanā bija respondenti, 

kuru darba vieta nav saistīta ar vidi un ekosistēmām, 

pētniecības un izglītības iestāžu darbinieki un AS 

«Latvijas valsts meži» darbinieki. Vismazāk aktīvi 

aptaujas aizpildīšanā bija VMD, DAP un nevalstisko 

organizāciju darbinieki.

2. Aptaujātie respondenti vidēji visaugstāk vērtēja meža 

ekosistēmu regulējošos pakalpojumus un viszemāk –

nodrošinošos pakalpojumus.

3. Ekosistēmu pakalpojumu vērtējums atšķīrās gan 

atkarībā no respondentu dzimuma un vecuma, gan arī 

no dzīvesvietas, uzturēšanās biežuma mežā, darba 

vietas un tā, vai mežs ir privātīpašumā.  



Paldies par uzmanību!


