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Jūlijs-decembris, 2021

Mērķauditorija :
– Īpašnieks, kura mežs atrodas ĪADT

– Īpašnieks, kura mežā konstatēti ES 
nozīmes biotopi, bet atrodas ārpus 
ĪADT

Latvijas mēroga proporcionāla izlase 
gan pēc meža atrašanās vietas, gan 
pašvaldībām

Derīgo anketu skaits 599



Respondentu profils
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Vai uzskatāt, ka pirms mežsaimnieciskās darbības
veikšanas mežā tā īpašniekam būtu jāpārliecinās
par mežā sastopamajām īpaši aizsargājamām
dabas vērtībām?
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5% NAV VIEDOKĻA

Vai Jūsu mežos konstatēti Eiropas Savienības
nozīmes mežu biotopi (piemēram, “Dabas
skaitīšanas” ietvaros)?
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Vai norādītie saimnieciskās darbības ierobežojumi apgrūtinātu 
Jums apsaimniekot mežu atbilstoši Jūsu iecerēm?
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53% 24% 9% 5,5% 1% 4% 0,6% 0,3% 0,6% 0,8% 1,5%

Cik lielu daļu no Jums piederošā meža Jūs būtu gatavs
atvēlēt dabas vērtību saglabāšanai, par to nesaņemot
kompensāciju, pārējā daļā saglabājot spēkā vispārējās
prasības meža apsaimniekošanā?



Vai Jums būtu pieņemamas šādas kompensāciju
aprēķināšanas pieejas?
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kompensācijas vērtība tiek noteikta atbilstoši
neiegūtajam finansiālajam labumam no
mežsaimnieciskās darbības ierobežojuma

kompensācija tiek maksāta atbilstoši mežā
sastopamajām dabas vērtībām – jo vairāk dabas
vērtību, jo lielāka kompensācija

kompensācijas vērtība tiek noteikta pēc
kombinētas pieejas – daļēji balstoties uz neiegūto
finanšu labumu un daļēji – uz mežā sastopamajām
dabas vērtībām

nē drīzāk nē neitrāli drīzāk jā jā

24% pēdējos 5 gados ir saņēmuši kompensāciju
64% nav apmierināti ar tās apjomu
40% ir apmierināti ar pieteikšanās kārtību



Kam uzticas meža īpašnieki?
Novērtējiet dažādu ikdienas informācijas avotu nozīmi, veicot darbības saistībā ar mežu 

apsaimniekošanu un dabas vērtībām tajos? 

 par meža 

apsaimniekošanu 

par dabas vērtībām 

mežā 

 ļoti nozīmīgs mazāk 

nozīmīgs 

ļoti 

nozīmīgs 

mazāk 

nozīmīgs 

masu mediji 33% 67% 33% 64% 

citi meža īpašnieki 52% 48% 41% 59% 

nevalstiskās mežsaimniecības organizācijas (meža 

kooperatīvi u.c.) 

32% 68% 31% 69% 

Valsts meža dienests 77% 23% 67% 33% 

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (LLKC/MKPC) 70% 30% 63% 37% 

Dabas aizsardzības pārvalde 43% 57% 52% 48% 

nevalstiskās vides aizsardzības organizācijas 18% 82% 22% 78% 

aizsargājamās teritorijas dabas aizsardzības plāns 41% 59% 43% 57% 

dabas datu pārvaldības sistēma “Ozols” 38% 62% 41% 59% 

sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperti 40% 60% 43% 57% 

pieņemt lēmumus palīdz mana iegūtā izglītība 55% 45% 51% 49% 

cits variants__________     
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