
ES LIFE Programmas projekts
“Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības

un apsaimniekošanas optimizācija”

(LIFE19 IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature)

Meža pilotprogrammas aprises

Ģirts Baranovskis un Ivars Leimanis

Konsultatīvā grupa

06.04.2022.
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DABAS VĒRTĪBAS MEŽĀ

Pilotprogrammas konteksts



LR normatīvais regulējums neparedz ES nozīmes meža biotopu 
aizsardzību ārpus ĪADT/ML (saglabāšana atkarīga no meža īpašnieka 
motivācijas)

ES nozīmes meža biotopu aizsardzības statuss vērtējams kā 
nelabvēlīgs (Biotopu direktīvas 17. panta ziņojums)

Citas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai nozīmīgas mežaudzes

Brīvprātīgās pieejas pamatideja: 
a) integrēt tos meža īpašniekus, kas paši gatavi saglabāt dabas vērtības (2 

kaimiņi)
b) jo vairāk aptver brīvprātīgā pieeja, jo mazāka nepieciešamība izmantot citus 

mehānismus (ĪADT/ML u.c.)

Limitējošais faktors – piemērota fona līmenim, bet neder konkrētām 
vietām (lieto kombinācijā)

Pilotprogrammas konteksts



Mērķis  - izveidot pilotprogrammu meža bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai privātajos mežos

Pamatprincipi:

1) zemes īpašnieka brīvprātīga iesaiste

2) prioritāte mežiem ar augstu dabas daudzveidības līmeni

3) standarts, kas pārsniedz normatīvo aktu prasības

4) ārpus ĪADT

5) pēc iespējas vienkārša pieteikšanās

Meža pilotprogramma



Kāda ir efektīva atbalsta programma?

+ =

− =

+ ≠

Dabas mērķi 
(ierobežojumi)

Sabiedrības 
attieksme

Administratīvie 
jautājumi, finanses

Programma

Dabas aizsardzības mērķi nav vienīgie, kas 
jāņem vērā



Pilotprogrammas mērķi

ADMINISTRATĪVIE MĒRĶI

• Atrast labāko pieeju, 
procedūru, sistēmu

• Spēja sniegt priekšlikumus 
nacionālajam līmenim

• Efektivitāte 
(finanses/cilvēkresursi)

DABAS AIZSARDZĪBAS MĒRĶI

• ES biotopu saglabāšana
• dabas daudzveidības fona 

uzlabošana saimnieciskajos 
mežos

• > 370 ha
• 4 gadu ietvars – ierobežotas 

iespējas

SABIEDRISKIE MĒRĶI

• Izpratne par dabas 
daudzveidību

• Kas motivē?
• Komunikācijas pieejas
• Konsultācijas
• Iesaiste monitoringā
• > 40 saimniecības
• 444 000 euro



Dažādu maksāšanas pieeju testēšana (vienreizējas, ikgadējas)

Divi pilotprogrammu virzieni (turpinājumā)

Citi pētāmie jautājumi:

a) Uz cik lieliem meža īpašumiem fokusēties? Kas ir slieksnis, zem kura iesaiste nav 
efektīva (no dabas un resursu viedokļa)?

b) Kuriem meža īpašniekiem šādas programmas piemērotākas? Aktīvajiem 
mežsaimniekiem vai pasīvajiem?

c) Uz kurām biotopu grupām efektīvāk fokusēties? Kurus mežus gatavi atvēlēt 
dabas aizsardzībai?

d) Reģionālais griezums

e) Monitoringa pieeja – ko monitorēt un cik daudz iesaistīt meža īpašnieku

f) administrēšanas resursi

g) konsultatīvā atbalsta resursi

h) u.c.

Pētāmie jautājumi



DAP – atbildīga par aktivitāti, līgumu slēgšana, zemes īpašnieku 
konsultēšana

LLKC/MKPC – pilotshēmā iesaistīto zemes īpašnieku aptauja, 
ekspertīze sadarbībā ar meža īpašniekiem

ViA – pilotshēmā iesaistīto zemes īpašnieku aptauju dizaina izstrāde, 
līdzdalība aptaujā 

LLU – finansiālie aprēķini saistībā ar mežsaimnieciskās darbības 
ierobežojumiem un apsaimniekošanas pasākumu īstenošanu

PDF – ekspertīze ilgtspējīgās meža apsaimniekošanas pieejās

VARAM – pilotshēmas dizains, pilotshēmas iekļaušanās kopējā 
dabas daudzveidības saglabāšanas sistēmā (normatīvie akti u.c.)

LU – iesaiste ar monitoringa aktivitātāšu starpniecību

Partneru iesaiste



ES nozīmes meža 
biotopu saglabāšana 

un veidošana

Divi virzieni

• Mērķis – ES biotops un tā kvalitāte
• Citas vērtīgas mežaudzes (dabisko 

traucējumu skartas mežaudzes)
• Fokuss – dabas aizsardzība
• Pamatpieeja – neiejaukšanās vai 

biotopa uzlabošana
• Mērķauditorija – īpašnieks, kurš gatavs 

daļu meža izņemt no saimnieciskās 
aprites (METSO pieeja)

Dabai
draudzīga 

mežsaimniecība

• Mērķis – dabas daudzveidība mežā, kurā 
norit saimnieciskā darbība

• Fokuss – mežsaimniecība ar paaugstinātu 
dabas aizsardzības standartu

• ES nozīmes meža  biotopa veidošana nav 
pašmērķis

• Piemēram, buferzonas ap dabas 
teritorijām



A. ES nozīmes meža biotopu 
saglabāšana un veidošana

75%

B. Dabai draudzīga 
mežsaimniecība

25%

A1. Bioloģiskajai daudzveidībai 
nozīmīgu mežaudžu saglabāšana

Mērķis – saglabāt vērtīgākās 
mežaudzes.

A2. ES biotopu 
paplašināšana/veidošana. 

Mērķis – fragmentācijas mazināšana, 
lielākas vienlaidus platības. 

B1. Dabas daudzveidības fona 
saglabāšana. 

Fokuss – teritorijas, kur notiek 
mežsaimnieciskā darbība. 

ES meža biotopi un dabisko 
traucējumu teritorijas

Minimālais vecums vai koku 
izmērs

Minimālais vecums vai koku 
izmērs

Neiejaukšanās, kvalitātes 
uzlabošana

Biotopa veidošana
Saudzīga mežsaimniecība



Piemērs



NEIEJAUKŠANĀS

Biotopu saglabāšana, dabiskie 
traucējumi (A1)

APSAIMNIEKOŠANAS DARBĪBAS

Biotopu paplašināšana, dabas 
daudzveidības fona saglabāšana (A2; B1)

Ikgadējs 
maksājums

Ikgadējs 
maksājums, ja 

apsolās nodrošināt 
standartu (atmirusī 

koksne u.c.)

Sasaistīts ar 
rezultātu

Vienreizējs 
maksājums 
noslēgumā

(piesardzīgajiem)

Sasaistīts ar 
rezultātu

Tikai konsultācijas

Bez finansējuma

Minimālas 
prasības, var 

izstāties jebkurā 
brīdī 

(no tiem, kas 
paliek aiz svītras?)

Vēlamies noskaidrot efektīvāko maksāšanas pieeju

Vienreizējs 
maksājums



Galvenie pieturas punkti

Kritēriji dalībai 
pilotshēmā 

(30/06/2022)

Metodika atbalsta 
maksājumu aprēķināšanai 

(30/09/2022)

Pilotshēmu dalībnieku 
atlase/līgumi 
(31/12/2022)

Pilotshēmu norise 

(2023-2026)

Pilotshēmu dalībnieku 
aptaujas (līdz 2025)

Pilotshēmu darbības 
izvērtējums + priekšlikumi 

(2026-2027)



Pieteikšanās un atlases kritēriju izstrāde (līdz jūnijam)

Strādājam pie divu veidu kritērijiem:
a) kas, var pieteikties
b) kā atlasīt atbilstošākos no tiem, kas pieteikušies

Programmas dalībnieku pieteikšanās (rudens 2022)

Līgumu slēgšana (gada beigās)

Apmācības, konsultācijas

Pilotprogrammas norise (2023 – 2026)

Monitorings

Zemes īpašnieku aptaujas 

Rezultātu izvērtēšana

Plānotie soļi



Pieteikšanās anketā jānorāda tikai pamatinformācija (pārējo 
paši pārbaudām):
• informācija par iesniedzēju

• informācija par zemes vienībām

• kurai no programmām piesakās

• kādas dabas vērtības mežā atrodas (tās, kas nav zināmas: lielās ligzdas, 
aizsargājamās sugas, avoti, strauti u.tml.) 

• kuram atbalsta veidam piesakās (vienreizējam, ikgadējam) 

Pieteikšanās plānota 2022.g. rudenī

Pēc iespējas vienkārša pieteikšanās



Uzdevums atlasīt mežaudzes ar vislielāko pienesumu dabas 
daudzveidības saglabāšanā

Kritērijiem jābūt pārbaudāmiem (objektīvi novērtējamiem, pēc 
iespējas atlasāmiem datubāzēs) 

Katram kritērijam pretī punktu skala

Daži iespējamie kritēriji:
• Biotopa atrašanās ilglaicīgās meža zemēs

• Biotops robežojas ar ūdensteci, ūdenstilpni vai purvu

• Konektivitāte (īpašums robežojas ar Natura 2000, mikroliegumu, vai ietilpst 
koridorā)

• Biotopa atrašanās meža masīvā (atrodas vismaz 200 m att. no 
lauksaimniecības zemēm)

Vērtēšanas kritēriji



Daži iespējamie kritēriji:
• Biotopu poligonu kopējā platība īpašumā

• Viena biotopa poligona vai vairāku pieguļošu poligonu vienlaidus platība

• Biotopa kvalitāte: atbilst DMB\PDMB

• Iespējama ES nozīmes meža biotopu prioritizēšana

• Īpaši aizsargājama suga, reta suga biotopā

• Liela ligzda (D>50 cm) biotopā

• Avoti, avoksnāji, pārmitras ieplakas biotopā

• Strauti, tērces biotopā

• Meža augšanas apstākļu tips biotopā – Lk, Db, Grs, Vrs, Gs

• Platlapju piemistrojums biotopa mežaudzē

Vērtēšanas kritēriji



Konsultatīvās grupas komentāri/priekšlikumi par 
pilotprogrammas aprisēm: līdz 13.aprīlim uz e-pastu: 
girts.baranovskis@daba.gov.lv

Darbs ar pieteikšanās un atlases kritērijiem (līdz jūnijam)

Vēlreiz konsultēsimies, kad būs izstrādātas detaļas (jūlijs/augusts)

Paralēli darbs ar atbalsta likmēm, monitoringa pieeju u.c.

Papildus jautājumi aptaujas rezultātu analīzei (nosūtīsim anketas)

Materiāli būs pieejami kopīgotajā mapē

Turpmākie soļi

mailto:girts.baranovskis@daba.gov.lv
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Paldies!


