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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
 
 

Par metodikas projektu “Aizsargājamo biotopu 
izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu 
organizācijas metodika” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
metodikas projektu “Aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes 
apzināšanas un darbu organizācijas metodika”, jo ir šādi iebildumi. 

1. Metodikas virsrakstā “Aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes 
apzināšanas un darbu organizācijas metodika” trūkst norādes, kādu 
“aizsargājamo biotopu” izplatībai un kvalitātes noteikšanai 
metodika ir izstrādāta.  

2. I daļas “Vispārīga informācija” 1. punktā trūkst norādes par to, 
kādus aizsargājamos biotopus “Aizsargājamo biotopu izplatības un 
kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodika (turpmāk – 
metodika)” turpmāk aprakstīs. Tāpat lūdzam svītrot vārdu 
“apraksta”, jo tālākie apakšpunkti nosaka prasības.  

3. I daļas “Vispārīga informācija” 2. punktā “Aizsargājamo biotopu 
izplatības un kvalitātes apzināšanas mērķis” mērķa skaidrojums ir 
dots 2.1.–2.7. apakšpunktā, lielākā daļa no tiem ir uzdevumi (piem., 
2.2.), un daži no šiem uzdevumiem (piem., 2.7.) nav tieši orientēti 
uz iespējamā mērķa sasniegšanu. Jānosaka skaidrs mērķis un 
uzdevumi tā sasniegšanai. 

4. I daļas “Vispārīga informācija” 3.3. apakšpunktā, kurā noteikts, ka 
“Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina 
katra zemes īpašnieka (tiesiskā valdītāja) informēšanu par 
aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas uzsākšanu 
un iegūtajiem rezultātiem”, ir nepietiekami informēt tikai par biotopu 
kartēšanas rezultātiem, ja netiek norādītas iespējamās konsekvences. 

5. Iebilstam pret I daļas “Vispārīga informācija” 3.7. apakšpunktu, kurā 
norādīts, ka “labvēlīgas aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamā 
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platība tiek noteikta atbilstoši Eiropas Komisijas 1997. gada 
18. novembra vadlīnijās Hab. 97/2, rev. 4 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”, jo, 
pirmkārt, šajā apakšpunktā kopā ir divas informācijas – viena par 
EK vadlīniju principiem par nepieciešamo platību labvēlīgas 
aizsardzības nodrošināšanai, otra – par saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem. Nepieciešams īsi skaidrot, kādi ir EK vadlīniju 
principi, un svītrot apakšpunkta otro daļu par saimnieciskās 
darbības ierobežojumiem, jo biotopu izplatības un kvalitātes 
apzināšana nerada saimnieciskās darbības ierobežojumus visās 
teritorijās, kā arī jauni ierobežojumi iespējami tikai pēc visu 
biotopu kartēšanas rezultātu izvērtēšanas un biotopa/u 
aizsardzībai nepieciešamo platību noteikšanas valstī. 

6. I daļas “Vispārīga informācija” 3.8. apakšpunkts papildināms ar 
analoģisku normu, kā tas norādīts par meža zemēm “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” arī attiecībā uz lauksaimniecības zemēm un 
lauksaimniecisko darbību, norādot, ka biotopu kartēšanas 
rezultātā netiek samazinātas lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes platības un ierobežota saimnieciskā darbība. 

7. Iebilstam pret I daļas “Vispārīga informācija” 3.9. apakšpunktu, kurā 
norādīts, ka “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”, ja 
metodikā netiek norādīts laiks, kad informācija datubāzē tiek 
ievietota.  

8. 1. tabulā “Apzināmie biotopi” trūkst numerācijas, līdz ar to nav 
informācijas par apzināmo biotopu skaitu.  

9. V nodaļā “Pašvaldību un zemes īpašnieku informēšanas kārtība”: 
- 2.2. apakšpunktā papildus presei par plānotajiem biotopu kartēšanas 
pasākumiem ir jāinformē arī citi masu mediji;  
- 2.4. apakšpunktā papildus informācijai reģionālajos laikrakstos DAP un 
VARAM jāsagatavo informācija ievietošanai konkrētās pašvaldības 
mājaslapā un ziņu lapā;  
- 3. punkts un tā 3.1.–3.3. apakšpunkts. LPS piekrīt, ka sabiedrība ir jāinformē 
par biotopu kartēšanas rezultātiem, tai pašā laikā norāda, ka visiem 
īpašniekiem skaidri un saprotami ir jāpasaka, uz kurām teritorijām attiecas 
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biotopu aizsardzības prasības (ĪADT) un uz kurām tās neattiecas, un kādas 
varētu būt atrasto kvalitatīvo biotopu aizsardzības konsekvences nākotnē.  
Nepieciešamas skaidri noteikt, ka tikai pēc visu biotopu izplatības un 
kvalitātes apzināšanas pabeigšanas, rezultātu analīzes un informatīvā 
ziņojuma izskatīšanas Ministru kabinetā tiek veikta sabiedrības informēšana. 
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