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Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide
labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un
ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”

Saīsinājumā «Dabas skaitīšana»

Īstenošanas laiks: 03.11.2016. - 02.11.2020.
Biotopu izplatības un kvalitātes noteikšanas jomā – ne ilgāk kā līdz 31.12.2019.  



Projekta mērķis

Iegūt informāciju par ES nozīmes biotopu izplatību un stāvokli
valstī kopumā, kā arī par retām un aizsargājamām sugām un citām
Latvijas dabas vērtībām.



Projekta galvenie uzdevumi

• Veikt ES nozīmes biotopu kartēšanu visā valstī,
datu digitalizēšanu un iegūtās informācijas
analīzi;

• Izstrādāt esošo 20 īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju dabas aizsardzības plānus;

• Izstrādāt 5 sugu aizsardzības (apsaimniekošanas)
plānus.



Jēdzienu skaidrojums

• Biotops = teritorija, kuru apdzīvo kādas konkrētas 
dzīvnieku vai augu sugas, kuras piemērojušās 
noteiktiem dzīves apstākļiem. Biotopu kartēšanas 
kontekstā ar šo jēdzienu tiek saprasti Eiropas 
Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi

• Kartēšana = dabas vērtību apzināšana, veicot 
apsekojumu dabā un uz kartēm atzīmējot biotopus, 
kas atbilst noteiktiem kritērijiem, kā arī par katru 
poligonu jeb biotopa atradni aizpildot anketu



ES nozīmes biotopu kartēšana (I)

• Eiropas Padomes direktīvas Nr. 92/43/EEK noteikto prasību
izpilde;

• Vienota metodika (22.07.2016. apstiprināta ar VARAM
rīkojumu pēc saskaņošanas ar ZM);

• Jāapzina 60 ES nozīmes biotopu veidi;



ES nozīmes biotopu kartēšana (II)

• tiek veikta visā valsts teritorijā līdz 2019.gada 31. 
decembrim; 

• tiek veikta pēc zinātniski pamatotiem kritērijiem; 

• darbu organizēšanai tiek izmantota visa valsts institūcijās un 
uzņēmumos uzkrātā informācija par zemes izmantošanas 
veidiem, kas pieejama ģeotelpiski;

• informācija tiek ievietota DDPS Ozols 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. 



Plānotā sauszemes biotopu kartēšanas 
kārtība



Biotopu apsekošanas norise

• Eksperti aizpilda anketu un kartē atzīmē biotopu 
poligona robežas

• Iesniegtās anketas un kartes tiek pārbaudītas gan 
kamerāli, gan dabā (saskaņā ar Metodiku)

• Tikai pēc datu pārbaudes un analīzes dati tiek  
publiskoti DDPS Ozols ( informācija tiek nodota LAD)





Darba lapas paraugs



Neapsekojamais slānis ietver (I)

• Mežaudzes 
• kurās ir izcirtumi;

• kas jaunākas par 50 gadiem (ar izņēmumiem, kas atrunāti 
Metodikā); 

• izcirtumi un mežu platības, kur veikta biotopu kartēšana 
pēdējo 18 mēnešu laikā pirms informācijas apkopošanas;

• Lauksaimniecības zemes

• Kuras nav ilggadīgi zālāji vai bioloģiski vērtīgi zālāji



Neapsekojamais slānis (II)

• Valsts un pašvaldības nozīmes transporta (tostarp autoceļu 
un dzelzceļa) un sakaru infrastruktūras nodalījuma 
aizsargjoslas un meliorācijas sistēmu aizsargjoslas ārpus īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem, ja vien 
nepārklājas ar obligāti apsekojamām teritorijām;

• Teritorijas, kurām pēdējo 3 gadu laikā ierosināti vai 
noslēgušies ietekmes uz vidi novērtējumi un/vai izsniegtas 
atļaujas darbību veikšanai;

• Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kurām pēdējo 3 gadu 
laikā ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns



Informācija pašvaldībām un zemes 
īpašniekiem
• Informācija Latvijas vēstnesī, reģionālajos laikrakstos

• informatīva vēstule  zemju īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kuru 
īpašumi atrodas obligāti kartējamā slānī, pirms lauku darbu sezonas 
biotopu apsekošanas darbiem

• Informācija pašvaldību izdevumiem, tajā skaitā elektroniskajiem, par 
biotopu kartēšanu

• Informācija par ekspertu atpazīšanas zīmēm

• Informatīvs plakāts un kartogrāfiskais materiāls par biotopu izplatības un 
kvalitātes apzināšanu novadā

• Pēc biotopu apsekošanas darbiem informatīva vēstule tiem zemju 
īpašniekiem (tiesiskajiem valdītajiem), kuru īpašumā konstatēts ES 
nozīmes biotops



Eksperta apliecības paraugs



Pašvaldību un zemju īpašnieku 
tiesības un pienākumi

Tiesības
Pieprasīt un saņemt informāciju par sava īpašuma 
indikatīvo apsekošanas laiku, pārliecināties par 
eksperta identitāti, informēt par ekspertu neētisku 
rīcību, iepazīties ar apsekošanas rezultātiem, 
apstrīdēt rezultātus, izmantot iegūtos rezultātus 
(piem., lai pieteiktos maksājumiem)
Pašvaldība var vērsties DAP, lai saņemtu aktuālo 
informāciju par dabas vērtībām savā teritorijā.

Pienākumi
Neierobežot īpaši aizsargājamo sugu un biotopu 
izpēti, uzskaiti un kontroli.



Ieguvumi pašvaldībai un sabiedrībai 
no ES nozīmes biotopu kartēšanas

• Precīzi un aktuāli dati par biotopu daudzumu un kvalitāti ļaus labāk
sabalansēt dabas aizsardzības un tautsaimniecības attīstību.

• Samazināsies administratīvais slogs un laika resursu patēriņš dažādu
atļauju un saskaņojumu sagatavošanā un sniegšanā (DDPS Ozols, un
www.geolatvia.lv ).

• Tiklīdz biotopu un citu dabas vērtību apzināšana būs veikta visā valstī,
informācija būs publiski pieejama un daudzos gadījumos zemju
īpašniekiem nevajadzēs tērēt privātos līdzekļus ekspertu piesaistei savu
zemju apsekošanai.

• Dabas vērtību apzināšana palīdzēs apzināt novada/pašvaldības unikalitāti,
kā arī būs atbalsts teritorijas plānojumam un no tā izrietošajam
ekonomiskajam ieguvumam.

• Aktuālais biotopu kartējums būs izmantojams zinātniska pamatojuma
sagatavošanā, pilnveidojot Natura 2000 tīklu un tā efektivitāti sugu un
biotopu aizsardzības nodrošināšanā.

http://www.geolatvia.lv/


Dabas aizsardzības plānu izstrāde (I)

• Dabas aizsardzības plāns = teritorijas 
«apsaimniekošanas» plāns, kas nosaka 
nepieciešamos apsaimniekošanas un aizsardzības 
pasākumus, lai nodrošinātu ilgtermiņa aizsardzību 
tām dabas vērtībām, kam teritorija izveidota.

• ĪADT Plānu apstiprina atbildīgais ministrs. 



Dabas aizsardzības plānu izstrāde (II)

• Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumi Nr.686 
«Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas 
aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību»;

• Dabas aizsardzības pārvalde uzrauga plāna izstrādes procesa 
atbilstību MK noteikumiem;

• Plānu izstrādā laikposmam, kas nav mazāks par pieciem 
gadiem un nepārsniedz 15 gadus; 

• Izstrādes ietvaros tiek organizētas 2 sabiedriskās apspriedes 
– uzsākot plāna izstrādi un apspriežot plāna gala redakciju.



20 ĪADT dabas aizsardzības plānu 
izstrāde



Ieguvumi pašvaldībai un iedzīvotājiem 
no ĪADT plānu izstrādes

• Iespēja plānot un sabalansēt saimniecisko darbību ar
dabas aizsardzību;

• Precīzāks kartogrāfiskais materiāls/īsāks un lētāks process
atļauju/atzinumu saņemšanā;

• Dabas aizsardzības plānā paredzētai darbībai 
(infrastruktūras būves, ceļu rekonstrukcija, meliorācijas 
sistēmu atjaunošana, biotopu atjaunošanas pasākumi u.c.), 
atvieglotāka un ātrāka ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūra;

• Šobrīd apdzīvotas vietas un ceļus dabas aizsardzības plānos 
paredz noteikt kā neitrālās zonas, lai varētu sekmēt to 
attīstību un uzturēšanu;

• Iespēja piesaistīt dažādus finansējumus ĪADT 
apsaimniekošanas pasākumu veikšanai (LVAF, LIFE u.c.)



Sugas aizsardzības plāns (I)

• Sugas aizsardzības plāns = sugas 
«apsaimniekošanas» plāns, kas nosaka 
nepieciešamos pasākumus sugas labvēlīga 
aizsardzības statusa nodrošināšanai ilgtermiņā.

• Dokuments, kurā ir apkopota informācija par sugas 
atradnēm, sugas populācijas tendencēm, to 
ietekmējošajiem faktoriem, kā arī ieteicamie 
pasākumi, kas veicami sugas aizsardzības stāvokļa 
uzlabošanai.



Sugas aizsardzības plānu izstrādā 
sugām, kurām:
• aizsardzības stāvoklis Latvijā novērtēts kā nelabvēlīgs, nezināms, 

vai ar tendenci pasliktināties;

• populācijas stāvoklis Latvijā ir nelabvēlīgs, un Latvijas populācija 
veido nozīmīgu Eiropas vai pasaules populācijas daļu;

• medījamās sugas, par kurām Latvijas uzņēmusies starptautiskās 
saistības;

• sugas, par kurām Latvijas uzņēmusies starptautiskās saistības un 
kuras ietekmē intensīva saimnieciskā darbība;

• sugas, kuru aizsardzībai nepieciešams sabalansēt dažādu interešu 
grupu vēlmes;

• sugas, kuru dzīvotnēm nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi. 

• *LR VARAM 11.05.2015. rīkojums Nr. 127 "Par īpaši aizsargājamo sugu un 
biotopu aizsardzības plānu izstrādāšanas kārtību"



5 sugu aizsardzības plānu izstrāde

1) Sugas aizsardzības plāna izstrāde sugu grupai ,,ROŅI”
• Izstrāde notiek 12.2016. - 09.2019.

2) Sugas aizsardzības plāna izstrāde sugu grupai ,,PŪCES”
• Izstrāde notiek 12.2016. - 12.2019.

3) Sugas aizsardzības plāna izstrāde platausainajam sikspārnim
(Barbastella barbastellus).
• Izstrāde notiek 01.2017. - 06.2020.

4) Sugas aizsardzības plāna izstrāde dīķa naktssikspārnim
(Myotis dasycneme)
• Izstrāde notiek 12.2016. - 03.2019.

5) Sugu aizsardzības plāna izstrāde dzeņveidīgajiem



Ieguvumi pašvaldībai un 
sabiedrībai:

• rasti risinājumi īpaši aizsargājamo sugu un cilvēku 
līdzāspastāvēšanai;

• dota iespēja uzņēmējiem plānot savu darbību, 
rēķinoties ar īpaši aizsargājamo sugu un biotopu 
izplatību;



Informācija, sazināšanās

• Informācija par projektu mājaslapās:

www.daba.gov.lv (sadaļā Projekti - Kohēzijas fonds)

un www.skaitamdabu.gov.lv;

• E-pasts: skaitamdabu@daba.gov.lv;

http://www.daba.gov.lv/
http://www.skaitamdabu.gov.lv/
mailto:skaitamdabu@daba.gov.lv



