
 
Projekts «Dabas skaitīšana» 
 

Irisa Mukāne, Projekta vadītāja: 
Irisa.Mukane@daba.gov.lv 

Tel. 26107005 

 

mailto:Irisa.Mukane@daba.gov.lv


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 galvenie uzdevumi 

• Veikt Eiropas Savienības nozīmes biotopu izplatības un 
kvalitātes apzināšanu visā valstī, iegūto datu digitalizēšanu 
un informācijas analīzi; 

 
• Izstrādāt esošām 20 īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 

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 poligonu veidā 
atzīmējot biotopus, kas atbilst noteiktiem 
kritērijiem, kā arī par katru poligonu jeb biotopa 
atradni aizpildot anketu 

 



Biotopu apzināšana 



Sauszemes biotopu apsekošana 
2017 



Biotopu apzināšana 

• Vienota Metodika (anketas, kartes);  
 
• Informatīva vēstule zemju īpašniekiem; 

 
• Eiropas Padomes direktīvas (Par dabisko dzīvotņu, 

savvaļas faunas un floras aizsardzību) Nr. 92/43/EEK 
noteikto prasību izpilde; 
 

 
 
 
 

 





Neapsekojamais slānis ietver (I) 

• Mežaudzes  
• kurās ir izcirtumi; 
• kas jaunākas par 50 gadiem (ar izņēmumiem, par piejūras kāpām un 

melnalkšņu audzēm);  
• izcirtumi un mežu platības, kur veikta biotopu kartēšana pēdējo 18 

mēnešu laikā pirms informācijas apkopošanas; 
• AS “Latvijas Valsts meži” apsaimniekotajos mežos mežizstrādei 

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

• purvu nogabali, par kuriem AS “Latvijas Valsts meži” ir noslēdzis 
līgumus par zemes izmantošanu lauksaimnieciskai darbībai (kultivēto 
ogu audzēšana). 
 

• Lauksaimniecības zemes 
• Kuras nav ilggadīgi zālāji vai bioloģiski vērtīgi zālāji 

 



Neapsekojamais slānis ietver (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 pilsētās un ciemos, izņemot teritorijas, kas 
norādītas obligāti apsekojamajā slānī;  

 

• Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kurām pēdējo 3 gadu 
laikā ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns/ Teritorijas, kurām 
pēdējo 3 gadu laikā ierosināti vai noslēgušies ietekmes uz vidi 
novērtējumi un/vai izsniegtas atļaujas darbību veikšanai 

 



Anketa 

 
 





Kartēšanas vienība 



Kartējamais un nekartējamais slānis 

 
 



Eksperta apliecības paraugs 

 







MK protokollēmumā noteiktie aizsargājamo 
biotopu kartēšanas principi (3.11.2015. ) 

• ES nozīmes biotopa konstatēšana kādā teritorijā 
automātiski nenozīmē ierobežojumus 

  
• 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;  
 

• 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;  

 



Zemju īpašnieku tiesības un 
pienākumi 

Tiesības 
 
- pārliecināties par eksperta identitāti;  
- informēt par ekspertu neētisku rīcību; 
- pieprasīt un saņemt informāciju par sava 

īpašuma indikatīvo apsekošanas laiku;  
- iepazīties ar apsekošanas rezultātiem, apstrīdēt 

rezultātus, izmantot iegūtos rezultātus (piem., lai 
pieteiktos maksājumiem) 

 
Saskaņā ar LR Sugu un biotopu likuma 9.pantu 
Zemes īpašnieka vai lietotāja pienākums ir 
Neierobežot aizsargājamo biotopu izpēti, uzskaiti 
un kontroli. 

 



Ieguvumi pašvaldībai un sabiedrībai 
no ES nozīmes biotopu kartēšanas 

 

• Precīzi un aktuāli dati par biotopu daudzumu un kvalitāti Latvijā 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 ) 
/precīzs kartogrāfiskais materiāls. 

• Informācija būs publiski pieejama un daudzos gadījumos zemju īpašniekiem 
nevajadzēs tērēt privātos līdzekļus ekspertu piesaistei savu zemju apsekošanai. 

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

• Dabas aizsardzības plānā paredzētai darbībai 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.) 
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www.daba.gov.lv – Tēmas - Dati 

 

http://www.daba.gov.lv/




ĪADT teritorijas  
• Biosfēras rezervāts 

• Nacionālie parki  (Slīteres, Ķemeru, Gaujas un Rāznas) 

• Dabas rezervāti  (Teiču, Krustkalnu, Grīņu un Moricsalas) 

• Aizsargājamo ainavu apvidi  (piemēram, Veclaicene, 
Vestiena, Ziemeļgauja, Augšdaugava, Augšzeme, 
Vecpiebalga) 

• Dabas parki 

• Dabas liegums 

• Dabas pieminekļi, kas ir atsevišķi, savrupi dabas vai 
cilvēku veidojumi 

• Aizsargājamās jūras teritorijas 

 

 



Kontakti, informācija 

 
• Informācija par projektu mājaslapā www.daba.gov.lv un 

www.skaitamdabu.gov.lv; 
 
 

• E-pasts: skaitamdabu@daba.gov.lv; 
 
 

• Informatīvs tālrunis: + 37126107005; 
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