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DOKUMENTA MĒRĶIS 

Kāpēc tapis jauns dokuments par Natura 2000 un mežiem? 
 
Šis dokuments ir sagatavots, atsaucoties uz meža īpašnieku un apsaimniekotāju un dabas 
aizstāvju paustajām bažām par Natura 2000 teritorijās esošo mežu apsaimniekošanu un 
ņemot vērā jaunus apdraudējumus un iespējas, kas atklājušies pēc pēdējā norādījumu 
dokumenta1 publicēšanas. Lai pievērstos šiem jautājumiem, Komisijas Vides ĢD un 
Lauksaimniecības un lauku attīstības ĢD dienesti 2012. gadā izveidoja ad hoc darba grupu, 
kurā dažādas ieinteresētās personas pulcējās kopā uz vispusīgu un atklātu diskusiju par 
Natura 2000 mērķiem un tā ietekmi uz zemes īpašniekiem un apsaimniekotājiem, kuru meži 
iekļauti Natura 2000 tīklā. 
 
Darba rezultātā tika izstrādāts šis dokuments. Tā mērķis ir viegli saprotamā veidā izklāstīt 
galvenos Natura 2000 noteikumus, sasaistot tos ar citām relevantām ES rīcībpolitikām un 
iniciatīvām, kas attiecas uz mežiem (jo īpaši jauno ES meža stratēģiju, kopējo 
lauksaimniecības politiku un tās jauno Lauku attīstības regulu 2014.–2020. gadam), un 
atbildēt uz daudziem jautājumiem un bažām, ko ieinteresētās personas nereti pauž saistībā 
ar Natura 2000 tīklā iekļauto mežu apsaimniekošanu. Dokumenta mērķis ir arī rosināt 
Natura 2000 saglabāšanas mērķu integrēšanu Natura 2000 mežu apsaimniekošanā un 
vienlaikus uzsvērt, cik nozīmīga ir visu to personu savstarpējā informētība, sapratne un 
sadarbība, ko ietekmē Natura 2000 mežu apsaimniekošana vai kas ir tajā iesaistītas. 
 
Šim dokumentam būtu jāpalīdz optimizēt Natura 2000 mežu apsaimniekošanu nolūkā panākt 
Natura 2000 tīklā iekļauto meža biotopu un sugu labvēlīgu saglabāšanās stāvokli, un tas būs 
svarīgs devums centienos sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” mērķi apturēt un pavērst pretējā 
virzienā bioloģiskās daudzveidības samazināšanos ES. 
 
Eiropas daudzveidīgo meža ekosistēmu lielā nozīme ES bagātīgās, bet aizvien vairāk 
apdraudētās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā nav apstrīdama. To apliecina arī tas, ka 
meži aizņem aptuveni pusi Natura 2000 tīkla un ka šie meži kopumā ir labākā saglabāšanās 
stāvoklī nekā citas atslēgas biotopu grupas, piemēram, zālāji un mitrāji. 
 
Kad runa ir par dažādu iesaistīto aktoru motivāciju, centieniem un mērķiem, iepriekš ir bijuši 
un joprojām pastāv daudzi pārpratumi, kas saistīti ar Natura 2000 būtību un nolūku. Tāpēc ir 
radušies daudzi nepareizi priekšstati un maldīgi pieņēmumi, aiz kuriem dažādu pušu patiesi 
pamatotās bažas nereti paliek nesadzirdētas. Galu galā daudzām bažām netiek pievērsta 
nekāda vērība, jo trūkst pienācīga dialoga starp dažādām interešu grupām. 
 
Ad hoc darba grupa mežu un Natura 2000 jautājumos deva iespēju skaļi paust atšķirīgos 
viedokļus un noskaidrot dažus pārpratumus līdzsvarotā un pragmatiskā veidā. Pateicoties 
šiem centieniem, var pamatoti cerēt, ka šis dokuments palīdzēs labāk izprast, ko īsti 
Natura 2000 tiecas sasniegt ar visu iesaistīto aktoru sadarbību. Šajā dokumentā ir 
atspoguļota liela daļa darba grupas diskusiju un izceltas visu iesaistīto aktoru iespējas veidot 
jaunas sinerģijas, kuru pamatā ir uzticēšanās, savstarpēja sapratne un sadarbība. Viedokļu 
apmaiņa par to, kā mežos vislabāk īstenot Natura 2000, ad hoc darba grupā turpināsies, 
tāpēc šis dokuments nākotnē varētu tikt pārskatīts, lai ņemtu vērā jaunas norises un pieredzi.  
 
Natura 2000 mērķis ir daba ar cilvēkiem, nevis daba bez cilvēkiem. Tikai darbojoties kopā, 
mēs varēsim pilnībā izmantot daudzējādās funkcijas un pakalpojumus, ko Natura 2000 meži 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_en.pdf. 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_en.pdf
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var sniegt sabiedrībai, un būt droši, ka spējam pasargāt un vajadzības gadījumā atjaunot 
Eiropas bagātīgo bioloģisko daudzveidību un unikālo dabas mantojumu. 
 
Autori izsaka pateicību par vērtīgo ieguldījumu un viedokļiem visiem, kas piedalījās šā 

dokumenta izstrādē.  

 
Kāpēc nepieciešams konstruktīvs dialogs? 
 
Lai pilnībā izdotos sasniegt Natura 2000 mērķus, ir svarīgi turpināt veidot partnerības un 
sinerģijas starp dažādām interešu grupām, piemēram, mežsaimniekiem un dabas 
sargātājiem. Ir daudz dažādu ieinteresēto personu, kas var apvienot spēkus, lai optimizētu 
Natura 2000 tīklā iekļauto mežu devumu ES bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un 
atjaunošanas mērķu sasniegšanā. 
Lielāko daļu Natura 2000 mežu to īpašnieki jau izsenis izmanto, lai sagādātu dažādus 
labumus ne vien sev, bet visai sabiedrībai kopumā. Tas, ka šie meži ir iekļauti Natura 2000 
tīklā kā teritorijas ar augstu bioloģiskās daudzveidības vērtību vai vismaz potenciālu, liecina, 
ka lielākajā daļā gadījumu tradicionālā mežsaimniecība ne vien ir saderīga ar bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu, bet arī var aktīvi sekmēt šā mērķa sasniegšanu. No otras 
puses, dabas sargātāji ir uzkrājuši būtiskas zināšanas par sugu un biotopu saglabāšanās 
stāvokli un par veidiem, kā iespējams uzturēt vai atjaunot labvēlīgu saglabāšanās stāvokli.  
 
Nav iespējams aprakstīt tipisku meža īpašnieku vai tipisku dabas aizstāvi. Abas grupas veido 
dažādi cilvēki ar dažādām interesēm. Meža īpašumi ES ir ļoti daudzveidīgi, tie sniedzas no 
pavisam nelieliem un sadrumstalotiem privātajiem mežiem līdz plašiem valsts mežiem un no 
maziem īpašumiem, ko apsaimnieko viena ģimene, līdz milzīgiem īpašumiem, kas pieder 
privātām uzņēmējsabiedrībām. Nesen 10 ES dalībvalstīs tika veikts pētījums, kura mērķis 
bija labāk raksturot meža īpašniekus un apsaimniekotājus ES. Tā rezultātā tika izdalīti dažādi 
Eiropas meža īpašnieku un apsaimniekotāju veidi ar atšķirīgiem mērķiem un 
sociālekonomiskajām iezīmēm. Piemēram, dažus meža īpašniekus interesē galvenokārt 
mežsaimniecības ekonomiskie aspekti, tāpēc tie dod priekšroku intensīvākai, uz 
kokrūpniecību orientētai meža apsaimniekošanai, savukārt citi izvēlas dabai pietuvinātu, 
ekoloģisku meža apsaimniekošanu. Vēl citi meža īpašnieki un apsaimniekotāji lielu vērību 
velta rekreācijas aspektiem. Līdzīgi arī dabas sargātāju kopiena plašākā nozīmē apvieno 
cilvēkus ar dažādām interesēm, zināšanām, organizētības pakāpi un mērķiem (Sotirov et al., 
20142). 
 
Saglabāšanas un atjaunošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 mežos būs veiksmīga 
tikai tad, ja dažādie procesa dalībnieki, kas nodarbojas ar tik kompleksu ekosistēmu kā meži, 
apvienos savas zināšanas, zinātību un pieredzi. Tālab ir svarīgi, lai visas iesaistītās puses 
censtos pilnīgāk izprast citu pušu uzskatus un prioritātes. To var panākt tikai ar nerimstošu 
un konstruktīvu dialogu. 
 
Lai ilustrētu atšķirīgos uzskatus un labāk saprastu dažādu pušu bažas, vairāki speciālisti, kas 
ir ad hoc darba grupas locekļi, tika aicināti izteikties par to, kādas cerības viņi saista ar šo 
dokumentu. 

                                                 
2
 M. Sotirov, S. Storch, L. Cappelmann, M. Sotomayor, M., A. Sergent, P. Deuffic; D. Kleinschmit, P. 

Edwards; A. Dhubhain; M. Favero, D. Pettenella; B. Arts, M. Hoogstra-Klein; A. Riemer; C. McDermott 
(2014): Synthesis report on barriers and drivers of integrated forest management in Europe. Ziņojums 
iesniegts Eiropas Komisijas Pētniecības un inovācijas ĢD 2014. gada 30. aprīlī. Freiburga: Freiburgas 
Universitāte. www.integral-project.eu. 

http://www.integral-project.eu/
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     Dažu speciālistu viedoklis un vēlmes saistībā ar šo dokumentu 
 

“Šis dokuments ir izstrādāts pilnvērtīgā dialogā starp ieinteresētajām personām, kas apzinās, ka ir 
daudz konverģentu patiesību. Ir izdevies līdzsvarotā veidā sasniegt mērķi – labāk izskaidrot un veicināt 
sinerģijas starp bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, un ir 
radīts instruments, kas lieti noderēs plānotājiem, apsaimniekotājiem un meža tiesiskajiem valdītājiem 
Natura 2000 teritorijās.” 
 
Enrique Valero Gutiérrez del Olmo, Copa-Cogeca Mežsaimniecības darba grupas priekšsēdētājs, Brisele, Beļģija 
 

“Ceram, ka šī publikācija palīdzēs labāk izprast attiecīgo direktīvu prasības un apzināties vajadzību 
intensificēt saglabāšanas centienus un ņemt vērā bioloģiskās daudzveidības apsvērumus mežiem klātās 
Natura 2000 teritorijās, lai tās sasniegtu labvēlīgu saglabāšanās stāvokli. Turklāt vēlējāmies izcelt to, cik 
svarīgi ir stiprināt II pielikumā vai sarkanajā grāmatā iekļautām meža sugām vajadzīgās struktūras un 
funkcijas, tādas kā veci meži, atmirusi koksne un veci koki.” 
 

Anna Lindhagen un Erik Hellberg, Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra, Stokholma, Zviedrija 
 

“Meži manā skatījumā ir dinamiska ilgtermiņa realitāte, kurā apsaimniekošana un saglabāšana ir vienas 
medaļas divas puses. Tāpēc cerēju, ka dokumentā tiks atspoguļota elastīga un pārdomāta pieeja, un 
man šķiet, ka tas ir izdevies. Dažādu iesaistīto interešu grupu dialogs ir kļuvis intensīvāks, un tas ir 
jāturpina. Šis dokuments tam kalpos par labu pamatu.” 
 
Francisco Javier Ezquerra Boticario, Meža apsaimniekošanas dienests, Kastīlija un Leona, Valjadolida, Spānija 
 

“Eiropas Privāto meža īpašnieku konfederācija (CEPF) atzinīgi vērtē to, ka ir izstrādāts jauns dokuments 
par Natura 2000 un mežiem. Kompleksais un dažos gadījumos pretrunīgais konteksts sarežģīja darba 
grupas uzdevumu. Eiropas meža īpašnieki ir un paliek svarīgākie partneri Natura 2000 mežu 
apsaimniekošanā, ja vēlamies, lai Natura 2000 kļūtu par veiksmes stāstu.” 
 

Clemens v. Doderer, Eiropas Privāto meža īpašnieku konfederācija, Brisele, Beļģija 
 

“Pateicoties labi organizētajam interaktīvajam procesam, kādā tapa jauns dokuments par Natura 2000 
un mežiem, mēs varējām gan mācīties no citām interešu grupām, gan iepazīstināt ar mūsu veiktās 
analīzes rezultātiem, lai pirmo reizi tiktu ne vien aprakstītas konkrētas problēmas un vajadzības, kas 
saistītas ar meža apsaimniekošanu un Natura 2000, bet arī piedāvāti iespējamie risinājumi. Ceram, ka 
šis process sekmēs visu ieinteresēto personu grupu neapsīkstošu diskusiju par to, kā apsaimniekot un 
aizsargāt meža resursus, kas ir bioloģiski daudzveidīgas vides un dzīvotspējīgas zaļās ekonomikas 
pamatu pamats.” 
 

Roland Kautz, Eiropas Valsts mežu apsaimniekotāju asociācija, Brisele, Beļģija 
 

“Eiropas Komisijas norādījumu dokuments par Natura 2000 teritorijām un mežiem ir izdots tieši laikā. 
Meža īpašnieki un apsaimniekotāji spēlē svarīgu lomu dabas saglabāšanas mērķu praktiskajā 
īstenošanā Natura 2000 mežu teritorijās, un apmaiņa ar labas prakses piemēriem ir apsveicama rīcība. 
Gadījumos, kad Natura 2000 mērķu sasniegšana prasa īpašu pieeju vai izvirza citus nosacījumus meža 
apsaimniekošanā, meža apsaimniekotāju un īpašnieku pūliņi būtu jānovērtē un, kad vien iespējams, 
jāatalgo šo svarīgo ekosistēmas pakalpojumu sniegšana.” 
 

Pat Neville, Coillte Forest, Ņūtaunmauntkenedija, Viklovas grāfiste, Īrija 
 

“Mežos mājvietu radusi liela un svarīga mūsu bioloģiskās daudzveidības daļa, tajos sastopamas 
daudzas retās, speciālās un apdraudētās sugas. Tajā pašā laikā tas ir ilgtspējīgi izmantojams resurss, 
kas sniedz dažādus ieguvumus, piemēram, koksni un daudzus svarīgus ekosistēmas pakalpojumus. 
Uzskati un terminoloģija mežsaimniecības un dabas aizsardzības jomā atšķiras, taču pašreizējā atklātā 
viedokļu apmaiņa un darbs, kurā iesaistījušās visas ieinteresētās personas, ir iezīmējuši ceļu uz labāku 
izpratni un Natura 2000 mežu apsaimniekošanu, kas ir ilgtspējīga gan produktu, gan bioloģiskās 
daudzveidības ziņā.” 
 

   Axel Ssymank, Federālā Dabas aizsardzības aģentūra, Bonna, Vācija 
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Kāds ir šā dokumenta mērķis? Kam tas adresēts? 
 
Šim dokumentam būtu jāpalīdz kompetentajām iestādēm, galvenajām ieinteresētajām 
personām, kas ir atbildīgas par meža apsaimniekošanu, un dabas aizsardzības grupām 
izstrādāt un popularizēt apsaimniekošanas sistēmas un prakses – sevišķi Natura 2000 
teritorijās –, kas visā Eiropas Savienībā palīdzēs uzturēt un vajadzības gadījumā atjaunot ES 
nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu saglabāšanās stāvokli. Turklāt šis dokuments var lieti 
noderēt dalībvalstīm un reģioniem, kad tie izstrādā uz Natura 2000 vērstus pasākumus 
kopējās lauksaimniecības politikas un programmas LIFE satvarā jaunajā 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā. 
 
Šā dokumenta konkrētie mērķi ir: 

 atvieglot dabas aizsardzības direktīvu praktisko īstenošanu, atbildot uz virkni bieži 
uzdotu jautājumu par mežu apsaimniekošanu un saglabāšanu Natura 2000 tīklā; 

 veicināt Natura 2000 saglabāšanas mērķu integrēšanu mežsaimniecības / mežkopības 
rīcībpolitikā un praksē; 

 uzsvērt savstarpējas informētības, sapratnes un sadarbības un labas prakses 
piemēru apmaiņas nozīmi visu Natura 2000 saglabāšanas pasākumu izstrādē un 
īstenošanā iesaistīto un šo pasākumu ietekmēto personu – jo sevišķi dažādu kompetento 
iestāžu, zemes īpašnieku un apsaimniekotāju un dabas sargātāju – vidū; 

 izcelt daudzveidīgos labumus, ko meži, it īpaši Natura 2000 meži, var dot sabiedrībai. 
 
Putnu direktīvā un Biotopu direktīvā ir iestrādāts subsidiaritātes princips, tāpēc pasākumi, kas 
veicami, lai Natura 2000 teritorijas apsaimniekotu atbilstoši šīm direktīvām, ir jānosaka 
dalībvalstīm. Šajā dokumentā ir sniegts pārskats par to, kā šīs dabas direktīvas vislabāk var 
īstenot mežos, un piedāvāta virkne praktisku ideju un piemēru, kas pamatojas uz visā ES 
uzkrāto labo praksi. Galvenā uzmanība dokumentā ir pievērsta Natura 2000 un mežiem un 
attiecīgajām Putnu direktīvas un Biotopu direktīvas normām. 
 
Šis dokuments ir izstrādāts tikai informatīvos nolūkos un nav juridiski saistošs. Tas 
sagatavots aktīvā dialogā ar galvenajām ieinteresētajām personām (meža un vides iestādēm, 
meža īpašnieku apvienībām, meža apsaimniekošanas organizācijām, vides NVO, 
zinātniekiem u. c.), tiecoties nodrošināt, lai tas būtu lietotājam draudzīgs un saturiski 
noderīgs, un stiprināt partnerības pieeju. Šis dokuments savā būtībā nav preskriptīvs, tas 
drīzāk iecerēts, lai sniegtu vērtīgu informāciju un padomus, kas palīdzētu iestādēm, teritoriju 
apsaimniekotājiem un pilsoniskajai sabiedrībai labāk īstenot Biotopu direktīvas un Putnu 
direktīvas normas. Nākotnē tas var tikt pārskatīts, ņemot vērā jaunu pieredzi un 
paraugpraksi. 
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Kas atrodams šajā dokumentā? 
 
Dokumentam ir trīs daļas. 
 

 I daļā (1., 2. un 3. nodaļā) ir sniegts īss pārskats par Natura 2000 kopsakarā ar mežiem. 
Tajā izskaidrots, kas ir Natura 2000 tīkls, kā tiek izraudzītas Natura 2000 teritorijas un kā 
šīs teritorijas ir jāapsaimnieko saskaņā ar ES dabas tiesību aktiem. Tajā aprakstīti arī 
jaunās ES meža stratēģijas mērķi un ES finansējums, kas mežiem pieejams, piemēram, 
saskaņā ar programmu LIFE+ un jauno Lauku attīstības regulu (2014–2020).  

 

 II daļa (4. nodaļa) ir šā dokumenta kodols, kurā mērķtiecīgi aplūkoti daudzi bieži uzdotie 
jautājumi par Natura 2000 mežiem. Piemēram, tajā skaidrots, ko Natura 2000 noteikumi 
praksē var nozīmēt meža īpašniekiem vai apsaimniekotājiem un kādu atbalstu citas 
ieinteresētās personas un interešu grupas – iestādes, NVO vai sabiedrība kopumā – tiem 
var sniegt mežu apsaimniekošanas darbā, arī Natura 2000 labā. 

 

 III daļa ir ievietota atsevišķā pavaddokumentā, kurā aprakstīti vairāki labas prakses 
piemēri un pieredze, kas dažādās dalībvalstīs uzkrāti Natura 2000 tīklā iekļauto mežu 
apsaimniekošanā visā ES.  

 
Dokumentam ir arī vairāki pielikumi. 
 

 1. pielikums: svarīgāko terminu glosārijs un saīsinājumi. 
 

 2. pielikums: saraksts ar ES nozīmes meža biotopiem un sugām, kuru aizsardzībai 
jānosaka Natura 2000 teritorijas un/vai kuriem vajadzīga stingra aizsardzība saskaņā ar 
Biotopu direktīvu un Putnu direktīvu. 
 

 3. pielikums: ES mežu galvenie apdraudējumi un slodzes. 
 
 
Lasītājiem, kuri nepārzina Natura 2000, jauno ES meža stratēģiju vai ES finansēšanas 
instrumentus, ieteicams vispirms izlasīt I daļu, lai gūtu priekšstatu par svarīgākajām 
prasībām un iespējām, kas attiecas uz mežiem Natura 2000 tīklā. Savukārt lasītāji, kas 
jau labi pārzina šo tēmu, var uzreiz pievērsties bieži uzdotajiem jautājumiem 
dokumenta II daļā.  
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1. MEŽI UN ES POLITIKAS KONTEKSTS 

 
 
1.1. ES mežu stāvoklis3 
 
Meži un citas kokaugiem klātas zemes 28 ES dalībvalstīs patlaban aizņem 176 milj. ha, kas 
atbilst aptuveni 42 % ES sauszemes teritorijas. Mežainums dažādās Eiropas valstīs ir ļoti 
atšķirīgs. Dalībvalstis ar lielāko meža īpatsvaru ir Somija un Zviedrija, kur aptuveni trīs 
ceturtdaļas sauszemes teritorijas aizņem meži vai citas kokaugiem klātas zemes. 
Vismazākais mežainums ir Maltā, Nīderlandē, Īrijā un Apvienotajā Karalistē. 
 
Kopš 1990. gada meža platība Eiropā ir nemitīgi palielinājusies, pateicoties apmežošanas 
programmām un dabiskajai veģetācijas nomaiņai (sukcesijai) bijušajās lauksaimniecības vai 
ganību zemēs. ES mežu vērtība bioloģiskās daudzveidības ziņā ievērojami atšķiras atkarībā 
no to apsaimniekošanas, vēstures, vecuma, struktūras, sugu sastāva utt.  
 

 
1. attēls. Eiropas mežu karte, 2006. JRC – EFDAC. 
Pieejama internetā: http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping. 

 

                                                 
3
 Avots: Komisijas dienestu darba dokuments “Jauna ES meža stratēģija mežiem un uz koksnes 

resursiem balstītai rūpniecībai” (SWD(2013) 342 final), 20.9.2013. 

http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping
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1.1.1. Eiropas meža biotopu ekoloģiskā priekšvēsture 

 
Dabiskos apstākļos meži Eiropā būtu dominējošais veģetācijas tips ar dažiem reģionāliem 
izņēmumiem. Daudzas Eiropas meža ekosistēmas nav atkarīgas no apsaimniekošanas, un 
to attīstību virza tikai dabiskā dinamika, proti, dabiskā atjaunošanās un attīstības stadijas, kā 
arī liela mēroga traucējumu dinamika, ko izraisa ugunsgrēki, vētras vai kukaiņu masveida 
savairošanās. No otras puses, daudzi meža biotopi ir radušies iepriekšējās 
apsaimniekošanas rezultātā un joprojām ir atkarīgi no apsaimniekošanas (piemēram, 
Vidusjūras dehesas un Fenoskandijas kokiem apaugušās ganības). 
 
Eiropas sākotnējiem dabiskajiem mežiem bija raksturīgi dažādi dabiskās dinamikas modeļi. 
Lielākajai daļai lapu koku mežu bija raksturīga maza mēroga atvērumu dinamika un vidēji 
lielu laukumu mozaīka, ko veidoja dažādas attīstības stadijas, savukārt skuju koku mežiem 
raksturīgāki bija liela mēroga dabiskie traucējumi. Dabiskās dinamikas procesos meži 
veidojās kā dažādu mikrobiotopu mozaīka, un tas veicināja bagātīgu mežu bioloģisko 
daudzveidību. 
 

1.1.2. Daudzfunkcionāla mežsaimniecība – ES meža apsaimniekošanas pamatprincips 

 
Meži Eiropā jau ilgu laiku tiek izmantoti to daudzējādo funkciju dēļ, jo tie sagādā virkni 
ekonomisku, vidisku un kulturālu ieguvumu. Tie nodrošina atjaunojamas un videi nekaitīgas 
izejvielas, un tiem ir svarīga loma Eiropas ekonomiskajā attīstībā, nodarbinātībā un 
labklājībā, jo īpaši lauku apvidos. Tiem ir augsta bioloģiskās daudzveidības vērtība vai 
vismaz augsts bioloģiskās daudzveidības atjaunošanas potenciāls gadījumos, kad vispirms 
jānovērš pašreizējās slodzes (sk. 2. nodaļu). 
 
Turklāt meži labvēlīgi ietekmē dzīves kvalitāti, jo tie sagādā dzīvošanai tīkamu vidi, atpūtas 
un veselības profilakses iespējas, vienlaikus saglabājot un vairojot vides estētiskās un 
ekoloģiskās vērtības. Meži glabā arī lielu daļu garīgā un kultūras mantojuma, kas raksturo 
Eiropu. 
 
Ilgtspējīga meža apsaimniekošana palīdz vienlaikus sasniegt ekonomiskos, vidiskos un 
sociālos mērķus. Ilgtspējīgi apsaimniekotus mežus var izmantot koksnes un nekoksnes 
produktu ieguvei, atpūtai, medībām u. c., taču vienlaikus tie nodrošina tādus sabiedriskos 
labumus kā meža estētiskā vērtība vai palīdz sasniegt vidiskos mērķus, piemēram, uzlabot 
meža veselīgumu, bioloģisko daudzveidību, klimatnoturību, ūdens un augsnes aizsardzību. 
 
Koksnes ieguves ziņā meža produktivitāte dalībvalstīs būtiski atšķiras. Tiek izcirsti vidēji 60–
70 % ikgadējā pieauguma, un tas nozīmē, ka koksnes krāja turpina palielināties. Taču 
ikgadējais neto pieaugums ir tikai viens no meža produktivitātes rādītājiem. Aplēšot koksnes 
pieejamību nākotnē, ir jāņem vērā arī citi faktori, tādi kā vecumklašu sadalījums vai mežu 
piekļūstamība. 
 

Eiropas meži, sevišķi Vidusjūras reģionā, ir arī nozīmīgs nekoksnes produktu, piemēram, 
korķa, avots. Visbeidzot, nedrīkst aizmirst, ka meži ir galvenais mājsaimniecību apsildei un 
elektroenerģijas ražošanai izmantotās biomasas avots. Kā liecina nesenas aplēses, to 
īpatsvars kopējā biomasā, kas pieejama kā atjaunojamie energoresursi, līdz 2020. gadam 
sasniegs 66 %. To rāda arī enerģijas ražošanai izmantoto koksnes resursu būtiskais 
īpatsvars (42 %, sk. attēlu).  
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Pārstrādātas koksnes cietais
kurināmais

 
 

2. attēls. Koksnes resursi ES-27 dalībvalstīs 2010. gadā, avots: EUwood, 2010. 
 

1.1.3. Ekosistēmas pakalpojumi, ko ES meži sniedz sabiedrībai 

 

Meži ir koksnes un citu produktu (pārtikas, kurināmā, medījuma, gumijas, korķa u. c.) radīto 
tiešo ieņēmumu avots un veido lielu daļu no Eiropas bagātīgās bioloģiskās daudzveidības, 
bet papildus tie nodrošina daudzus citus nozīmīgus labumus sabiedrībai un ekonomikai, 
sniedzot ekosistēmas pakalpojumus.  
 
Piemēram, tie pasargā augsnes no erozijas un regulē ūdens sateces baseinus un vietējās 
hidroloģiskās sistēmas, uzturot ūdens plūsmu. Tie regulē vietējo, reģionālo un pasaules 
klimatu, uzkrāj oglekli, aizsargā vērtīgus apputeksnētājus, attīra gaisu un saldūdeni un 
pasargā mūs no dabas katastrofām, piemēram, lavīnām, zemes nogruvumiem, sausuma un 
plūdiem. Turklāt tie noder atpūtai, tūrismam un izglītībai.  
 
Kamēr dažām meža funkcijām, produktiem un pakalpojumiem ir tieša monetārā vērtība 
(piemēram, koksnei), citi ekosistēmas pakalpojumi vēl ir pienācīgi jānovērtē un dažkārt 
jāatlīdzina (tādi ir, piemēram, atpūta, kultūras mantojums, ūdens un augsnes kvalitāte un 
daudzums). Patlaban tiek veikti vairāki ekonomiskie pētījumi ar mērķi aplēst ekosistēmas 
pakalpojumu vērtību.  
 
Būtiska veselīgo ekosistēmu daļa Eiropā ietilpst Natura 2000 tīklā. Saskaņā ar neseniem 
Komisijas pētījumiem tiek lēsts, ka ieguvumi no Natura 2000 tīkla teritorijām ir 200–300 mljrd. 
eiro gadā. Visu Natura 2000 biotopu kopējā oglekļa vērtība ir krietni augstāka; Natura 2000 
meža biotopi uzrāda visaugstākās oglekļa vērtības, kas 2010. gadā tika lēstas 318,3 mljrd. 
līdz 610,1 mljrd. eiro apmērā (avots: IEEP)4. 

                                                 
4
 Natura 2000 faktu lapa: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
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1.1.4. Meža īpašumi 

 
Aptuveni 40 % meža platības ES ir publiskais īpašums. Publiskais īpašums (pašvaldībai, 
reģionam / provincei, valstij utt. piederoši meži) dominē lielākajā daļā Austrumeiropas un 
Dienvidaustrumeiropas dalībvalstu. Publiskā meža tiesiskā valdījuma vidējā platība ES ir 
vairāk nekā 1000 ha, un dažādās valstīs tā ievērojami atšķiras. 
 
Aptuveni 60 % ES mežu ir privātās rokās un pieder aptuveni 16 miljoniem privāto meža 
īpašnieku. Privāto meža īpašumu vidējā platība ir 13 ha, taču lielākā daļa privāto mežu ir 
mazāki par 5 ha5. Privāto meža īpašumu vidējā platība dalībvalstīs ievērojami atšķiras – no 
0,7 ha Bulgārijā līdz 130 ha Slovākijā6. 
 
Ir svarīgi apzināties šīs lielās atšķirības, kas ES pastāv gan meža produktivitātes, gan 
īpašumtiesību ziņā, jo tās atspoguļojas arī mežos, kas iekļauti Natura 2000 tīklā un var 
būtiski ietekmēt veidu, kā šie Natura 2000 meži tiek apsaimniekoti praksē. 
 

1.1.5. Būtiskākie apdraudējumi un slodzes  

 
Meži ir pakļauti dažādām dabas un cilvēka radītām slodzēm un cieš no biotisku un abiotisku 
faktoru izraisīta kaitējuma.  
Lielākie ES mežu apdraudējumi un slodzes ievērojami atšķiras atkarībā no reģiona un 
atkarībā no skatpunkta (mežsaimniecība vai meža ekoloģija un dabas aizsardzība), taču 
tipiskākie piemēri varētu būt šādi: meža ugunsgrēki, vētras, ūdens vai gaisa piesārņojums, 
sausums, invazīvas svešzemju sugas, kaitēkļi, slimības, biotopu fragmentācija, citu zemes 
izmantojumu attīstība, strukturālās daudzveidības un sugu daudzveidības trūkums, 
noplicinoša apsaimniekošana, apsaimniekošanas trūkums u. c. Plašāka informācija par ES 
mežu apdraudējumiem un slodzēm atrodama 3. pielikumā. 
 
Šie apdraudējumi bieži vien ietekmē meža bioloģisko daudzveidību. Saskaņā ar patlaban 
pieejamo informāciju IUCN lēš, ka Eiropas Savienībā izmiršana draud 27 % zīdītāju, 27 % 
saproksilofāgo vaboļu, 10 % rāpuļu un 8 % abinieku, kas saistīti ar mežiem (ETC/BD, 2010, 
pamatojoties uz IUCN, 2009). 
 
Taču tik un tā tiek atzīts, ka bioloģiskās daudzveidības stāvoklis meža biotopos kopumā ir 
labāks nekā citās lielās biotopu grupās, piemēram, Eiropas zālājos un mitrājos. Par to liecina 
arī Eiropas parasto putnu populāciju dinamika (sk. 3. attēlu). 
 
Klimata pārmaiņu ietekme, kas ģeogrāfiskā platuma aspektā skaidri izpaudīsies kā aizvien 
lielāks karstums un sausums Eiropas dienvidos, jau ir jūtama absolūtā augstuma aspektā. 
Eiropas kalnu zemākajos apgabalos dzīvojošās sugas jau cieš no mazāka nokrišņu 
daudzuma un augstākas temperatūras7. 
 
Šīs pārmaiņas var ietekmēt meža ekosistēmu izturētspēju un veselību un saasināt biotiskos 
traucējumus, ko rada, piemēram, kaitēkļu sugas vai invazīvas svešzemju sugas. Meži var kļūt 

                                                 
5
 Avots: ES Mežu rīcības plāns 2007.–2011. gadam. 

6
 Eiropas mežu stāvoklis 2011. gadā. Pieejams internetā:  

http://www.foresteurope.org/documentos/State_of_Europes_Forests_2011_Report_Revised_Novemb
er_2011.pdf. 
7
 Avots: 7. pamatprogrammas projekti MOTIVE un Trees4Future. 

http://www.foresteurope.org/full_SoEF
http://www.foresteurope.org/full_SoEF
http://www.foresteurope.org/documentos/State_of_Europes_Forests_2011_Report_Revised_November_2011.pdf
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jutīgāki arī pret abiotiskiem traucējumiem, ko rada biežākas vētras, sausuma periodi un meža 
ugunsgrēki. 
 
 

 

 Visi parastie putni (136) 

         Parastie lauku putni (36) 

  ----  Parastie meža putni (29) 
 

 

3. attēls. Parastie putni Eiropā – populāciju indekss (1980. gads = 100) 

Avots: EVA (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-

2014-population-index-1980). 
 
 

1.1.6. Ilgtspējīga meža apsaimniekošana (IMA) Eiropā 

 
Patlaban cilvēka iejaukšanās lielākā vai mazākā mērā notiek aptuveni 87 % Eiropas mežu 
(EVA, 2008). Lielākā daļa mežu tiek apsaimniekoti saskaņā ar ilgtspējīgas meža 
apsaimniekošanas (IMA) principiem, kas definēti un izstrādāti Forest Europe procesā 
(kādreizējā Ministru konference par mežu aizsardzību Eiropā, MCPFE), un vairumā gadījumu 
tos papildina nacionālas vai reģionālas meža politikas vai programmas. 
 
Ilgtspējīga meža apsaimniekošana ir definēta kā mežu un meža zemes uzraudzība un 
izmantošana tādā veidā un apjomā, kas ļauj saglabāt to bioloģisko daudzveidību, 
produktivitāti, atjaunošanās spēju, vitalitāti un potenciālu gan tagad, gan nākotnē īstenot 
attiecīgas ekoloģiskas, ekonomiskas un sociālas funkcijas vietējā, valsts un pasaules 
mērogā, nenodarot kaitējumu citām ekosistēmām8. 
 
ES ir vairākas iniciatīvas, kuru mērķis ir sekmēt un novērtēt ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu. Forest Europe procesā ir izstrādāti arī kritēriji un indikatori, ko Viseiropas 
reģionā var izmantot ziņošanai par ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas īstenošanu katrā 
valstī. 

                                                 
8
 Avots: Otrā ministru konference par mežu aizsardzību Eiropā, 1993. gada 16. un 17. jūnijs, 

“Rezolūcija H1 – Vispārējas pamatnostādnes par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu Eiropā”. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
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Šie seši Viseiropas kritēriji ziņošanai par IMA ir: 

 meža resursu un to devuma globālajā oglekļa apritē saglabāšana un atbilstoša 
uzlabošana; 

 meža ekosistēmu veselības un dzīvotspējas uzturēšana; 

 meža produktīvo funkciju (koksnes un nekoksnes produkti) uzturēšana un attīstība; 

 meža ekosistēmu bioloģiskās daudzveidības uzturēšana, saglabāšana un atbilstoša 
uzlabošana; 

 meža aizsargfunkciju (it īpaši augsnes un ūdens) uzturēšana, saglabāšana un atbilstoša 
uzlabošana meža apsaimniekošanā; 

 citu sociālekonomisko funkciju un priekšnoteikumu uzturēšana. 
 
Meža apsaimniekošanas rīcībpolitikās un programmās galvenais uzsvars tiek likts uz 
apdraudējumu mazināšanu, aizsardzības un atjaunošanas pasākumiem, ilgtspējīgas 
izmantošanas veicināšanu, kā arī ģenētisko resursu pārvaldību. Šajā ziņā svarīgs 
instruments IMA praktiskai īstenošanai ir meža apsaimniekošanas plāni (MAP) vai 
līdzvērtīgi instrumenti. MAP ietver informāciju (tekstu, kartes, tabulas, grafikus utt.), kas 
periodiskās meža inventarizācijās savākta meža apsaimniekošanas vienībās (audzes, 
nogabali), un darbības, kas konkrētās audzēs vai nogabalos plānotas apsaimniekošanas 
mērķu sasniegšanai. Tālab meža apsaimniekošanas plāni, kas izstrādāti tiesiskā valdījuma 
līmenī, ir stratēģiski un operatīvi instrumenti, ko izmanto meža īpašnieki un apsaimniekotāji. 
 
Vēl viens veids, kā dokumentēt meža apsaimniekošanas ilgtspēju, ir meža sertifikācija. Tās 
pamatā ir brīvprātīga apņemšanās ievērot IMA principus, kas piemērojami noteiktās 
teritorijās. Sertificēto hektāru skaits un produkti ar sertifikācijas logotipu skaidri apliecina, ka 
sertifikācijas nozīme gadu no gada pieaug. Aptuveni 50 % mežu un citas kokaugiem klātas 
zemes ES ir FSC9 vai PEFC10 sertificētas, lai gan situācija dažādās valstīs ir ļoti atšķirīga. 
 
 
1.2. Meži ES politikas kontekstā 

1.2.1. Jaunā ES meža stratēģija 

 
Lai gan kopējas meža politikas nav, dalībvalstu lēmumus par mežiem ietekmē citas ES 
rīcībpolitikas, piemēram, lauku attīstības, nodarbinātības, klimata pārmaiņu, enerģētikas, 
ūdens un bioloģiskās daudzveidības rīcībpolitika. Tāpēc 1998. gadā tika pieņemta pirmā ES 
mežsaimniecības stratēģija11. Pamatojoties uz subsidiaritātes principu un dalītas atbildības 
koncepciju, tā izveidoja satvaru ar mežiem saistītām darbībām nolūkā veicināt ilgtspējīgu 
meža apsaimniekošanu. Galvenais instruments tās īstenošanai bija Mežu rīcības plāns12 
2007.–2011. gadam. 
 
Kopš minētās stratēģijas pieņemšanas pirms 15 gadiem mežus ir ietekmējušas būtiskas 
sociālas un politiskas pārmaiņas un ir pieaudzis ar mežiem saistīto rīcībpolitiku skaits, tāpēc 
meža politikas vide ir kļuvusi vēl kompleksāka. Reaģēdama uz šīm jaunajām grūtībām, 
Eiropas Komisija 2013. gada 20. septembrī pieņēma jaunu ES meža stratēģiju13.  
 

                                                 
9
 Forest Stewardship Council (Mežu uzraudzības padome): https://ic.fsc.org/. 

10
 Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Meža sertifikācijas shēmu 

novērtēšanas programma): http://www.pefc.org/. 
11

 Padomes 1998. gada 15. decembra Rezolūcija par ES mežsaimniecības stratēģiju.  
12

 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/com_en.pdf. 
13

 COM(2013) 659 final, 20.9.2013. 
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ES meža stratēģijā ir minētas šādas prioritārās jomas. 
 
Meža ilgtspējīga apsaimniekošana, kas palīdz sasniegt galvenos sociālos mērķus 
1. Atbalsts lauku un pilsētu kopienām. 
2. Uz koksnes resursiem balstītu rūpniecības nozaru, bioenerģijas un plašākas zaļās 

ekonomikas konkurētspējas un ilgtspējas veicināšana ES. 
3. Meži mainīga klimata apstākļos. 
4. Mežu aizsardzība un ekosistēmas pakalpojumu veicināšana. 
 
Zināšanu bāzes uzlabošana 
5. Kādi ir mūsu meži un kā tie mainās? 
6. Jauna un novatoriska mežsaimniecība un produkti ar pievienoto vērtību. 
 
Koordinācijas un komunikācijas sekmēšana  
7. Sadarbība ar mērķi saskaņoti apsaimniekot mežus un labāk izprast tajos notiekošo. 
8. Mežsaimniecība pasaules skatījumā. 
 
Stratēģijas 4. prioritāte “mežu aizsardzība un ekosistēmas pakalpojumu veicināšana” attiecas 
uz Natura 2000, un tā uzsver, ka dalībvalstis “līdz 2020. gadam centīsies panākt meža sugu 
un biotopu saglabāšanās stāvokļa ievērojamu un izmērāmu uzlabojumu, pilnībā īstenojot ES 
dabas aizsardzības tiesību aktus un nodrošinot to, ka nacionālie meža plāni sekmē 
Natura 2000 tīkla pienācīgu apsaimniekošanu”. Šo dokumentu var uzskatīt par atsauces 
materiālu, kas izmantojams izvirzītā mērķa sasniegšanai. 
 

1.2.2. ES finansiālais atbalsts mežiem 
 
ES līmenī mežus un meža apsaimniekošanu lielā mērā ietekmē arī lauku attīstības politika. 
Meži un meža nozare šobrīd saņem ievērojamu ES finansējumu, kas atšķirīgā mērā pieejams 
dažādiem īpašumu veidiem. Lauku attīstības regulā paredzētie mežsaimniecības pasākumi ir 
meža stratēģijas finansiālais pamats (90 % no kopējā mežsaimniecībai atvēlētā ES 
finansējuma) un nodrošina galvenos ES resursus mežiem un mežsaimniecībai. Saskaņā ar 
neseniem datiem mežsaimniecības pasākumiem no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) 2007.–2013. gadā bija atvēlēti 5,4 mljrd. eiro. 
 
Līdzīgi tēriņi ir plānoti 2014.–2020. gadā, taču tie būs atkarīgi no dalībvalstu lauku attīstības 
programmām. Šie tēriņi būtu jāvirza tā, lai palīdzētu sasniegt jaunās ES meža stratēģijas 
mērķus un jo īpaši nodrošinātu to, ka ES meži tiek apsaimniekoti saskaņā ar ilgtspējīgas 
meža apsaimniekošanas principiem. 
 

1.2.2.1. Iepriekšējā pieredze ar ES finansējumu mežiem no ELFLA 
 
No iepriekšējā ELFLA 2007.–2013. gada periodam dalībvalstis varēja izvēlēties starp 
astoņiem tieši mežiem paredzētiem pasākumiem un septiņiem citiem pasākumiem, kurus cita 
starpā varēja izmantot ar mežiem saistītām aktivitātēm. ELFLA finansējums, kas sākotnēji 
bija atvēlēts mežsaimniecības (6 mljrd. eiro) un ar mežsaimniecību saistītiem pasākumiem 
(1–2 mljrd. eiro), bija 8 mljrd. eiro. Taču mežsaimniecības pasākumu īstenošana sākās lēni, 
un neseni dati liecina, ka astoņiem minētajiem mežsaimniecības pasākumiem piešķirtais 
finansējums ir samazināts līdz 5,4 mljrd. eiro. 
 
Neseni dati liecina, ka divu uz vidi vērsto pasākumu līdzekļu apguve ir bijusi daudz zemāka 
par vidējo, proti, maksājumiem par meža vides un Natura 2000 pasākumiem tika iztērēti 
mazāk nekā 14 % no atjauninātā plāna (2011). Visveiksmīgāk tika īstenoti lauksaimniecības 
zemes apmežošanas pasākumi (40 %). 40 % izpildes līmeni sasniedza arī mežsaimniecības 
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potenciāla atjaunošanai un meža ugunsgrēku un dabas katastrofu profilaksei paredzētais 
pasākums. 
 
Pārskatos par mežsaimniecības pasākumu finansēšanu dalībvalstis un ieinteresētās 
personas norādīja, ka tām ir bijis grūti interpretēt vairākas prasības, un pauda viedokli, ka 
zemā apguves līmeņa galvenie iemesli ir bijuši augstais administratīvais slogs (tostarp 
papildu prasības nacionālā vai reģionālā līmenī) un mazais fondu ieguldījums. 
 
Piemēri tam, kā lauku attīstības programma ir izmantota, lai finansētu apsaimniekošanas 
pasākumus mežos, kuriem noteikts Natura 2000 teritorijas statuss, ir atrodami III daļā. 
 
1.2.2.2. Finansiālais atbalsts, kas pieejams 2014.–2020. gada periodā  

 
Pašreizējā 2014.–2020. gada finanšu periodā ELFLA14 ir izdalītas sešas prioritātes, kas 
cieši saistītas ar stratēģiju “Eiropa 2020”. Lauku attīstības regulā meži un mežsaimniecība ir 
ietverti gandrīz visās sešās prioritārajās jomās, proti, šādās:  

 nodrošināt zināšanu pārnesi un inovāciju mežsaimniecībā (1. prioritāte),  

 veicināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu (2. prioritāte),  

 atjaunot, saglabāt un uzlabot ar lauksaimniecību un mežsaimniecību saistītas 
ekosistēmas, īpašu uzmanību pievēršot Natura 2000 teritorijām (4. prioritāte), un  

 veicināt resursefektivitāti un klimatnoturīgu / mazoglekļa ekonomiku lauksaimniecības, 
pārtikas un mežsaimniecības nozarē (5. prioritāte). 

 
Tagad ir noteikta arī vispārēja prasība, ka atbalsts tiesiskajiem valdījumiem, kas pārsniedz 
noteiktu lielumu (dalībvalstīm jānosaka lauku attīstības programmās), ir atkarīgs no tā, vai 
mežs tiek apsaimniekots saskaņā ar IMA principiem (ko apliecina attiecīga informācija meža 
apsaimniekošanas plānā vai līdzvērtīgā instrumentā). Šī prasība dod dalībvalstīm iespēju 
noteikt piemērotu robežlielumu, no kāda jāsāk izstrādāt meža apsaimniekošanas plāni, un tas 
ļauj atspoguļot to sociālo un bioģeogrāfisko specifiku, taču vienlaikus apliecina pienācīgas 
plānošanas un šajā jomā sasniegto rezultātu nozīmi. 
 
Galvenie ar mežsaimniecību saistītie pasākumi, kas paredzēti jaunajā regulā:  

 21. pants – ieguldījumi meža platības paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā, 
tostarp: 

o apmežošana un kokaugiem klātas zemes izveide (22. pants),  
o agromežsaimniecības sistēmu ierīkošana (23. pants),  
o profilakse un atjaunošana pēc meža bojājumiem, ko nodarījuši meža ugunsgrēki 

un dabas katastrofas, tostarp kaitēkļu masveida savairošanās un slimību 
uzliesmojumi, katastrofāli notikumi un ar klimatu saistīti apdraudējumi (24. pants),  

o ieguldījumi, kas uzlabo meža ekosistēmu noturību un ekoloģisko vērtību, kā arī 
klimata pārmaiņu mazināšanas potenciālu (25. pants),  

o ieguldījumi mežsaimniecības tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē, 
mobilizēšanā un tirdzniecībā (26. pants);  

 30. pants – Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvas maksājumi; 

 34. pants – meža vides un klimata pakalpojumi un meža saglabāšana; 

 35. pants – sadarbība. 

 

                                                 
14

 Sk. Regulu (ES) Nr. 1305/2013: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:LV:PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:EN:PDF
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1.2.2.3. ES kohēzijas politikas atbalsts mežsaimniecībai 

 
Papildus ELFLA dalībvalstis un to reģioni var izmantot arī Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu. ERAF15 līdzfinansē programmas un 
projektus, kas var būt tieši vai netieši saistīti ar mežiem un mežsaimniecības nozari, un tas 
notiek tādu pasākumu satvarā, kuru mērķis ir teritoriālā attīstība. Daži piemēri, ko var saistīt 
ar mežiem un mežsaimniecību, ir ERAF ieguldījumi Natura 2000 tīklā, bioloģiskās 
daudzveidības un ekosistēmas pakalpojumu veicināšana un atbalsts MVU un inovācijām. 
 
ERAF līdzfinansē arī pārrobežu, transnacionālas un starpreģionālas sadarbības 
programmas16 (INTERREG), kuras var veicināt ar mežiem un mežsaimniecību saistītus 
projektus. Projekti var aptvert šādas jomas: ar meža ugunsgrēkiem saistītas monitoringa un 
informācijas sistēmas un tīkli, ilgtspējīga zemes apsaimniekošana, dalīšanās informācijā par 
pielāgošanos klimata pārmaiņām, oglekļa piesaiste un riska mazināšana, bioloģiskā 
daudzveidība, rīcībpolitika pret kalnu apgabalu depopulāciju, bioenerģijas izmantošanas 
veicināšana, sadarbība atjaunojamo energoresursu izmantošanas un energoefektivitātes 
jomā un ilgtspējīga reģionu attīstība ar MVU palīdzību. 
 

1.2.3. LIFE 

 
Vēl viens svarīgs finansējuma avots mežiem ir ES programma LIFE, kas līdz pat šai dienai ir 
vienīgais ES instruments, kurš paredzēts tikai ar vidi un klimatu saistītu projektu 
finansēšanai. Aptuveni 50 % budžeta ir speciāli atvēlēti dabai un bioloģiskajai daudzveidībai. 
Kopš programmas sākuma 1992. gadā tā ar vairākiem desmitiem miljonu eiro ir finansējusi 
vairāk nekā 300 projektu, kas saistīti ar Natura 2000 tīklā iekļauto meža biotopu un sugu 
uzturēšanu un atjaunošanu. Viena LIFE brošūra ir veltīta tieši mežiem17. 
 
Tipiskas darbības pašreizējo LIFE+ dabas un bioloģiskās daudzveidības projektu satvarā ir 
atbrīvošanās no invazīvām svešzemju sugām, apsaimniekošanas plānu izstrāde un 
vienošanās ar vietējām ieinteresētajām personām par meža biotopiem piemērotu 
apsaimniekošanas režīmu, tādu atjaunošanas projektu finansēšana, kuru mērķis ir uzlabot 
mežu strukturālo daudzveidību, LAP paredzētu meža vides shēmu uzsākšana ar 
demonstrējumiem un paraugprakses projektiem. Programma LIFE ir palīdzējusi arī izstrādāt 
vadlīnijas un instrumentus, kas veicina bioloģiskajai daudzveidībai labvēlīgu 
mežsaimniecības praksi. 
 
 

                                                 
15

 Sk. Regulu (ES) Nr. 1301/2013:  
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32013R1301. 
16

 Sk. Regulu (ES) Nr. 1299/2013: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32013R1299. 
17

 Plašāka informācija pieejama Eiropas Komisijas publikācijā “LIFE and European forests”:  
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf. 
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Dabiskie un daļēji dabiskie
zālāji

Saldūdeņu biotopi

Augstie purvi, muklāji un
dumbrāji

Piekrastes un halofītiskie
biotopi

Mērenā klimata joslas virsāji
un krūmāji

Klinšu biotopi un alas

Piekrastes smilšu kāpas un
kontinentālās kāpas

Sklerofītu krūmājs (matorāls)

 

4. attēls. Biotopi, kuriem izstrādāti LIFE projekti (projektu skaits 1992.–2008. gadā) 

Avots: LIFE projektu datubāze. 

 
 

Natura 2000 apsaimniekošanai veltīts LIFE projekts Somijas privātajos mežos 
 
Somijas vidiene ir valsts mežrūpniecības centrs. Lielākā daļa mežu tur ir privāti, un katram zemes 
īpašniekam pieder salīdzinoši mazas meža platības. Lai kliedētu satraukumu, ka Natura 2000 statusa 
piešķiršana ierobežos visa veida darbības, vietējā dabas aizsardzības iestāde uzsāka LIFE-Nature 
projektu, kura mērķis bija informēt par Natura 2000 un izskaidrot, kas praktiski sagaida privātos zemes 
īpašniekus. Viena no projekta galvenajām darbībām bija piedāvājums izstrādāt meža 
apsaimniekošanas plānu katram īpašniekam, kura zeme atradās projekta teritorijā. 
 
Šajos plānos tika izpētīts gan meža ekonomiskais potenciāls, gan tā saglabāšanas prasības. Tādā 
veidā īpašnieki ne tikai guva skaidru priekšstatu par Natura 2000 ietekmi uz viņu mežiem, bet arī 
saņēma ierosinājumus par to, kā no mežiem var gūt ienākumus ilgtspējīgā veidā, kas turklāt ir 
saderīgs ar Natura 2000 saglabāšanas mērķiem. Šī shēma guva lielu popularitāti. Ja shēmas nebūtu, 

šādu plānu izstrādē līdzekļus būtu ieguldījuši vien daži meža īpašnieki. 

 
 

LIFE projekts stepes ozolu mežu atjaunošanai Ungārijā
18

 

 
Stepes ozolu meži Ungārijā ir unikāli biotopi, kas gadsimtiem ilgi izmantoti mājlopu ganīšanai un 
komerciālai mežizstrādei. Lielākā daļa šo mežu ir pārveidoti ganībās bez kokiem vai aramzemē. 
Turklāt Lielā Ungārijas līdzenuma apmežošanas laikā tika ierīkoti svešzemju sugu plantāciju meži. 
Līdz mūsdienām ir saglabājušies tikai nedaudzi sākotnējā meža gabali. Vieni no lielākajiem ir 
Naģkērešas pilsētai piederošie stepes ozolu meži. 

 
Naģkērešas pašvaldība kopā ar Donavas-Ipojas Nacionālā parka direktorātu un Pasaules Dabas 
fondu ir izstrādājuši LIFE-Nature projektu, kura mērķis ir atjaunot stepes ozolu mežu projekta teritorijā 
un kurš ietvēra invazīvu svešzemju augu likvidēšanu un vietējo meža sugu stādīšanu. Nacionālais 
parks uz 90 gadiem noslēdza inovatīvu līgumu par iepriekš koksnes ieguvei izmantotu privāto mežu 
izmantošanas tiesībām. Teritorijās, kurās atrodas stepes ozolu meža gabali ar augstāko saglabāšanas 
vērtību, tika ieviesta uz saglabāšanu vērsta apsaimniekošana. Meža īpašnieki saņēma kompensāciju 
par ienākumu zaudējumu, kas radās tāpēc, ka komerciālā mežizstrāde minētajās platībās tika 
pārtraukta, un izcirsto invazīvo sugu (piemēram, baltās robīnijas vai melnā ķirša) koksne tika atdota 
meža apsaimniekotājiem. 
 
Projekta īstenošanas rezultātā tika izstrādāts arī Natura 2000 teritorijas ilgtermiņa apsaimniekošanas 

plāns un izveidota spēcīga partnerība ar meža īpašniekiem. 
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 http://www.pusztaitolgyesek.hu/index.php?page=home. 
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2014. gada janvārī spēkā stājās jauns LIFE instruments19. Tas ir sadalīts divās atsevišķās 
apakšprogrammās: viena iecerēta darbībām vides jomā (aptuveni 2,1 mljrd. eiro darbības 
dotācijām), bet otra – darbībām klimata jomā (aptuveni 700 milj. eiro). Nedaudz vairāk nekā 
puse no vides apakšprogrammas darbības dotācijām paredzētā budžeta ir atvēlēta dabas un 
bioloģiskās daudzveidības darbības dotācijām ar īpašu uzsvaru uz Natura 2000. Kopā tas 
veido 1,22 mljrd. eiro, kas dabas un bioloģiskās daudzveidības jomai tērējami septiņu gadu 
laikā. 
 
Papildus jau agrāk finansētajiem tradicionālajiem projektiem ir ieviests jauns instruments – 
integrētie projekti. Tie paredzēti, lai veicinātu stratēģiskāku plānošanas pieeju ES vides 
tiesību aktu īstenošanā. Konkrēti, tiem būtu jāpalīdz paātrināt dalībvalstu prioritārās rīcības 
plānu (PRP) pilnīgu īstenošanu to Natura 2000 tīkla daļā, piemēram, veicinot Natura 2000 
teritoriju apsaimniekošanu un atjaunošanu plašā ģeogrāfiskā teritorijā – visā reģionā vai valstī 
(sīkāka informācija par PRP atrodama 2. iedaļā). 
 
Pirmā daudzgadu darba programma20 tika pieņemta 2014. gada martā. Tajā katrai 
tematiskajai prioritātei ir noteiktas prioritārās finansēšanas jomas turpmākajiem četriem 
gadiem. Turpinājumā minētas dažas projektu tēmas, kas mežiem ir īpaši relevantas.  
 
Prioritārā joma “Daba”:  

 projekti, kuru mērķis ir uzlabot Kopienas nozīmes biotopu vai sugu (arī putnu sugu) 
saglabāšanās stāvokli Natura 2000 teritorijās, kas ierosinātas vai noteiktas šiem 
biotopiem vai sugām;  

 projekti, kuros īsteno vienu vai vairākas darbības, kas paredzētas attiecīgajos dalībvalstu 
atjauninātajos prioritārās rīcības plānos (PRP), vai konkrētas darbības, kas 
identificētas, ieteiktas vai saskaņotas Natura 2000 bioģeogrāfisko semināru satvarā; 

 projekti, kuri vērsti uz invazīvām svešzemju sugām, kas varētu pasliktināt Kopienas 
nozīmes biotopu vai sugu (arī putnu) saglabāšanās stāvokli, un iecerēti Natura 2000 tīkla 
atbalstam. 

 
Prioritārā joma “Resursefektivitāte”: 

 aktivitātes meža monitoringa un informācijas sistēmu izveidošanai, kā arī meža 
ugunsgrēku profilaksei. Ar šīs jomas projektiem var ieviest progresīvas metodes, ar ko 
demonstrēt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu reģionālā, nacionālā vai pārnacionālā 
līmenī, izmantojot saskaņotus (Forest Europe) kritērijus un indikatorus un ievērojot 
mērķus, kas noteikti jaunajā ES meža stratēģijā un ES bioloģiskās daudzveidības 
stratēģijā 2020. gadam. Šajā kategorijā ietilpst arī projekti, kuros izmanto jaunu 
informāciju par mežiem nolūkā palielināt to noturību pret apdraudējumiem, ko rada 
iedzīvotāju skaita izmaiņas, kas saistītas ar urbanizāciju, zemes pamešanu vai 
tradicionālo zemes apsaimniekošanas prasmju zudumu. 

 
Prioritārā joma “Vides pārvaldība un informācija”: 

 spēju veidošanas kampaņas, kuru mērķis ir koordinēt un virzīt relevantas un ES 
reprezentatīvas informācijas sniegšanu par mežiem un meža ugunsgrēkiem;  

 projekti, ar kuriem atbalsta Natura 2000 teritoriju apsaimniekotāju paraugprakses 
apmaiņu un prasmju pilnveidošanu saskaņā ar ieteikumiem, kas izstrādāti jaunajos 
Natura 2000 bioģeogrāfiskajos semināros. 
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 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1293/2013 par vides un 
klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi. 
20

 http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf.  

http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf
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2. ES PUTNU DIREKTĪVA UN BIOTOPU DIREKTĪVA 

 
2.1. ES apņemšanās saglabāt Eiropas bioloģisko daudzveidību 
 
Kā norādīts iepriekšējā nodaļā, viena no jaunās ES meža stratēģijas prioritātēm ir “mežu 
aizsardzība un ekosistēmas pakalpojumu veicināšana”, un tajā noteikts, ka dalībvalstis “līdz 
2020. gadam centīsies panākt meža sugu un biotopu saglabāšanās stāvokļa ievērojamu un 
izmērāmu uzlabojumu, pilnībā īstenojot ES dabas aizsardzības tiesību aktus un nodrošinot to, 
ka nacionālie meža plāni sekmē Natura 2000 tīkla pienācīgu apsaimniekošanu”. 
 
Tas sasaucas ar ES dalībvalstu saistībām, ko tās uzņēmušās 2010. gadā, proti, “līdz 
2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu samazināšanos 
ES un atjaunot tos, ciktāl reāli iespējams, un vienlaikus palielināt ES ieguldījumu, lai novērstu 
bioloģiskās daudzveidības mazināšanos pasaulē”21. 

ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā22, kas pieņemta 2011. gada maijā, ir noteikts 
politiskais satvars šā vispārīgā mērķa sasniegšanai. Vairāki stratēģijas uzdevumi tieši 
attiecas uz mežiem, tostarp 1. uzdevums, kurā dalībvalstis ir aicinātas “pilnībā īstenot Putnu 
direktīvu un Dzīvotņu direktīvu un jo īpaši apturēt ES dabas aizsardzības tiesību aktu 
aptverto sugu un dzīvotņu stāvokļa pasliktināšanos un panākt to stāvokļa ievērojamu un 
izmērāmu uzlabošanos (..) līdz 2020. gadam (..) salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju”. 
 
ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā ir noteikts šāds vērienīgs uzdevums: 

Apturēt ES dabas aizsardzības tiesību aktu aptverto sugu un dzīvotņu stāvokļa 
pasliktināšanos un panākt to stāvokļa ievērojamu un izmērāmu uzlabošanos, lai līdz 
2020. gadam sasniegtu to, ka salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju:  
(i) par 100 % vairāk dzīvotņu novērtējumu un par 50 % vairāk sugu novērtējumu, ko veic 

saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, liecina par labāku aizsardzības statusu, un 
(ii) par 50 % vairāk sugu novērtējumu, ko veic saskaņā ar Putnu direktīvu, liecina par 

drošu vai labāku stāvokli. 

Mežiem šā mērķa sasniegšanā ir īpaši būtiska loma. Tajos ne tikai mīt ievērojama daļa sugu, 
kas veido Eiropas apdraudēto bioloģisko daudzveidību, bet tie arī aizņem aptuveni pusi no 
Eiropas Natura 2000 tīkla kopējās teritorijas. Tāpēc ir svarīgi, lai meža īpašnieki un 
apsaimniekotāji labi zinātu Biotopu direktīvā un Putnu direktīvā noteiktos mērķus un 
juridiskās prasības, jo īpaši attiecībā uz Natura 2000 teritoriju aizsardzību un 
apsaimniekošanu, un varētu sniegt pozitīvu devumu šo mērķu sasniegšanā. 

Kā skaidrots šajā nodaļā, tas prasa vairāk par ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas vispārīgo 
principu piemērošanu. Būtu jāapsver atsevišķās teritorijās veicami papildu pasākumi, kas 
būtu vērsti uz teritorijā sastopamo ES nozīmes sugu un biotopu īpašajām saglabāšanas 
vajadzībām. 
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 Vides padomes 2010. gada 15. marta sanāksmes secinājumi. Pieejami internetā: 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LV&f=ST%207536%202010%20INIT. 
22

Mūsu dzīvības garantija, mūsu dabas kapitāls – bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 
2020. gadam (COM(2011) 244), 3.5.2011. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final
%20lowres.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf.
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf.
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Turpinājumā abu ES dabas direktīvu konkrētās tiesību normas ir izklāstītas līdztekus citiem 
direktīvu un ES bioloģiskās daudzveidības politikas aspektiem, kas tieši attiecas uz meža 
īpašniekiem un apsaimniekotājiem. Mērķis ir nodrošināt pamatinformāciju un juridisko 
kontekstu, kas vajadzīgi, lai varētu izprast 2. daļā uzdotos jautājumus un sniegtās atbildes.  
 
 
2.2. Putnu direktīva un Biotopu direktīva 
 
Putnu direktīva23 un Biotopu direktīva24 ir ES bioloģiskās daudzveidības politikas stūrakmeņi. 
Tās ļauj visām 28 ES dalībvalstīm strādāt kopā saskaņā ar vienotu tiesisko regulējumu, lai 
saglabātu Eiropā apdraudētākās un vērtīgākās sugas un biotopus visā to dabiskajā areālā 
ES. 
 
Putnu direktīva attiecas uz visām savvaļas putnu sugām, kas sastopamas ES (aptuveni 
500 sugu), savukārt Biotopu direktīva attiecas uz aptuveni 2000 sugu, kuras jāaizsargā tādēļ, 
lai nepieļautu to izzušanu, vai tāpēc, ka tās ir reprezentatīvas Eiropas Savienībā svarīgiem 
biotopiem. Saskaņā ar Biotopu direktīvu aizsargājami ir arī aptuveni 230 biotopi. Tos bieži 
sauc par Kopienas nozīmes sugām vai biotopiem (plašāka informācija 3. nodaļā un 
2. pielikumā). 
 
Šo divu direktīvu vispārīgais mērķis ir nodrošināt to, ka tiek uzturēts vai atjaunots ar tām 
aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīgs saglabāšanās stāvoklis25 visā to dabiskajā areālā 
ES. Dalībvalstīm ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai sasniegtu šo mērķi, vienlaikus ņemot vērā 
ekonomiskās, sociālās un kulturālās prasības, kā arī reģionālo un vietējo specifiku. 
 
Šis mērķis ir definēts pozitīvā izteiksmē, orientējoties uz labvēlīgu stāvokli, kas ir jāsasniedz 
un jāuztur. Tātad tas nozīmē vairāk, nekā tikai nepieļaut stāvokļa pasliktināšanos. 
 
Konkrētāk, ES dabas direktīvās dalībvalstīm ir noteiktas šādas prasības: 
 

 noteikt, saglabāt un vajadzības gadījumā atjaunot svarīgākās teritorijas Biotopu 
direktīvas I un II pielikumā un Putnu direktīvas I pielikumā minēto sugu un biotopu, kā arī 
migrējošo putnu aizsardzībai. Kopā šīs teritorijas veido daļu no ES mēroga Natura 2000 
tīkla; 
 

 izveidot aizsardzības režīmu visām Eiropas savvaļas putnu sugām un citām 
apdraudētām sugām, kas iekļautas Biotopu direktīvas IV un V pielikumā. Šo aizsardzības 
režīmu piemēro visā sugas dabiskajā areālā ES, t. i., gan Natura 2000 teritorijās, gan 
ārpus tām. 

                                                 
23

 Padomes Direktīva 2009/147/EK (kodificēta versija Padomes Direktīvai 79/409/EEK par savvaļas 
putnu aizsardzību, ar grozījumiem); sk. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN.  
24

 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību, konsolidētā versija, 1.1.2007.; 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm.  
25

 Jēdziens “labvēlīgs saglabāšanās stāvoklis” Putnu direktīvā nav minēts, taču tajā iekļautas 
līdzvērtīgas prasības attiecībā uz ĪAT. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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2.3. ES aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanās stāvoklis 
 
Dalībvalstis reizi 6 gados ziņo Komisijai par to ES nozīmes biotopu un sugu saglabāšanās 
stāvokli, kas sastopamas to teritorijā un ne tikai Natura 2000 teritorijās. Šim nolūkam tiek 

izmantota standarta metodika
26

, kas ļauj Komisijai agregēt datus gan bioģeogrāfisko 

apgabalu, gan visas ES līmenī. 
 
Pēdējais ziņojums par to sugu un biotopu saglabāšanās stāvokli, kas aizsargātas ar šīm 
divām dabas direktīvām, tika publicēts 2015. gada maijā un attiecas uz 2007.–2012. gada 
periodu. Šī informācija ir ļoti noderīga – ne tikai tam, lai novērtētu, vai direktīvu mērķi tiek 
sasniegti, bet arī tam, lai, ņemot vērā jaunākos datus, noteiktu jaunus un pielāgotu 
pašreizējos saglabāšanas mērķus un prioritātes. 2015. gada novērtējums liecina, ka meža 
biotopu saglabāšanās stāvoklis kopumā nav labs un ka joprojām ir daudz darāmā, lai līdz 
2020. gadam sasniegtu ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā un jaunajā ES meža 
stratēģijā izvirzītos mērķus. 
 

Ko nozīmē labvēlīgs saglabāšanās stāvoklis (Biotopu direktīvas 1. pants) 

Dabiskā biotopa saglabāšanās stāvokli uzskata par labvēlīgu, ja: 
- tā dabiskais areāls un platības, ko tas aizņem šā areāla robežās, ir stabilas vai paplašinās un 
- pastāv un, iespējams, arī tuvākajā laikā pastāvēs specifiskā struktūra un funkcijas, kas vajadzīgas 

biotopa ilglaicīgai uzturēšanai, 
- tā tipisko sugu saglabāšanās stāvoklis ir labvēlīgs. 
 
Sugas saglabāšanās stāvokli uzskata par labvēlīgu, ja: 
- attiecīgās sugas populācijas dinamikas dati liecina, ka ilgtermiņā suga sevi atražo un ir 

dzīvotspējīga savu dabisko dzīvotņu sastāvdaļa, 
- sugas dabiskais areāls nav samazinājies, un šķiet, ka tuvākajā laikā tas arī nesamazināsies, un 
- ir un šķiet, ka arī turpmāk būs pietiekami plaša dzīvotne tās populāciju ilglaicīgai uzturēšanai. 

 
Ir novērtēts visu meža biotopu saglabāšanās stāvoklis deviņos bioģeogrāfiskajos reģionos 
2007.–2012. gada periodā, un rezultāti liecina, ka labvēlīgs saglabāšanās stāvoklis ir 
konstatēts tikai 15 % novērtējumu, savukārt 80 % gadījumu saglabāšanās stāvoklis ir 
nelabvēlīgs (5. attēls). 
 
Salīdzinot šos rezultātus ar iepriekšējo novērtējumu par 2001.–2006. gada periodu 
(sk. 6. attēlu), vispirms var redzēt, ka zināšanas par saglabāšanās stāvokli ir nedaudz 
uzlabojušās. To novērtējumu skaits, kuros meža biotopu saglabāšanās stāvoklis ir novērtēts 
kā slikts, ir samazinājies, taču kopumā novērtējumu īpatsvars, kuros konstatēts nelabvēlīgs 
stāvoklis, ir lielāks (80 %) nekā iepriekšējā periodā (63 %). Tomēr rezultāti par abiem 
periodiem ir jāsalīdzina piesardzīgi – galvenokārt tāpēc, ka ir uzlabojušās zināšanas un 
novērtēšanas metodika. 
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 Pieejama internetā: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal. 
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5. attēls. Meža biotopu saglabāšanās stāvoklis 2007.–2012. gada periodā 

Piezīme: novērtējumu skaits norādīts iekavās. 
Avots: EIONET portālā pieejamo rezultātu apkopojums (17. panta ziņojumi)
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6. attēls. Meža biotopu saglabāšanās stāvoklis 2001.–2006. gada periodā 

Piezīme: novērtējumu skaits ir norādīts iekavās. Ģeogrāfiskais aptvērums: 25 ES dalībvalstis (izņemot 
Bulgāriju un Rumāniju). Avots: ETC/BD, 2008. 

 
 
2.4. ES nozīmes meža biotopu un sugu galvenie apdraudējumi un slodzes 

 
Turpinājumā ir sniegts īss kopsavilkums par būtiskākajiem Kopienas nozīmes meža biotopu 
apdraudējumiem un slodzēm, ko dalībvalstis minējušas savos 17. panta ziņojumos par 
2007.–2012. gada periodu. Kopsavilkums pamatojas uz 17. panta portālā28 pieejamo 
nacionālo ziņojumu sākotnējo analīzi. Portālā ir pieejams arī apdraudējumu un slodžu 
saraksts, kas izmantots šajā ziņošanas periodā. 
 
Dalībvalstis ir ziņojušas par katra biotopa būtiskākajiem apdraudējumiem un slodzēm katrā 
bioģeogrāfiskajā reģionā29, kurā attiecīgais biotops ir sastopams. Apdraudējumi un slodzes 
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 Diagrammas pamatā ir Biotopu direktīvas 9. grupā “Meži” iekļauto meža biotopu (81) novērtējums. 
Novērtējumu rezultāti ir pieejami: 
https://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusi
on=overall+assessment. 
28

 Sk. http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013. 
29

 Eiropas Savienībā ir deviņi bioģeogrāfiskie reģioni, un katram no tiem ir raksturīga sava veģetācija, 
klimats un ģeoloģiskie apstākļi. Sk. http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1. 
 

https://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment
https://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1
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dažādos reģionos ir atšķirīgi, tāpēc turpinājumā tie ir apkopoti par katru bioģeogrāfisko 
reģionu atsevišķi. 
 
Alpīnais reģions 
 
Galvenie meža biotopu apdraudējumi šajā reģionā ir saistīti ar mežkopību un 
mežsaimniecību, un tos rada galvenokārt meža apsaimniekošana un izmantošana (tostarp 
atmirušu un atmirstošu koku aizvākšana, svešzemju sugu stādīšana, kailcirtes utt.), kā arī 
noplicinoša izmantošana, kas nenodrošina mākslīgu vai dabisku atjaunošanu. Kā viens no 
galvenajiem apdraudējumiem šajā reģionā bieži tiek minēti arī antropogēnie traucējumi, kas 
galvenokārt saistīti ar slēpošanas kompleksu būvniecību. 
 
Daži citi vērā ņemami apdraudējumi ir ceļu un automaģistrāļu būvniecība, medījamo 
dzīvnieku nodarītais kaitējums (pārmērīgs populācijas blīvums), gaisa piesārņojums 
(piesārņotāji, kas izplatās pa gaisu), meža ugunsgrēki, sugu sastāva izmaiņas (sukcesija) un 
biotopu pārvirzīšanās un pārveidošana. 
 
Atlantijas reģions 
 
Par galvenajiem Atlantijas reģiona mežu apdraudējumiem tiek uzskatīti daži mežkopības un 
mežsaimniecības paņēmieni, tostarp pārmērīga atmirušo un atmirstošo koku aizvākšana. Kā 
vienas no lielākajām slodzēm daudzos šā reģiona meža biotopos jāmin arī invazīvu 
svešzemju sugu klātbūtne un biotopu savienotības samazināšanās antropogēnu darbību 
rezultātā. 
 
Par galvenajiem piekrastes mežu un aluviālo mežu apdraudējumiem tiek uzskatīts virszemes 
ūdeņu piesārņojums, applūšanas režīma izmaiņas un ūdens ieguve no pazemes 
ūdensobjektiem. 
 
Boreālais reģions 
 
Galveno apdraudējumu vidū tiek minēta meža apsaimniekošana, piemēram, kailcirtes un 
meža retināšana, kā arī biotopu savienotības samazināšanās antropogēnu darbību rezultātā 
un biocenožu izmaiņas (sukcesija). Svarīgi ir arī tie apdraudējumi, kas saistīti ar dabisko 
sistēmu pārveidošanu, piemēram, cilvēka izraisītām hidroloģisko apstākļu izmaiņām (kanālu 
ierīkošana un ūdens novirzīšana, nepietiekama applūšana utt.). Šie aspekti attiecas ne tikai 
uz aluviālajiem un piekrastes mežiem, bet arī uz citiem boreālo mežu tipiem, piemēram, 
purvainajiem mežiem un taigu. 
 
Visbeidzot, vēl viens vērā ņemams šā reģiona meža biotopu apdraudējums ir zālēdāju 
(tostarp medījamo sugu) nodarītais kaitējums. 
 
Kontinentālais reģions 
 
Galvenie meža biotopu apdraudējumi kontinentālajā reģionā ir gaisa piesārņojums, invazīvas 
svešzemju sugas, biotopu savienotības samazināšanās antropogēnu darbību rezultātā, sugu 
sastāva izmaiņas (sukcesiju), zālēdāju (tostarp medījamo sugu) nodarītais kaitējums un ceļu 
un automaģistrāļu būvniecība. Par būtiskākajiem meža biotopu apdraudējumiem, kas saistīti 
ar meža apsaimniekošanu, šajā reģionā uzskata meža atjaunošanu ar svešzemju koku 
sugām, pameža tīrīšanu un atmirušo un atmirstošo koku pārmērīgu aizvākšanu. Problēmas 
sagādā arī atmežošana.  
 
Ir ziņots arī par tādiem apdraudējumiem kā neesoša vai nepiemērota saglabāšanas 
pasākumu īstenošana, meža ugunsgrēki, dabiskā eitrofikācija, slimības (mikrobiālie 
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patogēni), sausums vai nokrišņu daudzuma samazināšanās, biotopu pārvirzīšanās un 
pārveidošana un cilvēka izraisītas hidroloģisko apstākļu izmaiņas (galvenokārt aluviālajos un 
piekrastes mežos). 
 
Makaronēzijas reģions 
 
Galvenie meža biotopu apdraudējumi Makaronēzijas reģionā ir saistīti ar noganīšanu, 
dzīvnieku audzēšanu un zālēdāju (tostarp medījamo sugu) nodarīto kaitējumu. Par lielu 
apdraudējumu ir atzītas arī invazīvas svešzemju sugas. 
 
Citi vērā ņemami faktori ir brīvdabas sporta un brīvā laika aktivitātes, atpūta brīvā dabā, 
hidroloģisko apstākļu izmaiņas, starpsugu konkurence (augu valsts), dabas katastrofas 
(vētras) un temperatūras izmaiņas (piemēram, temperatūras kāpums un ekstremālas 
temperatūras). 
 
Vidusjūras reģions 
 
Viens no galvenajiem Vidusjūras reģiona mežu apdraudējumiem ir ugunsgrēki. Citi svarīgi 
apdraudējumi ir noplicinoša noganīšana (medījamie dzīvnieki un mājlopi), invazīvas 
svešzemju sugas, eksotiski invazīvie kaitēkļi un slimības. Citas nozīmīgas problēmas ir 
atmežošana, ko veic zemes izmantojuma maiņas vajadzībām (urbanizācija, rūpnieciskas 
darbības, ceļu būve, atkritumu izgāztuves, sporta un atpūtas objekti utt.), un dabisko sistēmu 
pārveidošana (cilvēka izraisītas hidroloģisko apstākļu izmaiņas). Daži apdraudējumi ir saistīti 
ar meža apsaimniekošanu (piemēram, meža noplicinoša izmantošana, kas nenodrošina 
mākslīgu vai dabisku atjaunošanu utt.). 
 
Panonijas bioģeogrāfiskais reģions 
 
Galvenie apdraudējumi ir saistīti ar mežkopību un mežsaimniecību, un tos rada galvenokārt 
meža apsaimniekošana un izmantošana (meža atjaunošana, kailcirtes, pārmērīga atmirušu 
un atmirstošu koku aizvākšana utt.). Problēmas sagādā arī atmežošana. Dažus šajā reģionā 
sastopamos meža biotopus apdraud kaitējums, ko nodara medījamie dzīvnieki (pārmērīgs 
populācijas blīvums), un invazīvas svešzemju sugas. 
 
Visbeidzot, par galveno apdraudējumu aluviālajiem mežiem un piekrastes mežiem, kā arī 
dažiem citiem panoniskajiem mežiem ar Quercus un Carpinus tiek uzskatītas hidroloģiskā 
režīma izmaiņas. 
 
Melnās jūras reģions 
 
Par galvenajiem mežu apdraudējumiem šajā reģionā tiek uzskatīti daži mežkopības un 
mežsaimniecības paņēmieni (meža atjaunošana ar svešzemju koku sugām, atmirušu un 
atmirstošu koku aizvākšana utt.). Citi vērā ņemami apdraudējumi ir atmežošana, mežu / 
kokaugiem klātu zemju noganīšana, sēņu, ķērpju, ogu u. c. vākšana, meža ugunsgrēki un 
sugu sastāva izmaiņas (sukcesija).  
 
Stepju reģions 
 
Par lielu apdraudējumu šā reģiona meža biotopiem tiek uzskatīta mežu un kokaugiem klātu 
zemju noganīšana, kā arī sausums un nokrišņu daudzuma samazināšanās. Citi svarīgi 
apdraudējumi, par kuriem ziņojušas dalībvalstis, ir biotopu pārvirzīšanās un pārveidošana, 
sugu sastāva izmaiņas (sukcesija), parazītisms (dzīvnieku valsts) un konkurence (augu 
valsts). 
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2.5. Natura 2000 tīkls 
 
Līdz šim Natura 2000 tīklā ir iekļauts vairāk nekā 27 000 teritoriju. Kopumā tās aizņem 
aptuveni 18 % Eiropas sauszemes platības, kā arī lielas jūras teritorijas. 
 
Atsevišķas Natura 2000 teritorijas platība sniedzas no nepilna 1 ha līdz vairāk nekā 5000 km² 
atkarībā no sugām vai biotopiem, kuru aizsardzībai tā izveidota. Dažas teritorijas atrodas 
nomaļus, taču vairākums teritoriju ir mūsu lauku ainavas neatņemama daļa un tiek kaut kādā 
veidā apsaimniekotas vai izmantotas. 
 
Ir aplēsts, ka Natura 2000 tīklā iekļauto mežu kopējā platība ir aptuveni 375 000 km². Tas 
atbilst aptuveni 50 % Natura 2000 kopējās platības un aptuveni 21 % kopējo ES meža 
resursu (sk. 1. tabulu). 
 
Lielais mežu īpatsvars Natura 2000 tīklā apliecina ne tikai mežu plašo izplatību visā Eiropā, 
bet arī to milzīgo nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Daudzi meži ir vērtīgi tieši 
to līdzšinējās apsaimniekošanas veida vai – gluži otrādi – neapsaimniekošanas dēļ, un ir ļoti 
svarīgi saglabāt to pašreizējo stāvokli arī nākotnē, lai tie turpinātu būt par mājvietu retajām un 
apdraudētajām sugām un biotopiem, kuru dēļ tiem piešķirts Natura 2000 teritorijas statuss. 
Citiem mežiem, kuriem noteikts Natura 2000 teritorijas statuss, ir augsta bioloģiskās 
daudzveidības vērtība, jo tie īpaši neatšķiras no pirmatnējiem mežiem vai tajos ir maz liecību 
par cilvēka iejaukšanos (vecie meži). Dažas lielākās šādu mežu platības ir sastopamas 
boreālajā bioģeogrāfiskajā reģionā. 
 

 

 
 

Natura 2000 tīkls,   
stāvoklis 2012. gadā 

      Natura 2000 teritorijas 
      (saskaņā ar Putnu un 
       Biotopu direktīvu) 
      Ārpus datu tvēruma 

 

 
  7. attēls. Natura 2000 tīkls (2012) 
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1. tabula. Natura 2000 meža platība 
 

Dalīb-
valstis 

Natura 2000 
kopējā 

sauszemes 
platība (km²) 

(1)
 

Natura 2000 
kopējā mežu* 
platība (km²) 

(2)
 

Meža* 
īpatsvars 

Natura 2000 
tīklā (%) 

Mežs un 
citas 

kokaugiem 
klātas zemes 

(km²) 
(3)

 

Natura 2000 
tīklā 

iekļautie 
meži* (%) 

AT 12 559 4 790 38 40 060 12 

BE 3 883 2 130 55 7 060 30 

BG 38 066 22 220 58 39 270 57 

CY 1 628 880 54 3 870 23 

CZ 11 062 7 510 68 26 570 28 

DE 55 142 26 550 48 110 760 24 

DK 3 584 760 21 5 910 13 

EE 8 076 4 670 58 23 500 20 

ES 137 365 79 780 58 277 470 29 

FI 48 851 28 910 59 232 690 12 

FR 69 127 30 090 44 175 720 17 

GR 35 761 15 550 43 65 390 24 

HR 20 675 9 172 44 24 740 37 

HU 19 950 8 080 41 20 290 40 

IE 9 222 410 4 7 890 5 

IT 57 137 29 300 51 109 160 27 

LT 7 890 4 910 62 22 400 22 

LU 469 280 60 880 32 

LV 7 449 4 030 54 34 670 12 

MT 41 20 49 0 - 

NL 5 563 1 210 22 3 650 33 

PL 61 059 33 470 55 93 370 36 

PT 19 010 7 460 39 36 110 21 

RO 53 788 22 390 42 67 330 33 

SE 57 410 23 530 41 312 470 8 

SI 7 673 4 990 65 12 740 39 

SK 14 442 9 460 66 19 330 49 

UK 20 884 1 290 6 29 010 4 

Kopā 787 766 383 842 49 1 802 310 21 

Avoti:
  

(1) 
Natura 2000 barometrs, pamatojoties uz jaunākajiem datiem, kurus dalībvalstis iesniegušas ES līdz 

2013. gada decembra beigām.
 

(2) 
Eiropas mežu stāvoklis, 2011. Forest Europe, ANO/EEK un FAO. Vides ĢD dati, izņemot par 

Horvātiju (datus sniegušas valsts iestādes). 
(3) 

Eurostat. Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības statistika. 2013. gada izdevums. 

Piezīme: meža platība Apvienotajā Karalistē un Grieķijā aprēķināta, pamatojoties uz Corine Land 
Cover 2006 un Corine Land Cover 2000 datiem. Corine Land Cover klases, kas pieder pie grupas 
“Meži”: 311 Lapu koku mežs, 312 Skuju koku mežs, 313 Jauktais mežs, 323 Sklerofītu veģetācija, 324 
Krūmi, pāreja uz mežu. 
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Kā tiek izvēlētas Natura 2000 teritorijas? 
 

Teritorijas tiek izvēlētas iekļaušanai Natura 2000 tīklā, ja tajās atrodas 

platības, kas ir ļoti svarīgas ES nozīmes biotopiem un sugām, kuri 
aizsargājami saskaņā ar abām dabas direktīvām (sk. 3. un 
4. pielikumu).  
Biotopu direktīvas gadījumā izvēle tiek izdarīta, pamatojoties uz 
zinātniskiem kritērijiem, kas uzskaitīti Biotopu direktīvas 3. pielikumā. 
Tā notiek vairākos posmos – vispirms valsts līmenī, pēc tam 
bioģeogrāfiskā reģiona un visbeidzot Eiropas līmenī –, lai nodrošinātu, 
ka izvēlētās teritorijas nodrošina pietiekamu katra biotopa un sugas 
aptvērumu ES teritorijā.  
Putnu direktīvas gadījumā teritorijas nosaka dalībvalstis, un pēc 
izvērtēšanas tās uzreiz tiek iekļautas Natura 2000 tīklā. 

 
 

NATURA 2000 TĪKLA PĀRLŪKS 
 
Natura 2000 tīkla pārlūks ir tiešsaistes ĢIS karte, kurā var noteikt katras Natura 2000 teritorijas precīzu 
atrašanās vietu ES tīklā. Šīs teritorijas var izpētīt ļoti sīki – to robežas un ainavas galvenās iezīmes var 
apskatīt ļoti augstā izšķirtspējā. 
 
Tiešsaistē ir pieejama arī datu standartveidlapa (DSV) par katru teritoriju. Tajā ir norādītas ES nozīmes 
sugas un biotopi, kuru dēļ teritorija ir noteikta, aplēstais populācijas lielums un saglabāšanās stāvoklis 
attiecīgajā teritorijā, kā arī teritorijas vispārējā nozīme sugu vai biotopu saglabāšanā visā ES 
(http://natura2000.eea.europa.eu/#). 

 
 
2.6. Natura 2000 teritoriju aizsardzība un apsaimniekošana 
 
Saskaņā ar direktīvām noteikto Natura 2000 teritoriju aizsardzību un apsaimniekošanu 
reglamentē Biotopu direktīvas 6. pants30. Direktīvas 6. pantā ir noteikti trīs galvenie 
dalībvalstu pienākumi: 

 katrā teritorijā noteikt vajadzīgos saglabāšanas pasākumus, kas atbilst tajā 
sastopamo ES nozīmes aizsargājamo biotopu un sugu ekoloģiskajām prasībām 
(6. panta 1. punkts); 

 veikt pasākumus ar mērķi nepieļaut biotopu noplicināšanos vai jebkādus 
nozīmīgus traucējumus, kas ietekmē sugas, kuru dēļ noteikta attiecīgā teritorija 
(6. panta 2. punkts); 

 ieviest to plānu un projektu novērtēšanas procedūru, kas varētu būtiski ietekmēt 
Natura 2000 teritoriju (6. panta 3. un 4. punkts). 

 
Kā norādīts Biotopu direktīvas 2. panta 3. punktā, veicot pasākumus saskaņā ar šo direktīvu, 
ir jāņem vērā ekonomiskās, sociālās un kulturālās prasības, kā arī reģionālās un vietējās 
īpatnības. Direktīvā pilnībā atzīts, ka cilvēks ir neatņemama dabas daļa un ka dabas 
saglabāšanas pasākumi un sociālekonomiskās darbības vissekmīgāk var īstenot partnerībā. 
Natura 2000 mērķis ir nevis nepieļaut saimnieciskās darbības, bet gan noteikt to parametrus, 
lai tās varētu veikt, vienlaikus pasargājot vērtīgākās Eiropas sugas un biotopus. 
 
 

                                                 
30

 Sk. EK norādījumu dokumentu: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf. 

BIOTOPU DIREKTĪVA

Valsts ierosināto 
teritoriju saraksts 

(iKNT)

Kopienas nozīmes 
teritorijas (KNT)

Īpaši aizsargājamas 
dabas teritorijas (ĪADT)

PUTNU DIREKTĪVA

Īpaši aizsargājamas 
teritorijas 

(ĪAT)

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf
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Izvilkums no Biotopu direktīvas 

2. pants 

1. Šīs direktīvas mērķis ir sekmēt bioloģisko daudzveidību, aizsargājot dabiskās dzīvotnes un 
savvaļas faunu un floru Eiropā esošajā dalībvalstu teritorijā, uz kuru attiecas Līgums. 

2. Pasākumus, ko veic saskaņā ar šo direktīvu, izstrādā tā, lai saglabātu vai atjaunotu to 
dabisko dzīvotņu un savvaļas faunas un floras sugu labvēlīgu aizsardzības statusu, kas ir 
Kopienā nozīmīgas. 

3. Veicot pasākumus saskaņā ar šo direktīvu, ņem vērā ekonomiskās, sociālās un kulturālās 
prasības, kā arī reģionālās un vietējās īpatnības. 

 

6. pants 

1. Attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
aizsardzības pasākumus, attiecīgā gadījumā tajos iekļaujot atbilstīgus apsaimniekošanas 
plānus, kas izstrādāti īpaši šīm teritorijām vai iekļauti citos attīstības plānos, kā arī atbilstīgus 
normatīvus, administratīvus vai līgumiskus pasākumus, kuri atbilst šajās teritorijās sastopamo 
I pielikuma dabisko dzīvotņu veidu un II pielikuma sugu ekoloģiskajām prasībām.  

2. Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās novērstu 
dabisko dzīvotņu un sugu dzīvotņu noplicināšanos, kā arī lai novērstu traucējumu, kas skar 
sugas, kuru dēļ noteikta attiecīgā teritorija, ja šāds traucējums varētu būt nozīmīgs attiecībā 
uz šīs direktīvas mērķiem. 

3. Visos plānos vai projektos, kas nav tieši saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās 
apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem varētu būtiski 
ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības 
mērķus. Ņemot vērā novērtējuma atzinumus par ietekmi uz minēto teritoriju, un saskaņā ar 
4. punkta noteikumiem, kompetentā valsts iestāde piekrīt plāna vai projekta īstenošanai tikai 
tad, ja tā ir pārliecinājusies, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība, un 
vajadzības gadījumā noskaidrojusi plašas sabiedrības viedokli. 

4. Ja, neņemot vērā negatīvu vērtējumu saistībā ar ietekmi uz teritoriju, alternatīvu risinājumu 
trūkuma dēļ plāns vai projekts tomēr ir jāīsteno sevišķi svarīgu sabiedrības interešu labā, kas 
ietver arī sociāla un ekonomiska rakstura intereses, tad dalībvalsts veic visus vajadzīgos 
kompensācijas pasākumus, lai nodrošinātu Natura 2000 tīkla kopējās vienotības aizsardzību. 
Dalībvalsts informē Komisiju par pieņemtajiem kompensācijas pasākumiem. 

Ja attiecīgajā teritorijā sastopams prioritārs dabiskās dzīvotnes veids un/vai prioritāra suga, 
tad vienīgie pieņemamie argumenti ir tie, kas saistīti ar veselības aizsardzību vai sabiedrības 
drošību, videi primāri svarīgām labvēlīgām pārveidēm vai, pēc Komisijas atzinuma, citām 
sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm. 
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2.6.1. Saglabāšanas mērķu izvirzīšana 
 
Lai īstenotu saglabāšanas pasākumus saskaņā ar 6. panta 1. punktu, vispirms ir svarīgi 
noteikt skaidrus saglabāšanas mērķus katrai Natura 2000 teritorijai31. Šie mērķi raksturo 
konkrētajā teritorijā sastopamo ES nozīmes sugu un biotopu vēlamo stāvokli (kvantitatīvā 
un/vai kvalitatīvā izteiksmē)32, ņemot vērā to ekoloģiskās prasības un apdraudējumus un 
slodzes attiecīgajā teritorijā, kā arī teritorijas potenciālo devumu labvēlīga saglabāšanās 
stāvokļa sasniegšanā valsts vai bioģeogrāfiskā reģiona līmenī. 
 
Pat ja teritorijās ir sastopamas tās pašas sugas vai biotopi, saglabāšanas mērķi katrā 
teritorijā būs citādi, jo vietējie ekoloģiskie apstākļi (saglabāšanās stāvoklis, apdraudējumi 
utt.), kā arī teritorijas stratēģiskā nozīme tajā sastopamo biotopu un sugu saglabāšanā 
dažādās teritorijās var būt ļoti atšķirīgi. Katru teritoriju iespaido arī citāds sociālekonomiskais 
konteksts, kas var ietekmēt noteiktu saglabāšanas mērķu un pasākumu realizējamību. Tāpēc 
attiecīgo ieinteresēto personu informēšana, iesaistīšana un apspriešanās ar tām ir vēlama ne 
tikai saglabāšanas pasākumu noteikšanā, bet arī saglabāšanas mērķu izstrādē. 
 
Saglabāšanas mērķi laika gaitā, visticamāk, būs salīdzinoši stabili, un patiesībā lielākajā daļā 
gadījumu tiem vajadzētu balstīties uz ilgtermiņa uzdevumiem (piemēram, 20 gadu laikā 
teritorijā panākt melnās dzilnas populācijas pieaugumu par 10 %; laiks var būt pat vēl ilgāks, 
piemēram, gadījumos, kad iecerēta meža biotopa atjaunošana). Savukārt saglabāšanas 
pasākumi ir saistīti ar praktiskām darbībām, kas vajadzīgas šo mērķu sasniegšanai. Šos 
pasākumus var pielāgot atbilstoši mainīgajiem apdraudējumiem un slodzēm, vietējām 
interesēm un ieinteresēto personu iesaistei vai iepriekšējo saglabāšanas pasākumu 
pozitīvajiem rezultātiem. 
 
Tātad, kad Natura 2000 teritorijas saglabāšanas mērķi ir izvirzīti, šo mērķu sasniegšanai 
nepieciešamo saglabāšanas pasākumu noteikšanā un īstenošanā ir pieļaujama zināma 
elastība, kas vajadzīga, lai ņemtu vērā visas sociālekonomiskās darbības un intereses 
attiecīgajā teritorijā. 
 

2.6.2. Vajadzīgo saglabāšanas pasākumu noteikšana 
 
Kā minēts iepriekš, saglabāšanas pasākumi ir reālie mehānismi un praktiskās darbības, kas 
jāīsteno, lai sasniegtu teritorijas saglabāšanas mērķus. Tomēr šie pasākumi nav fakultatīvi. 
Saskaņā ar 6. panta 1. punktu saglabāšanas pasākumi, kas atbilst teritorijā sastopamo sugu 
un biotopu ekoloģiskajām prasībām, ir jāveic obligāti. Saglabāšanas pasākumi var nozīmēt 
aktīvu apsaimniekošanas vai atjaunošanas darbu vai tikai pārliecināšanos par to, ka tiek 
turpināta līdzšinējā apsaimniekošanas prakse, kur tāda ir nepieciešama, lai uzturētu 
aizsargājamo biotopu vai sugu, kā arī pasīvu apsaimniekošanu (neiejaukšanos)33. 
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 Katrai dalībvalstij / reģionam vispirms ir ieteicams noteikt visu teritorijā sastopamo Kopienas 
nozīmes biotopu un sugu saglabāšanas mērķus nacionālā vai reģionālā līmenī, ņemot vērā to 
saglabāšanās stāvokli, kas novērtēts saskaņā ar Biotopu direktīvas 17. pantu, un vajadzību veicināt 
ikviena biotopa un sugas labvēlīgu saglabāšanās stāvokli katrā bioģeogrāfiskajā reģionā. Tādā veidā 
tiek iegūts noderīgs pamats, kas izmantojams, lai noteiktu teritorijas saglabāšanas mērķus, vienlaikus 
ņemot vērā devumu, ko katra teritorija var sniegt labvēlīga saglabāšanās stāvokļa sasniegšanā (sk. 
piemērus 2. pielikumā). 
32

 Komisijas dienesti ir publicējuši skaidrojošu piezīmi par Natura 2000 teritoriju saglabāšanas mērķu 
noteikšanu. Sk. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 
33

 Sk. skaidrojošo piezīmi par Natura 2000 teritoriju saglabāšanas pasākumu noteikšanu: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20measures.pdf
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Saglabāšanas pasākumu ieviešana praksē dažādās teritorijās atšķirsies atkarībā no katras 
teritorijas specifiskajiem apstākļiem (ekoloģiskajiem faktoriem, sociālekonomiskā konteksta, 
tradicionālās apsaimniekošanas u. c.). 6. panta 1. punktā ir atļauta liela elastība šajā 
aspektā, un valstī esošo Natura 2000 teritoriju saglabāšanas pasākumu izstrāde un 
īstenošana ir atstāta katras dalībvalsts ziņā. Dalībvalstis var izmantot normatīvus, 
administratīvus un/vai līgumiskus pasākumus atkarībā no tā, ko tās uzskata par 
vispiemērotāko. 
 

2.6.3. Natura 2000 apsaimniekošanas plānošanas instrumenti 
 
Lai palīdzētu nodrošināt to, ka teritorija tiek apsaimniekota efektīvā un caurskatāmā veidā, 
teritoriju apsaimniekotāji tiek aicināti sadarbībā ar vietējām ieinteresētajām personām 
izstrādāt Natura 2000 apsaimniekošanas plānus. Teritorijas plānus (atsevišķai teritorijai vai 
teritoriju grupai) var izmantot, lai formulētu teritorijas saglabāšanas mērķus un šo mērķu 
sasniegšanai vajadzīgos pasākumus. Tos var izmantot arī kā rīku, ar ko nosaka dažādu 
aktoru (kompetento iestāžu, zemes īpašnieku un apsaimniekotāju, citu ieinteresēto personu, 
tostarp NVO) attiecīgos uzdevumus un pienākumus vajadzīgo saglabāšanas pasākumu 
īstenošanā. 
 
Natura 2000 apsaimniekošanas plāni var būt īpaši izstrādāti attiecīgajai teritorijai vai arī 
integrēti citos attīstības plānos, piemēram, meža apsaimniekošanas plānos, ja vien 
Natura 2000 saglabāšanas mērķi šajos plānos ir skaidri izklāstīti. Citiem vārdiem sakot, viens 
dokuments principā var ietvert gan vispārīgus meža apsaimniekošanas noteikumus konkrētā 
apgabalā, gan Natura 2000 saglabāšanas mērķus un pasākumus, kas veicami attiecīgajā 
teritorijā. 
 
Natura 2000 apsaimniekošanas plānos parasti ir iekļauts arī detalizēts skaidrojums par to, 
kāpēc teritorija ir noteikta, kāds ir tajā sastopamo Kopienas nozīmes sugu un biotopu 
pašreizējais saglabāšanās stāvoklis un kādi ir to būtiskākie apdraudējumi un slodzes. Tie dod 
iespēju arī analizēt esošos zemes izmantojumus un sociālekonomiskās darbības teritorijā, kā 
arī šo darbību un teritorijas saglabāšanas mērķu attiecības (tostarp iespējamās sinerģijas). 
 

2.6.4. Noplicināšanās novēršana un kaitīgas ietekmes nepieļaušana 
 
Dalībvalstīm ir ne vien jānosaka vajadzīgie Natura 2000 teritoriju saglabāšanas pasākumi, 
bet arī jāveic piemēroti pasākumi, lai novērstu dabisko biotopu un sugu dzīvotņu 
noplicināšanos un nepieļautu nozīmīgus traucējumus sugām, kuru dēļ attiecīgā teritorija 
noteikta (Biotopu direktīvas 6. panta 2. punkts). Saglabāšanas mērķi ir atsauces punkts, pēc 
kura vadoties novērtē, vai konkrētā darbība var vai nevar izraisīt teritorijas noplicināšanos. 
 
Kas attiecas uz jaunām attīstības darbībām, ar Biotopu direktīvas 6. panta 3. punktu ir 
ieviesta novērtēšanas procedūra, kuras mērķis ir nodrošināt Natura 2000 teritoriju 
aizsardzību pret plāniem vai projektiem, kas varētu nodarīt būtisku kaitējumu. Tas nozīmē, ka 
attiecībā uz ikvienu plānu vai projektu, kas nav tieši saistīts ar konkrētās teritorijas 
apsaimniekošanu vai nav vajadzīgs tās apsaimniekošanai, taču varētu to būtiski ietekmēt, 
ietekme uz teritoriju ir jānovērtē (jāveic pienācīgs novērtējums), ņemot vērā attiecīgās 
teritorijas saglabāšanas mērķus.  
 

                                                                                                                                                         
measures.pdf un vadlīnijas par Natura 2000 teritoriju saglabāšanas pasākumu noteikšanu: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20measures.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf
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Kompetentās iestādes plānu vai projektu drīkst apstiprināt tikai pēc tam, kad tās 
pārliecinājušās, ka tas nekaitēs attiecīgās teritorijas integritātei. Dažkārt būs vajadzīgi riska 
mazināšanas pasākumi, lai novērstu jebkādu potenciālu nelabvēlīgu ietekmi vai samazinātu 
šādu ietekmi līdz nebūtiskam līmenim. 

 

Sadarbība Natura 2000 tīklā – Natura 2000 bioģeogrāfiskais process 
 
Kopš 2011. gada Komisija ir iedibinājusi procesu, kura mērķis ir veicināt tīklošanu un 
sadarbību starp visiem Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanā iesaistītajiem aktoriem. 
Mērķis ir panākt tīkla apsaimniekošanas saskaņotību bioģeogrāfiskā reģiona līmenī un visā 
ES. Šis process palīdz sekmēt arī pārrobežu sadarbību, paraugprakses apmaiņu un veidot 
vienotu izpratni par saglabāšanās stāvokli, mērķiem un pasākumiem. Plašāka informācija ir 
pieejama Natura 2000 komunikācijas platformā:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm. 
 

 

2.6.5. Natura 2000 tīkla savienotības uzlabošana 
 
Atmežošanas un citu līdzšinēju un pašreizēju norišu, zemes izmantojuma un zemes seguma 
izmaiņu dēļ daudzi Eiropas biotopi, arī meži, ir ļoti sadrumstaloti. Tas ievērojami mazina to 
spēju sniegt sabiedrībai vērtīgus ekosistēmu pakalpojumus. Biotopu direktīvas 10. pantā ir 
paredzēts, ka dalībvalstīm ir jāveicina to ainavas iezīmju apsaimniekošana, kas ir būtiski 
svarīgas savvaļas dzīvniekiem un augiem, jo īpaši Natura 2000 tīkla ekoloģiskās vienotības 
uzlabošanas nolūkā. 
 
Eiropas Komisija 2013. gada maijā pieņēma jaunu stratēģiju zaļās infrastruktūras 
veicināšanai Eiropā34, un tā cita starpā palīdzēs sasniegt šo mērķi. Šī stratēģija veido satvaru 
zaļās infrastruktūras projektu veicināšanai ar jau esošiem ES juridiskajiem, politiskajiem un 
finansiālajiem instrumentiem. 
 
Meža biotopu savienotības uzlabošana ir ļoti būtisks mērķis, jo sadrumstalotība ir viens no 
lielākajiem meža biotopu apdraudējumiem. Šo mērķi var sasniegt, piemēram, palielinot dažu 
meža biotopu platību piemērotās vietās (apmežošana) vai uzlabojot esošo meža biotopu 
ekoloģisko kvalitāti. 
 

2.7. Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanas finansēšana 
 
Lai arī par Natura 2000 finansēšanu atbildīgas ir galvenokārt dalībvalstis, Biotopu direktīvas 
8. pantā vajadzīgo saglabāšanas pasākumu ieviešana ir sasaistīta ar ES līdzfinansējuma 
sniegšanu. 1.2.2. iedaļā jau tika sniegts pārskats par svarīgākajiem ES fondiem, kas pieejami 
mežiem un Natura 2000. 
 
Šie fondi ir detalizētāk aprakstīti rokasgrāmatā par Natura 2000 finansēšanu, kuras mērķis ir 
palīdzēt iestādēm, apsaimniekotājiem un īpašniekiem izmantot daudzveidīgās iespējas, kas 
pašreizējā finansēšanas periodā (2014–2020) pieejamas apsaimniekošanas pasākumiem 
Natura 2000 teritorijās, tostarp pasākumiem, kas attiecas uz mežiem Natura 2000 tīklā35. 

                                                 
34

 Komisijas paziņojums “Zaļā infrastruktūra” (COM(2013) 249 final): http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=EN. 
35

 Sk. jauno rokasgrāmatu par Natura 2000 finansēšanu, kas pieejama saitē 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0249:LV:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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Lai pieejamie ES līdzekļi tiktu izmantoti pēc iespējas optimālāk, Komisija ir mudinājusi 
dalībvalstis Natura 2000 finansēšanā īstenot stratēģiskāku daudzgadu plānošanas pieeju. Šī 
pieeja izpaužas kā prioritārās rīcības plāni (PRP), kuros nacionālā vai reģionālā līmenī 
noteiktas Natura 2000 finansēšanas vajadzības un stratēģiskās prioritātes 2014.–2020. gada 
periodā. Šie PRP ir īpaši izstrādāti tā, lai veicinātu piemērotu saglabāšanas pasākumu 
integrēšanu jaunajās darbības programmās, kas sagatavotas dažādiem ES finansēšanas 
instrumentiem36. Jaunā programma LIFE 2014.–2020. gadam paver iespēju finansēt 
integrētus projektus, kuru mērķis ir sekmēt pilnīgu PRP īstenošanu ilgtermiņā. 
 
Kas attiecas uz atsevišķām teritorijām, līdztekus vajadzīgajiem saglabāšanas pasākumiem, 
kurus var noteikt, piemēram, apsaimniekošanas plānos vai citos instrumentos, ir vajadzīgas 
arī aplēses par to īstenošanai nepieciešamajiem finansiālajiem resursiem. Šajā ziņā ir svarīgi 
ņemt vērā ne tikai pašu pasākumu, bet arī to īstenošanas seku radītās izmaksas, sevišķi tad, 
ja tiek ierosināts ierobežot vai pielāgot pašreizējo meža apsaimniekošanas praksi, jo dažos 
gadījumos tas var nozīmēt zaudētus ienākumus37. 
 

2.8. Sugu aizsardzība ES teritorijā 
 
Otrais lielais noteikumu kopums abās ES dabas direktīvās ir saistīts ar konkrētu sugu 
aizsardzību visā ES – gan Natura 2000 teritorijās, gan ārpus tām. Sugu aizsardzības 
noteikumi aptver visas dabā sastopamās savvaļas putnu sugas ES, kā arī citas sugas, kas 
iekļautas Biotopu direktīvas IV un V pielikumā. 
 
Būtībā direktīvas38 prasa dalībvalstīm aizliegt: 
- jebkādā veidā apzināti nonāvēt vai sagūstīt aizsargājamo sugu īpatņus; 
- apzināti iznīcināt vai bojāt ligzdas un olas vai plūkt, vākt, griezt, izraut ar saknēm vai 

iznīcināt aizsargājamus augus; 
- noplicināt vai iznīcināt vairošanās vai atpūtas vietas; 
- apzināti traucēt aizsargājamo sugu īpatņus, jo īpaši vairošanās, ligzdošanas, ziemas 

guļas un migrācijas laikā; 
- turēt, pārdot un transportēt savvaļā iegūtus īpatņus. 
 
Dažos gadījumos (piemēram, lai novērstu nopietnu kaitējumu lauksaimniecības kultūrām, 
lauksaimniecības dzīvniekiem, mežiem, zivsaimniecībai un ūdeņiem) ir pieļaujamas atkāpes 
no šiem noteikumiem, ja neviens cits apmierinošs risinājums (piemēram, plānoto darbu 
atlikšana) nav pieejams un ja šo atkāpju sekas nav uzskatāmas par nesaderīgām ar minēto 
direktīvu vispārīgajiem mērķiem. Atkāpju nosacījumi ir izklāstīti Putnu direktīvas 9. pantā un 
Biotopu direktīvas 16. pantā. 
 

2.9 Svešzemju sugu sagādāto problēmu risināšana ES 

 

                                                 
36

 SEC(2011) 1573 final. Sk. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf. 
37

 Ne vienmēr potenciālo ienākumu zaudējumu vajag vai var kompensēt, piemēram, ja tas ir saistīts ar 
tādas juridiskas prasības īstenošanu, kuras mērķis ir nepieļaut noplicināšanos, ko izraisītu jauns 
apsaimniekošanas veids (6. panta 2. punkts) (piemēram, kompensāciju neizmaksā par pienākumu 
saglabāt dižskābaržu audzi un nepārveidot to par skujkoku audzi).  
38

 Precīzi nosacījumi ir izklāstīti Putnu direktīvas 5. pantā (attiecībā uz putniem) un Biotopu direktīvas 
12. pantā (attiecībā uz dzīvniekiem) un 13. pantā (attiecībā uz augiem) – sk. vadlīniju dokumentu par 
Kopienas nozīmes dzīvnieku sugu stingru aizsardzību saskaņā ar Biotopu direktīvu: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Biotopu direktīvas 22. panta b) punktā ir prasīts dalībvalstīm nodrošināt, ka tādu sugu 
apzinātu introdukciju savvaļā, kas savā teritorijā nav vietējās sugas, regulē, lai tā nekaitētu 
dabiskajiem biotopiem to dabiskajā areālā vai vietējo sugu savvaļas dzīvniekiem un augiem, 
un, ja uzskata to par vajadzīgu, aizliedz šādu introdukciju. 
 
Ir svarīgi pieminēt aizvien pieaugošo problēmu, ko rada invazīvas svešzemju sugas (ISS), jo 
tās nopietni apdraud Eiropas vietējos savvaļas augus, dzīvniekus un biotopus, katru gadu 
radot zaudējumus vairāku miljonu eiro apmērā. 
 
Eiropas Parlaments un ES Padome 2014. gadā pieņēma jaunu ES regulu par invazīvām 
svešzemju sugām39, kuras mērķis ir izveidot koordinētu ES mēroga tiesisko regulējumu, lai 
novērstu, līdz minimumam samazinātu un mīkstinātu ISS ietekmi uz bioloģisko daudzveidību 
un ekosistēmu pakalpojumiem, kā arī ierobežotu to kaitējumu ekonomikai un cilvēka 
veselībai. 
 
Ievērojot starptautiski pieņemto hierarhisko pieeju cīņai ar ISS, regulā ir iekļauti trīs atšķirīgi 
pasākumu veidi: 

 profilakse: vairāki stingri pasākumi paredzēti, lai novērstu apzinātu vai neapzinātu jaunu 
ISS ievešanu ES; 

 agrīna brīdināšana un ātra reaģēšana: dalībvalstīm ir jāievieš agrīnas brīdināšanas 
sistēma, lai pēc iespējas drīzāk konstatētu ISS klātbūtni un īstenotu operatīvus 
pasākumus to naturalizācijas novēršanai; 

 jau naturalizējušos invazīvu svešzemju sugu pārvaldība: dažas ISS jau ir naturalizējušās 
ES teritorijā, tāpēc ir nepieciešama saskaņota pārvaldības rīcība, kas neļautu tām 
izplatīties tālāk un līdz minimumam samazinātu to radīto kaitējumu.  

 
Pēdējais pasākums ir īpaši svarīgs meža ekosistēmām, jo ISS radītā ekonomiskā, sociālā, kā 
arī ekoloģiskā ietekme uz tām var būt sevišķi liela. 

                                                 
39

 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
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3. PĀRSKATS PAR MEŽIEM NATURA 2000 TĪKLĀ 

 
 
 
3.1. Eiropas meži un to nozīme bioloģiskās daudzveidības aspektā 
 
Eiropas meži ir vieni no bioloģiskās daudzveidības ziņā bagātākajiem sauszemes biotopiem 
ES. Pateicoties to strukturālajai sarežģītībai, daudzveidībai un dinamiskajai iedabai, tie 
gadsimtiem ilgi glabājuši lielu daļu Eiropas bioloģiskās daudzveidības. Tas attiecas ne tikai 
uz sugām, kas dzīvo tikai mežos ar saslēgušos vainagu klāju, bet arī uz citām sugām, jo īpaši 
bezmugurkaulniekiem un putniem, kam nepieciešama mozaīka, kuru veido saslēgušies meži 
un citas kokaugiem klātas zemes, tostarp skraji krūmāji un atvērumi meža vainagu klājā. 
 
Dažādos Eiropas reģionos ir izveidojušies tiem raksturīgi meža tipi, kas pielāgojušies 
vietējiem vides apstākļiem. Centrāleiropā dominē dižskābaržu meži, savukārt kalnainos 
apgabalos un Eiropas ziemeļos visbiežāk sastopami skuju koku meži. Vidusjūras reģionā 
dominē jaukti ozolu meži un skujkoku meži. Saskaņā ar aplēsēm ES ir sastopamas 14 meža 
biotopu kategorijas un 79 meža biotopu tipi (Barbati et al. 2014)40. 
 
Gadsimtu gaitā dabisko meža veģetāciju lielākajā daļā Eiropas reģionu ir aizstājuši citi zemes 
izmantojumi vai daļēji dabiski meži, kas lielākā vai mazākā mērā ir tikuši apsaimniekoti vai 
izmantoti dažādiem mērķiem, piemēram, koksnes ieguvei, ganībām u. c. Salīdzinājumā ar 
citām pasaules daļām Eiropā nu ir atlicis maz pilnībā neskartu mežu (aptuveni 5 %) (EVA 
2010)41. Plašāk izplatītajā daļēji dabisko mežu kategorijā, pat ja to apsaimniekošanā tiek 
imitēta dabiskā dinamika, secīgas meža paaudžu nomaiņas cikls ir saīsināts aptuveni uz 
pusi, tādējādi samazinot arī vecu koku, audžu un saistīto mikrobiotopu daudzumu un 
ietekmējot dažus bioloģiskās daudzveidības elementus. Tomēr dažiem mežiem joprojām ir 
svarīga nozīme bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, bieži vien tieši līdzšinējā 
apsaimniekošanas veida dēļ. Ir uzkrāta plaša pieredze, kā bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu iespējams integrēt Eiropas mežsaimniecībā42. 
 
 
3.2. Meži Natura 2000 tīklā 
 
Nav nekāds pārsteigums, ka pusi Natura 2000 tīkla aizņem meži, lai arī to īpatsvars dažādās 
valstīs un bioģeogrāfiskajos reģionos ievērojami atšķiras. Natura 2000 tīklā iekļauto mežu 
platība sniedzas no 6,4 % Apvienotajā Karalistē līdz 53,1 % Bulgārijā. 
 
 

                                                 
40

 European forest types – Categories and types for sustainable forest management reporting and 
policy. EVA 2006. gada septembra tehniskais ziņojums, ko pārskatījis Barbati et al. European Forest 
Types and Forest Europe SFM indicators: Tools for monitoring progress on forest biodiversity 
conservation. Forest Ecology and Management, 321. sēj., 2014. gada 1. jūnijs. 
41

 10 messages for 2010 Forest ecosystems. Eiropas Vides aģentūra, 2010. Publikācija pieejama: 
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-3. 
42

 Sk. apskatu: Kraus D., Krumm F. (red.) 2013. Integrative approaches as an opportunity for the 
conservation of forest biodiversity. Eiropas Meža institūts. 284 lpp. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/321/supp/C.
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   Mežs  Mežs, tostarp krūmi, pāreja uz mežu 

  
8. attēls. Natura 2000 tīklā iekļauto mežu īpatsvars (%) dalībvalstīs (2012) 

Piezīme: Natura 2000 tīklā iekļauto mežu īpatsvars ir aprēķināts, izmantojot Corine Land Cover klases. 
Ne visa meža platība sakrīt ar I pielikumā iekļautajiem biotopiem. 

Avots: Lauku attīstība ES – statistiskā un ekonomiskā informācija, 2013. gada ziņojums. 

 
Ir trīs galvenie iemesli, kuru dēļ mežu var iekļaut Natura 2000 tīklā. 
 

 Teritorijā atrodas apgabals, kas ir svarīgs vienam vai vairākiem Eiropas nozīmes 

meža biotopiem, kas iekļauti Biotopu direktīvas I pielikumā. Kopumā I pielikumā ir 

uzskaitīti 85 meža biotopi43, tostarp 29 prioritārie biotopi44 (plašāka informācija 

2. pielikumā). Saskaņā ar direktīvas I pielikumu meža biotopus definē šādi: dabiska vai 

pusdabiska meža zemes veģetācija, kas sastāv no vietējām sugām, kuras veido lielu 

koku mežus ar tipisku pamežu, un atbilst šādiem kritērijiem: tā ir reta vai izzūdoša un/ vai 

tajā sastopamas Kopienas nozīmes sugas. 

 

Lielais skaits Kopienas nozīmes meža biotopu nebūt nenozīmē bagātīgus resursus. 

Gluži pretēji, šķiet, ka daudzi biotopi ir reti un izzūdoši, turklāt vairāk nekā pusei ir relatīvi 

mazs izplatības apgabals vienā vai divās valstis; tādi ir piemēram, Apenīnu dižskābaržu 

meži (9210*, 9220*), fēnikspalmu audzes (9370*), Kaledonijas meži (91C0*) un 

Makaronēzijas lauru koku meži (9360*). Tajā pašā laikā ir arī plaši sastopami meži, 

piemēram, rietumu taiga (*9010), Asperulo Fagetum dižskābaržu meži (9130) un 

Quercus ilex un Quercus rotundifolia meži (9340). 

 Teritorijā atrodas viena vai vairākas svarīgas dzīvotnes (piemēram, vairošanās, atpūtas 

vai barošanās vajadzībām) vienai vai vairākām Eiropas nozīmes sugām, kas iekļautas 

Biotopu direktīvas II pielikumā vai Putnu direktīvas I pielikumā (kopumā ar mežiem ir 

                                                 
43

 Tostarp 81 biotops, kas definēts Biotopu direktīvas I pielikuma 9. grupā “Meži”, un vēl četri direktīvā iekļauti 
biotopi, kas šajā dokumentā tiek uzskatīti par meža biotopiem (ieskaitot kokiem apaugušas pļavas un kāpas). 
44

 Prioritārie biotopi ir dabiskie biotopi, kuriem draud izzušana un par kuru saglabāšanu Kopiena ir īpaši atbildīga; 
šie prioritārie dabiskie biotopi I pielikumā ir atzīmēti ar zvaigznīti (*). 
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saistīta 121 suga, kas minēta Biotopu direktīvas II pielikumā, tostarp 11 abinieku, 23 

zīdītāju, 44 bezmugurkaulnieku un 43 augu sugas) 45. Cieši saistītas ar mežiem ir arī 

aptuveni 63 no Putnu direktīvas I pielikumā uzskaitītajām sugām (plašāka informācija šā 

dokumenta II pielikumā). Daudzas no šīm sugām ir kļuvušas retas, jo tās ir īpaši 

apdraudētas vai to dzīvotnes areāls ir ļoti ierobežots. 

 Mežs nav nedz svarīga dzīvotne kādai no ES aizsargājamajām sugām, nedz ES 
nozīmes biotops, taču tas ir ļoti nozīmīgs Natura 2000 teritorijas vispārējai 
ekoloģiskajai vienotībai (piemēram, tas var būt ekoloģiskais koridors, kas savieno 
svarīgas aizsargājamo sugu dzīvotnes, kuras atrodas teritorijā, vai arī kalpot par 
buferzonu, kas apņem kodolzonu utt.). 

 
Ir svarīgi atcerēties, ka iemesli, kuru dēļ mežs iekļauts Natura 2000 teritorijā, tieši 
ietekmēs saglabāšanas pasākumus, kas varētu būt nepieciešami saskaņā ar Biotopu 
direktīvas 6. panta 1. punktu. 

 
I pielikumā iekļauto meža biotopu piemēri 

 

Fenoskandijas kokiem apaugušās ganības (9070) 

Zviedrijas dienvidos. Foto: Vikki Bengtsson 

 

Luzulo-Fagetum dižskābaržu mežs (9110), Sēderosenas 

Nacionālais parks, Zviedrija. Foto: Oddvar Fiskesjö 

 

 

 

Makaronēzijas lauru koku meži (9360*), Barranco de 

Nieto, Tenerife (Spānija). Foto: Andy Gillison 

 

 

 

Subvidusjūras priežu meži ar endēmiskajām melnajām 

priedēm (9530*), Alpi (Itālija). Foto: P. Susmel 

 

 
 

                                                 
45

 ES 2010. gada bioloģiskās daudzveidības bāzes līnija (EEA, 2010). III papildinājums – Sugu sadalījums pa 
ekosistēmām. Skaitļi neattiecas uz sugām, kas iekļautas pēc Bulgārijas, Rumānijas un Horvātijas pievienošanās. 
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Bieži uzdotie jautājumi 
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4.  BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI 

4.1. Ievads 
 
Šīs nodaļas mērķis ir atbildēt uz vairākiem bieži uzdotiem jautājumiem (BUJ) par mežiem 
Natura 2000 tīklā. Jautājumus izraudzījās ad hoc darba grupa, kuru Komisija bija izveidojusi 
šā dokumenta sagatavošanai. Tiem, kam nav zināšanu par Natura 2000, ir ļoti ieteicams 
vispirms izlasīt dokumenta I daļu, lai gūtu skaidru priekšstatu par Biotopu direktīvas un Putnu 
direktīvas mērķiem un juridiskajiem pienākumiem, kā arī par Natura 2000 teritoriju 
aizsardzību.  
 
Lai BUJ būtu vieglāk lietojami, tie ir sakārtoti šādās galvenajās grupās:  

 Natura 2000 teritoriju noteikšana; 

 Natura 2000 teritoriju saglabāšanas mērķu noteikšana; 

 Natura 2000 tīklā sastopamo meža biotopu un sugu saglabāšanas pasākumu īstenošana; 

 uzdevums nepieļaut Natura 2000 mežu noplicināšanos; 

 meža apsaimniekošanas prakse un Natura 2000 prasības; 

 Natura 2000 teritoriju saglabāšanas un apsaimniekošanas finansēšana; 

 jaunas darbības Natura 2000 teritorijās; 

 monitorings un novērtēšana; 

 ieinteresēto personu komunikācija, sadarbība, aktīva iesaiste; 

 ES nozīmes sugu un biotopu aizsardzība visā to areālā ārpus Natura 2000 teritorijām. 
 

Katra jautājuma sākumā ir norādīta šāda informācija: 

 vai jautājums ietver juridisku pienākumu (saskaņā ar Biotopu direktīvu un Putnu 
direktīvu), ieteikumu vai tikai informāciju; 

 galvenā mērķauditorija (piemēram, meža īpašnieki, meža apsaimniekotāji, iestādes, 
plaša sabiedrība, tostarp nevalstiskās organizācijas); 

 III daļā aprakstīto saistīto gadījuma pētījumu numurs. 
 
Juridiski pienākumi (P) sasaucas ar konkrētiem direktīvās noteiktiem pienākumiem. Tie var 
būt iestāžu un/vai meža īpašnieka vai apsaimniekotāja pienākumi. Dalībvalstīm attiecīgās 
direktīvu normas ir jātransponē savā tiesību sistēmā. Pēc tam transponētās normas ir 
jāīsteno attiecīgajiem aktoriem (piemēram, meža apsaimniekotājiem vai īpašniekiem). Teksta 
mērķis ir izskaidrot juridisko pienākumu būtību, sasaistot tos ar judikatūru, ja tāda ir pieejama. 
Ieteikumu jeb rekomendāciju (R) mērķis ir piedāvāt iespējamos variantus, kā realizēt dažus 
direktīvu aspektus. Tie sniegti tikai informatīvā nolūkā un neuzliek nekādus pienākumus. 

Teksts, kas apzīmēts ar norādi informācija (I), domāts, lai palīdzētu labāk izprast 
Natura 2000, Putnu direktīvu un Biotopu direktīvu. Visi tekstā minētie piemēri ietilpst šajā 
kategorijā.  
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4.2. Natura 2000 teritoriju noteikšana 

 
 

Jautājumi 
1. Kāpēc gandrīz 50 % Natura 2000 tīkla veido meži? 
2. Kādi meža tipi ir iekļauti Natura 2000 tīklā? 
3. Kā iespējams iegūt plašāku informāciju par teritorijām, kam piešķirts Natura 2000 

teritorijas statuss? 

 
 

1. Kāpēc gandrīz 50 % Natura 2000 tīkla veido meži?  

Informācija 
Mērķauditorija: plaša sabiedrība, 
meža apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 

Mežos mājvietu radusi ievērojama daļa Eiropas bioloģiskās daudzveidības, tostarp daudzas 
retas un apdraudētas sugas un biotopi, kas iekļauti Biotopu direktīvā un Putnu direktīvā. Lai 
nodrošinātu to ilglaicīgu izdzīvošanu ES, pašas piemērotākās platības ir noteiktas par 
Natura 2000 teritorijām. Tā rezultātā patlaban Natura 2000 tīklā, kas aptver 28 valstis, ir 
iekļauti aptuveni 375 000 km2 mežu. Dalībvalstis ar vislielāko meža platību Natura 2000 tīklā 
ir Spānija (~ 79 800 km2), kam seko Polija (~ 33 500 km2) un Francija (30 090 km2). 

Lielais mežu īpatsvars Natura 2000 tīklā atspoguļo arī faktu, ka meži aizņem aptuveni 42 % 
ES teritorijas un veido būtisku daļu Eiropas zemes apauguma. Turklāt daudzi meži ir 
apsaimniekoti tādā veidā, kas ir ļāvis saglabāt saskaņā ar Putnu direktīvu un Biotopu 
direktīvu aizsargājamos biotopus un sugas, un tas izskaidro, kāpēc to vērtība bioloģiskās 
daudzveidības ziņā ir ļoti augsta salīdzinājumā ar citiem zemes izmantojumiem. Līdztekus 
šādiem apsaimniekotiem mežiem Natura 2000 tīklā ir iekļautas arī lielas vecu mežu platības. 
Nosakot mežu par Natura 2000 teritoriju, tiek atzīta meža lielā vērtība Putnu direktīvas un 
Biotopu direktīvas mērķu kontekstā. Taču tas nebūt nenozīmē, ka visi biotopi vai sugas, kuru 
dēļ teritorija ir iekļauta Natura 2000 tīklā, šajā teritorijā jau ir labā stāvoklī. Dažos gadījumos 
situācija var būt tieši pretēja, un stāvokļa uzlabošanai var būt nepieciešami īpaši 
saglabāšanas pasākumi. Šie pasākumi var ietvert kā stingru aizsardzību, tā arī aktīvu 
apsaimniekošanu, piemēram, noganīšanu, vecu koku saglabāšanu, nevēlamu koku sugu 
likvidēšanu utt. 

 

2. Kādi meža tipi ir iekļauti Natura 2000 tīklā?  

Informācija 
Mērķauditorija: plaša sabiedrība, 
meža apsaimniekotāji / 
īpašnieki, iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 

Meža platības tiek iekļautas Natura 2000 tīklā tāpēc, ka tās ir vislabāk piemērotas sugām un 
biotopiem, kas ir aizsargājami saskaņā ar abām minētajām ES dabas direktīvām. Teritoriju 
izvēle ir zinātniski pamatota. 

Biotopu direktīvas gadījumā atlases process sastāv no vairākiem soļiem, un pirmais no tiem 
ir piemērotāko teritoriju identificēšana valsts līmenī saskaņā ar direktīvas III pielikumu. Pēc 
tam Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm un zinātniekiem izskata valstu sarakstus, lai 
pārliecinātos, ka visi kopā tie nodrošina pietiekamu katra biotopa un sugas aptvērumu visā to 
dabiskajā areālā ES un ka teritorijas veido vienotu tīklu. Putnu direktīvas gadījumā teritorijas 
nosaka dalībvalstis, un pēc zinātniskas izvērtēšanas tās uzreiz tiek iekļautas Natura 2000 
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tīklā.  

Kad dalībvalstis izraugās Natura 2000 teritorijas 85 meža biotopiem46, kas ir aizsargājami 
saskaņā ar Biotopu direktīvu, tām ir jāņem vērā direktīvas III pielikumā minētie kritēriji. 
Saskaņā ar šiem kritērijiem teritorijas tiek izvēlētas cita starpā tāpēc, ka attiecīgajā teritorijā 
atrodas labs konkrēta biotopa piemērs, tajā ir labi saglabājusies attiecīgā biotopa struktūra un 
funkcijas vai pastāv labas iespējas tās atjaunot. Lielais biotopu skaits teicami ilustrē ES mežu 
iespaidīgo daudzveidīgumu.  

Mežus iekļauj Natura 2000 tīklā arī tad, ja tajos atrodas nozīmīgas vairošanās, atpūtas vai 
barošanās vietas vienai vai vairākām Eiropas nozīmes sugām, kas iekļautas Biotopu 
direktīvas II pielikumā vai Putnu direktīvas I pielikumā, vai regulāri sastopamām migrējošām 
putnu sugām, kas I pielikumā nav iekļautas. Pielikumos ir iekļautas 43 augu, 44 
bezmugurkaulnieku, 23 zīdītāju un 11 abinieku sugas, kas saistītas ar mežiem, bet par 
I pielikumā neiekļautām sugām, kas cieši saistītas ar mežiem, tiek uzskatītas 63 putnu sugas. 
Daudzas no šīm sugām nav plaši izplatītas, jo tās ir ļoti apdraudētas vai to dzīvotnes areāls ir 
ierobežots. 

Konkrētu teritoriju var izvēlēties arī teritorijā sastopamas sugas populācijas lieluma un 
blīvuma dēļ vai tāpēc, ka teritorijai ir liela nozīme attiecīgā biotopa vai sugas saglabāšanā. 
Saskaņā ar Putnu direktīvu izraugās tādas teritorijas, kas ir uzskatāmas par direktīvas 
I pielikumā minētu sugu vai regulāri sastopamu gājputnu sugu saglabāšanai 
vispiemērotākajām teritorijām (lieluma un skaita ziņā). 

Visbeidzot, Natura 2000 tīklā mežu var iekļaut arī tad, ja tas nav nedz svarīga dzīvotne kādai 
no ES aizsargājamajām sugām, nedz ES nozīmes biotops, bet ir ļoti nozīmīgs teritorijas vai 
tīkla vispārējai ekoloģiskajai vienotībai (piemēram, tas var būt ekoloģiskais koridors, kas 
savieno svarīgas aizsargājamo sugu dzīvotnes, kuras atrodas teritorijā, vai kalpot par 
buferzonu, kas apņem vairošanās vietas utt.). 

Ne visas teritorijas, kurās sastopams ES nozīmes biotops vai suga, tiek iekļautas 
Natura 2000 tīklā. Mērķis ir izraudzīties tikai to saglabāšanai piemērotākās un svarīgākās 
teritorijas. Tāpēc daži izplatītākie ar Biotopu direktīvu aizsargājamie meža biotopi, piemēram, 
rietumu taiga (biotopa kods 9010), Asperulo Fagetum dižskābaržu meži (9130) vai Quercus 
ilex un Quercus rotundifolia meži (9340), Natura 2000 tīklā ir iekļauti tikai daļēji. Līdzīga 
situācija ir ar vairākām meža putnu sugām, piemēram, melno dzilnu (Dryocopus martius) vai 
mežirbi (Bonasia bonasia)47.  

Tomēr ir gadījumi, kad var būt nepieciešams tīklā iekļaut visas atlikušās teritorijas, kurās 
sastopama konkrēta suga vai biotops, lai tādā veidā nodrošinātu to izdzīvošanu. Jo īpaši tas 
attiecas biotopiem un sugām, kas ir ļoti reti vai kuru areāls ir ļoti ierobežots, tādiem kā 
Moēzijas baltegļu meži 91BA (18 teritorijas ar kopējo platību ~15 000 km2).  

Ir svarīgi apzināties iemeslu, kura dēļ mežs ir iekļauts Natura 2000 tīklā, jo tas tieši ietekmē 
saglabāšanas mērķus un nepieciešamo saglabāšanas pasākumu veidu, kā arī teritorijā 
iecerēto plānu vai projektu iespējamās ietekmes novērtējumu (Biotopu direktīvas 6. pants). 
 

                                                 
46

 Ietver meža biotopus, kokiem apaugušas pļavas, ganīšanai izmantotus mežus (dehesas) un kokiem 
apaugušas kāpas. Pēc Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās Biotopu direktīvas I pielikumā 
(9. kategorijā “Meži”) tika iekļauti 9 jauni meža biotopi. Pēc Horvātijas pievienošanās jauni meža 
biotopi Biotopu direktīvā netika iekļauti. 
47

 Rietumu taiga (9010): 2848 Natura 2000 teritorijas, kas aizņem teju 2 milj. ha un atbilst 49 % no 
biotopa kopējās platības; Asperulo Fagetum dižskābaržu meži (9130): 2236 teritorijas, kas aizņem 
aptuveni 800 000 ha un atbilst 54 % no biotopa kopējās platības; Quercus ilex un Quercus rotundifolia 
meži (9340): 1163 teritorijas, kas aizņem aptuveni 1 milj. ha un atbilst 64 % no biotopa kopējās 
platības. Dati no 2010. gada ES bioloģiskās daudzveidības bāzes līnijas ziņojuma (EVA, 2010). 
Neietver biotopus, kas iekļauti pēc Rumānijas, Bulgārijas un Horvātijas pievienošanās. 
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3. Kā iespējams iegūt plašāku informāciju par teritorijām, kam piešķirts Natura 2000 
teritorijas statuss? 

Informācija 
Mērķauditorija: plaša 
sabiedrība, meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 

Par katru Natura 2000 teritoriju tiek sagatavota datu standartveidlapa (DSV), kurā reģistrētas 
ES nozīmes sugas un biotopi, kuru dēļ tā ir noteikta, kā arī to aplēstais populācijas lielums un 
saglabāšanās pakāpe attiecīgajā teritorijā tās noteikšanas brīdī vai vēlāk, kad teritorijā ir 
konstatētas jaunas sugas vai biotopi un DSV ir attiecīgi atjaunināta. Šīs DSV ir publiski 
pieejami dokumenti. Tās var aplūkot Natura 2000 tīkla pārlūkā48: 
http://natura2000.eea.europa.eu/.  

Natura 2000 tīkla pārlūks ir tiešsaistes ĢIS karte, kurā norādīta katras Natura 2000 teritorijas 
precīza atrašanās vieta ES tīklā. Tajā lietotāji var meklēt un iegūt informāciju par jebkuru 
teritoriju ES. Pateicoties karšu lielajam mērogam, teritoriju robežas un ainavas galvenās 
iezīmes ir viegli saskatāmas. 

Detalizētāku informāciju par teritoriju var atrast arī Natura 2000 apsaimniekošanas plānos, ja 
tādi izstrādāti, vai citos relevantos dokumentos (t. i., dokumentos par saglabāšanas mērķiem, 
teritorijas statusa piešķiršanas aktos utt.). 

Dalībvalstis parasti sniedz detalizētu informāciju par savām Natura 2000 teritorijām, tostarp to 
statusa noteikšanas iemesliem, saglabāšanas mērķiem, apsaimniekošanas plāniem un 
saglabāšanas pasākumiem, un tā tiek darīta publiski pieejama tīmekļa vietnēs un citur (par to 
var gādāt, piemēram, vietējās pašvaldības). Dažas valstis sniedz arī specifisku un detalizētu 
informāciju zemes īpašniekiem un galvenajiem zemes lietotājiem katrā Natura 2000 teritorijā 
(piemēram, sniedzot īpašus paziņojumus, kā tas ir Apvienotajā Karalistē, vai veidojot vietējās 
grupas vai komitejas, lai galvenās ieinteresētās personas jau no paša sākuma būtu 
iesaistītas teritoriju apsaimniekošanā, kā tas ir Francijā un citās ES dalībvalstīs). Lai uzzinātu 
vairāk par konkrētām Natura 2000 teritorijām, zemes īpašnieki un zemes lietotāji var vērsties 
arī vietējās dabas aizsardzības iestādēs. 

 
 
 
4.3. Natura 2000 teritoriju saglabāšanas mērķu noteikšana 
 

Jautājumi 
4. Kāpēc un kā tiek noteikti Natura 2000 teritoriju saglabāšanas mērķi? 
5. Kas ir atbildīgs par saglabāšanas mērķu noteikšanu? Vai notiek apspriešanās ar zemes 

īpašniekiem / apsaimniekotājiem / citām interešu grupām? 
6. Kur iespējams atrast vairāk informācijas par konkrētas teritorijas saglabāšanas 

mērķiem? 
7. Kā var zināt, kādas darbības ir saderīgas ar Natura 2000, ja saglabāšanas mērķi nav 

noteikti? 
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 Publiskajā Natura 2000 tīkla pārlūkā attēlotās DSV var būt nepilnīgas, jo informācija par atsevišķām 
jutīgām sugām var būt izlaista. Ja zemes īpašniekam vai apsaimniekotājam vajadzīga detalizēta 
informācija, jāsazinās ar attiecīgā reģiona vai valsts kompetento dabas aizsardzības iestādi. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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4. Kāpēc un kā tiek noteikti Natura 2000 teritoriju saglabāšanas mērķi? 

Informācija Mērķauditorija: iestādes 
Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 1, 2, 5, 6, 8, 10, 18 

Saskaņā ar 6. panta 1. punktu ir jānosaka teritorijā sastopamo biotopu un sugu saglabāšanas 
pasākumi. Tālab ir svarīgi izvirzīt arī skaidrus katra attiecīgajā teritorijā sastopamā biotopa un 
sugas saglabāšanas mērķus. Saglabāšanas mērķi ir domāti tam, lai pēc iespējas precīzāk 
definētu vēlamo saglabāšanās stāvokli vai pakāpi, kas jāsasniedz konkrētā teritorijā. 

Bieži vien mērķi tiek izteikti kvantitatīvi, piemēram, uzturēt sugas “x” populāciju noteikta 
minimālā īpatņu skaita līmenī vai 10 gadu laikā uzlabot biotopa “y” saglabāšanās pakāpi no 
kategorijas “C” līdz kategorijai “B”. 

Skaidrus Natura 2000 saglabāšanas mērķus ir svarīgi noteikt tādēļ, lai nodrošinātu, ka katra 
tīklā iekļautā teritorija pēc iespējas efektīvāk palīdz īstenot abu dabas direktīvu vispārīgo 
mērķi, proti, sasniegt visu saskaņā ar direktīvām aizsargājamo biotopu un sugu labvēlīgu 
saglabāšanās stāvokli visā to areālā ES teritorijā49. 

Saglabāšanas mērķi ir katrai teritorijai specifiski, un tiem jābalstās uz pamatīgām zināšanām 
par teritoriju un tajā sastopamajām sugām / biotopiem, to ekoloģiskajām prasībām, kā arī 
visiem apdraudējumiem un slodzēm, kas var ietekmēt to nepārtrauktu pastāvēšanu 
attiecīgajā teritorijā. Katra Natura 2000 teritorija izceļas ar unikālu biotisku, abiotisku un 
sociālekonomisku faktoru kopumu, kas dažādās teritorijās var būtiski atšķirties pat tad, ja 
tajās sastopamas vienas un tās pašas sugas un biotopi. 

Turklāt ir ieteicams noteikt plašākus saglabāšanas mērķus vairākām teritorijām vai konkrētām 
sugām vai biotopiem reģionā vai valstī (nacionāli vai reģionāli saglabāšanas mērķi). Tas 
palīdzēs ne tikai noteikt saglabāšanas mērķus atsevišķas teritorijas līmenī, bet arī identificēt 
stratēģiskās saglabāšanas prioritātes dažādās teritorijās un starp tām. Tādā veidā ir 
iespējams piešķirt prioritāti pasākumiem, kuriem piemīt vislielākais potenciāls uzlabot vai 
uzturēt konkrētas sugas vai biotopa saglabāšanās stāvokli attiecīgajā reģionā vai valstī. 

Lai dotu norādījumus par Natura 2000 saglabāšanas mērķu noteikšanu, Komisija ir 
publicējusi interpretējošu piezīmi50, kurā sniegti papildu skaidrojumi. 

Sk. arī pirmos divus jautājumus 4.4. iedaļā. 

 
 

5. Kas ir atbildīgs par saglabāšanas mērķu noteikšanu? Vai notiek apspriešanās ar 
zemes īpašniekiem / apsaimniekotājiem / citām interešu grupām? 

Informācija Mērķauditorija: iestādes 
Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 1, 8, 10 

Saglabāšanas mērķu noteikšana ir katras dalībvalsts kompetento iestāžu pienākums. Dabas 
direktīvās nav noteikts, kā tas ir jādara, jo lemt par normu īstenošanas veidu un metodēm ir 
katras dalībvalsts ziņā. Tomēr jāpatur prātā, ka dabas direktīvu mērķis ir sasniegt Kopienas 
nozīmes sugu un biotopu labvēlīgu saglabāšanās stāvokli un šā mērķa sasniegšanai 
izmantot Natura 2000 tīklu. 

Ir vēlams nodrošināt ne tikai to, ka saglabāšanas mērķi balstās uz pamatīgām zināšanām, 

                                                 
49

 Putnu direktīvas mērķis ir formulēts nedaudz citādi, taču iecere ir tā pati.  
50

 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_
note2_EN.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EN.pdf
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bet arī to, ka saglabāšanas mērķu noteikšanā tiek iesaistītas visas ieinteresētās personas – 
meža apsaimniekotāji, īpašnieki un dabas aizsardzības NVO. Tas palīdzēs noteikt 
reālistiskus un sasniedzamus saglabāšanas mērķus. 

Meža īpašniekiem un meža apsaimniekotājiem parasti ir ļoti laba izpratne par meža 
apsaimniekošanu, kas ir bijusi sekmīgas vai nesekmīgas saglabāšanas iemesls. Turklāt 
svarīgi ir arī iedzīvināt plašas kompetento iestāžu un meža īpašnieku un apsaimniekotāju 
diskusijas par to, kā vislabāk noteikt teritorijai specifiskus saglabāšanas mērķus un 
pasākumus. Ja konkrētas teritorijas nozīme, loma un saglabāšanas mērķi tiks apspriesti un 
skaidri formulēti, uzlabosies arī iesaistīto personu izpratne un līdzdalība. 

 
 

6. Kur iespējams atrast informāciju par konkrētas teritorijas saglabāšanas mērķiem? 

Informācija 
Mērķauditorija: plaša 
sabiedrība, meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 1 

Katrai valstij ir pašai savs mehānisms, ko tā izmanto Natura 2000 teritoriju saglabāšanas 
mērķu publiskošanai. Tos var noteikt juridiskajos lēmumos vai aktos par teritorijas statusa 
piešķiršanu vai to pavaddokumentos. Tos var publicēt kompetento dabas aizsardzības 
iestāžu tīmekļa vietnē. Parasti tie ir iekļauti un sīkāk aprakstīti Natura 2000 teritoriju 
apsaimniekošanas plānos vai līdzīgos instrumentos, ja tādi ir. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
lai informācija par Natura 2000 saglabāšanas mērķiem būtu viegli pieejama, noderīga un 
skaidri saprotama meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem. 

 
 

7. Kā var zināt, kādas darbības ir saderīgas ar Natura 2000, ja saglabāšanas mērķi nav 
noteikti? 

Informācija 
Mērķauditorija: plaša sabiedrība, 
meža apsaimniekotāji / īpašnieki 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 

Kompetentajām iestādēm saglabāšanas mērķi ir jānosaka visām Natura 2000 teritorijām. 
Tomēr var gadīties, ka šis process ir aizkavējies un saglabāšanas mērķi vēl nav noteikti.  

Tādā gadījumā kompetento iestāžu pienākums ir informēt ieinteresētās personas par sekām, 
ko radītu kāda apgabala noteikšana par Natura 2000 teritoriju. Tām būtu jāinformē par to, vai 
dažus mežkopības pasākumus vai citas darbības vajadzētu pielāgot vai, iespējams, izbeigt, 
lai nepieļautu teritorijas noplicināšanos, vai par to, kādas darbības vajadzētu rosināt, lai 
uzlabotu teritorijas saglabāšanās stāvokli. Datu standartveidlapa (DSV) ir noderīgs 
informācijas avots, kas ļauj saprast, kāpēc teritorija ir iekļauta Natura 2000 tīklā. Tajā būtu 
jāielūkojas ikreiz, kad tiek pieņemti apsaimniekošanas lēmumi (piemēram, izstrādāti 
apsaimniekošanas dokumenti vai plānotas jaunas investīcijas).  

Minimālā prasība dalībvalstīm ir veikt attiecīgus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nepieļautu visu 
to biotopu un sugu stāvokļa pasliktināšanos, kas saskaņā ar DSV sastopami teritorijā. Ja 
zinātniska informācija nav pieejama, jāievēro piesardzīga pieeja. Sk. arī 3. jautājumu. 
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4.4. Natura 2000 tīklā sastopamo meža biotopu un sugu saglabāšanas 
pasākumu īstenošana 
 

Jautājumi 
8. Kā tiek identificēti un izstrādāti saglabāšanas pasākumi Natura 2000 teritorijā? Kādā 

termiņā tie jāievieš? 
9. Kas ir Natura 2000 apsaimniekošanas plāni un vai tie ir obligāti? 
10. Vai ir pieejami rīki, kas palīdz sagatavot Natura 2000 apsaimniekošanas plānus? 
11. Kā tiek identificētas biotopu un sugu ekoloģiskās prasības? 
12. Vai tas, ka konkrētā teritorijā ir sastopama ES nozīmes suga / biotops, nozīmē, ka 

jāievieš izmaiņas Natura 2000 meža apsaimniekošanā? 
13. Natura 2000 teritorijās esošajos mežos bieži vien ir sastopamas sugas un biotopi, kas 

neietilpst Putnu direktīvas un Biotopu direktīvas darbības jomā. Vai jānosaka arī šādu 
sugu un biotopu saglabāšanas pasākumi? 

14. Vai visi saglabāšanas pasākumi Natura 2000 teritorijās ir obligāti? 
15. Kā tiek formulēti saglabāšanas pasākumi? 
16. Kas lemj par to, kādi saglabāšanas pasākumi ir nepieciešami? Vai notiek apspriešanās 

ar ieinteresētajām personām? 
17. Kādi saglabāšanas pasākumi ir nepieciešami Natura 2000 mežos? 
18. Kā izvēlēties starp saglabāšanas pasākumiem, kas varētu labvēlīgi ietekmēt konkrētu 

biotopu vai sugu, taču vienlaikus izraisīt cita biotopa vai sugas noplicināšanos? 
19. Vai dažādās Natura 2000 teritorijās veicamie saglabāšanas pasākumi var būt līdzīgi? 
20. Kāpēc Natura 2000 tīklā tik liela nozīme ir atmirušai koksnei, veciem kokiem, veciem 

mežiem un daudzveidīgai struktūrai? 
21. Vai neiejaukšanās ir saglabāšanas pasākums, ar ko iespējams sasniegt saglabāšanas 

mērķus Natura 2000 teritorijās? 
22. Kā jāīsteno vajadzīgie saglabāšanas pasākumi un kas par to ir atbildīgs? 
23. Vai meža īpašuma veids un lielums ietekmē tā apsaimniekošanu Natura 2000 teritorijā? 
24. Kā var iesaistīties vai palīdzēt zemes īpašnieki / apsaimniekotāji? 
25. Vai ir pieejami rīki, ar kuriem iespējams veicināt saglabāšanas pasākumu īstenošanu, 

palielināt ieinteresēto personu informētību un spējas? 

 
 

8. Kā tiek identificēti un izstrādāti saglabāšanas pasākumi Natura 2000 teritorijā? Kādā 
termiņā tie jāievieš? 

Juridisks pienākums 
Mērķauditorija: iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
17, 18, 19, 20, 22, 23 

Saglabāšanas pasākumi ir praktiskas darbības, kas vajadzīgas, lai sasniegtu teritorijai 
izvirzītos saglabāšanas mērķus. Tiem jāatbilst teritorijā sastopamo biotopu un sugu 
ekoloģiskajām prasībām. Nosakot saglabāšanas pasākumus, ir jāņem vērā arī ekonomiskais, 
sociālais un kulturālais konteksts, kā arī reģionālā un vietējā specifika. Šis princips ir 
nostiprināts Biotopu direktīvā (2. pants). 

Lai identificētu vajadzīgos saglabāšanas pasākumus, ir svarīgi iegūt pamatīgu informāciju par 
teritorijā pastāvošajiem apstākļiem, kā arī par tajā sastopamo sugu un biotopu saglabāšanās 
stāvokli, apdraudējumiem, slodzēm un vajadzībām, un par vispārīgo sociālekonomisko 
kontekstu (zemes izmantojumi un īpašumtiesības, ieinteresēto personu intereses, notiekošās 
saimnieciskās darbības utt.).  

Tāpat kā saglabāšanas mērķi, tā arī saglabāšanas pasākumi parasti ir katrai teritorijai 
specifiski, un tie jānosaka katrai teritorijai atsevišķi. Katra Natura 2000 teritorija izceļas ar 
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unikālu biotisku, abiotisku un sociālekonomisku faktoru kopumu, kas dažādās teritorijās var 
būtiski atšķirties pat tad, ja tajās sastopamas vienas un tās pašas sugas un biotopi. 

Kad teritorija ir atzīta par Kopienas nozīmes teritoriju (KNT), dalībvalstu rīcībā ir ne vairāk kā 
6 gadi, lai izstrādātu vajadzīgos saglabāšanas pasākumus un noteiktu teritoriju par īpaši 
aizsargājamu dabas teritoriju (ĪADT). Šie 6 gadi ir jāizmanto ne tikai tam, lai apkopotu visu 
vajadzīgo informāciju par teritoriju, bet arī tam, lai ar visām interešu grupām apspriestos un 
vienotos par to, kādi pasākumi ir vispiemērotākie, lai sasniegtu teritorijai noteiktos 
saglabāšanas mērķus. 
 
 

9. Kas ir Natura 2000 apsaimniekošanas plāni un vai tie ir obligāti? 

Ieteikums  Mērķauditorija: iestādes 
Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 10, 17 

Lai palīdzētu nodrošināt to, ka teritorijas tiek apsaimniekotas saprotamā un caurskatāmā 
veidā, dalībvalstis tiek aicinātas Natura 2000 apsaimniekošanas plānus izstrādāt ciešā 
sadarbībā ar vietējām ieinteresētajām personām. Natura 2000 apsaimniekošanas plānus 
izstrādā kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par Natura 2000. Apsaimniekošanas plāns 
veido stabilu un efektīvu satvaru saglabāšanas pasākumu īstenošanai un līdzsekošanai.  

Lai arī saskaņā ar Biotopu direktīvu Natura 2000 apsaimniekošanas plāns nav obligāts, tas ir 
ļoti noderīgs šādu iemeslu dēļ: 

 tas nodrošina pilnīgus datus par teritorijā sastopamo biotopu un sugu saglabāšanas 
mērķiem, ekoloģisko stāvokli un vajadzībām, lai visiem būtu zināms, kas un kādēļ tiek 
saglabāts;  

 tajā tiek analizēts teritorijas sociālekonomiskais un kulturālais konteksts, kā arī dažādo 
zemes izmantojumu un sastopamo sugu un biotopu mijiedarbība;  

 tas ir pamats atklātai diskusijai starp visām interešu grupām un palīdz rast kopsaucēju 
par teritorijas ilgtermiņa apsaimniekošanu, kā arī rada līdzatbildības sajūtu par gala 
rezultātu; 

 tas palīdz rast praktiskus apsaimniekošanas risinājumus, kas ir ilgtspējīgi un labāk 
integrējami citos zemes izmantojumos; 

 tas ir līdzeklis, ar ko tiek noteikti dažādu sociālekonomisko jomu ieinteresēto personu, 
iestāžu un NVO attiecīgie pienākumi vajadzīgo saglabāšanas pasākumu īstenošanā. 

Natura 2000 apsaimniekošanas plāni var būt īpaši izstrādāti konkrētai teritorijai vai arī 
integrēti citos attīstības plānos, piemēram, meža apsaimniekošanas plānos, ja vien šajos 
plānos ir skaidri izklāstīti Natura 2000 saglabāšanas mērķi. Citiem vārdiem sakot, viens 
dokuments principā var saturēt gan meža apsaimniekošanas noteikumus, kas piemērojami 
konkrētā apgabalā, gan Natura 2000 saglabāšanas mērķus un pasākumus, kas noteikti 
attiecīgajai teritorijai. Šis aspekts ir sīkāk iztirzāts 34. jautājumā. 
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10. Vai ir pieejami rīki, kas palīdz sagatavot Natura 2000 apsaimniekošanas plānus? 

Informācija Mērķauditorija: iestādes 
Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 10, 18, 19 

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē51, kā arī daudzās valstīs ir pieejami norādījumi par 
Natura 2000 apsaimniekošanas plānu sagatavošanu, saglabāšanas pasākumu formulēšanu 
un Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanas plānošanas procesu. 

Atkarībā no nacionālajām īstenošanas programmām Natura 2000 teritoriju plānu izstrādei un 
atjaunināšanai var būt pieejams arī finansiālais atbalsts no ES struktūrfondiem (Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 20. pants), kā arī no programmas LIFE. 

Šie Eiropas fondi jau iepriekš ir plaši izmantoti, lai sagatavotu Natura 2000 
apsaimniekošanas plānus, piemēram, ELFLA Francijā, Itālijā, Spānijā, Portugālē, dažās 
Vācijas federālajās zemēs, ERAF Grieķijā, Polijā, Ungārijā, Itālijā, Kohēzijas fonds Lietuvā un 
LIFE finansējums Kiprā, Ungārijā, Lietuvā un daudzās citās valstīs. Šos fondus, iespējams, 
nākotnē turpinās izmantot apsaimniekošanas plānu pārskatīšanai un atjaunināšanai 
(pārskatu par iespējamiem ES finansējuma avotiem sk. dokumenta I daļas 1.2.2. iedaļā). 
 
 

11. Kā tiek identificētas biotopu un sugu ekoloģiskās prasības? 

Informācija Mērķauditorija: iestādes 
Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 12, 13 

Biotopu un sugu ekoloģiskās prasības ietver visas ekoloģiskās vajadzības, ieskaitot 
abiotiskos un biotiskos faktorus, ko uzskata par vajadzīgiem, lai nodrošinātu teritorijā 
sastopamu biotopu (t. i., specifiskā struktūra un funkcijas, kas vajadzīgas biotopa ilglaicīgai 
uzturēšanai, tipiskās sugas utt.) un sugu saglabāšanu, kā arī to attiecības ar apkārtējo vidi 
(gaisu, ūdeni, augsni, augāju utt.).  

Šīs prasības balstās uz zinātniskām zināšanām, un tās jānosaka katrā gadījumā atsevišķi. 
Tas nozīmē, ka ekoloģiskās prasības dažādām sugām vai biotopiem vienā teritorijā vai vienai 
un tai pašai sugai vai biotopam dažādās teritorijās var būt atšķirīgas. Tās nav atkarīgas no 
sociālekonomiskiem apsvērumiem.  

Nacionālos un reģionālos avotos ir pieejama relevanta un detalizēta informācija par ES 
nozīmes biotopu un sugu ekoloģiskajām prasībām, kura lieti noder to apsaimniekošanā. 
Komisija ir publicējusi arī dažu biotopu un sugu apsaimniekošanas vadlīnijas, kurās sniegta 
relevanta informācija šajā jautājumā (piemēram, par 9070 Fenoskandijas kokiem 
apaugušajām ganībām, 9110 Luzulo-Fagetum dižskābaržu mežiem, 9360* Makaronēzijas 
lauru koku mežiem (Laurus, Ocotea), 9530* Vidusjūras vai subvidusjūras priežu mežiem ar 
endēmiskām melnajām priedēm, kā arī par Cerambyx cerdo un Tetrao urogallus52). 
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 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 
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 Sk. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm; sk. 
arī: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx cerdo factsheet - 
SWIFI.pdf un http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao urugallus 
factsheet - SWIFI.pdf. 
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Natura 2000 un meži 47 

 

12. Vai tas, ka konkrētā teritorijā ir sastopama ES nozīmes suga / biotops, nozīmē, ka ir 
jāievieš izmaiņas Natura 2000 meža apsaimniekošanā?  

Informācija  
Mērķauditorija: kompetentās 
iestādes, meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 2, 8, 9, 19, 20 

Ne vienmēr. Sugas vai biotopa saglabāšanās pakāpe attiecīgajā teritorijā var būt augsta tieši 
līdzšinējās apsaimniekošanas dēļ, un tādos gadījumos ir svarīgi nodrošināt, lai pašreizējā 
apsaimniekošanas prakse tiktu turpināta. 

Tomēr var būt situācijas, kad suga vai biotops ir sastopams, taču to saglabāšanās pakāpe 
attiecīgajā teritorijā nav pietiekami laba. Ja attiecīgās teritorijas saglabāšanas mērķis ir tās 
uzlabošana, apsaimniekošanā var nākties ieviest zināmas izmaiņas. Piemēram, var būt 
nepieciešams uzlabot meža biotopa struktūru un funkcijas, tostarp sugu sastāvu, vai 
paplašināt nelabvēlīgā stāvoklī esoša biotopa platību, vai uzlabot konkrētas sugas dzīvotni 
vai palielināt nelabvēlīgā stāvoklī esošas sugas aizņemto platību. 

Lai sasniegtu šos mērķus, var būt nepieciešami konkrēti pasākumi, piemēram, uzturēt vai 
atjaunot dažas meža galvenās iezīmes, tādas kā sugu daudzveidība, dažādvecuma audzes, 
mikrobiotopi, saglabāt pietiekamu skaitu vecu un trūdošu koku, kā arī pietiekamu daudzumu 
atmirušās koksnes, veikt papildu stādīšanu vai atkārtotu apmežošanu, uzturēt atklātus 
laukumus dabiskās atjaunošanās vajadzībām, likvidēt svešzemju koku sugas, veikt selektīvu 
retināšanu, aizsargāt minerālaugsnes slāni, aizliegt pesticīdu un biocīdu lietošanu, saglabāt 
vecus un/vai dobus kokus, saglabāt sakņu sistēmas un celmus, aizsargāt mežmalas utt. 
Dažos atsevišķos gadījumos var būt nepieciešama arī stingra aizsardzība. Arī šajā gadījumā 
veicamie pasākumi ir jānosaka katrai teritorijai atsevišķi, lai tie atbilstu tajā sastopamo sugu 
un biotopu ekoloģiskajām prasībām (sk. arī 8. un 11. jautājumu). 

 
 

13. Natura 2000 teritorijās esošajos mežos bieži vien ir sastopamas sugas un biotopi, 
kas neietilpst Putnu direktīvas un Biotopu direktīvas darbības jomā. Vai jānosaka arī 
šādu sugu un biotopu saglabāšanas pasākumi? 

Informācija 
Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 2, 12 

Parasti nē. Lai Putnu direktīvas un Biotopu direktīvas normas būtu ievērotas, saglabāšanas 
pasākumi ir jānosaka tikai tām Natura 2000 teritorijā sastopamajām sugām un biotopiem, kas 
ir aizsargājami saskaņā ar šīm divām direktīvām. Taču uzmanība var būt jāpievērš sugām, 
kuras nav aizsargājamas saskaņā ar Biotopu direktīvu, bet ir I pielikumā minēta biotopa 
tipiskās sugas vai ir vajadzīgas Kopienas nozīmes sugas saglabāšanai (piemēram, skudru 
pūžņu aizsardzība putnu dēļ). Kompetentajām iestādēm būtu jāspēj sniegt attiecīgu 
informāciju. 

Tāpat meža apsaimniekošanā var ņemt vērā citas sugas un biotopus, kas nav aizsargājami 
saskaņā ar ES dabas direktīvām. Dalībvalstīm un patiesībā arī individuāliem meža 
īpašniekiem un apsaimniekotājiem ir brīvi atļauts noteikt saglabāšanas mērķus un/vai 
pasākumus arī tādām sugām un biotopiem, kas neietilpst šo divu direktīvu darbības jomā, 
piemēram, biotopiem un sugām, kas ir aizsargājami vai apdraudēti attiecīgajā valstī vai 
reģionā.  
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14. Vai visi saglabāšanas pasākumi Natura 2000 teritorijās ir obligāti? 

Juridisks pienākums (P) / 
ieteikums (R) / informācija (I) 

Mērķauditorija: iestādes, 
meža apsaimniekotāji / 
īpašnieki 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 4, 5, 7 

(P) Katrai Natura 2000 teritorijai vajadzīgo saglabāšanas pasākumu noteikšana nav 
fakultatīva, bet gan obligāta visām dalībvalstīm. Tas nozīmē, ka katrā Natura 2000 teritorijā 
jānosaka un jāīsteno tie saglabāšanas pasākumi, kas tiek uzskatīti par nepieciešamiem 
(Tiesas spriedums lietā C-508/0453). 

(R) Tomēr ir lietderīgi nošķirt pasākumus, kas tiek uzskatīti par vajadzīgiem teritorijā 
sastopamo sugu un biotopu saglabāšanai un atjaunošanai, un pasākumus, kuri tiek uzskatīti 
par vēlamiem un kurus būtu labi īstenot, ja būtu līdzekļi un iespējas. Optimālā gadījumā 
vēlamos pasākumus var iekļaut Natura 2000 apsaimniekošanas plānā kā paraugprakses 
pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot bioloģiskās daudzveidības vispārējo līmeni teritorijā, 
pārsniedzot teritorijai izvirzītās obligātās prasības. 

(I) Saglabāšanas pasākumu īstenošana ne vienmēr ietver aktīvus apsaimniekošanas vai 
atjaunošanas pasākumus, piemēram, invazīvas svešzemju sugas likvidēšanu vai mežaudžu 
vecumstruktūras dažādošanu. Tie var ietvert arī aizsargājošus pasākumus, piemēram, sugu 
traucējumu novēršanu vairošanās sezonā.  

 
 

15. Kā tiek formulēti saglabāšanas pasākumi? 

Ieteikums Mērķauditorija: iestādes 
Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 2, 9, 11, 17, 18 

Lai nodrošinātu saglabāšanas pasākumu rezultatīvu īstenošanu, tos ieteicams aprakstīt 
pietiekami detalizēti. Parasti tiek norādīta to īstenošanas vieta un aprakstīti to īstenošanai 
nepieciešamie līdzekļi un rīki, kā arī sniegta informācija par dažādu iesaistīto aktoru lomu un 
pienākumiem. Aprakstot saglabāšanas pasākumus, ir ieteicams izteikties skaidri, lai tie būtu 
labi saprotami plašai auditorijai. 

Saglabāšanas pasākumus ir ieteicams izskatīt un vajadzības gadījumā pielāgot, piemēram, 
uz jau veikto pasākumu faktisko rezultātu pamata. Ir svarīgi arī norādīt aplēstās izmaksas un 
pieejamo finansējumu un noteikt termiņu, kādā veiktie saglabāšanas pasākumi ir jāizskata, lai 
izvērtētu to faktisko īstenošanu un piemērotību saglabāšanas mērķu sasniegšanai. 

 
 

16. Kas lemj par to, kādi saglabāšanas pasākumi ir nepieciešami? Vai notiek 
apspriešanās ar ieinteresētajām personām?  

Ieteikums 
Mērķauditorija: plaša sabiedrība, 
meža apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 
20, 24 

Lemt par vajadzīgajiem saglabāšanas pasākumiem ir katras valsts kompetento iestāžu 
pienākums. Dabas direktīvās nav noteikts, kāda veida saglabāšanas pasākumi ir jāīsteno, 
bet tikai norādīts, ka tiem ir jāatbilst teritorijā sastopamo sugu un biotopu ekoloģiskajām 
prasībām. Tas nozīmē, ka katras dalībvalsts ziņā ir izstrādāt un īstenot tāda veida 
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pasākumus, kādus tā uzskata par vispiemērotākajiem un efektīvākajiem savām Natura 2000 
teritorijām.  

Ir vēlams nodrošināt ne tikai to, ka saglabāšanas pasākumi balstās uz pamatīgām 
zināšanām, bet arī to, ka meža apsaimniekotāji vai īpašnieki, kā arī citas ieinteresētās 
personas, piemēram, vietējo pašvaldību vai dabas aizsardzības NVO pārstāvji, aktīvi 
iesaistās vajadzīgo saglabāšanas pasākumu identificēšanā un Natura 2000 
apsaimniekošanas plānu sagatavošanā.  

Ir īpaši ieteicams meža īpašniekus un apsaimniekotājus iesaistīt jau agrīnā konkrētas 
teritorijas saglabāšanas pasākumu izstrādes posmā. Līdzdalība Natura 2000 teritorijas 
saglabāšanas pasākumu plānošanā un sagatavošanā ļauj izmantot viņu speciālās zināšanas 
un paver arī lielisku iespēju viņus aktīvi iesaistīt šo saglabāšanas pasākumu īstenošanā. 
Pašreizējā labā prakse ir nodrošināt visu attiecīgo ieinteresēto personu aktīvu piedalīšanos, 
piemēram, veidojot koordinācijas grupas vai komitejas. 

Laba komunikācija jau no paša sākuma palīdzēs arī rast kompromisus un sinerģijas starp to, 
kas jau paveikts, un to, ko vēl varētu uzlabot. Tādā veidā process varētu kļūt rentablāks un 
mazāk laikietilpīgs. Turklāt būtiski uzlabosies panākumu izredzes, jo dažādas ieinteresētās 
personas tiks rosinātas un pilnvarotas aktīvāk iesaistīties Natura 2000 teritorijas 
apsaimniekošanā un uzņemties par to atbildību. 

Kad saglabāšanas pasākumi ir noteikti, par tiem ieteicams informēt plašu sabiedrību 
(piemēram, tīmekļa vietnēs, vietējā presē, vietējo iestāžu oficiālajos reģistros).  

 
 

17. Kādi saglabāšanas pasākumi ir nepieciešami Natura 2000 mežos? 

Ieteikums 
Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 
19, 20, 21, 23 

Kā norādīts iepriekš, saglabāšanas pasākumu veids ir katrai teritorijai specifisks, un tas ir 
atkarīgs no konkrētajiem apstākļiem katrā teritorijā un tajā sastopamo sugu un biotopu 
ekoloģiskajām prasībām. 

Tāpēc nav iespējams sniegt vispārīgu atbildi par to, kāda veida pasākumi var būt vajadzīgi. 
Var nebūt vajadzīgi nekādi pasākumi, kas nozīmē, ka papildu pasākumi nav jāveic, ir tikai 
jāturpina teritorijas līdzšinējā apsaimniekošana; var būt vajadzīgi vienkārši pasākumi, tādi kā 
nepieļaut traucējumus ap noteiktiem kokiem vairošanās sezonā vai izveidot nelielus 
atvērumus vainagu klājā, lai caur tiem iespīdētu vairāk saules gaismas, vai palielināt 
atmirušās koksnes daudzumu mežā; visbeidzot, tie var būt vērienīgi atjaunošanas pasākumi, 
kas ietver svešzemju sugu pilnīgu likvidēšanu vai apmežotās teritorijas pārstrukturēšanu 
nolūkā dažādot vecumstruktūru un atkal savienot sadrumstalotos biotopus. Dažos gadījumos 
par saglabāšanas pasākumu var uzskatīt arī neiejaukšanos un stingru aizsardzību, jo īpaši 
vecā mežā ar augstu dabiskuma pakāpi (sk. arī 21. jautājumu). 

Šā dokumenta III daļā aprakstītajos gadījuma pētījumos, kā arī citos ziņojumos54 ir sniegta 
virkne piemēru dažādiem saglabāšanas pasākumiem, kas īstenoti atšķirīgos apstākļos visā 
ES.  
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18. Kā izvēlēties starp saglabāšanas pasākumiem, kas varētu labvēlīgi ietekmēt 
konkrētu biotopu vai sugu, taču vienlaikus izraisīt cita biotopa vai sugas 
noplicināšanos? 

Ieteikums 
Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 

Var gadīties, ka konkrēts saglabāšanas pasākums, kas nāk par labu kādai sugai vai 
biotopam, varētu atstāt zināmu nelabvēlīgu ietekmi uz citu sugu vai biotopu. Piemēram, 
lēmums neapsaimniekot daļu meža var veicināt invazīvas sugas izplatīšanos, savukārt ozolu 
biotopu atjaunošana var nelabvēlīgi ietekmēt dažu putnu sugu dzīvotnes. Bieži nākas 
samierināties ar zināmu kompromisu, taču labi pārdomāti saglabāšanas mērķi palīdz pieņemt 
pareizo lēmumu. Ir ieteicams vadīties pēc šiem mērķiem, noskaidrot saglabāšanas 
pasākumu prioritātes attiecīgajā teritorijā un novērtēt, kāda būs iecerēto pasākumu 
iespējamā labvēlīgā un nelabvēlīgā ietekme uz šīm prioritātēm. 

Nereti no kompromisiem var izvairīties vai samazināt tos līdz minimumam, pārdomāti 
izplānojot pasākumu laiku un izraugoties īstenošanas vietu, vai arī nelabvēlīgo ietekmi vienā 
teritorijas daļā kompensējot ar tā paša biotopa vai sugas saglabāšanas pasākumiem citā 
teritorijas daļā. 
 
 

19. Vai dažādās Natura 2000 teritorijās veicamie saglabāšanas pasākumi var būt 
līdzīgi? 

Ieteikums 
Mērķauditorija: meža apsaimniekotāji / 
īpašnieki, iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 2, 4, 19, 21 

Saglabāšanas pasākumi atbilst katrai teritorijai noteiktajiem saglabāšanas mērķiem un 
parasti ir teritorijai specifiski. Tomēr dažādās Natura 2000 teritorijās, kurām ir līdzīgas 
iezīmes un mērķi, var būt nepieciešami līdzīgi pasākumi. Tādos gadījumos var plānot 
kopīgus saglabāšanas pasākumus (piemēram, Natura 2000 apsaimniekošanas plāns var 
aptvert vairākas teritorijas, kurās jāveic līdzīgi pasākumi). 

 
 

20. Kāpēc Natura 2000 meža teritorijās tik liela nozīme ir atmirušai koksnei, veciem 
kokiem, veciem mežiem un daudzveidīgai struktūrai? 

Informācija 
Mērķauditorija: plaša sabiedrība, 
meža apsaimniekotāji / īpašnieki 

Saistītie gadījuma pētījumi (Nr.): 
2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 19 

Atmirusī koksne ir piemērota dzīvotne daudzām apdraudētām vai izzūdošām meža sugām. 
Atmirusi koksne un trūdoši koki ir īpaši svarīgi saproksilofāgajiem kukaiņiem (sugām, kas 
barojas no koksnes) un sugām, kuras tos izmanto patvēruma vietas vai ligzdas ierīkošanai 
(piemēram, dzeņiem vai dažiem maziem zīdītājiem). Ar Biotopu direktīvu un Putnu direktīvu ir 
aizsargāts liels skaits saproksilofāgo sugu un sugu, kas ir atkarīgas no atmirušas koksnes un 
trūdošiem kokiem, piemēram, Cerambyx cerdo, Lucanus Cervus, Osmoderma eremita, 
Rosalia alpina, Dendrocopos major u. c. Par šo jautājumu ir pieejami zinātniski raksti55, 56. 
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Atmirušas koksnes saglabāšana bieži vien ir ļoti svarīga, taču, pieņemot jebkādu lēmumu 
šajā jautājumā, ir jāapsver arī ugunsgrēku risks jutīgās teritorijās. 

Apsaimniekotos mežos vecu koku (t. i., vecāku par 160–200 gadiem) bieži vien nemaz nav, 
jo mežsaimniecības aprites cikls parasti ir īsāks nekā koku dabiskais mūža ilgums un 
dabiskais meža cikls. Tie ir svarīgas dažu apdraudētu vaboļu, ķērpju, sēņu u. c. sugu 
mikrodzīvotnes. Tāpēc, uzturot šādu koku klātbūtni mežā un dodot iespēju vismaz 
atsevišķiem kokiem vai koku grupām sasniegt šādu vecumu, iespējams veicināt minēto sugu 
saglabāšanu. 

Daudzveidīga meža struktūra ar dažādvecuma audzēm, gaišākiem un tumšākiem 
laukumiem, trūdošiem kokiem un atmirušu koksni, nodrošina dzīvotnes daudzām sugām. 

Īpašu uzmanību Natura 2000 tīklā ir pelnījušas vecas mežu audzes. Tajos sastopamas 
daudzas tipiskas meža sugas, kuras nespēj migrēt vai pārņemt jaunus meža gabalus 
kādreizējā lauksaimniecības zemē (piemēram, daudzas bezmugurkaulnieku grupas, daži 
augi un sūnas). Dažās Eiropas daļās joprojām ir sastopami meži ar augstu dabiskuma pakāpi 
(piemēram, veci boreālie meži Ziemeļeiropā). Savukārt citās ES daļās šādi meži veido tikai 
nelielas “salas” apsaimniekotos kompleksos vai aug tikai konkrētos apgabalos, kuros valda 
specifiski ekoloģiskie un sociālie apstākļi, piemēram, Karpatu vai Alpu kalnu reģionos. Tie ir 
īpaši svarīgi Kopienas nozīmes meža biotopu un sugu aizsardzībai. Tāpēc iestādes, meža 
īpašnieki un apsaimniekotāji tiek aicināti aktīvi aizsargāt šādas platības, koncentrējoties uz to 
sniegtajiem nekoksnes ieguvumiem un vajadzības gadījumā pilnībā izmantojot teritorijas 
aizsardzībai pieejamos finansiālos līdzekļus. Tāpat kā visus citus lēmumus par Natura 2000 
mežu apsaimniekošanu, tā arī apsaimniekošanas lēmumus, kas ietekmē atmirušas koksnes, 
vecu koku u. c. klātbūtni, ir lietderīgi pieņemt saskaņā ar pareizi definētiem un teritorijai 
specifiskiem saglabāšanas mērķiem, kas atspoguļo Natura 2000 teritorijā sastopamo biotopu 
un sugu ekoloģiskās prasības. 

 
 

21. Vai neiejaukšanās ir saglabāšanas pasākums, ar ko iespējams sasniegt 
saglabāšanas mērķus Natura 2000 teritorijās? 

Ieteikums 
Mērķauditorija: plaša sabiedrība, 
meža apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 4, 5, 7, 12, 16, 18, 19, 
22 

Apsaimniekošana bez iejaukšanās zināmos apstākļos var būt noderīga metode. Kodolzonu 
neapsaimniekošana dabas saglabāšanas nolūkos būtu jāapsver katrā gadījumā atsevišķi, 
piemēram, ja tajās sastopami īpaši reti vai vērtīgi biotopi un nopietni apdraudētas sugas un ja 
to apsaimniekošana bez iejaukšanās varētu palīdzēt tos saglabāt. Tāpat kā visi citi 
iespējamie saglabāšanas pasākumi Natura 2000 tīklā, arī apsaimniekošanai bez iejaukšanās 
jānotiek saskaņā ar pareizi definētiem un teritorijai specifiskiem saglabāšanas mērķiem. 

Principā apsaimniekošanai bez iejaukšanās ir piemēroti tikai tādi meža biotopi, kuros 
pašreizējam meža augājam ir augsta dabiskuma pakāpe un tas pārstāv vēlīnu sukcesijas 
stadiju. Kopienas nozīmes meža biotopus, kas izveidojušies vēsturiskās un pašreizējās 
apsaimniekošanas rezultātā un neiejaukšanās gadījumā izzustu vai pārveidotos citos meža 
tipos, ir jāturpina aktīvi apsaimniekot. 

Ja neiejaukšanās tiek izmantota kā viens no saglabāšanas pasākumiem, ir jāizvērtē tās 
iespējamās sekas, arī ekonomiskās. 
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22. Kā jāīsteno vajadzīgie saglabāšanas pasākumi un kas par to ir atbildīgs? 

Ieteikums 
Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23 

Kompetentajām iestādēm ir pienākums noteikt, kā vislabāk īstenojami vajadzīgie 
saglabāšanas pasākumi, kas noteikti Natura 2000 teritorijām. Direktīvā ir norādīts tikai tas, ka 
tie var ietvert atbilstošus normatīvus, administratīvus vai līgumiskus pasākumus. Saskaņā ar 
subsidiaritātes principu šo pasākumu izvēle ir atstāta dalībvalstu ziņā.  

Izvēloties vismaz vienu no šīm trim pasākumu kategorijām, dalībvalstis var nodrošināt, ka tiek 
sasniegti Natura 2000 teritoriju saglabāšanas mērķi.  
- Normatīvie pasākumi: tajos parasti ievēro procesuālajos noteikumos paredzēto kārtību, 

un ar tiem var noteikt konkrētas prasības attiecībā uz teritorijā atļautām, ierobežotām vai 
aizliegtām darbībām.  

- Administratīvie pasākumi: ar tiem var noteikt attiecīgos noteikumus, kas reglamentē 
saglabāšanas pasākumu īstenošanu vai citu darbību atļaušanu teritorijā. 

- Līgumiskie pasākumi: ietver līgumus un vienošanās, ko parasti slēdz apsaimniekošanas 
iestādes un zemes īpašnieki vai teritorijas izmantotāji.  

Šo trīs kategoriju starpā nepastāv hierarhija. Dalībvalstis var izvēlēties izmantot Natura 2000 
teritorijā tikai vienu pasākumu kategoriju (piemēram, tikai līgumiskus pasākumus) vai 
pasākumu kombināciju (piemēram, normatīvu un līgumisku pasākumu kombināciju). Vienīgie 
saistošie nosacījumi ir tādi, ka pasākumiem jābūt piemērotiem, lai nepieļautu to biotopu 
noplicināšanos vai novērstu to sugu nozīmīgus traucējumus, kuru dēļ attiecīgā teritorija 
noteikta (Biotopu direktīvas 6. panta 2. punkts), un jāatbilst teritorijā sastopamo biotopu un 
sugu ekoloģiskajām prasībām (Biotopu direktīvas 6. panta 1. punkts). Atkarībā no iesaistīto 
sugu un biotopu saglabāšanās pakāpes šādas ekoloģiskās prasības var sniegties no 
vienkāršas aizsardzības pret noplicināšanos līdz aktīvai ekosistēmas struktūru un funkciju 
atjaunošanai. 

Proaktīvus saglabāšanas vai atjaunošanas pasākumus var panākt, slēdzot līgumiskas 
vienošanās ar meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem, tostarp vienošanās par to, kā tiks 
segtas izmaksas par pasākumiem, kas pārsniedz juridiskos pienākumus. Papildu izmaksu 
segšanai var izmantot atbilstošus fondu līdzekļus, ciktāl tas iespējams, un var kompensēt 
uzlikto ierobežojumu dēļ negūtos ienākumus. Kompensācijas apmērs būs atkarīgs no uzlikto 
ierobežojumu rakstura un faktiskajiem zaudējumiem, kā arī no vietējiem apstākļiem. 

Saskaņā ar lauku attīstības politiku veiktie Natura 2000 un meža vides pasākumi kalpo par 
labu piemēru tam, kā slēgt līgumus un vienošanās ar meža īpašniekiem par meža 
apsaimniekošanu, lai garantētu biotopu un sugu aizsardzību. Natura 2000 pasākumi var segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, kas izriet no Natura 2000 uzliktajiem pienākumiem, 
savukārt meža vides pasākumi var segt izmaksas par papildu saistībām, kas pārsniedz 
pamatprasības. 
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23. Vai meža īpašuma veids un lielums ietekmē tā apsaimniekošanu Natura 2000 
teritorijā? 

Pienākums (P) / ieteikums 
(R) / informācija (I) 

Mērķauditorija: meža 
īpašnieki / apsaimniekotāji, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
20 

(P) No direktīvām izrietošie pienākumi netieši attiecas uz visiem meža īpašniekiem un 
apsaimniekotājiem neatkarīgi no to statusa un īpašuma lieluma Natura 2000 teritorijā, ja vien 
valsts tiesību aktos, ar kuriem transponē direktīvas, nav noteikts citādi. 

(I) Taču saglabāšanas pasākuma veidu ir iespējams pielāgot, lai ņemtu vērā meža īpašuma 
veidu un lielumu. Piemēram, dalībvalstis var izvēlēties izmantot līgumiskas vienošanās ar 
privātiem zemes īpašniekiem un administratīvus vai politiskus pasākumus attiecībā uz 
publiskajiem mežiem, kamēr vien ir iespējams sasniegt saglabāšanas mērķus. 

(I) Izvirzīto saglabāšanas mērķu veidu un vērienīgumu reizēm var ietekmēt arī Natura 2000 
tīklā iekļauto meža platību lielums. Piemēram, lielos valstij piederošos mežos, visticamāk, tiks 
izmantoti apsaimniekotāju rīcībā esošie juridiski līdzekļi un metodes, lai pielāgotu 
mežsaimniecības prakses nolūkā īstenot vērienīgākus saglabāšanas pasākumus. Būdami 
publisko tiesību subjekti, apsaimniekotāji valsts mežu daudzfunkcionālajai lomai var piešķirt 
krietni lielāku prioritāti nekā mazi meža īpašnieki. 

(I) Lielas teritorijas bieži vien arī pieļauj lielāku elastību saglabāšanas pasākumu īstenošanā, 
jo parasti ir vairāk iespēju variēt, kad tiek pieņemts lēmums par to, kur un cik intensīvi 
konkrēti saglabāšanas pasākumi jāīsteno. 

(R) Turpretī darbā ar maziem privātajiem un publiskajiem zemes īpašniekiem (piemēram, 
pašvaldībām) ir jāizmanto atbilstoši resursi to informēšanai, izpratnes vairošanai un 
iesaistīšanai piemērotu pasākumu un mežsaimniecības paņēmienu īstenošanā. Mazu 
īpašnieku grupas koordinēta rīcība var pavērt sinerģiju un ietaupījumu iespējas. 

 
 

24. Kā var iesaistīties vai palīdzēt meža īpašnieki / apsaimniekotāji? 

Ieteikums 
Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 
20, 21, 23 

Meža īpašniekiem un vietējiem meža apsaimniekotājiem ir liela loma Natura 2000 
īstenošanā. Tie pārzina savu īpašumu, un tiem ir liela pieredze praktisku pasākumu 
īstenošanā. Tāpēc tie ir nozīmīgi partneri Natura 2000 veidošanā un sekmīgā īstenošanā.  

Natura 2000 atzīst, ka cilvēki ir neatņemama dabas daļa un ka saglabāšanas mērķu 
sasniegšanā ļoti liela nozīme ir partnerībām. Lai Natura 2000 būtu veiksmes stāsts, roka 
jāpieliek ikvienam – publiskā sektora iestādēm, privātajiem zemes īpašniekiem un 
izmantotājiem, projektu izstrādātājiem, dabas aizsardzības NVO, zinātnes ekspertiem, 
vietējām pašvaldībām un sabiedrībai kopumā. 

Praktiska nozīme ir arī partnerību kaldināšanai un cilvēku apvienošanai. Daudzās 
Natura 2000 teritorijās jau ilgu laiku ir notikusi aktīva zemes izmantošana, kas ir lauku dzīves 
neatņemama daļa. Daudzas teritorijas ir bioloģiski vērtīgas tieši to līdzšinējās 
apsaimniekošanas dēļ, un ir svarīgi nodrošināt, ka šīs darbības tikpat aktīvi tiek turpinātas arī 
nākotnē. 

Tādā veidā Biotopu direktīva atbalsta ilgtspējīgas attīstības un integrētas apsaimniekošanas 
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principu. Tās mērķis ir nevis izbeigt sociālekonomiskās darbības Natura 2000 teritorijās, bet 
gan nodrošināt, ka tās tiek veiktas tā, lai pasargātu un atbalstītu tajās sastopamās vērtīgās 
sugas un biotopus un uzturētu dabas ekosistēmu vispārējo veselīgumu. 

Taču jāatzīmē, ka daži Natura 2000 tīklā iekļautie meži ir veidojušies dabiskos procesos ar 
minimālu cilvēka iejaukšanos vai vispār bez tās, un to apsaimniekošanā būtu jācenšas 
saglabāt to augsto dabiskuma pakāpi. 

Biotopu direktīvā ir noteikts rīcības satvars un izklāstīti vispārīgie sasniedzamie mērķi, taču 
tas, kā vislabāk apsaimniekot katru Natura 2000 teritoriju, ir jāizlemj katrai dalībvalstij, 
apspriežoties ar vietējām ieinteresētajām personām. Īpaši svarīgi ir vietējām 
apsaimniekošanas problēmām rast vietējus risinājumus, vienlaikus tiecoties sasniegt kopīgo 
mērķi uzturēt vai atjaunot Kopienas nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu saglabāšanās 
stāvokli. 

 
 

25. Vai ir pieejami rīki, ar kuriem iespējams veicināt saglabāšanas pasākumu 
īstenošanu, palielināt ieinteresēto personu informētību un spējas? 

Ieteikums Mērķauditorija: iestādes 
Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 
17, 18, 19, 21, 23, 24 

Lai būtu iespējams sekmīgi īstenot Natura 2000, ir svarīgi veidot vietējās spējas, kas 
vajadzīgas Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanai. Kompetentajām nacionālajām vai 
reģionālajām iestādēm ir ieteicams sniegt konsultāciju pakalpojumus, kas pieejami visām 
Natura 2000 apsaimniekošanas plānu un saglabāšanas pasākumu īstenošanā iesaistītajām 
personām. Dažas dalībvalstis jau sniedz šādus pakalpojumus. 

Līdzdalīga plānošana nozīmē, ka visām ieinteresētajām personām tiek sniegta svarīga 
informācija un tiek pavērtas iespējas veikt starpdisciplināras un tehniski labi pamatotas 
darbības. Jautājuma uztvere ir atkarīga no pieejamās informācijas daudzuma un kvalitātes. 
Tālab vispirms tiek apzinātas mērķa grupas, un pēc tam veikta ad hoc informācijas 
plānošana, paredzot dažādus, katrai grupai piemērotus rīkus un materiālus. Ir svarīgi 
novērtēt grupas izpratni par Natura 2000 un mežiem un novērst visus iespējamos 
pārpratumus šajā sakarā. 

Natura 2000 bioģeogrāfiskais process “Sadarbība Natura 2000 tīklā” [Working Together in 
Natura 2000] ir izveidots ar mērķi veicināt informācijas un paraugprakses apmaiņu 
Natura 2000 apsaimniekošanas jomā un aktivizēt sadarbību starp dalībvalstīm un 
reģioniem57. No ES fondiem, jo īpaši no ELFLA, bet arī no LIFE un citām finansēšanas 
programmām, ir pieejami finanšu līdzekļi, kas izmantojami, lai palielinātu spējas īstenot 
piemērotus saglabāšanas pasākumus, kuros iesaistījušās galvenās vietējās ieinteresētās 
personas, piemēram, lauksaimnieki un meža īpašnieki. 
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 Plašāka informācija par šo procesu pieejama Natura 2000 komunikācijas platformā: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm.
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4.5. Uzdevums nepieļaut Natura 2000 teritoriju noplicināšanos 
 

Jautājumi 
26. Ko praksē nozīmē nepieļaut teritorijas noplicināšanos? 
27. Vai pastāvošajai meža apsaimniekošanas praksei ir jābūt saskaņā ar Natura 2000 

teritorijas saglabāšanas mērķiem? 
28. Kas ir atbildīgs par nenoplicināšanas pienākuma izpildi un tās verifikāciju? 

 
 

26. Ko praksē nozīmē nepieļaut teritorijas noplicināšanos? 

Juridisks pienākums (P) / 
ieteikums (R) / informācija (I) 

Mērķauditorija: meža 
īpašnieki / apsaimniekotāji, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 7, 13, 17, 19, 20, 22 

(P) Biotopu direktīvas 6. panta 2. punktā dalībvalstīm ir noteikta prasība veikt attiecīgus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nepieļautu to dabisko biotopu noplicināšanos un to sugu 
būtiskus traucējumus, kuru dēļ attiecīgā teritorija ir noteikta. Putnu direktīvas 4. panta 
4. punktā ir prasīts nepieļaut kaitējumu putnu sugu dzīvotnēm. 

Meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem, protams, ir jāievēro visas juridiski saistošās 
normas, kas šajā sakarā pieņemtas nacionālā, reģionālā vai vietējā līmenī (piemēram, 
atļaujas saņemšanas procedūras). 

 Attiecīgie pasākumi, kas jāveic dalībvalstīm, var attiekties ne vien uz tīšu rīcību, bet 
aptvert arī notikumus, kas varētu izcelties nejauši (ugunsgrēks, plūdi utt.), ja vien šādi 
notikumi ir paredzami un ir iespējams veikt piesardzības pasākumus, kas spētu mazināt 
teritorijai draudošo risku. Traucējumi, kas ir daļa no dabiskās ekosistēmu dinamikas, nav 
uzskatāmi par noplicināšanos. 

 Prasība dalībvalstīm veikt attiecīgus pasākumus neattiecas tikai uz antropogēnām 
darbībām, bet aptver arī dažas dabiskas pārmaiņas, kas varētu izraisīt teritorijā 
sastopamo sugu un biotopu saglabāšanās stāvokļa pasliktināšanos. Piemēram, daļēji 
dabiskos biotopos notiekošas dabiskās sukcesijas gadījumā būtu jāveic pasākumi, lai šo 
procesu apturētu, ja tas varētu negatīvi ietekmēt sugas vai biotopus, kuru dēļ attiecīgā 
teritorija ir noteikta (Tiesas spriedums lietā C-06/0458). Šī norma nav piemērojama, ja 
procesu nevar ietekmēt ar aktīvu apsaimniekošanu (piemēram, klimata pārmaiņu izraisīta 
noplicināšanās). 

 Šī prasība attiecas arī uz darbībām, kas teritorijā veiktas pirms tās iekļaušanas 
Natura 2000 tīklā. Tas nozīmē, ka īstenotās darbības var nākties aizliegt vai mainīt, ja tās 
rada kaitīgu ietekmi uz teritoriju (Tiesas spriedums lietā C-404/0959). 

 Vajadzības gadījumā dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka attiecīgi pasākumi ar mērķi 
nepieļaut noplicināšanos tiek veikti arī ārpus teritorijām, ja pastāv risks, ka tajās 
sastopamie biotopi vai sugas varētu ciest no kaitīgas ietekmes. 

 Pasākumi, kas vajadzīgi, lai nepieļautu teritorijas noplicināšanos, būtu jāīsteno pirms 
acīm redzamu noplicināšanās simptomu parādīšanās (Tiesas spriedums lietās C-
355/9060 un C-117/0061). 
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=lv&num=C-6/04. 
59

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=lv&num=C-404/09. 
60

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355. 
61

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=lv&num=C-117/00. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=lv&num=C-6/04
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=lv&num=C-404/09
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=lv&num=C-117/00
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Praksē tas nozīmē, ka Natura 2000 mežos nav pieļaujamas nekādas darbības, kas 
nelabvēlīgi ietekmē aizsargājamo biotopu ekoloģisko struktūru un funkcijas vai dzīvotņu 
piemērotību aizsargājamo sugu vajadzībām (piemēram, vairošanās, atpūtas vai barošanās 
vietas), kā arī darbības, kas varētu radīt būtiskus aizsargājamo sugu traucējumus, jo īpaši to 
vairošanās, atpūtas vai barošanās laikā.  

(I)/(R) Tas, vai konkrēta darbība faktiski izraisīs teritorijas noplicināšanos, ir atkarīgs arī no 
teritorijas vispārējā ekoloģiskā stāvokļa un tajā sastopamo sugu un biotopu saglabāšanās 
pakāpes. Ja nelabvēlīga ietekme ir iespējama, jāveic profilaktiski pasākumi. Ja par konkrēta 
pasākuma ietekmi rodas šaubas, jāievēro piesardzīga pieeja. 

(R) Tāpēc vienmēr ir ieteicams analizēt katru gadījumu atsevišķi.  

Piemēram, kailcirte mazā Natura 2000 teritorijā, kas iekļaušanai tīklā izraudzīta ozolu meža 
dēļ, visticamāk, tiks uzskatīta par noplicināšanu, savukārt šī pati darbība lielā Natura 2000 
teritorijā, ko veido galvenokārt lielas ozolu audzes, visticamāk, neradīs būtisku kaitējumu vai 
pat nāks par labu dažām sugām, kuru dēļ teritorija ir noteikta.  

Jāņem vērā arī mežsaimniecības pasākumu iespējamā netiešā ietekme. Kādu vietu 
mežizstrāde var ietekmēt labvēlīgi, piemēram, ļaujot vairāk gaismai sasniegt augsni vai 
likvidējot nevēlamas sugas, taču citā vietā tā varētu novest pie aizsargājama biotopa 
struktūras un funkciju pasliktināšanās (jo tā var izraisīt augsnes sablīvēšanos, ietekmēt 
hidroloģiskos apstākļus, dabisko atjaunošanos vai trūdēšanas procesus utt.). 

(I) Nav pieļaujams, piemēram, nocirst koku, kurā ir melnā stārķa ligzda, nosusināt purvainas 
meža zemes un pavasarī gāzt kokus tiešā ērgļa ligzdas tuvumā.  

(R) Lai nodrošinātu, ka mežsaimniecības darbības tiek veiktas veidā, kas novērš ES nozīmes 
sugu traucējumus vai ES nozīmes biotopu noplicināšanos, meža apsaimniekošanas plānu 
izstrādē var paredzēt attiecīgus pasākumus, ierobežojumus vai limitus.  

(I) Turklāt var būt nepieciešami daži profilaktiski pasākumi, kuru mērķis ir nepieļaut 
noplicināšanos, ko izraisa ārēji faktori vai riski, piemēram, meža ugunsgrēki vai slimības. 
Dažos boreālajos mežos ugunsgrēkiem ir īpaša loma bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanā, tāpēc tie nav uzskatāmi par noplicināšanos. 

(I) Dažās ES valstīs un reģionos ir pieejami norādījumi par to, kā novērst mežsaimniecības 
pasākumu iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz ES nozīmes biotopiem un sugām. Šādi 
norādījumi lieti noder meža apsaimniekošanā gan Natura 2000 teritorijās, gan ārpus tām (sk., 
piemēram, kādu no minētajiem gadījuma pētījumiem). 

(R) Kompetentajām vietējām, reģionālajām un nacionālajām iestādēm ir jāpārliecinās par to, 
ka meža īpašnieki un apsaimniekotāji ir labi informēti par pasākumiem, kas ir plānoti vai 
ieviesti konkrētā teritorijā. Natura 2000 mežu īpašniekiem un apsaimniekotājiem ir jāzina, ka 
dažas darbības var tikt reglamentētas. Viņiem pašiem ir jāinteresējas par spēkā esošajiem 
noteikumiem, bet šaubu gadījumā jāsazinās ar kompetentajām iestādēm. 
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27. Vai pastāvošajai meža apsaimniekošanas praksei ir jābūt saskaņā ar Natura 2000 
teritorijas saglabāšanas mērķiem? 

Juridisks pienākums (P) / 
ieteikums (R) 

Mērķauditorija: meža 
īpašnieki / apsaimniekotāji, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 1, 2, 3, 5, 8, 17, 18, 20 

(P) Jā. Saskaņā ar Biotopu direktīvas 6. panta 2. punktu ir jānovērš to biotopu noplicināšanās 
un to sugu būtiski traucējumi, kuru dēļ teritorija ir noteikta. Tas attiecas arī uz darbībām, kas 
teritorijā veiktas jau pirms tās iekļaušanas Natura 2000 tīklā. Ja šāda darbība Natura 2000 
teritorijā izraisa to dabisko biotopu noplicināšanos vai to sugu traucējumus, kuru dēļ teritorija 
ir noteikta, ir jāveic attiecīgi pasākumi, kuru mērķis ir apturēt noplicināšanos saskaņā ar 
Biotopu direktīvas 6. panta 2. punktu, un/vai proaktīvi saglabāšanas pasākumi, kas noteikti 
saskaņā ar 6. panta 1. punktu. Nelabvēlīgā ietekme atkarībā no situācijas jāizbeidz, vai nu 
apturot darbību, vai veicot tās ietekmes mazināšanas pasākumus. Var paredzēt zināmus 
ekonomiskus stimulus vai kompensāciju, ja no meža īpašniekiem prasītie centieni pārsniedz 
parasto ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas praksi. 

Piemēram, var gadīties, ka dažu attiecīgajā teritorijā ligzdojošu putnu sugu dēļ nākas pielāgot 
mežsaimniecības operāciju grafiku, lai novērstu sugu traucējumus jutīgos periodos, vai 
ierobežot noteiktas mežsaimniecības darbības īpaši jutīgos apgabalos, lai novērstu teritorijā 
sastopamo biotopu vai dabisko iezīmju noplicināšanos. 

(R) No otras puses, ja pašreizējā meža apsaimniekošanas prakse rada labvēlīgu ietekmi, tā ir 
jāveicina vai jāoptimizē tā, lai palielinātu meža apsaimniekošanas devumu saglabāšanas 
mērķu sasniegšanā. 
 

 

28. Kas ir atbildīgs par nenoplicināšanas pienākuma izpildi un tās verifikāciju? 

Juridisks pienākums Mērķauditorija: iestādes 
Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 

Saskaņā ar Biotopu direktīvas 6. panta 2. punktu par attiecīgajiem pasākumiem, kas 
vajadzīgi, lai Natura 2000 teritorijās novērstu biotopu noplicināšanos un būtiskus sugu 
traucējumus, atbild dalībvalstis. Tām būtu jāizveido īpašs, saskanīgs un pilnīgs juridiskais 
režīms, kas spēj nodrošināt attiecīgo teritoriju faktisku aizsardzību. Šim nolūkam var nepietikt 
tikai ar administratīviem vai brīvprātīgiem pasākumiem vien. 

Turklāt nacionālo vai reģionālo kompetento iestāžu pienākums ir pārliecināties par to, vai 
pasākumi, kuru mērķis ir novērst noplicināšanos un būtiskus traucējumus, tiek pienācīgi 
izpildīti. Noplicināšanās vai traucējuma novērtēšanas atskaites punkts ir biotopu un sugu 
saglabāšanās pakāpe brīdī, kad teritoriju ierosināts noteikt par Kopienas nozīmes teritoriju. 
Tā jānovērtē salīdzinājumā ar sākotnējiem apstākļiem, kas aprakstīti Natura 2000 datu 
standartveidlapā. Vajadzības gadījumā dalībvalstis var informēt Eiropas Komisiju par to, ka 
teritorijas datu standartveidlapa zināmu iemeslu dēļ (piemēram, labāku zinātnisko zināšanu 
vai dabiskās attīstības dēļ) ir jāatjaunina. Ja Komisija to akceptē, atjauninātā datu 
standartveidlapa kļūst par jauno iespējamas noplicināšanās vai traucējuma novērtēšanas 
atskaites punktu. Noplicināšanās gadījumā būs jāveic atjaunošana. 
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4.6. Meža apsaimniekošanas prakse un Natura 2000 prasības 
 

Jautājumi 
29. Vai meži Natura 2000 tīklā ir jāapsaimnieko tikai dabas saglabāšanas nolūkos? 
30. Vai ar meža apsaimniekošanu, kas atbilst ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas 

kritērijiem, pietiek, lai izpildītu Natura 2000 prasības? 
31. Vai Natura 2000 teritorijas statusa piešķiršana vienmēr nozīmē to, ka līdzšinējā meža 

apsaimniekošanas praksē jāievieš izmaiņas? 
32. Ja mežs ir sertificēts, vai ar to pietiek, lai izpildītu Natura 2000 prasības? 
33. Vai Natura 2000 apsaimniekošanas plānā var iekļaut arī mežkopības pasākumus? 
34. Vai Natura 2000 saglabāšanas mērķus un pasākumus var integrēt jau esošos meža 

apsaimniekošanas plānos? 
35. Kādas priekšrocības sagādā Natura 2000 apsaimniekošanas plānu un meža 

apsaimniekošanas plānu integrēšana? 
36. Vai esošie meža apsaimniekošanas plāni jāpielāgo, lai ņemtu vērā esošos Natura 2000 

apsaimniekošanas plānus? 
37. Ne visiem mežiem ir meža apsaimniekošanas plāns vai līdzvērtīgs instruments. Vai 

Natura 2000 teritorijā ir obligāti vajadzīgs kompetentās iestādes apstiprināts meža 
apsaimniekošanas plāns? 

38. Meži ir dinamiskas ekosistēmas, kas tiek apsaimniekotas ilgā laika periodā. Kā šo 
specifiku var savienot ar Natura 2000 saglabāšanas mērķiem? 

39. Meža apsaimniekošana reizēm ir atkarīga arī no svešzemju sugām. Vai tas ir saderīgs ar 
Natura 2000 prasībām? 

40. Klimata pārmaiņas, visticamāk, būtiski ietekmēs mežus. Vai ar meža apsaimniekošanas 
pasākumiem var mazināt klimata pārmaiņu ietekmi, kas skar Natura 2000 biotopu? 

41. Kādā mērā jāņem vērā “citas kokaugiem klātas zemes” (krūmāji, klinšaini apgabali utt.) 
vai nemeža biotopi? 

42. Kas notiek, ja dažādiem ES nozīmes biotopiem vai sugām vienā teritorijā ir pretrunīgi 
saglabāšanas mērķi? 

43. Kā rīkoties gadījumos, kad Natura 2000 teritorijās konstatē slimības vai kaitēkļus, kas var 
radīt būtisku ekonomisko ietekmi (piemēram, mizgrauži, priežu koksnes nematode)? 

44. Vai Natura 2000 teritorijā drīkst izbūvēt meža ceļus? 
45. Vai Natura 2000 teritorijās ir atļautas kailcirtes? 
46. Kā rīkoties, ja Natura 2000 teritorijā tiek konstatēti jauni I pielikumā minēti biotopi? 
47. Kā rīkoties ar sekundāriem I pielikumā minētiem biotopiem, kurus dabiski aizstāj cits 

meža biotops? 

 
 

29. Vai meži Natura 2000 tīklā ir jāapsaimnieko tikai dabas saglabāšanas nolūkos? 

Informācija Mērķauditorija: plaša sabiedrība, 
meža apsaimniekotāji / 
īpašnieki, iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 

Nebūt nē, Natura 2000 mežus var apsaimniekot ar mērķi nodrošināt ne vien dabas 
aizsardzību, bet arī daudzas citas funkcijas, piemēram, koksnes ieguvi, medības, atpūtu utt. 
Taču Natura 2000 teritorijā ietilpstoša meža apsaimniekošanā vienmēr ir jāievēro teritorijas 
specifiskie saglabāšanas mērķi un aktīvi jāveicina to sasniegšana. Ja Natura 2000 teritorija 
pārklājas ar dabas rezervātu vai nacionālo parku, mežus galvenokārt apsaimnieko dabas 
saglabāšanas nolūkā, ievērojot attiecīgos valsts tiesību aktus. 

Natura 2000 teritoriju rezultatīvai apsaimniekošanai ir vajadzīga cieša sadarbība starp 
kompetentajām dabas aizsardzības un meža nozares iestādēm, publiskiem un privātiem 
meža īpašniekiem, citām interešu grupām un NVO. Lai Natura 2000 mežu apsaimniekošana 
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būtu sekmīga, ir ļoti svarīgi panākt atbilstošas vienošanās, tiecoties ievērot ieinteresēto 
personu likumīgās intereses un atlīdzināt ikvienu brīvprātīgu devumu saglabāšanas mērķu 
sasniegšanā. 

 
 

30. Vai ar meža apsaimniekošanu, kas atbilst ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas 
kritērijiem, pietiek, lai izpildītu Natura 2000 prasības? 

Ieteikums Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 

Ne vienmēr. Pat ja Forest Europe kritēriji, ko izmanto ziņošanai par ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu, ietver meža ekosistēmu bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu, 
saglabāšanu un atbilstošu palielināšanu, tie var nebūt pietiekami detalizēti, lai aptvertu 
atsevišķu Natura 2000 teritoriju specifiskos saglabāšanas mērķus. Tādos gadījumos 
ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas vispārīgos principus un kritērijus var nākties papildināt 
ar Natura 2000 specifiskajām prasībām, kas formulētas daudz sīkāk. 
 
 

31. Vai Natura 2000 teritorijas statusa piešķiršana vienmēr nozīmē to, ka līdzšinējā 
meža apsaimniekošanas praksē jāievieš izmaiņas?  

Ieteikums Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 8, 9, 19, 20 

Ne vienmēr. Teritorijas iekļaušana Natura 2000 tīklā nenozīmē, ka sistemātiski jāievieš 
izmaiņas esošajās mežsaimniecības darbībās. Tas lielā mērā ir atkarīgs no teritorijas.  

Vairākās teritorijās tieši pašreizējā meža apsaimniekošanas prakse ir galvenais iemesls, kura 
dēļ konkrēts biotops vai suga ir labā saglabāšanās stāvoklī. Tādos gadījumos ir svarīgi gādāt 
par to, lai šāda prakse tiktu turpināta arī nākotnē un, iespējams, pat izvērsta citos apgabalos. 
Daudzi daļēji dabiski meža biotopi, piemēram, dehesas vai Skandināvijas kokiem apaugušās 
ganības, ir veidojušās tieši tradicionālās apsaimniekošanas prakses rezultātā, tāpēc tā 
jāturpina. 

Savukārt citos gadījumos pašreizējās darbības var nākties zināmā mērā pielāgot vai 
ierobežot, lai sasniegtu konkrētas teritorijas saglabāšanas mērķus. Izmaiņas meža 
apsaimniekošanā var būt nepieciešamas, piemēram, lai uzlabotu biotopu ekoloģisko kvalitāti 
(atmirušas koksnes apjomu, vecu koku skaitu utt.) vai palielinātu konkrēta biotopa platību, 
veicot atjaunošanu (sk. arī 12. un 27. jautājumu).  

Daudzu meža biotopu saglabāšanās stāvoklis ir slikts (sk. 2. pielikumu), tāpēc meža 
apsaimniekošanas praksē var būt vajadzīgas izmaiņas, lai to stāvokli uzlabotu. Natura 2000 
teritorijas ir būtiskas ES sastopamo biotopu un sugu labvēlīga saglabāšanās stāvokļa 
sasniegšanai, un ir ļoti svarīgi tās apsaimniekot tā, lai būtu iespējams sasniegt šo mērķi. 
Teritorijai specifiski saglabāšanas mērķi un pasākumi ir vajadzīgi, lai ikviena teritorija 
visoptimālākajā veidā sekmētu šā mērķa sasniegšanu. 
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32. Ja mežs ir sertificēts, vai ar to pietiek, lai izpildītu Natura 2000 prasības? 

Informācija Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 

Meža sertifikācija (FSC, PEFC) – brīvprātīgs, uz tirgu orientēts instruments – ietver prasību 
mežos uzturēt un/vai uzlabot bioloģisko daudzveidību un labus saglabāšanās rādītājus, un 
tas nozīmē arī prasību ņemt vērā aizsargājamu sugu klātbūtni un īstenot attiecīgus 
pasākumus (piemēram, atstāt mežā atmirušu koksni un vecus kokus). Prasot ievērot zemes 
izmantošanas plānus, saglabāšanas instrumentus un tiesību aktus, tā var sekmēt arī 
Natura 2000 teritorijas saglabāšanas mērķu sasniegšanu. Tomēr sertifikācijas kritēriji parasti 
ir ļoti vispārīgi formulēti (nevis teritorijai specifiski). Tas nozīmē, ka tie nenodrošina 
sistemātisku atbilstību specifiskajiem Natura 2000 teritorijas saglabāšanas mērķiem. 

 
 

33. Vai Natura 2000 apsaimniekošanas plānā var iekļaut arī mežkopības pasākumus?  

Ieteikums  Mērķauditorija: meža 
īpašnieki / apsaimniekotāji, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 8, 10, 11 

Jā, ja meža apsaimniekošanas plāna nav, piemēram, attiecībā uz meža platībām, kas 
sadalītas vairākos īpašumos, Natura 2000 apsaimniekošanas plāns var paredzēt dažus 
mežkopības pasākumus, kā arī citas funkcijas un pakalpojumus konkrētā apgabalā, 
piemēram, atpūtu, ūdens aizsardzību, ainaviskus aspektus utt. Tādā gadījumā ikviens 
pasākums, kas nav obligāti nepieciešams teritorijas apsaimniekošanai saglabāšanas nolūkā, 
bet ir iekļauts apsaimniekošanas plānā, būtu jāizstrādā tā, lai tas nevarētu radīt būtisku 
nelabvēlīgu ietekmi uz teritoriju. Ideālā gadījumā par to būtu jāpārliecinās caurskatīšanas 
posmā, un tās rezultāti jādokumentē apsaimniekošanas plānā. 

No otras puses, meža apsaimniekošanas plāns var kalpot arī par Natura 2000 
apsaimniekošanas plānu, ja tajā ir integrēti Natura 2000 mērķi (sk. 34. jautājumu). Arī šajā 
gadījumā mežsaimniecības pasākumi, kas nav domāti teritorijas apsaimniekošanai 
saglabāšanas nolūkā, būtu jācaurskata, lai izslēgtu iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz 
teritoriju, un šīs caurskatīšanas rezultāti būtu jādokumentē apsaimniekošanas plānā. Gan 
tad, ja parastie meža apsaimniekošanas pasākumi ir integrēti Natura 2000 
apsaimniekošanas plānos, gan tad, ja Natura 2000 saglabāšanas pasākumi ir integrēti meža 
apsaimniekošanas plānos, ir vajadzīga cieša sadarbība starp kompetentajām dabas 
aizsardzības un meža nozares iestādēm un ieinteresētajiem meža īpašniekiem un 
apsaimniekotājiem. 

 
 

34. Vai Natura 2000 saglabāšanas mērķus un pasākumus var integrēt jau esošos meža 
apsaimniekošanas plānos? 

Ieteikums  Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 2, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 19, 
20 

Meža apsaimniekošanas plāniem un Natura 2000 apsaimniekošanas plāniem ne vienmēr ir 
tie paši uzdevumi un mērķi, un parasti atšķiras arī to juridiskais pamats. Natura 2000 
apsaimniekošanas plānu izstrāde ir kompetento dabas aizsardzības iestāžu pienākums, 
savukārt meža apsaimniekošanas plāna izstrāde ir meža īpašnieka vai apsaimniekotāja 
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pienākums. Atkarībā no attiecīgajiem valsts noteikumiem meža apsaimniekošanas plānam 
var būt vajadzīgs oficiāls kompetentās iestādes apstiprinājums. Ja mežam, kas daļēji vai 
pilnībā iekļauts Natura 2000 tīklā, jau ir izstrādāts vai ir jāizstrādā meža apsaimniekošanas 
plāns un ja tas ir juridiski un praktiski iespējams, var būt lietderīgi attiecīgos Natura 2000 
saglabāšanas mērķus un pasākumus integrēt šajā plānā. 

Meža apsaimniekošanas plānam parasti ir stratēģiskā daļa un operacionālā daļa, un tas var 
aptvert daudzus aspektus, sākot no ekonomiskiem aspektiem, tādiem kā koksnes ieguve un 
citu produktu ražošana, un beidzot ar atpūtu un dabas aizsardzību. Šis plašais un elastīgais 
mērķu un darbību spektrs parasti paver pietiekami lielas iespējas iestrādāt tajā Natura 2000 
mērķus un pasākumus, sevišķi tad, ja tas ir liels valsts mežs vai vienam tiesību subjektam 
piederošs īpašums. 

Meža apsaimniekošanas plāni var kalpot arī par meža tiesisko valdījumu darījumdarbības 
plāniem, un tajos var būt iekļauta privāta konfidenciāla informācija. Tādā gadījumā relevanto 
informāciju par Natura 2000 var iekļaut atsevišķā meža apsaimniekošanas plāna pielikumā. 

Plānu integrēšana kļūst sarežģītāka, ja runa ir par daudziem (maziem) meža īpašumiem ar 
dažādiem īpašniekiem (no kuriem daudziem meža apsaimniekošanas plāns nav 
nepieciešams) vai ja Natura 2000 teritorijas robežas un īpašuma robežas nesakrīt. Lai 
nepieļautu teritorijas noplicināšanos, mežs jebkurā gadījumā ir jāapsaimnieko tādā veidā, kas 
ir saderīgs ar teritorijai noteiktajiem saglabāšanas mērķiem un pasākumiem, kuri iekļauti 
Natura 2000 apsaimniekošanas plānā, ja tāds izstrādāts. 

Vairākas dalībvalstis ir sagatavojušas vadlīnijas, noteikumus vai citus norādījumus, kuru 
nolūks ir sekmēt Natura 2000 vajadzību integrēšanu meža apsaimniekošanas plānošanā (sk. 
arī 33. jautājumu un saistītos gadījuma pētījumus). 

 
 

35. Kādas priekšrocības sagādā Natura 2000 apsaimniekošanas plānu un meža 
apsaimniekošanas plānu integrēšana? 

Ieteikums  Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 2, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 19, 
20 

Natura 2000 saglabāšanas mērķu un pasākumu integrēšana meža apsaimniekošanas plānā 
var sagādāt daudzējādus ieguvumus visiem iesaistītajiem aktoriem, lai arī sākumā tam var 
būt vajadzīga papildu izpēte un konsultācijas. Vissvarīgākais ir tas, ka šādas integrēšanas 
rezultātā meža īpašnieki un apsaimniekotāji ikdienā varēs izmantot tikai vienu dokumentu, 
nevis gan Natura 2000 apsaimniekošanas plānu, gan meža apsaimniekošanas plānu. 
Vienlaikus tas palīdzēs nodrošināt labāku saskaņotību starp dažādiem politikas mērķiem, 
novērst iespējamos konfliktus īstenošanas posmā, kā arī izvairīties no liekām izmaksām. 
Turpinājumā sīkāk iztirzāts jautājums, vai labāk izmantot vienu plānu, kurā integrēti visi 
aspekti, vai tomēr divus. 

Meža apsaimniekošanas plāni, kuros integrēti Natura 2000 mērķi, ir arī ļoti noderīgs rīks, ar 
ko piesaistīt to īstenošanai tik ļoti nepieciešamos finanšu resursus, jo šādā gadījumā ar vienu 
plānu ir iespējams sasniegt vairākus politikas mērķus. Īpaši lietderīgi tas var būt gadījumos, 
kad tiek izmantots ES finansējums, kas pieejams no struktūrfondiem, lauku attīstības fonda 
vai LIFE (pārskats par iespējamajiem ES finansējuma avotiem pieejams dokumenta I daļas 
1.2.2. iedaļā). 

Vēl viena liela priekšrocība, ko sagādā integrēts apsaimniekošanas plāns, ir tāda, ka tas 
palīdz novērst visas potenciālās nelabvēlīgās ietekmes uz attiecīgo Natura 2000 teritoriju. Ja 
to var faktiski panākt, pierādīt un dokumentēt, veicot plānā iekļauto pasākumu objektīvu 
caurskatīšanu, svarīgs ieguvums ir tas, ka nav jāveic ne plāna, ne atsevišķu 
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apsaimniekošanas pasākumu ietekmes pilns pienācīgs novērtējums, kas prasīts Biotopu 
direktīvas 6. panta 3. punktā. 

Piemēram, ja kokmateriālu ieguves projekts nav obligāti nepieciešams teritorijas 
apsaimniekošanai saglabāšanas nolūkā, tas – viens pats vai kopā ar citiem plāniem vai 
projektiem – varētu radīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz teritoriju. Ja šādas ietekmes 
iespējamību nav iespējams izslēgt, jāveic tā pienācīgs novērtējums saskaņā ar Biotopu 
direktīvas 6. panta 3. punktu. Integrētos meža apsaimniekošanas plānos parasti ir iekļautas 
mežizstrādes operācijas, kas var nebūt vajadzīgas teritorijas saglabāšanas mērķu 
sasniegšanai, bet ir vajadzīgas citu mērķu sasniegšanai (piemēram, kokmateriālu ieguvei, 
medību platību apsaimniekošanai, atpūtai, ugunsgrēku profilaksei, augsnes aizsardzībai). 
Pasākumiem, kas iekļauti integrētā meža apsaimniekošanas plānā, vajadzētu būt 
izstrādātiem tā, lai novērstu vai līdz nebūtiskam līmenim samazinātu jebkādu nelabvēlīgu 
ietekmi uz teritoriju. Ja ievērota šāda piesardzība, pastāv vien niecīga iespēja, ka potenciālā 
nelabvēlīgā ietekme, ko tie varētu radīt, arī kopā ar citiem plāniem vai projektiem, netiks 
atklāta jau caurskatīšanas posmā un joprojām būs jāveic pilns pienācīgs novērtējums 
saskaņā ar 6. panta 3. punktu. Dažos gadījumos koksnes ieguve var labvēlīgi ietekmēt 
teritorijas saglabāšanas mērķu sasniegšanu (piemēram, veicināt Kopienas nozīmes biotopa 
dabisku atjaunošanos, likvidēt nevēlamas koku sugas utt.). 

Jāuzsver, ka visiem pasākumiem, kas nav obligāti nepieciešami teritorijas apsaimniekošanai 
saglabāšanas nolūkā, bet ir iekļauti integrētajā apsaimniekošanas plānā, ir jābūt izstrādātiem 
tā, lai tie – ne vieni paši, ne kopā ar citiem plāniem vai projektiem – nevarētu radīt būtisku 
nelabvēlīgu ietekmi uz teritoriju, un ka tie šajā ziņā ir jācaurskata un caurskatīšanas rezultāts 
jādokumentē apsaimniekošanas plānā (sk. 33. un 34. jautājumu). 

Ideālais gadījums būtu viens integrēts plāns, kurā iekļauti gan Natura 2000, gan meža 
apsaimniekošanas mērķi. Izņēmuma gadījumos (viens meža tiesiskais valdījums, kas atbilst 
vienai Natura 2000 teritorijai) Natura 2000 teritorijas apsaimniekošanas plānu un meža 
apsaimniekošanas plānu var bez problēmām apvienot vienā dokumentā. Ja šādu dokumentu 
ir apstiprinājusi kompetentā dabas aizsardzības iestāde, tas pilda Natura 2000 
apsaimniekošanas plāna funkciju. Tomēr lielākajā daļā gadījumu būs vajadzīgi divi atsevišķi 
dokumenti: no vienas puses, Natura 2000 apsaimniekošanas plāns (visai Natura 2000 
teritorijai), kas parasti aptver vairākus meža tiesiskos valdījumus, un, no otras puses, vairāki 
meža apsaimniekošanas plāni, kas izstrādāti vairākiem tiesiskajiem valdījumiem. Visos 
gadījumos šajos meža apsaimniekošanas plānos ir jāievēro nenoplicināšanas prasība, kas 
noteikta Biotopu direktīvas 6. panta 2. punktā. Ideālā gadījumā tajos jāiekļauj arī proaktīvi 
Natura 2000 teritorijas saglabāšanas mērķi (integrēti meža apsaimniekošanas plāni). 
Atsevišķiem koksnes ieguves projektiem Natura 2000 teritorijās ir jābūt izstrādātiem tā, lai 
novērstu vai līdz nebūtiskam līmenim samazinātu jebkādu negatīvu ietekmi uz teritoriju. Ja 
būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz teritoriju nav iespējams izslēgt caurskatīšanas posmā, vienmēr 
jāveic pienācīgs novērtējums. 
 
 

36. Vai esošie meža apsaimniekošanas plāni jāpielāgo, lai ņemtu vērā esošos 
Natura 2000 apsaimniekošanas plānus?  

Ieteikums  Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes  

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 4, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20 

Principā nav pienākuma pielāgot esošos meža apsaimniekošanas plānus, kamēr vien tajos 
iekļautie pasākumi neizraisa to biotopu vai sugu dzīvotņu noplicināšanos, kuru dēļ 
Natura 2000 teritorija ir noteikta, vai nerada būtiskus traucējumus šādām sugām. 

Tomēr esošos plānus var nākties pielāgot, ja tajos ir iekļauti mežkopības vai citi pasākumi, 
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kas nav saderīgi ar teritorijas specifiskajiem saglabāšanas mērķiem. Ja esošā meža 
apsaimniekošanas plānā nav ņemti vērā saglabāšanas mērķi un pasākumi, kuri pieņemti, 
izstrādājot Natura 2000 apsaimniekošanas plānu, kas attiecas uz to pašu mežu, tad būtu ļoti 
vēlams plānu pārskatīt. Lai mežkopības pasākumi veicinātu Natura 2000 saglabāšanas 
mērķu sasniegšanu, iespēju robežās būtu jāizmanto sinerģija. Taču Natura 2000 mērķu un 
pasākumu integrēšana esošajos mežu apsaimniekošanas plānos var pagaidīt līdz nākamajai 
plānotajai atjaunināšanai ar nosacījumu, ka esošajā plānā iekļautās darbības neizraisa 
aizsargājamo biotopu noplicināšanos vai nerada aizsargājamo sugu traucējumus 
Natura 2000 teritorijā. 

Ja attiecīgās saglabāšanas prasības, kas atbilst teritorijas saglabāšanas mērķiem, ir pilnībā 
integrētas meža apsaimniekošanas plānā tādā veidā, kas novērš jebkādu nelabvēlīgu 
ietekmi uz aizsargājamām sugām un biotopiem, un ja plānā ietvertie mežsaimniecības 
pasākumi iespēju robežās proaktīvi veicina teritorijas saglabāšanas mērķu sasniegšanu, 
parasti vajadzētu nonākt pie secinājuma, ka plāns, visticamāk, neradīs būtisku nelabvēlīgu 
ietekmi uz teritoriju. Šādu secinājumu var izdarīt tikai uz objektīvu argumentu pamata un pēc 
tam, kad ir caurskatītas visas iespējamās plāna ietekmes uz Natura 2000 teritoriju. 
Caurskatīšanas rezultātus ir ieteicams dokumentēt apsaimniekošanas plāna pielikumā. Tādā 
gadījumā pienācīgs plāna novērtējums nav nepieciešams. Lai uzzinātu vairāk par to, vai uz 
meža apsaimniekošanas plānu ir vai nav jāattiecina 6. panta 3. punkta procedūra, sk. arī 
57. jautājumu.  

 
 

37. Ne visiem mežiem ir meža apsaimniekošanas plāns vai līdzvērtīgs instruments. Vai 
Natura 2000 teritorijā ir obligāti vajadzīgs kompetentās iestādes apstiprināts meža 
apsaimniekošanas plāns?  

Ieteikums Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.):  

Saskaņā ar ES direktīvām Natura 2000 mežiem nav obligāti vajadzīgs meža 
apsaimniekošanas plāns. Pienākums izstrādāt MAP lielā mērā ir atkarīgs no katrā dalībvalstī 
spēkā esošajiem noteikumiem. Vairākās dalībvalstīs tos prasa izstrādāt mežiem, kas 
pārsniedz noteiktu lielumu, vai konkrētiem meža tipiem. 

Tomēr ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā dalībvalstis ir aicinātas “līdz 2020. gadam 
visiem valsts īpašumā esošajiem mežiem un privātajiem meža īpašumiem, kas pārsniedz 
noteiktu lielumu (tas jānosaka dalībvalstīm vai reģioniem un jāiekļauj savās lauku attīstības 
programmās) un saņem finansējumu saskaņā ar ES lauku attīstības politiku, izstrādāt meža 
apsaimniekošanas plānus vai līdzvērtīgus instrumentus, kas atbilst ilgtspējīgas meža 
apsaimniekošanas principiem (IMA), lai panāktu izmērāmu uzlabojumu to sugu un dzīvotņu 
aizsardzības statusā, kuri ir atkarīgi no mežsaimniecības vai kurus tā ietekmē, un saistītu 
ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanā salīdzinājumā ar ES 2010. gada bāzes līniju”62.  

Turklāt ELFLA regulā 2014.–2020. gadam (Regula (ES) Nr. 1305/2013) noteikts, ka 
gadījumos, kad meži pārsniedz noteiktu lielumu, atbalstu dažiem mežsaimniecības 
pasākumiem var saņemt ar nosacījumu, ka tiek uzrādīts meža apsaimniekošanas plāns vai 
līdzvērtīgs instruments, kas ir saskaņā ar ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu (kā norādīts 
iepriekš). 
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38. Meži ir dinamiskas ekosistēmas, kas tiek apsaimniekotas ilgā laika periodā. Kā šo 
specifiku var savienot ar Natura 2000 saglabāšanas mērķiem? 

Ieteikums Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 22 

Parasti Natura 2000 saglabāšanas mērķi tiek noteikti, pienācīgi ņemot vērā meža ekosistēmu 
dinamisko raksturu. Bieži vien tieši šīs dinamiskās īpašības ir tās, kas palīdz nodrošināt plaša 
ar mežu saistītu sugu klāsta izdzīvošanu, jo īpaši lielās vienlaidu meža platībās. 

Tādēļ Natura 2000 teritorijas noteikšana nav uzskatāma par mēģinājumu saglabāt konkrētā 
mežā un konkrētā laikā valdošo situāciju, kaut gan daži daļēji dabiskie meži ir aktīvi 
jāapsaimnieko, lai nepieļautu dabisko sukcesiju. Saglabāšanas mērķi nav domāti tam, lai par 
katru cenu noturētu konkrētu situāciju neatkarīgi no dabiskās attīstības. Dabiskajai attīstībai ir 
jābūt neatņemamai daļai no ekoloģiskajiem faktoriem, uz kuru pamata tiek noteikti 
saglabāšanas mērķi un pasākumi. Mežkopības cikls (meža atjaunošana, retināšana, 
pieaugušu koku vai audžu nociršana) var būt savienojams ar šādu dinamisku pieeju, lai gan 
nereti pašreizējā prakse ir nedaudz jāpielāgo (piemēram, lai saglabātu vecus kokus vai 
audzes). 

Reizumis ir nepieciešama arī situācijas “iesaldēšana”, lai ilgtermiņā saglabātu daļēji dabisku 
biotopu, kas ir atkarīgs no konkrētiem apsaimniekošanas pasākumiem. 

Šo ekoloģisko faktoru, kā arī mērķa sugu un biotopu saglabāšanās pakāpes regulārs 
monitorings un izvērtēšana ļaus vajadzības gadījumā pielāgot teritorijas saglabāšanas 
mērķus un pasākumus. 

Tomēr dinamisku pieeju apsaimniekošanā ir vieglāk īstenot lielās Natura 2000 teritorijās, 
nevis mazās teritorijās, kuru robežas bieži vien novilktas ap aizsargājamo biotopu faktiski 
aizņemto platību. Ir svarīgi izstrādāt arī ainavas monitoringa shēmu, ar ko problemātiskas 
tendences dabas procesos varētu vienlaikus konstatēt visās attiecīgajās konkrēta reģiona 
Natura 2000 teritorijās. 

 
 

39. Meža apsaimniekošana reizēm ir atkarīga arī no svešzemju sugām. Vai tas ir 
saderīgs ar Natura 2000 prasībām? 

Ieteikums Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 4, 11, 14, 15 

Koku sugu izvēle Natura 2000 teritorijā un pakāpe, līdz kādai dažu sugu klātbūtne var būt 
labvēlīga vai nelabvēlīga, ir atkarīga no to sugu un biotopu ekoloģiskajām prasībām, kuru dēļ 
teritorija ir noteikta, un no teritorijas saglabāšanas mērķiem. Teritorijās, kuru saglabāšanas 
mērķis ir uzlabot konkrēta biotopa vai sugas saglabāšanās pakāpi, viens no saglabāšanas 
pasākumiem var būt svešzemju sugas aizņemtās platības samazināšana, piemēram, lai 
atjaunotu dabiskā biotopa vai tā struktūras nepārtrauktību. 

No otras puses, teritorijās, kurās mērķis ir uzturēt mežu pašreizējo stāvokli un sugu izplatību, 
esošās svešzemju sugas tajās var palikt tik ilgi, kamēr vien tas nekavē teritorijas 
saglabāšanas mērķu sasniegšanu. Šādas situācijas varētu būt iespējamas lielās Natura 2000 
teritorijās, kurās sastopamas nepārtrauktas autohtonu meža platības ar pietiekami 
dinamiskām īpašībām un kompleksu struktūru, lai uzturētu Kopienas nozīmes sugas un 
biotopus labā stāvoklī. 

Tomēr kopumā svešzemju koku sugu introdukcijai Natura 2000 teritorijās būtu jāpieiet 
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piesardzīgi un būtu jāizvērtē to iespējamā ietekme. Labas kvalitātes meža biotopa aizstāšana 
ar svešzemju sugu plantāciju, visticamāk, nebūs saderīga ar teritorijas saglabāšanas 
mērķiem. 

 
 

40. Klimata pārmaiņas, visticamāk, būtiski ietekmēs mežus. Vai ar meža 
apsaimniekošanas pasākumiem var mazināt klimata pārmaiņu ietekmi, kas skar 
Natura 2000 biotopu? 

Ieteikums Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 

Meža biotopu saglabāšanās pakāpes vai stāvokļa uzlabošanai, kas panākta ar piemērotu 
meža apsaimniekošanu, būs tieša labvēlīga ietekme arī uz meža ekosistēmu noturību, tātad 
arī to spēju tikt galā ar klimata pārmaiņu radītajām sekām (pielāgošanās). Adaptīvu 
apsaimniekošanas stratēģiju mērķis ir stiprināt mežu noturību pret nākotnē gaidāmajām 
pārmaiņām, piemēram, uzlabojot meža struktūru, novēršot fragmentāciju un dažkārt dodot 
priekšroku koku sugām, kas ir vislabāk piemērotas prognozētajiem apstākļiem. Meži var 
veicināt klimata pārmaiņu mazināšanu, uzkrājot oglekli. Šim nolūkam var palielināt audžu 
krāju, saglabāt atmirušo koksni un nodrošināt oglekļa daudzumu augsnē. Ūdens režīma 
aizsardzība vai vajadzības gadījumā atjaunošana purvainos mežos palīdzēs novērst kūdras 
slāņa noplicināšanos un CO2 emisijas no kūdras augsnēm, kurās aug meži. Tomēr šīs 
apsaimniekošanas stratēģijas vienmēr jāizmanto piesardzīgi, lai neizmainītu saglabājamo 
meža biotopu dabiskās īpašības un sastāvu.  

Jauns uzsvars uz klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām ir vērojams ES fondos, 
piemēram, ELFLA un jaunajā vides un klimata programmā LIFE, kas atbalsta pasākumus, 
kuri šajā sakarā veicami mežos. Saskaņā ar ELFLA noteikumiem dalībvalstīm vismaz 30 % 
no fonda kopējā ieguldījuma katrā lauku attīstības programmā jāiztērē par klimata pārmaiņu 
mazināšanu un pielāgošanos tām, kā arī par vides jautājumiem. Šim nolūkam būtu jāizmanto 
agrovides un klimata maksājumi, bioloģiskās lauksaimniecības maksājumi, maksājumi 
apgabaliem, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi, maksājumi mežsaimniecībai, 
maksājumi par Natura 2000 teritorijām un atbalsts ieguldījumiem, kas saistīti ar klimatu un 
vidi. 

 
 

41. Kādā mērā jāņem vērā “citas kokaugiem klātas zemes” (krūmāji, klinšaini apgabali 
utt.) vai nemeža biotopi?  

Ieteikums Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 4, 18 

Natura 2000 meži bieži vien ietver arī “citas kokaugiem klātas zemes” (kokiem apaugušas 
ganības, krūmājus, virsājus utt.), no kurām dažas ir I pielikumā minēti biotopi, kam jānosaka 
Natura 2000 teritorija. Ja teritorija ir noteikta šāda biotopa dēļ vai ja biotops ir svarīgs citai ES 
nozīmes sugai, kas nav saistīta ar mežu, arī tam būs jānosaka konkrēti saglabāšanas mērķi 
un pasākumi. 

Ja tas tā nav, šo biotopu apsaimniekošanā nav obligāti jācenšas uzturēt vai uzlabot to 
saglabāšanās pakāpi teritorijā, kamēr vien šāda apsaimniekošana neietekmē teritorijas 
saglabāšanas mērķus vai jebkādu citu aizsardzības režīmu nacionālā, reģionālā vai vietējā 
līmenī.  
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42. Kas notiek, ja dažādiem ES nozīmes biotopiem vai sugām vienā teritorijā ir 
pretrunīgi saglabāšanas mērķi? 

Ieteikums Mērķauditorija: meža apsaimniekotāji / 
īpašnieki, iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 

Var gadīties, ka viena teritorijā sastopama ES nozīmes biotopa vai sugas saglabāšanas 
mērķi ir pretrunā cita biotopa vai sugas saglabāšanas mērķiem. Piemēram, varētu būt 
vēlams paplašināt kāda meža biotopa areālu, taču tad varētu izzust teritorijā esošais virsājs. 

Šādi potenciāli konflikti ir jāizskata un jāatrisina jau tad, kad tiek noteikti teritorijas 
saglabāšanas mērķi, un šajā procesā ir jāņem vērā katra teritorijā sastopamā biotopa vai 
sugas relatīvā nozīme vispārējā mērķa – panākt labvēlīgu saglabāšanās stāvokli visā ES un 
dalībvalstu bioģeogrāfiskajos reģionos – sasniegšanā. Ir jāapsver visas iespējas rast 
piemērotus, savstarpēji izdevīgus kompromisus (sk. arī 18. jautājumu). 

 
 

43. Kā rīkoties gadījumos, kad Natura 2000 teritorijās konstatē slimības vai kaitēkļus, 
kas var radīt būtisku ekonomisko ietekmi (piemēram, mizgrauži, priežu koksnes 
nematode)? 

Juridisks pienākums (P) / 
ieteikums (R) / informācija (I) 

Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 

(R) Plānojot fitosanitāros pasākumus Natura 2000 teritorijās, ir jāņem vērā teritorijas 
saglabāšanas mērķi, un pasākumi jāizstrādā tā, lai nelabvēlīgā ietekme uz aizsargājamajām 
sugām un biotopiem tiktu novērsta vai samazināta līdz nebūtiskam līmenim. 

(P) Ikvienam fitosanitārajam pasākumam, kas nav nepieciešams teritorijas apsaimniekošanai 
saglabāšanas nolūkā, bet varētu būtiski ietekmēt teritoriju, ir nepieciešams pienācīgs 
novērtējums saskaņā ar Biotopu direktīvas 6. panta 3. punktu (sk. arī 57. jautājumu). Ja 
novērtējums ir negatīvs, pasākumu var atļaut tikai saskaņā ar Biotopu direktīvas 6. panta 
4. punkta nosacījumiem (nav alternatīva risinājuma, pasākums jāīsteno sevišķi svarīgu 
sabiedrības interešu labā, vajadzīgi kompensācijas pasākumi, jāsniedz informācija Eiropas 
Komisijai, jāsaņem Komisijas atzinums, ja sastopamas prioritāras sugas vai biotopi). 

(I) Dabiskos mežos dažas slimības vai kukaiņu masveida savairošanās var būt daļa no 
svarīgiem ekoloģiskiem procesiem mežā un nodrošināt struktūras un funkcijas, kas ir 
nozīmīgas tajā sastopamajām sugām. Šādus faktorus ne vienmēr vajadzētu sistemātiski 
apkarot, jo īpaši lielās Natura 2000 teritorijās, izņemot gadījumus, kad to nelabvēlīgā 
ekoloģiskā vai sociālekonomiskā ietekme nepārprotami pārsniedz potenciālo labvēlīgo 
ekoloģisko ietekmi. Jāatceras arī tas, ka dabiskie traucējumi parasti darbojas lielā mērogā, un 
vietējā mērogā to ietekme var būt nelabvēlīga pat tad, ja ainavas līmenī tie ir vēlami. 

(P) Ja saskaņā ar Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK63 un jo īpaši tās 
16. panta 3. punkta ceturto teikumu Natura 2000 mežā ir jāveic ārkārtas pasākumi pret 
augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu izplatību Savienībā, ir jāizmanto atbilstoši 
riska pārvaldības pasākumi, kas var ietvert uzņēmīgu augu izciršanu nelielā apmērā. Tādā 
gadījumā vienmēr jāgādā par to, lai attiecīgā kaitīgā organisma vai organismu izplatīšanās 
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riska mazināšana būtu līdzvērtīga tai, kādu bija paredzēts panākt ar atbilstošo īstenošanas 
pasākumu64. 

(R) Fitosanitāro pasākumu un iespējamo kompensācijas pasākumu izstrāde iepriekš būtu 
jāapspriež ar nacionālajām kompetentajām iestādēm. Izņēmuma gadījumos, kad 
Natura 2000 saglabāšanas mērķu dēļ fitosanitāros pasākumus veikt nedrīkst un tāpēc meža 
īpašnieks cieš ievērojamus zaudējumus, dalībvalstij ir ieteicams apsvērt iespēju izmaksāt 
atbilstošu finansiālo kompensāciju, izmantojot pieejamos ES vai valsts fondus. 

 
 

44. Vai Natura 2000 teritorijā drīkst izbūvēt meža ceļus? 

Informācija (I) / juridisks 
pienākums (P) / ieteikums 
(R) 

Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 19 

(I) Meža ceļi bieži vien ir izšķirošais elements, kas ļauj nodrošināt ekonomiski dzīvotspējīgu 
meža apsaimniekošanu. Dažos gadījumos tie var pat veicināt teritorijas saglabāšanu 
(piekļuve, kas vajadzīga, lai īstenotu saglabāšanas pasākumus, nodrošinātu 
ugunsapsardzību utt.). Tomēr dažkārt tiem var būt nozīmīga tieša vai netieša ietekme uz 
sugām un/vai biotopiem, kuru dēļ teritorija ir noteikta. 

(P) Tāpat kā citos līdzīgos projektos, arī ceļu būves gadījumā atsauces punktam ir jābūt 
teritorijas saglabāšanas mērķiem. Ir ļoti ieteicams ceļa izbūvi jau no paša sākuma plānot tā, 
lai nepieļautu vai mazinātu jebkādu iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz biotopiem un sugām, 
kuru dēļ teritorija ir noteikta. Ja šādas piesardzīgas pieejas dēļ ir pietiekams pamats uzskatīt, 
ka ceļa būvniecība neradīs būtisku ietekmi uz teritorijas integritāti, ņemot vērā teritorijas 
saglabāšanas mērķus, vai ka tā šo mērķu sasniegšanu pat sekmēs, ceļu drīkst izbūvēt, pirms 
tam neveicot pilnu pienācīgu novērtējumu. Šādu secinājumu var izdarīt tikai uz objektīvu 
argumentu pamata un pēc tam, kad ir caurskatītas visas iespējamās projekta ietekmes uz 
Natura 2000 teritoriju. 

(R) Caurskatīšanas rezultātus ieteicams dokumentēt, lai vajadzības gadījumā uz tiem vēlāk 
varētu atsaukties. Tas pats attiecas uz jebkuru meža ceļa projektu, kas ir daļa no MAP 
(integrēta vai neintegrēta), kuram kopumā vēl nav veikta caurskatīšana vai par kura ietekmi 
uz Natura 2000 teritoriju nav veikts pienācīgs novērtējums. 

(P) Pienācīgs novērtējums saskaņā ar Biotopu direktīvas 6. panta 3. punktu vienmēr būs 
nepieciešams gadījumos, kad iespējamu būtisku ceļa ietekmi uz teritoriju nevar izslēgt (sk. 
arī 57. jautājumu). 

 
 

45. Vai Natura 2000 teritorijās ir atļautas kailcirtes? 

Ieteikums Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 4, 19 

Arī šajā gadījumā atsauces punktam ir jābūt teritorijas saglabāšanas mērķiem. Kailcirtes var 
negatīvi ietekmēt dažus specifiskus biotopus vai meža sugas, sevišķi tos, kam vajadzīgs 
nepārtraukts meža segums, taču tās var nākt par labu citām ar Putnu direktīvu un Biotopu 
direktīvu aizsargājamām sugām vai biotopiem. Katrs gadījums ir jāanalizē atsevišķi. Analīzē 
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būtu jāņem vērā konkrētās teritorijas saglabāšanas mērķi, biotopi un sugas, kuras ietekmēs 
plānotā kailcirte, jaunais biotops vai biotopi, kas aizstās izcirstos (arī cita teritorijā esošo 
biotopu attīstības stadija vai struktūra), izcērtamās platības relatīvā nozīme utt. Par Kopienas 
nozīmes biotopiem runājot, ja saskaņā ar 17. panta ziņojumiem to pašreizējā platība jau 
tagad ir zemāka par valstij vai bioģeogrāfiskajam apgabalam noteiktajām labvēlīga 
saglabāšanās stāvokļa atsauces vērtībām, kailcirtes, visticamāk, būs pretrunā konkrētās 
teritorijas saglabāšanas mērķiem, kam šādā situācijā būtu jāatspoguļo virsmērķis sasniegt 
labvēlīgu saglabāšanās stāvokli plašākā mērogā. 

No procedurālā skatpunkta raugoties, arī kailcirtes projektam, līdzīgi kā citiem plāniem vai 
projektiem, būs vajadzīgs pienācīgs novērtējums saskaņā ar 6. panta 3. punktu, ja iespējamu 
būtisku ietekmi uz Natura 2000 teritoriju nevarēs izslēgt (sk. 44. un 57. jautājumu). 

 
 

46. Kā rīkoties, ja Natura 2000 teritorijā tiek konstatēti jauni I pielikumā minēti biotopi? 

Ieteikums Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 

Meža apsaimniekošana ir dinamisks ilgtermiņa process. Dažu meža apsaimniekošanas 
pasākumu rezultātā var rasties jauns I pielikumā minēts biotops. Piemēram, ja Natura 2000 
teritorijā tiek nocirsta egļu audze, kas aug skābā augsnē, pēc tās var izveidoties Eiropas 
sausais virsājs (biotopa kods 4030). Vai šo jauno biotopu vajadzētu aizsargāt, vai arī ļaut tam 
dažu gadu laikā pārveidoties jaunā mežaudzē (piemēram, bērzu vai egļu audzē)? Atbildi uz 
šo jautājumu palīdzēs rast teritorijas saglabāšanas mērķi.  

Ja teritorija sākotnēji noteikta arī sauso virsāju saglabāšanai, papildu biotopa parādīšanās ir 
jāizsver atkarībā no attiecīgajiem saglabāšanas mērķiem. To var darīt vai nu dinamiskā 
aspektā, pareizi plānojot kailcirtes, kas nodrošina pietiekamu biotopa platību teritorijā, vai 
statiskā aspektā (veicot konkrētus pasākumus, lai nepieļautu apmežošanos un saglabātu 
sausos virsājus attiecīgajā vietā), ja ir vērojams šāda biotopa būtisks iztrūkums. Ja jaunais 
biotops nav bijis viens no biotopiem, kuru dēļ teritorija sākotnēji noteikta (biotops vai sugas 
dzīvotne), tad tas (vai attiecīgās sugas) ir jāiekļauj datu standartveidlapā, un ir jāizstrādā 
konkrēti saglabāšanas mērķi šim biotopam vai attiecīgajām sugām. Tas, vai būs vajadzīgi 
konkrēti saglabāšanas pasākumi, būs atkarīgs no šo mērķu būtības. Ja jaunā biotopa vai 
sugas dzīvotnes klātbūtne nav būtiska teritorijas galveno mērķu sasniegšanai vai 
Natura 2000 tīkla vienotībai, tas būs atspoguļots teritorijas saglabāšanas mērķos. Tādā 
gadījumā īpaši saglabāšanas pasākumi jaunajam biotopam nebūs vajadzīgi (sk. arī 18. un 
42. jautājumu). 
 
 

47. Kā rīkoties ar sekundāriem I pielikumā minētiem biotopiem, kurus dabiski aizstāj 
cits meža biotops? 
Ieteikums Mērķauditorija: meža īpašnieki / 

apsaimniekotāji, iestādes 
Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 

Daudzi Natura 2000 biotopi ir atkarīgi no cilvēka iejaukšanās. Cilvēka neiejaukšanās 
gadījumā šādi sekundārie biotopi spontāni pārveidojas par citu biotopu (kas var būt un var 
nebūt Kopienas nozīmes biotops), kas varētu būt tuvāks potenciālajai dabiskajai veģetācijai, 
taču nav biotops, kas teritorijā bija sastopams tās noteikšanas brīdī. Piemēram, daži 
I pielikumā minētie biotopi (piemēram, daži ozolu meži – I pielikumā minētie biotopi 9160, 
9170, 9190) ir attīstījušies, pateicoties konkrētiem mežkopības pasākumiem (piemēram, 
atvasāju audzēšanai). Ja apsaimniekošanas prakse tiek mainīta (piemēram, vairs neaudzē 
atvasājus), var gadīties, ka sākotnējo biotopu pakāpeniski aizstāj jauns biotops (piemēram, 
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dižskābaržu mežs). Tāpat dažas kokiem apaugušas ganības var pārveidoties mežos, ja 
noganīšana tiek pārtraukta. 

Lēmums par to, kā rīkoties ar šādiem biotopiem, ir jāpieņem, ņemot vērā attiecīgajai teritorijai 
noteiktos saglabāšanas mērķus. Ideālā gadījumā šiem mērķiem jābūt izvirzītiem, 
pamatojoties uz analīzi par teritorijas relatīvo nozīmi un potenciālu teritorijā faktiski 
sastopamo biotopu saglabāšanā, ņemot vērā to saglabāšanās stāvokli reģionā, valstī vai 
bioģeogrāfiskajā apgabalā.  

Ja konstatēts, ka konkrēts biotops attiecīgajā teritorijā ir jāsaglabā vai pat jāatjauno, 
kompetentās iestādes ziņā ir noteikt saglabāšanas pasākumus, kas vajadzīgi, lai nepieļautu 
cita biotopa izveidošanos. 

Ja viens no saglabāšanas mērķiem ir pāreja uz citu biotopu, piemēram, tāpēc, ka šis cits 
biotops atbilst teritorijas dabiskajai veģetācijai, iejaukšanās, kas pārtrauktu šā biotopa 
izveidošanos, nav vajadzīga, lai gan dažos gadījumos tas varētu būt I pielikumā minēts 
biotops. Citiem vārdiem sakot, ja vien jauna biotopa izveidošanās atbilst konkrētās teritorijas 
saglabāšanas mērķiem, tā parasti netiks uzskatīta par noplicināšanos Biotopu direktīvas 
6. panta 2. punkta nozīmē (sk. arī 18., 26., 42. un 46. jautājumu). 

 
 
 

4.7. Natura 2000 teritoriju saglabāšanas un apsaimniekošanas finansēšana 
 

Jautājumi 
48. Vai Natura 2000 saglabāšanas pasākumi vienmēr ir saistīti ar izmaksām? 
49. Cik kopumā izmaksā Natura 2000 tīkla apsaimniekošana? 
50. Kas ir atbildīgs par tīkla finansējuma nodrošināšanu? Vai ir pieejami ES fondi, kas 

atbalsta Natura 2000 apsaimniekošanu saglabāšanas nolūkā? 
51. Vai ES Lauku attīstības regulā ir paredzēti īpaši pasākumi Natura 2000 atbalstam? 
52. Vai ES Lauku attīstības regulā ir paredzēti citi pasākumi, ar kuriem varētu papildināt 

Natura 2000 finansējumu? Kas var izmantot šo finansējumu? 
53. Vai papildu izmaksas vai negūtie ienākumi ir jāsedz tikai meža īpašniekiem / 

apsaimniekotājiem? 
54. Vai Natura 2000 apsaimniekošanas pasākumu izmaksas vienmēr jākompensē finansiāli? 
55. Kādi ES instrumenta LIFE pasākumi ir pieejami, lai palīdzētu finansēt saglabāšanas 

pasākumus Natura 2000 teritorijās esošajos mežos? 
56. Vai nacionālā vai reģionālā līmenī ir pieejamas citas Natura 2000 finansēšanas iespējas 

un stimuli? 

 
NB! Pilns pārskats par Natura 2000 teritorijām pieejamo ES finansējumu sniegts šā 

dokumenta I daļas 1.2.2. iedaļā. 
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48. Vai Natura 2000 saglabāšanas pasākumi vienmēr ir saistīti ar izmaksām? 

Ieteikums Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 3, 4, 5, 8, 10, 11, 
14,18, 20, 21, 22, 23 

Ne vienmēr. Tas lielā mērā ir atkarīgs no pasākuma veida un konkrētās vietas, kurā tas tiek 
īstenots. Daži saglabāšanas pasākumi nerada nekādas izmaksas vai ienākumu 
samazinājumu, bet dažus citus bez papildu izmaksām vai ienākumu zaudējumiem var viegli 
iekļaut ikdienas apsaimniekošanas darbībās (piemēram, sugu sastāvs mežaudzēs, kuru 
pašreizējais sastāvs ir ekonomiski un ekoloģiski ilgtnespējīgs, tiek mainīts, ieviešot 
produktīvas koku sugas, kas atbilst dabiskajai veģetācijai, vai vienkārši tiek gādāts par to, ka 
tiek turpināta pašreizējā meža apsaimniekošanas prakse, ja ir pierādījies, ka tā palīdz 
sasniegt vai uzturēt teritorijā sastopamu sugu un biotopu labu saglabāšanās pakāpi). 

Daži saglabāšanas pasākumi īsākā vai ilgākā laikā var radīt arī zināmus ekonomiskus 
ieguvumus (piemēram, labākas medību iespējas, mazāki medījamo sugu nodarītie bojājumi, 
labākas makšķerēšanas iespējas upēm labvēlīgākas mežkopības rezultātā, lielāka tūristu 
interese, dabai nekaitīgākas un lētākas mežkopības metodes, uzlaboti augsnes apstākļi utt.).  

Tomēr neizbēgami būs arī tādi saglabāšanas pasākumi, kas rada izmaksas, jo to veikšanai 
nepieciešams papildu darbaspēks, vajadzīgas jaunas investīcijas jaunā infrastruktūrā vai 
aprīkojumā vai to rezultātā samazinās īpašniekam pieejamās komerciālās iespējas. Tie 
jāizvērtē katrā gadījumā atsevišķi. 

Natura 2000 apsaimniekošanas plānos ir ļoti ieteicams norādīt katra konkrētajai teritorijai 
paredzētā saglabāšanas pasākuma īstenošanas izmaksu aplēses, kā arī izpētīt visas 
iespējas saņemt vietējo, nacionālo un ES finansējumu gan no publiskiem, gan no privātiem 
avotiem. Ir ieteicams izpētīt arī iespējas izmantot novatoriskas pašfinansēšanas shēmas 
(tādas kā Natura 2000 produktu pārdošana, ekotūrisms, maksājumi par ūdens kvalitātes 
saglabāšanu utt., sk. piemērus 49. jautājumā). 

 
 

49. Cik kopumā izmaksā Natura 2000 tīkla apsaimniekošana?  

Informācija Mērķauditorija: plaša sabiedrība, 
meža apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes  

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 

Visās 28 ES dalībvalstīs Natura 2000 tīklā iekļauto teritoriju rezultatīvai apsaimniekošanai un 
atjaunošanai ir nepieciešami lieli finansiālie ieguldījumi. 2007. gadā Komisija bija aplēsusi, ka 
27 ES dalībvalstīm tīklā esošo teritoriju apsaimniekošanai un atjaunošanai būs nepieciešami 
5,8 mljrd. eiro gadā. Taču dažādu ES instrumentu izmantojums līdz šim ir bijis ievērojami 
mazāks par Natura 2000 finansiālajām vajadzībām, ko noteikušas dalībvalstis, un sedz tikai 
20 % šo vajadzību65. 

Tomēr daudzējādie sociālekonomiskie ieguvumi, ko sagādā tīklā iekļautās teritorijas, lielā 
mērā atsver šīs izmaksas. Natura 2000 teritorijām ir ne vien izšķirošā loma Eiropas 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā, tās arī sniedz sabiedrībai virkni citu ekosistēmas 
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ieguvumu un pakalpojumu. Saskaņā ar neseniem Komisijas pētījumiem ieguvumi no 
teritorijām Natura 2000 tīklā tiek lēsti 200–300 mljrd. eiro gadā66. 

Lai arī šie rādītāji ir tikai sākotnējā aplēse, jau provizoriskie rezultāti liecina, ka ekonomiskie 
ieguvumi sabiedrībai no Natura 2000 tīkla ir nesalīdzināmi lielāki par izmaksām, kas saistītas 
ar šā svarīgā resursa apsaimniekošanu un aizsardzību, un tā ir tikai neliela daļa no 
potenciālajiem ieguvumiem. 

Precīza izmaksu un ieguvumu attiecība, protams, ir atkarīga no daudziem faktoriem, tostarp 
teritoriju atrašanās vietas un zemes izmantojuma tajās, tomēr līdz šim gūtie pierādījumi 
liecina par to, ka labi apsaimniekots Natura 2000 tīkls ar uzviju kompensēs ar tā uzturēšanu 
saistītās izmaksas. 

Natura 2000 sniegto ekonomisko ieguvumu piemēri  

TŪRISMS  

Natura 2000 tīkls jau daudzviet ir izrādījies par nozīmīgu vietējās ekonomikas virzītājspēku, kas piesaista tūristus, 
kuru tēriņi nāk par labu vietējai ekonomikai. Lēš, ka Natura 2000 teritoriju apmeklētāju izdevumi ir aptuveni 50–
85 mljrd. eiro gadā (2006). Ja ņem vērā tikai to apmeklētāju izdevumus, kas apmeklē tieši Natura 2000 tīklā 
iekļautās teritorijas (nevis jebkādas dabas teritorijas), tie 2006. gadā svārstījās 9–20 mljrd. eiro robežās un ir 
radušies aptuveni 350 miljonos apmeklētājdienu. 

Kopējie izdevumi, kas rodas tūrisma un atpūtas nozarē, ļauj saglabāt 4,5–8 miljonus pilna laika darbvietu. 
Ieguvumi, ko rada apmeklētāji, kurus piesaista tieši Natura 2000 teritorijas, ļautu saglabāt 800 000–2 miljonus 
pilna laika darbvietu. Salīdzinājumam: ES-27 dalībvalstu tūrisma nozarē kopumā ir apmēram 13 miljoni pilna laika 
darbvietu (2008). Turklāt aizsargājamās teritorijas var sniegt papildu ieguvumus vietējai un reģionālajai 
ekonomikai, piesaistot investīcijas un uzlabojot vietas reputāciju un dzīves kvalitāti. 

ŪDENS  

Naudu var ietaupīt, izmantojot dabas sniegtās iespējas un samazinot ūdens attīrīšanas un ūdensapgādes 
izmaksas. Ūdens attīrīšana un ūdensapgāde ir svarīgi ekosistēmas pakalpojumi, kurus nodrošina dabiskas 
ekosistēmas, arī Natura 2000 tīklā iekļautās aizsargājamās teritorijas. Vairākas lielas Eiropas pilsētas, tostarp 
Minhene, Berlīne, Vīne, Oslo, Madride, Sofija, Roma un Barselona, gūst labumu no ūdens filtrēšanas dabiskā 
ceļā. Šīs pašvaldības ietaupa naudu, ko tās tērētu ūdens attīrīšanai, jo šo darbu paveic ekosistēmas. Ietaupījumus 
var novirzīt patērētājiem, samazinot komunālo pakalpojumu izmaksas ES iedzīvotājiem. 

Informācija no četrām Eiropas pilsētām – Berlīnes, Vīnes, Oslo un Minhenes – uzskatāmi parāda labumu, ko 
iespējams gūt no aizsargājamām teritorijām ūdens attīrīšanas un ūdensapgādes ziņā. Izmantojot “ieguvumu 
pārnešanas” metodi, iespējams aprēķināt, ka ikgadējie ekonomiskie ieguvumi no ūdens attīrīšanas ir 7–16 milj. 
eiro un no ūdensapgādes 12–91 milj. eiro vienai pilsētai. Vidējais ieguvums no ūdens attīrīšanas un 
ūdensapgādes visās četrās analizētajās Eiropas pilsētās kopā ir 15–45 eiro gadā uz vienu iedzīvotāju. 
Salīdzinājumam: vidējais mājsaimniecības rēķins par ūdeni Vācijā ir 200 eiro gadā. 

 
 

50. Kas ir atbildīgs par tīkla finansējuma nodrošināšanu? Vai ir pieejami ES fondi, kas 
atbalsta Natura 2000 apsaimniekošanu saglabāšanas nolūkā? 

Informācija (I), ieteikums (R) Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 3, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 
18, 20, 21, 22, 23 

(I) Natura 2000 kā ES mēroga tīkls balstās uz dalībvalstu savstarpējās solidaritātes principu. 
Tas ir svarīgs kopīgi izmantojams resurss, kas spēj sniegt daudzējādus ieguvumus 
sabiedrībai un Eiropas ekonomikai. Taču tas uzliek arī dalītu atbildību, kurai nepieciešami 
pietiekami finansiālie ieguldījumi, lai tīkls spētu pilnvērtīgi darboties. 

Par Natura 2000 finansēšanu pirmām kārtām atbildīgas ir dalībvalstis, tomēr Biotopu 
direktīvas 8. pantā ir atzīta vajadzība pēc ES atbalsta Natura 2000 apsaimniekošanai un 
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 Plašāka informācija sniegta Vides ĢD tīmekļa vietnē: 
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nepieciešamo saglabāšanas pasākumu veikšana ir skaidri sasaistīta ar ES līdzfinansējumu.  

Natura 2000 apsaimniekošanas vajadzības ir integrētas dažādās ES finansējuma plūsmās, 
piemēram, struktūrfondos (ERAF), lauku attīstības fondā (ELFLA), Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondā (EJZF), LIFE u. c.  

Šāda integrācijas pieeja ir izvēlēta vairāku iemeslu dēļ: 

 tā nodrošina, ka Natura 2000 teritoriju apsaimniekošana ir daļa no ES zemes 
apsaimniekošanas politikas plašākā skatījumā; 

 tā ļauj dalībvalstīm noteikt prioritātes un izstrādāt rīcībpolitikas un pasākumus, kas 
atspoguļo nacionālo un reģionālo specifiku; 

 tā novērš dažādu ES finansēšanas instrumentu dublēšanos un pārklāšanos un ar to 
saistītos administratīvos sarežģījumus. 

Natura 2000 mežu vajadzībām ir pieejamas vairākas finansēšanas iespējas no jaunajiem ES 
fondiem 2014.–2020. gada periodam (sk. dokumenta I daļas 1.2.2. iedaļu)67. Tas, vai un kā 
šīs iespējas tiek darītas pieejamas attiecīgajā valstī / reģionā, lielākoties ir atkarīgs no 
dalībvalstu iestādēm. 

(R) Lai pieejamie ES līdzekļi tiktu izmantoti pēc iespējas optimālāk, Komisija ir mudinājusi 

dalībvalstis Natura 2000 finansēšanā īstenot stratēģiskāku daudzgadu plānošanas pieeju. Šī 
pieeja izpaužas kā prioritārās rīcības plāni (PRP), kuros valsts vai reģionālā līmenī noteiktas 
Natura 2000 finansēšanas vajadzības un stratēģiskās prioritātes 2014.–2020. gada periodā. 
Šie PRP ir īpaši izstrādāti tā, lai veicinātu piemērotu saglabāšanas pasākumu, arī mežiem 
paredzēto, integrēšanu jaunajās darbības programmās, kas sagatavotas dažādiem ES 
finansēšanas instrumentiem68. 

 
 

51. Vai ES Lauku attīstības regulā ir paredzēti īpaši pasākumi Natura 2000 atbalstam? 

Informācija  Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 

Jā, ir īpašs pasākums, kas attiecas uz Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvas maksājumiem. 
Saskaņā ar jauno ELFLA regulu (Nr. 1305/2013) Natura 2000 maksājumus piešķir katru gadu 
par hektāru meža, lai kompensētu saņēmējiem papildu izmaksas un negūtos ienākumus, kas 
attiecīgajos apgabalos izriet no nelabvēlīgiem faktoriem, kuri saistīti ar Biotopu direktīvas un 
Putnu direktīvas īstenošanu. Atbalstu piešķir lauksaimniekiem, privātajiem meža tiesiskajiem 
valdītājiem un privāto mežu tiesisko valdītāju apvienībām. Pienācīgi pamatotos gadījumos to 
var piešķirt arī citiem zemes apsaimniekotājiem (30. pants).  

Natura 2000 maksājumi ir pieejami darbībām, kas saistītas ar nelabvēlīgiem faktoriem un 
ierobežojumiem, kuri uzlikti Natura 2000 teritorijās un izklāstīti apsaimniekošanas plānos vai 
citos līdzvērtīgos instrumentos. Šādiem ierobežojumiem ir jābūt obligātiem, t. i., tie jāievēro 
visiem zemes apsaimniekotājiem attiecīgajās teritorijās, un tie ir saistīti ar noteikumiem par 
biotopu un sugu uzturēšanu vai atjaunošanu, kā arī to noplicināšanās un traucējumu 
nepieļaušanu. 
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Šie fondi ir arī detalizētāk aprakstīti rokasgrāmatā par Natura 2000 finansēšanu, kuras mērķis ir 

palīdzēt iestādēm, apsaimniekotājiem un īpašniekiem izmantot daudzveidīgās iespējas, kas pašreizējā 
finansēšanas perioda (2014–2020) pieejamas apsaimniekošanas pasākumiem Natura 2000 teritorijās, 
tostarp pasākumiem, kas attiecas uz mežiem Natura 2000 tīklā. Pieejama internetā: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/. 
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 SEC(2011) 1573 final. 
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Šis pasākums meža īpašniekiem būs pieejams tik ilgi, kamēr tas būs iekļauts dalībvalstu 
lauku attīstības programmās. 

 
 

52. Vai ES Lauku attīstības regulā ir paredzēti citi pasākumi, ar kuriem varētu 
papildināt Natura 2000 finansējumu? Kas var izmantot šo finansējumu? 

Informācija Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 3, 8, 14, 18, 21, 23 

Jā, jaunajā ELFLA regulā ir paredzēti arī citi pasākumi, ar kuriem var papildināt Natura 2000 
finansējumu. Turpinājumā aprakstīti svarīgākie no tiem.  

21. pants – ieguldījumi meža platības paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā, 
tostarp: 

o apmežošana un kokaugiem klātas zemes izveide (22. pants),  
o agromežsaimniecības sistēmu ierīkošana (23. pants),  
o profilakse un atjaunošana pēc meža bojājumiem, ko nodarījuši meža ugunsgrēki 

un dabas katastrofas, tostarp kaitēkļu masveida savairošanās un slimību 
uzliesmojumi, katastrofāli notikumi un ar klimatu saistīti apdraudējumi (24. pants),  

o ieguldījumi, kas uzlabo meža ekosistēmu noturību un ekoloģisko vērtību, kā arī 
klimata pārmaiņu mazināšanas potenciālu (25. pants),  

o atbalsts ieguldījumiem mežsaimniecības tehnoloģijās un meža produktu 
pārstrādē, mobilizēšanā un tirdzniecībā (26. pants); 

 34. pants – meža vides un klimata pakalpojumi un meža saglabāšana; 

 35. pants – sadarbība. 

Tagad ir noteikta arī vispārēja prasība, ka atbalsts tiesiskajiem valdījumiem, kas pārsniedz 
noteiktu lielumu (dalībvalstīm jānosaka lauku attīstības programmās), ir atkarīgs no tā, vai 
mežs tiek apsaimniekots saskaņā ar IMA principiem (ko apliecina attiecīga informācija meža 
apsaimniekošanas plānā vai līdzvērtīgā instrumentā). 

Jaunajā regulā prasīts vismaz 30 % no kopējā ELFLA ieguldījuma lauku attīstības 
programmā rezervēt vides jautājumiem un klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
vajadzībām un izmaksāt tos kā atbalstu ar vidi un klimatu saistītiem ieguldījumiem, 
ieguldījumiem mežos (21. un 34. pants), agrovides un klimata pasākumiem, bioloģiskajai 
lauksaimniecībai, apgabaliem, kuros ir dabas radīti un citi specifiski ierobežojumi, un 
Natura 2000 maksājumus. 

Lielākā daļa Lauku attīstības regulā minēto pasākumu, kas saistīti ar mežiem, ir paredzēti 
privātiem meža tiesiskajiem valdītājiem un to apvienībām. Šie pasākumi meža īpašniekiem 
būs pieejami tik ilgi, kamēr vien tie būs iekļauti dalībvalstu lauku attīstības programmās. 
Atkarībā no konkrētā pasākuma skaidri noteiktos un pamatotos gadījumos citi saņēmēji var 
būt arī publiskie meža tiesiskie valdītāji, pašvaldības, citas privāto un publisko tiesību 
struktūras un to apvienības, fiziskas personas un citi zemes apsaimniekotāji. Piemēram, 
valstij piederošas zemes gadījumā atbalstu apmežošanai un kokaugiem klātas zemes 
izveidei (22. pants) un meža vides un klimata pakalpojumiem un meža saglabāšanai 
(34. pants) var piešķirt tikai tad, ja struktūra, kas apsaimnieko attiecīgo zemi, ir privāta 
struktūra vai pašvaldība.  

Meža vides un klimata pakalpojumu un meža saglabāšanas jomā (ELFLA regulas 34. pants) 
atbalstu piešķir publiskiem un privātiem meža tiesiskajiem valdītājiem un citām privāto un 
publisko tiesību struktūrām un to apvienībām, kuras brīvprātīgi apņēmušās veikt darbības, 
kas ietver vienas vai vairākas meža vides un klimata saistības. Valsts īpašumā esošu mežu 
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gadījumā atbalstu var piešķirt vienīgi tad, ja struktūra, kas šo mežu apsaimnieko, ir privāta 
struktūra vai pašvaldība. Maksājumi kompensē saņēmējiem visas no šīm saistībām izrietošās 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus vai daļu no tiem. Vajadzības gadījumā tie var 
kompensēt arī darījumu izmaksas, kuru vērtība nepārsniedz 20 % no maksājuma, kas 
izmaksāts par meža vides saistībām. “Darījuma izmaksas” ir papildu izmaksas, kuras 
saistītas ar saistību izpildi, bet nav tieši attiecināmas uz to īstenošanu vai nav iekļautas tieši 
kompensējamās izmaksās vai negūtajos ienākumos, un kuras var aprēķināt, par pamatu 
ņemot standarta izmaksas. Tomēr, lai tas būtu iespējams, dalībvalstīm attiecīgie pasākumi 
jāiekļauj savās lauku attīstības programmās. 

 
 

53. Vai papildu izmaksas vai negūtie ienākumi ir jāsedz tikai meža īpašniekiem / 
apsaimniekotājiem? 

Ieteikums Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 
16, 18, 20, 21, 22, 23 

Tā kā labumu no konkrētu saglabāšanas pasākumu īstenošanas gūst visa sabiedrība, 
nebūtu godīgi, ja izmaksas – neatkarīgi no tā, vai tās ir tiešās izmaksas vai negūtie 
ienākumi – par šādu pasākumu īstenošanu segtu tikai meža īpašnieki / apsaimniekotāji. 

Dalībvalstis var izstrādāt savus noteikumus šā jautājuma risināšanai, un bieži vien tās palīdz 
meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem gadījumos, kad tās vēlas sekmēt noteikta veida 
apsaimniekošanu, kas rada papildu izmaksas vai negūtos ienākumus. Šādu izmaksu 
segšanai ir pieejami finansiālie resursi, piemēram, ES fondi, jo īpaši ELFLA.  

 
 

54. Vai Natura 2000 apsaimniekošanas pasākumu izmaksas vienmēr jākompensē 
finansiāli? 

Ieteikums Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 
21, 22, 23 

Vispirms ir jānoskaidro, vai ir iespējams finansiāli kompensēt konkrētus saglabāšanas 
pasākumus, jo īpaši pasākumus, kuri liedz īpašniekam gūt ieņēmumus, ko varētu gūt no 
ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas, vai kuriem nepieciešami papildu ieguldījumi bez 
produktīvas atdeves. Dotācijas, līgumiskas vienošanās, nodokļu atvieglojumi, tehniskā 
palīdzība u. c. ir iespējamie veidi, kā sagādāt īpašniekiem kompensāciju par negūtajiem 
ienākumiem, pakalpojumiem, kas sniegti sabiedrībai kopumā, un attiecīgā gadījumā kapitāla 
nolietojumu. 

Noplicināšanās novēršana ir juridisks pienākums, kas izriet no Biotopu direktīvas un principā 
nav jākompensē. Tomēr lēmumi par ekonomisko stimulu nodrošināšanu vai kompensējošiem 
maksājumiem ir jāpieņem dalībvalsts līmenī atkarībā no apstākļiem. Piemēram, ja kādā 
apgabalā tradicionālai meža apsaimniekošanai piemēro ierobežojumus vai pienākumus, kas 
rada ienākumu zaudējumu vai papildu izmaksas, būtu lietderīgi nodrošināt atbilstošu 
kompensāciju attiecīgajiem meža īpašniekiem. To var paredzēt arī gadījumā, kad 
nenoplicināšanas pienākums sniedzas tālāk par ikdienas centieniem nepieļaut 
noplicināšanos un prasa svarīgus proaktīvus apsaimniekošanas pasākumus (piemēram, 
likvidēt tādu invazīvu sugu kā Prunus serotina, kas izplatījusies plašā teritorijā, vai nepieļaut 
ozolu audzes dabisku pārveidošanos dižskābaržu audzē). 
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55. Kādi ES instrumenta LIFE pasākumi ir pieejami, lai palīdzētu finansēt saglabāšanas 
pasākumus Natura 2000 teritorijās esošajos mežos? 

Informācija Mērķauditorija: meža apsaimniekotāji / 
īpašnieki, iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 9, 15, 17, 18, 20, 23 

Programma LIFE jau iepriekš ir finansējusi daudzus ar mežiem saistītus projektus69. Jaunā 
LIFE regula (2014–2020)70 turpinās finansēt ar mežu saistītus dabas saglabāšanas projektus, 
galvenokārt ar LIFE dabas un bioloģiskās daudzveidības projektu starpniecību. 

Katru gadu tiek izsludināts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus71. Projektiem, kas atbalsta 
dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, 2014. gada uzaicinājumā bija pieejami 
gandrīz 100 milj. eiro, un turpmākajos uzaicinājumos šī summa varētu palielināties. LIFE 
līdzfinansē līdz 60 % no izvēlēto LIFE dabas un bioloģiskās daudzveidības projektu 
izmaksām.  

Lai gan tādi gadījumi nav pārāk bieži, tomēr meža dabas saglabāšanu var atbalstīt ar 
projektiem, kas galvenokārt saistīti ar komunikāciju, un tādā gadījumā pieteikuma 
iesniedzējiem būtu jāizmanto pieteikšanās pakete, kas domāta LIFE vides pārvaldības un 
informācijas projektiem72. 

Visbeidzot, Natura 2000 meža teritoriju saglabāšanu var veicināt arī daudz lielāka projekta 
ietvaros, kas aptver visu Natura 2000 tīklu reģiona vai valsts līmenī. Plašāku informāciju 
pieteikuma iesniedzēji (galvenokārt valstu / reģionu administrācijas) var skatīt pieteikšanās 
paketē, kas domāta LIFE integrētajiem projektiem73. 

 
 

56. Vai nacionālā vai reģionālā līmenī ir pieejamas citas Natura 2000 finansēšanas 
iespējas un stimuli? 

Informācija  Mērķauditorija: meža apsaimniekotāji / 
īpašnieki, iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 4, 5, 8, 12, 14, 17, 22 

Jā, lielu ieguldījumu meža apsaimniekošanā un saglabāšanā var sniegt arī nacionālas un 
reģionālas programmas, jo Natura 2000 finansēšanas pienākums galvenokārt gulstas uz 
atsevišķu dalībvalstu pleciem. Dažās dalībvalstīs ir spēkā brīvprātīgas vienošanās par meža 
apsaimniekošanu tādā veidā, kas nāk par labu teritorijas saglabāšanai, un/vai 
mežsaimniecības līgumi par sugu un biotopu saglabāšanu, kurus finansē no nacionāliem 
līdzekļiem.  

Dažās valstīs zemes īpašnieki var izmantot dažādus stimulus, piemēram, atbrīvojumus no 
īpašuma nodokļa un citus nodokļu atvieglojumus (piemēram, Beļģijā). 

Turklāt dažās dalībvalstīs pastāv vispārējs noteikums, ka zemes īpašniekiem vienmēr ir 
tiesības uz pilnu kompensāciju par papildu izmaksām un negūtajiem ienākumiem 
Natura 2000 teritorijās, ja meža biotopu iekļaušana šādās teritorijās uzliek kokmateriālu 
ieguves ierobežojumus (piemēram, Zviedrijā). 
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 Sk., piemēram, 2006. gada brošūru “LIFE and forests”: 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf. 
70

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1293/2013 par vides un 
klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi. 
71

 Sk., piemēram, http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm un pieteikuma paketi, kas 
domāta dabas projektiem http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat. 
72

 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf. 
73

 .http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated. 
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4.8. Jaunas darbības Natura 2000 teritorijās 
 
 

Jautājumi 
57. Kādām darbībām mežā ir vajadzīga 6. panta 3. punktā prasītā procedūra? Kas ir 

uzskatāms par plānu vai projektu Biotopu direktīvas un Putnu direktīvas kontekstā? 
58. Vai plāns vai projekts tiek automātiski noraidīts, ja tas var būtiski ietekmēt Natura 2000 

teritoriju? Ja nē, kāda ir tālākā procedūra? 
59. Kāda ir saistība starp 6. panta 2. punktā noteikto prasību nepieļaut noplicināšanos un 

6. panta 3. punkta procedūru? 
60. Vai 6. panta 3. punkta procedūra ir jāievēro katru reizi, kad plānojat koksnes / 

kokmateriālu ieguvi savā Natura 2000 mežā? 
61. Vai 6. panta 3. punkta procedūra ir attiecināma arī uz plāniem un projektiem ārpus 

Natura 2000 teritorijām? 

 
 

57. Kādām darbībām Natura 2000 mežā ir vajadzīga 6. panta 3. punktā prasītā 
procedūra74? Kas ir uzskatāms par plānu vai projektu Biotopu direktīvas un Putnu 
direktīvas kontekstā? 

Juridisks pienākums (P) / 
ieteikums (R) 

Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 13, 19 

(P) Jēdzieni “plāns” un “projekts” Biotopu direktīvā nav definēti, taču tiesu prakse liecina, ka 
tie jāinterpretē plaši, jo vienīgais faktors, kas ierosina 6. panta 3. punkta piemērošanu, ir tas, 
vai tiem varētu būt būtiska ietekme uz teritoriju. IVN direktīvā lietotā projekta definīcija tagad 
tiek piemērota arī Biotopu direktīvas kontekstā, tātad projekts ir celtniecības darbu vai citu 
ierīkošanu vai programmu izpilde un jebkāda cita iejaukšanās dabiskajā apkārtnē un ainavā.  

Mežsaimniecības projektu gadījumā tas var ietvert tādas darbības kā jauna meža ceļa, 
krautuves vai kokzāģētavas būvniecību, meliorāciju, kā arī apmežošanu vai atmežošanu, 
lielas kailcirtes, būtiskas izmaiņas mežkopības režīmā vai būtiskas izmaiņas zemes 
izmantojumā.  

Vatu jūras lietā (C-127/02)75 tika skaidri noteikts, ka darbības, kuras teritorijā periodiski veic 
vairākus gadus pēc kārtas, bet kurām katru gadu izdod licenci uz noteiktu laiku, un pirms 
katras licences izdošanas veic jaunu novērtējumu gan par iespēju turpināt attiecīgo darbību, 
gan par teritoriju, kurā to varētu turpināt, pieteikuma iesniegšanas brīdī ir jāuzskata par 
atsevišķu plānu vai projektu Biotopu direktīvas nozīmē. 

Tiesa76 ir lēmusi, ka par projektiem tiek uzskatītas arī: 

 neliela mēroga periodiskas darbības (lieta C-127/02, C-226/08), 

 darbības intensifikācija (lieta C-127/02), 

 darbību izmaiņas (C-72/95), 
 darbības, kuras veic ārpus teritorijas, bet kuras to var būtiski ietekmēt (lieta C-98/03, C-

418/04). 
 

Tā lēmusi arī šādi: 

                                                 
74

 Vispārīgs Biotopu direktīvas 6. panta 3. punkta izklāsts sniegts I daļas 2.6.4. punktā. 
75 

Tiesas lietas iespējams meklēt tīmekļa vietnē http://europa.eu/eu-law/case-law/index_lv.htm. 
76

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=lv&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05. 

http://europa.eu/eu-law/case-law/index_lv.htm.
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=lv&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05.
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 iespēja vispār izslēgt noteiktas darbības neatbilst 6. panta 3. punkta noteikumiem (C-
256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04, C-538/09), 

 projekta lielums nav svarīgs, jo tas pats par sevi neizslēdz iespēju, ka projekts neradīs 
būtisku ietekmi uz aizsargājamo teritoriju (lieta C-98/03, lieta C-418/04). 

Arī vārdu “plāns” 6. panta 3. punkta piemērošanas vajadzībām ir iespējams interpretēt ļoti 
plaši. Pēc analoģijas atsaucoties uz SVN Direktīvu 2001/42/EK, tās 2. panta a) punktā plāni 
un programmas ir definēti šādi:  

“plāni un programmas, tostarp ar Eiropas Kopienas līdzfinansējumu, kā arī visi plānu un 
programmu grozījumi: 

 kurus sagatavo un/vai pieņem valsts, reģionālā vai vietējā līmenī, vai arī tādi, ko 
pieņemšanai likumdošanas kārtībā parlamentā vai valdībā sagatavo iestāde, un 

 kas prasīti saskaņā ar normatīviem vai administratīviem aktiem.” 

Tāpēc vajadzība veikt plāna pienācīgu novērtējumu būtu jāapsver, ņemot vērā plāna būtību, 
nolūku un saturu, nevis tikai to, vai tas tiek saukts par “plānu”. Piemēri plāniem, kas var 
būtiski ietekmēt teritoriju, ir jauni Natura 2000 mežu apsaimniekošanas plāni, kas paredz 
būtiskas mežaudžu izmaiņas sugu sastāva vai cirtmeta ziņā vai citas būtiskas izmaiņas 
mežsaimniecības režīmā, būtiskas izmaiņas lielo medījamo sugu medību plānos u. c.  

Meža apsaimniekošanas plāns, kurā pilnībā integrēti konkrētas Natura 2000 teritorijas 
saglabāšanas mērķi un pasākumi (integrētais meža apsaimniekošanas plāns), visdrīzāk 
neradīs būtisku ietekmi uz attiecīgo teritoriju. Būtiskas negatīvas ietekmes mazticamība ir 
jāpārbauda, pamatojoties uz objektīviem argumentiem (plāna caurskatīšana), un pienācīgi 
jādokumentē. Ja šis nosacījums ir izpildīts, pilns plāna pienācīgs novērtējums Biotopu 
direktīvas 6. panta 3. punkta nozīmē nav jāveic (sk. arī 35. jautājumu). 

Ir vērts atgādināt, ka plāniem vai projektiem, kas ir tieši saistīti ar Natura 2000 teritorijas 
apsaimniekošanu saglabāšanas nolūkā vai ir tai nepieciešami (piemēram, Natura 2000 
apsaimniekošanas plāns), nav vajadzīga Biotopu direktīvā paredzētā atļaujas saņemšanas 
procedūra. Šādu plānu un projektu gadījumā tiek pieņemts, ka pasākumu ietekme uz 
Natura 2000 teritoriju ir pilnībā izsvērta Natura 2000 apsaimniekošanas plānošanas procesā 
un atkārtots novērtējums tālab nav nepieciešams. Tomēr, ja šādā plānā vai projektā ir 
iekļauts arī kāds ar saglabāšanu nesaistīts elements, pienācīgs novērtējums var būt 
nepieciešams (C-241/08), ja iespējamu būtisku ietekmi uz teritoriju nav iespējams izslēgt. 

(R) Daži periodiski meža apsaimniekošanas pasākumi (piemēram, mizgraužu invāzijas 
kontrole) var ietekmēt Natura 2000 teritorijas. Ņemot vērā šādu pasākumu iespējamību, 
ideālā gadījumā tie būtu jāiekļauj meža apsaimniekošanas plānā, kurā pilnībā integrēti 
Natura 2000 saglabāšanas mērķi, neatkarīgi no tā, vai tiem piemēro vai nepiemēro pienācīgu 
novērtējumu, kā aprakstīts iepriekš. Pienācīgam novērtējumam jāiesniedz apsaimniekošanas 
pasākumi, kurus plānots izmantot neparedzētā situācijā un kuriem var būt būtiska ietekme uz 
teritoriju (piemēram, liela mēroga izciršana ar mērķi nepieļaut mizgraužu izplatīšanos pēc 
vējgāzes, insekticīdu lokāla izmantošana). Lai spētu tikt galā ārkārtas situācijās, 
kompetentajām iestādēm ir ieteicams izstrādāt īpašas procedūras, kurās ņemti vērā 
Natura 2000 saglabāšanas mērķi. 
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58. Vai plāns vai projekts tiek automātiski noraidīts, ja tas var būtiski ietekmēt 
Natura 2000 teritoriju? Ja nē, kāda ir tālākā procedūra? 

Juridisks pienākums Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 13, 19, 24 

Plāni vai projekti, kas varētu būtiski ietekmēt Natura 2000 teritoriju, netiek automātiski 
noraidīti. Tomēr ir jāveic vairākposmu novērtējums par to ietekmi uz teritoriju, ņemot vērā 
teritorijas saglabāšanas mērķus. 

Novērtējumam ir šādi posmi. 

- Pirmais posms: caurskatīšana. Šajā sākotnējā posmā nosaka, vai ir jāveic plāna vai 
projekta pienācīgs novērtējums. Ja plāns vai projekts varētu būtiski nelabvēlīgi ietekmēt 
Natura 2000 teritoriju vai ja būtiskas ietekmes iespējamību nevar izslēgt, pienācīgs 
novērtējums ir vajadzīgs. Visus caurskatīšanas elementus ieteicams dokumentēt, jo vēlāk 
tie var lieti noderēt. 

- Otrais posms: pienācīgs novērtējums. Kad ir nolemts, ka pienācīgs novērtējums ir 
nepieciešams, jāveic detalizēta analīze par plāna vai projekta potenciālo ietekmi uz 
Natura 2000 teritorijas (teritoriju) integritāti, ņemot vērā tās (to) saglabāšanas mērķus. 
Var analizēt katru plānu vai projektu atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem. 

- Trešais posms: lēmuma pieņemšana. Ja pienācīgajā novērtējumā tiek secināts, ka 
nelabvēlīga ietekme uz teritorijas integritāti ir iespējama, ir jāpārbauda, vai var ieviest 
profilaktiskus vai ietekmi mazinošus pasākumus. 

Šiem ietekmi mazinošajiem pasākumiem jābūt tieši saistītiem ar iespējamajām ietekmēm, 
kas identificētas pienācīgajā novērtējumā, un tos var noteikt tikai tad, kad šīs ietekmes ir 
pilnībā novērtētas un aprakstītas pienācīgajā novērtējumā. Ietekmi mazinošie pasākumi, 
tāpat kā ietekmes novērtējums, ir jāizstrādā, pamatojoties uz labu izpratni par attiecīgajām 
sugām un biotopiem. 

Mežsaimniecības projektu gadījumā ietekmi mazinošie pasākumi var ietvert, piemēram, 
īstenošanas datumu un grafika izmaiņas vai ierobežojumus (piemēram, neveikt koku gāšanu 
vai meža ceļa būvniecību konkrētas sugas vairošanās periodā). Ja ar šādiem ietekmi 
mazinošiem pasākumiem apzinātās nelabvēlīgās ietekmes var sekmīgi izslēgt vai laikus 
novērst, projektu var apstiprināt. Ja nē, to var atļaut tikai atbilstoši izņēmuma procedūrai 
saskaņā ar 6. panta 4. punktu (ceturtais posms) vai noraidīt. 

- Ceturtais posms: izņēmumi. 6. panta 4. punktā ir noteikti konkrēti izņēmuma gadījumi, 
kādos var atļaut plānus vai projektus, kuriem ir nelabvēlīga ietekme uz teritoriju. Tātad, ja 
ir secināts, ka plānam vai projektam būs būtiska nelabvēlīga ietekme uz Natura 2000 
teritoriju, izņēmuma gadījumā to tik un tā var apstiprināt tad, ja nav citu alternatīvu, ja tas 
ir jāīsteno sevišķi svarīgu sabiedrības interešu labā un ja ir veikti nepieciešamie 
kompensācijas pasākumi, lai aizsargātu Natura 2000 tīkla vienotību. Tādos gadījumos ir 
jāinformē Eiropas Komisija, un, ja teritorijā ir sastopamas prioritāras sugas vai biotopi, ir 
jāsaņem Komisijas atzinums. 
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59. Kāda ir saistība starp 6. panta 2. punktā noteikto prasību nepieļaut noplicināšanos 
un 6. panta 3. punkta procedūru?  

Juridisks pienākums Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 7, 13, 19 

Šie divi noteikumi patiesībā ir vienas monētas divas puses. Gan 6. panta 2. punkta, gan 
6. panta 3. punkta mērķis ir novērst jebkādu nelabvēlīgu ietekmi uz Natura 2000 teritorijām. 
6. panta 2. punktā noteiktais pienākums ir nepieļaut “noplicināšanos (..) vai nozīmīgu 
traucējumu”. Turpretī 6. panta 3. punkts ir vairāk vērsts uz jauniem plāniem un projektiem, 
kas varētu “izjaukt attiecīgās teritorijas viengabalainību”. Pretēji 6. panta 2. punktam, kurā 
nekādi izņēmumi nav pieļauti, 6. panta 4. punktā ir paredzēts izņēmums, kas stingri noteiktos 
apstākļos (nav pieejams alternatīvs risinājums, sevišķi svarīgas sabiedrības intereses, 
kompensācijas pasākumi utt.) dod iespēju īstenot plānus un projektus ar nelabvēlīgu ietekmi. 
Tātad 6. panta 2. punkta un 6. panta 3. punkta mērķi ir samērā līdzīgi. 

Tātad gadījumos, kad plāns vai projekts ir atļauts, neievērojot 6. panta 3. punktu, varētu būt 
pārkāpts arī 6. panta 2. punkts. Tā ir tad, ja konstatēta tāda biotopa noplicināšanās vai tādas 
sugas traucējums, kura vai kuras dēļ attiecīgā teritorija ir iekļauta Natura 2000 tīklā (lieta C-
304/0577, C-388/0578, C-404/09) 79. Visi plāni un projekti, kas atļauti saskaņā ar 6. panta 
3. punktu un 6. panta 4. punktu, atbilst arī 6. panta 2. punktam. 

 
 

60. Vai 6. panta 3. punkta procedūra ir jāievēro katru reizi, kad plānojat koksnes / 
kokmateriālu ieguvi savā Natura 2000 mežā?  

Juridisks pienākums (P) / 
ieteikums (R) 

Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 13 

(P) Direktīvas 6. panta 3. punkta procedūra ir nepieciešama tikai tad, ja plānam vai projektam 
varētu būt būtiska ietekme uz Natura 2000 teritoriju. Tas attiecas uz visiem šādiem plāniem 
vai projektiem neatkarīgi no tā, vai to īstenošana plānota Natura 2000 teritorijā vai ārpus tās.  

(P) Vispirms meža īpašniekam vai apsaimniekotājam ir jāveic caurskatīšana, lai noskaidrotu, 
vai tiešām pastāv iespējamība, ka projekts – atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai 

projektiem – var radīt būtisku ietekmi. Ja iespējams pierādīt, ka šādas ietekmes nebūs, pilns 

ietekmes novērtējums nav nepieciešams un projektu var atļaut. Šaubu gadījumā pirms 
mežizstrādes operācijas uzsākšanas ir ieteicams sazināties ar kompetento iestādi, jo 
attiecīgajos valsts tiesību aktos varētu būt noteiktas papildu prasības. 

(R) Pastāv dažādas iespējas, kā veikt caurskatīšanu. Kompetentajām iestādēm ir ieteicams 
informēt meža īpašniekus un apsaimniekotājus par darbībām mežā, kuras a priori ir 
saderīgas ar saglabāšanas mērķiem un kuras nav saderīgas ar tiem. 

(R) Šajā sakarībā būtu ļoti svarīgi izstrādāt individuālām teritorijām pielāgotas vadlīnijas. Ja 
šādas informācijas nav, meža apsaimniekotājam, kurš Natura 2000 meža teritorijā plāno 
darbību, kam nav vajadzīga atļauja (piemēram, kailcirte, pēc kuras veic atjaunošanu mežā, 
kam nav oficiāli apstiprināta MAP), ir jāpārliecinās, ka darbība neizraisīs teritorijas 
noplicināšanos. Lai kliedētu šaubas par to, vai ir jāveic 6. panta 3. punkta procedūra, pirms 

                                                 
77

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=lv&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05. 
78

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=lv&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05. 
79

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=lv&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=lv&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=lv&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=lv&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09
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darbības uzsākšanas ieteicams sazināties ar kompetento iestādi. 

Ja koku gāšana ir paredzēta meža apsaimniekošanas plānā, kurā pilnībā integrēti 
Natura 2000 saglabāšanas mērķi un pasākumi (integrētais meža apsaimniekošanas plāns), 
principā netiek uzskatīts, ka koku gāšana varētu būtiski ietekmēt attiecīgo teritoriju. Ja šis 
nosacījums ir izpildīts (par to jāpārliecinās caurskatīšanas posmā, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem), saskaņā ar Biotopu direktīvu nav nepieciešams ne pienācīgs 
novērtējums, ne atļauja. 

Turklāt būtu lietderīgi meža platībai sagatavotu vairākposmu komerciālas mežizstrādes 
programmu uzskatīt par vienu projektu, jo tad būtu vajadzīga tikai viena atļauja. Tādā 
gadījumā jāveic visas programmas caurskatīšana, lai konstatētu iespējamu nelabvēlīgu 
ietekmi uz teritoriju, un vajadzības gadījumā jāveic pienācīgs novērtējums. 

Daudziem maziem meža tiesiskajiem valdījumiem nav apstiprināta meža apsaimniekošanas 
plāna. Ja, ņemot vērā teritorijas saglabāšanas mērķus, ir paredzams, ka plānotā koku 
gāšana neradīs būtisku kaitīgu ietekmi uz teritoriju, pienācīgs novērtējums vai atļauja nav 
nepieciešama, ja vien tā nav prasīta reģiona / valsts līmenī. No otras puses, ja paredzams, 
ka plānotajai koku gāšanai būs būtiska ietekme uz teritoriju, ir nepieciešams gan pienācīgs 
novērtējums, gan atļauja. 

Daudzu tradicionālu un regulāru mežsaimniecisko darbību (tādu kā retināšana, vietējo koku 
sugu stādīšana, plantāciju kopšana utt.) gadījumā bieži vien, pamatojoties uz objektīvu 
caurskatīšanu, var secināt, ka tās, visticamāk, neradīs būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz 
Natura 2000 teritoriju. Tādos gadījumos pienācīgs novērtējums nav vajadzīgs (sk. arī 
35. jautājumu). 

 
 

61. Vai 6. panta 3. punkta procedūra ir attiecināma arī uz plāniem un projektiem ārpus 
Natura 2000 teritorijām? 

Juridisks pienākums Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 13 

Attiecībā uz visiem plāniem vai projektiem, kas nav tieši saistīti ar konkrētu teritoriju vai nav 
vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem 
varētu būtiski ietekmēt minēto teritoriju, ir jāveic pienācīgs novērtējums par to ietekmi uz 
teritoriju, ievērojot tās saglabāšanas mērķus. 

Direktīvas 6. pantā 3. punkta procedūru piemēro visiem plāniem vai projektiem neatkarīgi no 
tā, vai to īstenošana plānota Natura 2000 teritorijā vai ārpus tās (piemēram, augštecē veikta 
nosusināšana). 
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6. panta 3. punkta piemērošana konkrētai mežsaimniecības darbībai atkarībā no 
tā, vai meža apsaimniekošanas plāns ir vai tāda nav 

 
Vai mežam ir meža apsaimniekošanas plāns (MAP)?

JĀ

Vai MAP vajadzīgs kompetentās iestādes apstiprinājums? Vai mežsaimniecības darbībai 
vajadzīgs kompetentās 

iestādes apstiprinājums?

NĒ

Vai saglabāšanas mērķi ir pilnībā integrēti
MAP?

JĀ NĒ

Ieteicams
izstrādāt MAP, 
kurā integrēti
saglabāšanas 

mērķi

NĒJĀ

6. panta 
3. punkta 

procedūra (sk. 
tālāk - sākas ar
caurskatīšanu)

6. panta 2. 
punktā noteiktais 

pienākums 
nepieļaut 

noplicināšanos
(1)

JĀ NĒ

Starplaikā
jāpiemēro 
turpmāk
minētā

procedūra

Vai konkrētā
mežsaimniecības darbība ir

paredzēta MAP?

Ieteicams 
pārskatīt MAP. 

Starplaikā
jāpiemēro 

turpmāk minētā
procedūra

NĒJĀ

…un vai ir

izslēgta

jebkāda

iespējama

nelabvēlīga

ietekme?

(2)



(1) Atbilstību var nodrošināt dažādos veidos: kompetentās iestādes
izstrādātas vadlīnijas, saziņa ar kompetento iestādi pirms darbības
uzsākšanas utt.

(2) Tas nozīmē, ka, pārbaudot MAP, kurā paredzēta konkrēta
mežsaimniecības darbība, iespējama nelabvēlīga ietekme nav
konstatēta, vai ka MAP, kurā paredzēta konkrētā darbība, ir veikts
pienācīgs novērtējums, kurā secināts, ka būtiskas nelabvēlīgas
ietekmes nav.

 Darbību var atļaut

NĒJĀ

6. panta 
3. punkta 

procedūra (sk. 
tālāk - sākas ar
caurskatīšanu)

Pienākums 
nepieļaut 

noplicināšanos
(1)



Vai konkrētajai mežsaimniecības darbībai vajadzīgs kompetentās 
iestādes apstiprinājums?

Pienācīgs 
novērtējums 

nav jāveic

JĀ

NĒ
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Biotopu direktīvas 6. panta piemērošana plāniem un projektiem 

Caurskatīšana: vai projektam/plānam varētu būt
nelabvēlīga ietekme uz teritoriju?

JĀ NĒ

jāveic PN PN nav jāveic

Projekts/plāns 
ietekmēs 
teritorijas 

integritāti vai
šādu ietekmi 

nav iespējams 
izslēgt 

(nedrošība)

Projekts/plāns 
neietekmēs
teritorijas 
integritāti

Pienākums 
nepieļaut 

noplicināšanos

6. panta 4. punkta procedūra

 

6. panta 3. punkta procedūra

Alternatīva risinājuma nav
un

sevišķi svarīgas sabiedrības
intereses

un
kompensācija

(attiecīgā gadījumā - labvēlīgs 
Komisijas atzinums)

Ir alternatīvs risinājums
un/vai

nav sevišķi svarīgu sabiedrības interešu
un/vai

nav kompensācijas
(attiecīgā gadījumā - nelabvēlīgs Komisijas 

atzinums vai tāda nav)


 : darbību var atļaut.
 :  darbību nevar atļaut. Ja iespējams, var apsvērt 
alternatīvu risinājumu vai ietekmes mazināšanu. Tādā 
gadījumā alternatīvajam risinājumam vai mainītajai darbībai
jāpiemēro 6. panta 3. punkta procedūra.

PN – pienācīgs novērtējums
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4.9. Monitorings un novērtēšana 
 

Jautājumi 

62. Kā var zināt, vai meža biotopa vai sugas saglabāšanās stāvoklis ir uzlabojies visā 
dabiskajā areālā ES? 

63. Kādi ir monitoringa pienākumi atsevišķās Natura 2000 teritorijās? Kas par tiem ir 
atbildīgs? Kā var noskaidrot konkrētas sugas vai biotopa pašreizējo saglabāšanās 
stāvokli konkrētā apgabalā? 

64. Kādi ir pienākumi attiecībā uz saglabāšanas pasākumu monitoringu Natura 2000 
teritorijās? 

 
 

62. Kā var zināt, vai meža biotopa vai sugas saglabāšanās stāvoklis ir uzlabojies visā 
dabiskajā areālā ES? 

Juridisks pienākums Mērķauditorija: iestādes Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 

Saskaņā ar Biotopu direktīvas 11. pantu dalībvalstis veic Kopienas nozīmes dabisko biotopu 
un sugu saglabāšanās stāvokļa monitoringu. Visu ES nozīmes sugu un biotopu 
saglabāšanās stāvokli regulāri novērtē reizi sešos gados, izstrādājot progresa ziņojumus, 
kurus dalībvalstis iesniedz Komisijai saskaņā ar Biotopu direktīvas 17. pantu un Putnu 
direktīvas 12. pantu. To mērķis ir noteikt katras sugas un biotopa stāvokli visā to dabiskajā 
areālā ES. Ir noteiktas četras saglabāšanās stāvokļa pakāpes: labvēlīgs (FV), nelabvēlīgs un 
nepietiekams (U1), nelabvēlīgs un slikts (U2) un nezināms (XX). 
Pamatmērķis, protams, ir sasniegt visu sugu un biotopu labvēlīgu saglabāšanās stāvokli80. 
Taču tam būs vajadzīgs laiks. Biotopi un sugas tika izvēlēti, jo tie bija apdraudēti vai reti, un 
tas nozīmē, ka izejas punkts lielākajai daļai bija slikts saglabāšanās stāvoklis. Tātad paies 
zināms laiks, pirms īstenotie saglabāšanas pasākumi nesīs augļus un sugas vai biotopa 
vispārējais saglabāšanās stāvoklis ES uzlabosies. 

Vairākās dalībvalstīs (piemēram, Austrijā, Vācijā, Francijā, Apvienotajā Karalistē) ir izstrādāta 
sistemātiska monitoringa programma saglabāšanās stāvokļa uzraudzībai dažādās teritorijās. 
Šajā ziņā var noderēt meža inventarizāciju dati, jo īpaši lielās meža platībās. Piemēram, 
Vācijas Nacionālajā meža inventarizācijā (Bundeswaldinventur, BWI-2012) meža biotopi, kā 
arī faktori, kas izraisa to traucējumus, tiek aptverti regulārajā inventarizācijas darbā. 

Šā mērķa sasniegšanai tiek pieliktas visas pūles, un jaunākie saglabāšanās stāvokļa 
novērtējumi ir publicēti 2015. gada maijā. Tie ļoti labi parāda līdzšinējo progresu81. 
 

                                                 
80

 Šis termins ir definēts Biotopu direktīvā, sk. šā ziņojuma I daļas 3.4. iedaļu. 
81

 Sīkāku informāciju sk. http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/. 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/
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63. Kādi ir monitoringa pienākumi atsevišķās Natura 2000 teritorijās? Kas par tiem ir 
atbildīgs? Kā var noskaidrot konkrētas sugas vai biotopa pašreizējo saglabāšanās 
stāvokli konkrētā apgabalā? 

Juridisks pienākums (P) / 
informācija (I) 

Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 5 

(P) To, kā vislabāk uzraudzīt ES nozīmes biotopu un sugu saglabāšanās stāvokli katras 
Natura 2000 teritorijas līmenī attiecīgajā valstī, nosaka katra dalībvalsts. Šis pienākums ir 
katras dalībvalsts kompetento iestāžu pārziņā. Monitoringa rezultātus parasti publisko, 
piemēram, iestāžu tīmekļa vietnē. 

(I) Taču privātajiem meža īpašniekiem vai apsaimniekotājiem nav jāuzrauga viņu mežā 
sastopamo sugu un biotopu saglabāšanās stāvoklis. Protams, viņi ir aicināti to darīt, jo tādā 
veidā iespējams iegūt ļoti vērtīgu informāciju, kas, piemēram, var liecināt par iespējamu 
noplicināšanos. 

Konkrētas sugas vai biotopa saglabāšanās pakāpe Natura 2000 teritorijā tiek reģistrēta un 
atjaunināta datu standartveidlapā, kas ir publiski pieejama par katru Natura 2000 teritoriju. 
Detalizētu informāciju šajā ziņā var sniegt arī kompetentās iestādes un teritorijas 
apsaimniekotāji. 

 
 

64. Kādi ir pienākumi attiecībā uz saglabāšanas pasākumu monitoringu Natura 2000 
teritorijās? 

Juridisks pienākums (P) / 
ieteikums (R) 

Mērķauditorija: kompetentās 
iestādes, meža 
apsaimniekotāji/īpašnieki 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 20 

(P) Biotopu direktīvas 11. pantā noteikts, ka dalībvalstīm ir jāveic Kopienas nozīmes dabisko 
biotopu un sugu saglabāšanās stāvokļa monitorings. Direktīvas 17. panta 1. punktā ir 
noteikts, ka dalībvalstīm jāsniedz informācija par Natura 2000 teritorijās īstenotajiem 
saglabāšanas pasākumiem, kā arī jānovērtē šo pasākumu ietekme.  

Atbilstoši jaunajam “17. panta ziņojumu” sniegšanas formātam82 (pieņemts ziņošanai par 
2007.–2012. gadu) ir jāsniedz informācija, kas ļauj novērtēt Natura 2000 tīkla devumu 
biotopu un sugu saglabāšanās stāvokļa uzlabošanā un tīkla vispārējo efektivitāti.  

Jaunajā ziņošanas formātā ir iekļauta prasība ziņot par to, kā tiek īstenoti apsaimniekošanas 
plāni vai citi instrumenti, kurus dalībvalstis izmanto Natura 2000 tīkla pārvaldībā, par 
teritorijām, kuras ietekmē projekti / plāni, kam bija nepieciešami kompensācijas pasākumi, kā 
arī par galvenajiem pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu Natura 2000 vienotību saskaņā 
ar 10. pantu. 

(R) Ņemot vērā dalībvalstu pienākumu ziņot par saglabāšanas pasākumu īstenošanu un par 
pasākumu ietekmi uz saglabāšanās stāvokli, ir vēlams izstrādāt saglabāšanas pasākumu 
monitoringa mehānismu teritorijas līmenī. Šāds mehānisms parasti ietver izmērāmus un 
skaidri verificējamus kritērijus un indikatorus, kas atvieglo rezultātu līdzsekošanu un 
izvērtēšanu. 

Natura 2000 monitorings parasti ir kompetento iestāžu pienākums. Attiecībā uz meža 
biotopiem un sugām, kā arī mežos īstenotajiem pasākumiem ir ieteicama cieša sadarbība 

                                                 
82

 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal. 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal
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starp meža nozares un dabas aizsardzības iestādēm un meža īpašniekiem un 
apsaimniekotājiem. 

Monitorings un rezultātu izvērtēšana ir svarīgi, lai saglabāšanas mērķus un pasākumus 
varētu pielāgot būtiskām dabiskām vai citāda veida izmaiņām, kas var ietekmēt teritorijā 
sastopamo Kopienas nozīmes biotopu un sugu saglabāšanu. 

 
 

4.10. Ieinteresēto personu komunikācija, sadarbība, aktīva iesaiste 
 

Jautājumi 
 
65. Kāda var būt meža īpašnieku un apsaimniekotāju loma Natura 2000 īstenošanā? 
66. Kāpēc dabas saglabāšanas mērķu un Natura 2000 apsaimniekošanas plānu izstrādē ir 

svarīgi iesaistīt dažādas ieinteresēto personu grupas? 
67. Kādi soļi būtu jāiekļauj līdzdalīgā procesā? 
68. Kāda informācija būtu jāpublisko? 
69. Meža īpašniekiem bieži vien ir grūti saprast Natura 2000. Kā uzlabot šo situāciju? 

 
 

65. Kāda var būt meža īpašnieku un apsaimniekotāju loma Natura 2000 īstenošanā? 

Ieteikums Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi (Nr.): 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 12, 14, 15, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

Natura 2000 īstenošana ir dalībvalstu pienākums, taču tas ļoti būtiski ietekmē zemes 
īpašniekus un apsaimniekotājus. Meža īpašnieku un meža apsaimniekotāju pienācīgai 
līdzdalībai ir ļoti liela nozīme. Ir lietderīgi un vērtīgi meža īpašniekus un apsaimniekotājus 
iesaistīt jau agrīnā posmā. Meža īpašnieki pārzina savus īpašumus, un tiem ir pašiem 
savi apsaimniekošanas mērķi un būtiska loma apsaimniekošanas pasākumu izstrādē un 
īstenošanā tiem piederošajos mežos. Tas nozīmē, ka viņi ir svarīgi partneri Natura 2000 
izstrādē un sekmīgā īstenošanā. 

Ir ļoti ieteicams sagatavot un izstrādāt apsaimniekošanas plānus, kuri vērsti uz 
konkrētiem teritorijas saglabāšanas mērķiem un kuros iekļauti Natura 2000 teritorijās 
veicamie saglabāšanas pasākumi. Ir svarīgi iesaistīt visas svarīgākās ieinteresētās 
personas, lai pēc iespējas labāk izpētītu variantus, kas atbilst dažādiem vēlamajiem 
scenārijiem, novērstu un nepieļautu iespējamus konfliktus un rastu risinājumus, kā 
kompensēt ekonomiskos zaudējumus (papildu izmaksas un negūtos ienākumus), kurus 
varētu radīt konkrēti saglabāšanas pasākumi, kas sniedzas tālāk par ierasto ilgtspējīgas 
meža apsaimniekošanas praksi. 
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66. Kāpēc dabas saglabāšanas mērķu un Natura 2000 apsaimniekošanas plānu 
izstrādē ir svarīgi iesaistīt dažādas ieinteresēto personu grupas? 

Ieteikums Mērķauditorija: plaša 
sabiedrība, meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi (Nr.): 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 12, 14, 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

Tā kā Natura 2000 mērķis ir veicināt bioloģisko daudzveidību, ņemot vērā 
sociālekonomiskās un kulturālās vajadzības, ir ļoti ieteicams iepriekš apzināt visas 
svarīgākās ieinteresētās personas un iesaistīt tās to pasākumu izstrādē, kuri saistīti ar 
mežu saglabāšanu Natura 2000 teritorijās. 

Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanā vairāk vai mazāk tieši ieinteresētas var būt 
dažādas ieinteresētās personas. Lēmumu pieņemšanas procesā vissvarīgākās ir 
iestādes, meža īpašnieki un apsaimniekotāji, taču būtu jāņem vērā arī viedoklis, ko pauž 
tādas ieinteresētās personas kā vietējās pašvaldības un citi zemes izmantotāji, NVO, 
mednieki, makšķernieki un citas personas, kas ar savām zināšanām un pieredzi var 
sniegt ieguldījumu šajā procesā. 

Sabiedrības iesaiste Natura 2000 teritorijas saglabāšanas mērķu un saglabāšanas 
pasākumu plānošanā un sagatavošanā ļauj ņemt vērā to cilvēku viedokļus, kas dzīvo un 
strādā attiecīgajā teritorijā vai izmanto to. Tā ir lieliska iespēja radīt pret vides aizsardzību 
labvēlīgāku sabiedrības attieksmi. Panākumu iespējamība būs lielāka, ja saistībā ar 
teritorijas apsaimniekošanu tiks organizēta dažādu ieinteresēto personu informēšana un 
apspriešanās ar tām. Tā var būt iespēja arī izstrādāt profesionālu daudznozaru pieeju, kā 
arī veidot sadarbību un iespējamas sinerģijas ar dažādiem iesaistītajiem aktoriem. 

Ar mežiem nesaistītu personu iesaistīšana dod iespēju izvairīties no iespējamiem 
konfliktiem vai atrisināt tos (piemēram, pārmērīga medījamo dzīvnieku radītā slodze) un 
izmantot citu cilvēku zināšanas un pieredzi. Ņemot vērā to, ka aizsargājamo biotopu un 
sugu saglabāšanās stāvokli bieži vien ietekmē dažādu ieinteresēto personu 
(mežsaimnieku, mednieku, tūrisma organizatoru utt.) darbības, komunikācija ar un starp 
tām ir svarīga, lai panāktu integrētu apsaimniekošanu un līdzsvarotā veidā sasniegtu 
saglabāšanas un citus mērķus. 

 

67. Kādi soļi būtu jāiekļauj līdzdalīgā procesā? 

Ieteikums Mērķauditorija: plaša sabiedrība, 
meža apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 2, 3, 6, 8, 10, 18, 22, 24 

Ir vairākas metodes, kā organizēt līdzdalīgus procesus83. Līdzdalīgs process Natura 2000 
meža teritoriju apsaimniekošanā varētu ietvert šādus galvenos soļus:  

- visu relevanto ieinteresēto personu apzināšana; 
- dažādu ieinteresēto personu darba grupas vai komitejas izveide (attiecīgā gadījumā); 
- vērtību, tiesību, resursu un teritoriju kartēšana, ietekmes novērtēšana; 
- līdzdalīgs ietekmes novērtējums – labvēlīgās un nelabvēlīgās ietekmes noteikšana; 
- detalizēta un publiska informācija par saglabāšanas mērķiem un plānoto pasākumu 
apspriešana; mērķtiecīga informācija visām tieši skartajām ieinteresētajām personām; 
- vajadzīgo pasākumu labāko īstenošanas līdzekļu un mehānismu apspriešana un 
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 Sk., piemēram, instrumentu kopumu sabiedrības iesaistei meža un kokaugiem klātas zemes 

plānošanā, publicējusi Apvienotās Karalistes Mežsaimniecības komiteja: 
http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8. 

http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8


Natura 2000 un meži 87 

 

apzināšana, ņemot vērā finansiālos resursus, kompensācijas un ieguvumu sadali; 
- konfliktējošu prasību atrisināšana, izmantojot piemērotas konfliktu izšķiršanas 
procedūras; 
- tāda līdzdalīgas uzraudzības modeļa izveide, kas jau no paša sākuma iesaista visas 
ieinteresētās personas: kas jāuzrauga, kā, kad, kur un kam; 
- konsultāciju pakalpojumu izveidošana. 

 

68. Kāda informācija būtu jāpublisko? 

Ieteikums Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi (Nr.): 
2, 3, 8, 10, 17 

Ļoti svarīgi ir nodrošināt brīvu, publisku piekļuvi informācijai, jo īpaši informācijai par 
saglabāšanas mērķiem, pienākumiem, ieteikumiem, nolīgumiem gan teritorijas, gan valsts 
un reģiona līmenī. Meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem vajadzētu ne vien saņemt 
nepieciešamās konsultācijas, bet arī būt labi informētiem par Natura 2000 mežu konkrēto 
saglabāšanas mērķu un pasākumu iemesliem un svarīgumu. Tāpēc ir ieteicams publiskot 
detalizētu aprakstu par saglabāšanas mērķiem un pasākumiem, kā arī atbilstošu 
informāciju par būtiskāko dabisko iezīmju atrašanās vietu un attiecīgajiem saglabāšanas 
pasākumiem. Atšķirībā no dažiem meža apsaimniekošanas plāniem (kuros var būt 
iekļauta privāta un sensitīva informācija), Natura 2000 plāns parasti ir publisks dokuments 
(sk. arī 33. jautājumu). 

Relevantas un saprotamas informācijas nodošana ir ļoti svarīga, lai veicinātu savstarpējo 
sapratni un sekmētu dialogu starp ieinteresētajām personām. Tas ir arī priekšnosacījums 
auglīgām diskusijām par saglabāšanas mērķiem un saglabāšanas pasākumiem. Labam 
komunikācijas plānam ir vajadzīgas piemērotas saziņas un informēšanas stratēģijas par 
Natura 2000 tīkla vispārīgajiem mērķiem, par teritoriju saglabāšanas mērķiem un 
pasākumiem utt. Šajā nolūkā var būt nepieciešams izveidot dažādu ieinteresēto personu 
darba grupu vai komiteju un izstrādāt caurskatāmu procesu sanāksmju un apspriežu 
organizēšanai (apaļā galda diskusijas, informatīvie biļeteni utt.). Ir svarīgi pienācīgi 
informēt ieinteresētās personas ne tikai par Natura 2000 uzliktajiem ierobežojumiem, bet 
arī par iespējām, ko tas sniedz. 

 
 

69. Meža īpašniekiem bieži vien ir grūti saprast Natura 2000. Kā uzlabot šo 
situāciju? 

Ieteikums Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 3, 8,10 

Lai arī Biotopu direktīvā nav skaidri noteikti komunikācijas pienākumi, Komisija ir 
uzsvērusi to, cik svarīgi un būtiski ir izklāstīt un izskaidrot Natura 2000 mērķus plašākai 
sabiedrībai un jo īpaši ieinteresētajām personām, kas ir tieši saistītas ar teritorijas 
apsaimniekošanu. Komisija ir izstrādājusi noderīgas vadlīnijas par Putnu direktīvas un 
Biotopu direktīvas vispārīgajām normām, kā arī vadlīnijas, kas īpaši paredzētas 
konkrētām tautsaimniecības nozarēm (sk. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm). 

Ir pieejami dažādi instrumenti, kas lieti noder informētības vairošanai, konsultāciju 
sniegšanai un vietējo spēju veidošanai Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanā un 
līdzdalīga procesa izveidē (sk. arī 25. jautājumu). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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4.11. ES nozīmes sugu un biotopu aizsardzība visā to areālā ārpus Natura 2000 
teritorijām 
 

Jautājumi 

70. Vai mežiem ārpus Natura 2000 tīkla ir kāda loma ES nozīmes sugu un biotopu 
saglabāšanā? 

71. Kādas juridiskās prasības ir piemērojamas sugu aizsardzībai ārpus Natura 2000? 

 
 

70. Vai mežiem ārpus Natura 2000 tīkla ir kāda loma ES nozīmes sugu un biotopu 
saglabāšanā? 

Informācija (I) / ieteikums (R) 
Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 12, 16, 22 

(I) Jā, mežiem ārpus Natura 2000 ir būtiska loma ES nozīmes biotopu un sugu saglabāšanā, 
jo īpaši tas sakāms par tām sugām un biotopiem, kas ir jutīgi pret fragmentāciju vai izolāciju. 
Šādi meži var palīdzēt būtiski uzlabot tīkla ekoloģisko vienotību un Natura 2000 teritoriju 
funkcionālo savienotību. 

Turklāt Natura 2000 tīklā neietilpstoši apgabali var sniegt patvērumu sugām un biotopiem 
ārpus noteiktajām teritorijām. Īpaši vērtīgi tie ir meža sugām un biotopiem ar lielu areālu 
(piemēram, lāčiem un lūšiem) vai plašu izplatību (piemēram, piekrastes mežiem), jo 
Natura 2000 tīklā ir iekļauta tikai daļa no to kopējiem resursiem (dažkārt mazāk par 50 %). 
Labvēlīga saglabāšanās stāvokļa sasniegšanai ir vajadzīgi šādi apgabali ārpus Natura 2000 
tīkla. 

(R) Biotopu direktīvas 10. pantā dalībvalstis ir aicinātas sekmēt to ainavas iezīmju 
apsaimniekošanu, kas ir ļoti svarīgas savvaļas dzīvnieku un augu migrācijā, izplatībā un 
ģenētiskā materiāla apmaiņā. Šādi pasākumi var aptvert arī mežus un meža zemi, kas nav 
iekļauta Natura 2000 tīklā. Direktīvas 10. pantam ir praktiska ietekme uz meža īpašniekiem 
un apsaimniekotājiem tikai tad, ja dalībvalstis šajā ziņā ir pieņēmušas konkrētus noteikumus. 
Dažas valstis šo jautājumu risina ar nacionālām vai reģionālām stratēģijām (piemēram, 
ekomeži Latvijā, Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique Francijā). Eiropas Komisijas 
Zaļās infrastruktūras iniciatīva mudinās dalībvalstis īstenot šādus pasākumus arī turpmāk. 

Ārpus Natura 2000 tīkla esošu apgabalu nozīme putniem ir atspoguļota Putnu direktīvas 
3. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 4. pantā, kuros noteikts, ka dalībvalstīm jācenšas 
biotopus aizsargājamās platībās un ārpus tām uzturēt un pārvaldīt saskaņā ar ekoloģiskajām 
vajadzībām un nepieļaut biotopu piesārņošanu vai noplicināšanos. 

 
 

71. Kādas juridiskās prasības ir piemērojamas sugu aizsardzībai ārpus Natura 2000? 

Juridisks pienākums 
Mērķauditorija: meža 
apsaimniekotāji / īpašnieki, 
iestādes 

Saistītie gadījuma pētījumi 
(Nr.): 12, 16 

Abās ES dabas direktīvās ir noteikta arī prasība aizsargāt konkrētas sugas visā ES – gan 
Natura 2000 teritorijās, gan ārpus tām, lai nodrošinātu to saglabāšanu visā to dabiskajā 
areālā ES. Tas attiecas uz visām dabā sastopamajām savvaļas putnu sugām ES teritorijā, kā 
arī uz citām sugām, kas iekļautas Biotopu direktīvas IV un V pielikumā un ir saistītas ar meža 
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biotopiem. 

Turklāt dalībvalstīm ir noteikta prasība saglabāt, uzturēt vai atjaunot visu savvaļas putnu 
sugu dzīvotņu daudzveidību un teritoriju Eiropā (Putnu direktīvas 3. pants). Šī prasība var 
ietvert biotopu aizsardzības pasākumus ārpus Natura 2000 tīkla.  

Kas attiecas uz noteikumiem par sugu aizsardzību visā to areālā, abas direktīvas84 prasa 
dalībvalstīm aizliegt:  
- aizsargājamo sugu īpatņu apzinātu nonāvēšanu vai sagūstīšanu jebkādā veidā; 
- ligzdu un olu apzinātu iznīcināšanu vai bojāšanu vai aizsargājamu augu plūkšanu, 

vākšanu, griešanu, izraušanu ar saknēm vai iznīcināšanu; 
- vairošanās vai atpūtas vietu noplicināšanu vai iznīcināšanu; 
- aizsargājamo sugu īpatņu apzinātu traucēšanu, jo īpaši vairošanās, ligzdošanas, 

ziemošanas un migrācijas laikā; 
- savvaļā iegūtu īpatņu turēšanu, pārdošanu un transportēšanu. 
Šie aizliegumi, kas transponēti valstu tiesību aktos, jāievēro arī visiem meža īpašniekiem, 
izmantotājiem un apsaimniekotājiem.  

Dažos gadījumos (piemēram, lai novērstu nopietnu kaitējumu lauksaimniecības kultūrām, 
lauksaimniecības dzīvniekiem, mežiem, zvejniecībai un ūdeņiem) ir pieļaujamas atkāpes no 
šiem noteikumiem, ja nav pieejams neviens cits apmierinošs risinājums un šo atkāpju sekas 
nav uzskatāmas par nesaderīgām ar minēto direktīvu vispārīgajiem mērķiem. Atkāpju 
nosacījumi ir izklāstīti Putnu direktīvas 9. pantā un Biotopu direktīvas 16. pantā. 

Plašāka informācija par sugu aizsardzības noteikumiem saskaņā ar Biotopu direktīvu ir 
pieejama: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 
 

 

                                                 
84

 Konkrēti nosacījumi ir izklāstīti Putnu direktīvas 5. pantā (attiecībā uz putniem) un Biotopu direktīvas 
12. pantā (attiecībā uz dzīvniekiem) un 13. pantā (attiecībā uz augiem). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm


90 Natura 2000 un meži 

 

PIELIKUMI 
 

 
1. PIELIKUMS – GLOSĀRIJS UN SAĪSINĀJUMI 
 

 

GLOSĀRIJS 

 

Senie meži / kokaugiem klātas zemes: sk. vecie meži. 

Apmežošana: meža ierīkošana, apstādot un/vai apzināti apsējot zemi, kas līdz šim nav bijusi 
klasificēta kā mežs. Ietver zemes izmantojuma maiņu, proti, nemeža zemes pārveidošanu 
mežā (FRA 2015, Termini un definīcijas, Meža resursu novērtējums, FRA, FAO 201285). 

Biotopu direktīvas I pielikums: tajā iekļauti Kopienas nozīmes dabiskie biotopi, kuru 
saglabāšanai jānosaka īpaši aizsargājamas dabas teritorijas.  

Biotopu direktīvas II pielikums: tajā iekļautas Kopienas nozīmes dzīvnieku un augu sugas, 
kuru saglabāšanai jānosaka īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. Lielākā daļa šajā pielikumā 
iekļauto sugu ir iekļautas arī IV pielikumā.  

Biotopu direktīvas III pielikums: tajā norādīti kritēriji tādu teritoriju atlasei, kuras var noteikt 
par Kopienas nozīmes teritorijām un kurām var piešķirt īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 
statusu. 

Biotopu direktīvas IV pielikums: tajā iekļautas Kopienas nozīmes dzīvnieku un augu 
sugas, kurām vajadzīga stingra aizsardzība. 

Biotopu direktīvas V pielikums: tajā iekļautas Kopienas nozīmes dzīvnieku un augu sugas, 
kuru īpatņu vai eksemplāru ieguvei savvaļā un izmantošanai var piemērot apsaimniekošanas 
pasākumus. 

Bioģeogrāfiskie reģioni: biotopi un sugas, kas parasti sastopami vienuviet, ir saistīti ar 
reģioniem, kuriem raksturīgs līdzīgs klimats, absolūtais augstums un ģeoloģiskie apstākļi. No 
ekoloģiskā viedokļa Eiropu var iedalīt deviņos sauszemes un četros jūras bioģeogrāfiskajos 
reģionos. Kad dalībvalstis novērtē sugu vai biotopu saglabāšanās stāvokli, novērtēšanas 
references zona ir nevis dalībvalsts teritorija, bet attiecīgās bioģeogrāfisko reģionu daļas 
dalībvalstī (EK, 200986). 

Saglabāšanās stāvoklis: attiecībā uz biotopiem un sugām termins “saglabāšanās stāvoklis” 

Biotopu direktīvas 1. pantā ir definēts kā “aizsardzības statuss”. Dabiskā biotopa 

saglabāšanās stāvoklis ir visi faktori, kas iedarbojas uz dabisko biotopu un tā tipiskajām 

sugām un var ietekmēt tā ilgtermiņa dabisko izplatību, struktūru un funkcijas, kā arī biotopa 

tipisko sugu ilgtermiņa izdzīvošanu dalībvalstu teritorijā, uz ko attiecas ES Līgums. Sugas 

saglabāšanās stāvoklis ir visi faktori, kas iedarbojas uz attiecīgo sugu un var ietekmēt tās 

populāciju ilgtermiņa izplatību un skaitliskumu dalībvalstu teritorijā, uz ko attiecas ES Līgums. 

Pamatojoties uz četriem kritērijiem, kas noteikti Biotopu direktīvas 1. pantā, saglabāšanās 

stāvoklis tiek klasificēts kā “labvēlīgs”, “nelabvēlīgs un nepietiekams” vai “nelabvēlīgs un 

slikts”. Attiecībā uz biotopiem šie kritēriji ir areāls, platība, struktūra un funkcijas un nākotnes 

perspektīvas, attiecībā uz sugām tie ir areāls, populācija, sugas dzīvotne un nākotnes 

perspektīvas. 

                                                 
85

 http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf. 
86

 EK, 2009. Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam “Apkopojošs ziņojums par biotopu veidu un 
sugu aizsardzības statusu atbilstīgi Biotopu direktīvas 17. pantam”. COM(2009) 358 galīgā redakcija: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:LV:PDF. 

http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:LV:PDF
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Atmirusi koksne: visa stāvošā, uz zemes gulošā vai augsnē esošā nedzīvā koksnes 

biomasa, kas neietilpst nobirās. Atmirusi koksne ietver kokus, kas guļ uz zemes virsmas, 

atmirušas saknes un celmus, kuru diametrs ir 10 cm vai vairāk vai cits attiecīgajā valstī 

noteikts diametrs (FRA 2015, Termini un definīcijas, FAO 2012). Atmirušās koksnes 

daudzums Eiropas mežos ir svarīgs meža bioloģiskās daudzveidības indikators. Atmirušu 

stāvošu koku (sausokņu) un gulošu koku (kritalu) apjoms meža teritorijā un citās kokaugiem 

klātās zemēs ir iekļauts Viseiropas Bioloģiskās daudzveidības indikatoru (SEBI 018) sarakstā 

un ir viens no indikatoriem, ko MCPFE noteikusi izmantot, lai novērtētu meža bioloģiskās 

daudzveidības pašreizējo stāvokli. Atmirušās koksnes apjoms, kas paziņojams, sadalījumā 

pa meža tipiem, parasti ietver stāvošus un gulošus atmirušus kokus, kuru minimālais garums 

ir 2 m un minimālais diametrs 10 cm (MCPFE, EVA87). 

Atmežošana: meža pārveidošana citā zemes izmantojumā vai koku vainagu projektīvā 

seguma neatgriezeniska samazināšana līdz līmenim, kas ir zemāks par 10 % robežu. 

Atmežošana nozīmē ilgtermiņa vai neatgriezenisku meža platības samazināšanu un ietver 

zemes izmantojuma maiņu. Tā ietver meža platības, kas pārveidotas par lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi, ganībām, ūdenskrātuvēm un pilsētu teritorijām (FRA 2015, Termini un 

definīcijas, FAO 2012). 

Saglabāšanās pakāpe: šajā dokumentā tā apzīmē Kopienas nozīmes biotopa vai sugas 

saglabāšanās stāvokli Natura 2000 teritorijā, kas noteikts datu standartveidlapā (DSV, 

sk. turpmāk). Lai noteiktu katras sugas un biotopa vispārējo novērtējumu konkrētajā teritorijā, 

DSV tiek izmantoti trīs kritēriji (biotopa reprezentativitāte, relatīvā platība un saglabāšanās 

pakāpe; sugas populācija, saglabāšanās pakāpe un izolācija)88. 

Biotopu un sugu ekoloģiskās prasības: šajā dokumentā šīs prasības nozīmē ekoloģisko 

vajadzību kopumu, ieskaitot abiotiskos un biotiskos faktorus, kas tiek uzskatīti par 

nepieciešamiem, lai nodrošinātu teritorijā sastopamu biotopu (t. i., specifiskā struktūra un 

funkcijas, kas vajadzīgas biotopa ilglaicīgai uzturēšanai, tā tipiskās sugas utt.) un sugu 

saglabāšanu, un ieskaitot to attiecības ar apkārtējo vidi (gaisu, ūdeni, augsni, veģetāciju utt.). 

Līdzvērtīgs instruments (meža apsaimniekošanas plānam): informācija, kas ievākta par 
meža teritoriju meža apsaimniekošanas vienību vai agregētu meža apsaimniekošanas 
vienību (meža kvartālu, lauku saimniecību, uzņēmumu, ūdens sateces baseinu, pašvaldību 
vai plašāku vienību) līmenī, un stratēģijas / apsaimniekošanas darbības, kas plānotas 
apsaimniekošanas vai attīstības mērķu sasniegšanai (Forest Europe, MCPFE, 2002). 

Labvēlīgs saglabāšanās stāvoklis: Jēdziens “labvēlīgs saglabāšanās stāvoklis” ir 
vispārējais mērķis, kas jāsasniedz attiecībā uz visiem Kopienas nozīmes biotopiem un 
sugām. Vienkāršiem vārdiem to var raksturot kā situāciju, kad biotops vai suga atrodas 
uzplaukuma stāvoklī (gan kvalitātes, gan apmēra / populācijas ziņā) ar labām izredzēm šādu 
stāvokli saglabāt. Fakts, ka biotops vai suga nav apdraudēta (t. i., tiem nedraud tiešs 
izmiršanas risks), nenozīmē, ka to saglabāšanās stāvoklis ir labvēlīgs. 

Saskaņā ar Biotopu direktīvas 1. pantu dabiskā biotopa saglabāšanās stāvokli uzskata par 
labvēlīgu, ja: 

- tā dabiskais areāls un platības, ko tas aizņem šā areāla robežās, ir stabilas vai paplašinās, 
un 

- pastāv un, visticamāk, arī tuvākajā laikā pastāvēs specifiskā struktūra un funkcijas, kas 
vajadzīgas biotopa ilglaicīgai uzturēšanai, un 

                                                 
87

 Sk. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood.  
88

 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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- tā tipisko sugu saglabāšanās stāvoklis ir labvēlīgs. 

 

Sugas saglabāšanās stāvokli uzskata par labvēlīgu, ja: 

- attiecīgās sugas populācijas dinamikas dati liecina, ka ilgtermiņā suga sevi atražo un ir 
dzīvotspējīga savas dabiskās dzīvotnes sastāvdaļa, un 

- sugas dabiskais areāls nav samazinājies un, visticamāk, tuvākajā laikā arī nemazināsies, 
un 

- patlaban ir un, visticamāk, arī turpmāk būs pietiekami liela dzīvotne sugas populāciju 
ilglaicīgai uzturēšanai. 

Mežs: zeme, kura aizņem vairāk nekā 0,5 ha un kurā koku augstums pārsniedz 5 m un 
vainagu projektīvais segums ir 10 %, vai kurā augošie koki var sasniegt šos rādītājus in situ. 
Tajā neietilpst zeme, ko galvenokārt izmanto kā lauksaimniecības vai pilsētas zemi (FRA 
2015, Termini un definīcijas, FAO 2012). 

Meža apsaimniekošanas plāns: apsaimniekošanas instruments, kura nolūks ir noteikt 
apsaimniekošanas mērķus un kurš tiek periodiski pārskatīts. Apsaimniekošanas plānā ir 
jāiekļauj pietiekami detalizēta informācija par darbībām, kas plānotas atsevišķās 
apsaimniekošanas vienībās (audzēs vai nogabalos), taču var būt aprakstītas arī vispārīgas 
stratēģijas un darbības, kas plānotas apsaimniekošanas mērķu sasniegšanai. Šī definīcija 
ietver meža platības aizsargājamās teritorijās, kurām ir apsaimniekošanas plāns (FRA 2015, 
Termini un definīcijas, FAO 2012). Forest Europe procesa ietvaros meža apsaimniekošanas 
plāns ir definēts kā informācija (teksta, karšu, tabulu un grafiku formā), kas savākta 
(periodiskās) meža inventarizācijās meža apsaimniekošanas vienību līmenī (audzēs, 
nogabalos), un darbības, kas atsevišķās audzēs vai nogabalos plānotas apsaimniekošanas 
mērķu sasniegšanai (MCPFE 2002). 

Meža apsaimniekošanas plāns, kurā integrēti Natura 2000 saglabāšanas mērķi un/vai 
pasākumi: šajā dokumentā tas ir meža apsaimniekošanas plāns, kurā iekļauta arī 
informācija par saglabāšanas mērķiem, kas noteikti Natura 2000 teritorijai, kurā atrodas plāna 
aptvertais mežs. Visas plānā ietvertās darbības tiek plānotas tā, lai būtu saderīgas ar šiem 
saglabāšanas mērķiem. Turklāt plānā var būt iekļautas mežkopības vai citas darbības, kas 
aktīvi veicina teritorijas saglabāšanas mērķu sasniegšanu. Vienai Natura 2000 teritorijai 
līdztekus var būt viens vai vairāki meža apsaimniekošanas plāni, kuros integrēti Natura 2000 
saglabāšanas mērķi, un īpašs Natura 2000 teritorijas apsaimniekošanas plāns. 

Pilnībā integrēts Natura 2000 / meža apsaimniekošanas plāns: šajā dokumentā tas ir 
apsaimniekošanas plāns, kurā iekļauta detalizēta informācija par mežsaimniecības un 
Natura 2000 kontekstu (meža inventarizācijas dati, meža apsaimniekošanas mērķi, Kopienas 
nozīmes biotopi un sugas, saglabāšanas mērķi utt.), kā arī par plānotajām mežsaimniecības 
darbībām un Natura 2000 saglabāšanas pasākumiem, kas var ietvert arī konkrētas 
mežkopības darbības. Visas pilnībā integrētajā apsaimniekošanas plānā iekļautās darbības 
un pasākumi tiek plānoti tā, lai būtu saderīgi ar teritorijas saglabāšanas mērķiem. Pilnībā 
integrēts Natura 2000 / meža apsaimniekošanas plāns ir vienots apsaimniekošanas 
instruments konkrētai meža teritorijai, kas pieder vienam īpašniekam vai īpašnieku grupai un 
kas kā viens veselums ir atzīta par Natura 2000 teritoriju. Šādā teritorijā tas pilda gan 
klasiskā meža apsaimniekošanas plāna, gan Natura 2000 apsaimniekošanas plāna funkciju. 

Meža teritorija ar apsaimniekošanas plānu: meža teritorija, kurai ir dokumentēts ilgtermiņa 
apsaimniekošanas plāns. Meža teritorija ar apsaimniekošanas plānu var nozīmēt meža 
apsaimniekošanas vienību vai agregētu meža apsaimniekošanas vienību (meža kvartāli, 
lauku saimniecības, uzņēmumi, ūdens sateces baseini, pašvaldības vai plašākas vienības). 



Natura 2000 un meži 93 

 

Meža īpašumtiesības: parasti apzīmē likumīgas tiesības brīvi un ekskluzīvi izmantot, 

kontrolēt, nodot mežu vai citādā veidā gūt labumu no tā. Īpašumtiesības var iegūt tādas 

nodošanas ceļā kā pārdošana, ziedošana un mantošana. Meža īpašumtiesības nozīmē 

īpašumtiesības uz kokiem, kas aug zemē, kura klasificēta kā mežs, neatkarīgi no tā, vai 

īpašumtiesības uz šiem kokiem sakrīt ar īpašumtiesībām uz zemi (FRA 2015, Termini un 

definīcijas, FAO 2012). 

Mežsaimniecība: nodarbošanās, kas aptver zinātni, prasmi un praksi izveidot, apsaimniekot, 
izmantot un saglabāt mežu un saistītos resursus cilvēka labā un ilgtspējīgā veidā, kas ļauj 
sasniegt vēlamos mērķus, vajadzības un vērtības (SAF 2008). 

Sugas dzīvotne: vide, kuru raksturo konkrēti abiotiskie un biotiskie faktori un kurā sugas 
īpatņi dzīvo visās to bioloģiskā cikla stadijās. 

Kopienas nozīmes biotopi: biotopi, kuriem Eiropā esošajā dalībvalstu teritorijā draud 
izzušana to dabiskajā areālā vai kuru dabiskais areāls ir mazs to regresijas dēļ vai tāpēc, ka 
tiem piemīt ierobežota izplatība, vai kuri izcili labi raksturo vienu vai vairākus bioģeogrāfiskos 
reģionus. Šie biotopi ir uzskaitīti Biotopu direktīvas I pielikumā. 

Introducēta suga: suga, pasuga vai zemāks taksons, kas sastopams ārpus sava dabiskā 

areāla (pagātnē vai tagadnē) un izplatības potenciāla apgabala (t. i., ārpus areāla, kurā tas 

sastopams dabiski vai kuru tas varētu aizņemt bez tiešas vai netiešas cilvēku veiktas 

introdukcijas vai kopšanas) (FRA 2015, Termini un definīcijas, FAO 2012). 

Invazīvas sugas: svešzemju sugas, kuras nav raksturīgas konkrētai ekosistēmai un kuru 

introdukcija un izplatīšanās rada vai var radīt sociālkulturālu, ekonomisku vai vidisku 

kaitējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai (FRA 2015, Termini un definīcijas, FAO 2012). 

Daudzfunkcionāls mežs: meža platība, kuru sākotnēji paredzēta vairāk nekā vienam 

nolūkam un kurā neviens no tiem netiek uzskatīts par dominējošo funkciju. Ietver jebkādu 

šādu funkciju kombināciju: produktu ražošana, augsnes un ūdens aizsardzība, bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšana un sociālo pakalpojumu sniegšana, ar nosacījumu, ka neviena 

no šīm funkcijām atsevišķi netiek uzskatīta par dominējošo (FRA 2015, Termini un definīcijas, 

FAO 2012). 

Natura 2000 mežs: šajā dokumentā Natura 2000 mežs ir mežs vai meža daļa, kas ietilpst 

platībā, kura noteikta par Natura 2000 teritoriju. Natura 2000 mežā var būt sastopami biotopi, 

kas atbilst Biotopu direktīvas I pielikumā iekļautam biotopu tipam, un biotopi, kas nav 

Kopienas nozīmes biotopi, bet kam ir zināma nozīme kā Kopienas nozīmes sugas dzīvotnei 

vai nozīme teritorijas vai Natura 2000 tīkla vispārējā vienotībā (savienotība). 

Dabisks mežs: mežs, ko veido vietējo sugu koki un kas nav klasificēts kā meža plantācija 

(FAO, Meža resursu novērtējums, 2000). 

Meža dabiskā izplešanās: dabiskās sukcesijas rezultātā notiekoša meža izplešanās zemē, 

kas pirms tam atbildusi citam zemes izmantojumam (piemēram, meža izveidošanās zemē, 

kas iepriekš izmantota lauksaimniecībā) (FRA 2015, Termini un definīcijas, FAO 2012). 

Apsaimniekošana bez iejaukšanās: apsaimniekošanas veids ar mērķi vajadzības gadījumā 

ļaut noritēt dabiskiem procesiem, netraucējot tos ar cilvēka darbībām, kuru rezultātā tiktu 

būtiski ietekmēta bioloģiskā daudzveidība (Vadlīnijas par neskarto dabu). 

Nekoksnes produkti: taustāmi un fiziski bioloģiskas izcelsmes produkti, kas iegūti mežos, 

bet nav koksne. Parasti tie ir augu un dzīvnieku izcelsmes nekoksnes produkti, kas ievākti 

teritorijās, kuras klasificētas kā mežs. Neatkarīgi no tā, vai tie iegūti dabiskos mežos vai 
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plantācijās, nekoksnes produkti ir gumiarābiks, gumija / latekss un sveķi, Ziemassvētku 

eglītes, korķis, bambuss un rotangpalma (FRA 2015, Termini un definīcijas, FAO 2012). 

Vecie meži: vecas mežaudzes ir audzes primārajos vai sekundārajos mežos, kurās 

attīstījušās struktūras un sugas, kas galvenokārt raksturīgas veciem attiecīgā tipa 

primārajiem mežiem. 

Cita kokaugiem klāta zeme: vairāk nekā 0,5 ha liela teritorija, kas nav klasificēta kā mežs. 
Vainagu projektīvais segums tajā ir 5–10 %, un to veido koki, kas brieduma vecumā spēj 
sasniegt 5 m augstumu in situ, vai arī to klāj jaukts krūmu, krūmāju un koku segums. Tā 
neietver zemi, ko galvenokārt izmanto kā lauksaimniecības vai pilsētas zemi (FAO, 
Starptautiskais Meža resursu novērtējums 2015, Termini un definīcijas, Darba dokuments 
144/E, Roma, 2012). 

Kukaiņu masveida savairošanās: meža veselības ievērojama pasliktināšanās, ko izraisījis 

pēkšņs kaitīgu kukaiņu skaita pieaugums (FRA 2015, Termini un definīcijas, FAO 2012). 

Stādīti meži: meži, ko galvenokārt veido stādīti un/vai apzināti iesēti koki (FRA 2015, Termini 

un definīcijas, FAO 2012). 

Pirmatnējais mežs: dabiski atjaunojies mežs, kurā aug vietējās sugas, kurā nav skaidri 

konstatējamas cilvēka darbības pazīmes un kura ekoloģiskie procesi nav nopietni traucēti. 

Dažas pirmatnējo mežu galvenās iezīmes: 

• tiem ir raksturīga dabiskā meža dinamika, piemēram, dabisks koku sugu sastāvs, atmirusi 

koksne, dabiska vecumstruktūra un dabisks atjaunošanās process; 

• platība ir pietiekami liela, lai saglabātu dabiskās iezīmes; 

• nav zināma būtiska cilvēku iejaukšanās vai pēdējā būtiskā cilvēku iejaukšanās bijusi 

pietiekami sen, lai dabiskais sugu sastāvs un procesi varētu atjaunoties (FRA 2015, Termini 

un definīcijas, FAO 2012). 

Prioritārie biotopi: dabiskie biotopi, kuriem draud izzušana, kuri atrodas Eiropā esošajā 
dalībvalstu teritorijā un par kuru saglabāšanu Kopiena ir īpaši atbildīga, ņemot vērā to 
dabiskā areāla daļu, kas ietilpst Eiropā esošajā dalībvalstu teritorijā. Biotopu direktīvas 
I pielikumā šie biotopi ir atzīmēti ar zvaigznīti. 

Prioritārās sugas: sugas, par kuru saglabāšanu Kopiena ir īpaši atbildīga, ņemot vērā to 

dabiskā areāla daļu, kas ietilpst Eiropā esošajā dalībvalstu teritorijā. Biotopu direktīvas 
II pielikumā šīs sugas ir atzīmētas ar zvaigznīti. 

Meža atjaunošana: meža atkārtota ierīkošana, apstādot un/vai apzināti apsējot zemi, kas 

klasificēta kā mežs. Neietver zemes izmantojuma maiņu (FRA 2015, Termini un definīcijas, 

FAO 2012). 

Daļēji dabisks mežs: mežs / cita kokaugiem klāta zeme, kurā aug vietējās sugas un kura 

izveidota, stādot, sējot vai veicinot dabisko atjaunošanos. Tas ietver teritorijas, kurās notiek 

intensīva apsaimniekošana, izmantojot vietējās sugas un apzināti rīkojoties, lai palielinātu / 

optimizētu vēlamo sugu īpatsvaru, tādējādi radot izmaiņas meža struktūrā un sastāvā; tajā 

var būt sastopami dabiski atjaunojušies koki, kas nav stādīto / sēto sugu koki; tas var ietvert 

teritorijas ar introducētu sugu kokiem, kas atjaunojušies dabiski; tas ietver teritorijas, kurās 

notiek intensīva apsaimniekošana, veicot apzinātas darbības, piemēram, retināšanu vai 

mēslošanu, nolūkā uzlabot vai optimizēt vēlamās meža funkcijas. Šādas darbības var radīt 

izmaiņas meža struktūrā un sugu sastāvā (FRA 2005, Termini un definīcijas, FAO 2000). 

Kopienas nozīmes teritorija (KNT): teritorija, kas tajā bioģeogrāfiskajā reģionā vai reģionos, 
pie kuriem tā pieder, ievērojami veicina Biotopu direktīvas I pielikumā iekļauta dabiskā 
biotopa vai Biotopu direktīvas II pielikumā iekļautas sugas labvēlīga saglabāšanās stāvokļa 
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uzturēšanu vai atjaunošanu un var arī būtiski sekmēt Natura 2000 savienotību, un/vai 
ievērojami veicina bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu attiecīgajā bioģeogrāfiskajā reģionā 
vai reģionos. Kopienas nozīmes teritoriju saraksti tiek apstiprināti ar Komisijas lēmumiem. 
Tos var apskatīt tīmeklī: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm
. 

Īpaši aizsargājama dabas teritorija (ĪADT): Kopienas nozīmes teritorija, kuru dalībvalstis 
noteikušas ar normatīvu vai administratīvu aktu un/vai līgumu un kurā piemēro vajadzīgos 
saglabāšanas pasākumus, lai saglabātu vai atjaunotu to dabisko biotopu un/vai to sugu 
populāciju labvēlīgu saglabāšanās stāvokli, kuru dēļ attiecīgā teritorija ir noteikta. 

Īpaši aizsargājama teritorija (ĪAT): teritorija, ko dalībvalsts noteikusi saskaņā ar Putnu 
direktīvas 4. panta 1. punktu un kas skaitliski un lieluma ziņā ir vispiemērotākā teritorija 
minētās direktīvas I pielikumā iekļautu sugu un tajā neiekļautu regulāri sastopamu migrējošu 
sugu saglabāšanai. 

Kopienas nozīmes sugas: sugas, kas Eiropā esošajā dalībvalstu teritorijā ir apdraudētas, 
izņemot tās sugas, kurām minētajā teritorijā ir dabiskā areāla galējā robeža un kuras nav 
apdraudētas vai jutīgas rietumu palearktiskajā reģionā; vai jutīgas, t. i., kas tuvākajā laikā 
varētu kļūt par apdraudētām sugām, ja turpināsies apdraudētību veicinošu faktoru ietekme; 
vai retas, t. i., tām ir mazas populācijas, kas patlaban nav apdraudētas vai jutīgas, taču var 
par tādām kļūt. Šīs sugas atrodas ierobežotos ģeogrāfiskos apgabalos vai nelielā skaitā ir 
izkliedētas plašākā apgabalā; vai endēmiskas sugas, kam vajadzīga īpaša uzmanība, kuras 
iemesls ir sugas dzīvotnes specifika un/vai šo sugu izmantošanas iespējamā ietekme uz 
sugas dzīvotni, un/vai šo sugu izmantošanas iespējamā ietekme uz to saglabāšanās stāvokli. 
Šīs sugas ir iekļautas Biotopu direktīvas II pielikumā un/vai IV vai V pielikumā.  

Eiropas nozīmes sugas: šajā dokumentā šīs sugas ietver Kopienas nozīmes sugas 
(sk. iepriekš) un Putnu direktīvas I pielikumā iekļautas putnu sugas, un citas migrējošas 
sugas, kas regulāri sastopamas ES teritorijā, kurām saskaņā ar minēto direktīvu ir jānosaka 
īpaši aizsargājamas teritorijas. 

Ilgtspējīga meža apsaimniekošana: “mežu un meža zemes uzraudzība un izmantošana 
tādā veidā un intensitātē, kas saglabā to bioloģisko daudzveidību, produktivitāti, 
atjaunošanās spēju, dzīvotspēju un potenciālu gan tagadnē, gan nākotnē pildīt attiecīgas 
ekoloģiskas, ekonomiskas un sociālas funkcijas vietējā, valsts un pasaules mērogā, un kas 
nenodara kaitējumu citām ekosistēmām” (Ministru konference par mežu aizsardzību Eiropā, 
Helsinki 1993). 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm
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SAĪSINĀJUMI 

 

ELFLA: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

EK: Eiropas Komisija 

EVA: Eiropas Vides aģentūra 

EFFIS: Eiropas Meža ugunsgrēku informācijas sistēma 

IVN: ietekmes uz vidi novērtējums 

ERAF: Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ESF: Eiropas Sociālais fonds 

FAO: Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija 

FRA: FAO Meža resursu novērtēšanas programma 

FSC: Mežu uzraudzības padome  

ĢIS: ģeogrāfiskās informācijas sistēma 

LIFE: ES Vides un klimata pasākumu programma  

MCPFE: Ministru konference par mežu aizsardzību Eiropā, saukta arī par Forest Europe 

NVO: nevalstiska organizācija 

PEFC: Meža sertifikācijas sistēmu novērtēšanas programma 

LAP: Lauku attīstības programma 

SAF: Amerikas Mežsaimnieku apvienība 

SVN: stratēģiskais vides novērtējums 

IMA: ilgtspējīga meža apsaimniekošana 

DSV: datu standartveidlapa, formāts, kādā nosūtāma informācija par Natura 2000 teritorijām 
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2. PIELIKUMS 

 
Saraksts ar Kopienas nozīmes biotopiem un sugām, kuru saglabāšanai jānosaka īpaši 
aizsargājamas dabas teritorijas un/vai kurām nepieciešama stingra aizsardzība 
saskaņā ar Biotopu direktīvu, un putnu sugām, kurām jānosaka īpaši saglabāšanas 
pasākumi saskaņā ar Putnu direktīvu 
 

Meža biotopi un to saglabāšanās stāvoklis atkarībā no bioģeogrāfiskā reģiona 

Apzīmējumi: FV – labvēlīgs, XX – nezināms, U1 – nelabvēlīgs un nepietiekams, U2 – nelabvēlīgs un 
slikts. 

* – prioritārais biotops. 

 

Biotops 

Saglabāšanās stāvoklis katrā bioģeogrāfiskajā 
reģionā (2007–2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

9010 *Rietumu taiga U1    U2  U2      

9020 *Fenoskandijas meži ar veciem platlapu kokiem, kas nomet 
lapotni 

   U2  U2      

9030 *Pirmās paaudzes dabiskie meži piekrastēs ar zemes garozas 
pacēlumu 

   U1       

9040 Ziemeļu subalpīnie / subarktiskie meži ar Betula pubescens 
ssp. czerepanovi 

FV    U1       

9050 Fenoskandijas augiem bagātie meži ar Picea abies U1    U2       

9060 Skujkoku meži, kas atrodas uz glaciofluviāliem eskeriem vai 
saistīti ar tiem 

   U2       

9070 Fenoskandijas kokiem apaugušās ganības U2    U2  U2      

9080 *Fenoskandijas purvainie lapu koku meži    U2  U2      

9110 Luzulo-Fagetum dižskābaržu meži U1  U1   U2  U1   FV  U1   

9120 Atlantijas acidofilie dižskābaržu meži ar Ilex U1  U1    FV   U2    

9130 Asperulo-Fagetum dižskābaržu meži U1  U1   U2  U1   FV  FV   

9140 Viduseiropas subalpīnie dižskābaržu meži ar Acer un Rumex 
arifolius 

U1     XX   FV    

9150 Viduseiropas kaļķakmens augšņu dižskābaržu meži U1  U1  U1   U1   U2  FV   

9160 Subatlantijas un Viduseiropas ozolu vai ozolu un skābaržu 
meži 

U2  U2   U2  U1   XX    

9170 Galio-Carpinetum ozolu un skābaržu meži U1  U2  FV   U1    U2   

9180 *Tilio-Acerion nokaļņu, nogāžu un aizu meži U1  U2  U1  U2  U1   U1  U1   

9190 Veci acidofīlie ozolu meži ar Quercus robur smilšainos 
līdzenumos 

 U2   U2  U2    U1   

91A0 Veci akmens-ozolu meži ar Ilex un Blechnum Britu salās  U2         

91AA *Austrumu balto ozolu meži XX   U1   U2   U2   U1  

91B0 Termofilie Fraxinus angustifolia meži     U2   U1    

91BA Moēzijas baltegļu meži U1     U1      

91C0 *Kaledonijas meži          

91CA Rhodopide un Balkānu Skotijas priežu meži U1     U1      

91D0 *Purvainas mežu zemes FV  U2   U1  U1  U1   U1   

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9020
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9020
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9030
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9040
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9040
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9050
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9050
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9060
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9080
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9080
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91BA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91BA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91CA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91CA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91D0
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Biotops 

Saglabāšanās stāvoklis katrā bioģeogrāfiskajā 
reģionā (2007–2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

91E0 *Aluviāli meži ar Alnus glutinosa un Fraxinus excelsior U2  U2  U1  U2  U2   U1  U1   

91F0 Lielo upju piekrastes jauktie meži ar Quercus robur, Ulmus 
laevis... 

U2  U1  U1  U2  U2   U2  U1  U1  

91G0 *Panoniskie meži ar Quercus petraea un Carpinus betulus U1   U1   U1    U1   

91H0 * Panoniskie meži ar Quercus pubescens U2   U2   U1    U1   

91I0 * Eiropas-Sibīrijas stepju meži ar Quercus spp. FV   U1   U1    U2  U2  

91J0 *Taxus baccata meži Britu salās  U2         

91K0 Ilīrijas Fagus sylvatica meži (Aremonio-Fagion) U1     FV    U1   

91L0 Ilīrijas ozolu un skābaržu meži (Erythronio-carpinion) U2     U1   U1  U1   

91M0 Panoniskie-Balkānu sarkanlapu ozolu un sēdlapu ozolu meži U1   U1   U1   U1  U1  U1  

91N0 *Panoniskais kontinentālo smilšu kāpu biezoknis (Junipero-
Populetum albae) 

       U2   

91P0 Dižegļu meži (Abietetum polonicum)     U1      

91Q0 Rietumkarpatu kaļķainās augsnes Pinus sylvestris meži FV          

91R0 Dināriskā dolomīta Skotijas priežu meži FV     FV      

91S0 *Rietumu Pontijas dižskābaržu meži   U1   U1      

91T0 Centrāleiropas ķērpjainie Skotijas priežu meži XX  U2   U1  U2    U2   

91U0 Sarmatijas stepju priežu meži     U2      

91V0 Dacian dižskabāržu meži (Symphyto-Fagion) FV     FV      

91W0 Moēzijas dižskābaržu meži U1     U1      

91X0 *Dobrogean dižskābaržu meži         U1  

91Y0 Dacian ozolu un skābaržu meži     U1     U1  

91Z0 Moēzijas sudrabliepu meži U1   U1   U1      

9210 *Apenīnu dižskābaržu meži ar Taxus un Ilex FV     U1   FV    

9220 *Apenīnu dižskābaržu meži ar Abies alba un dižskābaržu meži FV     FV   FV    

9230 Galīcijas un Portugāles ozolu meži ar Quercus robur un 
Quercus pyrenaica 

 XX      XX    

9240 Ibērijas Quercus faginea un Quercus canariensis meži XX  XX      XX    

9250 Quercus trojana meži       U1    

9260 Castanea sativa meži U1  U1    U1   U2    

9270 Grieķijas dižskābaržu meži ar Abies borisii-regis U1     XX   FV    

9280 Quercus frainetto meži       FV    

9290 Cupressus meži (Acero-Cupression)       FV    

92A0 Salix alba un Populus alba alejas U1  U1  U1   U2   U2  U1  U1  

92B0 Vidusjūras neregulāro ūdensteču piekrastes audzes ar 
Rhododendron 

      U1    

92C0 Platanus orientalis un Liquidambar orientalis meži U1     U1   U1    

92D0 Dienvidu piekrastes alejas un biezokņi (Nerio-Tamaricetea)   U1   U1  U1  U1   U1  

9310 Egejas jūras Quercus brachyphylla meži       FV    

9320 Olea un Ceratonia meži      U1  U1    

9330 Quercus suber meži  U2      U1    

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91J0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91N0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91P0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91Q0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91R0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91R0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91S0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91S0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91U0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91V0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91V0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91W0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91W0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91X0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91Y0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91Y0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9230
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9230
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9250
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9280
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9290
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9310
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9320
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9320
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9330
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9330
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ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

9340 Quercus ilex un Quercus rotundifolia meži U1  U1    FV   U1    

9350 Quercus macrolepis meži       U2    

9360 *Makaronēzijas lauru koku meži (Laurus, Ocotea)      U1     

9370 *Phoenix palmu birzis      U1  FV    

9380 Ilex aquifolium meži  U1      U2    

9390 *Krūmāju un zemkoku mežu veģetācija ar Quercus alnifolia       FV    

93A0 Mežu zemes ar Quercus infectoria (Anagyro foetidae-
Quercetum infectoriae) 

      FV    

9410 Acidofilie Picea meži kalnāju – Alpu līmeņos U1     U1   FV    

9420 Alpīnie Larix decidua un/vai Pinus cembra meži FV          

9430 Subalpīnie un kalnāju Pinus uncinata meži U1     FV   U2    

9510 *Dienvidapenīnu Abies alba meži U1       U1    

9520 Abies pinsapo meži       U1    

9530 *Vidusjūras vai subvidusjūras priežu meži ar endēmiskām 
melnajām priedēm 

U1     U1   U1    

9540 Vidusjūras priežu meži ar endēmiskām Mesogean priedēm     U2   U1    

9550 Kanāriju salu endēmiskie priežu meži      FV     

9560 *Endēmiskie meži ar Juniperus spp. U1  XX    U1  U1  U2    

9570 *Tetraclinis articulata meži       U1    

9580 *Vidusjūras Taxus baccata meži  U1      U2    

9590 *Cedrus brevifolia meži (Cedrosetum brevifoliae)       FV    

95A0 Augstie oro-Vidusjūras priežu meži U1       U1    

6310 Dehesas ar mūžzaļajiem Quercus spp.       U2    

6530 *Fenoskandijas kokiem apaugušās ganības    U2  U2      

2180 Kokiem apaugušas kāpas Atlantijas, kontinentālajā vai 
boreālajā reģionā 

 U1  U1  U2  U1    

  

2270 *Kokiem apaugušas kāpas ar Pinus pinea un/vai Pinus 
pinaster 

   U2  FV   U1  
  

 

 
 
Ar mežiem saistītas sugas, kas iekļautas Biotopu direktīvas II pielikumā un 
IV pielikumā89 
 
* – prioritārā suga. 

 
Zīdītāji 

Barbastella barbastellus (II, IV) 
*Bison bonasus (II, IV) 
*Canis lupus (II, IV) 

                                                 
89

 Šajā sarakstā, pamatojoties uz 2010. gada ES bioloģiskās daudzveidības bāzes līnijas ziņojuma 
III pielikumu, ir iekļauta izlase ar svarīgākajām sugām, kas saistītas ar mežiem (sugu sadalījums katrā 
ekosistēmā). Jāatzīmē, ka arī dažas citas sugas var būt atkarīgas no mežiem konkrētos reģionos vai 
tāpēc, ka tie ir daļa no sugas dzīvotnes. 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9350
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9360
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9370
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9370
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9380
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9380
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9390
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=93A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9420
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9510
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9510
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9520
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9540
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9540
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9550
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9570
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9590
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=6310
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9590
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
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Capra aegagrus (II, IV) 
Castor fiber (II, IV) 
*Cervus elaphus corsicanus (II, IV) 
Dryomys nitedula (IV) 
Felis silvestris (IV) 
*Gulo gulo (II) 
Lynx lynx (II, IV) 
*Lynx pardinus (II, IV) 
Microtus tatricus (II, IV) 
Muscardinus avellanarius (IV) 
Myotis bechsteinii (II, IV) 
Myotis bradtii (IV) 
Myotis capaccinii (II, IV) 
Myotis daubentonii (IV) 
Myotis myotis (II, IV) 
Myotis nattereri (IV) 
Nyctalus azoreum (IV) 
Nyctalus lasiopterus (IV) 
Nyctalus leisleri (IV) 
Nyctalus noctula (IV) 
Ovis gmelini musimon (II, IV) 
Pipistrellus maderensis (IV) 
Pipistrellus nathusii (IV)  
Pipistrellus pipistrellus (IV) 
Pipistrellus pygmaeus (IV) 
Plecotus auritus (IV) 
Plecotus teneriffae (IV) 
*Pteromys volans (II, IV)  
Rhinolophus blasii (II, IV) 
Rhinolophus euryale (II, IV) 
Rhinolophus ferrumequinum (II, IV) 
Rhinolophus mehelyi (II, IV) 
Rousettus aegyptiacus (II, IV) 
*Ursus arctos (II, IV) 
Sciurus anomalus (IV) 
Sicista betulina (IV) 
Tadarida teniotis (IV) 
Vespertilio murinus (IV) 
 

Abinieki 

Alytes cisternasii (IV) 
Alytes obstetricans (IV) 
Bombina bombina (II, IV) 
Bombina variegata (II, IV) 
Bufo calamita (IV) 
Discoglossus montalentii (II, IV) 
Discoglossus sardus (II, IV) 
Pelobates cultripes (IV) 
Rana arvalis (IV) 
Raba dalmatina (IV) 
Rana graeca (IV) 
Rana latastei (II, IV) 
Rana lessonae (IV) 
Salamandra atra (IV) 
Salamandra lanzai (IV) 
Salamandrina terdigitata (II; IV) 
Triturus carnifex (II, IV) 
Triturus cristatus (II, IV) 
Triturus dobrogicus (II) 
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Triturus italicus (IV) 
Triturus karelinii (IV) 
Triturus marmoratus (IV) 
Triturus montandoni (II, IV) 
Triturus vulgaris ampelensis (II, IV) 

 
Rāpuļi 
 
Algyroides fitzingeri (IV) 
Algyroides marchi (IV) 
Algyroides moreoticus (IV) 
Algyroides nigropunctatus (IV) 
Chalcides sexlineatus (IV) 
Chalcides viridianus (IV) 
Chamaeleo chamaeleon (IV) 
Elaphe longissima (IV) 
Lacerta danfordi (IV) 
Lacerta vivipara pannonica (IV) 
 

Bezmugurkaulnieki 

Agathidium pulchellum (II, IV) 
Anthrenochernes stellae (II, IV) 
Apatura metis (IV) 
Aradus angularis (II) 
Arytrura musculus (II, IV) 
Boros schneideri (II) 
Buprestis splendens (II, IV) 
*Callimorpha quadripunctaria (II) 
Carabus hampei (II, IV) 
*Carabus menetriesi pacholei (II, IV) 
*Carabus olympiae (II, IV) 
Carabus variolosus nodolosus (II, IV) 
Carabus zawadszkii (II, IV) 
Cerambyx cerdo (II, IV) 
Chilostoma banaticum (II, IV) 
Corticaria planula (II) 
Cucujus cinnaberinus (II, IV) 
Dioszeghyana schmidtii (II, IV) 
Discus guerinianus (II, IV) 
Erannis ankeraria (II, IV) 
Fabriciana elisa (IV) 
Geomalacus maculosus (II, IV) 
Graellsia isabellae (II) 
Hesperia comma catena (II) 
Hygromia kovacsi (II, IV) 
Hypodryas maturna (II, IV) 
Leptidea morsei (II, IV) 
Limoniscus violaceus (II) 
Lucanus cervus (II) 
Mesosa myops (II) 
Morimus funereus (II) 
*Nymphalis vaualbum (II, IV) 
Odontopodisma rubripes (II, IV) 
*Osmoderma eremita (II, IV) 
Oxyporus mannerheimii (II) 
Pholidoptera transsylvanica (II, IV) 
*Phryganophilus ruficollis (II, IV) 
Propomacrus cypriacus (II, IV) 
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*Pseudogaurotina excellens (II, IV) 
Pytho kolwensis (II, IV) 
Rhysodes sulcatus (II) 
*Rosalia alpina (II, IV) 
Stephanopachys linearis (II) 
Stephanopachys substriatus (II) 
Xestia borealis (II) 
Xestia brunneopicta (II) 
Xyletinus tremulicola (II) 
*Xylomoia strix (II, IV) 

 
Augi 

*Abies nebrodensis (II)  
Adenophora lilifolia (II) 
*Arabis kennedyae (II) 
Armeria neglecta (II) 
*Asphodelus bento-rainhae (II) 
Bryhnia novae-angliae (II) 
Buxbaumia viridis (II) 
Calamagrostis chalybaea (II) 
Calypso bulbosa (II) 
*Centaurea attica ssp. megarensis (II) 
*Cephalanthera cucullata (II) 
Cephalozia macounii (II) 
*Chionodoxa lochiae (II) 
Cinna latifolia (II) 
Culcita macrocarpa (II) 
*Cyclamen fatrense (II) 
Cynodontium suecicum (II) 
Cypripedium calceolus (II) 
Dichelyma capillaceum (II) 
Dicranum viride (II) 
Diplazium sibiricum (II) 
Distichophyllum carinatum (II) 
Dracaena draco (IV) 
*Dryopteris corleyi (II) 
Herzogiella turfacea (II) 
Hymenostemma pseudanthemis (II) 
*Laserpitium longiradium (II) 
Mandragora officinarum (IV) 
Moehringia lateriflora (II) 
Odontites granatensis (II) 
Orthotrichum rogeri (II) 
Paeonia clusii ssp. rhodia (II) 
Paeonia officinalis ssp. banatica (II) 
Plagiomnium drummondii (II) 
Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica (II) 
*Pyrus magyarica (II) 
Ranunculus kykkoensis (II) 
Ranunculus lapponicus (II) 
Rhododendron luteum (II) 
*Scilla morrisii (II) 
Semele maderensis (II) 
Senecio jacobea ssp. gotlandicus (II) 
Senecio lagascanus ssp. lusitanicus (IV) 
*Seseli intricatum (II) 
Syringa josikaea (II) 

Veronica micrantha (II) 
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Ar mežiem un kokaugiem klātām ganībām saistītās putnu sugas, kas iekļautas Putnu 
direktīvas I pielikumā 
 
Accipiter brevipes 
Aegolius funereus 
Aegypius monachus 
Aquila adalberti 
Aquila chrysaetos 
Aquila clanga 
Aquila heliaca 
Aquila pomarina 
Ardea purpurea 
Ardeola ralloides 
Bonasa bonasia 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Caprimulgus ruficollis 
Ciconia colonia 
Ciconia nigra 
Circaetus gallicus 
Columba bollii 
Columba junoniae 
Columba palumbus azoricus 
Columba trocaz 
Coracias garrulus 
Dendrocopos leucotos 
Dendrocopos medius  
Dendrocopos syriacus 
Dryocopus martius 
Elanus caeruleus 
FaIco tinnunculus 
Falco biarmicus 
Falco eleonorae 
Falco peregrinus 
Falco vespertinus 
Ficedula albicollis 
Ficedula parva 
Ficedula semitorquata 
Fringilla coelebs  
Fringilla teydea 
Glauddium passerinum  
Grus grus 
Haliaeetus albicilla 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Hippolais olivetorum 
Lanius collurio  
Loxia scotica 
Lullula arborea 
Milvus migrans 
Milvus milvus 
Oenanthe leucura 
Pandion haliaetus 
Pernis apivorus 
Picoides tridactylus 
Picus canus 
Platalea leucorodia 
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Plegadis falcinellus 
Sitta krueperi 
Sitta whiteheadi 
Sylvia rueppelli 
Sylvia sarda 
Sylvia undata 
Tetrao tetrix 
Tetrao urogallus 
Tringa glareola 
 

Avots: Tucker & Evans, 1997. Habitats for Birds in Europe. BirdLife International 
Informācija par šīm putnu sugām pieejama tīmeklī: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/. 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/
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3. PIELIKUMS – ES mežu būtiskākās slodzes un apdraudējumi90 
 
Turpinājumā sniegts īss pārskats par galvenajiem pašreizējiem un nākotnē iespējamajiem 
apdraudējumiem un slodzēm, kas ietekmē mežus Natura 2000 teritorijās. Kā redzams, tie 
novērojami daudzos meža tipos neatkarīgi no tā, vai šie meži iekļauti Natura 2000 tīklā. 
 
Meža biotopu un sugu apdraudējumu saraksts ir garš. Pieejamie pierādījumi liecina, ka 
daudzi dabiskie apdraudējumi un cilvēku radītās slodzes nākotnē varētu kļūt vēl smagākas 
un biežākas, nekā vēsturiski novērots. Tas nozīmē, ka ir jāveicina plānošana, kurā tiek ņemti 
vērā potenciāli apdraudējumi. Pie dabiskiem apdraudējumiem pieder konkrēti vides 
virzītājspēki, kā arī savstarpēji saistītas ietekmes, piemēram, vētru nodarītais kaitējums un 
sausums, kas var veicināt dažu kaitēkļu (piemēram, mizgraužu) savairošanos (FOREST 
EUROPE, 2011). 
 
Galvenie Eiropas mežu un Natura 2000 mežu dabiskie apdraudējumi ir sausums, meža 
ugunsgrēki, vētras, kukaiņu masveida savairošanās, slimības, invazīvas svešzemju sugas un 
temperatūras paaugstināšanās. Galvenās cilvēka radītās slodzes ir atmežošana, meža 
fragmentācija (Natura 2000 teritorijās un ārpus tām), biotopu izzušana, meža biotopa 
kvalitātes izmaiņas, zemes izmantojuma un zemes seguma izmaiņas, piesārņotāji, mežaudžu 
homogenizācija (Hanski 2006, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1299308/). Šajā 
pielikumā sniegts literatūras apskata kopsavilkums par pašreizējo situāciju. 
 
Dabiskie apdraudējumi / traucējumi 
 
Sausums. Ir pamats domāt, ka 1902.–2010. gada periodā Vidusjūras reģionā ir mainījies 
ziemas nokrišņu daudzums un klimats kļuvis sausāks. Pierādījumi liecina, ka aptuveni pēc 
1970. gada sausuma periodi kļuvuši biežāki (Hoerling et al., 2011). 
 
Meža ugunsgrēki. Piecās ES dienvidu dalībvalstīs katru gadu izdeg 400 000 ha (jeb 85 % no 
visas izdegušās platības ES). Nav pierādījumu par izdegušo platību (augšupejošu vai 
lejupejošu) tendenci šajās valstīs 1980.–2012. gada periodā. Kas attiecas uz ugunsgrēku 
skaitu, 20. gs. 90. gados bija vērojama augšupejoša tendence, kas daļēji bija saistīta ar 
reģistrācijas procedūru uzlabošanos, tad aptuveni 10 gadus ugunsgrēku skaits saglabājās 
stabils, bet pēdējā desmitgadē tas ir samazinājies (Eiropas Komisija, 2013). Tieši 
Natura 2000 teritorijās katru gadu izdeg gandrīz 80 000 ha liela platība. Eiropas Meža 
ugunsgrēku informācijas sistēmas (EFFIS) ugunsgrēku statistikas dati liecina, ka no 
2000. līdz 2012. gadam Natura 2000 teritorijās izdega 1 044 917 ha, kas atbilst 3,28 % no 
kopējās Natura 2000 platības attiecīgajās valstīs (San-Miguel-Ayanz et al., 2012). Dažos 
meža biotopos ugunsgrēks ir dabisks process, kas labvēlīgi ietekmē bioloģisko daudzveidību. 
 
Vētras  ir nopietns Eiropas mežu apdraudējums, kas kaitē meža biotopiem, ainavu kvalitātei 
un meža pakalpojumiem un degradē tos. Kopš 1950. gada būtisku kaitējumu Eiropas mežiem 
ir nodarījušas vairāk nekā 130 vētras; gadā vidēji ir divas spēcīgas vētras (Gardiner et al., 
2010). 1990.–2005. gada periodā vētras ir nodarījušas kaitējumu 1,7 % mežu ES valstīs, un 
tas atbilst aptuveni 2,5 milj. ha meža (FOREST EUROPE, 2011). Pierādījumi neliecina par 
vētras nodarīto zaudējumu augšupejošu vai lejupejošu tendenci (pēc koriģēšanas attiecībā 
uz sociālajiem faktoriem), bet apstiprina, ka pieaugošus (nominālos) zaudējumus veicina 
sociālie faktori (Barredo 2010) un lielāka koksnes krāja mežā (Gardiner et al., 2010). No otras 

                                                 
90

 Šis teksts ir sagatavots, pamatojoties uz pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem par apdraudējumiem, kas 

ietekmē Eiropas ainavas, un dažos gadījumos uz pētījumiem par apdraudējumiem Natura 2000 teritorijās, ja tādi 

pieejami. 
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puses, vētras var arī uzlabot bioloģisko daudzveidību veicinošus apstākļus, piemēram, radot 
mežā vairāk atmirušās koksnes. 
 
Meža kaitēkļi un slimības. Kukaiņu un patogēnu uzbrukumi nodara būtisku kaitējumu Eiropas 
mežiem un novājina meža ekosistēmas veselību un dzīvotspēju un mazina meža 
pakalpojumu sniegšanas iespējas. 1990.–2005. gada periodā kaitējums tika nodarīts 2,8 % 
ES mežu, kas atbilst 4,4 milj. ha. Vissmagāk cieta Eiropas dienvidrietumu reģions, kurā 
atradās 13,4 % (1,7 milj. ha) no kopējās skartās meža platības (FOREST EUROPE, 2011). 
Konkrētu kaitēkļu un slimību izplatīšanos var veicināt nepareiza apsaimniekošana, 
piemēram, apmežošana ar koku sugām, kas nav pielāgojušās augšanas apstākļiem, 
pārmērīgs audzes blīvums. 
 
Invazīvas svešzemju sugas jeb ISS ir būtisks Natura 2000 meža teritoriju un to bioloģiskās 
daudzveidības apdraudējums. Globalizācija (intensīvāka starptautiskā tirdzniecība, ceļošana, 
tūrisms, preču pārvadāšana) un globālās vides izmaiņas ir paātrinājušas invazīvu svešzemju 
sugu izplatību Eiropā. ISS ir augi, dzīvnieki, sēnes un mikroorganismi, kuru introdukcija 
un/vai izplatīšanās ārpus to dabiskās dzīvotnes rada risku bioloģiskajai daudzveidībai vai 
citādi nelabvēlīgi ietekmē ekosistēmas. Bīstamāko ISS sarakstā ir iekļautas 163 sugas, kas 
apdraud Eiropas ekosistēmas. Neskatoties uz šā indikatora ierobežojumiem, tas liecina, ka 
kopš 1950. gada Eiropā naturalizējas vairāk nekā viena šajā sarakstā iekļauta suga gadā 
(EVA, 2012).  
 
Temperatūras paaugstināšanās un klimata pārmaiņas. Novērojumu laikā savāktie pierādījumi 
liecina, ka laikā no pirmsindustrializācijas laikmeta līdz 2003.–2012. gada periodam 
temperatūra Eiropā ir paaugstinājusies par 1,3 °C. Pēdējo 50 gadu laikā nozīmīga sasilšana 
ir vērojama Pireneju pussalā, centrālajā un ziemeļaustrumu Eiropā un kalnainos reģionos. 
Pēdējo 30 gadu laikā vislielākā sasilšana bija vērojama Skandināvijā, jo īpaši ziemā, savukārt 
Pireneju pussalā temperatūras kāpums bija vērojams galvenokārt vasarā (Haylock et al., 
2008; Morice et al., 2012). 
 
Cilvēka radītās slodzes 
 
Atmežošana un biotopu izzušana. Atmežošana ir galvenais iemesls, kura dēļ izzūd un 
samazinās meža biotopi. Biotopu izzušana ir atzīta par galveno iemeslu bioloģiskās 
daudzveidības sarukumam pasaulē. Sugām ir noteikta minimālā platība, kas nepieciešama to 
populācijas saglabāšanai. Ja platība ir mazāka, suga izmirst. 
 
Mežu fragmentācija, savienotības trūkums, zemes izmantojuma un zemes seguma izmaiņas. 
Lai arī meža zemes platība ES valstīs katru gadu ir palielinājusies par 0,4 %, kas atbilst 
11 milj. ha pieaugumam 1990.–2010. gadā (FOREST EUROPE, 2011), mežu fragmentācija 
un savienotības trūkums joprojām ir būtiskas problēmas visā ES. Fragmentācija ietekmē 
ekoloģiskos procesus, tātad iespaido mežu spēju nodrošināt tādus ekosistēmas 
pakalpojumus kā dzīvotnes (gēnu plūsma, savvaļas augu un dzīvnieku izplatība), 
apputeksnēšana, traucējumu (piemēram, kaitēkļu savairošanās) un klimata regulēšana. 
Mežu fragmentācija (Natura 2000 teritorijās un starp tām) ir vietēja mēroga process, ko 
ietekmē cilvēka darbība, piemēram, ceļu ierīkošana, apdzīvotu vietu attīstība, intensīva 
lauksaimniecība vai meža ugunsgrēki. Aptuveni 70 % Eiropas teritorijas veido ainavas ar 
slikti savienotām kokaugiem klātām zemēm (Estreguil et al., 2012; Estreguil et al., 2013). 
40 % no visām Eiropas meža zemēm atrodas 100 m attālumā no citām zemēm, tātad ir 
potenciāli mazāk piemērotas sugām, kas dod priekšroku meža iekšienes dzīvotnēm. 
Mežmalas bieži vien atrodas blakus intensīvi izmantotai zemei. 40 % kokaugiem klātas 
zemes kopā ar citām dabiskām / daļēji dabiskām zemēm, lauksaimniecības zemēm un 
mākslīgām platībām veido ainavu mozaīku, kuras elementi ir aptuveni vienu kvadrātkilometru 
lieli. Svarīga loma Natura 2000 mežu vienotības uzlabošanā ir meža biotopu nepārtrauktībai, 
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kā arī telpiskajai un funkcionālajai savienotībai starp aizsargājamām un neaizsargājamām 
dabas teritorijām. Kas attiecas uz ainavām, kurās meža platība palielinās, ir ziņots, ka jaunas 
meža platības ne vienmēr uzlabo savienotību; tas liecina par vajadzību izmantot pieeju, kurā 
ainavas plānošana ir apvienota ar meža apsaimniekošanu meža atjaunošanas / 
ieaudzēšanas nolūkā (Estreguil et al., 2012; Estreguil et al., 2013). 
 
Piesārņotāji. Gaisa piesārņotāji, piemēram, slāpeklis, sēra dioksīds, smagie metāli un ozons, 
kas pārsniedz kritisko slodzi, rada tiešu un netiešu nelabvēlīgu ietekmi uz meža veselību. 
FOREST EUROPE (2011) dati liecina, ka lielākā sulfātu ienese patlaban ir reģistrēta 
Centrāleiropā un dažos Vidusjūras reģiona apgabalos. Lielākais atmosfēras slāpekļa 
nosēdumu daudzums ir novērots Centrāleiropā starp Ziemeļitāliju un Dāniju, kā arī Spānijas 
un Rumānijas apgabalos. Visbeidzot, lielākais kalcija nosēdumu daudzums ir novērots 
Eiropas centrālajā daļā un Vidusjūras reģionā. 
 
Noplicinoša meža un zemes apsaimniekošana. Noplicinoša meža (un zemes) 
apsaimniekošana tiek uzskatīta par nopietnu apdraudējumu. Visspēcīgākie virzītājspēki ir 
pārmērīga atmirušās koksnes aizvākšana, meža struktūras noplicināšana (piemēram, 
konkrētas sugas vai noteikta vecuma koku selektīva izciršana), kokiem apaugušu ganību 
pamešana, audzēšanas prakses izmaiņas, nepareiza mēslošana un pesticīdu izmantošana 
(EVA, 2010). 
 
Mežaudžu homogenizācija. Konkrētu strukturālu elementu (koku sugu, noteikta vecuma koku 
utt.) selektīva izciršana. Vienāda vecuma un vienas sugas meži nav kvalitatīva dzīvotne 
speciālajām meža sugām. 
 
 
2. karte. Meža savienotības izmaiņas ES, 1990.–2000. g. 

 

Piezīme: Corine Land Cover (CLC) dati par 1990. un 2000. gadu; rezultāti agregēti pa provincēm (Nuts 2/3). 

Avots: Estreguil un Mouton, 2009; Saura et al. 2010. 

 
 
 



108 Natura 2000 un meži 

 

Atsauces (ES mežu būtiskākās slodzes un apdraudējumi) 
 
Barredo, J. I. 2010. No upward trend in normalised windstorm losses in Europe: 1970-2008, 
Nat. Hazard Earth Sys., 10, 97-104,  
 
Barredo, J. I., Strona, G., de Rigo, D., Caudullo, G., Stancanelli, G., and San-Miguel-Ayanz, 
J. 2014. Assessing the potential distribution of insect pests under current and future climatic 
conditions in European forests, Proceedings of the Joint EFSA-EPPO Workshop on Data 
collection and information sharing in plant health Parma, Italy, 1-3 April 2014. 
 
EEA 2012a. Invasive alien species indicators in Europe - A review of streamlining European 
biodiversity (SEBI) Indicator 10, European Environment Agency (EEA), Luxembourg. 
 
EEA. 2012b. The impacts of invasive alien species in Europe, European Environment Agency 
(EEA), Luxembourg. 
 
Estreguil, C., Caudullo, G., de Rigo, D., and San Miguel, J.: Forest Landscape in Europe. 
2012. Pattern, Fragmentation and Connectivity - Executive report, Publications office of the 
European Union, Report EUR 25717 EN, Luxembourg. 
 
Estreguil, C., Caudullo, G., and San Miguel, J. 2013. Connectivity of Natura 2000 Forest 
Sites - Executive report, Publications office of the European Union, Report EUR 26087 EN, 
Luxembourg. 
 
European Commission. 2013. Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2012, 
European Commission - Joint Research Centre and Directorate-General Environment, EUR 
26048 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
 
European Commission. 2014. Climate Impacts in Europe - The JRC PESETA II Project, 
European Commission - Joint Research Centre, JRC Scientific and Policy Reports, 
Publications Office of the European Union, Luxembourg, 
 
Feser, F., Barcikowska, M., Krueger, O., Schenk, F., Weisse, R., and Xia, L.: Storminess 
over the North Atlantic and Northwestern Europe - A Review, Quarterly Journal of the Royal 
Meteorological Society, in press, 2014. 
 
FOREST EUROPE - UNECE - FAO. 2011. State of Europe's Forests 2011 - Status and 
Trends in Sustainable Forest Management in Europe., FOREST EUROPE, UNECE and 
FAO, Oslo. 
 
Gardiner, B., Blennow, K., Carnus, J.-M., Fleischer, P., Ingemarson, F., Landmann, G., 
Lindner, M., Marzano, M., Nicoll, B., Orazio, C., Peyron, J.-L., Reviron, M.-P., Schelhaas, M.-
J., Schuck, A., Spielmann, M., and Usbeck, T. 2010. Destructive Storms in European 
Forests: Past and Forthcoming Impacts, European Forest Institute, Atlantic European 
Regional Office - EFIATLANTIC, Final report to European Commission - DG Environment. 
 
Haylock, M. R., Hofstra, N., Klein Tank, A. M. G., Klok, E. J., Jones, P. D., and New, M. 2008. 
A European daily high-resolution gridded data set of surface temperature and precipitation for 
1950–2006, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 113, D20119,. 
 
Hoerling, M., Eischeid, J., Perlwitz, J., Quan, X., Zhang, T., and Pegion, P. 2011. On the 
Increased Frequency of Mediterranean Drought, J. Climate, 25, 2146-2161. 
 



Natura 2000 un meži 109 

 

Morice, C. P., Kennedy, J. J., Rayner, N. A., and Jones, P. D. 2012. Quantifying uncertainties 
in global and regional temperature change using an ensemble of observational estimates: 
The HadCRUT4 data set, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 117, D08101. 
 
Netherer, S., and Schopf, A. 2010. Potential effects of climate change on insect herbivores in 
European forests - General aspects and the pine processionary moth as specific example, 
Forest Ecology and Management, 259, 831-838, 
 
San-Miguel-Ayanz, J., Durrant, T., Boca, R., and Camia, A. 2012. Forest Fire Damage in 
Natura 2000 sites 2000-2012 - Executive report, European Commission - Joint Research 
Centre, EUR 25718 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
 
Vautard, R., Gobiet, A., Sobolowski, S., Kjellström, E., Stegehuis, A., Watkiss, P., Mendlik, 
T., Landgren, O., Nikulin, G., Teichmann, C., and Jacob, D. 2014. The European climate 
under a 2 °C global warming, Environmental Research Letters, 9, 034006. 
 



KH-01-15-465-LV-N


