Dabas aizsardzības prasības Latvijā un tautsaimniecības

attīstības nosacījumi.
Eiropas Savienības jaunā vides politika. Meža resursu
ilgtspējīga izmantošana. Problēmas un iespējamie risinājumi

Daba ir svarīga, jo...

Bioloģiskā daudzveidība ir pamatā visai dzīvībai uz Zemes
 Bioloģiskā daudzveidība ir dzīvības dažādība uz Zemes
 Ekosistēmas sniedz būtiski svarīgu atbalstu, kas uztur mūsu dzīvības
uzturēšanas sistēmu.
 Zaudēt bioloģisko daudzveidību ir bīstami. Šāds zaudējums ir...
klimata, uzņēmējdarbības, drošības, pārtikas nodrošinājuma, veselības,
paaudžu, morāla un ētiska problēma


Lai izpildītu prasības, ko «MĒS» katru gadu izvirzām dabai, pašlaik būtu
vajadzīgas 1,6 Zemes ( 29.jūlijs 2019 bijusi «pārejas robeža» )

Dabas zaudējumu uzskaite
/avots: dabas interešu aizsardzības rīkkopa, Eiropas Komisija /


Cilvēka darbību rezultātā planēta piedzīvo sesto masveida izzušanu, pakļaujot izzušanas riskam 1
miljonu sugu.



Laika posmā no 1970. līdz 2014. gadam savvaļas dzīvnieku populācija pasaulē ir samazinājusies par 60
%.



Pasaulē dabas izzušanas līmeņi pašlaik ir aptuveni 100–1000 (?) reižu augstāki nekā pirms cilvēces
pastāvēšanas sākuma.



Tropu meži tiek iznīcināti lielā ātrumā, katru gadu zaudējot platību, kas ir līdzvērtīga Grieķijai (
Zviedrijai, 3 Austrijām utt.)…



Ja globālā temperatūra paaugstināsies par 2 grādiem C, izzudīs tropu koraļļu riﬁ un pusmiljards
cilvēku zaudēs iztikas līdzekļus



Augsne ir neticamas bioloģiskās daudzveidības avots – 25–30 % no visām uz Zemes dzīvojošajām sugām
savu mūžu pavada augsnē. Zemes un augsnes degradācija to iznīcina.



Kukaiņu skaita samazināšanās ir īpaši izteikta - tuvākajās desmitgadēs pasaulē izzudīs 40 % kukaiņu
sugu.



Mitrāju platības Eiropas rietumu, centrālajā un austrumu daļā kopš 1970. gada ir samazinājušās par
50 %



Samazināšanās ir skārusi 71 % zivju un 60 % abinieku sugu



Pašlaik apdraudēti ir vismaz 37 % saldūdens zivju un aptuveni 23 % abinieku.

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020

1,677 species At least 1,677 species out of 15,060 assessed
European species are threatened with extinction, according
to IUCN

«Ja tendence nemainīsies, sekas kļūs vēl spēcīgākas»
(oficiālā versija )

Bioloģiskās daudzveidības zudums rada izzušanas “domino
efektu”
 Bioloģiskās daudzveidības zudums neļauj sasniegt ANO
ilgtspējīgas attīstības mērķus ( jau puse no 44 )
 Konstatēti vairāki nozīmīgi lūzumpunkti pasaules vides
situācijā, t.sk. Grenlandes ledus slānis un Alpu ledāji
 Bioloģiskās daudzveidības zudums ir viens no konﬂiktu un
migrācijas pamatcēloņiem
 Amerikāņu biologs Pauls Ērlihs sugu zudumu reiz salīdzināja ar
kniežu nesistemātisku izņemšanu no lidmašīnas spārna.
Tomēr: Eiropas Putnu indekss 2007
2017
 Common farmland species 75.85
71.53
 Common forest species
93.34
105.67
 All common species
95.59
95.57


Green Power
Green Deal
«Rīkojoties pirmie un rīkojoties ātri, mēs palīdzēsim mūsu tautsaimniecībai kļūt
par pasaules līderi.
Mēs esam apņēmības pilni gūt panākumus šīs planētas un uz tās esošās dzīvības
labā, Eiropas dabas mantojuma, bioloģiskās daudzveidības, mūsu mežu un jūru
labā.»
«Lai sasniegtu mērķus klimata un vides jomā, Komisija
iesniegs arī bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030.
gadam, jauno rūpniecības stratēģiju un aprites ekonomikas
rīcības plānu, ilgtspējīgas pārtikas stratēģiju “no lauka līdz
galdam” un priekšlikumus par Eiropu bez piesārņojuma.»
Gandrīz visi Eiropas iedzīvotāji uzskata, ka vides aizsardzība ir svarīga (95 %).
Turpat 8 no 10 (77 %) piekrīt, ka vides aizsardzība var veicināt ekonomikas izaugsmi.

«Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas balstīta
zinātniskajos pētījumos, līdzsvarojot ekoloģiskās,
ekonomiskās un sociālās intereses.» Nacionālās attīstības plāns 20212027
Latvijā netiek izmantoti aptuveni 302 000 hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes, to skaitā
103 400 meliorētas zemes.

Latvijā ir plaši pieejami dabas resursi, kas izmantojami
videi draudzīgu, viedu, tautsaimniecības attīstībai
nozīmīgu materiālu un pakalpojumu radīšanai
Nacionālās attīstības plāns 2021-2027

Ap 40% augu sugu draud pilnīga
izmiršana, brīdina Lielbritānijas
Karaliskā botāniskā dārza
pētnieki. Vēl 2016. gadā runa
bija par 20 procentiem.

«Mežu izciršanas tempi ir krasi pieauguši,
jo MĒS??? cenšamies aizņemt vairāk
zemes, lai pabarotu aizvien vairāk cilvēku»
norādīts ziņojumā, kas balstīts uz 42 valstu 210 zinātnieku
pētījumiem. Pieminētas arī klimata pārmaiņas, nelikumīga
tirdzniecība un invazīvās sugas, kas apdraud vietējo floru

Mums, Latvijā, jāievēro, ka…


Ikvienai dalībvalstij būs jāpaveic sava daļa darba, kura apjoms nosakāms,
pamatojoties uz objektīviem ekoloģiskiem kritērijiem un atzīstot, ka
biodaudzveidības kvantitāte un kvalitāte katrā valstī atšķiras!!!



Citāts no ES BD Stratēģijas«Tā kā ES attālākie reģioni ir biodaudzveidības ziņā
sevišķi augstvērtīgi, īpaša vērība būs jāvelta turienes tropisko un subtropisko
jūras un sauszemes ekosistēmu aizsardzībai un atjaunošanai…»



EK paredz izdot vairākus deleģētos tiesību aktus, kuros noteikti tehniski pārbaudes
kritēriji un saimnieciskās darbības, kas veicina sešu vides mērķu sasniegšanu:



1) klimata pārmaiņu mazināšanu;



2) pielāgošanos klimata pārmaiņām;



3) ilgtspējīgu ūdens un jūras resursu izmantošanu un aizsardzību;



4) pāreju uz aprites ekonomiku;



5) piesārņojuma novēršanu un kontroli;



6) bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzību un atjaunošanu.

1925
Meži Latvijā 2021

27%
52%

Latvija ir viena no mežiem bagātākajām valstīm
Eiropā, jo Latvijā meža zemes platība ir 3.35 milj. ha no valsts
teritorijas / LVMI Silava dati /

Meža zeme

Meža zeme

27% 52.0%
1925 2021
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LVMI Silava vadošais pētnieks Tālis Gaitnieks
LVMI Silava vadošais pētnieks Āris Jansons
LVMI Silava vadošā pētniece Dagnija Lazdiņa
LVMI Silava vadošais pētnieks Andis Lazdiņš
LVMI Silava vadošais pētnieks Zane Lībiete
LVMI Silava vadošais pētnieks Kaspars Liepiņš
LVMI Silava vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš
LVMI Silava vadošais pētnieks Dainis Ruņģis
LVMI Silava vadošais pētnieks Mārtiņš Zeps
LVMI Silava Zinātniskā padome 2021. gada
11. jūnijā par padomes priekšsēdētāju
ievēlēja Tāli Gaitnieku, bet par priekšsēdētāja
vietnieku – Āri Jansonu.

Meža zemju platība (Meža statiskās inventarizācijas 2020. gada rezultāti)

Meži un meža zemes Latvijā aktualizētos
skaitļos
Zemju kategorija

Platība, tūkst. ha

Īpatsvars no Latvijas platības

3295.6

51.0%

3239.7

50.2%

1.2. Iznīkušas audzes

5.5

0.1%

1.3. Izcirtumi

50.4

0.8%

3599.1

55.7%

2.1. Meži

3295.6

51.0%

2.2. Purvi

122.5

1.9%

2.3. Lauces

29.7

0.5%

2.4. Pārplūstoši klajumi un bebru
appludinājumi

41.5

0.6%

2.5. Meža ceļi

23.5

0.4%

2.6. Meža stigas

19.9

0.3%

2.7. Meža grāvji

54.3

0.8%

2.8. Citas meža zemes

12.0

0.2%

1. Meži
1.1. Mežaudzes

2. Meža zemes

•

Latvijas mežu apsaimniekošana ir ilgtspējīga un starptautiski atzīta;

•

Latvijas meža nozares produkcija ir konkurētspējīga ar augstu pievienoto
vērtību un atbilst klienta vajadzībām;

•

Meža un saistīto nozaru attīstībai atbilstošs izglītības un zinātniskais
potenciāls un cilvēkresursu prasmju līmenis

Dabas vērtību koncentrācijas
vietas
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Biotopu kartēšanas aktualitātes Latvijā. 2021.gads
1. Meži.
Projekta ietvaros apsekoti 854 426 ha mežu teritoriju. ES nozīmes aizsargājamie meža
biotopi konstatēti 331 760 ha, kas ir 10% no Latvijas mežu zemju kopplatības (bez
purviem).
ES nozīmes aizsargājamo meža biotopu grupā ietilpst 13 meža biotopu veidi
Apsekošanai atlasītās meža teritorijas ietvēra 26 % no visām mežu zemēm.
No apsekotajām platībām 20 % atradās ĪADT, bet 80 % ārpus ĪADT.
Lielāko daļu no visiem ES nozīmes mežu biotopiem aizņem Veci vai
dabiski boreāli meži - 28 % !!!
Otrs biežāk sastopamais meža biotops ir Purvaini meži , kas aizņem 23 %.
Trešo lielāko grupu veido biotops Mežainas piejūras kāpas, aizņemot 18 % no
konstatētajiem mežu biotopiem
Biotops Staignāju meži aizņem 9 %
Biotops Veci jaukti platlapju meži aizņem 5 %.
ES nozīmes meža biotops Lakstaugiem bagāti egļu meži veido 7 %

Biotopu vērtējums



Apkopojot informāciju no pieejamajiem datiem par visiem ES nozīmes meža
biotopiem kopā, redzams, ka 54 % platības biotopu kvalitātes vērtējums ir labs.



Diemžēl tikai 6 % gadījumu meža biotopu kvalitāte vērtēta kā izcila. 6 % gadījumu
biotopu kvalitāte vērtēta kā zema. Samērā lielu daļu 34 % veido biotopi ar
vidēju kvalitātes vērtējumu. Šie rādītāji sniedz ļoti maz informācijas, daudz
būtiskāk ir analizēt kvalitātes sadalījumu konkrētos mežu biotopu veidos.



Tāpat kartēšanas kvalitātes kontrole dabā liecina, ka ir gadījumi, kad izcils biotops
tiek vērtēts kā labs, jo izcila kvalitāte reizēm tiek pielīdzināta ideālam biotopa
stāvoklim, kas dabā var būt ļoti reti sastopams.

Biotopu kartēšanas aktualitātes Latvijā. 2021.gads

Atrasti 331 tūkst. ha Eiropas nozīmes meža biotopi
Meža biotopi atrašanās pēc
īpašuma piederības

ES nozīmes biotopu aizsardzībai ir
domāta NATURA

Īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas (ĪADT) ir veids, kā
ar LR normatīvajiem aktiem
noteikt aizsardzību
43%

57%

ES nozīmes biotopi ĪADT
ES nozīmes biotopi ārpus ĪADT

VARAM
priekšlikumi

Pabeigt Natura 2000 tīklu par ~56
tūkst. ha. Līdz Natura 2000
teritoriju tīkla pabeigšanai un
pilnveidošanai un priekšlikumu
sniegšanai vienotam ES
aizsargājamo teritoriju tīklam,
saimniecisko darbību ES nozīmes
biotopu platībās neplānot un
neveikt

Iespējamās sekas meža nozarei un Latvijas
tautsaimniecībai kopumā - Nr.1


Latvijas mežu īpašnieki jau 2017. gadā (pirms tika sākta t.s.“dabas skaitīšana”)
vērsās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), jautājot:
“Kas notiks, kad dabas vērtības būs saskaitītas?” “Tā laika ministrijas vadības
atbilde: “Vispirms iegūsim datus, tad runāsim par to, kas notiks pēc tam,”
nebija un nav pareiza, jo neskaidrība nekādi neveicina dabas aizsardzības mērķu
sasniegšanu”



No saimnieciskās aprites potenciāli izņemamo platību apmērs var svārstīties 60
000-260 000 ha apmērā. Daļa Eiropas nozīmes biotopu ir atrasti aizsargājamās
dabas teritorijās, bet “no jauna” atrastajos 260 000 ha aizsardzības statuss nav
noteikts. Tāda ir atbilde uz jautājumu, kāpēc runā par 260 000 hektāru, kaut
dabas skaitītāji biotopus atraduši vairāk nekā 300 000 ha platībā. Lai arī 260 000
ha, zinot Latvijas kopējo mežu platību – 3,2 miljoni hektāru, nav pat 10%,
tomēr Latvija to nevar atļauties



kokrūpniecībai koksni iegūst no ciršanas vecumu sasniegušajiem mežiem un arī
Eiropas nozīmes biotopi teju 99% apmērā atrodas (atrasti) ciršanas vecumu
sasniegušajās audzēs. Pēc Valsts meža dienesta datiem, ciršanas vecumu
sasniegušo saimniecisko mežu platība (neskaitot baltalkšņu audzes) ir ap 450 000
ha, un jebkurš atrasto Eiropas biotopu platības apmērs, vai tie būtu 60 000 ha, vai,
vēl jo vairāk,– 260 000 ha, būtiski ietekmēs kokapstrādi.

Iespējamās sekas meža nozarei un Latvijas
tautsaimniecībai kopumā - Nr.2



Ja no saimnieciskajā apritē esošajiem 450 000 ha izņem (t.i., nevar ekonomiski
pamatoti iegūt koksni) 260 000 ha, tas gan izraisīs milzu strukturālas pārmaiņas
gan nodarbinātībā, gan uzņēmumu skaitā, gan to konkurētspējā, gan visā valsts
tautsaimniecībā



VARAM ziņojuma melnrakstā lasāms piedāvājums: līdz Natura 2000 tīkla
pilnveides pabeigšanai izsludināt moratoriju jebkādai darbībai minētajos 331
000 ha un tos uz nezināmu laiku izņemt no saimnieciskās aprites.



Šāds risinājums atstās būtisku ietekmi uz nozari, kas ir Latvijas tautsaimniecības
mugurkauls, īpaši, ja šādam solim nav nekāda sociāli ekonomiska izvērtējuma.



Lai arī jebkura scenārija gadījumā lielākā daļa aizsargājamo platību tiks veidotas
valstij piederošajos mežos, šāds priekšlikums parāda, cik tālu no ekonomikas
procesu izpratnes ir ziņojuma autori – negūtais ieņēmums vai radītais izdevums ir
viens un tas pats…

Iespējamās sekas meža nozarei un Latvijas
tautsaimniecībai kopumā - Nr.3


Jāuzsver tas, ka Eiropas nozīmes biotopi Latvijā visvairāk ir atrasti tieši vecajos
boreālajos mežos, ko cilvēki stādījuši pirms 80–100 gadiem un tos atbilstoši
kopuši. Ja privātajos mežos atrasts mazāks skaits biotopu, nonākot līdz konkrētam
īpašumam, tā saimniekam ir nopietnas un pamatotas bažas, kas ar viņa īpašumu
notiks



Reālā dabas aizsardzība notiek mežā – konkrētā īpašumā, un neviens cits dabu
nesargās – tikai īpašnieks pats.



Pēc Latvijas “dabas skaitīšanas” rezultātiem nav skaidrs, kāds aizsardzības režīms
tiks piemērots katrā konkrētā gadījumā. Meža īpašnieku uzticība dabas
aizsardzības sistēmai nepalielinās, bet samazinās.



Pārstrādātājiem koksnes apjoms saruks vai tā nebūs vispār, kas nozīmēs
uzņēmumu likvidāciju un bezdarbnieku skaita pieaugumu.



Ir naivi un aplami cerēt, ka kokapstrādē strādājošie pārkvalificēsies par IT
speciālistiem.



Par koksnes importu no austrumiem: Baltkrievija ar izvedmuitām apaļkoksnes
eksportu ir “aizvērusi”, līdzīgi rīkojusies Ukraina, arī Krievija robežu koksnes
izvešanai ir slēgusi

•

Šobrīd nav pieejama izvērsta detalizācija,
kādos mežos ES nozīmes biotopi ir atrasti,
bet ar augstu ticamību to nospiedošais
vairākums atrodas ciršanas vecuma mežos
un ne baltalkšņa audzēs.

•

Latvijas kokrūpniecībai koksnes plūsma arī
nāk no ciršanas vecumu sasniegušiem
mežiem un arī baltalkšņa audzes
nenodrošina ar izejvielu ne bērza finiera
ražotnes, ne skujkoka zāģētavas.

•

Tādēļ, lai vērtētu ietekmi uz Latvijas
tautsaimniecību tuvākajā desmitgadē,
papildus platības, ko grasās izņemt no
saimnieciskās darbības, ir jāsalīdzina ar 451
tūkst. ha, ko veido ciršanas vecumu
sasniegušās priedes, egles, bērza, apses un
melnalkšņa audzes, kurās saskaņā ar Valsts
meža dienesta datiem nav saimniecisko
darbību ierobežojumi

Ciršanas t.s.«moratorija» ietekme

-260 tūkst.
ha

Eiropas Bioloģiskās daudzveidības
stratēģija

Ir 18%, vajag 30%

Darbavietas meža un saistītajās nozarēs
Saistītās nozares
Tālāk apstrāde un mēbeļu ražošana
Pirmapstrāde

Mežizstrāde
Meža
apsaimniekošana

6500
6000

16000
12500
= 41 000

80000
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Avots: LMSP
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Privātie meži
 Kopskaitā ~135 tūkst. privāto meža īpašnieku Latvijā
 Vidējā meža īpašuma (privātas fiziskas un juridiskas) platība 8,8 ha
 92% no meža īpašnieku kopskaita pieder mazāk par 20 ha meža
50

46

No skaita, %

45

No platības, %

40
35

32,8

32,4

30

28,5

27,4

25
20

13,9

15
10
5

7,4

6,9
3,9
0,8

0

<2

2,1-10

10,1-20

20,1-50

Meža īpašumu sadalījums pēc īpašuma lieluma

>50
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Situācija Latvijā…

Eiropas mežu politiku raksturo «politikas
(dez)integrācijas paradokss»

«Sausses belges» no meža nozarei no Briseles
2020…2030…
Birds Directive
Habitats
Directive
Packaging
Directive II

Green
infrastructure
strategy
DG ENV

DG AGRI

R&I programme
post 2027

RED II

Plant Protection
Product Directive

FOREST EUROPE

RED II review?

Communication to protect and restore
the world‘s forests

Guidance Natura
2000 and forests

2030 Climate and
Energy framework

Guidance on cascading
use of biomass
Construction legislation?

EU Forest Strategy II

EU Timber
Regulation

Biodiversity
Strategy to 2020

Blue print EU FBI

ILUC Regulation

EU Bioeconomy
Strategy II

EU State Aid in the agricultural and
forestry sector 2014-2020

EU State Aid in the agricultural and
forestry sector post 2020

Invasive alien
species
Regulation

Public procurement

Renewable Energy
Directive (RED)

CAP post 2020

Water
Framework
Directive

Horizon Europe

CAP and rural development
2014-2020

EU legislation to address deforestation
and forest restoration?
Biodiversity
Strategy to 2030

EU Strategy on
Africa

Circular Economy
Action Plan II

MAES
Plastic Strategy

Single Use Plastic
Directive

Microplastics
legislation?

DG SANTE

DG RTD

INTER

EU Strategy on
Adaptation to
Climate change
LULUCF
Effort Sharing
Regulation

2050 long-term
Strategy
EU Climate law

Plant Protection
Product Regulation
Plant health Regulation
Sustainable Finance
Action Plan
Taxonomy Regulation
Other Green Deal
announcements
-

-

DG ENER

DG GROW

Energy Taxation
Directive recast
Carbon border tax
New Industrial Strategy
Strategy for Green
Financing
Sustainable Europe
investment plan

DG CLIMA

DG FISMA

Bern convention
(wildlife and natural
habitats)
Aarhus convention
(access to information
and justice on
environment matters)
UN SDGs
Paris Agreement
Bonn Challenge

NEIZMANTOTO REZERVJU KONSEKVENTA
NEIZAMNTOŠANA TURPINĀS, BET
• Neizmantoto rezervju krāja 195 milj. m3 ,
• Neizmantoto rezervju augošo koku vērtība vismaz 4.8 miljardi eiro,
• Neizmantoto rezervju aizņemtā platība 0.8 milj.ha , jeb 25% no
mežaudžu aizņemtās platības
• Šo rezervju ilgtspējīga izmantošana varētu dot lielu pienesumu
Latvijas ekonomikai.
• Augoša koka viena eiro vērtībai, kokrūpniecībā tiek pievienota 6-12
eiro vērtība.
• Tātad kokrūpniecības pievienotās vērtības potenciāls ir papildus 29
miljardi eiro.
Piemēram: LVM meža resursu dinamikas prognozes atbilstoši apstiprinātajiem
galvenās cirtes apjomiem

Koku ciršanas
apjomi
Rezerves
fonds
(neizmantotā
s rezerves)
Kokaudžu
krāja

VALSTS BUDŽETS 2021
No likumprojekta par valsts budžetu
2021.gadam izriet, ka valsts
konsolidētā budžeta ieņēmumi būs
9,579 miljardi eur, kas ir par 328
miljoniem eur mazāk nekā 2020.gada
budžetā
Budžeta izdevumi prognozēti 10,758
miljardu eur apmērā, kas, salīdzinot
ar šī gada budžetu, ir par 744
miljoniem eur vairāk.
IKP faktiskajās cenās prognoze
2021.gadam ir 30,02 miljardu eur
apmērā.
Maksimālais valsts parāds 2021.gada
beigās noteikts 14,44 miljardu eur
apmērā.
Pašvaldību aizņēmumu kopējais
Avots: www.zemeunvalsts.lv
palielinājums paredzēts
268,12
miljonu eiro apmērā.

LV Ilgtspējas garanti…?

Mikroliegumi Latvijā
2755 ar kopējo platību 46 000 hektāru
Dažādiem biotopiem 821, putniem 1700

Kontekstā: informatīvais ziņojums par mežu nozīmi
Latvijā


Latvijas nacionālajai meža politikai ir noteikts vispārīgais mērķis – meža un
meža zemju ilgtspējīga (nenoplicinoša) apsaimniekošana



Latvijas pašreizējā mežu vērtība ar 4,58% diskonta likmi, saglabājoties
pašreizējai īpašnieku meža apsaimniekošanas metodēm un galvenās cirtes
aprēķina metodikai, ir 5,668 miljardi eiro jeb 1725 eiro ha-1. Savukārt
pirms 10 gadiem mežu vērtība ar 4,58% diskonta likmi, saglabājoties
toreizējai īpašnieku uzvedībai un galvenās cirtes aprēķina metodikai, ir 4,950
miljardi eiro jeb 1530 eiro ha-1.



10 gadu laikā meža vērtība ir palielinājusies par 718 miljoniem eiro jeb
par 14,5%.



Aizsargājamās teritorijas un teritorijas ar dažādiem saimnieciskās darbības
ierobežojumiem Latvijā aizņem 28,2% no kopējās mežu platības. Dabas
vērtību saglabāšanai izveidotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas,
kopskaitā 658

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana meža vidē



Lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu meža apsaimniekošanas
procesā, Latvijā ir izstrādātas un ar normatīvajiem aktiem noteiktas
vispārējas dabas aizsardzības prasības



Vispārējās prasības meža apsaimniekošanā nosaka, ka no 1. aprīļa līdz 30.
jūnijam mežos līdz noteiktam vecumam netiek koptas jaunaudzes, bioloģiski
nozīmīgās teritorijās un purvu aizsargjoslās netiek cirsti koki, ne arī
sagatavota augsne un mežs atjaunots ar motorizētu tehniku.



Dažādu vērtību aizsardzībai un saglabāšanai 14% meža teritoriju ir ierobežota
koku ciršana – vairāk nekā 7% teritoriju ir spēkā stingri ierobežojumi un pat
aizliegums.



Ne Latvijas mērogā, ne starptautiski nav vienošanās par vienu universālu
indikatoru meža bioloģiskās daudzveidības raksturošanai. Pastāv vairākas
atšķirīgas novērtējuma sistēmas

Un mūsu valsts mežos….


17,4 % no LVM mežu kopplatības un vairāk kā 20,6% no visu
zemju (meži, purvi, lauksaimniecības zemes, ūdeņi) kopplatības
LVM apsaimnieko ar mērķi – dabas aizsardzība
•

LVM identificētās dabas vērtības
Platība, tūkst. ha

Nosaukums

ES nozīmes un Latvijas aizsargājami biotopi , t.sk. dabisko mežu

Platība, tūkst.ha

Skaits,
kopā
101

mežs

tūkst.gab.

Skaits

Nosaukums

, gab.

92

biotopi
Aizsargājamu augu, bezmugurkaulnieku u.c. sugu atradnes
Aizsargājamo putnu ligzdošanas vietas

22
4

kopā

mežs

218

156

315

33

31

81

Ekomeži dabai

4

Ekomeži rekreācijai

Medņu riesti:
Riesta vietas

10

9

393

Riesta teritorijas

91

77

280

Vides
vietas

izziņas

un

atpūtas

377

( Dez ) informācijas «burbulī»

Rezultāti «masīvai zaļajai propagandai»:
«Tikšanās Prezidenta Kancelejā mums radīja pārliecību, kas nav zudusi, ka Latvijā ir
profesionāļi, kas redz, un saprot situāciju, un neizliekas. Tāpēc ir trejtik žēl, ka konstruktīvā un
abām pusēm informatīvi pilnvērtīgā saruna mums nezināmu apsvērumu dēļ tiek nolikta malā –
pārdomām…»


Paldies par tikšanos un veltīto laiku sarunai. Tikšanās mērķis ar jums kā ar mežsaimniecības
nozares speciālistiem un pārstāvjiem bija pārrunāt aktuālos jautājumus, izzinot jūsu viedokli
un skatījumu. Sarunas mērķis bija tikai informatīvs.



Tādēļ Jūsu atsūtīto kopsavilkumu nevaram saskaņot un nepiekrītam tā publicēšanai.



Ar cieņu,



Alise Pīka



Valsts prezidenta padomniece ekonomikas politikas jautājumos

Mūsu atbilde Prezidenta kancelejai –
A.Pīkas k-dzei:


Pieņemot Jūsu saskaņojuma atteikumu, gribētu uzsvērt, ka tam nav īsta un saprotama pamatojuma.



Sarunas gaitā, kā atceraties, tika minētas divas nozīmīgas lietas, kas iesaistītajām pusēm ir labi zināmas, bet –
diemžēl – publiski neparādās un tiek tīši ignorētas – konflikts nevalstisko "vides" organizāciju un bioekonomikas
tautsaimniecības nozaru starpā un ministriju "spēles ar demokrātiju", ļaujot informatīvajā telpā nonākt jebkādai
informācijai par vides jautājumiem, uzskatot, ka "vārda brīvība = viedoklis = jebkas".



Runa ir par "ērto" sajūtu, klausoties, skatoties un labi zinot, ka par mums - Latviju - tiek izplatīta nepatiesa un
neprecīza informācija.



Kā atceraties, sarunas gaitā minējām nepieņemamu situāciju, ka Nozares pārstāvji uzskata par neiespējamu
uzstāties vai paust viedokli kādā no sabiedriskajiem medijiem, jo ilgāku laiku sabiedriskie mediji ir nostājušies
"pret". Pie tam, sabiedriskajos medijos nedrīkstētu dominēt viens un ļoti personisks viedoklis. Jautājums nav
retorisks, bet Nozarei ir jāstrādā nevis jāvelta laiks un resursi milzīgu izglītības un zināšanu robu aizpildīšanā.



Sabiedriskais medijs apzināti nevar radīt informācijas "burbuli" un tajā justies
ērti, nemainot neko!



Tā nedrīkst būt! Un tikšanās laikā tas tika uzsvērts tieši no Jūsu puses.

Kompensācijas: «vecais stāsts» turpinās…


Rīgā, 30.01.2020.

Nr. 1-2/22



Par darba grupas izveidošanu kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos sistēmas pilnveidošanai



Lai nodrošinātu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību
64. punkta izpildi un pilnveidotu kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos sistēmu, pamatojoties uz Ministru kabineta
2011. gada 29. marta noteikumu Nr. 233 “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
nolikums” 16. punktu:



1. Izveidot darba grupu …

Uz 24.11.2020. «Kompensācijas par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos»
Dokuments ir zemeunvalsts.lv bibliotēkas sadaļā VIDES POLITIKA
LMSP iztulkoja un iesniedza DG Somijas kompensāciju programmas
aprēķinu
piemērus un skaidrojumus:

Meža un saistīto nozaru portāls visai sabiedrībai

https:/www.zemeunvalsts.lv/aizliedzot-mes-it-karikojamies-bet-realas-politikas-nav-

