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2009. gada 23.jūlij ā 
Reă. Nr. 1.-5.2/  

         
LR Vides ministrijai 

Valsts Kancelejai 
 
 

Atzinums par Ministru kabineta noteikumu projektu  
“Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un  
apsaimniekošanas noteikumi”, VSS-1033 
 

Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds” ir iepazinies ar š.g. 9. jūlij ā valsts sekretāru sanāksmē 
izsludināto Ministru kabineta noteikumu projektu “Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumi” (VSS-1033) un izsaka sekojošus būtiskus iebildumus: 

 

1) noteikumu projekta 3. punktā un attiecīgi arī 1. pielikumā, kā arī 19., 20., 38. punktā 
svītrot vārdu “paparžaugi”,  jo vaskulārie augi ietver paparžaugus un sēklaugus; 

2) 7. punktu izteikt šādā redakcijā: “7. Mikroliegumus dabiskiem meža biotopiem nosaka, 
ja mežaudzē ir atrastas dabiskiem mežiem specifiskas sugas vai to sastopamību 
mežaudzē pierāda dabisko meža biotopu struktūras pazīmju vai elementu vai dabisko 
mežu biotopu indikatorsugu klātbūtne mežaudzē.” 

Pamatojums: šāda redakcija ir tuvāka dabisko meža biotopu definīcijai. 

3) 8. punktu izteikt šādā redakcijā: “8. Mikroliegumu platības īpaši aizsargājamo dzīvnieku 
(izĦemot putnu un ūdenstecēs un ūdenstilpēs dzīvojošu sugu), augu, sēĦu, ėērpju sugu 
un biotopu saglabāšanai nosaka atbilstoši šo sugu atradĦu un biotopu platībai. 
Mikrolieguma platību nosaka 0,1 hektāru vai lielāku.” 

Pamatojums: Noteikumos norādīta mikrolieguma maksimālā platība ir nevajadzīgs un formāls 
slieksnis, kas neatbilst sugu un biotopu ekoloăijai. No ekoloăiskā viedokĜa ir nepieciešams 
aizsargāt sugas vai biotopa atradni tās dabiskajās robežās. 

4) 9. punktu papildināt ar vārdiem “... ūdenstecēs un ūdenstilpēs ...”, jo tālāk tiek runāts 
par mikroliegumu noteikšanu ezeros. 

5) 16. punktā svītrot vārdu “apdz īvota”, jo ilggadīgas, bet noteiktā periodā neapdzīvotas 
ligzdas savu nozīmi sugas aizsardzībā vairumā gadījumu nav zaudējušas. 

6) 17. punktu izteikt šādā redakcijā:  

“17. Mikroliegumu dabiskajiem meža biotopiem izveido, ja attiecīgā teritorija atbilst 
vismaz vienam no šādiem biotopa kvalitātes nosacījumiem: 
17.1. konstatēta vismaz vienas dabiskiem mežiem specifiskās sugas klātbūtne; 
17.2. sastopamas vairāku indikatorsugu dzīvotspēj īgas populācijas; 
17.3. sastopamas vairākas dabiskos meža biotopus raksturojošas struktūras pazīmes 
un elementi.” 
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Pamatojums: Šāda redakcija ir atbilstošāka dabisku mežu biotopu definīcijai un nodrošina to 
aizsardzību. Visā noteikumu tekstā (7., 17. punkts, 5. pielikums) ir lietojami vieni un tie paši 
jēdzieni. 

7) svītrot 18.1. apakšpunktu; 
Pamatojums: Minētie aizsargjoslu veidi ietver Ĝoti dažāda platuma (līdz pat 8 km) aizsargjoslas ar 
Ĝoti dažādām un specifiskām to izmantošanas prasībām. Pirms lēmuma pieĦemšanas par 
mikrolieguma izveidošanu tiek izvērtēts gan mikrolieguma izveidošanas pamatojums, gan zemes 
īpašnieka un pašvaldības viedoklis un šajā procesā ir iespējams pieĦemt konkrētajam gadījumam 
atbilstošu lēmumu. Noteikumu projektā piedāvātā 18.1. punkta redakcija ir formāls šėērslis 
izveidot mikroliegumu gadījumos, kad nav pretrunu starp mikrolieguma un aizsargjoslas 
apsaimniekošanas prasībām. 

8) 18.4. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“18.4. uz ēkām un ēkās, izĦemot mikroliegumus īpaši aizsargājamo sikspārĦu sugu 
aizsardzībai, ja paredz nosacījumus ēkas apsaimniekošanai.” 
Pamatojums: sikspārĦu sugu aizsardzībai Ĝoti būtiski ir saglabāt sikspārĦu kolonijas ēkās. 
SikspārĦu aizsardzība nav pretrunā ar ēkas apsaimniekošanu un rekonstrukciju, ja to veic 
atbilstošā laika periodā saskaĦā ar eksperta ieteikumiem. 

9) 19. punktu izteikt šādā redakcijā: 

“19. Mikroliegumu īpaši aizsargājamo zīdītāju, abinieku, rāpuĜu, bezmugurkaulnieku, 
vaskulāro augu, sūnu, aĜău, ėērpju un sēĦu sugu indivīdu dzīvotĦu, īpaši aizsargājamo 
biotopu vai dabisko meža biotopu aizsardzībai pilsētu parkos un skvēros izveido, Ħemot 
vērā to specifiku (vēsturi, plānojumu, plānoto parka rekonstrukciju) un sniedzot 
ieteikumus mikrolieguma apsaimniekošanai pilsētvidē.” 

10) 23. punktu izteikt šādā redakcijā: 

“23. Mikroliegumu īpaši aizsargājamo zivju sugu nārsta vietām neveido nēău taču 
vietās.” 

11) svītrot 24.2.2. apakšpunktu; 
Pamatojums: Norādītajā mērogā nav iespējams attēlot administratīvo teritoriju. Administratīvā 
teritorija tiek norādīta mikrolieguma pieteikuma anketā. 

12) 24.2.3. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“24.2.3. atsevišėā shēmā ar norādītām mikrolieguma robežām precīzi atzīmē 
ligzdas atrašanās vietu, ja mikroliegums plānots īpaši aizsargājamai putnu sugai, kā 
arī norāda aizsargājamās augu, ėērpju, sēĦu sugas vai aizsargājamā biotopa 
atradni, ja tā neaizĦem visu mikrolieguma platību.” 
Pamatojums: Atradnes precizēšana, ja tā neaizĦem visu mikrolieguma platību, nepieciešama 
gadījumiem, kad tiek aprēėināti zaudējumi par tās iznīcināšanu. Atsevišėi jāsagatavo ierobežotas 
pieejamības informācija par īpaši aizsargājamo sugu atradĦu un ligzdu precīzu atrašanās vietu, 
Ħemot vērā, ka informācija par mikroliegumu tiek nosūtīta pašvaldībai, kā arī to var pieprasīt 
jebkura persona saskaĦā ar noteikumu projekta 48. punktu. 

13)  27. punktu izteikt šādā redakcijā: 

“27. Attiecīgās nozares eksperts aizpilda īpaši aizsargājamās sugas un biotopa 
mikrolieguma pieteikuma un inventarizācijas anketas otrās daĜas 6. – 12. punktu.” 
Pamatojums: Noteikumu projekta 25. punkts nosaka, ka 24. punktā minēto dokumentu 
sagatavošanu nodrošina atbildīgā institūcija, taču anketas 2. daĜa ietver arī 24. punktā minēto 
informāciju, kas tieši neattiecas uz eksperta kompetenci. 

14) 28. punkta pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 

“28. Atbildīgā valsts institūcija pirms lēmuma par mikrolieguma izveidošanu 
pieĦemšanas nosūta tās rīcībā esošo izveidojamo mikroliegumu raksturojošo informāciju, 
izĦemot informāciju par īpaši aizsargājamo sugu atradĦu un ligzdu precīzu 
atrašanās vietu, pašvaldībai, zemes īpašniekam vai lietotājam, kura īpašumā tiek plānota 
mikrolieguma izveidošana. 



Drukāšanai izmantots Latvijā otrreiz pārstrādāts papīrs. 
Aicinām arī jūs taupīt dabas resursus ikdienā! 

3 

Pamatojums: Precīzas aizsargājamo sugu atradĦu un ligzdu vietas ir ierobežotas pieejamības 
informācija. 

15) svītrot 29.1. punktu; 

Atbildīgā valsts institūcija nevar aizbildināties ar nespēju precizēt dokumentus. 

16) 38.10 apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“38.10. zemes transformācija un zemes lietošanas kategorijas maiĦa, izĦemot 
gadījumus, kad tā nepieciešama īpaši aizsargājamās sugas dzīvotnes vai biotopa 
uzturēšanai vai atjaunošanai;” 
Pamatojums: Var būt gadījumi, kad zemes transformācija vai zemes lietošanas kategorijas maiĦa 
nepieciešama aizsargājamās sugas dzīvotnes vai aizsargājamā biotopa uzturēšanai vai 
atjaunošanai, piemēram, aizaugušu pĜavu, parkveida pĜavu atjaunošanai. 

17) 42. punkta ievaddaĜu izteikt šādā redakcijā: 

“Lai nodrošinātu mikroliegumu apsaimniekošanu, īsteno šādus biotehniskos pasākumus 
(attiecīgo darbību iniciators pirms šo darbību, izĦemot ganīšanu un zāles pĜaušanu vai 
izvākšanu, uzsākšanas saskaĦo tās ar atbildīgo valsts institūciju):” 

Pamatojums: Nav nepieciešams saskaĦot pĜaušanu un noganīšanu, kas tiek veikta katru gadu. 

18) 42.2. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“42.2. ganīšana;” 

19) 42.6. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“42.6. putnu pielidošanas koridoru uzturēšana;” 

20) 5. pielikuma 1. punktu papildināt ar šādiem apakšpunktiem: 

1.15. dedzis mežs; 

1.16. bioloăiski nozīmīga bebraine; 

1.17. biokoks; 

1.18. vējgāze. 
Pamatojums: Nepieciešams nodrošināt visu dabisko mežu biotopu veidu aizsardzību, kas atbilst 
17. punktā minētajiem kritērijiem. Iespējamām bažām par šo biotopu masveidīgumu nav pamata, 
jo, lai tos varētu atzīt par dabiskajiem meža biotopiem, tiem jāatbilst 17.punktā noteiktajiem 
kvalitātes nosacījumiem un tie ir relatīvi reti gadījumi. Līdzšinējā pieredze rāda, ka salīdzinoši tie 
aizĦem pat ievērojami mazāk platības nekā citi šobrīd sarakstā esošie DMB veidi. 

21) nepieciešams pilnveidot noteikumu projekta 4. pielikumu, lai tas atbilstu noteikumu 
projekta 24., 25. un 27. punktam, kā arī vēlams apvienot noteikumu projekta 12. un 26. 
punktu. 
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