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2009. gada 20. martā 
Reă. Nr.1.-5.2/  
 

        LR Vides ministrijai 
 
 
 Par grozījumiem MK noteikumos Nr.45 
„Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumi 
 
 
Atsaucoties uz aicinājumu iesniegt priekšlikumus iespējamiem Ministru kabineta 30.01.2001. 
noteikumu Nr. 45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” 
nosūtam nodibinājuma „Latvijas Dabas fonds” ierosinājumus un iebildumus.  
 
Lūdzam šo noteikumu grozījumu tālākai apspriešanai veidot ekspertu grupu, kurā iekĜaut arī 
Latvijas Dabas fonda pārstāvi. 
 
Ierosinājumus un iebildumus lūdzam skatīt pielikumā uz 6 lpp. 
 
 
Ar cieĦu, 
 
 

Inga Račinska 
Valde 

 
 
 
 
V.Lārmanis 67830999 
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1) 3.punkts. Iesakām redakciju: 
„ Īpaši aizsargājamo dzīvnieku, ziedaugu, paparžaugu, sūnu, aĜău, ėērpju un sēĦu sugas, kurām 
izveidojami mikroliegumi, noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā.” 
 
Pamatojums 
Pielikumā, kur uzskaitītas īpaši aizsargājamās sugas, kam izveidojami mikroliegumi, minēta arī 
viena aĜău suga. 
 
 
2) 6.punkts. Iesakām redakciju: „ ... Dabisko meža biotopu veidi, tos raksturojošās struktūras 
pazīmes un elementi, dabiskiem mežiem specifiskās sugas un indikatorsugas noteikti šo noteikumu 
5.pielikumā.” 
 
Pamatojums 
Šeit un turpmāk tā sauktās „speciālistu sugas”, kā tās līdz šim sauktas saistībā ar dabiskajiem meža 
biotopiem (DMB), un kas noteikumu grozījumu projektā nosauktas par „īpaši aizsargājamās sugas”, 
ierosinām saukt par „dabiskiem mežiem specifiskas sugas”. TādēĜ, ka pašreizējais nosaukums „īpaši 
aizsargājamas sugas” maldina par šo biotopu noteikšanas būtību un var radīt arī juridiskas 
neskaidrības. Dabisko meža biotopu nodalīšanas galvenā specifika ir tā, ka atšėirībā no mežiem, kas 
tiek apsaimniekoti koksnes ražas iegūšanai, tie vai nu saistībā ar visu mežaudzi vai kādu mežaudzes 
daĜu kalpo par dzīvotnēm dabiskam mežam specifiskām sugām, kas nespēj izdzīvot minētajā veidā 
apsaimniekotajos mežos. Ne visas mežā sastopamās īpaši aizsargājamas sugas ir dabiskam mežam 
specifiskas sugas, tādēĜ ir pēc būtības nepareizi dabisko meža biotopu noteikšanu pakĜaut īpaši 
aizsargājamo sugu esamībai tajos. Tas var radīt arī juridiski pamatotu jautājumu – kādēĜ 
mikroliegumu veidošanai vajag nodalīt tādus „dabiskos meža biotopus”, ja ir paredzēta iespēja 
veidot mikroliegumus pašām īpaši aizsargājamām sugām. Jēdziens „dabiskiem mežiem specifiskas 
sugas” ir ērts arī no tāda viedokĜa, ka tas pats par sevi jau lielā mērā paskaidro šo sugu būtību – tās 
ir specifiskas dabiskam mežam, tātad cita veida mežos nav sastopamas, un var iztikt bez papildus 
skaidrojumiem. 
 
 
3) 7.punkts. Iesakām redakciju: „Mikroliegumus dabiskiem meža biotopiem nosaka, ja mežaudzē ir 
atrastas vai pašreiz iespējamas dabiskiem mežiem specifiskas sugas. Iespējamu dabiskiem mežiem 
specifisko sugu sastopamību mežaudzē pierāda dabisko meža biotopu struktūras pazīmju vai 
elementu vai dabisko mežu indikatorsugu klātbūtne mežaudzē." 
 
Pamatojums 
Ieteiktā redakcija ir pēc būtības tuvāka Dabisko mežu biotopu oriăinālajai definīcijai. Tajā ir 
ietverts ierosinātais precīzākais jēdziens „dabiskam mežam specifiskas sugas” un visas šajā 
definīcijā norādītās DMB pazīmes ir konkrētas un precīzi uzskaitītas šo neteikumu pielikumos – 
gan DMB specifiskās sugas, gan indikatorsugas, gan meža elementi. 
 
 
4) 8.punkts. Iesakām redakciju: „Mikroliegumu platības īpaši aizsargājamo dzīvnieku (izĦemot 
zivju un putnu), augu, sēĦu, ėērpju sugu saglabāšanai nosaka atbilstoši šo sugu dzīvotĦu platībai un 
biotopu saglabāšanai atbilstoši biotopu platībai. Šīs platības tiek noteiktas 0,1 hektāru vai lielākas.” 
 
Pamatojums 
Mikrolieguma platību ierobežojošo normu, izĦemot attiecībā uz zivīm un putniem, iesakām atcelt, 
jo tai nav ekoloăiska un arī juridiska pamatojuma, bet ir kavējoša loma ekoloăiski pamatotu 
mikroliegumu izveidošanā un Sugu un biotopu aizsardzības likumā noteikto uzdevumu sasniegšanā. 
No ekoloăiskā viedokĜa šīs normas dēĜ pastāv gadījumi, kad maksimālās platības slieksnis ierobežo 
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iespēju izveidot mikroliegumus ekoloăiski pamatotās robežās atbilstoši stāvoklim dabā – resp. 
mikroliegumā iespējams iekĜaut tikai daĜu no dzīvotnes vai biotopa, ko faktiski vajadzētu aizsargāt. 
Līdzšinējā redakcija faktiski paredz, ka noteikti saglabājamas neaizsargātas īpaši aizsargājamo sugu 
un biotopu platības. Tā kā nav neviena LR normatīvu hierarhijā augstāka normatīvā akta, kas 
norādītu, ka īpaši aizsargājamās sugas un biotopi būtu jāaizsargā tikai ierobežotā daĜā dabā 
sastopamo gadījumu – nav saprotams šī ierobežojuma juridiskais pamatojums. Saistībā ar to, ka 
mikroliegumi ir LR vienīgā aizsardzības forma, kas praktiski tiek pielietota mērėtiecīgai īpaši 
aizsargājamo sugu dzīvotĦu un biotopu platību aizsardzībai ārpus īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām, līdzšinējā, mikroliegumu platību ierobežojošā norma faktiski nepieĜauj sekmīgi ieviest 
Sugu un biotopu aizsardzības likumu, kur III nodaĜā „Sugu un biotopu aizsardzības prasības” 
7.panta otrajā punktā noteikts, ka „... Sugas aizsardzība tiek uzskatīta par labvēlīgu, ja tās: ... 
dabiskais izplatības areāls nesamazinās ...” un trešajā punktā noteikts, ka: „... Biotopa aizsardzība 
tiek uzskatīta par labvēlīgu, ja: ... tā dabiskais izplatības areāls un platības, kur tas atrodams, ir 
stabilas vai paplašinās”. 
Atšėirībā no citiem objektiem mikrolieguma platību ierobežošana varētu būt pamatota attiecībā uz 
zivīm un putniem, ja mērėis ir aizsargāt tieši zivju nārsta vietas vai putnu ligzdošanas vai riesta 
vietas, apzinoties, ka pārējās šo dzīvnieku dzīves norises notiek plašās teritorijās un dažkārt spēj 
pastāvēt arī bez tik stingriem saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kādi noteikti mikroliegumos. 
 
 
5) 10.punkts. Iesakām redakciju: „Mikroliegumus, kas tiek izveidoti īpaši aizsargājamo zivju sugu 
nārsta vietu aizsardzībai, nosaka nārsta norisei ekoloăiski piemērotās platības apmēros.” 
 
Pamatojums 
Lūdzu, skatiet pamatojumu par mikroliegumu platībām pie 4.ieteikuma. 
 
 
6) 11.punkts. Minot sertificētus ekspertus, būtu konkrētāk jānorāda, ko nozīmē „sertificēti”, 
piemēram, nosakot, ka atbilstoši noteiktiem MK noteikumiem sertificēti. 
 
 
7) 12.punkts. Iesakām saglabāt iepriekšējo redakciju: „Priekšlikumu par mikrolieguma izveidošanu 
atbildīgajai valsts institūcijai var iesniegt rakstiski jebkura fiziska vai juridiska persona.” 
 
Pamatojums 
Nav pamatoti ierosinātājam pieprasīt nodarboties ar valsts iestāžu pienākumu pildīšanu, vācot 
administratīvajam procesam nepieciešamos dokumentus. Administratīvā procesa likums attiecībā uz 
administratīvā procesa virzību 56.pantā precīzi nosaka iesnieguma saturu: „Iesniegumā norādāms 
iesniedzēja vārds un uzvārds, dzīvesvieta (juridiskajai personai — nosaukums, adrese, reăistrācijas 
numurs), prasījums; uz tā jābūt iesniedzēja parakstam” un 59.pantā norāda uz to, ka tieši iestāde, 
nevis ierosinātājs ir tā, kas iegūst lēmuma pieĦemšanai nepieciešamo informāciju: „Pēc 
administratīvās lietas ierosināšanas iestāde iegūst informāciju, kas saskaĦā ar normatīvajiem aktiem 
ir nepieciešama, lai pieĦemtu attiecīgo lēmumu.”. 
PieĜaujam, ka noteikumos varētu būt precīzāk jāuzskaita informācija, kas ierosinātājam jānorāda 
prasījumā un to būtu pamatoti papildināt ar nosacījumu, ka prasījumā jānorāda mikrolieguma 
objekta atrašanās vietas  koordinātes. JāĦem vērā, ka no šobrīd pielikumā “Īpaši aizsargājamās 
sugas un biotopa mikrolieguma pieteikuma un inventarizācijas anketa” iesniedzējam prasītās 
informācijas, pēc būtības pamatota ir tikai 1.-7.punktā prasītā informācija, jo tā pamato prasījumu, 
un informācija par pašu iesniedzēju. Visas pārējās iesniedzējam prasītās informācijas iegūšana, kas 
saistās ar dažādas oficiālas dokumentācijas, valsts reăistros esošas informācijas, mikrolieguma 
noformēšanai nepieciešamas informācijas (piemēram, mikrolieguma robežu norādīšana un 
pamatojums) vākšanu, atbilstoši Administratīvā procesa likumam būtu jāiegūst atbildīgajai valsts 
iestādei, nevis iesniedzējam. 
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8) 15.punkts. Iesakām redakciju: „Atbildīgā iestāde pārbauda vai plānotā mikrolieguma teritorija 
pārklājas ar jau esoša mikrolieguma teritoriju un, ja šāds gadījums tiek konstatēts, pirms eksperta 
atzinuma par mikrolieguma izveidošanu sagatavošanas par to informē pieaicināto ekspertu un 
eksperts izvērtē attiecīgo mikroliegumu aizsardzības prasību savietojamību. Attiecīgo izvērtējumu 
eksperts ietver atzinumā, kuru iesniedz atbildīgajai valsts institūcijai.” 
 
Pamatojums 
Oficiālās informācijas turētājs par iepriekš izveidotiem mikroliegumiem ir valsts un arī 
administratīvā procesa virzītājs un lēmuma pieĦēmējs ir valsts, tādēĜ ir loăiski, ka valsts iestāde ir 
tā, kas pārbauda vai mikroliegumi pārsedzas. Būtu nepamatoti kādam „no ārpuses” kam sarežăītāk 
pieejama valsts iestādes rīcībā esoša informācija uzdot noskaidrot vai tās pašas iestādes turētajos 
reăistros kaut kas pārsedzas vai nepārsedzas. 
 
 
9) 16.punkts. Iesakām redakciju: „Attiecīgās nozares eksperti, sagatavojot atzinumu par 
mikrolieguma izveidošanu, pamatojas uz šo noteikumu 17., 19. un 20. punktā noteiktajiem 
mikroliegumu izveidošanas kritērijiem.” 
 
Pamatojums 
Tā kā ierosinām izslēgt 18.punktu, ierosinām izslēgt arī visas atsauces uz to. 
 
 
10) 18.punkts. Iesakām punktu no noteikumiem izslēgt. 
 
Pamatojums 
Mikroliegumu daudzumu ierobežojošo normu iesakām atcelt, jo tai nav ekoloăiska un arī juridiska 
pamatojuma, bet ir kavējoša loma ekoloăiski pamatotu mikroliegumu tīkla izveidošanā un Sugu un 
biotopu aizsardzības likumā noteikto uzdevumu sasniegšanā. 
No ekoloăiskā viedokĜa šīs norma neĜauj izveidot ilgtspējīgu aizsargātu sugu dzīvotĦu vai biotopu 
tīklu, jo daĜa no īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem jau šobrīd ir zem ekoloăiski nosacītā 
skaita sliekšĦa, kad ir apdraudēta sugas vai biotopa pastāvēšana kopumā. Vispārināti par tādu 
slieksni tiek uzskatīti ap 20% no dabiskos apstākĜos pastāvējušā sugas vai biotopa daudzuma. 
Attiecībā uz katru atsevišėu sugu vai biotopu slieksnis un efekts ir dažāds, tomēr kopumā 
acīmredzama ir parādība, ka, ja daudzums „nokrīt” zem 20% no sākotnējā dabiskos apstākĜos, 
parādās gadījumi, kad populācijas vairs nespēj pastāvēt pārāk mazā skaita dēĜ. 
Līdzšinējā noteikumu redakcija faktiski paredz, ka noteikti saglabājamas neaizsargātas īpaši 
aizsargājamo sugu un biotopu platības un acīmredzami nenodrošina juridiskajam uzstādījuma 
atbilstošu rezultātu. Tā kā nav neviena LR normatīvu hierarhijā augstāka normatīvā akta, kas 
norādītu, ka īpaši aizsargājamās sugas un biotopi būtu jāaizsargā tikai ierobežotā daĜā dabā 
sastopamo gadījumu – nav saprotams šī ierobežojuma juridiskais pamatojums. Saistībā ar to, ka 
mikroliegumi ir LR vienīgā aizsardzības forma, kas praktiski tiek pielietota mērėtiecīgai īpaši 
aizsargājamo sugu dzīvotĦu un biotopu platību aizsardzībai ārpus īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām, līdzšinējā, mikroliegumu platību ierobežojošā norma faktiski nepieĜauj sekmīgi ieviest 
Sugu un biotopu aizsardzības likumu, kur III nodaĜā „Sugu un biotopu aizsardzības prasības” 
7.panta otrajā punktā noteikts, ka „... Sugas aizsardzība tiek uzskatīta par labvēlīgu, ja tās: ... 
dabiskais izplatības areāls nesamazinās ...” un trešajā punktā noteikts, ka: „... Biotopa aizsardzība 
tiek uzskatīta par labvēlīgu, ja: ... tā dabiskais izplatības areāls un platības, kur tas atrodams, ir 
stabilas vai paplašinās”. 
 
 
11) 19.3. apakšpunkts. Ierosinām šo punktu izslēgt, jo vairāku īpaši aizsargājamu sugu populācijas 
lielā mērā izvietojas vecos parkos, alejās u.tml. Šo sugu aizsardzība ir pilnībā atkarīga no parku 
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u.tml. vietu aizsardzības. PieĜaujam, ka noteikumu nodaĜās par mikroliegumu aizsardzību vai 
apsaimniekošanu iestrādājami speciāli nosacījumi, kas paredz kā saskaĦot kultūrvēsturisko un dabas 
vērtību aizsardzību, kas lielākoties ir sekmīgi savietojama. 
 
 
12) 20.punkts. Iesakām redakciju: „Mikroliegumus dabiskajos meža biotopos neveido, ja: 
20.1. dabiskiem mežiem specifisko sugu dzīvotne ir degradēta, to nav iespējams atjaunot un 
esošajos apstākĜos attiecīgajā mežaudzē šo sugu populācijas pastāvēšana nav ilgtspējīga; 
20.2. dabiskiem mežiem specifisko sugu klātbūtnei mežaudzē ir gadījuma raksturs, ko pierāda tas, 
ka atrasts tikai atsevišės šo sugu indivīds uz neilgtspējīga substrāta, kas atrodas mežaudzē, kurā 
kopumā nav sugai ekoloăiski saistošas dabiskā meža struktūras pazīmes vai elementu un nav 
dabisku mežu indikatorsugu.” 
 
Pamatojums 
PieĦemam, ka šis ir punkts, kuru domāts attiecināt uz dabiskajiem meža biotopiem (no piedāvātās 
redakcijas tas nebija skaidri saprotams, bet bija jaušama līdzība ar DMB oriăinālajā definīcijā 
minētajiem izĦēmuma gadījumiem). TādēĜ ierosinām redakciju, kas precīzi norāda uz dabiskajiem 
meža biotopiem un precīzāk apraksta izĦēmuma gadījumus, ierobežojot nekorektu interpretāciju 
iespējas. PieĜaujam, ka līdzīgus izĦēmumus varētu attiecināt arī uz īpaši aizsargājamiem biotopiem 
un īpaši aizsargājamām sugām. 
 
 
13) 21.punkts un visi tā apakšpunkti. Iesakām pilnībā pārstrādāt šo punktu, skaidri un saprotami 
nošėirot nepieciešamo dokumentāciju no dokumentācijā uzrādāmās informācijas un dokumentu 
noformējuma nosacījumiem. Pašlaik visas minētās komponentes izkārtotas juceklīgi un nesaprotami 
– vietā, kur it kā būtu jāuzskaita dokumenti, uzskaitīta dokumentos norādāmā informācija u.tml. 
Nav arī saprotams mikrolieguma shēmas darināšanas apraksts, kas it kā nosaka kā tieši jābūt un tanī 
pat laikā pieĜauj dažādas variācijas – īpaši Ħemot vērā, ka atbilstoši administratīvā procesa likumam 
pašai atbildīgajai iestādei šie dokumenti jāsagatavo un tai vajadzētu būt labi zināmam, kādi 
kartogrāfiskie materiāli ir vai nav tās rīcībā. 
 
 
14) 21.punkts otrreiz (faktiski acīmredzot jābūt 22.punktam, jo 21.punkts atkārtojas divreiz). 
Iesakām šo punktu koriăēt atbilstoši administratīvā procesa likuma nosacījumiem, neliekot 
mikrolieguma izveidošanas ierosinātājam darīt vairāk nekā nosaka likums, pašlaik nosacījumi ir 
nelikumīgi, faktiski pieprasot ierosinātājam pildīt valsts iestādei piekrītošus pienākumus. Lūdzu, par 
administratīvo procesu skatiet sīkāku paskaidrojumu pie mūsu 7.ierosinājuma. 
 
 
15) 22.punkts. Šis punkts neatbilst administratīvā procesa likumam. Procesa ierosinātājam ir 
jāiesniedz tikai iesniegums, kurā uzrādāmā informācija ir precīzi norādīta likumā. Procesa virzībai 
un lēmuma pieĦemšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un informācijas iegūšana ir 
atbildīgās valsts iestādes pienākums. Tas arī būtu tas, kas šajā punktā jānorāda. Lūdzu, par 
administratīvo procesu skatiet sīkāku paskaidrojumu pie mūsu 7.ierosinājuma. 
 
 
16) 24.punkts. Šo punktu jāprecizē to attiecinot tikai uz mikrolieguma ierosināšanas iesniegumā 
norādāmās informācijas precizēšanu un neattiecinot uz tām procesa darbībām, kas ir atbildīgās 
iestādes pienākums. Lūdzu, par administratīvo procesu skatiet sīkāku paskaidrojumu pie mūsu 
7.ierosinājuma. Apakšpunkti, kas atsaucas uz punktiem, kas nosaka, kad mikroliegumu neizveido 
šeit ir lieki, jo tas, kādos gadījumos to neizveido jau ir minētajos punktos pateikts. 
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17) 37.punkts: 
iesakām 37.1. redakciju: „niedru un zāles pĜaušana un/vai izvākšana vai dedzināšana”, 
iesakām 37.3. redakciju: „nevēlamo koku un krūmu izciršana un/vai izvākšana”, 
37.7. apakšpunkts pēc būtības dublē 37.3. apakšpunktu, kas arī precīzāk apraksta pasākuma būtību, 
tādēĜ 37.7. izslēdzams, 
ierosinām šo punktu papildināt ar 37.8. apakšpunktu, kas paredz biotehnisko pasākumu: „virsāju un 
meža dedzināšana”. 
 
Pamatojums 
37.1., 37.3. precizēšana nepieciešama, lai novērstu pārpratumus gadījumos, kad tiek veikta arī zāles, 
niedru, krūmu un koku izvākšana, ko burtiski pieejot, līdz šim varēja uzskatīt arī par nepieĜautu, un 
ir arī praksē konstatēti gadījumi, kad šis aspekts ir izraisījis šaubas par šo darbību pieĜaujamību. 
Izvākšana no ekoloăiskā viedokĜa daudzos gadījumos ir pieĜaujama un vēlama arī tādēĜ, ka veicina 
potenciālā apsaimniekotāja ekonomisko interesi veikt biotehnisko pasākumu. 
37.7. jāizslēdz, jo pēc būtības dublējas ar 37.3. 
37.8. jāpievieno, jo dedzināšana ir ekoloăiski pamatots virsāju un arī vairāku meža biotopu 
uzturēšanas veids atbilstošā stāvoklī, kas konkrētās situācijās nereti ir arī vienīgais iespējamais 
veids. 
  
 
18) 48.punkts. Iesakām redakciju: „Mikrolieguma statusu likvidē tikai tad, ja tas neatgriezeniski 
zaudējis savu nozīmi attiecīgās sugas vai biotopa aizsardzībai vai arī ja mikrolieguma teritoriju 
pārsedz īpaši aizsargājamas dabas teritorijas zona, kuras noteikumi pilnībā nodrošina tās sugas vai 
biotopa aizsardzību un apsaimniekošanu, kuras dēĜ mikroliegums izveidots. Pamatotu priekšlikumu 
par mikrolieguma statusa likvidēšanu var ierosināt rakstiski fiziska vai juridiska persona.” 
 
Pamatojums 
Ierosinām daĜēji atjaunot iepriekšējo redakciju, jo tā precīzāk norādīja uz to, ka mikroliegumu var 
atcelt tikai tad, ja tas neatgriezeniski zaudējis savu nozīmi un tas precīzāk atbilst sugu un biotopu 
aizsardzības likuma dotajiem uzdevumiem. Ierosinām papildinājumu par mikrolieguma un īpaši 
aizsargājamo teritoriju pārsegšanās gadījumiem, kad, lai mazinātu birokrātiju, būtu pamatoti atcelt 
mikroliegumus gadījumos, kad teritorijas zonējums un tā noteikumi nodrošina aizsargājamai dabas 
vērtībai atbilstošu aizsardzību un apsaimniekošanu. 
 
 
19) 49.punkts. Iesakām redakciju: „Lēmumu par mikrolieguma statusa likvidēšanu, pamatojoties uz 
trīs attiecīgās nozares eksperta atzinumiem, pieĦem tā atbildīgā valsts institūcija, kura pieĦēmusi 
lēmumu par mikrolieguma izveidošanu.” 
 
Pamatojums 
Aizsardzības režīma atcelšanai jābūt īpaši rūpīgi izvērtētai, jo vairāku sugu aizsardzības kontekstā 
vietai ir nozīme pašai par sevi un izzudusī suga pēc laika tajā var atgriezties, kā arī, ilgāku laiku esot 
saimnieciskās darbības neietekmētai, vietā var ieviesties citas īpaši aizsargājamas sugas. Arī no 
ekonomiskā viedokĜa ir rūpīgi izvērtējama aizsardzības atcelšana vietai, kur jau ieguldīti l īdzekĜi tās 
izveidošanā un tā jau iekĜāvusies aizsardzības nodrošināšanas sistēmā. Lai samazinātu dabas 
vērtības apdraudoša lēmuma pieĦemšanas iespējamību, viens no efektīviem risinājumiem, kas tiek 
piemērots arī citās valstīs, ir stāvokĜa novērtējumā pirms aizsardzības atcelšanas iesaistīt vairākus 
speciālistus. 
 
 
 
 



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

 
 
20) 5.pielikums. 
Ierosinām pielikuma nosaukumu izteikt šādā redakcijā: „Dabisko meža biotopu veidi, tos 
raksturojošās struktūras pazīmes un elementi, dabiskiem mežiem specifiskās sugas un 
indikatorsugas”. 
Ierosinām otrā punkta nosaukumu izteikt šādā redakcijā: „Dabiskos meža biotopus raksturojošās 
struktūras pazīmes un elementi”. 
Ierosinām trešā punkta nosaukumu izteikt šādā redakcijā: „Dabiskiem mežiem specifiskās sugas”. 
Ierosinām ceturtā punkta nosaukumu izteikt šādā redakcijā: „Dabisko mežu indikatorsugas”. 
Ierosinām pirmo punktu, kas uzskaita meža biotopu veidus, papildināt ar četriem biotopu veidiem, 
kas dabisko meža biotopu kontekstā bijuši akceptēti agrāk, bet šobrīd pazuduši: 1.15. dedzis mežs; 
1.16. bioloăiski nozīmīga bebraine; 1.17. biokoks; 1.18. vējgāze. 
 


