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1.
Konvencija „Par bioloģisko daudzveidību” (Riodežaneiro 1992. gada 5. jūnija
Konvencija par bioloģisko daudzveidību) uzsver trīs savstarpēji saistītu jomu nozīmīgumu –
sugu, ekosistēmu un ģenētiskās daudzveidības saglabāšanu. Latvijas dabas aizsardzības
tradīcijas galvenokārt vērstas uz sugu un ekosistēmu aizsardzību, savukārt ģenētiskās
daudzveidības aizsardzība ir salīdzinoši nesena koncepcija. Lai nodrošinātu bioloģiskās
daudzveidības aizsardzību bioloģiskās daudzveidības aizsardzības jautājumi tiek iestrādāti
nozaru stratēģijās un rīcības plānos. Tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz tādām nozarēm kā
mežsaimniecība, lauksaimniecība, zivsaimniecība, enerģētika, transporta nozare un plānošana.
Eiropas Savienībā ir izstrādāta bioloģiskās daudzveidības politika un pieņemti normatīvie akti,
kuru mērķis ir nodrošināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu (Putnu un Biotopu direktīvas).
ES nozīmes aizsargājamo teritoriju tīkls – Natura 2000, ir ES dabas un bioloģiskās
daudzveidības aizsardzības politikas būtiskākā sastāvdaļa.

1 ES nozīmes biotopi un to stāvoklis
2.
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) Latvijā ir ģeogrāfiski noteiktas platības,
kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā, lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību - retas un
tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai
raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus, dendroloģiskos stādījumus
un dižkokus, kā arī sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas.
3.
Pavisam Latvijā ir 655* ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem apstiprinātas
īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kas katra atbilst kādai no astoņām aizsargājamo
teritoriju kategorijām (nacionālais parks, biosfēras rezervāts, dabas parks, aizsargājamo
ainavu apvidus, dabas liegums, dabas rezervāts, dab as piemineklis, jūras teritorija), kas
savstarpēji atšķiras ar teritorijas izveidošanas mērķiem, teritorijas platību un dažādu
aizsardzības pakāpi - atļautajām un aizliegtajām darbībām.
4.
Viens no svarīgākajiem Putnu un Biotopu direktīvu ieviešanas rezultātiem ir Eiropas
mērogā nozīmīgo dabas teritoriju ekoloģiskā tīkla Natura 2000 izveide. Kopš 2004. gada arī
Latvija ir izveidojusi savu daļu no šī tīkla. Tas tika veidots no jau esošajām īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām, pievienojot klāt vēl 122 jaunas. No direktīvu sarakstos iekļautajām sugām un
biotopiem Latvijā atrodamas un tiek aizsargātas 20 augu, 34 bezmugurkaulnieku, 29 zīdītāju, 3
rāpuļu, 11 abinieku, 13 zivju, 93 putnu sugas un 58 biotopu veidi.
5.
Natura 2000 tīklā Latvijā ir iekļautas 333 teritorijas – 4 dabas rezervāti, 4 nacionālie
parki, 239 dabas liegumi, 37 dabas parki, 9 aizsargājamo ainavu apvidi, 7 aizsargājamās jūras
teritorijas, 9 dabas pieminekļi un 24 mikroliegumi. Sauszemes teritorijas aizņem 12% jeb 787
729 ha no Latvijas sauszemes kopplatības. Šīm teritorijām ir atšķirīgi aizsardzības un
apsaimniekošanas režīmi – no minimāliem ierobežojumiem aizsargājamo ainavu apvidos līdz
pat pilnīgam saimnieciskās darbības aizliegumam dabas rezervātos. Teritorijas ir uzskaitītas
likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" pielikumā.
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1.1. attēls. Mežu un lauksaimniecības zemju platības NATURA 2000 teritorijās 2014.gadā. Avots:
NATURA 2000 Barometer statistics

6.
Reizi sešos gados visas ES dalībvalstis gatavo ziņojumu Eiropas Komisijai par
apdraudēto un īpaši aizsargājamo biotopu (turpmāk – dzīvotņu) un sugu stāvokli katrā valstī,
ko nosaka Eiropas Padomes 1992. gada 21. maija direktīvas 92/43/EEK par Dabisko dzīvotņu,
savvaļas faunas un floras aizsardzību 17. pants. Ziņojuma būtība ir novērtēt sasniegto ceļā uz
valstu apņemšanos apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Ziņojumā tiek izvērtēts
biotopu un sugu aizsardzības stāvoklis, ņemot vērā pēdējos sešos gados veiktos pētījumus un
monitoringa datus, kā arī Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamo biotopu izplatības un
apzināšanas provizoriskos datus. Ziņojumā raksturots, cik tālu katras sugas vai biotopa esošā
situācija atrodas no labvēlīga aizsardzības stāvokļa, uz kuru valstīm būtu jātiecas.
Ziņojumā iekļauts vērtējums par 61 ES nozīmes aizsargājamo biotopu veidu, 59 sauszemes un
diviem jūras biotopu veidiem, kā arī 112 ES nozīmes aizsargājamām sugām.
7.
Salīdzinot Ziņojumā sniegto kopējo aizsardzības stāvokļa vērtējumu par periodu 2007. 2012.gads (2013.gada Ziņojums) un 2013.-2018.gads (2019.gada Ziņojums) par dzīvotnēm
(1.2.attēls), redzams, ka nedaudz samazinājies nelabvēlīga, slikta vērtējuma apjoms, tomēr
pieaudzis tādu dzīvotņu īpatsvars, kuru aizsardzība novērtēta kā nepietiekoša. Tas skaidrojams
galvenokārt ar to, ka iegūti jauni dati un plašākas zināšanas par dzīvotņu izplatību un kvalitāti,
tomēr maz ir tādu dzīvotņu veidu, kuru kvalitātes un izplatības vērtējums būtu uzlabojies veikto
aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu dēļ. Visnelabvēlīgākais aizsardzības stāvoklis
joprojām konstatēts zālāju dzīvotņu grupā, jo šobrīd visstraujāk izzūdošās ir dabisko pļavu
dzīvotnes.
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1.2.attēls. ES nozīmes biotopu aizsardzības stāvoklis Latvijā 2013-2018.g. (2019.gada
ziņojums). Avots: DAP sagatavotais ziņojums EK salīdzinājumā ar 2007-2012.g. ziņojumu
(2013.gada ziņojums)

1.1

Zālāju biotopi

8.
Vērtējot zālāju biotopu stāvokli, konstatēts, ka visi ES nozīmes zālāju biotopi, izņemot
eitrofas augsto lakstaugu audzes, atrodas nelabvēlīgā aizsardzības stāvoklī (Tabula 1.1).
Tabula 1.1. ES nozīmes zālāju biotopu aizsardzības stāvoklis Latvijā 2013-2018.g.
(2019.gada ziņojums) (Avots: DAP sagatavotais ziņojums EK)
ES
dzīvotnes
kods
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90
70

Meža
ganības

XX

XX

XX

XX

XX

Apzīmējumi:
Ar * atzīmētas ES prioritāri aizsargājamās dzīvotnes (ES nozīmes biotopi)
FV Aizsardzības stāvoklis labvēlīgs (Favourable)
U1 Aizsardzības stāvoklis nelabvēlīgs‐nepietiekams (Unfavourable‐Inadequate)
U2 Aizsardzības stāvoklis nelabvēlīgs‐slikts (Unfavourable‐Bad)
XX Aizsardzības stāvoklis nezināms (Unknown)

9.
Dabiskie zālāji ir tādi zālāji, kas veidojušies ilgākā laika posmā. Parasti tie netiek
intensīvi izmantoti, netiek mēsloti un ir bioloģiski vērtīgi, jo tiem ir liela augu sugu
daudzveidība. Daudzi no šiem zālājiem atbilst Eiropas Biotopu Direktīvai. Daži no šiem
dabisko zālāju biotopiem ir iekļauti Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā, kas izveidots retu
un apdraudētu augu un dzīvnieku sugu un to dzīves vietu (biotopu) aizsardzībai. Šie zālāji
sniedz lielu ekosistēmas pakalpojumu daudzveidību.
10.
Latvijas dabiskie zālāji (pļavas un ganības) veido tikai 0,7% no Latvijas teritorijas,
turklāt 60–80 % no tiem ir izzušanas stadijā nepareizas apsaimniekošanas vai aizaugšanas
rezultātā, vai tie tiek uzarti. Lauksaimniecībai intensificējoties, daļa pļavu tiek pamestas, jo ir
mazražīgas. Pļavā, kuru vairs neapsaimnieko, uzkrājas sausā zāle jeb kūla, mainās
mikroklimats, gaismas intensitāte, mitrums, kā rezultātā notiek zemju aizaugšana, kas no dabas
aizsardzības viedokļa nav vēlama, jo izzūd daudzi vērtīgi biotopi. Tāpēc būtiski ir šos zālājus
pareizi apsaimniekot, kā arī veikt atjaunošanas pasākumus vietās, kur tas ir iespējams un kas
pašreiz ir neizmantotas/degradētas.
11.
Lai iegūtu detalizētu un zinātniski pamatotu informāciju par Latvijas dabas vērtībām, to
daudzumu, veidiem, izplatību un kvalitāti, no 03.11.2016. - 02.11.2020. Dabas aizsardzības
pārvalde ievieš projektu “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb "Dabas skaitīšana". Projekta ietvaros
notiek ES nozīmes biotopu apsekošanu, robežu noteikšana, biotopa kvalitātes novērtēšana.
Apsekošana dabā notiek no 2017.- 2020.gadam. Kopumā “Dabas skaitīšanā” 2019.gada beigās
noteikti bioloģiski vērtīgie zālāji (ES nozīmes biotopi) 58 696 ha platībā. Savukārt 32 309 ha
vēsturiski zināmo bioloģiski vērtīgo zālāju vēl tiks pārinventarizēti 2020.gadā. No apsekotās
platības 25% atzīti par Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamu zālāju biotopu. 1
12.
Pretendējot uz Kopējās lauksaimniecības politikas atbalstu, lauksaimnieki ievēro
savstarpējās atbilstības prasības. Attiecībā uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu kā
obligātās pārvaldes prasības ir noteiktas obligātās apsaimniekošanas prasības, kas aptver
pasākumus, lai saglabātu, uzturētu vai atjaunotu atsevišķu putnu sugu dzīvotņu daudzveidību
un teritoriju un piesārņojuma vai kaitējuma novēršanu dzīvotnēm un savvaļas putnu dzīvei, šīs
Latvijas normatīvajos aktos ir noteiktas saskaņā ar Direktīvas 2009/147/EK 3. un 4. pantu un
obligātās apsaimniekošanas prasības, kas aptver prasības dabisko biotopu un savvaļas
dzīvnieku un augu aizsardzībai, kas normatīvajos aktos ir noteiktas saskaņā ar Direktīvas
92/43/EEK 6. panta 1. un 2. punktu.
13.
Kopš 2015. gada lauksaimnieki īsteno klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības
praksi jeb zaļināšanas pasākumus, kas ir tiešo maksājumu saņemšanas obligāta komponente ,
kur viena no obligātajām praksēm ir ekoloģiski jutīgo ilggadīgo zālāju (EJIZ) uzturēšana. Tie
ir zālāji, kas atzīti par Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu un Eiropas Savienības
nozīmes putnu dzīvotni saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo biotopu veidu
sarakstu, par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu
DAP, 2019, Pārskats par līguma izpildi aktivitātei “LAP 2014-2020 pasākuma “Agrovide un klimats”
apakšpasākuma “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” atbalsttiesīgās platības datu aktualizācija”
1
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sarakstu, par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī
mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu, par Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro
sugu un biotopu sarakstu, par to Eiropas Kopienā nozīmīgu dzīvnieku un augu sugu sarakstu,
kurām nepieciešama aizsardzība, un to dzīvnieku un augu sugu indivīdu sarakstu, kuru ieguvei
savvaļā var piemērot ierobežotas izmantošanas nosacījumus. EJIZ platība Latvijā ir pieaugusi
no 5 791 ha 2015. gadā līdz 25 057 ha 2019. gadā.
14.
Kopš 2004.gada Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros ir pieejams
atbalsts par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos (BDUZ) jeb dabisko zālāju
apsaimniekošanu. Kopš BDUZ pasākuma uzsākšanas 2004. gadā tā būtība nav mainījus ies,
atbalsta saņēmējs uzņemas piecu gadu saistības, apņemoties izpildīt noteiktos nosacījumus.
Taču šajā periodā būtiski mainījušies pasākuma nosacījumi.
15.
LAP 2004-2006 nosacījumi paredzēja bioloģiski vērtīgos zālājus apsaimniekot
ekstensīvi noganot (0,65-0,74 dzīvnieku vienības/ha) vai vēlu pļaujot (10.07.-10.09.), novācot
nopļauto zāli. Uz atbalstu varēja pretendēt par bioloģiski vērtīgiem zālājiem, kurus pēc
atbilstošas metodikas identificējis Latvijas Dabas fonds. Atbalsts sniegts par 25 000 ha.
16.
LAP 2007-2013 tika turpināts atbalsts bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanai, tos
ekstensīvi noganot (salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu paplašinātā intervālā – 0,4 - 0,9
dzīvnieku vienības/ha) vai vēlu pļaujot (01.08.-15.09.), pieļaujot zāles smalcināšanu. BDUZ
atbalsta ietekme uz zālāju botānisko daudzveidību detāli apskatīta LVAEI 2013. gada
pētījumā2. Tajā noskaidrots, ka lielākoties BDUZ atbalstītie zālāji bija ar zemu botānisko
daudzveidību. Par to liecināja zems platības īpatsvars ar augstu indikatorsugu sastopamību
(tikai 17% no apsekotās platības) un neliels indikatorsugu skaits (tikai 2% platības bija
sastopamas vairāk par 10 sugām, un 24% no platības bija 5 līdz 9 indikatorsugas). Kā
būtiskākais negatīvais aspekts bijis pieļautais nosacījums par zālāju smalcināšanu, kas negatīvi
ietekmēja apsaimniekoto BVZ botānisko kvalitāti. Tāpat arī pēc apsekoto platību rezultātiem
secināts, ka BDUZ pasākumā nelietderīgi tiek maksāts atbalsts par aptuveni 24 % no kopējās
atbalsttiesīgās platības, kas liecināja par nepieciešamo BVZ platību pārinventrizāciju.
17.
Arī LAP 2014-2020 ietvaros turpinājās atbalsts bioloģiski vērtīgo zālāju
apsaimniekošanai, veicot to ekstensīvu apsaimniekošanu, tos noganot un/vai nopļaujot.
Vienlaicīgi pirms šī plānošanas perioda uzsākta bioloģiski vērtīgo zālāju platību
pārinventarizēšana, identificējot tos zālājus, kas atbilst ES nozīmes aizsargājamiem zālāju
biotopiem un putnu dzīvotnēm. LAP 2014-2020 paredz sniegt atbalstu par 47 000 ha zālāju
biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanu. 2019.gada sezonā iesniegti 5348 atbalsta
pieteikumi par 40 390 ha.
18.
LAP 2014–2020 pasākumu kopējā ietekme uz ES nozīmes zālāju biotopu botānisko
daudzveidību ir bijusi pozitīva, tomēr dažādi atbalsta veidi to ir ietekmējuši atšķirīgi.
Salīdzinājumā ar LAP 2007-2013 botāniskā daudzveidība ir uzlabojusies pateicoties LAP
2014-2020 ieviestam atbalsta nosacījumam novākt nopļauto zāli. BDUZ atbalsts ir bijis
visnozīmīgākais ES nozīmes zālāju biotopu saglabāšanai, tādēļ tas ir jāturpina arī pēc 2020.
gada. Nepieciešamās izmaiņas BDUZ atbalsta nosacījumos ir elastīgāka, bet vienlaikus
mērķtiecīgāka pieeja biotopu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai. BDUZ pasākumu
nepieciešams sinerģiski papildināt ar citiem uz zālāju bioloģiskās daudzveidības uzlabošanu
vērstiem pasākumiem. 3

LVAEI, 2013. Lauku attīstības programmas (LAP) 2007-2013 Agrovides apakšpasākuma ”Bioloģiskās
daudzveidības uzturēšana zālājos” novērtējums. Atskaite Lauku attīstības programmas 2007-2013 (LAP 20072013)
2

AREI, 2019, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietekme uz bioloģisko
daudzveidību: ES nozīmes aizsargājamo biotopu botāniskā daudzveidība
3
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19.
Salīdzinot ar iepriekšējo maksājumu periodu, šobrīd nosacījumi atbalsta saņemšanai ir
vairāk vērsti uz biotopu kvalitātes paaugstināšanu, paredzot nosacījumu BVZ noganīt vai
nopļaut, biomasu novācot. Projekta “Dabas skaitīšana” ietvaros eksperti vienlaicīgi fiksē arī
biotopa stāvokli pēc dažādiem rādītājiem. Atbilstoši šiem rezultātiem secināms, ka dominē
zemas un vidējas kvalitātes ES nozīmes zālāju biotopi, turklāt daudzi iepriekš zināmie BVZ,
kas tikuši apsaimniekoti un saņēmuši BDUZ maksājumu iepriekšējā periodā, ir zaudējuši savu
kvalitāti un vairs neatbilst ES nozīmes biotopu minimālajām prasībām. Gan no inventarizācijas
anketām, gan sarunām ar lauksaimniekiem secināms, ka lielā daļā gadījumu šobrīd konstatētā
stāvokļa pasliktināšanās ir saistīta ar nepareizu apsaimniekošanas praksi iepriekšējā maksājumu
periodā (vēlā pļauja un/vai mulčēšana), kas ir veicinājusi zālāju eitrofikāciju un botāniskās
kvalitātes samazināšanos, ko pastarpināti raksturo gan ekspansīvo, gan indikatorsugu skaits.
Vienlaikus joprojām daļa zālāju netiek apsaimniekoti. 4
20.
Izvērtējot lauku blokos esošos zālājus, DAP secina, ka šobrīd kopumā tiek
apsaimniekoti 70% BVZ, no tiem lielāko proporciju veido zālāji laukos, kuru izmērs ir lielāks
par 10 ha vai robežās no viena līdz pieciem ha. Neapsaimniekoti jeb ārpus lauku blokiem
atrodas 30% konstatēto BVZ, no kuriem 88% platību ir lielākas par vienu ha un ko būtu
iespējams pieteikt atbalsta maksājumu saņemšanai. Veicot ārpus lauku blokiem esošo zālāju
atjaunošanu, kas galvenokārt ietver koku un krūmu apauguma novākšanu, šobrīd jau no visiem
zināmajiem BVZ 44473,03 ha ir tādi, ko iespējams iekļaut lauku blokos. 5
21.
Pētījumā par vides pasākumos apsaimniekoto zālāju kvalitāti konstatēts, ka dažādi
atbalsta veidi to ir ietekmējuši atšķirīgi. Zālāju platības sadalījums kvalitātes grupās pēc kūlas
daudzuma (augsts rādītājs raksturo negatīvas tendences) liecināja, ka vislielākais kūlas
daudzums konstatēts zālājos bez atbalsta un reto ESB grupā arī BLA zālājos, bet biežo ESB
grupā BLA zālājos zemas kvalitātes zālāji pēc kūlas daudzuma netika konstatēti (1.3.attēls).6

1.3.attēls. Zālāju platības sadalījums kvalitātes grupās pēc kūlas daudzuma.
22.
Savukārt veģetācijas struktūras rādītāji, vislabākie bija BLA apsaimniekotos zālājos,
vidēji citu pasākumu zālājos, bet vissliktākie – zālājos bez atbalsta. Vislabākie augu sugu skaita
indikatoru rādītāji bija BDUZ atbalstītajos retajos zālāju ESB (1.4.attēls). Bieži ESB grupā
BLA atbalstītajos zālājos sliktāki sugu skaita rādītāji norāda uz nepilnībām BLA atbalsta
nosacījumos attiecībā uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu zālājos. Lai nodrošinātu

DAP, 2019, Priekšlikumi Lauku attīstības programmai
DAP, 2019, Priekšlikumi Lauku attīstības programmai
6
AREI, S. Rūsiņa, 2019. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietekme uz bioloģisko
daudzveidību: ES nozīmes aizsargājamo zālāju biotopu botāniskā daudzveidība
4
5
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visoptimālāko bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu, BLS saimniecībās būtu nepieciešams
zālāju apsaimniekošanā nodrošināt tādus pašus nosacījumus kā BDUZ apakšpasākumā. 7

1.4. attēls. Zālāju platības sadalījums botāniskās kvalitātes grupās pēc indikatorsugu skaita
poligonā
23.
Lai zemes apsaimniekotāji zinātu, kā saglabāt ES nozīmes zālāju biotopus, kā arī, lai
veicinātu izpratni par bioloģiskās daudzveidības nozīmi, papildus apsaimniekošanas
nosacījumiem BDUZ atbalsta saņēmējiem ir jāapmeklē izglītojošas apmācības, kurās DAP
speciālisti informē par bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekošanu atbilstoši izstrādātām
Vadlīnijām Eiropas Savienības aizsargājamo zālāju biotopu kopšanai un atjaunošanai “Dabisko
pļavu un ganību apsaimniekošana un atjaunošana”. 2019. gada sākumā mācības jau bija izgājuši
1552 dalībnieki (39% no visiem BDUZ atbalsta saņēmējiem). Tomēr jāatzīst, ka kopumā
sabiedrības izpratne par bioloģiskās daudzveidības nozīmi ir nepietiekama. Zemes
apsaimniekotāji ir atzinuši kursu lietderību un šādi izglītojoši pasākumi būtu jāturpina. 8
24.
Bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzība tiek nodrošināta pastarpināti vairākos veidos. Pēc
šī brīža Dabas skaitīšanas provizoriskajiem datiem Natura 2000 platībās iekļauti 35%
bioloģiski vērtīgo zālāju, savukārt ārpus Natura2000 – 65%. Īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās (turpmāk – ĪADT), atkarībā no ĪADT kategorijas un zonas, teritorijas aizsardzības un
apsaimniekošanas noteikumi var paredzēt aizliegumu iznīcināt un pārveidot BVZ, tomēr ārpus
ĪADT BVZ aizsardzību nodrošina citi, tieši ar dabas aizsardzību nesaistīti noteikumi,
piemēram, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.308 “Meža atjaunošanas, meža
ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”, kas nosaka, ka sējot vai stādot mežu, to var
ieaudzēt teritorijās, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Dabas aizsardzības pārvaldes
uzturētajā valsts reģistrā nav reģistrētas kā īpaši aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamo sugu
dzīvotnes9.
25.
LAP 2014-2020 ietvaros netika ieviests Natura 2000 kompensācijas maksājums par
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, ņemot vērā, ka Natura 2000 teritorijās lauksaimniecības
zemēs saimnieciskās darbības ierobežojumi ir noteikti tikai nelielā daļā pastāvīgo pļavu un
ganību, kuras ir aizliegts pārveidot (arī uzarot vai kultivējot) , turklāt I pīlāra ietvaros
lauksaimniekiem ir pienākums zaļināšanas prakses ietvaros saglabāt ekoloģiski jutīgos zālājus.
Vienlaikus ievērojot to, ka Latvijā lielākā daļa bioloģiski vērtīgo zālāju platības t.sk. Eiropas
Savienības nozīmes zālāju biotopi un Eiropas Savienības nozīmes dzīvotnes Biotopu direktīvas
92/43/EEK un Putnu direktīvas 2009/147/EK sugām, atrodas ārpus Natura2000 tīkla teritorijas,
AREI, S. Rūsiņa, 2019. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietekme uz bioloģisko
daudzveidību: ES nozīmes aizsargājamo zālāju biotopu botāniskā daudzveidība
7

AREI, 2019, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietekme uz bioloģisko
daudzveidību: ES nozīmes aizsargājamo biotopu botāniskā daudzveidība
8

Ministru kabineta 04.08.2015. noteikumi Nr. 455 “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas
Savienības atbalstu pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”
9
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tad – šo mērķteritoriju atbalsts tika īstenots caur LAP2014-2020 Agrovides aktivitāti
„Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”.

1.2

Meža biotopi un to stāvoklis

26.
Meži aizņem 51% valsts teritorijas. Gandrīz divas trešdaļas mežu platību veido
skujkoku meži. No tiem visvairāk izplatīti ir priežu meži. Saimnieciskās darbības rezultātā
izmainījusies koku sugu sastāva struktūra mežā: ievērojamās platībās dominē bērzs, privātajos
mežos palielinājies baltalkšņa un apses īpatsvars , niecīgā platībā saglabājušās vecas ozolu un
ošu audzes. Pavisam maz ir vietu, kurās mežs nav cilvēka darbības ietekmēts.
27.
Mežizstrāde un kokapstrādes rūpniecība ir viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības
nozarēm. Pēdējos gados vērojama tendence palielināties mežu izmantošanas intensitātei, kas
skaidrojams ar pieaugušu un pāraugušu mežaudžu uzkrāšanos.
28.
Ilgstošas tradicionālas mežu apsaimniekošanas rezultātā Latvijā tikai ļoti nelielās mežu
platībās ir saglabājušies tādi apstākļi, kas raksturīgi dabiskiem, neskartiem mežiem. Šādu mežu
saglabāšana ir viena no nozīmīgākajām prioritātēm bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā.
Virkne sugu mežos ir saistītas tikai ar veciem kokiem, kritalām, saimnieciskās darbības
neskartu zemsedzi un krūmu stāvu.
29.
Latvijas meži lielākoties ir dabiski, 14% ir stādīti meži. Tie ir ļoti daudzveidīgi un
nodrošina dažādus ekosistēmu pakalpojumus, tostarp biotopu, dzīvotņu, oglekļa piesaistes,
ūdens regulēšanas un kvalitātes, erozijas novēršanas u.c. Latvijas mežos ir trīs galvenās koku
sugas: priedes (33%), bērzi (30%) un egles (19%).10
30.
Latvijas mežu bioloģisko daudzveidību ir veidojusi un uztur tradicionālā Latvijas
mežsaimniecība – mazo kailciršu sistēma ar relatīvi garu cirtes aprites periodu, mijiedarbībā ar
cilvēka maz ietekmētu meža teritoriju tīklu. 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 683. Daļa no
šim teritorijām ir iekļautas vienotajā Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā Natura
2000.11
31.
Natura 2000 teritorijās un mikroliegumos mežsaimnieciskā darbība ierobežota šādās
platībās:
•

aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte: 16 322 ha
(tai skaitā mikroliegumi 2 360 ha);
• aizliegta galvenā cirte: 6 597 ha;
• aizliegta kailcirte: 44 783 ha;
• kopā: 67 702 ha.
32.
Atsevišķu ārpus Natura 2000 mežu teritorijām esošu biotopu un dzīvotņu aizsardzībai
ir izveidoti mikroliegumi. Noteikto mērķu sasniegšanai šajās teritorijās ir noteikti saimnieciskās
darbības ierobežojumi, tāpēc nepieciešams kompensēt mežsaimnieciskās darbības
ierobežojumu dēļ neiegūtos ieņēmumus teritorijās, kas nodrošina direktīvu 92/43/EEK un
2009/147/EK prasību īstenošanu.
33.
Atbilstoši Latvijas meža politikai, privātajiem meža īpašniekiem ir tiesības saņemt
kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Lauku attīstības programmas 2014. –
2020. gadam ietvaros tiek īstenots atbalsta pasākums “Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem”,
10
11

Meža nozare skaitļos un faktos 2020, https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/mezhi/skaitlifakti_LV20.pdf
Meža nozare skaitļos un faktos 2020, https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/mezhi/skaitlifakti_LV20.pdf
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kura ietvaros ikgadēji tiek kompensēti būtiski mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi Natura 2000
teritorijās vai mikroliegumos. LAP noteiktais sasniedzamais rādītājs platībām, par kurām tiek
piešķirts atbalsts, ir 40 000 ha. Atbalstam 2018.gadā pieteikti un apmaksāti 44,3 tūkst. ha, kas ir
111% no LAP mērķa. Šobrīd Latvijā darbojas kompensāciju sistēma, kas ļauj zemes īpašniekam
saņemt ikgadēju kompensāciju. Taču aktualizējusies diskusija par kompensācijas apmēru, uzsverot
to, ka līdzšinējā pieeja nedod iespēju gūt visu ienākumu uzreiz, kā tas notiktu, nocērtot mežu. Ir
nepieciešams pilnveidot kompensāciju sistēmu, to papildinot ar citiem mehānismiem, kas zemes
īpašniekiem dod iespēju saņemt tūlītēju un samērīgu kompensāciju par noteiktajiem
mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem īpašumā.

2 Putnu sugu stāvoklis
34.
Lauku putnu indekss (LPI) ir viens no vides rādītājiem, kas tiek izmantots
lauksaimniecības ietekmes uz bioloģiskās daudzveidības raksturošanai.
35.
LPI pastāv trīs versijas: Latvijas lauku putnu indekss (LFBI-2005), kas identisks visos
iepriekšējos ziņojumos dotajam un veidots, kombinējot Latvijā nozīmīgas ar lauksaimniecības
zemēm saistītas putnu sugas, pēc EBCC (Eiropas Putnu uzskaišu padomes) izstrādātā sugu
saraksta (2008. gada sarakstu versijas; EFBI-2008), kā arī modificēta Latvijas Lauku putnu
indeksa versija (LFBI-2013), kas veidota, izmantojot pārskatītu sugu sarakstu un pirmo reizi
atskaitēs iekļauts 2013. gadā (Auniņš, Keišs 201312).
36.
Neraugoties uz atšķirībām indeksu aprēķināšanā izmantoto sugu sarakstos, visas
indeksu versijas svārstās samērā līdzīgi, bet atšķiras to absolūtās vērtības (1.5.attēls). Visos
trijos indikatoros 2016. un 2017. gadā vērojams krass indeksa vērtības kritums, salīdzinot ar
iepriekšējo periodu. Latvijas lauku putnu indeksa (LFBI-2005) un Eiropas lauku putnu indeksa
Latvijai (EFBI-2008) 2017. gadā reģistrētās vērtības ir zemākās šo indeksu pastāvēšanas
vēsturē. Indeksi EFBI-2008 un LFBI-2013 vēl joprojām klasificējas kā stabili, kamēr LFBI2005 klasificējas kā “mērens samazinājums”.
37.
Pašlaik vēl grūti vērtēt Lauku putnu indeksu samazinājuma iemeslus. Ir acīmredzama
saistība ar vairāku indeksu veidojošo sugu (griezes, dzeltenās cielavas, kārklu ķauķa)
populāciju samazināšanos tieši pēdējos gados. Pašlaik trūkst specifisku pētījumu, kas analizētu
dažādu lauku atbalsta pasākumu ietekmi uz lauku putnu indeksus veidojošo sugu populācijām.

Auniņš A., Keišs O. 2013. Lauku putnu populācijas indeksa monitorings. Gala atskaite par 2013.
gadu. Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Rīga
12
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1.5.attēls. Lauku putnu indekss 1995 - 2017: rēķināts, izmantojot 3 atšķirīgus sugu sarakstus
(LFBI-2005, EFBI-2008 un LFBI-2013). LFBI-2005 – indeksā ietvertas Latvijā nozīmīgas ar
lauksaimniecības zemēm saistītas putnu sugas (baltais stārķis, grieze, ķīvīte, lauku cīrulis, pļavu čipste, dzeltenā
cielava, lukstu čakstīte, kārklu ķauķis, purva ķauķis, dadzītis, kaņepītis, mazais svilpis, dzeltenā stērste), EFBI
2008 – indeksā ietvertas sugas saskaņā ar EBCC Paneiropas putnu monitoringa programmas lauku putnu
saraksta 2008. gada versiju (baltais stārķis, grieze, ķīvīte, parastā ūbele, lauku cīrulis, dzeltenā cielava, pļavu
čipste, bezdelīga, lukstu čakstīte, brūnspārnu ķauķis, brūnā čakste, mājas strazds, lauku zvirbulis, kaņepītis,
dzeltenā stērste), LFBI-2013 – pārskatīts LFBI-2005, indeksā ietvertas Latvijā nozīmīgas ar lauksaimniecības
zemēm saistītas putnu sugas (baltais stārķis, grieze, ķīvīte, lauku cīrulis, pļavu čipste, dzeltenā cielava, lukstu
čakstīte, kārklu ķauķis, purva ķauķis, brūnspārnu ķauķis, brūnā čakste, mājas strazds, lauku zvirbulis, dadzītis,
mazais svilpis, dzeltenā stērste). Avots: LOB, 2017

38.
Naktsputnu fona monitoringa lauksaimniecības zemēs dati13 liecina par to, ka esošā
lauksaimniecības prakse ietekmē dažādas ar atklātu ainavu saistītas putnu sugas. Viena no
sugām, par ko pieejams visvairāk informācijas, ir grieze – ilgtermiņā (1989.-2018.gads) griezes
skaita tendence ir mēreni pieaugusi (kas skaidrojams ar griežu skaita strauju pieaugumu
1990.gadu sākumā, jo suga saistīta ar ekstensīvi apsaimniekotiem zālājiem, tā savulaik sekmīgi
izmantoja pamestās lauksaimniecības zemes, kas aizauga ar zālājiem līdzīgu veģetāciju, ar ko
izskaidrojams šīs sugas populācijas pieaugums 1990-tajos gados), savukārt pēdējo trīspadsmit
gadu laikā (2006.-2018.gads) griezes populācija ir mēreni samazinājusies, it īpaši pēdējo sešu
gadu laikā, kad skaits gājis tikai uz leju. Griežu skaita samazinājums skaidrojams gan ar
lauksaimniecības intensificēšanos, gan ilggadīgo zālāju pārveidošanu aramzemēs vai apbūves
teritorijās (īpaši Rīgas apkārtnē), apmežošanu u.c. iemesliem, kas specifiski nav pētīti. LAP
šobrīd ietvertais atbalsts BDUZ ir balstīts uz augu un biotopu, nevis putnu (t.sk. griežu)
aizsardzību, tomēr iepriekš praktizētā vēlā pļauja, kas bija vairāk vērsta uz putnu aizsardzību,
nav veicinājusi zālāju botāniskās kvalitātes paaugstināšanos. Attiecībā uz putnu zālāju
apsaimniekošanu grieze ir viena no sugām, kam būtu jāparedz īpaši pasākumi BDUZ aktivitātē
vai nosacījumi ilggadīgo zālāju apsaimniekošanā, kas paredz nelielu nenopļautu platību
saglabāšanu un buferzonu gar lauku malām veidošanu. 14

13
14

O.Keišs, 2018. Fona monitorings: naktsputnu monitorings lauksaimniecības zemēs. Gala atskaite par 2018.gadu.
DAP, 2019, Priekšlikumi Lauku attīstības programmai
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39.
Lauksaimniecības zemju speciālistu sugas ietekmē lauksaimniecības zemju
apsaimniekošanas prakse. Tā, piemēram, dzeltenā cielava dod priekšroku mitriem zālājiem,
kamēr mazais svilpis – zālāju un krūmu mozaīkai. Mitro zālāju daudzums Latvijā ir būtiski
samazinājies šajā periodā gan to neapsaimniekošanas un aizaugšanas ar krūmiem dēļ, gan arī,
pārvēršot tos aramzemē. Tas atspoguļojas arī dzeltenās cielavas populācijas kritumā. 15
40.
Applūstošas palieņu pļavas ir arī ķikuta dzīvotne. Ķikuta izplatība mūsdienu Latvijā ir
- ļoti sadrumstalota un Kurzemē tas ir praktiski iznīcis. Kopš 1990. gada Latvijā tika atklāti
vairāki ķikutu riesti un patlaban pēc šobrīd DAP rīcībā esošajiem datiem ķikutam nozīmīgi
zālāji konstatēti vismaz 1520 ha platībā, bet iespējamas vēl citas dzīvotnes. 16

3 Kukaiņu stāvoklis
3.1

Skrejvaboles

41.
Skrejvabolēm un īsspārņiem ir būtiska nozīme agrocenozēs, gan cīņā ar kaitēkļiem un
nezālēm, gan kā bioloģiskās daudzveidības indikatoriem. Skrejvaboles monitorings ir iekļautas
arī bioloģiskās daudzveidības fona monitoringa programmā, kas tiek īstenots kopš 2015.gada.
Kopumā ir izveidotas 40 transektes, no kurām 14 atrodas zālājos un 5 ir agrocenozēs
(Balalaikins, 2017)17.
42.
Daugavpils Universitātes pētnieki ir veikuši pētījumu “Skrejvaboļu un īsspārņu
sabiedrības konvenciāli un LAP 2014-2020 pasākumā bioloģiskā lauksaimniec ība
apsaimniekotās agrocenozēs”. Pētījuma laiks 2014. - 2015. un 2017.gads. Pētījums secina, ka
bioloģiskā lauksaimniecība apsaimniekoto saimniecību laukos ir konstatēta lielāka sugu
daudzveidība, tomēr atšķirība starp bioloģiski un konvencionāli apsaimniekotiem laukiem ir
neliela. Nelielās atšķirības starp bioloģiskajiem un konvencionālajiem laukiem norāda uz
maznozīmīgu pozitīvu bioloģiskās lauksaimniecības devumu bioloģiskās daudzveidības
uzturēšanā graudaugu sējumos.

3.2

Apputeksnētāji

43.
Apputeksnētāji ir ekosistēmu neatņemama daļa, jo daudzu sugu turpināšanās ir no tiem
atkarīgi. Arī lauksaimniecības kultūras var dot ražu, pateicoties apputeksnētāju darbībai.
Eiropas Savienībā vien aptuveni 84 % kultūraugu sugu un 78 % savvaļas puķu sugu vismaz
daļēji ir atkarīgas no apputeksnēšanas ar dzīvnieku starpniecību (Eiropas Komisija, 2018) 18.
44.
Latvijā apputeksnētāju monitorings pašreiz netiek veikts. Arī Eiropas Savienībā
zināšanas par apputeksnētāju stāvokli un to iznīkšanās cēloņiem un sekām nav pietiekošas,
tāpēc Eiropas Komisija 2018.gadā publicēja “Apputeksnētāju iniciatīvu”. Tiek uzsvērts, ka ir
nepieciešams atbalstīt ES sastopamo apputeksnētāju sugu un populāciju monitorings un
pētniecība, kas ES apputeksnētāju monitoringa un novērtēšanas iespējas.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 2019,
Dienas putnu fona monitorings 2019.gads,
https://www.daba.gov.lv/upload/File/DOC_MON/MON_ATSK_19_dienas_putni_gala_atskaite.pdf
16
DAP, 2019, Priekšlikumi Lauku attīstības programmai
17
Balalaikins. 2017. Bezmugurkaulnieku fona monitorings. 2017. gad atskaite, Daugavpils.
18
KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN
SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI ES Apputeksnētāju iniciatīva. COM/2018/395
final/2
15
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45.
Būtiska nozīme augu apputeksnēšanā ir bitēm un dabā tās ir galvenās
apputeksnētājas. Vislielākā apputeksnētāju grupa ir bites Pēc LDC sniegtās informācijas, 2019.
gadā 1.jūlijā bija reģistrētas 3024 novietnes ar 93 033 bišu saimēm.

4 Klimata pārmaiņas un bioloģiskā daudzveidība
46.
Klimata pārmaiņu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību Latvijā šobrīd ir sarežģīti izvērtēt
datu nepietiekamības dēļ. Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā Latvijā
ir identificēti vairāki riski, kur nozīmīgākie ir ūdensteču, ūdenstilpju eitrofikācija, ūdens
temperatūras paaugstināšanās un ilgāks stratifikācijas periods, Latvijai neraksturīgu ekspansīvu
un agresīvu svešzemju sugu, infekcijas slimību, augu kaitīgo organismu izplatīšanās, kā
rezultātā kā iespējamās sekas ir izmaiņas sugās un biotopos, t.sk. atsevišķu sugu izzušana un
populāciju sarukšana Latvijas teritorijā (ekoloģiski plastiskām sugām izspiežot ekoloģiski
jutīgās), Latvijai tipisko biotopu un sugu kopējās platības samazināšanās, jaunu biotopu
veidošanās izzūdošo biotopu vietā. Palielinoties plūdu riskiem, daļa biotopu var tikt noskalota
un iznīcināta neatgriezeniski, mazinot bioloģisko daudzveidību.
47.
Bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumus ietekmē arī ainavas
vienkāršošanās (monokultūras - vienlaidus meža stādījumi ar viena veida sugu,
lauksaimniecības zemes ar lielām vienlaidus kultūraugu platībām). Ekosistēmas kļūst mazāk
stabilas, tas veicina invazīvo vai svešzemju sugu un kaitēkļu izplatīšanos. Jo daudzveidīgāka
ekosistēma, jo tā ir stabilāka un spējīgāka ātrāk pielāgoties klimata izmaiņām, un sniedz plašāku
ekosistēmu pakalpojumu klāstu.
48.
Lai uzlabotu spējas pielāgoties un sekmētu noturīgumu pret klimata pārmaiņām un to
radītajām sekām, kā arī izmantotu to radītās iespējas, ir izstrādāts Latvijas pielāgošanās klimata
pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030.gadam, kas paredz klimata ietekmju, ievainojamības
un risku izvērtējumu; pielāgošanās plānošanu; pielāgošanās pasākumu ieviešanu; monitoringu
un izvērtēšanu.

5 Invazīvās sugas
49.
Mūsdienās invazīvās sugas tiek uzskatītas par vienu no būtiskākajiem ekosistēmu
izmaiņu indikatoriem un apdraudējumiem bioloģiskajai daudzveidībai, ko veicinājusi vietējiem
apstākļiem neraksturīgu sugu introdukcija, migrācijas, tirdzniecības sakaru un transporta ceļu
attīstība pēdējo divu gadsimtu laikā, kā arī pieaugošā antropogēnā slodze uz dabiskajām
ekosistēmām. Invazīvās sugas par nevēlamām un bīstamām padara fakts, ka tām visbiežāk nav
dabisko konkurentu vai ienaidnieku, kas varētu kontrolēt to izplatību, kā rezultātā invazīvās
sugas vidē kļūst par dominējošajām, nomācot vietējās sugas un netraucēti izplatoties arvien
plašākās teritorijās.
50.
Nacionālajā līmenī regulējums par invazīvajām svešzemju sugām ir ietverts tikai
attiecībā uz augiem – Augu aizsardzības likumā, kā arī uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta
(turpmāk – MK) 2008. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 467 “Invazīvo augu sugu izplatības
ierobežošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 467) un MK 2008. gada 30. jūnija
noteikumos Nr. 468 “Invazīvo augu sugu saraksts” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 468). MK
noteikumos Nr. 468 ir iekļauta viena suga – Sosnovska latvānis Heracleum sosnowskyi.
51.
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) ir veicis Sosnovska latvāņa izplatības
noteikšanu Latvijas teritorijā. Saskaņā ar VAAD (1.6.attēls), valstī ir uzmērīti 10 801 ha ar
15
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latvāni invadēto teritoriju (līdz 21.03.2016. uzmērītie un apstrādātie dati), šie dati ir iekļauti
Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē.

1.6.attēls. Sosnovska latvāņa īpatsvars pašvaldību teritorijās (%). Avots: VAAD

52.
Invazīvā augu suga Sosnovska latvānis ir vienīgā, kuras iznīcināšanai un izplatības
ierobežošanai ir veikti plaša mēroga pasākumi un zemes īpašniekiem šīs sugas izplatības
ierobežošana ir pienākums19, par kura neievērošanu tiek piemērots sods. Latvāņa apkarošanas
pasākumi ir noteikti lauksaimniekiem arī kā viens no laba lauksaimniecības vides stāvokļa
nosacījumiem, pretendējot uz KLP atbalstu. Tāpat arī Latvijas pašvaldības plāno un īsteno
latvāņu apkarošanas un ierobežošanas pasākumus, jo latvāni nav iespējams apkarot tikai veicot
lauksaimniecisko darbību, bet ir nepieciešami speciāli apkarošanas pasākumi.. Biežāk izplatītās
invazīvas citzemju augi un kokaugi: Kanādas zeltslotiņa (Solidago canadensis), Krokainā roze
(Rosa rugosa), daudzlapu lupīna (Lupinus polyphyllus), Japānas un Sahalīnas dižsūrenes
(Reynoutria japonica un R.sachalinensis), vārpainā korinte (Amelanchier spicata) u.c. Šīs
invazīvās sugas visbiežāk sastopamas pamestās lauksaimniecības zemes platībās, kurās
nenotiek lauksaimnieciskā darbība vai arī platībās ārpus lauksaimniecības zemēm. Veicot
lauksaimniecisko darbību šo invazīvo augu izplatība tiek ierobežota.

Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumi Nr.559 “Invazīvo augu sugas – Sasnovska latvāņa – izplatības
ierobežošanas nosacījumi”
19
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6 Ainavas kvalitāte
53.
Latvijas lauku ainavas vērtības jau izsenis ir cieši saistītas ar lauksaimniecis kām
aktivitātēm, kuras Latvijas dabas apstākļos uztur ainavu atvērtu un dažādo to, veidojot un
uzturot dažādus ainavas elementus, radot vizuāli iespaidīgas un daudzveidīgas skatu ainavas.
Liela daļa Latvijas nacionālo ainavu vērtību ir saistīta ar vēsturisku dzīvošanu un strādāšanu
laukos, ar senajiem zemkopības izveidotiem ainavu elementiem, kuri veido pamatu mūsdienu
ainavas telpiskajai struktūrai, un kuri nereti tiek uzturēti un attīstīti atbilstoši mūsdienu
lauksaimnieciskām praksēm un vides kvalitātes prasībām. Var teikt, ka lauksaimnieciskā
darbība ir bijusi un būs būtiska Latvijas ainavas veidotāja un tādējādi ir svarīgs nosacījums
ainavas kvalitātes veidošanai atbilstoši Eiropas Ainavu konvencijas (EAK) pamatnostādnēm,
kuras ir pamatā 2013. gadā pieņemtajām Latvijas Ainavu politikas pamatnostādnēm (LAPP)
2013.-2019. gadam.
54.
Latvijas ainavai ir izteikti reģionālas raksturiezīmes, kuras ir veidojušās ilgstošā
laikposmā, mijiedarbojoties dabas un cilvēka saimnieciskajai darbībai.
55.
Kā galvenais mērķis LAPP ir izvirzīts daudzfunkcionālas un kvalitatīvas ainavas
uzturēšana, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts
ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību, kā arī nodrošina bioloģisko daudzveidību. Mūsdienās
lauku ainava ir būtisks vietu attīstības un reģionālās un lokālās identitātes resurss. Tādēļ
kvalitatīvu ainavu veidošanā KLP ir jābūt līdzsvarotai ar tām politikām un praksēm, kas veido
ainavas pievilcīgas tūrismam un rekreācijai, paaugstina bioloģisko daudzveidību un iespējo
daudzveidīgas ekonomiskās aktivitātes.

6.1

Ainavas struktūra

56.
Lai arī izpratne par to, kas ir augstvērtīga ainava, var būt subjektīva, ainavas kvalitātes
vērtēšanai iespējams izmantot fizikālus rādītājus, kas raksturo tās telpisko struktūru. Latvijas
sabiedrībā, kā arī zinātnieku aprindās, kā augstvērtīgāku uztver mozaīkveida ainavu, kuru veido
lielāks ainavas elementu un zemes lietojuma veidu/telpisko vienību skaits. Kā negatīva iezīme
tiek vērtēta ainavas homogenizācija jeb ainavas elementu un zemes lietojuma veidu
daudzveidības mazināšanās. Šim homogenizācijas procesam ir dažādas izpausmes atšķirībā no
ainavas ģeogrāfiskā novietojuma (t.sk., teritorijas biofizikālajiem apstākļiem). Latvijas
teritorijā ainava nav viendabīga – tās raksturu nosaka dabas apstākļi (reljefs, klimats, augsnes,
mitruma apstākļi u.c.), kā arī dominējošais zemes lietojuma veids, ko savukārt ietekmē arī
sociālekonomiskie apstākļi (attālums no lielām apdzīvotām vietām, iedzīvotāju skaits un
vecumstruktūra, nodarbinātība u.c.).
57.
Prof. O. Nikodemus izstrādātā Latvijas ainavu karte 20 veidota balstoties uz raksturīgām
reljefa iezīmēm, izdalot līdzenumu ainavas, viļņota reljefa ainavas, mozaīkveida pauguru un
paugurgrēdu ainavas, kas savukārt iedalītas sīkāk atkarībā no dominējošā augsnes
granulometriskā sastāva, kā arī zemes seguma tipa (1.7.attēls). Papildus šajā kartē ir izceltas arī
Latvijai unikālās ainavas, kas veidojušās ap upēm un ezeriem, īpašām ģeomorfoloģis kām
struktūrām (eolām kāpām un osu grēdām), kā arī mitrzemēm un purvainēm.

Kūle L., Rassmussen J.B., Nikodemus O., Kalniņš A., 2000. Ainavu aizsardzība. Nozares pārskats rajona
plānojuma izstrādāšanai. Rīga:VARAM, 92.lpp.
20
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1.7.attēls. Latvija ainavu karte. Avots: VARAM, 2000. gads

6.2

Ainavas izmaiņas ietekmējošie virzītājspēki un aktuālās tendences

58.
Ainava ir mainīga – mainoties zemes apsaimniekošanas praksei, mainās zemes
lietojuma veidu telpiskā struktūra un līdz ar to arī ainava. Šo procesu ietekmē dažādas
sociālekonomiskas vai politiskas pārmaiņas, zemes reformas, kā arī zemes lietojuma prioritāšu
maiņa un ar to saistītā lauku atbalsta politika.
59.
Pēdējās desmitgadēs zemes lietojuma veida sadalījumu galvenokārt noteikuši politiski
lēmumi - sākot ar 1990. gadā Augstākās Padomes pieņemto lēmumu “Par agrāro reformu
Latvijas Republikā”, kam sekoja Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā un līdz ar to
pieeja Eiropas Savienības lauksaimniecības atbalsta maksājumiem. Tā rezultātā līdz 2006.
gadam bija vērojams samērā straujš izmantoto lauksaimniecības zemju pieaugums, kas
galvenokārt tika sasniegts palielinot aramzemju platības (1.8. attēls. un 1.9. attēls). Savukārt
pļavu un ganību platības kopš 2015. gada ir sākušas samazināties, kas liecina, ka atbalsta
nosacījumi pēdējā plānošanas periodā ir izdevīgāki aramzemju ierīkošanai.
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1.8. attēls. Lauksaimniecības zemju izmantošana no 2000.gada līdz 2018. gadam, tūkst.ha.
Avots: Centrālas statistikas pārvalde

140
120

100
80
60

40
20

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

-20

2000

0

-40

1.9. attēls. Lauksaimniecības izmantotās zemes platības pieaugums/samazinājums (tūkst. ha)
attiecībā pret iepriekšējo gadu (2001.-2018. gads). Avots: CSP, BEF

60.
Šeit aplūkotās zemes lietojumveida maiņas tendences norāda uz pēdējos gados
vērojamu lauksaimniecības intensifikāciju, kas neizbēgami ietekmē arī lauku ainavu. Ainavas
elementu (koku puduru, atsevišķu viensētu, laukmaļu) izzušana ir saistāma ar lauku
masivizāciju, meliorācijas sistēmu atjaunošanu, īpašuma struktūras maiņu – konsolidāciju.
61.
Tajā pašā laikā jau kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas pagājušā gadsimta 90. gados,
kā galvenā problēma ainavā ir bijusi lauksaimniecības zemju pamešana un/vai apmežošana, kas
uzsvērta arī Latvijas ainavu politikas pamatnostādnēs. Neapsaimniekoto lauksaimniecības
zemju platības Latvijā palielinājās līdz šī gadsimta sākumam, taču līdz ar iestāšanos Eiropas
19
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Savienībā šī tendence ir mazinājusies un pēdējos gados pat vērojams nekopto platību kritums
(1.10. attēls).
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1.10. attēls. Lauksaimniecības zemju platību dinamika (tūkst. ha)(2010-2017. gads). Avots:
Lauku atbalsta dienests

62.
Neizmantoto lauksaimniecības zemju īpatsvara atšķirības ir izteikti reģionālas un katrā
reģionā to nosaka atšķirīgi virzītājspēki. Piemēram, Pierīgas reģionā lauksaimniecības zemes
netiek izmantotas zemes dārdzības dēļ, liela daļa kādreizējo lauksaimniecības zemju ir
transformētas par dzīvojamās apbūves teritorijām, savukārt atlikušās, bieži vien rezervētas
tālākai suburbanizācijas attīstībai. Augstieņu teritorijās (Vidzemes, Latgales, Augšzemes,
Alūksnes) lauksaimniecības zemju pamešana ir saistīta ar apgrūtinošiem agro-ekoloģiskajiem
apstākļiem (saposmots reljefs, mazauglīgas augsnes u.c.) un marginālu (lauksaimniec ība i
ekonomiski nelabvēlīgu) novietojumu (1.11.attēls)21. Līdz ar Latvijas pievienošanos KLP,
lauksaimniecības zemju pamešanas process ir praktiski apstādināts, tomēr lauksaimniecības
zemes, kas atrodas šajās teritorijās, vēl joprojām ir pakļautas paaugstinātam pamešanas riskam.

Vinogradovs, I., Nikodemus, O., Elferts, D., & Brūmelis, G. (2018). Assessment of site-specific drivers of
farmland abandonment in mosaic-type landscapes: A case study in Vidzeme, Latvia. Agriculture, Ecosystems &
Environment, 253, 113-121.
21
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1.11. attēls. Nekoptās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (%) pa novadiem, 2017. g. Avots:
Lauku atbalsta dienests, autors: Baltijas Vides Forums

6.3

Ainavas elementi

63.
Kopumā lauku ainavas elementi visā tās teritorijā ir vairāk vai mazāk līdzīgi. Kā
nozīmīgākie lauksaimniecības zemēs ir minami – koku ieskautas viensētas, koki (atsevišķi
stāvoši koki lauka vidū) un koku grupas (koku puduri lauka vidū), alejas, augļu dārzi, lielās un
mazās upes, grāvji, krūmāji, ezeri, fermas un lauksaimniecības ražotnes, ceļi. Savukārt
teritorijas reljefa apstākļi (reljefa formas pašas par sevi arī ir ainavas elements) nosaka šo
elementu izkārtojumu, dažādību un formas, kas ietekmē un veido ainavas vizuālo kvalitāti un
bioloģisko daudzveidību.
64.
Ainavas vizuālā kvalitāte un to veidojošie lauku ainavas elementi ir cieši saistīti ar
ainavas tipu (līdzenuma, viļņota līdzenuma vai pauguraines ainava) un ainavas
apsaimniekošanu (t.sk., vēsturisko ainavas veidošanos). Lauksaimniecības industrializācijas
laikmetā 20. gs. laikā daudzas lauksaimniecībai īpaši piemērotās līdzenumu ainavas ir
vienveidotas (homogenizētas), novācot lauksaimniecībai traucējošos elementus (viensētas,
koku grupas, atsevišķus kokus u.c.), meliorējot, iztaisnojot mazās upes un ceļus. Tādējādi ir
izveidojušās plašas un atklātas lauksaimniecības zemju ainavas, kas mūsdienās ir kļuvušas par
ainavu (skatu ainavu) vērtībām. Tomēr šajās intensīvajās lauksaimniecības ainavās joprojām ir
saglabājies pietiekami liels elementu īpatsvars, kuru uzturēšanai, uzlabošanai un jaunu
ainavekoloģiski funkcionālu elementu veidošanai lauksaimniecības un lauku attīstības politikās
netiek pievērsta atbilstoša uzmanība (šo elementu uzturēšana ir nosacījums arī bioloģiskās
daudzveidības uzturēšanai šajās ainavās). 1.12. attēlā ir attēlots homogenizācijas procesa
piemērs, kur laika gaitā izzūd lauksaimniecības zemju struktūra un mazie ainavu elementi.
65.
Pauguraiņu ainavas elementu ziņā ir daudzveidīgākas par līdzenuma ainavām, to nosaka
reljefa daudzveidība un teritorijas apsaimniekošanas raksturs. Pārsvarā tās ir ekstensīvas
lauksaimniecības teritorijas, kuru uzturēšana ir cieši saistīta ar ES platību maksājumiem, nišu
un bioloģisko lauksaimniecību, otro māju un lauku tūrisma dzīvesveida attīstību. Ainavu
vizuālo kvalitāti te nosaka skatu vietu un ainavas elementu daudzveidība. Tādējādi šīs ainavas
ir būtiskas tieši vietējās ekonomikas attīstībai kā tūrisma, rekreācijas un otro (vasaras) māju
vietu resurss. Taču vizuāli kvalitātes un bioloģiskās daudzveidības nosacījums ir cilvēka
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saimnieciskā darbība – galvenokārt, lauksaimniecība. Šīs teritorijas ir tās, kas mūsdienās ir
pakļautas homogenizācijai, galvenokārt lauksaimniecības darbību izsīkšanas rezultātā. Galvenā
lauksaimniecības raksturiezīme mūsdienās šajās ainavās ir lopkopība – dažādas pļavu un ganību
ainavas.

1.12.attēls. Ainavas homogenizācijas piemērs Platones pagastā no 1995. gada līdz 2013.
gadam. (Avots: LATVIJA.ZEME, DABA, TAUTA, VALSTS. Oļģerts Nikodemus, Māris
Kļaviņš, Zaiga Krišjāne, Vitālijs Zelčs (zin. red.)., 2018).

66.
Kopš 2015. gada, lai saņemtu zaļināšanas maksājumu, lauksaimniekiem 5% no
saimniecības aramzemes platības jāuztur ekoloģiski nozīmīgas platības, šo prasību var īstenot
arī uzturot platības, kurās atrodas ainavu elementi - aizsargājamie dižkoki, alejas un dižakmeņi,
koku vai krūmu puduri vai akmeņu kaudzes, dīķi un grāvji.

7 Stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
7.1

Stiprās puses
1. Latvijā ir izveidots Natura 2000 teritoriju tīkls. (4., 5.)
2. Latvijā ainavām ir izteikta reģionāla dažādība. To nosaka dažādi ainavu veidojošie
virzītājspēki: gan dabas apstākļi (reljefs, augsne, klimats), gan socio-ekonomiskie un
kulturālie faktori. (56., 57.)
3. Latvijā ir pieredze un atbalsts bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai zālājos. (12. 20.)
4. Apmācības par bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu ir veicinājušas izpratni par
bioloģisko daudzveidību. (23.)

7.2

Vājās puses
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1. ES nozīmes aizsargājamo zālāju biotopu stāvoklis joprojām ir nelabvēlīgā stāvoklī.
(8.)
2. Ekonomiskā spiediena rezultātā tiek zaudēti/netiek veidoti jauni ainavu elementi
(dižkoki, alejas, vecas mājvietas/viensētas), netiek nodrošināta to pēctecība. (60., 64.)
3. Lauku putnu indeksā pēdējos gados ir vērojama samazinājuma tendence. (36.)
4. LIZ atstāšana novārtā un aizaugšana, palielinās invazīvo augu aizņemtā platība. (62.,
52.)
5. Būtiski palielinājies atklāto lauku ainavu īpatsvars, samazinoties ainavu elementiem,
kas samazina dabas daudzveidību, ainavu vizuālo vērtību. (64.)
6. Latvijas sabiedrībā un zemju īpašniekiem vēl joprojām ir nepietiekama izpratne par
bioloģiskās daudzveidības nozīmi un nepieciešamību veikt saglabāšanas un
apsaimniekošanas pasākumus. (23.)
7. Kompensācijas (atbalsts) par dabas aizsardzības teritorijās noteiktajiem
saimnieciskajiem ierobežojumiem ir nesamērīgi zems un nemotivējošs. (33.)

7.3

Iespējas
1. Eiropas Savienības atbalsts paver jaunas un konkrētākas iespējas bioloģiskās
daudzveidības
saglabāšanai,
nosakot
konkrētākus
un
mērķtiecīgākus
apsaimniekošanas pasākumus, ietverot arī bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas
prasības atbalsta saņemšanas nosacījumos. (12. - 1920.)
2. Pateicoties uzkrātajām zināšanām un pieredzei ir iespēja turpināt gan izskaidrošanas
darbu par bioloģiskās daudzveidības nozīmi, gan apmācību organizēšanu
lauksaimniekiem par bioloģisko daudzveidību. (23.)
3. Ir iespējas palielināt dabisko zālāju platības, veicot pasākumus pašreiz
neizmantoto/degradēto platību rekultivācijai/atjaunošanai. (10.)
4. Ekstensīvas lauksaimniecības prakses, kā bioloģiskā lauksaimniecība, var veicināt
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos (42.)
5. Dabas vērtību skaitīšanas rezultāti sniegs precīzu pamatinformāciju un kartogrāfisko
materiālu par ES nozīmes aizsargājamiem biotopiem un to stāvokļa novērtējumu visā
Latvijas teritorijā. (11.)
6. NATURA 2000 un citu aizsargājamu teritoriju pārvērtēšana un kompensāciju
sistēmas uzlabošana, to papildinot ar citiem mehānismiem, kas zemes īpašniekam dod
iespēju saņemt atbilstošu kompensāciju apmēru par noteiktajiem saimnieciskās
darbības ierobežojumiem, veicinās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos. (33.)

7.4

Draudi
1. Mazo ainavas elementu izzušana. (64.)
2. Intensīvās lauksaimniecības metodes iznīcina tās sugas, kas gadsimtu gaitā
piemērojušās izdzīvošanai tradicionālās saimniekošanas apstākļos (10.)
3. Invazīvo sugu ekspansija var apdraudēt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas
pasākumu sasniegto rezultātu ilglaicīgumu. (49.)
4. Neatbilstoša zālāju biotopu apsaimniekošana apdraud dabisko pļavu pastāvēšanu.
(10., 19.)
5. Nozīmīga daļa dabisko zālāju platības atrodas ārpus īpaši aizsargājamām teritorijām
un ārpus lauku blokiem. (20., 24.)
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8 Vajadzību novērtējums
1. Veicināt bioloģiskās daudzveidības rādītāju uzlabošanos, ainavas elementu
saglabāšanu.
2. Veicināt bioloģiskās daudzveidības kvalitatīvo rādītāju uzlabošanos meža zemē.
3. Sabiedrības, lauksaimnieku/mežsaimnieku, kā arī zemes īpašnieku izglītošana par
bioloģiskās daudzveidības nozīmi un saglabāšanas nepieciešamību un iespējām.
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