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Motivējoši mehānismi dabas daudzveidības 
saglabāšanai

Ģirts Baranovskis
LIFE-IP LatViaNature Kompensāciju nodaļas vadītājs



Kāpēc motivējoši pasākumi nepieciešami?

Dabas daudzveidības saglabāšanas mērķu sasniegšana nav iespējama bez 
privāto zemju īpašnieku iesaistes:

~ 50 % no Latvijas mežiem pieder privātpersonām
lielākā daļa no bioloģiski vērtīgajiem zālājiem atrodas privātajās zemēs

Dabas daudzveidības saglabāšanas sekmes lielā mērā ir atkarīgas no privāto 
zemes īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem un darbībām (t.sk. aktīvas rīcības 
biotopu apsaimniekošanā)



Galvenie virzieni

Zemes īpašnieku vajadzību apzināšana

Citu valstu labās prakses pārņemšana

Iespēja brīvprātīgi testēt dabas daudzveidībai labvēlīgu prakšu īstenošanu 

+ finansiālais atbalsts

Dažādu skatpunktu nodrošināšana un konsultēšanās ar ieinteresētajām pusēm

Pieredzes apkopošana un priekšlikumu sagatavošana dabas daudzveidības 
saglabāšanas sistēmas pilnveidei



Zemes īpašnieku vajadzību apzināšana

Specializētas aptaujas dažādās jomās:
zālāju īpašnieki
mežu īpašnieki
aptaujas saistībā ar invazīvo sugu ierobežošanu 
pilotpētījumos iesaistīto zemes īpašnieku aptaujas

LLKC/MKPC loma zemes īpašnieku vajadzību apzināšanā

Vidzemes Augstskolas loma aptauju metodoloģijas izstrādē



Iespēja izmēģināt dabas daudzveidībai labvēlīgu 
prakšu īstenošanu

Brīvprātīgo mehānismu testēšana – līgumu slēgšana ar zemes īpašniekiem

Mežu un zālāju teritorijas

> 800 000 euro finansiāls atbalsts zemes īpašniekiem

> 1000 ha platībā privātajās mežu un zālāju pilotteritorijās īstenoti

dabas daudzveidības saglabāšanas pasākumi

Meža apsaimniekošanas demonstrējumu saimniecības

Mazo grantu shēma invazīvo sugu ierobežošanai

Mazo grantu shēma inovatīvu zālāju produktu izveidei



Dažādu skatpunktu nodrošināšana

LLKC/MKPC ekspertīze sadarbībā ar privāto zemju īpašniekiem, ekspertīze lauksaimniecības
un meža ekonomikas jautājumos

LLU kompetence meža ekonomikas, saimnieciskās darbības ierobežojumu ietekmes
novērtēšanā

PDF pieredze meža apsaimniekošanas demonstrējumu saimniecību koordinēšanā

LDF pieredze dabisko zālāju apsaimniekošanas organizēšanā

DU, LU, LLU, ViA pieredze zinātniskajā darbā

DAP un VARAM kā atbildīgās institūcijas dabas daudzveidības saglabāšanas jomā

+ ieinteresēto pušu iesaiste konsultatīvajā grupā

+ zemes īpašnieku vajadzību noskaidrošana



Kā iesaistīties?

Zemes īpašnieku aptaujas. 2021. gada otrā puse.

Ieinteresēto pušu konsultatīvā grupa. Sākot ar 2021. gadu.

Meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijas. 2021. gada otrā puse.

Mazo grantu shēma invazīvo sugu ierobežošanai. Sākot ar 2022. gadu.

Pilotpētījumi mežu un zālāju grupās. Sākot ar 2023. gadu.

Mazo grantu shēma inovatīvu zālāju produktu izveidei. Sākot ar 2023. gadu.
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