
ES LIFE Programmas projekts
“Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības

un apsaimniekošanas optimizācija”
(LIFE19 IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature)

«DZĪVAIS MEŽS»
Programmas saturs un pieteikšanās kārtība

20.10.2022.

Ģirts Baranovskis un Ivars Leimanis
Dabas aizsardzības pārvalde



Meža īpašnieka dalība programmā ir brīvprātīga. Dalība 
programmā ir meža īpašnieka iniciatīva
Programma paredz dabas daudzveidības saglabāšanu mežā 
atbilstoši standartam, kas pārsniedz mežsaimnieciskās darbības 
normatīvo aktu prasības saimnieciskajos mežos
Dalībai programmā var pieteikt meža platības, kuras atrodas 
ārpus Natura 2000 teritorijām un mikroliegumiem
Sadarbība tiek balstīta līgumiskās attiecībās. Pieteikšanās 
programmai nenozīmē uzņemšanu programmā
Meža īpašnieks saistības uzņemas uz 4 gadiem (2023. - 2026.g.) 

Par programmu



Konsultatīvs un finansiāls atbalsts
Meža īpašnieks iesaistās monitoringā un piedalās apmācībās 
(motivēti meža īpašnieki)
Pieejamais budžets – 444 000 euro (saņems meža īpašnieki)
Vismaz 370 ha

Pilotprogrammas raksturs: dabas, administratīvie un sabiedriskie 
mērķi
LIFE-IP LatViaNature kopdarbs: DAP + MKPC + VARAM +PDF + 
LLU + ViA + LU

Citu valstu pieredzes apzināšana (Somija, METSO)

Par programmu



https://latvianature.daba.gov.lv/dzivais-mezs/

Nolikums un pieteikuma veidlapa

https://latvianature.daba.gov.lv/dzivais-mezs/


Biotopu saglabāšana 
(A1)

Dabai draudzīga 
mežsaimniecība (B)

Biotopu veidošana 
(A2)

Uzdevums saglabāt  bioloģiski 
vērtīgākās mežaudzes.

Uzdevums paplašināt un veidot 
bioloģiski vērtīgas mežaudzes, 
samazināt to fragmentāciju.

Uzdevums saglabāt dabas vērtības 
mežos, kuros notiek vai plānota 

mežsaimnieciskā darbība.

Apakšprogrammas (kādus mežus var pieteikt?)

ES nozīmes meža biotopi:
- biotopi, kas reģistrēti DDPS 

«OZOLS» 
- minimālā platība – 0,1 ha;

- biotopi, kas norādīti sertificēta 
meža biotopu eksperta 
atzinumā

Dabisko traucējumu skarti meži:
- ugunsgrēka skarts mežs;
- vējgāzē cietušas lapu koku 

mežaudzes

Mežaudzes, kuru valdošās sugas 
vidējais caurmērs sasniedzis 25 cm.

Ja zemes vienībā ir ES nozīmes meža 
biotopi, tie jāpiesaka A1.

Mežaudzes, kuru valdošās sugas 
vidējais caurmērs sasniedzis 25 cm:
- minimālā platība 1 ha.

Ja zemes vienībā ir ES nozīmes meža 
biotopi, tie jāpiesaka A1.
Ja zemes vienībā nav biotopa, tad 
vismaz 10% daļa no pieteiktās vienības 
jāatstāj dabiskai attīstībai (atbalsts 
saskaņā ar A1), vai jāveic biotopa 
veidošana (jāpiesaka A2 pieeju).

Maksimālā atbalsttiesīgā platība 
vienam īpašniekam 
(apakšprogrammās kopā):
15 hektāri.



Biotopu saglabāšana 
(A1)

Dabai draudzīga 
mežsaimniecība (B)

Biotopu veidošana 
(A2)

Darbības mežā

• Neiejaukšanās (biotopos 

mežsaimnieciskā darbība 
netiek veikta). Izņēmumi -
9010 un 9060.

• Buferzonas saglabāšana ap 
biotopu poligoniem 

(pieļaujama izlases cirte).
• Dabisko traucējumu 

teritorijās - neiejaukšanās. 

• Koksnes ieguve biotopu 

platībās nav paredzēta 
(izņemot bioloģiskās 
kvalitātes uzlabošanai). 

• Dažāda vecuma kokaudzes 
struktūras veidošana.

• Mirušās koksnes 
saglabāšana, veidošana.

• Buferzonas saglabāšana.

• Koksnes ieguve saimnieciskos 

nolūkos nav paredzēta. 

• Bioloģiski vecāko un lielāko 
koku saglabāšana (20 koki/ha). 

• Mirušās koksnes saglabāšana, 
veidošana.

• Nelielus dabiskos traucējumus 
atdarinošas izlases cirtes.

• Dažāda vecuma kokaudzes

struktūras veidošana.
• Sezonāli mežsaimniecības 

ierobežojumi.

• Paredzēta koksnes ieguve 
saimnieciskos nolūkos. 



Biotopu saglabāšana (A1)

• Biotopa daļā (zaļš) –
neiejaukšanās. Buferzonā netiek 
veikta kailcirte. 

• Buferzona plānota 30 m josla 
apkārt biotopu poligoniem. 

• Nogabalos, kas netiek pieteikti 

Programmai (piemēram, 2; 3;7) 
meža īpašnieks saimnieko pēc 
saviem ieskatiem.



Biotopu veidošana (A2)

• Biotopu daļā (zaļš) – neiejaukšanās
(jāpiesaka A1).

• Buferzonā netiek veikta kailcirte. 
Buferzona plānota 30 m josla 
apkārt biotopu poligoniem. 

• 7.nogabals (ar brūnu) pieteikts A2

apakšprogrammai. Tajā tiek

dažādota audzes struktūra – veidoti

nelieli atvērumi (4-10 koki).

• Tiek saglabāta (ja nepieciešams arī
veidota) atmirusī koksne – vidēji
gadā palielinās par 3 kokiem uz

hektāru.

• Nogabalos, kas netiek pieteikti

Programmai (piemēram, 12; 19)

meža īpašnieks saimnieko pēc
saviem ieskatiem.



Dabai draudzīga mežsaimniecība (B)
• Biotopu daļā (zaļš) – neiejaukšanās (jāpiesaka

A1). Buferzonā netiek veikta kailcirte.

• Buferzona plānota 30 m josla apkārt biotopu 
poligoniem. 

• Nogabali, kas zilā krāsā, pieteikti B 
apakšprogrammai. Tajos tiek izzīmēti 
saglabāšanai bioloģiski vecu, lielāko 
dimensiju koki (20 koki uz hektāru) turpmākai 
to saglabāšanai. 

• Tiek saglabāta (ja nepieciešams arī veidota) 
atmirusī koksne – vidēji gadā palielinās par 3 
kokiem uz hektāru. 

• Galvenā cirte - dabiskos traucējumus 
atdarinošas izlases cirtes, kokus cērtot 
apļveida atvērumu veidā. 

• Krājas kopšanas cirtes - atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām. Vienvecuma viendabīgās 
audzēs papildus veicama kokaudzes

vecumstruktūras dabiskošana. 

• Nogabalos, kas netiek pieteikti Programmai 

(piemēram, 5;11) meža īpašnieks saimnieko 
pēc saviem ieskatiem.



Detalizētākus apakšprogrammu darbību 
aprakstus skatīt Nolikuma 1.pielikumā:
https://latvianature.b-cdn.net/wp-

content/uploads/2022/10/DzivaisMezs_nolikums-

pielikumi.pdf

https://latvianature.b-cdn.net/wp-content/uploads/2022/10/DzivaisMezs_nolikums-pielikumi.pdf


• Likmju aprēķins – Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte/Latvijas Biozinātņu un 

tehnoloģiju universitāte (projekta partneris)

• Aprēķina pieeja – neiegūto ienākumu 
kompensēšana

• Individualizēta pieeja





Pieteikšanās 
programmai 

līdz 31.oktobrim
Pieteikumu vērtēšana 

(novembris/decembris)
Līgumus slēgšana 

(decembris/janvāris)

Iesnieguma veidlapa un nolikums: https://latvianature.daba.gov.lv/dzivais-mezs/

Aizpildītu pieteikumu lūdzam sūtīt Dabas aizsardzības pārvaldei pa pastu uz 
adresi: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150, vai parakstītu ar elektronisko parakstu 
uz e-pasta adresi dzivaismezs@daba.gov.lv

https://latvianature.daba.gov.lv/dzivais-mezs/
mailto:dzivaismezs@daba.gov.lv


Pieteikuma saturs



Pieteikumu vērtēšana ietver trīs posmus:
– administratīvo kritēriju vērtēšana (vai laikā iesniegts, parakstīts u.c.)
– izslēgšanas kritēriju vērtēšana (vai nav N2000, vai ir biotops, caurmērs u.c.)
– saturisko kritēriju vērtēšana (punkti)

Dalībai Programmā prioritāri tiek atlasītas meža teritorijas ar augstāku 
dabas daudzveidības līmeni un potenciālu.
Lielākas iespējas, ja piesaka lielākas vienlaidus platības.
Ja viens pieteicējs Programmai piesaka vairākas zemes vienības, kas savā 
starpā robežojas, tad tās kopā tiek vērtētas kā viena vienība. Ja zemes 
vienības nerobežojas, tad katru zemes vienību vērtē atsevišķi.

Pieteikumu vērtēšana



Saturiskā vērtēšana







Apakšprogramma Vai jākombinē?

Biotopu saglabāšana (A1)

Drīkst pieteikties tikai šai apakšprogrammai. Piemēram, zemes vienībā 
viens nogabals ir ES nozīmes meža biotops. To var pieteikt Programmai, 
bet pārējā zemes vienības daļā saimniekot pēc saviem ieskatiem. Jāņem 
vērā prasība par buferzonu - 30 m joslā apkārt biotopam nav atļauta 
kailcirte.

Biotopu veidošana (A2)

Ja zemes vienībā ir ES nozīmes meža biotopi, tad tie papildus jāpiesaka 
A1 apakšprogrammā “Biotopu saglabāšana”. Jāņem vērā prasība par 
buferzonu - 30 m joslā apkārt esošajiem un plānotajiem biotopiem nav 
atļauta kailcirte.

Dabai draudzīga mežsaimniecība (B)

Ja zemes vienībā ir ES nozīmes meža biotopi, tad tie papildus jāpiesaka 
A1 apakšprogrammā “Biotopu saglabāšana”.
Ja zemes vienībā nav biotopu, tad vismaz 10% daļa no pieteiktās 
vienības jāatstāj dabiskai attīstībai (neiejaukšanās, atbalsts tiek 
aprēķināts saskaņā ar A1 pieeju), vai jāveic biotopa veidošana (jāpiesaka 
A2 pieeju).

Programmu kombinēšana



Apmācības. Programmas dalībniekiem ir pienākums piedalīties 
Programmas organizētāju veidotās mācībās par meža bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu. Paredzamais laika ieguldījums – ne 
vairāk kā viena diena gadā.
Monitorings. Programmas dalībniekiem ir pienākums piedalīties 
Programmā iekļautā meža dabas daudzveidības novērtēšanā 
atbilstoši monitoringa metodikai (izstrādes procesā). Paredzamais 
laika ieguldījums – ne vairāk kā viena diena gadā.

Citi jautājumi



Līgumu slēgšana

Ar katru programmā uzņemto dalībnieku tiks noslēgts līgums
(decembrī/janvārī), kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi.
2023.g. pirmajā pusē iepazīstināsim ar monitoringa metodiku.

2023.g. pirmajā pusē saskaņosim meža apsaimniekošanas plānu.

Dalībniekus, kurus neuzņemsim, iespēju robežās konsultēsim.



Papildus informācija

Mājaslapa:
https://latvianature.daba.gov.lv/dzivais-mezs/

Par vispārīgiem jautājumiem:
dzivaismezs@daba.gov.lv

Par meža bioloģisko daudzveidību:
Ivars Leimanis
Meža biotopu eksperts
ivars.leimanis@daba.gov.lv
Tel: 29277642

Par programmas administratīvajiem jautājumiem:
Ģirts Baranovskis
Kompensāciju nodaļas vadītājs
girts.baranovskis@daba.gov.lv
Tel: 20233934

https://latvianature.daba.gov.lv/dzivais-mezs/
mailto:dzivaismezs@daba.gov.lv
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