
3.3. Līdzšinējās rīcības un pasākumi sugas aizsardzībā 

3.3.1. iepriekšējos sugas aizsardzības plānos ieteiktās rīcības un pasākumi, to izpildes 

rezultāti un efektivitāte;  

Iepriekšēja sugas aizsardzības plāna nav. 

3.3.2. Sugas un tās dzīvotnes aizsardzību veicinošās vai kavējošās rīcības un pasākumi  

3.3.2.1. Citu sugu un biotopu aizsardzības plānos  

Mežirbei nelielā mērā labvēlīgi varētu būt brūnā lāča sugas aizsardzības plānā 

(Ozoliņš u.c., 2009) paredzētie pasākumi traucējuma mazināšanai no 1. oktobra līdz 31. 

martam. Pozitīva ietekme varētu būt gan lāča, gan vilka sugas aizsardzības plānā (Ozoliņš 

u.c., 2008) paredzētajai zaļo koridoru ierīkošanai, veicot transporta maģistrāļu 

rekonstrukciju. Mežirbes dzīvotnes saglabāšanos palīdzētu nodrošināt melnā stārķa sugas 

aizsardzības plānā (Strazds, 2005) un medņa sugas aizsardzības plānā (Hofmanis, 

Strazds, 2004) paredzētā mikroliegumu veidošana. 

Šobrīd nav izstrādāts aizsardzības plāns nevienam biotopam, kas būtiski varētu 

uzlabot uz mežirbes dzīvotnes aizsardzību.  

3.3.2.2. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānos 

Mežirbei labvēlīgus apstākļus nodrošinātu daudz lielāks tādu aizsargājamu zonu 

īpatsvars ĪADT, kurās nenotiek nekāda sqaimnieciskā darbība un šādu zonu apvertajām 

platībām jābūt pēc iespājas kopaktām, ietverot tajās lapu koku audzes un audzeas ar 

bagātu pamežu un paaugu. 

3.3.2.3. Neatbilstības normatīvajos dokumentos 

MK noteikumos Nr.9401 37. punktā noteikts, ka „Mikroliegumos, kas izveidoti mežos 
ligzdojošu īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzībai, aizliegta jebkāda veida darbība ... tai 
skaitā: 37.1. mežsaimnieciskā darbība, izņemot mežsaimniecībā izmantotos biotehniskos 
pasākumus mikrolieguma apsaimniekošanai, kā arī meža ugunsdzēsības un ugunsdrošības 

pasākumus; ...” Tā paša punkta 8. apakšpunktā noteikts, ka nav atļauti „pasākumi meža 
dabiskās atjaunošanas veicināšanai un jaunaudžu kopšana no 1.februāra līdz 31.jūlijam, 

izņemot gadījumus, ja eksperts šīs darbības ir atzinis par pieļaujamām.” Šāds formulējums 

ļauj pēdējo apakšpunktu interpretēt tā, ka pārējā laikā - no 1. augusta līdz 1. februārim 

jaunaudžu kopšana ir atļauta, kas ir pretrunā ar mikroliegumu izveidošanas mērķi, jo 

uztur tajos saimniecisko mežu „meža audzēšanas mērķi” 2  un rada traucējumus 

nemigrējošām sugām.  

Dažos gadījumos mikroliegumu formulējums rada sajukumu, vai tas skaitās (un 

attiecīgi tiek atspoguļots statistikā kā) viens objekts vai divi, kas pilnībā pārklājas – 

piemēram, 12.03.2007. apstiprinātais mikroliegums Nr. 81015 „Citu lapu koku meža 

biotops UN melnais stārķis”, kam izveidota arī buferzona. Ja te melnais stārķis pieminēts 

                                                           
1 Ministru kabineta noteikumi Nr. 940 18.12.2012., „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un 

apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu.” 
2 Skat. arī 4.3.2. nodaļu. 



kā papildus arguments (vēl kāda aizsargājama suga), tad jāatzīmē, ka tādas nav atzīmētas 

ļoti daudzos citos gadījumos (daudzos melno stārķu mikroliegumos ir konstatētas 

ligzdojam arī dažādas dzeņu sugas, apodziņš u.c.), kas būtu jānovērš. Ja minētie objekti ir 

domāti kā divi dažādi mikroliegumi, tiem būtu lietderīgi ieviest atsevišķus reģistrācijas 

numurus, lai to identitāte (un, attiecīgi, saistošais režīms) būtu nepārprotama. 

4. Sugas aizsardzības vajadzību un iespēju izvērtējums 

4. 1. Kas nepieciešams sugas labvēlīga aizsardzības stāvokļa 
nodrošināšanai 

Labvēlīgu aizsardzības stāvokli mežirbei iespējams sasniegt tikai tad, ja uzlabojas 

mežirbes ligzdošanas sekmes tepat Latvijā, jo sugas dzīvesveida dēļ nozīmīga imigrantu 

ietekme uz populāciju nav sagaidāma.  

4. 2. Kādas ir reālās iespējas (to paveikt) 

Lai panāktu ligzdošanas sekmju uzlabošanos, kas ir galvenais skaita samazināšanās 

iemesls ilgtermiņā (piem., Ludwig, 2007), ir nepieciešams samazināt vai novērst zināmo 

apdraudošo faktoru (mežu fragmentācija, traucējums, plēsēji) ietekmi. Nozīmīgākais 

fragmentācijas un traucējumu avots ir mežistrāde un ar to saistītā ceļu būve.  

Tāpēc stāvokļa uzlabošanās varētu būt sagaidāma nevis tādēļ, ka tiktu īstenoti kaut 

kādi darbi, bet tad, ja ievērojami samazinātos vai tiktu pilnībā pārtraukta saimnieciskā 

darbība mežirbes ligzdošanai kritiskajā periodā pavasarī. Šajā laikā būtiska problēma var 

būt pat saimniekošana ligzdai piegulošajā vai tālākos nogabalos, kuras (troksņa vai 

cilvēku darbošanās) dēļ perējošais putns ir spiests pamest ligzdu vai nevar tajā atgriezties, 

ja atstājis to pats, lai barotos. Ja šajā laikā ir nelabvēlīga temperatūra (sk. nodaļu 2.1.4.), 

pārāk ilgi atstātās olas var aiziet bojā, pat ja tās neviens neapēd.  

Jebkādu dzīvotni saglabājošu (pameža, paaugas un otrā stāva saglabāšana, 

nevajadzīga jaunaudžu nekopšana u.tml.) un fragmentāciju samazinošu (savienojošu 

meža joslu saglabāšana starp vai gar izcirtumiem) pasākumu īstenošana ir tikai 

mežsaimnieku labās gribas un attieksmes jautājums, kas neprasa nekādus izdevumus, 

vienīgi varbūt samazina teorētiski aprēķinātus  nākotnes ieņēmumumus.  

Ligzdošanas sekmes varētu uzlabot, būtiski ierobežojot mežirbi ietekmējošo plēsēju 

skaitu, kā to pierādīja ierobežotā teritorijā (Baltijas jūras salās) veikti eksperimenti 

(Marcström et al., 1988). Tomēr vēsturiskā pieredze vairāku gadsimtu ilgumā (Fischer, 

1791) liecina, ka intensīva un sekmīga mednieku iejaukšanās, kas reāli ietekmē kādas 

sugas skaitu, ir iespējama tikai tad, ja šai darbībai ir spēcīgs ekonomiskais stimuls – ļoti 

laba samaksa par iegūto medījumu vai tā daļu (piemēram, kažokādu). To apliecina gan 

medību intensitātes pieaugums 20. gs. 80. gados, kad kažokzvēru medības bija ļoti 

izdevīgas, gan mežacūku medību intensitāte pēdējos gados Āfrikas cūku mēra apkarošanā 

(sk. 2.1.5. nodaļu). Arī autentiskā bebru populācija Latvijā savulaik tika iznīcināta tikai 

tādēļ, ka ļoti pieauga sagaidāmā samaksa par bebru dziedzeriem – „no divām kapeikām 

par gramu 1776. g. līdz 1 rublim 35 kapeikām ap 1840. g.3” (Balodis, 1990). Tā kā ir grūti 

                                                           
3 Liela bebra izžāvētu dziedzeru svars var pārsniegt 100 g. (M. Strazds), tātad veiksmīgs mednieks par 

vienu bebru varēja nopelnīt vairāk nekā 100 rubļu, kas 19. gs. bija ārkārtīgi liela naudas summa.  



iztēloties finanšu avotus, no kuriem varētu ilgstoši finansēt pastiprinātu caunu un lapsu 

medīšanu, bet visi citi apstākļi tikai sekmē to skaita saglabāšanos vai pat palielināšanos, 

reāli īstenojams var būt risinājums, kādu iesaka Somijā – sekmēt lielo plēsēju (vilka un 

lūša) skaita pieaugumu (Ludwig, 2007), jo tie ierobežotu vidējo plēsēju skaitu efektīvāk 

bez papildu stimulēšanas. Latvijas apstākļos tas nozīmētu šo dzīvnieku nomedīšanas 

limita samazināšanu.  

4.2.1. Resursu pieejamība 

Darbu apjoma ierobežošana vai to intensitātes samazināšana neprasa nekādus 

resursus. Ja SAP paredzētā grozījumu izdarīšana dažos normatīvajos aktos vai 

nepietiekamā esošā normatīvā regulējuma uzraudzību ir saistīta ar valsts iestāžu (piem., 

VMD) kapacitāti, tad šādas izmaksas plāna autoriem praktiski nav aprēķināmas. Plēsēju 

skaita kontrole sabiedriskā kārtā nebūs efektīva, bet finansējums mednieku algošanai nav 

pieejams. 

4.2.2. Informācijas pieejamība 

Nav pietiekamas informācijas par dažu plēsēju un traucējuma veidu iespējamo 

ietekmi, bet tās iegūšana paredzēta plāna izpildes gaitā. Pārējā informācija, kas ir 

nepieciešama, ir pieejama.  

4.2.3. Prasmju pieejamība 

Ja izdodas nodrošināt ligzdošanas sekmju monitoringa tīklu, var būt nepieciešama 

uzskaišu veicēju apmācība, pareizai novēroto putnu dzimuma un vecuma noteikšanai. 

Šādām apmācībām nepieciešamās kvalifikācijas pedagogi / (instruktori) ir pieejami. 

Speciālas apmācības iespējams organizēt klātienē, bet (visu) putnu noteikšanas 

kvalifikācijas eksāmenu iespējams nokārtot arī neklātienē, izmantojot Nord Universitātes 

izveidoto interneta lapu 4 . Sadarbībā ar šo universitāti LOB ik gadu rīko apmācības 

kursus5. 

4. 3. iespējamie riski jeb aizsardzības pasākumu īstenošanu kavējošie 
faktori 

4.3.1. Mežu nozares nevēlēšanās rēķināties ar dabas esamību (apsaimniekotajos) mežos  

Mežizstrādes pārtraukumu putnu ligzdošanas laikā LOB cenšas panākt kopš 2008. 

gada (Strazds, 2009), tomēr tas joprojām nav iekļauts ne Meža likumam pakārtotajos MK 

noteikumos, ne FSC nacionālā standarta projektā. Pret mežizstrādes pārtraukumu iebilst 

gan Zemkopības ministrija6, gan meža nozares organizācijas7, kā pretargumentus minot 

gan iespējamo ietekmi uz nodarbinātību, gan zaudējumus meža nozarei. Tomēr vismaz 

                                                           
4 https://www.birdid.no/ 
5 http://www.lob.lv/lv/aktualitates.php?id=571 
6 http://www.lob.lv/download/ZM_200912.pdf 
7 

http://www.lsm.lv/lv/raksts/vide-un-dzivnieki/dzive/vac-parakstus-mezu-cirsanas-aizliegsanai-putnu-ligzdo

sanas-laika.a172904/; 

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/vai-vajadzetu-aizliegt-koku-cirsana-pavasari-putnu-ligzdosanas-l.a66

830/ 



publiski nav pieejami nekādi aprēķini 8 , kas apliecinātu, ka šādam pārtraukumam ir 

būtiska ietekme uz nozari. Būtiskākais kavējošais faktors ir tas, ka Latvijas šībrīža 

faktiskā meža politika ir vērsta uz fragmentācijas un traucējumu (ceļu būve, mežizstrādes 

intensifikācija) palielināšanu 9 , tajā pašā laikā bremzējot aizsargājamu mežu platību 

palielināšanu, kas varētu kaut daļēji kompensēt negatīvo ietekmi. 

4.3.2. Vienpusīga informācija mežu īpašniekiem un sabiedrībai 

Latvijā mežu apsaimniekošanas filozofijā dominē klišejas, kas atpoguļo nelielas 

sabiedrības daļas šauri ekonomiskas intereses. Piemēri tam ir dažādi nozares uzziņu 

literatūrā un plašsaziņas līdzekļos atrodamie padomi par to, kā pareizi apsaimniekot 

mežu: „Neatkarīgi no tā, vai mežs ir atjaunojies dabiski vai veidots mākslīgi, visā augšanas 
gaitā tas jākopj, lai izveidotu vēlamā sastāva, augstražīgu, vērtīgu un kvalitatīvu mežaudzi, kas 

dotu labu sortimentu struktūru cērtamā vecumā” (Saliņš, 2000); „Vispār kopšana jāveic 

kopšanas, nevis koksnes ieguves dēļ.” vai „Par ideālu būtu jāuzskata tāds stāvoklis, kad mežā 
nenokalstu neviens koks, bet ikvienu, kas sāktu nīkuļot, vēl pirms nokalšanas izcirstu 

kopšanas cirtē.” (Bisenieks, 1998) u. tml. Šādi „uzdevumi dabai” liecina, ka mežs tiek 

saprasts tikai kā koksnes audzēšanas „lauks”, ignorējot jebkādas citas meža funkcijas un 

pakalpojumus, ko tas dod gan videi, gan sabiedrībai10 (piem. Brown et al., 2006).  

No bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas (un arī mežirbes) viedokļa ir pilnīgi 

pretēji – jo mazāk ar jebkādu mērķi cilvēki uzturas mežos, jo labāk, jo katra darbība rada 

traucējumus. Daļa Latvijas mežu ir iekļauti dažādu kategoriju aizsargājamās teritorijās un 

vismaz tur šo mežu „apsaimniekošanas mērķim” vajadzētu būt dabiskam mežam arvien 

tuvāka stāvokļa sasniegšanai laika gaitā. Dabiski meži no saimnieciskajiem mežiem 

būtiski atšķiras (16. tabula).   

16. tabula. Dabisko un saimniecisko mežu atšķirības (pēc Bobiec et al., 2005). 

Rakstulielums Saimnieciski meži Dabiski meži 

Mērķis koksne dabiskā dinamika 

Sugu sastāvu veido menedžments dabiskie procesi 

Ekosistēmas attīstības cikls  ierobežots neierobežots 

Veci koki daži daudz 

Slimi un miruši koki daži daudz 

Mirusī koksne maz daudz 

Mikrodzīvotnes maz daudz 

Dabisko faktoru (vētru, uguns u.tml.) bojājumi ir neattiecas 

Kaitēkļu darbība ir neattiecas 

Tāpēc uz tiem nedrīkst attiecināt saimnieciskos kritērijus par „arvien lielākas koksnes ražas 

ieguvi mērķa vecumā” vai tml., taču ļoti daudzi mežus pārraugošie mežu darbinieki to dara.  

                                                           
8 Tādiem būtu jāņem vērā arī izdevumus un/vai zaudējumus, kas saistīti ar sliktākas kvalitātes koksni, kāda 

tā ir  pavasarī un ceļu stāvokli, t.sk. izdevumus, kas vajadzīgi mežu tehnikas izbraukto pašvaldību un valsts 

nozīmes grants ceļu atjaunošanai 
9 Tā rezultātā Latija ir viena no līderēm Eiropas Savienībā mežu fragmentācijas pieaugumā kopš 1990. 

gada. Sk. Change in forest connectivity in the EU in 1990-2006. Data from Corine Land Cover (CLC) for 

the years 1990 and 2006; results aggregated per landscape units of 25 x 25 km2. http://www.eea.europa.eu 
10 Zināmā mērā tiek ignorēta arī ekonomiskā realitāte, jo kā mērķi tiek minēti tādi audžu parametri, kādi ir 

iespējami vien nelielā daļā gadījumu; sk. piemērus par egļu kultūrām 2.2.2 nodaļā un pielikumā.  


