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Meža apsaimniekošanas plāns (MAP) sastāv no:

Meža inventarizācijas datiem
Derīgs 20 gadus

Veic sertificēts meža inventarizētājs

Dabas vērtību inventarizācijas datiem
Derīgs kamēr ir aktuāli meža inventarizācijas dati

Veic sertificēts meža biotopu eksperts

Meža apsaimniekošanas plānu izstrādā meža īpašumam vai zemes vienībai, 
pamatojoties uz aktuāliem meža inventarizācijas datiem, kā arī uz īpaši aizsargājamo sugu,

īpaši aizsargājamo biotopu un dabas pieminekļu inventarizācijas datiem.



Informācija par Mežu 
apsaimniekošanas plāniem (MAP)

Meža apsaimniekošanas plāns nepieciešams:

Meža resursu saimnieciskajai izmantošanai dabas lieguma zonā

Galvenās cirtes veikšanai ainavu aizsardzības un kultūrvēsturiskajā 
zonā
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Informācija par Mežu 
apsaimniekošanas plāniem (MAP)

Privātie īpašumi 
dabas lieguma zonā, 

kuros
ir MAP 5268 ha; 

nav MAP 6456 ha.

11 724 ha 
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Informācija par Mežu 
apsaimniekošanas plāniem (MAP)

Privātie īpašumi 
dabas lieguma zonā,

kuros
nav MAP un 
ir veca INV

(INV līdz 2000.gadam 
ieskaitot)

387 ha 
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Biežāk uzdotie zemes īpašnieku jautājumi 
saistībā ar dabas vērtību apzināšanu un DA 
plāna izstrādi

J.: Kāpēc MAP izstrādes eksperts plāno apsekot meža Īpašumu tikai maijā, un 
pamatojas uz kaut kādiem noteikumiem, kas nosaka laiku, kad var veikt meža biotopu 

novērtēšanu, kas vajadzīga meža apsaimniekošanas plāna izstrādei?

A.: Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 317 «Gaujas Nacionālā 
parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi» 68.punkts:

Dabas vērtību inventarizāciju veic no 1.maija līdz 1.oktobrim.

J.: Vai dabas skaitīšanas ekspertiem ir citi noteikumi attiecībā uz laiku kad drīkst veikt 
apsekošanu, nekā meža ekspertiem?

A.: Gaujas NP meža biotopu apsekošana notiks noteikumos minētajā termiņā. 

13.02.2020. Plācis



Biežāk uzdotie zemes īpašnieku jautājumi 
saistībā ar dabas vērtību apzināšanu un DA 
plāna izstrādi

J.: Uz kāda likuma pamata vajag Gaujas NP dabas aizsardzības plānu? Kas nosaka 
tāda plāna nepieciešamību, jo man kā īpašniekam, piemēram, jau ir meža 

apsaimniekošanas plāns?

A.: Likums par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, Biotopu direktīva.
Dabas aizsardzības plāns ir teritorijas «apsaimniekošanas» plāns,  kas nosaka 
nepieciešamos apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu 
ilgtermiņa aizsardzību tām dabas vērtībām, kam teritorija izveidota – tas ir 
plašāks, visam Gaujas NP un vērtējums nav tikai viena īpašuma robežās.

Meža apsaimniekošanas plānu izstrādā,
lai veiktu meža resursu saimniecisko izmantošanu (DLZ) 

un galveno cirti (AAZ un KVZ) t.i. –
ar MAPu īpašuma ietvaros tiek nodrošināta specifisku dabas vērtību aizsardzība.
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Biežāk uzdotie zemes īpašnieku jautājumi 
saistībā ar dabas vērtību apzināšanu un DA 
plāna izstrādi

J.: Vai tiks izmantoti Mežu apsaimniekošanas plānu dati, kas ir aktuāli?
Kāpēc jūs kaut ko gribat apzināt pie manis, ja man jau veikta meža 

inventarizacija?
Kāpēc neizmantojat meža inventarizācijas datus, tos arī taisīja eksperti?

A.: Jā, tajās zemes vienībās, kurās ir aktuāls MAPs sākot no 2015.g., 
atkārtoti eksperti neies apsekot ES nozīmes meža biotopus, ja vien nav 

kādas izņēmuma situācijas.

Par šiem īpašumiem plāna izstrādē izmantos jau pieejamos dabas vērtību datus. 
Iespējams, ka īpašumā, par kuru ir MAP, atrodas zālāji vai purvi,

kuros MAP izstrādes ietvaros dabas vērtības nav apzinātas.

Meža inventarizācijas dati tiek izmantoti, lai atlasītu mežaudzes, kas varētu 
atbilst ES nozīmes biotopiem.
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Biežāk uzdotie zemes īpašnieku jautājumi 
saistībā ar dabas vērtību apzināšanu un DA 
plāna izstrādi

J.: Vai turpmāk (pēc biotopu apzināšanas pabeigšanas) izstrādājot meža 
apsaimniekošanas plānus, kas nepieciešami katram meža īpašniekam, būs iespēja 

izmantot dabas skaitīšanas iegūtos datus? Vai tik un tā būs īpašniekam 
jāorganizē/jāpasūta eksperta slēdziens pašam?

A.: Būs iespēja izmantot iegūtos/esošos datus, bet kamēr būs spēkā 
esošā likumdošana, eksperta slēdziens gan būs jāpasūta pašam.
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Biežāk uzdotie zemes īpašnieku jautājumi 
saistībā ar dabas vērtību apzināšanu un DA 
plāna izstrādi

Meža īpašnieki, kuru īpašumos sākot no 2020. gada otrās puses nepieciešams 
sagatavot meža apsaimniekošanas plānu (beidzies derīguma termiņš meža 

inventarizācijai vai meža inventarizācija iepriekš nav veikta) par saviem nodomiem 
informē DA plāna izstrādātājus sūtot informāciju uz e-pastu:

gauja@environment.lv

DA plāna izstrādātājam būs nepieciešama šāda informācija:
īpašnieka vārds, uzvārds; 

kontakti (tālrunis un/vai e-pasts); 
zemes vienības kadastra

apzīmējums/numurs; 
meža inventarizācijas veicējs (ja ir jau zināms);
uzrunātais biotopu jomas eksperts (ja tāds ir).
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Paldies par uzmanību!
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2019.g.
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2010.g. 2017.g.

Priedes dabiskā atjaunošanās izlases cirtēs 
Gaujas Nacionālā parka dabas lieguma zonā
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Priedes dabiskā atjaunošanās izlases cirtēs 
Gaujas Nacionālā parka dabas lieguma zonā



...neatjaunojas tad, ja nekopj!
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