OBLIGĀTĀS PĀRVALDĪBAS PRASĪBAS
VIDE
DABISKO BIOTOPU UN AUGU AIZSARDZĪBA
Prasības mērķis: nodrošināt dabas liegumu, parku, aizsargājamo ainavu apvidu
teritoriju, dabas pieminekļu teritoriju, mikroliegumu un īpaši
aizsargājamo sugu augu aizsardzību.
Pārvaldības prasības, kas jāievēro lauksaimniekiem 1:
1. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
 dedzināt virsāju un niedru platības, kā arī meža zemsedzi, ja vien tas nav īpaši
aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākums, par kura veikšanu ir saņemta
Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un rakstiski informēta par
ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;
 bojāt vai iznīcināt (arī uzarot, kultivējot vai ieaudzējot mežu) palieņu un terašu
pļavas;
 mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
 dabiski apmežojušās vai pirms aizsargājamās teritorijas izveidošanas
apmežotas lauksaimniecības zemes lietošanas kategorijas maiņu uz
kategoriju "mežs" vai "krūmājs";
 upju dabiskā tecējuma atjaunošanu;
 ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju nacionālo parku dabas
lieguma zonā un īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu
dzīvotņu atjaunošanu.
2. Dabas parka teritorijā aizliegts:
 dedzināt virsāju un niedru platības, kā arī meža zemsedzi, ja vien tas nav
biotopu atjaunošanas pasākums, par kura veikšanu ir saņemta Dabas
aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un rakstiski informēta par
ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;
 mainīt zemes lietošanas kategoriju.
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Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumi Nr. 173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts
lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmās" 14.pielikums;
Ministru kabineta 2012.gada 18.janvāra noteikumu Nr.940 "Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas
kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu" 45.9., 45.10. un 45.12.apakšpunkts;
Sugu un biotopu aizsardzības likuma 12. panta 1.punkts.

3. Aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā aizliegts dedzināt virsāju un niedru
platības, kā arī meža zemsedzi, ja vien tas nav biotopu atjaunošanas pasākums,
par kura veikšanu ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un
rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija.
4. Dabas pieminekļa teritorijā aizliegts mainīt zemes lietošanas kategoriju,
izņemot zemes lietošanas kategorijas maiņu aizsargājamos dendroloģiskajos
stādījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par parku ierīkošanu un
apsaimniekošanu.”
5. Īpaši aizsargājamo sugu augus, visās to attīstības stadijās aizliegts lasīt, plūkt,
izrakt un postīt to dzīvotnes.
6. Mikroliegumos, kas izveidoti vaskulāro augu sugu un biotopu aizsardzībai,
aizliegta jebkāda veida darbība, kas ir pretrunā ar mikrolieguma izveidošanas
mērķiem un uzdevumiem, iznīcina vai traucē attiecīgo īpaši aizsargājamo
sugu, bojā vai iznīcina tās dzīvotni, bojā vai iznīcina īpaši aizsargājamo
biotopu, negatīvi ietekmē ekosistēmas struktūru, tai skaitā:
 minerālmēslu, pesticīdu un bīstamo ķīmisko vielu lietošana;
 darbības, kuru rezultātā mainās zemes lietošanas kategorija, izņemot
gadījumus, ja tās nepieciešamas īpaši aizsargājamās sugas dzīvotņu vai
biotopa uzturēšanai vai atjaunošanai pēc DAP rakstiskas atļaujas
saņemšanas;
 grunts uzbēršana, zemes virskārtas nostumšana.
! Īpaši aizsargājamās augu sugas ir uzskaitītas Ministru kabineta 2000.
gada 14. novembra noteikumos Nr. 396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu
un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”.

