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Prezentācijas saturs

• Dabas liegums «Mežole» un tā vērtības;

• Dabas aizsardzības plāna izstrādes nepieciešamība;

• Dabas plāna izstrādes termiņi;

• Iesaistītie eksperti;

• Ieinteresēto pušu iesaistīšana;

• Citi jautājumi





Dabas liegums «Mežole»

• Dibināts 1999. gadā;

• 1999. gada 15. jūnijā ar MK noteikumiem Nr. 212 
«Noteikumi par dabas liegumiem» apstiprinātas dabas 
lieguma robežas (platība 2832 ha);

• 30.09.2005. ar grozījumiem likumā Par īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām DL «Mežole» iekļauts Natura 2000 
teritoriju tīklā kā C tipa teritorija (teritorijas, kas noteiktas 
īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu 
aizsardzībai).



Dabas liegums «Mežole»

Dabas lieguma teritorijā atrodas 9 nekustamie īpašumi:

• 1 juridiskas personas īpašums;

• 8 valsts īpašumā esoši nekustamie īpašumi.

VAS «Latvijas valsts ceļi»
(autoceļš V253 Menskas-Medņi)

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta 
„Silava” un Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes valsts zinātniskās izpētes 

mežu apsaimniekošanas aģentūra 
„Meža pētīšanas stacija”



Dabas aizsardzības plāna izstrādes 
nepieciešamība

• Līdz šim dabas liegumam «Mežole» nav bijis izstrādāts 
dabas aizsardzības plāns;

• Dabas aizsardzības plāna finansētājs un pasūtītājs – Dabas 
aizsardzības pārvalde (plāns tiek izstrādāts Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu 
izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un 
ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”  ietvaros);

• Izstrādātājs – SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian 
Environment” (vides konsultāciju uzņēmums ar pieredzi 
vairāk kā 40 dabas aizsardzības plānu izstrādē 15 gadu 
laikā).



Dabas aizsardzības plāna izstrādes 
nepieciešamība

• Nepieciešams konsolidēt un precizēt informāciju par dabas 
vērtībām teritorijā, izvērtēt pašreizējā funkcionālā 
zonējuma un IAIN atbilstību teritorijas aizsardzības un 
apsaimniekošanas prasībām, sagatavot priekšlikumus 
dabas vērtību apsaimniekošanai;

• Nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus 
funkcionālā zonējuma un IAIN grozījumiem;



Individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi

• DL „Mežole” funkcionālais zonējums ir noteikts 2003. gada 
21. janvāra MK noteikumos Nr. 45 „Dabas lieguma 
“Mežole” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”;

• MK noteikumos ir noteiktas 3 funkcionālās zonas – stingrā 
režīma zona, regulējamā režīma zona un ainavu 
aizsardzības zona;

• IAIN pamatā ir īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējos aizsardzības un izmantošanas noteikumos 
(16.03.2010. MK noteikumi Nr. 264) paredzētās prasības 
dabas liegumiem, papildus nosakot speciālas prasības 
funkcionālajām zonām.





Dabas vērtības – ES aizsargājamo biotopu 
kartēšanas projekti 

• 2014. gadā LIFE+ Nature programmas
projekta LIFE11 NAT/LV/000371 NAT-
PROGRAMME "Natura 2000 teritoriju 
nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas 
programma" ietvaros;

• 2017. gadā projekta «ES nozīmes aizsargājamo 
biotopu inventarizācija Latvijā»



Dabas vērtības – ES aizsargājamie biotopi 

Biotopa kods un nosaukums Platība, ha
Procenti no 
DL platības

Stāvokļa 
novērtējums valstī

3150 Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu 
un peldaugu augāju

0,06 0,002 U2-

3160 Distrofi ezeri 0,3 0,01 U1-
3260 Upju straujteces un dabiski upju
posmi

3,9 0,14 U1-

6270* Sugām bagātas ganības un ganītas 
pļavas

1,5 0,05 U2-

6450 Palieņu zālāji 2,1 0,07 U2-
7110* Neskarti augstie purvi 75,2 2,65 U2-
7140 Pārejas purvi un slīkšņas 5,1 0,18 U1x
7160 Minerālvielām bagāti avoti un 
avoksnāji

82,15 2,90 U1x

7220* Avoti, kas izgulsnē avotkaļķus 0,05 0,002 U1x

9010* Veci vai dabiski boreālie meži 528,8 18,67 U2-

9020* Veci jaukti platlapju meži 20,7 0,73 U2-
9050 Lakstaugiem bagāti egļu meži 7,8 0,27
9080* Staignāju meži 49,7 1,75 U2-
9180* Nogāžu un gravu meži 0,6 0,02 U2-
91D0* Purvaini meži 390,9 13,80 U2-
91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un 
palieņu meži)

44,9 1,59 U2-

1213,69 42,71







9010* Veci vai dabiski boreālie meži



Apsaimniekots mežs, kurš atbilsts 9010* Veci vai dabiski boreālie 
meži minimālajiem kritērijiem



Dabas vērtības – retas un aizsargājamas sugas

Teritorijā konstatēta 21 putnu suga, kas iekļauta Eiropas 
Padomes direktīvas  Par savvaļas putnu aizsardzību 
(Putnu Direktīvas) I pielikumā (sugas, kurām jāpiemēro 
īpaši dzīvotņu aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu to 
izdzīvošanu un vairošanos savā izplatības areālā) un 10 
sugas, kas iekļautas  Eiropas Padomes direktīvas 
92/43/EEC Par dabisko biotopu, savvaļas floras un faunas 
aizsardzību (Biotopu Direktīvas) II pielikumā (dzīvnieku un 
augu sugas, kas ir Kopienas interešu sfērā un kuru 
aizsardzībai nepieciešama īpaši aizsargājamo teritoriju 
nodalīšana) – t.sk., 4 bezmugurkaulnieku sugas, 4 augu 
sugas, 1 zīdītāju suga un 1 zivju suga. 





Kaķpēdiņu artonija



Līklapu novellija Hellera ķīļlape



Citas vērtības - kultūrvēsture

Kapusila pilskalns

Valsts nozīmes 
arheoloģijas piemineklis

Nr. 8335

Atklāts 1996. gadā



Citas vērtības – smilts-grants, smilts ieguve

Derīgo izrakteņu atradnes:

• Kapusils I;

• Kapusils II;

• Kapusils III;

• Kapusils IV.

Pašlaik tiek izmantota tikai 
atradne «Kapsils I», kas ir 
iznomāta VAS «Latvijas 
autoceļu uzturētājs»

Smilts krājumi: 1837 tūkst. m3

Smilts-grants krājumi: 329 
tūkst. m3 





Citas vērtības – orientēšanās sacensības



Citas vērtības – medības

Atbilstoši VMD sniegtajai informācijai teritorijā darbojas*:

• Mednieku biedrība «Silva»;

• MK Kapsils;

• Launkalnes mednieku un makšķernieku klubs;

• Valkas rajona Variņu pagasta mednieku un makšķernieku 
kolektīvs «VARIŅI».

* Šī informācija tiks precizēta VMD dabas aizsardzības plāna 
izstrādes laikā



Citas vērtības – zinātniskā pētniecība

Valsts ir nodevusi 
īpašumus Latvijas Valsts 
mežzinātnes institūta 
„Silava” un
Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes
valsts zinātniskās izpētes 
mežu apsaimniekošanas
aģentūrai „Meža 
pētīšanas stacija”



Citas vērtības – zinātniskā pētniecība

Valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas
aģentūrai „Meža pētīšanas stacija” darbības virzieni ir:
• Zinātniskās izpētes atbalsts, ar mērķi nodrošināt meža nozares 

attīstības prioritātēm atbilstošu pētījumu atbalsta bāzi, kas sniedz 
iespēju ilglaicīgi ievākt datus un pārbaudīt zinātniskās hipotēzes praksē; 

• Meža nozares augstākās izglītības un tālākizglītības atbalsts, ar mērķi
paaugstināt meža izglītības studentu praktisko iemaņu līmeni, kā arī dot
iespēju iegūt praktiskās zināšanas attiecīgos demonstrējumu objektos
valsts zinātniskās izpētes mežos;

• Valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošana ārpus izpētes un
demonstrējumu objektiem ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas ietvaros,
ar mērķi demonstrēt adaptīvu mežsaimniecības praksi, veicinot meža
vērtības pieaugumu. 



Citas vērtības – zinātniskā pētniecība

Valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas
aģentūrai „Meža pētīšanas stacija” MPS sniedz atbalstu meža 
nozares attīstībai nozīmīgajos pētījumu virzienos, atbalsta 
pieteikumu ietvaros izveidojot un uzturot atbilstošus 
zinātniskās izpētes objektus un integrālā meža monitoringa 
parauglaukumus. 

Pieteikumus zinātniskās izpētes atbalsta saņemšanai izskata, 
un lēmumu par atbalsta sniegšanu konkrētajām aktivitātēm 
pieņem Uzraudzības padome.



Dabas aizsardzības plāna izstrādes termiņi

• Plāna izstrādi plānots pabeigt 2020. gada 22. jūnijam (plāna 
apstiprināšana VARAM);

• Kopš 2018. gada jūlija notiek datu un kartogrāfiskā 
materiāla apkopošana;

• Pirmā uzraudzības grupas sanāksme varētu notikt 2019. 
gada maijā;

• Otrā uzraudzības grupas sanāksme – 2019. gada augustā; 

• Trešā uzraudzības grupas sanāksme – 2020. gada janvārī;

• Plāna sabiedriskā apspriešana tiks uzsākta  – 2020. gada
februārī.

• Visas UG sanāksmes ir atklātas un tajās var piedalīties 
ikviens interesents. Sabiedriskās apspriešanas laikā 
pieejami plāna materiāli elektroniskā un izdrukas formātā.



Iesaistītie eksperti 

Lūcija Kursīte – projekta vadītāja;
Gaidis Grandāns – ornitofaunas eksperts;
Dāvis Ozoliņš – stāvošu saldūdeņu un tekošu saldūdeņu 
biotopu eksperts, bezmugurkaulnieku (t. sk. giemju) eksperts
Uldis Valainis – bezmugurkaulnieku eksperts;
Jānis Birzaks – ihtiofaunas eksperts;
Gatis Eriņš – mežu un purvu biotopu eksperts;
Līga Mihailova – zīdītāju eksperte;
Ilze Kukare – vaskulāro augu eksperte;
Anete Pošiva-Bunkovska – kartogrāfe, biotopu eksperte;
Aiga Tora – kartogrāfe un projekta koordinatore.



Ko sagaidām no Jums?

• Aktīvu līdzdalību izstrādes procesā, sekojot dabas 
aizsardzības plāna izstrādes aktualitātēm mūsu mājas lapā 
un www.daba.gov.lv;

• Jums pieejamās informācijas sniegšanu, ja tā nepieciešama 
dabas aizsardzības plāna izstrādes vajadzībām;

• Priekšlikumus teritorijas apsaimniekošanai un aizsardzībai;

• Piedalīšanos uzraudzības grupu sanāksmēs;

• Piedalīšanos plāna sabiedriskajā apspriešanā;    

• Sapratni attiecībā uz iespējamajiem aprobežojumiem.



Kā sazināties ar mums? 

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment
Vīlandes iela 3-6
Rīga, LV–1010
Tel: 67242411
FAX: 67242466

www.environment.lv
elle@environment.lv

Projekta vadītāja: Lūcija Kursīte 
lucija@environment.lv

Kartogrāfe, projekta koordinatore: Aiga Tora
aiga.tora@environment.lv


