OBLIGĀTĀS PĀRVALDĪBAS PRASĪBAS
VIDE
SAVVAĻAS PUTNU AIZSARDZĪBA
Prasības mērķis: nodrošināt īpaši aizsargājamo savvaļas putnu aizsardzību, saglabāt to
bioloģisko daudzveidību un populāciju.
Pārvaldības prasības, kas jāievēro lauksaimniekam 1:
1. Jāatļauj vides jomas speciālistiem savā īpašumā veikt īpaši aizsargājamo putnu sugu un biotopu
izpēti, uzskaiti un kontroli.
2. Putnu migrācijas sezonas laikā jānodrošina visiem migrējošiem putniem netraucētu atpūtu un
barošanos, jāievieš saudzīgas ekoloģiskās metodes, lai novērstu putnu nodarītos postījumus.
3. Attiecībā uz īpaši aizsargājamo putnu sugām aizliegts:
 mērķtiecīgi ķert vai nogalināt putnus;
 putnus apzināti traucēt (īpaši vairošanās, mazuļu augšanas, spalvmešanas, ziemas guļas un
migrācijas laikā);
 apzināti bojāt vai iznīcināt putnu ligzdas un olas;
 postīt dzīvotnes, pārvietot putnu ligzdas;
 iznīcināt vai bojāt putnu vairošanās vietas;
 piesārņot putnu dzīvotnes, nodarīt tām kaitējumu.
4. Mikroliegumos, kas izveidoti mežos ligzdojošu īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzībai,
aizliegta jebkāda veida darbība, kas ir pretrunā ar mikrolieguma izveidošanas mērķiem
un uzdevumiem, iznīcina vai traucē attiecīgo īpaši aizsargājamo sugu, bojā tās biotopu, tai sk.:
 mežsaimnieciskā darbība, izņemot mežsaimniecībā izmantotos biotehniskos pasākumus
mikrolieguma apsaimniekošanai, kā arī meža ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumus;
 grāvju un ceļu būvniecība;
 grāvju un ceļu rekonstrukcija, ja nav saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska
atļauja, kas izdota, pamatojoties uz eksperta atzinumu;
 medījamo dzīvnieku piebarošana no 01.03. līdz 30.06. mikroliegumos, kas izveidoti medņa,
melnā stārķa, jūras ērgļa, zivju ērgļa un klinšu ērgļa ligzdošanas vietu aizsardzībai;
 medību torņu ierīkošana un izmantošana un medības no 01.02. līdz 31.07. mikroliegumos,
kas izveidoti melnā stārķa, jūras ērgļa, zivju ērgļa, mazā ērgļa un klinšu ērgļa ligzdošanas
vietu aizsardzībai;
 citas darbības, kuras eksperts atzinis par nelabvēlīgām un norādījis savā atzinumā;
 periodiskā ceļu uzturēšana no 01.02. līdz 31.07.;
 pasākumi meža dabiskās atjaunošanas veicināšanai un jaunaudžu kopšana no 01.02. līdz
31.07., izņemot gadījumus, ja eksperts šīs darbības ir atzinis par pieļaujamām.
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Sugu un biotopu aizsardzības likuma 9.panta 3.un 4.punkts un 11. panta 1., 2., 3. (izņemot "putnu olu lasīšana un iegūšana arī tad, ja tās ir tukšas"),
4. un 6.punkts;
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.940 "Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to
aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu" 37., 41., un 44.punkts.
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5. No 01.08. līdz 31.01. cauri mikroliegumiem, kas izveidoti mežos ligzdojošu īpaši aizsargājamo
putnu sugu aizsardzībai, atļauts pievest kokmateriālus no cirsmām citās mežaudzēs tikai tādos
gadījumos, ja nav iespējams cits izvešanas maršruts.
6. Mikroliegumos, kas izveidoti ūdenstilpēs un ūdenstecēs ligzdojošu īpaši aizsargājamo putnu
sugu aizsardzībai, pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas no 01.08.
līdz 31.03. atļautas šādas darbības, ja tās neapdraud īpaši aizsargājamo sugu vai tās dzīvotni:
 darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu (arī
meliorācija);
 derīgo izrakteņu ieguve;
 pārvietošanās ar motorizētiem transportlīdzekļiem mikrolieguma sauszemes un ūdens
teritorijā, ja tā nav nepieciešama mikrolieguma apsaimniekošanai un kontrolei.
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