SMR2 - Savvaļas putnu aizsardzība
Prasību mērķis. Nodrošināt savvaļas putnu aizsardzību, saglabāt to bioloģisko daudzveidību
un populāciju.
Mērķa grupa. Prasība attiecas uz ikvienu lauksaimnieku, kurš apsaimnieko lauksaimniecības
zemi

Prasības:
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),



postīt dzīvotnes,



apzināti bojāt vai iznīcināt putnu ligzdas un olas,



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
aizliegts:


veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot mežsaimniecībā izmantotos biotehniskos
pasākumus mikrolieguma apsaimniekošanai, kā arī meža ugunsdzēsības un
ugunsdrošības pasākumus,



rakt grāvjus,



būvēt ceļus,



rekonstruēt grāvjus un ceļus, ja nav saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska
atļauja, kas izdota, pamatojoties uz eksperta atzinumu,



piebarot medījamos dzīvniekus no 1.marta līdz 30.jūnijam mikroliegumos, kas
izveidoti medņa, melnā stārķa, jūras ērgļa, zivju ērgļa un klinšu ērgļa ligzdošanas vietu
aizsardzībai,



ierīkot un izmantot medību torņus un medīt no 1.februāra līdz 31.jūlijam
mikroliegumos, kas izveidoti melnā stārķa, jūras ērgļa, zivju ērgļa, mazā ērgļa un klinšu
ērgļa ligzdošanas vietu aizsardzībai,



veikt citas darbības, kuras eksperts atzinis par nelabvēlīgām un norādījis savā
atzinumā,



veikt periodisko ceļu uzturēšanu no 1.februāra līdz 31.jūlijam,



veikt pasākumus meža dabiskās atjaunošanas veicināšanai un kopt jaunaudzes no
1.februāra līdz 31.jūlijam, izņemot gadījumus, ja eksperts šīs darbības ir atzinis par
pieļaujamām.

5. Laika posmā no 1. augusta līdz 31. janvārim cauri mikroliegumiem, kas izveidoti mežos
ligzdojošu īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzībai, ir atļauta meža materiālu izvešana no
cirsmām citās mežaudzēs, kā arī cita veida transportēšanas pasākumi, 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 1.
augusta līdz 31. martam 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.

Papildus informācija:
 Darbību saskaņošanai atbildīgā valsts institūcija ir tā, kura izveidojusi konkrēto
mikroliegumu (Valsts meža dienests, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
u.c.).
 Īpaši aizsargājamās sugas uzskaitītas Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra
noteikumos Nr. 396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo
īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”.

Normatīvie akti:
 Sugu un biotopu aizsardzības likuma 9. panta 3. un 4. punkts un 11. panta 1., 2., 3., 4. un
6.punkts.
 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" 37., 41. un 44.punkts.

