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Ziņojumā lietotie saīsinājumi  

 
Aizsargājamās teritorijas  Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
Atbildības direktīva  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/35/EK par atbildību 

vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un 
atlīdzināšanu 

Direktīva 79/409/EEK  1979. gada 2. aprīlī Eiropas Kopienu Padomes pieņemtā direktīva 
79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību 

Dzīvotņu direktīva  Padomes direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas 
un floras aizsardzību 

EST  Eiropas Savienības tiesa 
LES  Līgums par Eiropas Savienību 
LESD  Līgums par Eiropas Savienības darbību 
LĪADT  Likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 
Medību noteikumi  Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumi Nr.421 “Medību 

noteikumi” 
MK noteikumi Nr.1055 par 
Eiropā nozīmīgām sugām 

 Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumi Nr.1055 
“Noteikumi par to Eiropas Kopienā nozīmīgu dzīvnieku un augu sugu 
sarakstu, kurām nepieciešama aizsardzība, un to dzīvnieku un augu 
sugu indivīdu sarakstu, kuru ieguvei savvaļā var piemērot ierobežotas 
izmantošanas nosacījumus” 

MK noteikumi Nr.1165 par 
introdukciju un reintrodukciju  

 Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumi Nr.1165 
“Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, 
ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un 
atjauno sugu populāciju dabā (reintrodukcija)”  

MK noteikumi Nr.153 par ES 
prioritārajām sugām 

 Ministru kabineta 2006. gada 21. februāra noteikumi Nr.153 “Noteikumi 
par Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu 
sarakstu” 

MK noteikumi Nr.199 par Natura 
2000 kritērijiem 

 2002. gada 28. maija noteikumi Nr.199 “Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) izveidošanas kritēriji 
Latvijā” 

MK noteikumi Nr.211 par 
īpašajiem dzīvotņu aizsardzības 
pasākumiem  

 Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumi Nr.211 “Noteikumi 
par putnu sugu sarakstu, kurām piemēro īpašus dzīvotņu aizsardzības 
pasākumus, lai nodrošinātu sugu izdzīvošanu un vairošanos izplatības 
areālā”  

MK noteikumi Nr.212 par 
aizliegto darbību 
neattiecināšanu uz putniem 

 Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumi Nr.212 “Noteikumi 
par putnu sugu sarakstu, uz kurām neattiecas aizliegtās darbības”  

MK noteikumi Nr.281 par 
preventīvajiem un sanācijas 
pasākumiem 

 Ministru kabineta 2007. gada 24. aprīļa noteikumi Nr.281 “Noteikumi 
par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā 
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo 
un sanācijas pasākumu izmaksas” 

MK noteikumi Nr.300 par ietekmi 
uz Natura 2000 

 Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.300 “Kārtība, 
kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju (Natura 2000)” 

MK noteikumi Nr.396 par īpaši 
aizsargājamo sugu sarakstu 

 2000. gada 14. novembra noteikumi Nr.396 “Noteikumi par īpaši 
aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu 
sarakstu”  

MK noteikumi Nr.421 par 
biotopu sarakstu 

 Ministru kabineta 2000. gada 5. decembra noteikumi Nr.421 
“Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”. 

MK noteikumi Nr.940 par 
mikroliegumiem  

 Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr.940 
“Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas 
kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu 
noteikšanu”  

Orhūsas konvencija  Latvijai saistošā ANO Eiropas Ekonomikas komitejas 1998. gada 
konvencija „Par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu 
pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides 
jautājumiem”  

Putni   Savvaļā dzīvojošie savvaļas putni 
Putnu direktīva  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 

30. novembris) par savvaļas putnu aizsardzību 
Sākotnējā Putnu direktīvas 
atbilstības tabula 

 Sākotnējā Putnu direktīvas atbilstības tabulā, kas tika sagatavota 
2002. gada 26. martā, gatavojoties Latvijas pievienošanai Eiropas 
Savienībai 

SBAL  Sugu un biotopu aizsardzības likums 
VAL  Vides aizsardzības likums 
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Ievads 

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamentu ir īstenojusi Latvijas vides aizsardzības 
fonda finansētu projektu “ES dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējums”. Projekta 
īstenošanai tika piesaistīti juristi.  Projekta mērķis ir sagatavot juridisku izvērtējumu par Putnu 
direktīvas (2009/147/EK), Dzīvotņu direktīvas (92/43/EEK) un Vides atbildības direktīvas 
(2004/35/EK) (turpmāk – direktīvas) prasību pārņemšanu Latvijas normatīvajos aktos un šo 
normatīvo aktu prasību ietekmes samērīgumu. 
 
 
Eiropas Savienības vides politika balstīta uz LES, kura 3.panta trešā daļa paredz, ka Eiropas 
Savienības darbība ir vērsta uz to, lai panāktu ilgtspējīgu Eiropas attīstību, kuras pamatā ir 
līdzsvarota ekonomiskā izaugsme un cenu stabilitāte, sociālā tirgus ekonomika ar augstu 
konkurētspēju, kuras mērķis cita starpā ir panākt vides augsta līmeņa aizsardzību un tās 
kvalitātes uzlabošanu. 
 
Eiropas Savienības vides politikas prioritāros mērķus un principus uzskaita LESD 191.panta 
pirmā daļa: saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti; aizsargāt cilvēku veselību; apdomīgi 
un racionāli izmantot dabas resursus; sekmējot starptautiska mēroga pasākumus, risinot 
reģionālas un pasaules vides problēmas un jo īpaši cīnoties pret klimata pārmaiņām. Savukārt 
LESD 191.panta otrā daļa definē Eiropas Savienības vides tiesību principus: piesardzības 
princips, preventīvās darbības princips, princips, ka videi nodarīts kaitējums jālabo, pirmkārt 
novēršot tā cēloni, kā arī ”piesārņotājs maksā” princips. 
 
LESD 11.pants paredz arī vides prasību integrācijas principu,1 proti, nosakot un īstenojot ES 
politiku un darbības, tajās jāparedz vides aizsardzības prasības, lai veicinātu ilgtspējīgu 
attīstību. Ar vides prasību integrācijas principu cieši saistīts ilgtspējīgas attīstības princips, kas 
arī nostiprināts LESD 11.pantā un ir viens no Eiropas Savienības vides aizsardzības politikas 
vispārējiem mērķiem.2 
 
Nolūkā sasniegt un iedzīvināt gudru, ilgtspējīgu un integrētu izaugsmi, Eiropas Savienības vides 
tiesību jomās (atkritumu apsaimniekošana, gaisa piesārņojums, ūdens resursu aizsardzība un 
pārvaldība, dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, augsnes aizsardzība, skaņas 
piesārņojums, sadarbība ar trešajām valstīm u.c.) ir pieņemtas vairākas regulas un direktīvas, 
tomēr šī pētījuma ietvaros tika aplūkotas tikai trīs no tām – Dzīvotņu direktīva, Putnu direktīva 
un Atbildības direktīva, kuras apkopojoši dēvēsim par dabas direktīvām. Ar tām cieši saistīta ir 
Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu jeb 
Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvu, kurā noteikts sabiedrisku un privātu projektu attīstītāju 
pienākums veikt visaptverošu novērtējumu par projekta iespējamo ietekmi uz vidi pirms projekta 
īstenošanas apstiprināšanas. Attiecībā uz projektiem, kam to rakstura, apjoma vai atrašanās 
vietas dēļ ir iespējama būtiska ietekme uz vidi, ir jāsaņem attīstības piekrišana un jāveic 
visaptverošs sākotnējais novērtējums. 
 
LESD 193.pants paredz, ka dalībvalstis piedalās vides aizsardzības prasību veidošanā, taču 
paredzēts, ka dalībvalstis vides aizsardzības jomā var noteikt arī stingrākas prasības.3 
 
Satversmes tiesa 2016.gada 29.aprīļa spriedumā lietā Nr. 2015-19-01 atkārtoti norādīja, ka pēc 
tiesību normu spēkā stāšanās ir iespēju robežās jāseko līdzi tam, vai tiesību piemērošanas 
praksē šīs normas patiešām efektīvi pilda savu uzdevumu. Ja tiek konstatēts, ka tiesību 
piemērošanas praksē tiesību normas nefunkcionē, tad ir nepieciešams tās pilnveidot. 
 
Šā pētījuma uzdevums ir izvērtēt, vai Eiropas Savienības dabas direktīvu prasības ir pārņemtas 
pilnīgi, kā arī identificēt tos gadījumus, kad Latvijas normatīvie akti, kas saistīti ar minēto 
direktīvu pārņemšanu, praksē tiek piemēroti pārāk ierobežojoši vai nekonsekventi un tādējādi 
pārkāpj samērīguma principu.  
 

1 Wolf S, Stanley N. Wolf and Stanley on Environmental Law. Routledge, 6 ed., 2013., p.99. 
2 Komisijas paziņojums. EIROPA 2020. Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. Briselē, 2010. 3.marts, 
COM(2010). Pieejams: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_ACT_part1_v1.pdf  
3 EST 2005. gada 14. aprīļa sprieduma lietā C-6/03 Deponiezweckverband Eiterköpfe 27.punkts. 
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Šajā ziņojumā analizēti direktīvu un normatīvo aktu teksti, Eiropas Savienības Tiesas spriedumi, 
Eiropas Komisijas vadlīnijas, likumdošanas procesa ietvaros sagatavotie dokumenti par 
direktīvu pārņemšanu, kā arī sniegts ieskats Latvijas tiesu praksē, kas attiecināma ne tikai uz 
dabas direktīvām, bet arī vides jautājumiem kopumā.  
 
Pētījuma ietvaros notika arī intervijas ar iestāžu un nozaru pārstāvjiem, kuru darbības joma ir 
saistīta ar dabas direktīvām, lai identificētu praktiskās problēmas, ar kurām viņi saskaras. 
Intervijas tika veiktas galvenokārt ar tām personām, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar 
dabas aizsardzību dažādās kapacitātēs, lai spētu identificēt iebildumus un to cēloņus attiecībā 
uz normatīvajos aktos noteikto. Ziņojumā analizēta Latvijas normatīvo aktu piemērošana, 
balstoties uz intervijās identificētajām problēmām. Valsts vides dienests nepiekrita intervijai 
klātienē, bet izsniedza materiālus, kas bija noderīgi Atbildības direktīvas ieviešanas izvērtēšanā. 
 
Ziņojumā nepieciešams identificēt, vai normatīvo aktu piemērošanas problēmas, ar kurām 
saskaras normatīvo aktu lietotāji, izriet no direktīvām, vai tās ir risināmas, kā arī to, vai tomēr 
pamatā piemērošanas problēmu cēlonis ir Latvijas normatīvie akti vai to nepareiza 
piemērošana, grūta uztveramība u.tml.  
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I. Direktīvu ieviešanas pamatprincipi 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 288.pants paredz, ka direktīvas tām dalībvalstīm, 
kurām tās adresētas, uzliek saistības attiecībā uz sasniedzamo rezultātu, bet ļauj šo valstu 
iestādēm noteikt to īstenošanas formas un metodes. Citiem vārdiem sakot, vispārīgā gadījumā 
direktīvas nav tieši piemērojamas, bet gan ir jāievieš dalībvalsts nacionālajā regulējumā.4 
 
Eiropas Savienības tiesību ietvaros var tikt izšķirti trīs tiesību harmonizācijas veidi, kas norāda 
uz kompetences sadalījumu starp Eiropas Savienības tiesībām un nacionālajām tiesībām: 

1) minimāla harmonizācija, kas paredz, ka papildus Eiropas Savienības tiesībās 
noteiktajam regulējumam nacionālajās tiesībās var paredzēt stingrākus nosacījumus, 
kas vērsti tajā pašā virzienā kā attiecīgās jomas Eiropas Savienības tiesības; 

2) pilnīga harmonizācija, kas paredz, ka Eiropas Savienības dalībvalstij ir jāatturas no 
atšķirīgu pasākumu pieņemšanas jomās, kas ir regulējamas Eiropas Savienības līmenī; 

3) izvēles harmonizācija, kas paredz, ka dalībvalsts var noteikt papildu prasības attiecībā 
uz savas valsts izcelsmes precēm vai pakalpojumiem, taču nevar noteikt papildu 
šķēršļus citu dalībvalstu precēm vai pakalpojumiem.5 

 
Eiropas Savienības un nacionālo tiesību harmonizācijas procesā pastāv divas Eiropas 
Savienības tiesību ieviešanas metodes: 

1) transponēšanas metode, proti, Eiropas Savienības tiesību normu iekļaušana 
nacionālajā tiesību sistēmā „viens pret vienu”, vai nu Eiropas Savienības tiesību normas 
tiešā veidā pārrakstot nacionālajā tiesību sistēmā vai arī nacionālajā tiesību aktā 
ietverot atsauci uz attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu; 

2) pārformulēšanas metode, proti, Eiropas Savienības tiesību normā ietvertā mērķa 
iekļaušana nacionālajā tiesību sistēmā, atbilstoši nacionālajai tiesību sistēmai pārņemot 
Eiropas Savienības tiesību normas būtību, nevis tikai pašu normas gramatisko saturu.6 

 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 288.pants neparedz dalībvalstīm pienākumu izmantot 
noteiktu ieviešanas metodi.  
 
EST ir vairākkārt uzsvērusi, ka būtībā LESD 288.pants ļauj piemērot ikvienu ieviešanas metodi, 
kamēr vien tā nodrošina, ka privātpersonām ir zināmas no direktīvām izrietošās to tiesības un 
pienākumi, un nepieciešamības gadījumā privātpersona uz tām var atsaukties nacionālajā 
tiesā.7 Lai nacionālajās tiesībās ieviestu Eiropas Savienības tiesību normas, nav jāpārņem šo 
tiesību normu forma un teksts kādā precīzā un īpašā tiesību normā, un var būt pietiekams 
vispārīgs juridisks konteksts, ja tas efektīvi nodrošina direktīvas pilnīgu piemērošanu pietiekami 
skaidrā un precīzā veidā.8  
 
Piemēram, attiecībā uz Putnu direktīvu EST ir norādījusi, ka dalībvalstis var izvēlēties, kādā 
formā un ar kādām metodēm to ieviest9. Dalībvalsts var paredzēt vienu un to pašu regulējumu, 
lai izpildītu gan Putnu direktīvas 4.panta 1. un 2.punkta prasības, gan Dzīvotņu direktīvas 
6.panta 1.punkta prasības.10  
 
Kā vairākkārt uzsvērusi EST, transponējuma precizitāte ir īpaši svarīga attiecībā uz Putnu 
direktīvu, jo kopējā mantojuma apsaimniekošana ir uzticēta dalībvalstīm to attiecīgajā 
apgabalā.11 Lai nodrošinātu ne tikai faktisku, bet arī no tiesību viedokļa pilnīgu Putnu direktīvas 
piemērošanu, dalībvalstīm attiecīgajā jomā jāparedz precīzs tiesiskais regulējums, un tas, ka 

4 Atbilstoši EST judikatūrai zināmos gadījumos, jo īpaši privātpersonu attiecībās ar valsti, direktīvām tomēr var piemist 
tiešā iedarbība, ja dalībvalsts noteiktajā termiņā nav ieviesusi direktīvas prasības nacionālajā regulējumā. Sk. EST 
2004.gada 5.oktobra sprieduma apvienotajās lietās C-397 un C-403/01 103.punktu. 
5 Reich N. Understanding EU Law Objectives, Principles and Methods of Community Law. – Oxford: Intersentia, 2003, 
pp. 46 – 47. 
6 Sk. Eiropas Savienības tiesību ieviešanas rokasgrāmata. Tieslietu ministrija, 2014, 22. – 24.lpp. Pieejams: 
https://www.tm.gov.lv/files/l1_MjAxNS9hbGdhcy9FUyB0aWVzaWJ1IGlldmllc2FuYXMgcm9rYXNncmFtYXRhXzI1MDky
MDE0LnBkZg/2015/algas/ES%20tiesibu%20ieviesanas%20rokasgramata_25092014.pdf  
7 EST 1985.gada 23.maija sprieduma lietā C-29/84 23.punkts un 1991.gada 28.februāra sprieduma lietā C-131/88 
6.punkts. 
8 EST 1988.gada 27.aprīļa sprieduma lietā C-252/85 5.punkts. 
9 EST 2007.gada 13.decembra sprieduma lietā C-418/04 157.punkts. 
10 EST 2007.gada 13.decembra sprieduma lietā C-418/04 153. – 168.punkts. 
11 EST 1987.gada 8.jūlija sprieduma lietā C-262/85 9.punkts un 2000.gada 7.decembra spriedumu lietā C-38/99 
53.punkts. 
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dalībvalstī nenotiek ar direktīvu nesaderīgas darbības, neattaisno tiesību normu neesamību. 
Piemēram, ja dalībvalstī netiek izmantots kāds noteikts medību veids, kuru aizliedz Putnu 
direktīva, tas nav iemesls šā aizlieguma netransponēšanai valsts tiesiskajā kārtībā.12 Savukārt 
tikai administratīvā prakse vien, kas pēc savas būtības ir grozāma pēc iestāžu gribas un nav 
pienācīgi publiskota, nebūtu jāuzskata par Eiropas Savienības tiesībām atbilstošu dalībvalstu 
pienākuma ieviest Putnu direktīvu izpildi.13 
 
EST judikatūrā ir atzīts, ka arī Dzīvotņu direktīva attiecas uz jomu, kurā transponējuma 
precizitātei ir īpaša nozīme. EST, analizējot Dzīvotņu direktīvas prasības, ir vairākkārt 
uzsvērusi, ka šī direktīva paredz kompleksas un tehniskas normas vides tiesību jomā un līdz ar 
to dalībvalstīm ir īpašs pienākums nodrošināt, ka to tiesību akti, kas paredzēti, lai nodrošinātu 
šīs direktīvas transpozīciju, būtu skaidri un precīzi.14 EST ir uzsvērusi, ka tas vien, ka 
dalībvalstu prakse atbilst Dzīvotņu direktīvas normu mērķim nav pietiekami, lai atzītu, ka 
dalībvalsts ir transponējusi direktīvas normas. Tas, ka valsts tiesības ir saderīgas ar direktīvu, 
nav pietiekami, lai uzskatītu, ka Dzīvotņu direktīvas normas ir ieviestas.15 EST ir uzsvērusi, ka 
ļoti precīza, pat gramatiska Dzīvotņu direktīvas transponēšana ir nepieciešama, jo 
apdraudētās dzīvotnes un sugas ir daļa no Eiropas Kopienas dabas mantojuma un ka 
draudiem, kas uz tām gulstas, bieži ir pārrobežu raksturs, no kura izriet, ka visām dalībvalstīm ir 
pienākums veikt aizsardzības pasākumus atbilstoši kopējai atbildībai.  
 
Eiropas Savienības tiesiskais regulējums vides jomā neparedz pilnīgu harmonizāciju, un 
dalībvalstis ir tiesīgas paredzēt arī stingrākas prasības nekā paredz Eiropas Savienības tiesību 
normas.16 Piemēram, attiecībā uz Putnu direktīvu tas ir arī tieši paredzēts tās 14.pantā. Ja 
dalībvalsts izvēlas paredzēt stingrākas prasības, atbilstoši LESD 193.pantam šādām prasībām 
tomēr ir jāatbilst Eiropas Savienības pamatlīgumos noteiktajām prasībām, jo īpaši – personu 
pamattiesībām un Eiropas Savienības pamatbrīvībām. 
 
Visbeidzot, ņemot vērā to, ka Latvijai, pievienojoties Eiropas Savienībai, tika veikts savstarpējs 
koordinācijas process, tostarp attiecībā arī uz direktīvas prasību ieviešanu, norādāms, ka, pat ja 
šādās sarunās no Eiropas Savienības institūciju puses tika doti kādi solījumi attiecībā uz 
direktīvu prasību ierobežotu piemērošanu, šādiem solījumiem nebūtu tiesiskas nozīmes, 
izvērtējot atbilstību kādai no dabas direktīvām šobrīd. Tā, piemēram, EST ir atzinusi, ka, pat ja 
šādi solījumi ir bijuši, tiem nav nekādas saistības ar vērtējumu par dalībvalsts pārkāpumu, 
ieviešot Putnu direktīvu.17  
 
Līdz ar to jāsecina, ka, lai gan dalībvalstīm ir piešķirta rīcības brīvība attiecībā uz formu 
un metodēm kā ieviest ES dabas direktīvas, šāda rīcības brīvība ir salīdzinoši mazāka, un 
dalībvalstīm ir pienākums būt īpaši precīzām. 
  

12 EST 1990.gada 15.marta sprieduma lietā C-339/87 22.punkts. 
13 EST 2007.gada 11.janvāra sprieduma lietā C-507/04 281.punkts. 
14 EST 2005.gada 20.oktobra spriedums lietā C-6/04. 
15 EST 2001.gada 10.maija sprieduma lietā C-144/99 21.punkts.  
16 EST 2000.gada 22.jūnija sprieduma lietā C-318/98 46. punkts un 2005.gada 14.aprīļa sprieduma lietā C-6/03 
27.punkts. 
17 EST 2009.gada 10.septembra sprieduma lietā C-76/08 67.punkts. 
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II. Dzīvotņu direktīvas ieviešana  

1. Dzīvotņu direktīvas pieņemšana un ieviešanas vēsture 
Saskaņā ar Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 130.pantu tika noteikts, ka vides 
kvalitātes saglabāšana, aizsardzība un uzlabošana, kas iekļauj dabisko dzīvotņu un savvaļas 
faunas un floras aizsardzību, ir vispārīgs Eiropas Kopienas pamatmērķis. Šis princips saglabāts 
joprojām LESD191.panta pirmajā daļā. 
 
Eiropas Komisija 1988.gada 16.augustā pieņēma priekšlikumu par nepieciešamību pieņemt 
direktīvu par dabisko un daļēji dabisko dzīvotņu un savvaļas faunas un floras aizsardzību. 
1992.gada 21.maijā, pēc tam, kad Eiropas Parlaments bija sniedzis savu atzinumu, ievērojot 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu, tika pieņemta Dzīvotņu direktīva. Dzīvotņu 
direktīva ir vairākkārt grozīta.18 Ar direktīvu 97/62/EK tika veiktas izmaiņas Dzīvotņu direktīvas I 
un II pielikumā, tos aizstājot ar jauniem pielikumiem. Ar regulu 1882/2003 tika aizstāti Dzīvotņu 
direktīvas 20.pants un 21.pants. Visi izdarītie grozījumi Dzīvotņu direktīvā ir spēkā esoši, un 
šobrīd ir jābūt spēkā visiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šo direktīvu un regulas prasības. Līdz ar to šajā ziņojumā apzīmējums “Dzīvotņu 
direktīva” tiek lietots, ar to saprotot šobrīd spēkā esošo Dzīvotņu direktīvu, ievērojot visus tajā 
izdarītos grozījumus.   
 
2004.gada 1.maijā stājās spēkā līgums par Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Līdz tam 
Latvijas tiesiskais regulējums tika saskaņots ar Dzīvotņu direktīvas prasībām, veicot 
nepieciešamos grozījumus Latvijas tiesību aktos. Dzīvotņu direktīvas prasības tika ieviestas 
galvenokārt SBAL un LĪADT, Medību likumā un uz to pamata izdotajos ārējos normatīvajos 
tiesību aktos. Jāņem vērā, ka ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai Dzīvotņu direktīvas 
ieviešanas process nenoslēdzās, un arī turpmāk tika veikti grozījumi normatīvajos aktos, lai 
nodrošinātu Latvijas tiesiskā regulējuma atbilstību Dzīvotņu direktīvas prasībām.   
 
2. Dzīvotņu direktīvas normu ieviešanas analīze  
 

2.1. 1.pants 
Šajā direktīvā: 
a) aizsardzība ir tādu pasākumu kopums, kas vajadzīgi, lai saglabātu vai atjaunotu dabisko 
dzīvotni un savvaļas faunas un floras sugu populācijas tiem labvēlīgā stāvoklī, kā definēts e) un 
i) punktā; 
b) dabiska dzīvotne ir pilnībā vai daļēji dabiskas sauszemes vai ūdens platības, ko raksturo 
ģeogrāfiskas, abiotiskas un biotiskas iezīmes; 
c) Kopienā nozīmīgu dabisko dzīvotņu veidi ir tie, kam 2. pantā minētajā teritorijā: 
i) draud izzušana to dabiskās izplatības areālā 
vai 
ii) ir mazs dabiskās izplatības areāls to izplatības samazināšanās dēļ vai ļoti nelielās teritorijas 
dēļ, 
vai 
iii) sniegt precīzus piemērus par tipiskām iezīmēm, kas piemīt vienam vai vairākiem no turpmāk 
uzskaitītajiem deviņiem bioģeogrāfiskiem reģioniem: Alpu, Atlantijas, Melnās jūras, boreālajam, 
kontinentālajam, makronēziskajam, Vidusjūras, panoniskajam un stepes reģionam. 
Šādi dzīvotņu veidi ir uzskaitīti vai var tikt uzskaitīti I pielikumā; 
d) prioritārie dabisko dzīvotņu veidi ir dabisko dzīvotņu veidi, kuriem draud izzušana un kuri 
atrodas 2. pantā minētajā teritorijā, un par kuru saglabāšanu Kopiena ir īpaši atbildīga, ņemot 
vērā šo dzīvotņu dabiskās izplatības areāla proporciju, kas ietilpst 2. pantā minētajā teritorijā; 
šie prioritārie dabisko dzīvotņu veidi I pielikumā ir atzīmēti ar zvaigznīti *; 
e) dabiskas dzīvotnes aizsardzības statuss ir uz dabisku dzīvotni un tam raksturīgajām sugām 
iedarbojošos ietekmju kopums, kas ilgtermiņā var ietekmēt šī dzīvotnes dabisko izplatību, 
struktūru un funkcijas, kā arī tam raksturīgo sugu ilglaicīgas izdzīvošanas iespējas 2. pantā 
minētajā teritorijā. 
Dabiskas dzīvotnes aizsardzības statusu uzskata par labvēlīgu, ja: 
— tās dabiskās izplatības areāls un teritorijas, ko tā aizņem šā areāla robežās, ir stabilas vai 
paplašinās un 

18 Grozījumi veikti ar direktīvām 97/62/EK, 2006/105/EK, 2013/17/ES un regulu 1882/2003. 
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— pastāv un, iespējams, ka arī tuvākajā laikā pastāvēs dzīvotnei raksturīgā struktūra un 
funkcijas, kas vajadzīgas tā ilglaicīgai uzturēšanai, un 
— tam raksturīgo sugu aizsardzības statuss ir labvēlīgs, kā noteikts i) punktā; 
f) sugas dzīvotne ir vide, ko raksturo konkrēti abiotiski un biotiski faktori un kur konkrētās sugas 
īpatņi dzīvo visos to bioloģiskā cikla posmos; 
g) Kopienā nozīmīgas sugas ir sugas, kas 2. pantā minētajā teritorijā ir: 
i) apdraudētas, izņemot tās sugas, kurām minētajā teritorijā ir dabiskās izplatības areāla galējā 
robeža un kas nav apdraudētas vai jutīgas rietumu palearktiskajā rajonā, vai 
ii) jutīgas, t.i., kas tuvākajā laikā varētu kļūt par apdraudētām sugām, ja turpināsies 
apdraudētību veicinošu faktoru ietekme, vai 
iii) retas, t.i., tās pārstāv nelielas populācijas, kas pašlaik nav ne apdraudētas, ne jutīgas, taču 
tomēr ir zināms risks par tādām kļūt. Šo sugu īpatņi atrodami ierobežotos ģeogrāfiskos 
apgabalos vai nelielā skaitā ir izkliedēti plašākā apgabalā, vai 
iv) endēmas un kam vajadzīga īpaša uzmanība, kuras iemesls ir dzīvotnes īpatnības un/vai šo 
sugu izmantošanas iespējamā ietekme uz dzīvotni, un/vai šo sugu izmantošanas iespējamā 
ietekme uz dzīvotnes aizsardzības statusu. 
Šādas sugas ir uzskaitītas vai var tikt uzskaitītas II pielikumā un/vai IV vai V pielikumā; 
h) prioritārās sugas ir sugas, kuras minētas g) punkta i) apakšpunktā un par kuru saglabāšanu 
Kopiena ir īpaši atbildīga, ņemot vērā šo sugu dabiskās izplatības areāla proporciju, kas ietilpst 
2. pantā minētajā teritorijā; šīs prioritārās sugas II pielikumā ir atzīmētas ar zvaigznīti *; 
i) sugas aizsardzības statuss ir uz attiecīgo sugu iedarbojošos ietekmju kopums, kas ilgtermiņā 
var ietekmēt šīs sugas populāciju izplatību un skaitlisko daudzumu 2. pantā minētajā teritorijā; 
Aizsardzības statusu uzskata par labvēlīgu, ja: 
— attiecīgo sugu populācijas dinamikas dati liecina, ka ilgtermiņā suga sevi atražo un ir 
dzīvotspējīga konkrētās dabiskās dzīvotnes sastāvdaļa, 
— sugas dabiskās izplatības areāls nav samazinājies, un šķiet, ka tas nemazināsies arī 
tuvākajā laikā, un 
— dzīvotne ir un šķiet, ka arī turpmāk būs pietiekami plašs tās populāciju ilglaicīgai uzturēšanai; 
j) teritorija ir ģeogrāfiski definēts apgabals ar skaidri noteiktu platību; 
k) Kopienā nozīmīga teritorija ir teritorija, kas attiecīgajā bioģeogrāfiskajā rajonā vai rajonos 
būtiski sekmē I pielikumā minēta dabiskas dzīvotnes veida vai II pielikumā minētu sugu 
labvēlīga aizsardzības statusa saglabāšanu vai atjaunošanu un var arī būtiski veicināt 3. pantā 
minētā Natura 2000 tīkla vienotību, un/vai būtiski sekmē bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu attiecīgajā bioģeogrāfiskajā rajonā vai rajonos. 
Attiecībā uz faunas sugām ar plašu izplatības areālu Kopienā nozīmīgas teritorijas ir šādu sugu 
dabiskās izplatības areālu vietas, kam piemīt fizikālie vai bioloģiskie faktori, kuri ir svarīgi, lai 
minēto sugu īpatņi varētu dzīvot un vairoties; 
l) īpaši aizsargājama dabas teritorija ir Kopienā nozīmīga teritorija, ko dalībvalstis nosaka ar 
normatīvu vai administratīvu aktu un/vai līgumu un kur piemēro vajadzīgos aizsardzības 
pasākumus, lai saglabātu vai atjaunotu labvēlīgu aizsardzības statusu tām dabiskajām 
dzīvotnēm un/vai sugu populācijai, kuru dēļ attiecīgā teritorija ir noteikta; 
m) īpatnis ir dzīvs vai nedzīvs IV pielikumā un V pielikumā uzskaitītas sugas dzīvnieks vai augs, 
tā daļa vai atvasinājums, kā arī pārējās preces, kuras pavaddokumentā, uz iepakojuma vai 
marķējuma vai etiķetes, vai jebkuros citos apstākļos norādītas kā minēto sugu dzīvnieku vai 
augu daļas vai atvasinājumi; 
n) komiteja ir saskaņā ar 20. pantu izveidota komiteja. 

 
2.1.1. Normas skaidrojums 

Dzīvotņu direktīvas 1.pantā ir noteiktas definīcijas. Lai gan pirmšķietami varētu secināt, ka šīs 
definīcijas ir noteiktas vienīgi tādēļ, lai varētu tikt izprasts citu Dzīvotņu direktīvas normu saturs, 
EST ir atzinusi, ka pilnīgi visas direktīvas 1.pantā noteiktās definīcijas ir transponējamas 
dalībvalstu tiesību sistēmās.19 Attiecībā uz Dzīvotņu direktīvas 1.pantā noteikto definīciju 
transponēšanu EST ir uzsvērusi, ka direktīvu transponēšanas precizitātei ir īpaša nozīme.20 Ir 
uzsvērts, ka ir jāņem vērā pilnīgi visi attiecīgo definīciju elementi, tai skaitā nacionālajā 
regulējumā ietverot pilnīgi visas definīcijas un tajās vārdiski formulētos jēdzienus.21 Līdz ar to 
secināms, ka Dzīvotņu direktīvas 1.pantam ir divējāda daba. Tas gan palīdz izprast citas 
Dzīvotņu direktīvas normas, gan vienlaikus uzliek par pienākumu dalībvalstīm pieskaņot savu 
nacionālo regulējumu gan pēc būtības, gan vārdiski Dzīvotņu direktīvā lietotajiem jēdzieniem.  

19 EST 2003.gada 24.jūnija sprieduma lietā C-72/02 17.punkts. 
20 EST 2007.gada 10.maija sprieduma lietā C-508/04 58.punkts. 
21 EST 2007.gada 10.maija sprieduma lietā C-508/04 61. – 65.punkts.  
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2.1.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Ievērojot to, ka Dzīvotņu direktīvas 1.pantā ir noteiktas daudzas definīcijas, kas skaidro 
dažādus Dzīvotņu direktīvā lietotos jēdzienus, Latvijas nacionālajā regulējumā šīs tiesību 
normas pārņemtas ar vairākiem normatīvajiem aktiem. Šādas tiesību normas ir ietvertas gan, 
piemēram, SBAL, gan LĪADT tiesību normās. Taču jānorāda, ka Latvija nav precīzi ievērojusi 
EST norādi, ka dalībvalstīm ir jāņem vērā pilnīgi visi attiecīgo definīciju elementi, tai skaitā 
nacionālajā regulējumā ietverot pilnīgi visas definīcijas un tajās vārdiski formulētos jēdzienus,22 
vairākas no šajā pantā ietvertajām definīcijām neieviešot vispār vai neieviešot precīzi.  
 
Dzīvotņu direktīvas 1.panta “a” apakšpunkts ir ieviests SBAL 7.panta pirmajā daļā, taču ieviestā 
legāldefinīcija nav precīza un neatspoguļo pilnībā Dzīvotņu direktīvas 1.panta “a” apakšpunktā 
ietverto saturu. 
 
Dzīvotņu direktīvas 1.panta “b” apakšpunkts ir ieviests SBAL 1.panta 1. un 2.punktā, kurā 
definēta dzīvotne un biotops. Vienlaikus SBAL ir ietverts un tiek lietos gan termins “dabiskā 
dzīvotne” (piemēram, 3.1 pantā), gan termins “dzīvotne” (piemēram, 3.pantā). Šo terminu 
lietojums SBAL tekstā nav konsekvents, bet tas pats par sevi nav Dzīvotņu direktīvas 
pārkāpums.  
 
Dzīvotņu direktīvas 1.panta “c” apakšpunkts ir ieviests ar SBAL 3.1 panta pirmo daļu. 
 
Dzīvotņu direktīvas 1.panta “d” apakšpunkts ir ieviests ar SBAL 3.1 panta otro daļu. 
 
Dzīvotņu direktīvas 1.panta “e” apakšpunkts ir ieviests SBAL 7.panta trešajā daļā.  
 
Dzīvotņu direktīvas 1.panta “f” apakšpunkts ir ieviests SBAL 1.panta 2.punktā.  
 
Dzīvotņu direktīvas 1.panta “g” apakšpunkts ir ieviests ar SBAL 3.1 panta trešo daļu. 
 
Dzīvotņu direktīvas 1.panta “h” apakšpunkts ir ieviests ar SBAL 3.1 panta ceturto daļu. 
 
Dzīvotņu direktīvas 1.panta “i” apakšpunkts ir ieviests ar SBAL 7.panta otro daļu.    
 
Dzīvotņu direktīvas 1.panta “j” apakšpunkts ir ieviests, nosakot mikroliegumus un īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas kā precīzi definētas teritorijas.  
 
Dzīvotņu direktīvas 1.panta “k” apakšpunkts ir ieviests ar LĪADT 43.pantu.  
 
Dzīvotņu direktīvas 1.panta “l” apakšpunkts ir ieviests ar normatīvajiem aktiem, kas paredz īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju izveidi (LĪADT II nodaļa).  
 
Dzīvotņu direktīvas 1.panta “m” apakšpunkts ir ieviests ar SBAL 1.panta 2.1 punktu. 
 
Dzīvotņu direktīvas 1.panta “n” apakšpunkts nav ieviešams. 
 

2.2. 2.pants 
1.  Šīs direktīvas mērķis ir sekmēt bioloģisko daudzveidību, aizsargājot dabiskās dzīvotnes un 
savvaļas faunu un floru Eiropā esošajā dalībvalstu teritorijā, uz kuru attiecas Līgums. 
2.  Pasākumus, ko veic saskaņā ar šo direktīvu, izstrādā tā, lai saglabātu vai atjaunotu to 
dabisko dzīvotņu un savvaļas faunas un floras sugu labvēlīgu aizsardzības statusu, kas ir 
Kopienā nozīmīgas. 
3.  Veicot pasākumus saskaņā ar šo direktīvu, ņem vērā ekonomiskās, sociālās un kultūras 
prasības, kā arī reģionālās un vietējās īpatnības. 
 

2.2.1. Normas skaidrojums 
Dzīvotņu direktīvas 2.pants definē Dzīvotņu direktīvas mērķus un vispārīgi nosaka teritoriju, 
attiecībā uz kuru Dzīvotņu direktīvas tiesību normas ir attiecināmas – “Eiropā esošajā 

22 EST 2007.gada 10.maija sprieduma lietā C-508/04 61. – 65.punkts.  
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dalībvalstu teritorijā, uz kuru attiecas Līgums”.23 Šie mērķi un visa Dzīvotņu direktīva ir 
interpretējama, ņemot vērā piesardzības principu, kas ir augsta aizsardzības līmeņa politikas 
pamatā.24 Dzīvotņu direktīvas 2.pantā definētie Dzīvotņu direktīvas mērķi ir sasniedzami, 
ieviešot citas Dzīvotņu direktīvas normas. Tas tieši noteikts, piemēram, Dzīvotņu direktīvas 
11.pantā un 18.pantā un atzīts arī EST praksē. Tā, piemēram, EST ir norādījusi, ka Dzīvotņu 
direktīvas “6.panta 2. – 4.punkta noteikumi paredz dalībvalstīm virkni pienākumu un specifisku 
procedūru, lai nodrošinātu, kā izriet arī no šīs direktīvas 2.panta 2.punkta, dabisko dzīvotņu un it 
sevišķi īpaši aizsargājamas dabas teritoriju saglabāšanu vai attiecīgā gadījumā atjaunošanu 
labvēlīgas aizsardzības statusā”.25 Citā lietā EST konstatējusi, ka dalībvalsts nav izpildījusi 
Dzīvotņu direktīvas 6.panta 1.punkta prasības, šo tiesību normu analizējot kopsakarā ar 
direktīvas 2.panta 2.punktu.26 Tiek arī uzsvērts, ka no Dzīvotņu direktīvas 2.panta 1.punkta, to 
lasot kopsakarā ar 1.panta “e” un “i” apakšpunktu izriet tas, ka dabisko dzīvotņu un sugu 
labvēlīgais aizsardzības statuss ir vērtējams visas Eiropā esošās dalībvalstu teritorijas, uz kuru 
attiecas Līgums, kontekstā.27 Tāpat, piemēram, EST ir uzsvērusi, ka Dzīvotņu direktīvas 
2.panta 3.punkts, kas noteic, ka, “veicot pasākumus saskaņā ar šo direktīvu, ņem vērā 
ekonomiskās, sociālās un kultūras prasības, kā arī reģionālās un vietējās īpatnības”, nevar tikt 
izmantots, lai atkāptos no Dzīvotņu direktīvā paredzētās vispārējās aizsardzības sistēmas.28  
 

2.2.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Dzīvotņu direktīvas 2.pants nav tieši ieviešams. Šajā pantā ietvertie Dzīvotņu direktīvas mērķi ir 
jāsasniedz precīzi ieviešot citas Dzīvotņu direktīvas tiesību normas.  
 

2.3. 3.pants  
1.  Izveido saskaņotu Eiropas ekoloģisko tīklu, kurā apvienotas īpaši aizsargājamas dabas 
teritorijas un kura nosaukums ir Natura 2000. Šo tīklu, ko veido I pielikumā uzskaitīto dabisko 
dzīvotņu veidu un II pielikumā uzskaitīto sugu dzīvotņu teritorijas, izmanto, lai minētos dabisko 
dzīvotņu veidus un sugu dzīvotnes saglabātu vai attiecīgā gadījumā atjaunotu to labvēlīgo 
aizsardzības statusu dabiskās izplatības areālā. 
Natura 2000 tīkls iekļauj īpaši aizsargājamās teritorijas, ko dalībvalstis klasificējušas, ievērojot 
Direktīvu 79/409/EEK. 
2.  Dalībvalsts iesaistīšanās Natura 2000 tīkla izveidē ir proporcionāla tam, kādā mērā tās 
teritorijā ir pārstāvēti 1.punktā minētie dabisko dzīvotņu veidi un sugu dzīvotnes. Tāpēc 
dalībvalstis saskaņā ar 4.pantu nosaka īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, ņemot vērā 1. 
punktā izklāstītos mērķus. 
3.  Ja dalībvalstis to uzskata par vajadzīgu, tās cenšas uzlabot Natura 2000 tīkla ekoloģisko 
vienotību, saglabājot un attiecīgā gadījumā veidojot ainavas iezīmes, kas ir būtiski svarīgas 
savvaļas faunai un florai, kā minēts 10.pantā. 
 

2.3.1. Normas skaidrojums  
Ar Dzīvotņu direktīvas 3.pantu tiek noteikta Natura 2000 tīkla izveide.29 Tas ir saskaņots 
Eiropas ekoloģiskais tīkls, kurā apvienotas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas ar 
nosaukumu Natura 2000.30 Atbilstoši EST praksei arī Dzīvotņu direktīvas 3.pantā ir konkretizēti 
Dzīvotņu direktīvas mērķi, kuru sasniegšana ir Dzīvotņu direktīvas tiesību normu uzdevums.31 
Tas izriet arī no citām Dzīvotņu direktīvas normām, piemēram, 9.panta, kas paredz, ka 
“Komisija saskaņā ar 21.pantā izklāstīto procedūru regulāri pārskata Natura 2000 tīkla nozīmi 2. 
un 3.pantā izklāstīto mērķu sasniegšanā”. Vienlaikus Dzīvotņu direktīvas 3.pants arī pats par 
sevi uzliek dalībvalstīm noteiktus pienākums, un šo pienākumu neizpilde var radīt Eiropas 
Savienības tiesību pārkāpumu.  
 
Atbilstoši EST praksei procedūru, saskaņā ar kuru nosaka teritorijas to ierakstīšanai Kopienas 
nozīmes teritoriju sarakstā, reglamentē gan Dzīvotņu direktīvas 3.pantā, gan 4.pantā iekļautie 
noteikumi. Tieši Dzīvotņu direktīvas 3.panta 2.punkts noteic, ka atbildīgo valsts iestāžu lēmums 

23 EST 2014.gada 3.aprīļa sprieduma lietā C-301/12 3.punkts. 
24 EST 2004.gada 7.septembra sprieduma lietā C-127/02 44.punkts. 
25 EST 2013.gada 11.aprīļa sprieduma lietā C-258/11 36.punkts. 
26 EST 2005.gada 14.aprīļa sprieduma lietā C-441/03 nolēmuma daļa. 
27 EST 2001.gada 11.septembra spriedumā lietā C-71/99 28.punkts. 
28 EST 2010.gada 14.janvāra sprieduma lietā C-226/08 32.punkts. 
29 EST 2014.gada 3.aprīļa sprieduma lietā C-301/12 4.punkts. 
30 EST 2010.gada 14.oktobra sprieduma lietā C-535/07 6.punkts. 
31 EST 2014.gada 3.aprīļa sprieduma lietā C-301/12 7.punkts un 30.punkts; EST 2010.gada 14.janvāra sprieduma lietā 
C-266/08 31.punkts. 
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par teritorijas, kuru var atzīt par Eiropas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ekoloģiskā tīkla 
sastāvdaļu, noteikšanu ir pirmais posms procedūrā, ar ko izveido tīklu Natura 2000.32 Šī atziņa 
ir nozīmīga, jo EST ir arī secinājusi, ka dalībvalstīm ir jāaizsargā teritorijas tiklīdz tās saskaņā ar 
Dzīvotņu direktīvas 4.panta 1.punktu iekļautas sarakstā, ko iesniedz Komisijai kā teritorijas, kas 
var pretendēt uz Kopienā nozīmīgas teritorijas statusu.33 Līdz ar to var secināt, ka Dzīvotņu 
direktīvas 3.pants prasa dalībvalstīm nodrošināt sistēmu, kas nodrošina arī tādu teritoriju 
aizsardzību, kuras vēl tikai atbilstoši Dzīvotņu direktīvas 4.panta 1.punktam iekļautas sarakstā, 
ko iesniedz Komisijai. Tas atzīts arī EST praksē.34 Visbeidzot visām, arī Dzīvotņu direktīvas 
3.panta normām, ir jābūt precīzi ieviestām nacionālajos normatīvajos aktos. Arī, piemēram, 
3.panta 3.punktam ir jābūt tieši transponētam nacionālajos tiesību aktos.35 
 

2.3.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Dzīvotņu direktīvas 3.pants ieviests galvenokārt ar atsevišķām SBAL tiesību normām, LĪADT 
43.pantu, MK noteikumiem Nr.199 par Natura 2000 kritērijiem, MK noteikumiem Nr.421 par 
biotopu sarakstu un MK noteikumiem Nr.153 par ES prioritārajām sugām. Lai gan direktīvas 
pants kopumā ir ieviests, atsevišķas pantā ietvertās prasības nav precīzi transponētas.  
 
Attiecībā uz Dzīvotņu direktīvas 3.panta 1.punkta ieviešanu norādāms, ka tiesību norma ir 
ieviesta atbilstoši galvenokārt ar LĪADT 43.pantu. Dzīvotņu direktīvas I pielikuma un II pielikuma 
normas atspoguļotas MK noteikumos Nr.153 par ES prioritārajām sugām, kas satur tās Eiropas 
Savienības prioritārās sugas un biotopus, kas sastopami Latvijā. Papildus tam minēto pielikumu 
saturs atspoguļots arī MK noteikumos Nr.421 par biotopu sarakstu un MK noteikumos Nr.396 
par īpaši aizsargājamo sugu sarakstu.  
 
Vienlaikus jāuzsver, ka tas, vai patiešām MK noteikumos Nr.153 par ES prioritārajām sugām ir 
atspoguļoti pilnīgi visi tie Eiropas Savienības prioritārie biotopi un sugas, kas ir atrodami Latvijā, 
šā pētījuma autori šajā pētījuma sadaļā neanalizē.  
 
Attiecībā uz Dzīvotņu direktīvas 3.panta 1.punkta pēdējā teikuma “Natura 2000 tīkls iekļauj īpaši 
aizsargājamās teritorijas, ko dalībvalstis klasificējušas, ievērojot Direktīvu 79/409/EEK.” 
ieviešanu, pamatojums sniegts ziņojuma sadaļā par Putnu direktīvas ieviešanu un netiks 
analizēts šajā nodaļā.  
 
Dzīvotņu direktīvas 3.panta 2.punkts ir ieviests ar LĪADT 43.pantu un MK noteikumiem Nr.199 
par Natura 2000 kritērijiem. 
 
Dzīvotņu direktīvas 3.panta 3.punkts ir ieviests. Šī tiesību norma ieviesta ar Dzīvotņu direktīvas 
10.panta ieviešanu.  
 
Precīzi nav ieviesta Dzīvotņu direktīvas 3.pantā ietvertā prasība, ka dalībvalstīm ir jāaizsargā 
teritorijas tiklīdz tās saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 4.panta 1.punktu iekļautas sarakstā, ko 
iesniedz Komisijai kā teritorijas, kas var pretendēt uz Kopienā nozīmīgas teritorijas statusu. 
Nacionālajā regulējumā nav ietverta precīza tiesību norma, kas paredzētu procedūru, kādā tiek 
aizsargātas teritorijas, kas iekļautas sarakstā, ko iesniedz Komisijai.  
 
Kā tas analizēts tālāk, šobrīd šāda prasība nepastāv tādēļ, ka atbilstoši MK noteikumu Nr.199 
par Natura 2000 kritērijiem 2.3.punktam Latvijas gadījumā par Eiropas nozīmēs aizsargājamo 
dabas teritoriju var tikt atzīta tikai tāda, kura jau ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noteikta 
par valsts nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vai mikroliegumu. Līdz ar to, ja raugās no 
šāda skatupunkta, Direktīvas pārkāpums nenotiek, jo aizsardzība ir nodrošināta. Tomēr pirms 
šādu teritoriju noteikšanas ar Ministru kabineta noteikumiem vai likumu, tām parasti, bet ne 
vienmēr izstrādā dabas aizsardzības plānu, veic izpēti, un tikmēr nereti dabas vērtības šajā 
teritorijā tiek iznīcinātas, piemēram, pieprasot un saņemot ciršanas atļauju. Tātad nacionālajā 
regulējumā būtu jābūt noteiktam pagaidu aizsardzības mehānismam līdz brīdim, kamēr tiek 
pieņemts saistošs tiesību akts un paziņots Eiropas Komisijai.  
 

2.4. 4.pants 

32 EST 2006.gada 14.septembra sprieduma lietā C-244/05 31. – 32.punkts. 
33 EST 2006.gada 14.septembra sprieduma lietā C-244/05 47.punkts. 
34 EST 2005.gada 13.janvāra sprieduma lietā C-117/03 27.punkts.  
35 EST 2003.gada 24.jūnija spriedums lietā C-72/02 23.punkts. 
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1.  Pamatojoties uz III pielikumā (1.posms) izklāstītajiem kritērijiem un attiecīgo zinātnisko 
informāciju, katra dalībvalsts piedāvā teritoriju sarakstu, tajā norādot, kuri I pielikuma dabisko 
dzīvotņu veidi un kuras II pielikuma sugas, kas ir vietējās sugas tās teritorijā, sastopamas 
minētajās teritorijās. Attiecībā uz dzīvnieku sugām ar plašu izplatības areālu šīs teritorijas ir 
minēto sugu dabiskās izplatības areālu vietas, kurām raksturīgie fizikālie vai bioloģiskie faktori ir 
svarīgi, lai šo sugu īpatņi varētu dzīvot un vairoties. Attiecībā uz ūdens dzīvnieku sugām ar 
plašu izplatības areālu šādas teritorijas ierosina paredzēt vienīgi tad, ja iespējams skaidri noteikt 
vietu, kurai raksturīgie fizikālie un bioloģiskie faktori ir svarīgi, lai minēto sugu īpatņi varētu dzīvot 
un vairoties. Attiecīgā gadījumā dalībvalstis ierosina pielāgot sarakstu, ņemot vērā 11. pantā 
minēto uzraudzības pasākumu rezultātus. 
Trīs gados pēc šīs direktīvas izziņošanas sarakstu nosūta Komisijai, pievienojot informāciju par 
katru no teritorijām. Šajā informācijā iekļauj teritorijas karti, nosaukumu, atrašanās vietu, platību 
un datus, kas izriet no III pielikumā (1. posms) noteikto kritēriju piemērošanas un ko iesniedz 
formā, kuru Komisija nosaka saskaņā ar 21. pantā paredzēto procedūru. 
2.  Pamatojoties uz III pielikumā (2. posms) izklāstītajiem kritērijiem un ņemot vērā gan 
dalījumu bioģeogrāfiskajos rajonos, kas minēti 1. panta c) punkta iii) apakšpunktā, gan visu 2. 
panta 1. punktā minēto teritoriju, Komisija pēc vienošanās ar katru dalībvalsti sagatavo Kopienā 
nozīmīgo teritoriju saraksta projektu, kura pamatā ir dalībvalstu saraksti un kurā norāda 
teritorijas, kur sastopami viens vai vairāki prioritārie dabisko dzīvotņu veidi vai prioritārās sugas. 
Dalībvalstis, kurās teritorijas ar vienu vai vairākiem prioritārajiem dabisko dzīvotņu veidiem un 
prioritārajām sugām veido vairāk nekā 5 % no valsts teritorijas, pēc vienošanās ar Komisiju var 
prasīt elastīgāku III pielikumā (2. posms) uzskaitīto kritēriju piemērošanu, izraugoties visas 
Kopienā nozīmīgās teritorijas, kas ir šajā valstī. 
Kopienā nozīmīgo izraudzīto teritoriju sarakstu, kurā norādītas vietas, kur atrodams viens vai 
vairāki prioritārie dabisko dzīvotņu veidi vai prioritārās sugas, pieņem Komisija saskaņā ar 21. 
pantā paredzēto procedūru. 
3.  Sarakstu, kas minēts 2. punktā, izveido sešos gados pēc šīs direktīvas izziņošanas. 
4.  Tiklīdz Kopienā nozīmīga teritorija ir apstiprināta saskaņā ar 2. punktā paredzēto procedūru, 
attiecīgā dalībvalsts cik vien iespējams īsā laikā, bet ne vēlāk kā sešos gados piešķir minētajai 
teritorijai īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statusu, nosakot prioritātes saskaņā ar attiecīgo 
teritoriju nozīmīgumu I pielikuma dabisko dzīvotņu veidu vai II pielikuma sugu saglabāšanā vai 
atjaunošanā tām labvēlīgā aizsardzības statusā un teritoriju nozīmīgumu Natura 2000 tīkla 
vienotībā, kā arī saskaņā ar noplicināšanās vai bojā ejas draudiem, kam pakļautas šīs teritorijas. 
5.  Tiklīdz teritoriju iekļauj 2. punkta trešajā daļā minētajā sarakstā, uz to attiecas 6. panta 2., 3. 
un 4. punkts. 
 

3.4.1.  Normas skaidrojums  
Dzīvotņu direktīvas 4.pants reglamentē procedūru, kas ļauj izveidot Natura 2000 tīklu, kā arī 
īpaši aizsargājamo teritoriju noteikšanu, ko veic dalībvalstis.36 Pantam ir divējāda daba. 
Pirmkārt, tas nosaka kārtību, kādā sākotnēji izveidojams tīkls Natura 2000. Otrkārt, tas nosaka 
dalībvalstu pienākumu paredzēt normatīvo aktu sistēmu, kas nodrošina, ka atbilstoši Dzīvotņu 
direktīvas principiem Natura 2000 atspoguļo aktuālo aizsardzības nepieciešamību katrā no 
dalībvalstīm.   
 
Dzīvotņu direktīvas 4.panta 1.punkts paredz dalībvalstu pienākumu ierosināt Kopienā nozīmīgo 
teritoriju sarakstā ietvert teritorijas, kur sastopami viens vai vairāki prioritārie dabisko dzīvotņu 
veidi vai prioritārās sugas. Vienlaikus EST ir atzinusi, ka šī tiesību norma arī paredz dalībvalstu 
pienākumu ierosināt Komisijai svītrot no saraksta Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstā 
ietverto teritoriju, ja dalībvalsts iestādes ir saņēmušas šajā teritorijā iekļauta zemesgabala 
īpašnieka lūgumu, kurā apgalvota vides degradēšanās šajā teritorijā, ar nosacījumu, ka šis 
lūgums ir balstīts uz apstākli, ka, neraugoties uz šīs direktīvas 6.panta 2.– 4.punkta noteikumu 
ievērošanu, minētā teritorija vairs neatgriezeniski nevar veicināt dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību vai Natura 2000 tīkla izveidi.37 Šāda darbība jāveic tādā pašā 
procedūrā, kāda ir noteikta teritorijas iekļaušanai minētajā sarakstā. Tāpat EST ir uzsvērusi, ka 
tiklīdz dalībvalsts saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 4.panta 1.punktu ierosina teritoriju iekļaut 
valsts sarakstā, ko iesniedz Komisijai kā teritoriju, kas var pretendēt uz Kopienā nozīmīgas 
teritorijas statusu, un vismaz, kamēr Komisija šajā ziņā pieņem lēmumu, šai dalībvalstij ir 
pienākums, ņemot vērā šo direktīvu, veikt aizsardzības pasākumus šo ekoloģisko interešu 

36 EST 2007.gada 20.septembra sprieduma lietā C-304/05 5.punkts. 
37 EST 2014.gada 3.aprīļa sprieduma lietā C-301/12 36.punkts.  
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aizsardzībai.38 Dalībvalstīm ir jāparedz attiecīgs regulējums. Minētā prasība izriet arī no EST 
prakses attiecībā uz Dzīvotņu direktīvas 4.panta 5.punktu.  
 
Attiecībā uz Dzīvotņu direktīvas 4.panta 2.punktu EST ir atzinusi, ka šī tiesību norma neparedz 
ņemt vērā citas prasības, kā vien tās, kuras attiecas uz dabisko dzīvotņu, kā arī savvaļas floras 
un faunas aizsardzību vai tīkla Natura 2000 izveidi. Šī norma neļauj dalībvalstij atteikt sniegt 
savu piekrišanu par vienas vai vairāku teritoriju iekļaušanu Komisijas sagatavotā Kopienā 
nozīmīgo teritoriju saraksta projektā citu, nevis vides aizsardzības iemeslu dēļ.39 
 
Dzīvotņu direktīvas 4.panta 3.punkts nosaka termiņu, kādā izveidojams šā panta 2.punktā 
noteiktais saraksts.  
 
Dzīvotņu direktīvas 4.panta 4.punktā ir paredzēts dalībvalstu pienākums visām Kopienā 
nozīmīgajām sarakstā iekļautajām teritorijām piešķirt īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 
statusu. 
 
Attiecībā uz Dzīvotņu direktīvas 4.panta 5.punktu EST ir atzinusi, ka aizsardzības pasākumi, 
kas paredzēti direktīvas 6.panta 2. – 4. punktā, ir saistoši tikai tām teritorijām, kuras atbilstoši 
direktīvas 4.panta 2.punkta trešajai daļai ir iekļautas sarakstā kā Kopienā nozīmīga teritorija, ko 
pieņēmusi Komisija saskaņā ar šīs direktīvas 21.pantā noteikto procedūru.40 Taču vienlaikus 
EST it atzinusi, ka teritorijās, kas var pretendēt uz Kopienā nozīmīgu teritoriju statusu un kas 
iekļautas dalībvalsts sarakstā, kurš iesniegts Komisijai, it īpaši teritorijās, kurās sastopami 
prioritāri dabisko dzīvotņu veidi vai prioritāras sugas, dalībvalstīm atbilstoši direktīvai ir 
pienākums pieņemt piemērotus aizsardzības pasākumus, ievērojot direktīvā paredzēto 
aizsardzības mērķi, lai nodrošinātu atbilstošās ekoloģiskās intereses, kuras šīm teritorijām ir 
valstiski nozīmīgas.41 Nacionālajās tiesībās ir jābūt ieviestam attiecīgajam regulējumam.42 
Attiecībā uz plānu un projektu izvērtēšanu EST ir atzinusi, ka no Dzīvotņu direktīvas 6.panta 
3.punkta, lasot to saistībā ar šīs pašas direktīvas 4.panta 5.punktu, izriet, ka novērtējums ir 
jāveic visiem plāniem vai projektiem, kas nav tieši saistīti ar Kopienā nozīmīgu teritoriju vai 
vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem 
varētu būtiski ietekmēt šo teritoriju.43 
 

3.4.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Latvijas tiesiskajā regulējumā Dzīvotņu direktīvas 4.pants ir ieviests ar vairākām tiesību 
normām, proti, galvenokārt ar LĪADT III nodaļu, 40.pantu, 43.pantu, SBAL 1.panta 3.punktu un 
8.panta otro daļu, MK noteikumiem Nr.940 par mikroliegumiem, MK noteikumiem Nr.153 par ES 
prioritārajām sugām, MK noteikumiem Nr.421 par biotopu sarakstu un MK noteikumiem Nr.199 
par Natura 2000 kritērijiem. Kritēriji Natura 2000 izveidošanai Latvijā ir noteikti ar MK 
noteikumiem Nr.199 par Natura 2000 kritērijiem un LĪADT 43.pantu. Procedūra, kādā 
izveidojamas aizsargājamās teritorijas, noteikta LĪADT III nodaļā, 43.pantā, SBAL 1.panta 
3.punktā un 8.panta otrajā daļā, MK noteikumus Nr.940 par mikroliegumiem un MK noteikumos 
Nr.199 par Natura 2000 kritērijiem. Kārtība, kādā aizsargājamās teritorijas tiek likvidētas, 
noteikta LĪADT 40.pantā. Savukārt Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un 
biotopu saraksts noteikts ar MK noteikumiem Nr.153 par ES prioritārajām sugām. Lai gan 
Dzīvotņu direktīvas 4.pants formāli ir ieviests, pēc ziņojuma autoru ieskatiem, tas nav izdarīts 
precīzi. 
 
Natura 2000 tīkls ir izveidots. Arī Latvijā virkne teritoriju ir noteiktas kā aizsargājamas un ir daļa 
no kopējā Natura 2000 tīkla. Tomēr līdz ar šā tīkla izveidošanu dalībvalstu pienākumi Dzīvotņu 
direktīvas 4.panta ieviešanā neizbeidzas. Pēc ziņojuma autoru ieskatiem, Dzīvotņu direktīvas 
4.pants nav pilnīgi ieviests turpmāk norādīto apsvērumu dēļ. 
 
Pirmkārt, nav saprotama MK noteikumu Nr.199 par Natura 2000 kritērijiem 2.3.punkta sasaiste 
ar Dzīvotņu direktīvas III pielikuma ieviešanu. Iepazīstoties ar MK noteikumu Nr.199 par Natura 
2000 kritērijiem 2.3.punktu, var nākties secināt, ka viens no kritērijiem, lai teritoriju vispār 

38 EST 2013.gada 11.aprīļa sprieduma lietā C-258/11 23.punkts. 
39 EST 2010.gada 14.janvāra sprieduma lietā C-226/08 33.punkts. 
40 EST 2006.gada 14.janvāra sprieduma lietā C-399/14 32.punkts.  
41 EST 2005.gada 13.janvāra sprieduma lietā C-117/03 30.punkts 
42 EST 2002.gada 5.decembra spriedums lietā C-324/01. 
43 EST 2012.gada 21.jūnija sprieduma lietā C-177/11 20. un 21.punkts. 
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izvērtētu kā tādu, kurai varētu būt nepieciešama aizsardzība atbilstoši Dzīvotņu direktīvai, ir tas, 
ka šī teritorija jau ir noteikta kā valsts nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija vai 
mikroliegums. Šāds kritērijs Dzīvotņu direktīvas III pielikumā nav paredzēts, tomēr tika ietverts 
tādēļ, lai vēl pirms Eiropas Komisijas lēmuma nodrošinātu attiecīgās teritorijas aizsardzību. 
Tāpat Dzīvotņu direktīvas III pielikums neparedz tādu kritēriju, kāds noteikts ar MK noteikumu 
Nr.199 par Natura 2000 kritērijiem 2.4.punktu – saskaņošanu ar vietējo pašvaldību. Abi minētie 
punkti ir saglabājami normatīvajos aktos, tomēr tie nav kritēriji attiecīgas teritorijas izveidei, bet 
gan procedūru regulējoši noteikumi, ja izpildās citi nosacījumi par dabas vērtību aizsardzību.  
 
Otrkārt, Latvijas normatīvie akti neparedz skaidru un efektīvu regulējumu tam, kā nekustamā 
īpašuma īpašnieks var ierosināt zemes gabala svītrošanu no īpaši aizsargājamu teritoriju 
saraksta. Personai ir tiesības iesniegt priekšlikumu, tomēr tas neuzliek pienākumu veikt 
nekādas konkrētas darbības. Vēršanās tiesā par attiecīgo tiesību aktu, kas ierobežo personu, 
varētu būt jau nokavēta vai pārāk laikietilpīga. Tiesvedība Satversmes tiesā par šādu jautājumu 
būtu neadekvāta šīs tiesas statusa un pieteikuma augsto prasību dēļ (ierosina lietu tikai 
apmēram 10 procentos gadījumu). Tā vietā likumā valstij būtu jāparedz noteikti pienākumi 
rīcībai, saņemot šādu priekšlikumu, kurš atbilstu noteiktām likumā definētām prasībām.   
 
Jāatgādina, ka EST ir noteikusi, ka dalībvalstīm ir pienākums ierosināt Komisijai svītrot no 
saraksta Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstā ietvertu teritoriju, ja dalībvalsts iestādes ir 
saņēmušas šajā teritorijā iekļauta zemesgabala īpašnieka lūgumu, kurā pamatota vides 
degradēšanās šajā teritorijā, ar nosacījumu, ka šis lūgums ir balstīts uz apstākli, ka minētā 
teritorija vairs neatgriezeniski nevar veicināt dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību vai Natura 2000 tīkla izveidi, kā arī šādas sekas ir dabiskas attīstības sekas, nevis 
apzināta darbība, kuras gadījumā jārīkojas saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6.panta noteikumiem 
(sk. arī VII. nodaļu). Šobrīd spēkā esošais regulējums paredz samērā precīzu kārtību attiecībā 
uz mikrolieguma precizēšanu vai tā statusa atcelšanu (MK noteikumu Nr.940 par 
mikroliegumiem VI nodaļa), taču attiecībā uz citu īpaši aizsargājamo teritoriju svītrošanu no 
īpaši aizsargājamu teritoriju saraksta tas nav konstatējams. LĪADT 13.panta ceturtā daļa un 
40.pants nevar tikt atzīti par atbilstošiem tai procedūrai, kāda ir paredzēta šāda zemes gabala 
ietveršanai īpaši aizsargājamo teritoriju sarakstā (EST ir norādījusi, ka abām procedūrām ir 
jābūt saskanīgām) un neatspoguļo to, kā zemes īpašnieks var panākt zemes gabala svītrošanu 
no Natura 2000 tīkla, proti, kādi dokumenti jāiesniedz, un kādām jābūt valsts institūcijas 
darbībām noteiktā termiņā. Zemes īpašniekam ir jābūt tiesiskiem instrumentiem, lai iebilstu pret 
iestāžu bezdarbību; nepieciešama administratīvās tiesas kontrole.  
 
Treškārt, gan MK noteikumu Nr.199 par Natura 2000 kritērijiem 2.punkts, gan šo noteikumu 
5.punkts ir formulēts tā, ka Latvijai ir rīcības brīvība noteikt kādu teritoriju par Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju. Dzīvotņu direktīvā ir noteikti kritēriji, kurus ņem vērā, gatavojot 
valsts priekšlikumus, kas pēc būtības ievērojami sašaurina valsts rīcības brīvību, kas jāņem 
vērā praktiskas piemērošanas gadījumā. Savukārt, ja pastāv pamats, lai kādu teritoriju no 
Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju svītrotu, dalībvalstij būtu jāorganizē procedūra 
šādas teritorijas svītrošanai no attiecīgā saraksta. Lai arī mikroliegums nodrošinātu pietiekamu 
aizsardzību bez Natura 2000 aizsardzības statusa, tomēr jebkurā gadījumā Dzīvotņu direktīvas 
4.pants paredz pienākumu veidot Natura 2000 teritoriju, ja iestājas Dzīvotņu direktīvā noteiktie 
kritēriji.  
 

2.5. 5.pants 
1.  Izņēmuma gadījumā, kad Komisija konstatē, ka 4. panta 1. punktā minētajā valsts 
sagatavotajā sarakstā nav iekļauta teritorija, kurā sastopams prioritārs dabiskās dzīvotnes veids 
vai prioritāra suga un kuru, pamatojoties uz ticamu attiecīgo zinātnisko informāciju, Komisija 
uzskata par svarīgu, lai saglabātu minēto prioritāro dabiskās dzīvotnes veidu vai lai izdzīvotu 
minētā prioritārā suga, dalībvalsts un Komisija sāk divpusējas apspriešanās procedūru, lai 
salīdzinātu zinātniskos datus, ko katra no tām ir izmantojusi. 
2.  Ja, beidzoties apspriešanās laikposmam, kas nepārsniedz sešus mēnešus, strīds nav 
atrisināts, tad Komisija nosūta Padomei priekšlikumu par teritorijas kā Kopienā nozīmīgas 
teritorijas izvēli. 
3.  Padome vienbalsīgi pieņem lēmumu trīs mēnešos pēc dienas, kad lieta nodota izskatīšanai. 
4.  Apspriešanās laikposmā un kamēr nav pieņemts Padomes lēmums, attiecīgajai teritorijai 
piemēro 6. panta 2. punktu. 
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3.5.1. Normas skaidrojums 

Dzīvotņu direktīvas 5.pants nosaka procedūru, kādā tiek risināts jautājums par kādas teritorijas 
neatrašanos Dzīvotņu direktīvas 4.panta 1.punktā minētajā sarakstā, ja, pēc Komisijas 
ieskatiem, šai teritorija tur būtu jāatrodas. Lai gan varētu šķist, ka Dzīvotņu direktīvas 5.pants 
nav tieši ieviešams nacionālajā regulējuma, atbilstoši EST judikatūrai vismaz Dzīvotņu 
direktīvas 5.panta 4.punkts ir tieši ieviešams dalībvalstu nacionālajā regulējumā. Attiecībā uz 
Dzīvotņu direktīvas 5.panta 4.punkta saturu EST ir norādījusi, ka šī norma nosaka, ka laikā, 
kamēr norit Komisijas un dalībvalsts savstarpējā apspriešanas procedūra un tiek gaidīts 
Padomes lēmums, teritorijai, par kuru norit procedūra, ir jābūt pakļautai Dzīvotņu direktīvas 
6.panta 2.punktā noteiktajai aizsardzības shēmai.44 EST ir tieši uzsvērusi, ka nacionālajā 
regulējumā ir jābūt precīzām tiesību normām, kas tieši paredz konkrēto aizsardzības 
mehānismu.45 
 

3.5.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Šā ziņojuma autori nekonstatē, ka Latvijas normatīvajā regulējuma ir ieviests Dzīvotņu 
direktīvas 5.panta 4.punkts, kuram ir jābūt tieši ieviestam. Tas sasaucas ar iepriekš izdarīto 
secinājumu, ka jābūt dabas vērtību pagaidu aizsardzības pasākumiem laikā, kamēr tiek veikta 
attiecīgās teritorijas izpēte. 
 

2.6. 6.pants 
1.  Attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
aizsardzības pasākumus, attiecīgā gadījumā tajos iekļaujot atbilstīgus apsaimniekošanas 
plānus, kas izstrādāti īpaši šīm teritorijām vai iekļauti citos attīstības plānos, kā arī atbilstīgus 
normatīvus, administratīvus vai līgumiskus pasākumus, kuri atbilst šajās teritorijās sastopamo I 
pielikuma dabisko dzīvotņu veidu un II pielikuma sugu ekoloģiskajām prasībām. 
2.  Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās novērstu 
dabisko dzīvotņu un sugu dzīvotņu noplicināšanos, kā arī lai novērstu traucējumu, kas skar 
sugas, kuru dēļ noteikta attiecīgā teritorija, ja šāds traucējums varētu būt nozīmīgs attiecībā uz 
šīs direktīvas mērķiem. 
3.  Visos plānos vai projektos, kas nav tieši saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās 
apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem varētu būtiski 
ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības 
mērķus. Ņemot vērā novērtējuma atzinumus par ietekmi uz minēto teritoriju, un saskaņā ar 4. 
punkta noteikumiem, kompetentā valsts iestāde piekrīt plāna vai projekta īstenošanai tikai tad, 
ja tā ir pārliecinājusies, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība, un vajadzības 
gadījumā noskaidrojusi plašas sabiedrības viedokli. 
4.  Ja, neņemot vērā negatīvu vērtējumu saistībā ar ietekmi uz teritoriju, alternatīvu risinājumu 
trūkuma dēļ plāns vai projekts tomēr ir jāīsteno sevišķi svarīgu sabiedrības interešu labā, kas 
ietver arī sociāla un ekonomiska rakstura intereses, tad dalībvalsts veic visus vajadzīgos 
kompensācijas pasākumus, lai nodrošinātu Natura 2000 tīkla kopējās vienotības aizsardzību. 
Dalībvalsts informē Komisiju par pieņemtajiem kompensācijas pasākumiem. 
Ja attiecīgajā teritorijā sastopams prioritārs dabiskās dzīvotnes veids un/vai prioritāra suga, tad 
vienīgie pieņemamie argumenti ir tie, kas saistīti ar veselības aizsardzību vai sabiedrības 
drošību, videi primāri svarīgām labvēlīgām pārveidēm vai, pēc Komisijas atzinuma, citām sevišķi 
svarīgām sabiedrības interesēm. 
 

3.6.1. Normas skaidrojums  
Dzīvotņu direktīvas 6.pants tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajiem šīs direktīvas pantiem. 
Kā redzams no panta uzbūves, tas paredz dalībvalstīm noteikt vairākus pienākumus, tos 
nosacīti sadalot pa blokiem. Panta 1.punkts nosaka dalībvalstu pienākumu noteikt vajadzīgos 
aizsardzības pasākumus, kas izstrādāti īpaši šīm teritorijām, kā arī ieviest citus atbilstīgus 
pasākumus šajās teritorijās sastopamo I pielikuma dabisko dzīvotņu veidu un II pielikuma sugu 
ekoloģiskajām prasībām. Dzīvotņu direktīvas 6.panta 2. – 4.punkts paredz dalībvalstīm virkni 
pienākumu un specifisku procedūru, lai nodrošinātu, kā izriet arī no šīs direktīvas 2.panta 
2.punkta, dabisko dzīvotņu un it sevišķi īpaši aizsargājamas dabas teritoriju saglabāšanu vai 
attiecīgā gadījumā atjaunošanu labvēlīgas aizsardzības statusā.46  
 

44 EST 2003.gada 20.marta sprieduma lietā C-143/02 12.punkts.  
45 EST 2003.gada 13.februāra sprieduma lietā C-75/01 30. – 35.punkts.  
46 EST 2013.gada 11.aprīļa sprieduma lietā C-258/11 36.punkts. 
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EST ir nospriedusi, ka aizsardzības pasākumi, kas paredzēti Dzīvotņu direktīvas 6.panta 2. – 
4. punktā, ir saistoši tikai tām teritorijām, kuras izvēlēto teritoriju sarakstā ir iekļautas kā Kopienā 
nozīmīgas teritorijas, tomēr vienlaikus tas nenozīmē, ka dalībvalstīm nav jāaizsargā teritorijas, 
tiklīdz saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 4.panta 1.punktu tās iekļautas dalībvalsts sarakstā, ko 
iesniedz Komisijai kā teritorijas, kas var pretendēt uz Kopienā nozīmīgas teritorijas statusu.47 
Panta 2.punkts paredz pienākumu novērst dabisko dzīvotņu un sugu dzīvotņu noplicināšanos 
un novērst traucējumus sugām, kuru dēļ noteikta attiecīgā teritorija. Savukārt panta 3. un 
4.punkts nosaka vairāk procesuālas dabas noteikumus, kas cita starpā ierobežo projektus ar 
iespējamu nozīmīgu ietekmi uz attiecīgajām teritorijām.  
 
Attiecībā uz Dzīvotņu direktīvas 6.panta 1.punktu EST ir atzinusi, ka šis pants ir tieši un precīzi 
ieviešams nacionālajā regulējumā.48 EST ir norādījusi, ka ar Dzīvotņu direktīvas 6.panta 
1.punktu Kopienu likumdevējs vēlējās uzlikt dalībvalstīm pienākumu veikt vajadzīgos 
aizsardzības pasākumus, kas atbilst dabisko dzīvotņu tipu un sugu, kas paredzētas direktīvas 
I un II pielikumā, vides prasībām. Šis pants nosaka pienākumu veikt vajadzīgos aizsardzības 
pasākumus, kas izslēdz jebkādu dalībvalstu rīcības brīvību šajā jomā un aprobežo iespējamās 
valsts iestāžu normatīvās un lēmumu pieņemšanas pilnvaras ar ieviešamajiem pasākumiem un 
šo pasākumu ietvaros izmantojamo metodiku.49 
 
Attiecībā uz Dzīvotņu direktīvas 6.panta 2.punktu EST ir atzinusi, ka šī tiesību norma uzliek par 
pienākumu dalībvalstīm veikt attiecīgos pasākumus, lai aizsargātu Kopienā nozīmīgās 
teritorijas. Pasākumi ir veicami gan aizsargājamās teritorijās, gan ārpus šīm teritorijām, ja tas ir 
nepieciešams, lai nodrošinātu Kopienā nozīmīgas teritorijas aizsardzību. Pants prasa 
dalībvalstīs veikt preventīvus pasākumus, lai novērstu noplicināšanos un traucējumus, ko 
varētu izraisīt kāds paredzams notikums. Attiecīgie pasākumi veicami, lai novērstu tur 
sastopamo dabisko dzīvotņu un sugu noplicināšanos. Ja dalībvalsts neizpilda šo aizsardzības 
pienākumu attiecībā uz konkrētu teritoriju, tas nebūt neattaisno šīs teritorijas svītrošanu no 
saraksta.50 Dzīvotņu direktīvas 6.panta 2.punkts ir attiecināms arī uz tādiem projektiem, kas 
atļauti pirms Dzīvotņu direktīvā paredzētais aizsardzības režīms kļūst piemērojams attiecīgajai 
teritorijai.51  
 
Dzīvotņu direktīvas 6.panta 3.punkts regulē jautājumus par tādu plānu vai projektu īstenošanas 
kārtību, kas nav tieši saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet, 
kas atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem, varētu būtiski ietekmēt minēto teritoriju. 
Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktā ir paredzēta novērtēšanas procedūra, lai ar iepriekšējas 
pārbaudes palīdzību nodrošinātu, ka atļauja īstenot plānu vai projektu, kas nav tieši saistīts ar 
konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgs tās apsaimniekošanai, bet, kas var to būtiski ietekmēt, var 
tikt izsniegta tikai tad, ja netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība.52  
 
Attiecībā uz Dzīvotņu direktīvas 6.panta 4.punktu norādāms, ka tas ir paredzēts gadījumam, ja, 
neņemot vērā negatīvu vērtējumu saskaņā ar šīs direktīvas 6.panta 3.punkta pirmo teikumu, 
alternatīvu risinājumu neesamības dēļ plāns vai projekts tomēr ir jāīsteno sevišķi svarīgu 
sabiedrības interešu labā, kas ietver arī sociāla un ekonomiska rakstura intereses.53 EST ir 
atzinusi, ka iespējamo sevišķi svarīgu sabiedrības interešu un mazāk kaitējošu alternatīvu 
risinājumu pastāvēšanas noskaidrošana faktiski prasa līdzsvarošanu ar apdraudējumu, ko 
teritorijai var radīt attiecīgais plāns vai projekts. Turklāt, lai noteiktu iespējamo veicamo 
kompensācijas pasākumu raksturu, ir precīzi jāzina attiecīgajai teritorijai radītais kaitējums.54 
Atļauja saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6.panta 4.punktu ir dodama tikai, ja ir izpildīti tajā minētie 
nosacījumi.  
 

47 EST 2006.gada 14.septembra sprieduma lietā C-244/05 35. – 39.punkts. 
48 EST 2003.gada 24.jūnija spriedums lietā C-72/02. 
49 EST 2007.gada 10.maija sprieduma lietā C-508/04 74.-90.punkti. 
50 EST 2014.gada 3.aprīļa sprieduma lietā C-301/12 32.punkts.  
51 EST 2016.gada 14.janvāra sprieduma lietā C-399/14 33.punkts.  
52 EST 2013.gada 11.aprīļa sprieduma lietā C-258/11 28.punkts. 
53 EST 2012.gada 16.februāra sprieduma lietā C-182/10 72.punkts. 
54 EST 2014.gada 15.maija sprieduma lietā C-521/12 34. – 37.punkts. 
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Vērtējot Dzīvotņu direktīvas 6.panta 3. un 4.punktu, kuri nosaka pamatprincipus, kad 
sociālekonomiskās intereses ir kā pamats atkāpties no dabas vērtību aizsardzības,55 
sociālekonomiskās intereses nav izmantojamas kā kritērijs, ja runa ir par prioritārajiem 
biotopiem un sugām; šādā gadījumā tikai veselības aizsardzība vai sabiedrības drošība ir 
noteicošais kritērijs. Ja analizējam pašas sociālekonomiskās intereses, tad svarīgi ir atzīmēt, ka 
ekonomiskie ieguvumi paši par sevi nav izšķiroši, bet tiem jānodrošina būtiskas sabiedrības 
intereses, piemēram, nevis tikai jārada papildu darba vietas vai ekonomisko aktivitāti, bet gan, 
piemēram, jāsavieno līdz šim izolētu reģionu ar citām apdzīvotām vietām, būtiski ceļot vietējo 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti.56 To apliecināja arī EST, sakot, ka tādas infrastruktūras izveidošana, 
kura ir paredzēta privātas sabiedrības administratīvā centra vajadzībām, principā nevar tikt 
uzskatīta par piederošu pie tādām sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm, kas ietver arī sociāla 
un ekonomiska rakstura intereses, šīs tiesību normas nozīmē, kuras var pamatot tāda plāna vai 
projekta īstenošanu, kas var izjaukt attiecīgās teritorijas viengabalainību.57 
 
Dzīvotņu direktīvas 6.panta 3.punktā ir noteikta novērtēšanas procedūra, kuras mērķis ir ar 
iepriekšējas kontroles palīdzību nodrošināt, lai plāns vai projekts, kas nav tieši saistīts vai 
nepieciešams konkrētās teritorijas apsaimniekošanai, bet, kas varētu būtiski ietekmēt minēto 
teritoriju, tiktu atļauts tikai tad, ja netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība.58 Šis 
nosacījums prevalē pār ekonomisko attīstību. Iestādei ir jāatsaka iesniegtā plāna vai projekta 
atļauja, ja pastāv šaubas attiecībā uz kaitīgas ietekmes uz minētās teritorijas viengabalainību 
neesamību, Dzīvotņu direktīvas 6.panta 3.punkta otrajā teikumā paredzētais kritērijs, kas ļauj 
dot piekrišanu, ietver piesardzības principu un ļauj efektīvi novērst minēto plānu vai projektu 
ietekmi uz aizsargājamo teritoriju viengabalainību. Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 1. panta “e” 
apakšpunktu dabiskas dzīvotnes aizsardzības statusu uzskata par “labvēlīgu”, it īpaši, ja tās 
dabiskās izplatības areāls un teritorijas, ko tā aizņem šā areāla robežās, ir stabilas vai 
paplašinās un pastāv, un, iespējams, ka arī tuvākajā laikā pastāvēs dzīvotnei raksturīgā 
struktūra un funkcijas, kas vajadzīgas tā ilglaicīgai uzturēšanai.59 
 
Ja pēc attiecīgas plāna vai projekta ietekmes uz teritoriju novērtēšanas, kas veikta, 
pamatojoties uz Dzīvotņu direktīvas 6.panta 3.punkta pirmo teikumu, kompetentā valsts iestāde 
secina, ka šis plāns vai projekts izraisītu pastāvīgu un neatgriezenisku prioritārā dabiskās 
dzīvotnes veida, kura saglabāšanas mērķis ir pamatots ar attiecīgās teritorijas iekļaušanu 
Kopienas nozīmes teritorijas sarakstā, pilnīgu vai daļēju zudumu, ir jāuzskata, ka šāds plāns vai 
projekts izjauks minētās teritorijas viengabalainību. Šādos apstākļos minētais plāns vai projekts 
nevar tikt atļauts, pamatojoties uz minēto noteikumu.60 
 
Iespējamo sevišķi svarīgu sabiedrības interešu un mazāk kaitējošu alternatīvu risinājumu 
pastāvēšanas noskaidrošana faktiski prasa izlīdzsvarošanu ar apdraudējumu, ko teritorijai var 
radīt attiecīgais plāns vai projekts. Turklāt, lai noteiktu iespējamo veicamo kompensācijas 
pasākumu raksturu, ir precīzi jānoskaidro minētās teritorijas apdraudējums.61 
 
EST lietā Nr. C-512/21 atbildēja, ka neatkarīgi no kompensējošiem pasākumiem tiek ietekmēta 
Natura 2000 teritorijas viengabalainība, jo šo pasākumu mērķis nav izvairīties no būtiskās 
negatīvās ietekmes, ko molīniju pļavām tieši rada autoceļu paplašināšanās, ne arī samazināt 
negatīvo ietekmi. Tomēr šādus pasākumus varētu tikt uzskatīt par kompensācijas pasākumiem, 
ja tiek izpildīti Direktīvas 6.panta ceturtajā punktā ietvertie nosacījumi. 
 
Ja, neņemot vērā negatīvu vērtējumu saskaņā ar šīs direktīvas 6.panta 3.punkta pirmo teikumu, 
alternatīvu risinājumu neesamības dēļ plāns vai projekts tomēr ir jāīsteno sevišķi svarīgu 
sabiedrības interešu labā, kas ietver arī sociāla un ekonomiska rakstura intereses, tad 
dalībvalsts veic visus kompensējošus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu Natura 2000 

55 Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites Methodological guidance on the provisions 
of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC. Pieejams: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf 
56 Nicolas de Sadeleer. The Appropriate Impact Assessment and Authorisation Requirements of Plans and Projects 
likely to have significant impacts on Natura 2000 sites. Pieejams: Environmental Law Network International. 
http://www.elni.org/fileadmin/elni/dokumente/Archiv/2013/Heft_1_2/Elni_2013-1-2_author_copy_Sadeleer.pdf 
57 Eiropas Savienības tiesas 2012.gada 16.februāra sprieduma lietā Nr. C-182/10 79.punktu. 
58 Eiropas Savienības tiesas 2012.gada 11.septembra sprieduma lietā Nr. C-43/10 110.punktu. 
59 Eiropas Savienības tiesas 2013.gada 11.aprīļa sprieduma lietā Nr. C-258/11 37. un 41.punktu. 
60 Eiropas Savienības tiesas 2013.gada 11.aprīļa sprieduma lietā Nr. C-258/11 46. – 47.punktu. 
61 Eiropas Savienības tiesas 2012.gada 16.februāra sprieduma lietā Nr. C-182/10 74.punktu. 
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tīkla kopējās vienotības aizsardzību.62 Tādējādi plāna vai projekta īstenošana ir pakļauta 
nosacījumam, ka ir jāpierāda alternatīvu risinājumu neesamība. 
 
Valsts kompetentās iestādes nevar atļaut tādu iejaukšanos, kas var ilgstoši apdraudēt tādu 
attiecīgo teritoriju ekoloģiskās īpatnības, kuru izplatības areālā ir prioritārie dabisko dzīvotņu 
veidi. It īpaši tāds ir gadījums, ja iejaukšanās rada apdraudējumu, ka attiecīgajā teritorijā notiktu 
esošā prioritārā dabisko dzīvotņu veida izzušana vai daļēja un neatgriezeniska 
noplicināšanās.63 
 
Mantisko zaudējumu novēršana, ciktāl tie ir publiska vai privāta projekta ietekmes uz vidi tiešas 
ekonomiskas sekas, ietilpst Direktīvas Nr. 85/337/EK aizsardzības mērķī. Šādi ekonomiski 
zaudējumi kā ietekmes uz vidi tiešas sekas ir jānošķir no ekonomiskiem zaudējumiem, kuru 
tiešais avots nav ietekme uz vidi un kuri tādējādi nav ietverti minētās direktīvas aizsardzības 
mērķī, kas tostarp ietver noteiktas neizdevīgas konkurences situācijas.64 
 

3.6.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā  
Dzīvotņu direktīvas 6.panta 1.punkts ieviests ar vairākiem normatīvajiem aktiem, no kuriem 
būtiskākie ir SBAL un LĪADT. Tieši šie divi normatīvie akti veido pamatu visai Dzīvotņu 
direktīvas 6.panta aizsardzības sistēmai Latvijā. Dzīvotņu direktīvas 6.panta 1.punktā norādītie 
direktīvas I pielikumā minēto dabisko dzīvotņu un II pielikumā minēto sugu uzskaitījums ieviests 
ar MK noteikumiem Nr.153 par ES prioritārajām sugām, kuros noteikti Latvijā sastopamie 
Eiropas Savienības prioritārās sugas un biotopi, arī ar MK noteikumiem Nr.421 par biotopu 
sarakstu un MK noteikumiem Nr.396 par īpaši aizsargājamo sugu sarakstu.  
 
Atbilstoši LĪADT ir noteikti aizsargājamo teritoriju izveidošanas, aizsargāšanas un 
apsaimniekošanas pamatnoteikumi. LĪADT izdala šādas aizsargājamo teritoriju kategorijas ar 
atšķirīgu izveidošanas kārtību un aizsardzības režīmu: 

- dabas rezervāti (LĪADT 3.pants); 
- nacionālie parki (LĪADT 4.pants); 
- biosfēras rezervāti (LĪADT 4.1 pants); 
- dabas parki (LĪADT 5.pants); 
- dabas pieminekļi (LĪADT 6.pants); 
- dabas liegumi (LĪADT 7.pants); 
- aizsargājamās jūras teritorijas (LĪADT 7.1 pants); 
- aizsargājamo ainavu apvidi (LĪADT 8.pants). 

 
Dabas rezervātus, nacionālos parkus un biosfēras rezervātus izveido Saeima ar attiecīgu 
likumu, bet aizsargājamo ainavu apvidus, dabas liegumus, dabas parkus, aizsargājamās jūras 
teritorijas un dabas pieminekļus izveido Ministru kabinets vai atsevišķos gadījumos – 
pašvaldības (LĪADT 13.panta pirmā, otrā un trešā daļa). Pieņemot lēmumu par aizsargājamās 
teritorijas izveidošanu, kā arī teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas vai aizsardzības režīma 
izmaiņām, ņem vērā tās pašvaldības atzinumu, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts 
izveidot aizsargājamo teritoriju vai atrodas aizsargājamā teritorija (LĪADT 12.panta ceturtā daļa). 
LĪADT pielikumā ietverts Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju saraksts, bet LĪADT 
42.pants paredz arī veidot teritorijas, kas ir kā starptautiski aizsargājamo dabas teritoriju tīkla 
sastāvdaļa.  
 
Aizsargājamo teritoriju saglabāšana un tajos noteiktais aizsardzības režīms ir regulēts vairākos 
līmeņos: 

- LĪADT, kas ietver vispārīgu regulējumu attiecībā uz visu aizsargājamo teritoriju 
saglabāšanu un paredz deleģējumu aizsargājamo teritoriju aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu izstrādei (LĪADT IV nodaļa); 

- Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kuri paredz gan 
noteikumus, kas piemērojami visās aizsargājamajās teritorijās (1.nodaļa), gan arī 
noteikumus, kas piemērojami katrai no aizsargājamo teritoriju kategorijām (2. – 
8.nodaļa); 

62 Eiropas Savienības tiesas 2012.gada 11.septembra sprieduma lietā Nr. C-43/10 119.punktu. 
63 Eiropas Savienības tiesas 2013.gada 11.aprīļa sprieduma lietā Nr. C-258/11 43.punktu. 
64 Eiropas Savienības tiesas 2013.gada 14.marta sprieduma lietā Nr. C-420/11 36.punktu. 
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- individuālajos aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumos, kas 

tiek izdoti kā Ministru kabineta noteikumi, vai pašvaldību saistošie noteikumi un attiecas 
uz konkrētu aizsargājamo teritoriju; 

- aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānos, kas attiecas uz konkrētu 
aizsargājamo teritoriju un kuriem ir ieteikuma raksturs. 

 
Ārpus aizsargājamajām teritorijām, kā arī aizsargājamās teritorijās, ja kāda no funkcionālajām 
zonām to nenodrošina, var tikt izveidoti mikroliegumi, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo sugu 
vai biotopu aizsardzību (SBAL 1.panta 3.punkts un 8.panta otrā daļa). Noteikumi par 
mikroliegumu izveidošanu un apsaimniekošanu precizēti ar MK noteikumiem Nr.940 par 
mikroliegumiem. 
 
Visbeidzot, SBAL 17.pants noteic: ja kādai sugai vai biotopam ir nepieciešami īpaši 
aizsardzības pasākumi, attiecīgās sugas vai biotopa aizsardzību nodrošina saskaņā ar 
aizsardzības plānu. Sugu un biotopu aizsardzības plānus apstiprina par vides aizsardzību 
atbildīgais ministrs. Latvijā līdz šim ir tikuši izstrādāti vairāki šādi plāni.65 
 
Ievērojot minēto, šā pētījuma autori uzskata, ka normatīvajā līmenī Dzīvotņu direktīvas 6.panta 
1.punkts ir ticis ieviests nacionālajā regulējumā. 
 
Dzīvotņu direktīvas 6.panta 2.punkts ieviests ar tiem normatīvajiem aktiem, ar kuriem ieviests 
Dzīvotņu direktīvas 6.panta 1.punkts, tai skaitā ar SBAL 17.pantu, kas pieļauj atsevišķai sugai 
vai biotopam noteikt īpašus aizsardzības pasākumus.  
 
Dzīvotņu direktīvas 6.panta 3.punkts ieviests ar LĪADT 43.panta ceturto daļu, piekto daļu, 
desmito daļu, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.1 pantu, 20.panta sesto daļu un 
septīto daļu, 23.5 panta 7.1, 7.2 un 7.3 daļu un MK noteikumiem Nr.300 par ietekmi uz Natura 
2000. 
 
Dzīvotņu direktīvas 6.panta 4.punkts ieviests ar LĪADT 43.panta sesto līdz desmito daļu, LĪADT 
44.pantu, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 panta 7.3 daļu, Ministru kabineta 
2006.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.594 “Noteikumi par kritērijiem, pēc kuriem nosakāmi 
kompensējošie pasākumi Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklam, 
to piemērošanas kārtību un prasībām ilgtermiņa monitoringa plāna izstrādei un ieviešanai” un ar 
MK noteikumiem Nr.300 par ietekmi uz Natura 2000. 
 
Latvijā normatīvos aktos netiek skaidri nodalītas Dzīvotņu direktīvas 6.panta 3. un 4.punkta 
piemērošanas atšķirības. Ja 6.panta 3.punkts pieļauj īstenot kādu plānu vai projektu, ja netiek 
izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība, tad 6.panta 4.punkts pieļauj īstenot šādu plānu vai 
projektu pat, ja tiek izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība, ciktāl tiek veikti kompensējoši 
pasākumi un ciktāl tas ir pamatots ar sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm, kas ietver arī 
sociāla un ekonomiska rakstura intereses. 
 
Tāpat netiek skaidri nodalītas Dzīvotņu direktīvas 6.panta 4.punkta pirmās daļas un otrās daļas 
atšķirības. Atbilstoši Dzīvotņu direktīvas 6.panta 4.punkta otrajai daļai kāda plāna vai projekta 
īstenošana, ja tas skar prioritāru dabiskās dzīvotnes veidu vai prioritāru sugu, ir pieļaujama 
izņēmuma gadījumos, galvenokārt, lai aizsargātu veselību un sabiedrības drošību. 
 
Lai gan minētās atšķirības var tikt ņemtas vērā tiesību piemērošanā, izvērtējot ietekmi uz 
attiecīgajām teritorijām atbilstoši MK noteikumiem Nr.300 par ietekmi uz Natura 2000, precīzi 
ieviešot Dzīvotņu direktīvas 6.pantu, tām būtu skaidri jāparādās normatīvos aktos. 
 
Latvijā attiecībā uz nacionālajām vides vērtībām, kuru aizsardzībai tiek izveidotas īpašas 
aizsardzības dabas teritorijas kā dabas rezervāti, dabas parki un mikroliegumi, nav skaidrs, kad 
priekšroka ir dodama vides interesēm un kad citām interesēm. Tāpat nepastāv arī tāds sugu un 
dzīvotņu dalījums, kas ļautu gradēt, kuros gadījumos nelabvēlīga ietekme uz vidi būtu 
attaisnojama ekonomisku un kuros gadījumos tikai būtisku interešu dēļ. Tomēr tiesiskās 
noteiktības nolūkos šādam regulējumam būtu jāpastāv, un līdzīgi kā tas ir Eiropas Savienības 

65 Pieejams: http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/sugu_un_biotopu_aizsardzibas_plani/  
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tiesībās, būtu jānosaka nosacījumi, kad var tikt īstenots noteikts plāns vai projekts, neskatoties 
uz nelabvēlīgu ietekmi uz vidi (kompensējoši pasākumi, svarīgas sabiedrības intereses utt.). 
Tā kā attiecīgo jautājumu neregulē Eiropas Savienības tiesības, Latvijai ir piešķirama plaša 
rīcības brīvība izvēlēties atbilstošākos risinājumus.  
 
3.7. 7.pants 
No šīs direktīvas 6. panta 2., 3. un 4. punkta izrietošās saistības aizstāj visas saistības, kas izriet 
no Direktīvas 79/409/EEK 4. panta 4. punkta pirmā teikuma un kas attiecas uz teritorijām, kuras 
klasificētas saskaņā ar minētās direktīvas 4. panta 1. punktu vai līdzīgā veidā atzītas saskaņā ar 
4. panta 2. punktu, jaunajām saistībām stājoties spēkā ar šīs direktīvas ieviešanas datumu vai 
ar tādas klasifikācijas vai atzīšanas datumu, ko dalībvalsts veic saskaņā ar Direktīvu 
79/409/EEK, ja pēdējais ir vēlāks datums. 
 

3.7.1. Normas skaidrojums  
No Dzīvotņu direktīvas 7.panta izriet, ka attiecīgie nosacījumi attiecas arī uz teritorijām, kas 
noteiktas putnu aizsardzībai saskaņā ar Putnu direktīvu. Arī Dzīvotņu direktīvas 7.pants ir 
ieviešamas nacionālajā regulējumā, paredzot precīzu regulējumu konkrētajā jomā.66 
 

3.7.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Dzīvotņu direktīvas 7.pants ieviešams, precīzi ieviešot Dzīvotņu direktīvas 6.panta 2. – 
4.punktu. Tādēļ, aplūkojot Dzīvotņu direktīvas 7.panta ieviešanu, jāapskata šā ziņojuma sadaļa 
par Dzīvotņu direktīvas 6.panta ieviešanu.  
 
3.8. 8.pants 
1.  Papildus priekšlikumiem par teritorijām, kas var tikt izvirzītas noteikšanai par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām un kur atrodami prioritāri dabisko dzīvotņu veidi un/vai 
prioritāras sugas, attiecīgā gadījumā dalībvalstis nosūta Komisijai savas aplēses sakarā ar 
Kopienas līdzfinansējumu, ko tās uzskata par vajadzīgu, lai varētu izpildīt savas saistības 
saskaņā ar 6. panta 1. punktu. 
2.  Pēc vienošanās ar katru attiecīgo dalībvalsti Komisija attiecībā uz tām Kopienā nozīmīgām 
teritorijām, saistībā ar kurām tiek lūgts līdzfinansējums, nosaka pasākumus, kas ir svarīgi, lai 
prioritāros dabisko dzīvotņu veidus un prioritārās sugas attiecīgajās teritorijās saglabātu vai 
atjaunotu labvēlīgā aizsardzības statusā, kā arī nosaka kopējās šo pasākumu īstenošanas 
izmaksas. 
3.  Komisija pēc vienošanās ar attiecīgajām dalībvalstīm izvērtē finansējumu, tostarp arī 
līdzfinansējumu, kas vajadzīgs 2. punktā minēto pasākumu ieviešanai, cita starpā ņemot vērā 
prioritāro dabisko dzīvotņu veidu un/vai prioritāro sugu koncentrāciju dalībvalsts teritorijā, kā arī 
relatīvo apgrūtinājumu saistībā ar vajadzīgajiem pasākumiem. 
4.  Atbilstīgi 2. un 3. punktā minētajam izvērtējumam Komisija, ņemot vērā attiecīgajos Kopienas 
instrumentos paredzētās un pieejamās finansējuma iespējas un saskaņā ar 21. pantā noteikto 
procedūru, pieņem prioritārās rīcības plānu pasākumiem, kuri saistīti ar līdzfinansējumu, ko 
saņem pēc tam, kad teritorijas statuss ir noteikts saskaņā ar 4. panta 4. punktu. 
5.  Pasākumus, kas rīcības plānā nav iekļauti līdzekļu trūkuma dēļ, kā arī tos, kuri ir iekļauti 
iepriekš minētajā rīcības plānā, bet kuriem nav piešķirts vajadzīgais līdzfinansējums vai arī tas 
piešķirts tikai daļēji, izskata atkārtoti, to veicot saskaņā ar 21. pantā izklāstīto procedūru un 
piemērojoties rīcības plāna pārskatīšanas procesam, kas notiek reizi divos gados, un vienlaikus 
dalībvalstis var atlikt minētos pasākumus līdz šādai pārskatīšanai. Minētajā pārskatīšanā 
vajadzības gadījumā ņem vērā attiecīgās teritorijas stāvokļa izmaiņas. 
6.  Teritorijās, kur atlikta no līdzfinansējuma atkarīgu pasākumu īstenošana, dalībvalstis atturas 
no jebkādiem jauniem pasākumiem, kas varētu izraisīt minēto teritoriju noplicināšanu. 
 

3.8.1. Normas skaidrojums 
Dzīvotņu direktīvas 8.pants nosaka, ka papildus priekšlikumiem par teritorijām, kas var tikt 
izvirzītas noteikšanai par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, valstis nosūta Eiropas 
Komisijai arī savas aplēses sakarā ar nepieciešamo līdzfinansējumu, lai tās varētu izpildīt 
nepieciešamos aizsardzības pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Eiropas Komisija 
tās izvērtē, nosaka nepieciešamos aizsardzības pasākumus, kā arī piešķir līdzfinansējumu, cik 
tas vien ir iespējams, lai šos aizsardzības pasākumus veiktu. Attiecībā uz Dzīvotņu direktīvas 
8.pantu EST vēl nav pieņēmusi nevienu spriedumu. 

66 EST 2002.gada 5.decembra sprieduma lietā C-324/01 23. – 28.punkts. 
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3.8.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Pants, kas regulē dalībvalsts un Eiropas Komisijas attiecības, nav ieviešams. Kompensāciju 
izmaksa īpašniekiem izriet no vairākiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā likuma “Par 
kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās”. Tā var tikt 
piešķirta par jebkurām darbībām, kuras nepieciešamas, lai varētu nodrošināt labvēlīgas 
aizsardzības statusu attiecīgai teritorijai, piemēram, priekš dabas aizsardzības plāna izstrādes. 
Finansējums pasākumu veikšanai var nākt no dažādiem avotiem, piemēram, Eiropas 
Savienības fondiem, Lauku atbalsta dienesta apsaimniekotiem finanšu atbalsta pasākumiem, 
valsts budžeta finansējuma utt.  
 
3.9. 9.pants 
Komisija saskaņā ar 21. pantā izklāstīto procedūru regulāri pārskata Natura 2000 tīkla nozīmi 2. 
un 3. pantā izklāstīto mērķu sasniegšanā. Šajā sakarā var lemt par īpaši aizsargājamas dabas 
teritorijas svītrošanu no šādu teritoriju saraksta, ja to attaisno dabiska attīstība, kas novērota 
saistībā ar 11. pantā paredzētajiem uzraudzības pasākumiem. 
 

3.9.1. Normas skaidrojums  
Dzīvotņu direktīvas 9.pants nosaka Komisijas pienākumu regulāri pārskatīt Natura 2000 tīkla 
nozīmi 2. un 3. pantā izklāstīto mērķu sasniegšanā. Vienlaikus EST ir atzinusi, ka šī norma 
kopsakarā ar Dzīvotņu direktīvas 4.panta 1.punktu un 11.pantu arī uzliek par pienākumu 
dalībvalstīm ierosināt Komisijai īpaši aizsargājamas dabas teritorijas svītrošanu no šādu 
teritoriju saraksta, ja kāda persona to prasa un tam ir pamats. Izvērtējums ir jāveic vienmēr. 
Saraksta pielāgošana, ko dalībvalstis ierosina Komisijai saskaņā ar šīs pašas direktīvas 4.panta 
1.punktu, var ietvert sarakstā iekļautas teritorijas svītrošanu, kas, tā kā nepastāv īpaši 
noteikumi, ir jāveic atbilstoši tādai pašai procedūrai, kāda ir noteikta teritorijas iekļaušanai 
minētajā sarakstā. Šajā sakarā EST ir atzinusi, ka dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir 
jāierosina Komisijai sarakstā iekļautas teritorijas svītrošana no saraksta, ja šīs iestādes ir 
saņēmušas šajā teritorijā iekļauta zemesgabala īpašnieka lūgumu, kurā apgalvota vides 
degradēšanās šajā teritorijā, ar nosacījumu, ka šis lūgums ir balstīts uz apstākli, ka, neraugoties 
uz šīs direktīvas 6. panta 2. – 4. punkta noteikumu ievērošanu, minētā teritorija ir 
neatgriezeniski degradēta un vairs nevar veicināt dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību vai Natura 2000 tīkla izveidi.67 
 

3.9.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
LĪADT 13.panta ceturtā daļā ir noteikts, ka attiecīgo teritoriju robežas var mainīt, ja zinātniskie 
pētījumi, monitoringa dati vai apsaimniekošanas pasākumu monitorings to apliecina.  
 
Šobrīd spēkā esošais regulējums (LĪADT 13.panta ceturtā daļa, 40.pants) nevar tikt atzīts par 
atbilstošu tai procedūrai, kāda ir paredzēta šāda zemes gabala ietveršanai īpaši aizsargājamo 
teritoriju sarakstā (EST ir norādījusi, ka abām procedūrām ir jābūt saskanīgām) un neatspoguļo 
to, kā zemes īpašnieks var panākt zemes gabala svītrošanu no Natura 2000 tīkla. Par to plašāk 
argumentēts šī ziņojuma 3.4.1. un 3.4.2 sadaļā.  
 
3.10. 10.pants 
Ja dalībvalstis uzskata par vajadzīgu, tad zemes izmantošanas plānošanas un attīstības politikā, 
un jo īpaši, lai uzlabotu Natura 2000 tīkla ekoloģisko vienotību, tās cenšas sekmēt to ainavas 
iezīmju apsaimniekošanu, kas ir būtiski svarīgas savvaļas faunai un florai. 
Šādas iezīmes ir tās, kuras saskaņā ar savu lineāro un nepārtraukto struktūru (piemēram, upes, 
to krasti vai tradicionālās lauku robežu veidošanas sistēmas) vai, pamatojoties uz faktu, ka tās 
kalpo kā līdzeklis mērķa sasniegšanai (piemēram, dīķi vai nelielas mežu audzes), ir svarīgas 
savvaļas sugu migrācijā, izplatībā un vairošanās procesā. 
 

3.10.1. Normas skaidrojums  
Dzīvotņu direktīvas 10.pants nosaka dalībvalstu tiesības zemes izmantošanas plānošanas un 
attīstības politikā, un īpaši, lai uzlabotu Natura 2000 tīkla ekoloģisko vienotību, sekmēt to 
ainavas iezīmju apsaimniekošanu, kas ir būtiski svarīgas savvaļas faunai un florai. Lai gan 
pants formulēts tā, kā paredzētu brīvu dalībvalsts izvēli šo tiesību normu ieviest vai neieviest, 

67 EST 2014.gada 3.aprīļa sprieduma lietā C-301/12 25. – 26.punkts un 36.punkts. 
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atbilstoši EST praksei arī šai tiesību normai ir jābūt tieši un precīzi ieviestai nacionālajā 
regulējumā. Šādam regulējumam ir jāpastāv.68 
 

3.10.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Dzīvotņu direktīvas 10.pants ir ieviests. Atsauces uz to, ka, veicot zemes izmantošanas 
plānošanas un attīstības darbus, jāievēro aizsargājamo teritoriju izvietojums un to izmantošanas 
un aizsardzības noteikumi, ir ietvertas vairākās LĪADT tiesību normās, piemēram, LĪADT 
4.1pantā, 8.pantā, 13.pantā un 21.pantā. Tomēr šobrīd visprecīzāk Dzīvotņu direktīvas 10.panta 
pienākumu var izpildīt, izstrādājot tematiskos plānojumus, kuru izstrādes process konkretizēts 
ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu. Teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka, ka 
tematiskais plānojums ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā atbilstoši plānošanas 
līmenim risināti specifiski jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību (piemēram, 
transporta infrastruktūra, veselības aprūpes iestāžu un izglītības iestāžu izvietojums) vai 
specifisku tematu (piemēram, inženiertīklu izvietojums, ainaviski vērtīgas teritorijas un riska 
teritorijas) (likuma 1.panta 5.punkts). Teritorijas attīstības plānošanas likuma 32.pants noteic, ka 
visos teritorijas attīstības plānošanas līmeņos var izstrādāt tematiskos plānojumus, kuru 
darbības termiņu nosaka institūcija, kas apstiprina attiecīgo tematisko plānojumu. Tematiskos 
plānojumus ievēro, izstrādājot citus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Tāpat jāņem 
vērā, ka Ministru kabinets ir izdevis 2013.gada 30.aprīļa noteikumus Nr.240 “Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, kuru 12.nodaļa “Ainavu 
aizsardzība un plānošana” paredz, ka teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā var noteikt 
ainaviski vērtīgās teritorijas, kuras attēlo grafiskajā daļā. Līdz ar to secināms, ka Latvijas 
normatīvajos aktos ir ietverts regulējums, kas ļauj izpildīt Dzīvotņu direktīvas 10.panta prasības.  
 
Apskatot jautājumu par ainavas apsaimniekošanas pasākumiem kā Natura 2000 tīkla 
ekoloģiskās vienotības uzlabošanas rīku valsts teritorijas attīstības plānošanas politikas jomā, 
nepieciešams uzsvērt, ka savvaļas florai un faunai būtiski svarīgas ainavas iezīmes, kas 
minētas pantā, būtībā ir “ekoloģisko koridoru” tīkla veidošana, tajā ieslēdzot kā aizsargājamas 
teritorijas, tā arī citas teritorijas, kurās ir sugu migrācijai piemēroti apstākļi. Tādējādi var tik 
mazināta nelabvēlīgā ietekme, ko uz sugu populācijām (sugu dzīvotnēm) un biotopiem 
(dabiskajām dzīvotnēm) atstāj ainavu fragmentācija. Savukārt ainaviski vērtīgu teritoriju 
noteikšana pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā galvenokārt ir saistīta ar 
Eiropas ainavu aizsardzības konvencijas prasību izpildi, kas ekoloģisko „koridoru” jautājumu 
pamatā nerisina. Vēl mazākā mērā tas risināts LĪADT normās.  
 
3.11. 11.pants 
Dalībvalstis veic 2. pantā minēto dabisko dzīvotņu un sugu aizsardzības statusa uzraudzību, 
īpašu uzmanību pievēršot prioritārajiem dabisko dzīvotņu veidiem un prioritārajām sugām. 
 

3.11.1. Normas skaidrojums 
Dzīvotņu direktīvas 11.pants paredz dalībvalstu pienākumu noteikt aizsardzības statusa 
uzraudzības pasākumus direktīvas 2.pantā minētajām dabiskajām dzīvotnēm un sugām, īpašu 
uzmanību pievēršot prioritārajiem dabisko dzīvotņu veidiem un prioritārajām sugām.  
 
EST attiecībā uz šo tiesību normu ir īpaši uzsvērusi, ka pienākums veikt monitoringu ir būtisks, 
lai nodrošinātu Dzīvotņu direktīvas lietderīgu iedarbību, un ka tas būtu jātransponē skaidri un 
precīzi. Tas vien, ka praksē monitorings tiek veikts, nav pietiekami, lai atzītu šīs normas 
transponēšanas pareizību.69 Šai uzraudzības sistēmai ir jānodrošina ne vien tas, lai aizsardzība 
tiktu nodrošināta visām dabiskajām dzīvotnēm un sugām, kam tas ir nepieciešams, bet arī, lai 
pārliecinātos, vai nepastāv pamats ierosināt Komisijai Kopienas nozīmes teritoriju sarakstu 
papildināt vai no Kopienas nozīmes teritorijas saraksta svītrot tādu teritoriju, kura, ievērojot 
direktīvas nosacījumus, ir neatgriezeniski degradēta un vairs nevar veicināt dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību vai Natura 2000 tīkla izveidi.70  
 

3.11.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Vairākas tiesību normas paredz valsts pienākumu veikt monitoringa un kontroles pasākumus. 
LĪADT 32.1 pants nosaka Dabas aizsardzības pārvaldes pienākumu organizēt un koordinēt 

68 EST 2003.gada 24.jūnija sprieduma lietā C-72/02 17.punkts.  
69 EST 2005.gada 20.oktrobra spriedumā lietā C-6/04 26.punkts, kā arī 63. – 69.punkts. 
70 EST 2014.gada 3.aprīļa sprieduma lietā C-301/12 36.punkts.  
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aizsargājamo teritoriju monitoringu. SBAL 5.panta 8.punkts un 21.pants noteic: lai kontrolētu 
sugu un biotopu aizsardzību, veicams pastāvīgs monitorings un citi pētījumi, lai iegūtu 21.pantā 
uzskaitīto informāciju un datus. VAL 17.panta pirmā daļa paredz veikt vides monitoringu, kura 
mērķis ir noteikt vides stāvokli, izvērtēt tendences un perspektīvu, izstrādāt vides politikas 
pasākumus un novērtēt līdzšinējo pasākumu lietderību un efektivitāti. Savukārt Ūdens 
apsaimniekošanas likuma 22.panta pirmā daļa noteic, ka vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs apstiprina ūdens stāvokļa monitoringa programmu katram upju baseinu 
apgabalam, kas ietver virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju 
monitoringu. MK noteikumu Nr.199 par Natura 2000 kritērijiem 5.punkts noteic, ka, ievērojot 
sugu un biotopu (īpaši prioritāro sugu un biotopu) monitoringa rezultātus, Vides ministrija izvērtē 
nepieciešamību precizēt Natura 2000 teritoriju sarakstu.  
 
Ievērojot norādītās tiesību normas, ir izdots Ministru kabineta 2014.gada 26.marta rīkojums 
Nr.130 “Par Vides politikas pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam”. Ievērojot šo Ministru 
kabineta rīkojumu, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs izdevis 2015.gada 
26.februāra rīkojumu Nr.67 “Par Vides monitoringa programmu”, ar kuru apstiprināta Vides 
monitoringa programma, kas citastarp satur četras sadaļas: “Gaisa un klimata pārmaiņu 
monitoringa programma”, “Ūdeņu monitoringa programma”, “Zemes monitoringa programma” 
un “Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programma”. Šo programmu ietvaros arī tiek veikts 
Natura 2000 vietu monitorings. Piemēram, Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas 
2.nodaļā “Natura 2000 vietu monitorings” tieši norādīts, ka Latvijā noteiktajās 333 Eiropas 
nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās, kurās jānodrošina labvēlīgs aizsardzības statuss 
(piemēram, nodrošināt, ka populācijas vai platības ir stabilas vai palielinās) sugām un 
biotopiem, kuru dēļ šīs vietas ir izvēlētas, ir jāveic šo sugu un biotopu monitorings. Ir noteikts, 
ka Dabas aizsardzības pārvalde organizē Natura 2000 monitoringu, iegūstot datus par sugu 
populāciju un biotopu platību izmaiņām Natura 2000 vietās, savukārt Latvijas Hidroekoloģijas 
institūts organizē monitoringu Latvijas jūras piekrastes un atklātajā daļā, ko precīzāk attiecībā 
uz Natura 2000 monitoringu Latvijas jūras piekrastes un atklātajā daļā apraksta Ūdeņu 
monitoringa programmas Jūras vides monitoringa programmas sadaļā. Papildus monitoringa 
programmas tiek īstenotas, vadoties no dažādām monitoringa metodikām, kas cita starp 
izstrādātās arī tieši Natura 2000 teritoriju monitoringa veikšanai.71  
 
Iepazīstoties gan ar norādītajiem normatīvajiem aktiem, gan politikas plānošanas dokumentiem, 
gan vadlīnijām un metodikām, kas izstrādātas, lai cita starpā izpildītu Dzīvotņu direktīvas 
izvirzītās prasības, secināms, ka normatīvo aktu līmenī Dzīvotņu direktīvas 11.pants nacionālajā 
regulējumā ieviestas atbilstoši.  
 
Vienlaikus norādāms uz atsevišķām Dzīvotņu direktīvas 11.panta prasībām. No analizētajiem 
normatīvajiem aktiem un citiem tiesību aktiem nav nepārprotams tas, kādā kārtībā un vai tiek 
analizētas tās teritorijas, kas nav Natura 2000, bet kuras varētu būt nepieciešams par tādām 
noteikt (piemēram, teritorijā dzīvot ir sācis kāds no Eiropas Savienības prioritāro sugu īpatņiem 
vai atrodama prioritārā dabiskā dzīvotne). Nav arī skaidri secināms, vai monitoringa rezultātu 
mērķis ir arī pārliecināties, vai nepastāv pamats ierosināt no Kopienas nozīmes teritorijas 
saraksta svītrot tādu teritoriju. Šādus mērķus vajadzētu definēt SBAL ietvaros.   
 
3.12. 12.pants 
1.  Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai IV pielikuma a) daļā uzskaitītajām dzīvnieku 
sugām to dabiskās izplatības areālā izveidotu stingras aizsardzības sistēmu, aizliedzot: 
a) minēto sugu īpatņu visu veidu apzinātu gūstīšanu vai nonāvēšanu savvaļā; 
b) minēto sugu īpatņu apzinātu traucēšanu, jo īpaši to vairošanās, mazuļu attīstības, ziemas 
guļas un migrāciju laikā; 
c) apzinātu postīšanu vai olu vākšanu savvaļā; 
d) vairošanās vai atpūtas vietu noplicināšanu vai iznīcināšanu. 
2.  Attiecībā uz minētajām sugām dalībvalstis aizliedz savvaļā iegūtu īpatņu turēšanu, 
transportēšanu un pārdošanu vai apmaiņu, un to piedāvāšanu pārdošanai vai apmaiņai, 
izņemot gadījumus, kad īpatnis likumīgi iegūts pirms šīs direktīvas ieviešanas. 
3.  Šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā un 2. punktā minētos aizliegumus piemēro visā to 
dzīvnieku dzīves ciklā, uz kuriem attiecas šis pants. 

71 Sk., piemēram, http://biodiv.daba.gov.lv/fol302307/fol634754/natura-2000-teritoriju-monitoringa-metodikas-2013.-
gada-redakcija-aktualizetas 
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4.  Dalībvalstis izveido sistēmu, lai kontrolētu IV pielikuma a) daļā uzskaitīto dzīvnieku sugu 
īpatņu nejaušas sagūstīšanas un nonāvēšanas gadījumus. Ņemot vērā savākto informāciju, 
dalībvalstis veic turpmāku izpēti vai piemēro aizsardzības pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu to, ka nejaušas sagūstīšanas un nonāvēšanas gadījumiem nav būtiska negatīva 
ietekme uz attiecīgajām sugām. 
 

3.12.1. Normas skaidrojums  
Līdzīgi kā citas Dzīvotņu direktīvas normas arī 12.pants ir precīzi un tieši ieviešams nacionālajā 
regulējumā.72 Tomēr tikai un vienīgi gramatiska normas transponēšana nebūs pietiekama, lai 
izpildītu Dzīvotņu direktīvas 12.panta prasības.73 
 
Šis direktīvas pants prasa nodrošināt aizsardzību IV pielikuma “a” daļā uzskaitītajām dzīvnieku 
sugām: aizliedzot apzinātu gūstīšanu vai nonāvēšanu savvaļā; apzinātu traucēšanu, postīšanu 
vai olu vākšanu savvaļā; atpūtas vai vairošanās vietu noplicināšanu vai iznīcināšanu. 
 
EST ir uzsvērusi, ka direktīvas 12.pants uzliek dalībvalstīm pienākumu ne tikai pieņemt pilnīgu 
tiesisko regulējumu, bet arī īstenot konkrētus un specifiskus aizsardzības pasākumus šajā ziņā. 
Tāpat arī stingras aizsardzības sistēmai ir jānosaka saskaņoti un koordinēti preventīvie 
pasākumi.74 Tas vien, ka, piemēram, pastāv pilnu darba laiku nodarbinātu sugu uzraudzības un 
aizsardzības sargu un ierēdņu tīkls, nepierāda, ka tiek efektīvi īstenota visa sugu stingras 
aizsardzības sistēma.75 Atkāpes no Dzīvotņu direktīvas 12.punkta pieļaujamas vienīgi atbilstoši 
šīs direktīvas 16.pantam. 
 
Dzīvotņu direktīvas 12.pants ir interpretējams kopsakarā ar direktīvas 2.pantā ietvertajiem 
mērķiem. Lai gan tā neuzliek par pienākumu veikt dzīvnieku sugas atjaunošanas pasākumus, 
dalībvalstīm ir piešķirta zināma rīcības brīvība, tomēr pasākumiem, kas tiek veikti saskaņā ar 
12.pantu ir jābūt vērstiem uz šo sugu saglabāšanu ilgtermiņā vai populācijas atjaunošanu.76  
 
Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektors ir izstrādājis sugu aizsardzības vadlīnijas. Vadlīnijas 
nav juridiski saistošas, tomēr tajās ir ietvertas noderīgas norādes par normu interpretāciju.77  
 
EST ir uzsvērusi, ka Dzīvotņu direktīvas 12.panta pirmā punkta “d” punkta pārkāpums, tas ir, 
atpūtas vai vairošanās vietu noplicināšana vai iznīcināšana var tik izdarīta, dalībvalstīm 
neaizliedzot aiz neuzmanības veiktas darbības.78 Proti: “Neattiecinot aizliegumu, kas ir 
paredzēts Direktīvas 12. panta 1. punkta d) apakšpunktā, uz tīšām darbībām vien, pretēji tam, 
kā ir darīts saistībā ar a) līdz c) apakšpunktā paredzētajām darbībām, Kopienu likumdevējs ir 
parādījis savu vēlmi vairošanās vai atpūtas vietām sniegt lielāku aizsardzību pret to 
noplicinošām vai iznīcinošām darbībām. Ņemot vērā, cik svarīgs ir [..] bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanas mērķis, nepavisam nesamērīgi nav tas, ka 12. panta 1. punkta d) apakšpunktā 
paredzēto aizliegumu var attiecināt ne tikai uz tīši izdarītām darbībām”.79 
 
Turpretim Dzīvotņu direktīvas 12.panta pirmā punkta “a”, “b” un “c” punkta pārkāpums var 
izpausties tikai apzinātās darbībās, tomēr apzinātas ir ne tikai tādas darbības, kuras ir tieši 
vērstas, piemēram, uz aizsargājamo sugu nonāvēšanu, sagūstīšanu, traucēšanu, postīšanu, 
bet arī darbības, kuras ir netieši vērstas, tas ir, apzinoties, ka darbības rezultātā varētu, 
piemēram, tikt traucēti aizsargājamo sugu īpatņi.80 Tas var būt pat liels troksnis, gaismas 
nepieejamība, kuras rezultātā valsts pārkāpj Dzīvotņu direktīvas 12.pantu.81  
 
EST ir atzinusi, ka Direktīvas 12.panta prasības var tikt pārkāptas arī, piemēram, dalībvalstij 
pieļaujot motociklu sacensību rīkošanu vai pārmērīgu ūdens ieguvi.82 

72 EST 2003.gada 24.jūnija sprieduma lietā C-72/02 17.punkts. 
73 Turpat, p.28 
74 EST 2012.gada 15.marta sprieduma lietā C-340/10 59. – 64.punkts. 
75 EST 2007.gada 11.janvāra sprieduma lietā C-183/05 31.punkts. 
76 Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive 
92/43/EEC, p.23-27 
77 Ģenerāladvokātes Julianas Kokotes 2011.gada 20.janvāra secinājumu lietā C-383/09 28.punkts. 
78 EST 2006.gada 10.janvāra sprieduma lietā C-98/03 53. – 55.punkts. 
79 Turpat, 55.punkts. 
80 EST 2006.gada 18.maija spriedums lietā nr. C-221/04, 71.punkts. 
81 Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive 
92/43/EEC, p.37 
82 EST 2012.gada 15.marta sprieduma lietā C-340/10 59. – 64.punkts.  
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3.12.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Dzīvotņu direktīvas 12.pants ir ieviests ar SBAL 11.pantu, 5.panta 8.punktu un 22.pantu un MK 
noteikumiem Nr.153 par ES prioritārajām sugām, kuros uzskaitītas tās Dzīvotņu direktīvas IV 
pielikuma “a” daļā uzskaitītās sugas, kuras atrodamas Latvijā un ar MK noteikumiem Nr.396 par 
īpaši aizsargājamo sugu sarakstu, kuru 1.pielikumā ir ietvertas tās sugas, kuras noteiktas kā 
īpaši aizsargājamas Latvijas teritorijā. Tāpat ir MK noteikumi Nr.1055 par Eiropā nozīmīgām 
sugām, kuros noteikts Eiropas Kopienā nozīmīgu dzīvnieku un augu sugu saraksts, kurām 
nepieciešama aizsardzība. MK noteikumi Nr.1055 par Eiropā nozīmīgām sugām ir izdoti sakarā 
ar apstākli, ka Eiropas Komisija bija uzsākusi pārkāpuma procedūru pret Latviju par nepilnīgu 
Dzīvotņu direktīvas IV un V (a) pielikumu transponēšanu Latvijas tiesību aktos.83  
 
Neraugoties uz minēto, šā ziņojuma autori uzskata, ka Dzīvotņu direktīvas 12.pants tomēr nav 
precīzi ieviests Latvijas tiesiskajā regulējumā. Būtiskākā nepilnība konstatējama attiecībā uz IV 
pielikuma “a” daļā uzskaitīto sugu aizsardzības nodrošināšanu. Proti, Dzīvotņu direktīvas 
12.pants prasa, lai dalībvalstis nodrošinātu aizsardzību pilnīgi visām IV pielikuma “a” daļā 
uzskaitītajām dzīvnieku sugām. SBAL 11.pants nosaka aizsardzību attiecībā uz īpaši 
aizsargājamām sugām. Taču atbilstoši MK noteikumiem Nr.396 par īpaši aizsargājamo sugu 
sarakstu Latvijā kā īpaši aizsargājamas sugas ir noteiktas tikai tās, kuras ir sastopamas Latvijā. 
Savukārt tās sugas, kuras nav sastopamas Latvijā formāli nosaka Ministru kabineta noteikumos 
(šobrīd MK noteikumi Nr.1055 par Eiropā nozīmīgām sugām). Savukārt MK noteikumos Nr.1055 
par Eiropā nozīmīgām sugām uzskaitītās sugas nav klasificētas kā īpaši aizsargājamas sugas 
SBAL 11.panta un citu šā likuma panta izpratnē. Lai arī Latvijas tiesiskajā regulējuma nav 
nodrošināta prasītā aizsardzība pilnīgi visām Dzīvotņu direktīvas IV pielikuma “a” daļā 
uzskaitītajām sugām, tas pats par sevi nerada tām kaitējumu, tomēr formāli šo situāciju varētu 
atrisināt, likumā paredzot, ka par īpaši aizsargājamiem atzīstamas abos noteikumos minētās 
sugas, bet Latvijā nesastopamās būtu nodalītas sarakstā tādējādi, lai neapgrūtinātu saraksta 
uztveramību.  
 
Raugoties uz citu šā panta prasību ieviešanu, norādāms, ka SBAL 11.panta 1. – 4.punkts atbilst 
Dzīvotņu direktīvas 12.panta 1.punktam. SBAL 11.panta 5.punkts atbilst Dzīvotņu direktīvas 
12.panta 2.punktam. SBAL 11.panta 1.teikums aptver Dzīvotņu direktīvas 12.panta 3.punktu. 
Attiecībā uz Dzīvotņu direktīvas 12.panta 4.punkta ieviešanu norādāms, ka pants ir ieviests ar 
SBAL 5.panta 8.punktu un 22.pantu, kas noteic, ka katrai personai ir pienākums pieteikt Dabas 
aizsardzības pārvaldē īpaši aizsargājamas sugas dzīvnieka vai putna nelikumīgas sagūstīšanas 
vai nejaušas nogalināšanas vai beigta dzīvnieka vai putna atrašanas gadījumu. Dabas 
aizsardzības pārvalde atbilstoši saņemtajai informācijai veic nelikumīgi sagūstīto vai nejauši 
bojā gājušo, vai atrasto beigto dzīvnieku un putnu uzskaiti.  
 
Vienlaikus norādāms, ka SBAL 5.panta 8.punkts un 22.pants neparedz veikt turpmāku izpēti vai 
piemērot aizsardzības pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka nejaušas sagūstīšanas 
un nonāvēšanas gadījumiem nav būtiska negatīva ietekme uz attiecīgajām sugām. Līdz ar to 
jāsecina, ka Dzīvotņu direktīvas 12.panta 4.punkts nav precīzi ieviests.  
 
Direktīvas 12.pants 1.punkta “a” apakšpunkts nosaka dalībvalstu pienākumu aizliegt attiecīgo 
sugu īpatņu visu veidu apzinātu gūstīšanu vai nonāvēšanu savvaļā. Savukārt SBAL 11.panta 
1.punkts nosaka aizliegumu jebkuru mērķtiecīgu ķeršanu vai nogalināšanu. Vārdam “apzināta” 
un “mērķtiecīga” ir atšķirīgas nozīmes. EST savā praksē ir atzinusi, ka apzinātas darbības nav 
tikai mērķtiecīgas darbības, bet arī tādas darbības, kuru rezultātā ir jāapzinās, ka var tikt 
sagūstīti vai nonāvēti aizsargājamie sugu īpatņi.84 Minētajā lietā Spānija bija izdevusi lapsu 
medības atļauju ar cilpām teritorijā, kurā Eiropas Komisija uzskatīja, ka atrodas ūdri. Šāda 
darbība varētu būt Direktīvas 12.panta 1.punkta “a” apakšpunkta pārkāpums, ja būtu pierādījies, 
ka attiecīgajā teritorijā patiešām atrastos ūdru populācija.85 
 
Līdz ar to secināms, ka Direktīvas 12.panta 1.punkta “a” apakšpunkts nav pienācīgi ieviests, un 
būtu nepieciešams aizvietot SBAL 11.panta 1.punktā vārdu “mērķtiecīga” ar vārdu “apzināta”. 
 

83 Sk. MK noteikumu Nr.1055 anotāciju. 
84 EST 2006.gada 18.maija spriedums lietā nr. C-221/04, 71.punkts. 
85 Turpat, 68.-75.punkts. 
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3.13. 13.pants 
1.  Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai IV pielikuma b) daļā uzskaitītajām augu 
sugām izveidotu stingras aizsardzības sistēmu, aizliedzot: 
a) šādu augu apzinātu plūkšanu, vākšanu, griešanu, izraušanu ar saknēm vai iznīcināšanu to 
dabiskās izplatības areālā savvaļā; 
b) savvaļā iegūtu šādu sugu īpatņu turēšanu, transportēšanu un pārdošanu vai apmaiņu, un to 
piedāvāšanu pārdošanai vai apmaiņai, izņemot gadījumus, kad īpatnis likumīgi iegūts pirms šīs 
direktīvas ieviešanas. 
2.  Šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētos aizliegumus piemēro visā to augu 
bioloģiskajā ciklā, uz kuriem attiecas šis pants. 
 

3.13.1. Normas skaidrojums 
Līdzīgi kā attiecībā uz citiem Dzīvotņu direktīvas pantiem arī 13.pants ir transponējams 
precīzi.86 Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka nacionālajā regulējumā tiek atspoguļotas pilnīgi visas 
direktīvas IV pielikuma b) daļā uzskaitītās augu sugas, izveidojot tām stingras aizsardzības 
sistēmu.87 Ir uzsvērts, ka Dzīvotņu direktīvas 12., 13. un 16.pants rada viendabīgu normu 
kopumu, kas paredzēts, lai aizsargātu attiecīgo sugu populācijas tādējādi, ka visas atkāpes, kas 
nebūtu saderīgas ar šo direktīvu, ir pretrunā gan tās 12. un 13.pantā noteiktajiem aizliegumiem, 
gan arī noteikumam, saskaņā ar kuru atkāpes var pieļaut tikai atbilstoši šīs pašas direktīvas 
16.pantam.88 
 
Šis Direktīvas punkts attiecas tikai uz savvaļā iegūtiem augiem un sugu īpatņiem. Lai izpildītu 
šo pienākumu, dalībvalstij ir jāspēj nošķirt savvaļas augus un īpatņus no tādiem augiem un 
īpatņiem, kas neaug savvaļā, bet tiek audzētas, piemēram, attiecīgi dārzos vai nebrīvē. Valstij ir 
plaša rīcības brīvība, izvēloties mehānismu, lai izpildītu šo pienākumu. Viens no risinājumiem ir 
paredzēt noteiktu iestāžu informēšanu, ja tiek audzēti Direktīvā minēto sugu īpatņi vai augi, ja 
nepieciešams, saņemot arī atļauju to audzēšanai. Tas ļautu izsekot attiecīgo sugu īpatņu vai 
augu izcelsmei, uzliekot par pienākumu arī pašiem tirgotājiem saglabāt izcelsmes dokumentus. 
 
Valsts var ieviest prezumpciju, ka augi vai sugu īpatņi bez izcelsmes dokumentiem, ir uzskatāmi 
par savvaļā augušiem, ja vien persona, pie kā atrodas attiecīgais augs vai īpatņu suga, 
nepierāda pretējo. Taču šai prezumpcijai ir jābūt atspēkojamai no personas puses, proti, tā 
nevar pāraugt neatspēkojamā apgalvojumā, jo tas varētu nesamērīgi aizskart pamattiesības. 
 
Apzināta darbība ir tāda, kur persona vada savu rīcību, kas izpaužas kā aktīvas darbības, un 
vēlas seku iestāšanos vai vismaz pieļauj to iestāšanās iespējamību, kā tas bija norādītajā EST 
lietā par lapsu un ūdru medībām Spānijā. 
 
Dzīvotņu direktīvas 13.pants ir cieši saistīts ar Dzīvotņu direktīvas 6.pantu. Ja direktīvas 6.pants 
vispārīgi nosaka pienākumu izveidot īpaši aizsargājamu dabas teritoriju un novērst traucējumu, 
kas skar sugas, kuru dēļ noteikta attiecīgā teritorija, tad direktīvas 13.pants jau konkrēti nosaka 
pienākumu aizliegt IV pielikuma “b” punktā uzskaitīto augu apzinātu plūkšanu, vākšanu, 
griešanu, iznīcināšanu, turēšanu, transportēšanu, pārdošanu un citas darbības. Šis pienākums 
attiecas kā uz Natura 2000 teritorijām, tā arī uz citām teritorijām, kurās savvaļā aug direktīvas IV 
pielikuma “b” punktā uzskaitīto augu sugas.  
 
EST ir atzinusi, ka Dzīvotņu direktīvas 16.pants skaidri nosaka apstākļus, kuros dalībvalstis var 
atkāpties no direktīvas 13.pantā ietvertajiem pienākumiem, norādot, ka Dzīvotņu direktīvas 
16.pants ir interpretējams šauri.89 Atkāpes no Dzīvotņu direktīvas 13.pantā ietvertajiem 
aizliegumiem tiek vērtētas Dzīvotņu direktīvas 16.panta, nevis 6.panta kontekstā.90 
 
Līdz ar to, pat ja Dzīvotņu direktīvas IV pielikuma “b” punktā uzskaitīto augu sugas atrodas 
Natura 2000 teritorijā, ir jāvērtē, vai izpildās Dzīvotņu direktīva 16.pantā ietvertie nosacījumi, 
kad var neievērot direktīvas 13.pantā minētos aizliegumus. Savukārt, ja attiecīgo augu sugas 
atrodas Natura 2000 teritorijā, tad papildu ir jāvērtē arī, vai izpildās Dzīvotņu direktīvas 6.panta 
prasības (viengabalainība, prioritāras sugas utt.).  

86 Piemēram, EST 2006.gada 10.janvāra sprieduma lietā C-98/03 68.punkts.  
87 EST 2007.gada 10.maija spriedums lietā C-508/04. 
88 EST 2005.gada 20.oktobra sprieduma lietā C-6/04 112.punkts. 
89 EST 2007.gada 10.maija spriedums lietā C-508/04, 111.punkts. 
90 Turpat, 112.punkts. 
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3.13.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā  
Dzīvotņu direktīvas 13.pants ir ieviests ar SBAL 12.pantu. Tas paredz, ka attiecībā uz īpaši 
aizsargājamo sugu augiem, sēnēm un ķērpjiem vai to daļām visās attīstības stadijās ir aizliegtas 
šādas darbības: 1) lasīšana, noplūkšana un izrakšana, kā arī dzīvotņu postīšana; 2) savvaļā 
ievāktu augu audzēšana, kolekcionēšana, transportēšana, dāvināšana, pārdošana vai 
mainīšana, kā arī piedāvāšana pārdošanai vai apmaiņai.  
 
Tā kā daudzi no īpaši aizsargājamu sugu augiem, sēnēm vai ķērpjiem tiek audzētas dārzos vai 
citādi nebrīvē, nevis savvaļā, lai cīnītos ar nelikumīgu savvaļā audzētu sugu lasīšanu un 
tirdzniecību, Latvijai būtu jālicencē šādu sugu tirdzniecība, ja tās audzētas nebrīvē. Pētījuma 
autori uzskata, ka nebūtu jālicencē šādu sugu audzēšana, ja tās netiek tirgotas, taču, ja tās tiek 
tirgotas, tikai licencējot šādu augu sugu tirdzniecību, varētu pārliecināties arī, no kurienes 
attiecīgais tirgotājs tās ir ieguvis. Citiem vārdiem sakot, pastāv tikpat efektīvs mazāk 
ierobežojošs līdzeklis, lai ievērotu Dzīvotņu direktīvas 13.panta prasības. Vienlaikus valstij ir 
plaša rīcības brīvība, lai izvēlētos risinājumu, kā cīnīties ar šo problēmu – licencēšana ir viens 
no iespējamiem risinājumiem. Šādā gadījumā arī administrēšanas slogu daļēji varētu uzlikt 
privātpersonām valsts nodevas formā.  
 
Būtu vēlama precīzāka šīs tiesību normas transponēšana. Dzīvotņu direktīvas 13.panta 
1.punkta “a” apakšpunkts ir ieviests ar SBAL 12.panta 1.punktu, taču šī tiesību norma neparedz 
tiešu aizliegumu šādus augus arī griezt, izraut un iznīcināt. Dzīvotņu direktīvas 13.panta 
1.punkta “b” apakšpunkts ir ieviests ar SBAL 12.panta 2.punktu, taču šī tiesību norma neparedz 
tiešu aizliegumu šādus augus turēt. SBAL 12.panta pirmais teikums aptver Dzīvotņu direktīvas 
13.panta 2.punktu.  
 
Turklāt līdzīgi kā attiecībā uz Dzīvotņu direktīvas 12.panta ieviešanu arī attiecībā uz 13.panta 
ieviešanu secināms, ka Latvijas normatīvie akti nenodrošina aizsardzību visām IV pielikuma “b” 
daļā uzskaitītajām augu sugām. Proti, SBAL 12.pants nosaka aizsardzību attiecībā uz īpaši 
aizsargājamām sugām. Taču atbilstoši MK noteikumiem Nr.396 par īpaši aizsargājamo sugu 
sarakstu Latvijā kā īpaši aizsargājamas sugas ir noteiktas tikai tās, kuras ir sastopamas Latvijā. 
Savukārt MK noteikumos Nr.1055 par Eiropā nozīmīgām sugām uzskaitītās sugas nav 
klasificētas kā īpaši aizsargājamas sugas SBAL 12.panta un citu šā likuma pantu izpratnē. Līdz 
ar to Latvijas tiesiskajā regulējumā formāli nav nodrošināta prasītā aizsardzība pilnīgi visām 
Dzīvotņu direktīvas IV pielikuma “b” daļā uzskaitītajām sugām.  
 
Lai nodrošinātu skaidru un pārskatāmu Dzīvotņu direktīvas 13.panta pārņemšanu, Latvijai būtu 
nepieciešams diferencēt tiesisko regulējumu attiecībā uz tām sugām, kuru aizsardzību pieprasa 
Dzīvotņu direktīvas 13.pants. Tas ir nepieciešams arī tāpēc, ka iestādēm un tiesām ir jāņem 
vērā Eiropas Savienības tiesu prakse direktīvu interpretēšanā, un, neesot šādam nošķīrumam, 
var rasties praktiskas grūtības saprast, ciktāl ir jāņem vērā Eiropas Savienības tiesas prakse.  
 
3.14. 14.pants 
1.  Ja 11. pantā paredzēto uzraudzības pasākumu rezultātā dalībvalstis to uzskata par 
vajadzīgu, tad tās veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka V pielikumā uzskaitīto savvaļas faunas 
un floras sugu īpatņu ieguve savvaļā, kā arī izmantošana nav pretrunā ar to saglabāšanu 
labvēlīgā aizsardzības statusā. 
2.  Ja šādus pasākumus uzskata par vajadzīgiem, tad tajos iekļauj 11. pantā paredzētās 
uzraudzības turpināšanu. Minētie pasākumi jo īpaši var iekļaut arī: 
— noteikumus attiecībā uz piekļuvi konkrētam īpašumam, 
— pagaidu vai vietēja rakstura aizliegumu iegūt savvaļas īpatņus un izmantot konkrētas 
populācijas, 
— noteikumus attiecībā uz īpatņu ieguves laikposmiem un/vai paņēmieniem, 
— tādu medību un zvejas noteikumu piemērošanu īpatņu ieguves brīdī, kuros paredzēta šādu 
populāciju aizsardzība, 
— licenču vai kvotu sistēmas izveidošanu īpatņu ieguvē, 
— noteikumus attiecībā uz īpatņu pirkšanu, pārdošanu, piedāvāšanu pārdošanai, turēšanu 
pārdošanai vai transportēšanu pārdošanai, 
— dzīvnieku sugu vairošanos nebrīvē, kā arī augu sugu mākslīgo pavairošanu stingri 
kontrolētos apstākļos, lai mazinātu īpatņu ieguvi savvaļā, 
— pieņemto pasākumu ietekmes novērtēšanu. 
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3.14.1. Normas skaidrojums 
Dzīvotņu direktīvas 14.pants attiecas uz savvaļas faunas un floras sugu ņemšanu.  
EST ir atzinusi, ka Dzīvotņu direktīvas 12. – 14.pants un 15.panta “a” un “b” punkts veido 
saskanīgu normu kopumu, kas liek dalībvalstīm izveidot stingru attiecīgo dzīvnieku un augu 
sugu aizsardzības sistēmu.91 EST uzsvērusi, ka Dzīvotņu direktīvas ietvaros, kas paredz 
kompleksas un tehniskas normas vides tiesību jomā, dalībvalstīm ir īpaši jānodrošina, lai to 
tiesību akti, kas paredzēti šīs direktīvas transponēšanai, būtu skaidri un precīzi arī attiecībā uz 
būtiskiem monitoringa un kontroles pienākumiem, tādiem, kādus valsts iestādēm uzliek, 
piemēram, šīs direktīvas 14.panta 2.punkts.92 
 

3.14.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Līdzīgi kā attiecībā uz iepriekšējiem Dzīvotņu direktīvas pantiem norādāms, ka Dzīvotņu 
direktīvas V pielikums nav atbilstoši ieviests nacionālajā regulējumā. Proti, lai gan ir pieņemti 
MK noteikumi Nr.1055 par Eiropā nozīmīgām sugām, kuru 2.pielikumā ir atrodams Dzīvotņu 
direktīvas V pielikumam atbilstošs saraksts, no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nav 
saprotams, kā faktiski MK noteikumu Nr.1055 par Eiropā nozīmīgām sugām 2.pielikums tiek 
piemērots, ievērojot, ka SBAL tiesību normas ir attiecināmas uz ierobežoti izmantojamām īpaši 
aizsargājamām sugām (piemēram, 15.pants), kuras ir atspoguļotas citā normatīvajā aktā – MK 
noteikumu Nr.396 par īpaši aizsargājamo sugu sarakstu 2.pielikumā, kas neatbilst Dzīvotņu 
direktīvas V pielikumam. Pie šādiem apstākļiem konstatējams, ka Dzīvotņu direktīvas 14.pants 
nav ieviests. 
 
3.15. 15.pants 
Attiecībā uz V pielikuma a) daļā uzskaitīto savvaļas dzīvnieku sugu īpatņu gūstīšanu vai 
nonāvēšanu un gadījumos, kad saskaņā ar 16. pantu piemēro izņēmumus saistībā ar IV 
pielikuma a) daļā uzskaitīto sugu īpatņu ieguvi, gūstīšanu vai nogalināšanu, dalībvalstis aizliedz 
izmantot visus tos līdzekļus, kas var izraisīt šādu sugu populāciju vietēja rakstura izzušanu vai 
radīt tām nopietnu traucējumu, un jo īpaši: 
a) VI pielikuma a) daļā uzskaitīto gūstīšanas un nonāvēšanas līdzekļu izmantošanu; 
b) visu veidu gūstīšanu un nonāvēšanu, ko veic no VI pielikuma b) daļā minētajiem transporta 
līdzekļiem. 
 

3.15.1. Normas skaidrojums 
Dzīvotņu direktīvas 15.pants aizliedz noteiktus neselektīvus savvaļas faunas sugu gūstīšanas 
vai nonāvēšanas līdzekļus. Šī norma tāpat kā lielākā daļa citu Dzīvotņu direktīvas normu ir 
jātransponē ļoti skaidri un precīzi.93 Izņēmumi jeb atkāpes no šī panta ir paredzētas tikai 
Dzīvotņu direktīvas 16.pantā.94 
 

3.15.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Dzīvotņu direktīvas 15.panta “a” apakšpunkts ieviests ar Medību likuma 24.panta 9., 10. un 
12.punktu, kuros uzskaitīti gadījumi, kad medības ir atzīstamas par nelikumīgām. Administratīvā 
atbildība par nelikumīgām medībām paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
80.panta otrajā daļā, bet kriminālatbildība – Krimināllikuma 112.pantā.  
 
Dzīvotņu direktīvas VI pielikuma “a” apakšpunktā uzskaitīto līdzekļu izmantošanas aizliegums ir 
ieviests Medību likumā un Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā. Papildu tam Medību 
likuma 24.panta 9.punkta “j” apakšpunkts aizliedz medībās izmantot pusautomātiskus 
šaujamieročus, kuru patrontelpas un magazīnas (patronu padošanas mehānisma) kopējā 
ietilpība ir lielāka par trim patronām, risinot attiecīgā pielikuma nepilnīgo formulējumu, ka 
aptverē ievietojamas ne vairāk kā divas munīcijas vienības, jo paredz arī ierobežojumu attiecībā 
uz patrontelpu, kurā atsevišķiem ieročiem var ietilpt arī vairākas patronas.  
 
Dzīvotņu direktīvas 15.panta “b” apakšpunkts ieviests ar Medību likuma 24.panta 9.punkta “k” 
apakšpunktu.  
 
 

91 EST 2007.gada 10.maija sprieduma lietā C-508/04 112.punkts.  
92 EST 2005.gada 20.oktobra sprieduma lietā C-6/04 26.punkts.  
93 EST 2007.gada 10.maija spriedums lietā C-508/04. 
94 EST 2005.gada 20.oktobra sprieduma lietā C-6/04 93.punkts. 
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3.16. 16.pants 
1.  Ja nav apmierinošas alternatīvas un ja netiek kaitēts attiecīgo sugu populāciju saglabāšanai 
labvēlīgā aizsardzības statusā to dabiskās izplatības areālā, dalībvalstis drīkst atkāpties no 12., 
13., 14. panta un 15. panta a) un b) punkta noteikumiem, lai: 
a) aizsargātu savvaļas faunu un floru un saglabātu dabiskās dzīvotnes; 
b) novērstu nopietnu kaitējumu, jo īpaši labībai, mājlopiem, mežiem, zivsaimniecībai un ūdeņiem 
un citiem īpašuma veidiem; 
c) rūpētos par veselības aizsardzību un sabiedrības drošību vai obligāti ievērotu citas sevišķi 
svarīgas sabiedrības intereses, tostarp sociāla vai ekonomiska rakstura intereses un videi 
primāri svarīgas labvēlīgas pārveides; 
d) izpētes un izglītības nolūkā atjaunotu minēto sugu populācijas un reintroducētu minētās 
sugas, un veiktu šī mērķa sasniegšanai vajadzīgās vairošanas darbības, tostarp augu mākslīgo 
pavairošanu; 
e) stingri noteiktos apstākļos pēc izvēles principa un ierobežotā apmērā atļaut IV pielikumā 
uzskaitīto sugu atsevišķu īpatņu ieguvi vai turēšanu ierobežotā skaitā, ko nosaka kompetentās 
valsts iestādes. 
2.  Dalībvalstis reizi divos gados nosūta Komisijai komitejas noteiktā formā sagatavotu ziņojumu 
par atkāpēm, kas izdarītas saskaņā ar 1. punktu. Komisija sniedz atzinumu par šīm atkāpēm ne 
vēlāk kā 12 mēnešos pēc ziņojuma saņemšanas, kā arī sniedz pārskatu komitejai. 
3.  Minētajā ziņojumā norāda: 
a) sugas, attiecībā uz kurām izdara atkāpes, un šo atkāpju iemeslus, tostarp riska veidu, 
attiecīgā gadījumā sniedzot norādi uz noraidītajām alternatīvām un izmantotajiem zinātniskajiem 
datiem; 
b) līdzekļus, ierīces vai paņēmienus, kas ir atļauti dzīvnieku sugu īpatņu gūstīšanā vai 
nonāvēšanā, un to izmantošanas iemeslus; 
c) laika un vietas apstākļus, kādos pieļauj šādas atkāpes; 
d) iestādi, kas ir pilnvarota pārliecināties par nepieciešamo nosacījumu izpildi un paziņot par to, 
un izlemt, kādus līdzekļus, ierīces vai paņēmienus drīkst izmantot, ar kādiem ierobežojumiem un 
kādi resori to drīkst darīt, un kurām personām jāveic attiecīgais uzdevums; 
e) īstenotos uzraudzības pasākumus un iegūtos rezultātus. 
 

3.16.1. Normas skaidrojums  
Dzīvotņu direktīvas 16.pants precīzi un izsmeļoši definē kritērijus, pamatojoties uz kuriem 
dalībvalstis var paredzēt atkāpes no direktīvas 12. – 15. pantā paredzētajiem aizliegumiem. 
Šajā pantā ir paredzēti izņēmumi no direktīvā paredzētās aizsardzības sistēmas. Līdz ar to šis 
pants ir jātulko šauri.95 
 
Saskaņā ar direktīvas 16.panta 1.punktu visiem valsts līmenī veiktajiem pasākumiem, ar kuriem 
atkāpjas no direktīvā paredzētajiem aizliegumiem, ir jāpiemēro nosacījums, ka nav cita 
apmierinoša risinājuma. No tā izriet, ka valsts noteikumi, kas pieļauj atkāpju piešķiršanu 
aizliegumiem, kas noteikti ar minētās direktīvas 12. – 14.pantu un 15.panta “a” un “b” punktu, 
nevis visiem direktīvas 16.pantā noteiktajiem kritērijiem un nosacījumiem, bet nepilnīgā veidā 
atsevišķiem elementiem, nenodrošina minētā panta prasību izpildi.96 Dalībvalstīm ir jānodrošina, 
ka jebkuras atkāpes ir pamatotas ar precīzi un atbilstoši pamatotiem lēmumiem, kuros ir 
norādes uz Dzīvotņu direktīvas 16.panta 1.punktā paredzētajiem iemesliem, nosacījumiem un 
prasībām. Atkāpju izdarīšana ir pieļaujama tikai izņēmuma kārtā, ja ir pierādīts, ka ar tām netiks 
vēl vairāk pasliktināts populācijas nelabvēlīgais aizsardzības statuss vai kavēta tās labvēlīgā 
aizsardzības statusa atjaunošana.97 Izņēmumiem jābūt skaidri un precīzi definētiem.98 
 
Dzīvotņu direktīvas 16.pants atšķiras no Dzīvotņu direktīvas 6.panta. Dzīvotņu direktīvas 
16.pantam ir šaurāka piemērošanas joma, jo tas pieļauj atkāpes tikai no direktīvas 12., 13., 
14.panta un 15.panta “a” un “b” punkta, kamēr Dzīvotņu direktīvas 6.pants ir formulēts vispārīgi, 
nosakot prasības, kad var tikt īstenots kāds plāns vai projekts Natura 2000 teritorijās. Dzīvotņu 
direktīvas 16.pants attiecas arī uz teritorijām, kuras nav Natura 2000 teritorijas. 
 
Vienlaikus starp abiem šiem pantiem pastāv cieša saikne, piemēram, ja kādā no Natura 2000 
teritorijām atrodas direktīvas 12. vai 13.pantā uzskaitītās sugas, ar kurām tiktu veiktas šajos 

95 EST 2007.gada 10.maija sprieduma lietā C-508/04 110.punkts. 
96 EST 2007.gada 10.maija sprieduma lietā C-508/04 111. – 112.punkts. 
97 EST 2007.gada 14.maija sprieduma lietā C-342/05 25 un 28.punkts. 
98 EST 2003.gada 13.februāra sprieduma lietā C-72/01 88.punkts.  
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pantos aizliegtās darbības, tad atkāpes no aizliegumiem nevarēs tikt pieļautas, ja neizpildīsies 
Dzīvotņu direktīvas 16.pantā minētās prasības – tās nevar tikt vērtētas tikai direktīvas 6.panta 
kontekstā. Kā iepriekš minēts, tad Eiropas Savienības tiesa to ir pietiekami skaidri norādījusi. 
 
Pastāv arī līdzības abu Dzīvotņu direktīvas pantu starpā, proti, gan Dzīvotņu direktīvas 6.pants, 
gan arī 16.pants pieļauj izdarīt atkāpes tikai tad, ja nepastāv alternatīvi risinājumi. Tāpat par 
leģitīmu mērķi atkāpju veikšanai var kalpot veselības aizsardzība un sabiedrības drošība.  
 

3.16.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Dzīvotņu direktīvas 16.panta 1.punkts ieviests ar SBAL 14.panta pirmo, otro, trešo, ceturto un 
piekto daļu. Dzīvotņu direktīvas 16.panta 2.punkts ieviests ar SBAL 14.panta sesto daļu. 
Vienlaikus jānorāda, ka SBAL 14.pants atļauj atkāpes tikai attiecībā uz īpaši aizsargājamo sugu 
iegūšanu vai traucēšanu. Domājams, ka Dzīvotņu direktīvas 16.pants paredz plašākas atkāpes 
izdarīšanas iespējas arī attiecībā uz gadījumiem, kas nav tikai īpaši aizsargājamo sugu 
iegūšana vai traucēšana.  
 
Dzīvotņu direktīvas 16.panta 3.punkts tiešā veidā nav ieviests. Pēc ziņojuma autoru ieskatiem, 
būtu vēlams papildināt SBAL 14.panta sesto daļu ar Dzīvotņu direktīvas 16.panta 3.punktam 
analoģisku tiesību nomu, proti, noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
ziņojumam detalizētāku struktūru.  
  
Vienlaikus ir atkārtoti jānorāda, ka no SBAL regulējuma nav secināms, vai un kā likumdevējs ir 
paredzējis aizsardzību tām sugām, kas norādītas MK noteikumos Nr.1055 par Eiropā 
nozīmīgām sugām, ievērojot to, ka šīs sugas nav definētas, kā īpaši aizsargājamas SBAL 
likuma izpratnē.  
 
3.17. 17.pants 
1.  Reizi sešos gados pēc 23. pantā paredzētā laikposma beigām dalībvalstis sagatavo 
ziņojumu par to pasākumu īstenošanu, kas veikti saskaņā ar šo direktīvu. Šajā ziņojumā jo īpaši 
iekļauj informāciju par 6. panta 1. punktā minētajiem aizsardzības pasākumiem, kā arī 
novērtējumu par to, kāda ir šo pasākumu ietekme uz I pielikuma dabisko dzīvotņu veidu un II 
pielikuma sugu aizsardzības statusu, un iekļauj 11. pantā minēto uzraudzības pasākumu 
galvenos rezultātus. Ziņojumu, kas sagatavots atbilstīgi komitejas izstrādātai formai, nosūta 
Komisijai un dara publiski pieejamu. 
2.  Komisija, pamatojoties uz 1. punktā minētajiem ziņojumiem, sagatavo apkopojošu ziņojumu. 
Šajā ziņojumā iekļauj attiecīgu sasniegtā progresa novērtējumu un jo īpaši izvērtē Natura 
2000 tīkla nozīmi 3. pantā izklāstīto mērķu sasniegšanā. Tās ziņojuma daļas projektu, kurā 
izmantota dalībvalsts sniegtā informācija, nosūta attiecīgajai dalībvalstij pārbaudīšanai. Pēc 
iesniegšanas komitejai un ne vēlāk kā divus gadus pēc 1. punktā minēto ziņojumu saņemšanas 
Komisija publicē ziņojuma galīgo versiju un nosūta to dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. 
3.  Dalībvalstis drīkst norādīt saskaņā ar šo direktīvu noteiktās teritorijas, izmantojot Kopienas 
paziņojumus, ko šai nolūkā izstrādājusi komiteja. 
 

3.17.1. Normas skaidrojums  
Dzīvotņu direktīvas 17.pants nosaka dalībvalstu un Komisijas pienākumu regulāri sagatavot 
ziņojumus par pasākumiem, kas veikti atbilstoši Dzīvotņu direktīvai. Attiecībā uz Dzīvotņu 
direktīvas 17.pantu līdz šim neviens EST spriedums nav pieņemts. 
 

3.17.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Latvija normu ir ieviesusi ar SBAL 5.panta 10.1 un 11.punktu, kuri nosaka, ka Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošās iestādes ir atbildīgas par 
ziņojumu iesniegšanas Eiropas Komisijai nodrošināšanu. 
 
3.18. 18.pants 
1. Dalībvalstis un Komisija sekmē vajadzīgo izpēti un zinātnisko darbu, kas attiecas uz 2. pantā 
izklāstītajiem mērķiem un 11. pantā minēto pienākumu. Tās veic informācijas apmaiņu, lai 
pienācīgi koordinētu izpēti dalībvalstīs un Kopienas mērogā. 
2.  Īpašu uzmanību pievērš zinātniskajam darbam, kas vajadzīgs 4. un 10. panta īstenošanai, kā 
arī sekmē pārrobežu sadarbību izpētē, kuru kopīgi veic dalībvalstis. 
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3.18.1. Normas skaidrojums  

Dzīvotņu direktīvas 18.pants nosaka dalībvalstu un arī Komisijas pienākumu sekmēt vajadzīgo 
izpēti un zinātnisko darbu. Attiecībā uz Dzīvotņu direktīvas 18.pantu līdz šim neviens EST 
spriedums nav pieņemts. 
 

3.18.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā  
Pants ieviests ar SBAL 6.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka Izglītības un zinātnes ministrija 
veicina šā likuma īstenošanai nepieciešamos pētījumus un zinātnisko darbu izstrādi. Vienlaikus 
šā pētījuma autori nekonstatē, ka nacionālais regulējums paredzētu precīzu un skaidru sistēmu, 
kas nodrošina Dzīvotņu direktīvas 18.pantā noteiktā pienākuma faktisku izpildi.  
 
3.19. 19.pants 
Padome ar kvalificētu balsu vairākumu un pēc Komisijas priekšlikuma pieņem tādus grozījumus, 
kādi vajadzīgi, lai I, II, III, V un VI pielikumu pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai. 
Padome ar vienbalsīgu lēmumu un pēc Komisijas priekšlikuma pieņem tādus grozījumus, kādi 
vajadzīgi, lai IV pielikumu pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai. 
 

3.19.1. Normas skaidrojums  
Dzīvotņu direktīvas 19.pants nosaka Padomes un Komisijas kompetenci un nav tiešā veidā 
ieviešams nacionālajā regulējumā. 
 

3.19.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Nav ieviešams nacionālajā regulējumā. 
 
3.20. 20.pants 
Komisijai palīdz komiteja. 
 

3.20.1. Normas skaidrojums   
Dzīvotņu direktīvas 20.pants nosaka Komisijas un komitejas sadarbību nav tiešā veidā 
ieviešams nacionālajā regulējumā. 
 

3.20.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Nav ieviešams nacionālajā regulējumā. 
 
3.21. 21. pants 
1.  Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK ( 6 ) 5. un 7. pantu, ņemot vērā 
minētā lēmuma 8. panta noteikumus. 
Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši. 
2.  Komiteja pieņem savu reglamentu. 
 

3.21.1. Normas skaidrojums  
Dzīvotņu direktīvas 21.pants nosaka procesuālas dabas jautājumus un tas nav tiešā veidā 
ieviešams nacionālajā regulējumā. 
 

3.21.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Nav ieviešams nacionālajā regulējumā. 
 
3.22. 22.pants 
Pildot šīs direktīvas noteikumus, dalībvalstis: 
a) pēta, cik pamatoti ir reintroducēt IV pielikuma sugas, kas savā teritorijā ir vietējās sugas, 
gadījumos, kad tas varētu sekmēt šo sugu saglabāšanu, ar nosacījumu, ka pētījumā, kurā 
ņemta vērā arī pārējo dalībvalstu vai citu valstu pieredze, šāda reintrodukcija atzīta par efektīvu 
līdzekli minēto sugu atjaunošanai labvēlīgā aizsardzības statusā un ka reintrodukcija notiek tikai 
pēc pienācīgas apspriešanās ar attiecīgo sabiedrības daļu; 
b) nodrošina, ka tādu sugu apzinātu introdukciju savvaļā, kas savā teritorijā nav vietējās sugas, 
regulē tā, lai nekaitētu dabiskām dzīvotnēm to dabiskās izplatības areālā vai savvaļas faunai un 
florai, un, ja uzskata to par vajadzīgu, aizliedz šādu introdukciju. Veiktā novērtējuma rezultātus 
informācijas nolūkā nosūta komitejai; 
c) sekmē izglītošanos un vispārīgas informācijas ieguvi par vajadzību aizsargāt savvaļas faunas 
un floras sugas un saglabāt to dzīvotnes un dabiskas dzīvotnes. 
 

31 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701%23E0006


Eiropas Savienības dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējums 
Gala nodevums (2017. gada aprīlis) 

 
3.22.1. Normas skaidrojums 

Dzīvotņu direktīvas 22.pants uzliek virkni pienākumus dalībvalstīm, kuri ir ieviešami nacionālajā 
regulējumā. Atbilstoši EST praksei, piemēram, šā panta “b” apakšpunkta normas ir ieviešamas 
ļoti precīzi. Pirmkārt, tieši šādai tiesību normai ir jābūt nacionālajā regulējumā.99 Otrkārt, ir jābūt 
noteiktam, ka introducēšana ir pieļaujama tikai tad, ja tā nekaitē dabiskām dzīvotnēm to 
dabiskās izplatības areālā vai savvaļas faunai un florai, un, ja uzskata to par vajadzīgu. 
Piemēram, Austrijas gadījumā EST uzskatīja par nepareizi ieviestu šo normu, jo Austrija bija 
izvēlējusies noteikt, ka ir atļauts apzināti introducēt dzīvnieku vai augu sugas, kas nav vietējās 
sugas, ar nosacījumu, ka dabiskās dzīvotnes un vietējā savvaļas fauna un flora netiek 
ietekmēta ilgstoši. Tieši vārds “ilgstoši” tika uzskatīts par tādu, kas padara ieviešanu par 
nepareizu.100  
 
Arī ieviešot Dzīvotņu direktīvas 22.panta “c” apakšpunktu, nacionālajā regulējumā ir jāpastāv 
precīzām tiesību normām, kurās ir tieši noteikta sistēma, kuras ietvaros tiek īstenotas Dzīvotņu 
direktīvas 22.panta “c” apakšpunkta prasības.101 No minētā secīgi izriet, ka arī Dzīvotņu 
direktīvas 22.panta “a” apakšpunktam ir jābūt ieviestam tieši ar nacionālā regulējuma precīzu 
normu.  
 

3.22.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā  
Dzīvotņu direktīvas 22.panta “a” apakšpunkts ir ieviests ar SBAL 19. un 20.pantu un MK 
noteikumiem Nr.1165 par introdukciju un reintrodukciju. Pēc ziņojuma autoru ieskatiem, 
apakšpunkts ieviests atbilstoši.  
 
Dzīvotņu direktīvas 22.panta “b” apakšpunkts nav ieviests precīzi. SBAL 18.pants neparedz 
tiešu aizliegumu introducēt sugas, tā, lai nekaitētu dabiskām dzīvotnēm to dabiskā izplatības 
areālā vai savvaļas faunai un florai. Likumā būtu jāparedz precīza Dzīvotņu direktīvas 22.panta 
“b” apakšpunkta ieviešana. 
 
Dzīvotņu direktīvas 22.panta “c” apakšpunkts ir ieviests ar SBAL 5.panta 18.punktu, kas noteic, 
ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošās iestādes 
veicina izglītošanu un informācijas pieejamību par nepieciešamību aizsargāt savvaļas faunu un 
floru, saglabāt biotopus, sugas un to dzīvotnes. Vienlaikus ziņojuma autori nekonstatē, ka 
nacionālais regulējums paredzētu precīzu sistēmu, kas nodrošina Dzīvotņu direktīvas 22.panta 
“c” apakšpunktā noteiktā pienākumu faktisku izpildi. 
 
3.23. 23.pants 
1.  Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo 
direktīvu divos gados pēc tās izziņošanas. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju. 
2.  Kad dalībvalstis pieņem minētos pasākumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu 
atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas 
atsauces. 
3.  Dalībvalstis dara zināmus Komisijai galvenos valsts tiesību aktu noteikumus, ko tās 
pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. 
 

3.23.1. Normas skaidrojums 
Normas 1.punkts prasa dalībvalstīs ieviest normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, 
lai izpildītu Dzīvotņu direktīvas prasības. Divu gadu termiņš pēc tās izziņošanas neattiecas uz 
Latviju. Latvijai Dzīvotņu direktīvas normas bija jāievieš nacionālajā regulējumā pirms 
iestāšanās Eiropas Savienībā. Tas formāli ir izdarīts, taču, kā tas konstatēts šajā ziņojumā, 
vairākas normas nav tikušas ieviestas vai nav tikuša ieviestas pareizi. 
 

3.23.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
No Dzīvotņu direktīvas 23.panta ieviešams ir tikai tās 2.punkts, kurš pieprasa norādīt atsauci uz 
attiecīgo direktīvu, ieviešot direktīvu nacionālā līmenī. Latvijas gadījumā tas šobrīd tiek darīts 
atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumiem Nr.108 “Normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumi” 4.nodaļas prasībām, kas nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas 
atsauces. Likumos, kas attiecas uz Dzīvotņu direktīvu, šādas atsauces ir ievietotas. 

99 EST 2003.gada 13.februāra sprieduma lietā C-75/01 91. – 91.punkts. 
100 EST 2007.gada 10.maija sprieduma lietā C-508/04 132.-135.punkti. 
101 EST 2002.gada 5.decembra sprieduma lietā C-324/01 33.punkts.  
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Citas prasības, kuras ir norādītas attiecīgajā pantā, nav ieviešamas. Komisijas informēšana 
notiek ar elektroniskās datu bāzes “Valsts izpildes pasākumu paziņošanas sistēmas” palīdzību, 
ko ir izveidojusi Komisija, lai vienkāršotu paziņošanas procedūru.102 
 
3.24. 24.pants 
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. 
 

3.24.1. Normas skaidrojums 
Dzīvotņu direktīvas 24.pants nosaka tās adresātus. Tiesību norma nav tiešā veidā ieviešama. 
Tā paredz, ka arī Latvijai Dzīvotņu direktīva ir adresēta un tai ir pienākums Dzīvotņu direktīvas 
normas ieviest nacionālajā regulējumā. 

 
3.24.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā  

Norma nav tieši ieviešama nacionālajā regulējumā.  
 
4. Galvenie ieteikumi un priekšlikumi 
 
Ņemot vērā šā ziņojuma 3.nodaļā atspoguļoto Dzīvotņu direktīvas ieviešanas analīzi, šā 
pētījuma autori izsaka turpmāk norādītos ieteikumus un priekšlikumus Latvijas tiesiskā 
regulējuma pilnveidošanai. 
 
4.1. SBAL ietvaros nav konsekventi lietoti termini “biotops”, “dzīvotne”, “dabiskā dzīvotne”. Tie 
būtu precizējami. 
 
4.2. MK noteikumu Nr.199 par Natura 2000 kritērijiem 2.3. un 2.4.punkts nav kritērijs, lai 
teritoriju iekļautu Natura 2000 tīklā atbilstoši Dzīvotņu direktīvas III pielikumam, bet gan 
nacionālās procedūras īpatnība. Līdz ar to maināma tā vieta MK noteikumu Nr.199 par Natura 
2000 kritērijiem tekstā.  
 
4.3. Jāparedz procedūra, kā nodrošināt dabas vērtību pagaidu aizsardzību, kamēr teritorijai 
nosaka aizsardzību dabas vērtību dēļ. Tas attiektos arī uz Dzīvotņu direktīvas 5.panta 4.punktā 
minēto gadījumos, kad ierosinājums noteikt teritorijai Natura 2000 statusu nāk no Eiropas 
Savienības institūcijām.  
 
4.4. Latvijas normatīvajos aktos jāparedz regulējums tam, kā nekustamā īpašuma īpašnieks var 
ierosināt zemes gabala svītrošanu no īpaši aizsargājamu teritoriju saraksta atbilstoši LĪADT, 
kādi ir valsts iestādes pienākumi, precīzi termiņi izvērtēšanai un ko var pārsūdzēt 
administratīvajā tiesā.  
 
4.5. SBAL 11.pantā 1.punktā aizstājams vārds “mērķtiecīga” ar “apzināta”, jo tas precīzāk un 
atbilstošāk juridiskās tehnikas prasībām izsaka aizliegtās darbības būtību.  
 
4.5. Attiecībā uz īpaši aizsargājamiem augiem SBAL 12.panta 1.punktā jāparedz aizliegumu arī 
tos griezt, izraut un iznīcināt, bet 2.punktā jāparedz aizliegumu arī šādus augus turēt.  
 
4.6. SBAL 18.pantā jāparedz tiešu aizliegumu introducēt sugas, tā, lai nekaitētu dabiskām 
dzīvotnēm to dabiskā izplatības areālā vai savvaļas faunai un florai.  
 
4.7. Latvijas normatīvos aktos jāparedz konkrēti nosacījumi, kad var tikt īstenoti attīstības 
projekti, kas attiecas uz Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām – nekaitē teritorijas 
viengabalainībai, bet, ja kaitē, tad to var attaisnot sevišķi svarīgas sabiedrības intereses, veicot 
arī kompensējošus pasākumus. Attiecībā uz Natura 2000 teritorijām normatīvajā aktā jāparāda 
Dzīvotņu direktīvas 6. un 16.panta saturs un kritēriji attiecībā uz attīstības projektu realizāciju.  
 
4.8. Jālicencē Dzīvotņu direktīvas IV pielikuma “b” punktā uzskaitīto augu sugu tirdzniecība, ja 
attiecīgās augu sugas tiek audzētas nebrīvē (dārzos utt.). 
 

102 Plašāk sk.: http://www.estiesibas.lv/article.aspx?list=Publications&id=17 
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4.9. Jāparedz, ka Latvijas tiesību aktu izpratnē īpaši aizsargājamas sugas vai biotopi ir arī visas 
tās sugas vai biotopi, kuras tiek aizsargātas saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu (līdzīgs priekšlikums 
pamatots arī saistībā ar Putnu direktīvu).  
 
4.10. Jānosaka sugas vai biotopa labvēlības statuss valstī, lai nepieļautu, ka atsevišķu biotopu 
platības (piemēram, augstie purvi) pakāpeniski samazinās vairākos nelielos attīstības projektos, 
kas vēlāk kopumā paredzētu būtisku negatīvu ietekmi. Tas būtu veicams pēc biotopu 
kartēšanas projekta pabeigšanas.   
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III. Putnu direktīvas ieviešana  

1. Putnu direktīvas pieņemšana un ieviešanas vēsture 
Saskaņā ar Eiropas Kopienu Līguma 174.panta pirmo daļu103 viens no Eiropas Kopienu 
mērķiem attiecībā uz vidi ir saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, kā arī apdomīgi un 
racionāli izmantot dabas resursus.  
 
Eiropas Kopienu Padome 1973.gada 22.novembrī pieņēma deklarāciju par Eiropas Kopienu 
vides rīcības programmu, kurā tika paredzēti īpaši putnu aizsardzības pasākumi. Minētā 
deklarācija tika papildināta ar Eiropas Kopienu Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju 
Padomes sanāksmes 1977.gada 17.maija rezolūciju par Eiropas Kopienu vides politikas un 
rīcības programmas turpināšanu un īstenošanu. 
 
Ņemot vērā šo iniciatīvu, 1979.gada 2.aprīlī Eiropas Kopienu Padome pieņēma direktīvu 
79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību. Saskaņā ar Direktīvas 79/409/EEK 18.pantu tā bija 
jāievieš līdz 1981.gada 7.aprīlim.  
 
Kopš tās pieņemšanas brīža Direktīva 79/409/EEK tika vairākkārt un būtiski grozīta.104 Tādēļ 
pārskatāmības un skaidrības nolūkā Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome 
2009.gada 30.novembrī pieņēma direktīvu 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību, ar 
kuru tika kodificēti Direktīvas 79/409/EEK grozījumi, to atceļot. Direktīvā 2009/147/EK atbilstošā 
secībā tika saglabātas Direktīvas 79/409/EEK materiālās tiesību normas un lielākajā daļā 
gadījumu arī šo tiesību normu teksts.105 Atbilstoši Direktīvas 2009/147/EK 18.pantam Direktīvas 
79/409/EEK atcelšana neskāra dalībvalstu pienākumus attiecībā uz Direktīvas 79/409/EEK un 
tās grozījumu ieviešanu nacionālajos tiesību aktos, un atsauces uz atcelto Direktīvu 
79/409/EEK uzskata par atsaucēm uz Direktīvu 2009/147/EK. Līdz ar to tiesu praksē un citos 
avotos minētās atziņas par Direktīvas 79/409/EEK interpretāciju ir pilnībā attiecināmas arī uz 
Direktīvas 2009/147/EK interpretāciju, un arī šajā pētījumā turpmāk abas direktīvas tiks 
analizētas vienkopus kā Putnu direktīva. 
 
2004.gada 1.maijā stājās spēkā līgums par Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Līdz tam 
Latvijas tiesiskais regulējums tika saskaņots ar Putnu direktīvas prasībām, veicot 
nepieciešamos grozījumus Latvijas tiesību aktos. Putnu direktīvas prasības tika ieviestas 
galvenokārt SBAL, LĪADT, Medību likumā un uz to pamata izdotajos ārējos normatīvajos tiesību 
aktos. Jāņem vērā, ka ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai Putnu direktīvas ieviešanas 
process nenoslēdzās, un arī turpmāk tika veikti grozījumi normatīvajos aktos, lai nodrošinātu 
Latvijas tiesiskā regulējuma atbilstību Putnu direktīvas prasībām. Eiropas Komisija ir ierosinājusi 
arī pārkāpuma procedūras par Putnu direktīvas nepienācīgu ieviešanu. Piemēram, 2007.gadā 
Eiropas Komisija ierosināja pret Latviju pārkāpuma procedūru par Putnu direktīvas 3.panta 
1.punkta un 2.punkta a) apakšpunkta nepienācīgu ieviešanu (pārkāpuma procedūras lieta 
Nr.2007/2189), bet 2012.gadā Eiropas Komisija ierosināja pārkāpuma procedūru pret Latviju 
par Putnu direktīvas 7. un 9.panta neprecīzu pārņemšanu Latvijas tiesību aktos (pārkāpumu 
procedūras lieta Nr.2012/2083).  

 
EST ir atzinusi: lai nodrošinātu ne tikai faktisku, bet arī no tiesību viedokļa pilnīgu Putnu 
direktīvas piemērošanu, dalībvalstīm attiecīgajā jomā jāparedz precīzs tiesiskais regulējums un 
tas, ka dalībvalstī nenotiek ar direktīvu nesaderīgas darbības, neattaisno tiesību normu 
neesamību. Piemēram, ja dalībvalstī netiek izmantots kāds noteikts medību veids, kuru aizliedz 
Putnu direktīva, tas nav iemesls šā aizlieguma netransponēšanai valsts tiesiskajā kārtībā.106 
Savukārt tikai administratīvā prakse vien, kas pēc savas būtības ir grozāma pēc iestāžu gribas 
un nav pienācīgi publiskota, nebūtu jāuzskata par Eiropas Savienības tiesībām atbilstošu 
dalībvalstu pienākumu ieviest Putnu direktīvas izpildi.107 EST dalībvalstu pienākumu ieviest 
Putnu direktīvas prasības EST vērtē salīdzinoši skrupulozi. Gandrīz visos gadījumos, kad 
Eiropas Komisija ir vērsusies EST ar prasību par dalībvalsts pienākumu neizpildi, šāda 
neizpilde ir konstatēta.  

103 Šobrīd Līguma par Eiropas Savienības darbību 191.panta pirmā daļa. 
104 Grozījumi veikti ar direktīvām 79/409/EEK, 81/854/EEK, 85/411/EEK, 86/122/EEK, 91/244/EEK, 94/24/EK, 97/49/EK, 
2006/105/EK un 2008/102/EK. 
105 Sk. Direktīvas 2009/147/EK VII pielikumu. 
106 EST 1990.gada 15.marta sprieduma lietā C-339/87 22.punkts. 
107 EST 2007.gada 11.janvāra sprieduma lietā C-507/04 281.punkts. 
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2. Putnu direktīvas normu ieviešanas analīze 

 
2.1. 1.pants 

1.  Šī direktīva attiecas uz visu tādu savvaļas putnu sugu aizsardzību, kas sastopamas to 
dalībvalstu Eiropas teritorijā, uz kurām attiecas Līgums. Tajā paredzēta šo sugu aizsardzība, 
apsaimniekošana un uzraudzība un noteiktas to izmantošanas normas. 
2.  Šī direktīva attiecas uz putniem, putnu olām, putnu ligzdām un putnu dzīvotnēm. 
 

2.1.1. Normas skaidrojums 
Putnu direktīvas 1.pantā ir noteikts šīs direktīvas tvērums. 1.panta 1.punkta pirmais teikums 
noteic aizsargājamās savvaļas putnu sugas atkarībā no to teritoriālās izplatības, bet 2.punkts 
direktīvas aizsardzības apjomu paplašina arī attiecībā uz putnu olām, ligzdām un to dzīvotnēm. 
Minētā panta 1.punkta otrais teikums iezīmē jomas, kuras regulē Putnu direktīva. 
 
Kaut arī Putnu direktīvas 1.pantā nav noteikti konkrēti aizsardzības pasākumi, šo direktīvas 
normu nedrīkst uzskatīt par deklaratīvu vai tādu, kas nebūtu jāievieš dalībvalstu tiesiskajā 
regulējumā. EST ir secinājusi, ka no Putnu direktīvas 1.panta izriet, pirmkārt, ka tā attiecas uz 
visu to savvaļas putnu sugu aizsardzību, kas sastopamas dalībvalstu Eiropas teritorijā, un tās 
mērķis ir šo sugu aizsardzība, pārzināšana un uzraudzīšana un, otrkārt, ka putnu efektīva 
aizsardzība ir izteikta pārrobežu vides problēma, kas ietver dalībvalstu kopējo atbildību. Līdz ar 
to Putnu direktīvas 1.pants ir tiesību norma, kas neietver programmatiskas vadlīnijas, bet gan 
saistošu tiesību noteikumu, kas ir transponējams dalībvalstu tiesiskajā kārtībā.108 
 
Piemēram, EST ir konstatējusi, ka dalībvalsts nav pienācīgi ieviesusi Putnu direktīvas 1.panta 
prasības tad, ja no dalībvalsts tiesiskā regulējuma aizsardzības ir pilnībā izslēgta viena noteikta 
savvaļas putnu suga.109 Vienlaikus Eiropas Komisija ir norādījusi, ka Putnu direktīva neattiecas 
uz Eiropas Savienības dalībvalstu attālajiem reģioniem un aizjūras teritorijām, izņemot Azoru 
salām, Madeiru un Kanāriju salām.110 
 
Attiecībā uz Putnu direktīvas 1.panta 1.punktu EST ir arī uzsvērusi, ka aizsardzības 
pasākumiem, kas dalībvalstīm jāveic saskaņā ar to, ir jāattiecas arī uz savvaļas putniem, kuri 
dalībvalsts teritoriju izmanto tikai caurlidošanai111 vai kuri nav sastopami šīs valsts teritorijā, bet 
ir sastopami vienas vai vairāku citu dalībvalstu teritorijās.112 
 
Putnu direktīvas aizsardzība neattiecas uz nebrīvē audzētiem putnu īpatņiem. Tomēr Eiropas 
Komisija ir skaidrojusi, ka, ja nebrīvē audzēti īpatņi tiek izlaisti dabā vai palaisti atpakaļ dabā un 
tos nevar atšķirt no šīs pašas sugas savvaļas īpatņiem, kas sastopami tai pašā teritorijā, ir 
pamatoti uzskatīt, ka šādā gadījumā Putnu direktīvas noteikumi tiek piemēroti.113 
 

2.1.2.  Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Sākotnējā Putnu direktīvas atbilstības tabulā114 tika norādīts, ka Putnu direktīvas 1.pants nav 
atsevišķi jāievieš dalībvalsts regulējumā. Šāds viedoklis ir kļūdains, ko apliecina vēlākā EST 
prakse, kas tiks aplūkota tālāk ziņojumā. Neraugoties uz to, Putnu direktīvas 1.pants vispārīgi 
uzskatāms par ieviestu Latvijas tiesiskajā regulējumā. Proti, SBAL 1.panta 2.punktā un 5.punktā 
ir definēti jēdzieni “dzīvotne” un “sugas”. Savukārt SBAL 3.panta 2.punkts paredz, ka šis likums 
regulē jautājumu, kas saistīti ar dzīvnieku sugām, to dzīvotnēm, šo sugu indivīdiem visās to 
attīstības stadijās, putnu olām un ilggadīgām ligzdām, kā arī beigtajiem indivīdiem vai to daļām. 

108 EST 2007.gada 12.jūlija sprieduma lietā C-507/04 87. – 88.punkts. 
109 Turpat, 91.punkts. 
110 Eiropas Komisijas paziņojums. Kā apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos līdz 2010.gadam un turpmāk. 
Ilgtspējīgi ekosistēmu pakalpojumi cilvēka labklājībai. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52006DC0216 
111 EST 1987.gada 8.jūlija sprieduma lietā C-247/85 6.punkts. 
112 EST 1996.gada 8.februāra sprieduma lietā C-149/94 17. un 18.punkts. 
113 Eiropas Komisijas vadlīnijas “Medību metodiskais dokuments atbilstīgi Padomes Direktīvai 79/409/EEK par savvaļas 
putnu aizsardzību”, 2008, 7.lpp. Pieejams: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_lv.pdf. 
114 Progress Monitoring on the Approximation of the Accession Countries of Central and Eastern Europe, Cyprus, Malta 
and Turkey. Table of Concordance (revised for monitoring purposes): Council Directive of 2 April 1979 on the 
conservation of wild birds (79/409/EEc as amended by 85/411/EEC, 91/244/EEc and 92/24/EC), Latvia, 26.03.2002. 
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No SBAL 1.panta 2. un 5.punkta un 3.panta 2.punkta izrietošais SBAL tvērums nesašaurina 
Putnu direktīvas 1.panta tvērumu, ir tam atbilstošs. 
 
Vienlaikus jāņem vērā, ka neatbilstība Putnu direktīvas 1.pantam var tikt konstatēta arī tādā 
gadījumā, ja kādi no normatīvajos aktos paredzētajiem pasākumiem nepamatoti netiek 
attiecināti uz kādu no putnu sugām, to grupu vai putnu dzīvei nozīmīgiem elementiem. Latvijas 
tiesiskā regulējuma atbilstība Putnu direktīvas 1.pantam šādā nozīmē tiks izvērtēta, ņemot vērā 
pārējos direktīvas pantos paredzētos pasākumus un to ieviešanu Latvijā. 
 

2.2. 2.pants 
Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai skaitliski uzturētu 1. pantā minēto sugu 
populācijas tādā līmenī, kas pirmām kārtām atbilst ekoloģijas, zinātnes un kultūras prasībām, 
tajā pašā laikā ņemot vērā saimnieciskās un rekreatīvās prasības, vai lai tuvinātu šo sugu 
populācijas minētajam līmenim. 
 

2.2.1. Normas skaidrojums 
Putnu direktīvas 2.pants atspoguļo direktīvas galvenos mērķus un tās filozofiju, un tādējādi var 
tikt izmantots citu direktīvas pantu interpretācijā. Taču Putnu direktīvas 2.pants neaizstāj citos 
direktīvas pantos ietverto detalizēto regulējumu.115 Attiecīgi līdzšinējā EST praksē dalībvalstu 
pienākumu neizpilde tiek saistīta ar kāda cita Putnu direktīvas panta nepienācīgu ieviešanu. 
Tomēr Putnu direktīvas 2.pants neparedz patstāvīgu pamatu, lai tiktu veiktas atkāpes no 
direktīvas normu piemērošanas, papildus tiem pamatiem, kas jau norādīti direktīvas 9.pantā.116 
 

2.2.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Sākotnējā Putnu direktīvas atbilstības tabulā norādīts, ka Putnu direktīvas 2.pants ir ieviests ar 
SBAL 2.panta 1. – 3.punktu. Tomēr vēlāk ar 2006.gada 26.oktobra grozījumiem SBAL 2.pants 
tika papildināts ar 5.punktu, kas paredz, ka šā likuma mērķis ir arī nodrošināt nepieciešamo 
pasākumu veikšanu, lai skaitliski uzturētu savvaļā dzīvojošo savvaļas putnu sugu populācijas 
atbilstoši ekoloģijas, zinātnes, kultūras prasībām un ņemot vērā saimnieciskās un rekreatīvās 
prasības vai lai tuvinātu šo sugu populācijas minētajam līmenim. SBAL 2.panta 5.punkts 
precīzāk atspoguļot Putnu direktīvas 2.panta prasības un ir uzskatāms par tam atbilstošu. 
 
Tāpat kā attiecībā uz Direktīvas 2.pantu arī SBAL 2.panta 5.punkts nav uzskatāms par 
patstāvīgu pamatu, lai pieļautu atkāpes no normatīvajos aktos paredzētiem putnu aizsardzības 
pasākumiem. Šā ziņojuma autoru rīcībā nav informācijas par atbildīgo iestāžu vai tiesu praksi, 
kas būtu tam pretēja. 
 

2.3. 3.pants  
1.  Ņemot vērā 2. pantā minētās prasības, dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai 
pietiekamā mērā saglabātu, uzturētu vai atjaunotu visu 1. pantā minēto putnu sugu dzīvotņu 
daudzveidību un teritoriju. 
2.  Biotopu un dzīvotņu saglabāšana, uzturēšana un atjaunošana galvenokārt ietver šādus 
pasākumus: 
a) aizsargājamo teritoriju ierīkošana; 
b) dzīvotņu uzturēšana un pārzināšana aizsargātās zonās un ārpus tām saskaņā ar ekoloģijas 
prasībām; 
c) iznīcināto biotopu atjaunošana; 
d) biotopu izveidošana. 
 

2.3.1. Normas skaidrojums 
Putnu direktīva ir strukturēta tādējādi, ka direktīvas 3. un 4.pants attiecas uz putnu dzīvotņu 
aizsardzību, savukārt 5. – 9.pants attiecas uz putnu sugu aizsardzību. Tādējādi Putnu direktīvas 
3. un 4.pants ir savstarpēji cieši saistīti, un ir svarīgi nošķirt to piemērošanas jomu. 
 
Putnu direktīvas 3.pants uzliek par pienākumu dalībvalstīm veikt nepieciešamos pasākumus, lai 
saglabātu, uzturētu vai atjaunotu pietiekamu dzīvotņu daudzveidību un teritoriju visām putnu 
sugām, uz kurām attiecas šī direktīva. Turklāt Putnu direktīvas 3.pantā minētie pienākumi 

115 Koscis-Kupper Z., Zsolt S., Remo Savoia U. Report on Birds Directive European Court of Justice Cases with Case 
Summaries, pp. 8 – 9. Pieejams: 
http://www.landmarkchambers.co.uk/userfiles/documents/resources/ecj_report_rspb_final.pdf.  
116 EST 1987.gada 8.jūlija sprieduma lietā C-247/85 8.punkts. 
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dalībvalstīm ir jāizpilda vēl pirms ir konstatēts, ka putnu skaits samazinās vai iestājies risks, ka 
aizsargājamā suga ir izmirusi. EST tiesa šādu secinājumu izdarīja, balstoties uz direktīvas 
preambulas 9.apsvērumu, secinot, ka atbilstoša dzīvotņu daudzveidība ir vajadzīgais elements, 
lai saglabātu, uzturētu un atjaunotu visas putnu sugas.117 Konkrētajā lietā radās strīds, vai 
minētais direktīvas pants paredz tikai vispārīgu pienākumu sasniegt rezultātu, tas ir, nodrošināt 
savvaļas putnu saglabāšanu kā tādu, vai arī pienākumu saglabāt savvaļas putnu dzīvotnes, ar 
ko citastarp tiek nodrošināta savvaļas putnu saglabāšana. EST atzina, ka tas satur imperatīvu 
pienākumu saglabāt savvaļas putnu dzīvotnes kā tādas.  
 
Putnu direktīvas 3.panta 2.punkts būtībā paskaidro 1.punktā minētos jēdzienus “saglabāt”, 
“uzturēt” un “atjaunot”, norādot četrus pasākumus, kuriem ir jābūt prioritāriem šo darbību 
veikšanā.118 
 
Kā tas tieši norādīts abos pantos, Putnu direktīvas 3.pants attiecas uz visām direktīvas 1.pantā 
minēto putnu sugu dzīvotnēm, bet direktīvas 4.pants attiecas vienīgi uz direktīvas 1.pielikumā 
minēto sugu dzīvotnēm (4.panta 1.punkts) un tādu migrējošo sugu, kuras nav iekļautas 
direktīvas 1.pielikumā, vairošanās, spalvu mešanas un ziemošanas vietām un mitrājiem 
(4.panta 2.punkts). Attiecīgi Putnu direktīvas 3.pantā noteiktais aizsardzības režīms ir vieglāks 
salīdzinājumā ar stingrāko režīmu, kas noteikts šīs direktīvas 4.pantā.  
 
EST ir skaidrojusi, ka Putnu direktīvas 3.pants paredz pienākumus ar vispārīgāku raksturu, 
proti, pienākumu nodrošināt pietiekamu daudzveidību un teritoriju visām direktīvā minēto putnu 
sugu dzīvotnēm, turpretim Putnu direktīvas 4.pantā ir paredzēts konkrēti ievirzīts un pastiprināts 
režīms gan šīs direktīvas 1.pielikumā minētajām sugām, gan migrējošām sugām. Tāda ir 
aizsardzības režīma, kādam ir jābūt īpaši aizsargājamajā teritorijā, īpatnība salīdzinājumā ar 
mazāk stingro Putnu direktīvas 3.pantā visām tajā minētajām putnu sugām paredzēto režīmu.119 
 
Attiecībā uz Putnu direktīvas 4.pantā minēto pienākumu noteikt īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas EST ir konsekventi norādījusi, ka šādu pienākumu nevar ietekmēt direktīvas 2.pantā 
minētās intereses, to skaitā ekonomiskās intereses. Taču šādu secinājumu EST nav 
attiecinājusi uz Putnu direktīvas 3.pantu. Tieši pretēji, no EST sprieduma lietā Royal Society for 
the Protection of Birds lietā izriet, ka ekonomiskās intereses nedrīkst ņemt vērā, izpildot 
Putnu direktīvas 4.pantā minētos pienākumus, tieši tādēļ, ka šajā pantā nav ietverta atsauce uz 
direktīvas 2.pantu, taču ir ietverta atsauce uz direktīvas 3.pantu.120 No minētā izriet netiešs 
secinājums, ka Putnu direktīvas 3.pantā minētie vispārīgie pienākumi ir samērojami ar citām 
interesēm, kuras norādītas direktīvas 2.pantā. 
 
Pienākumi, kas minēti Putnu direktīvas 4.pantā, nav attiecināmi uz visām direktīvas 3.pantā 
minētajām dzīvotnēm, bet 3.pants var tikt attiecināts uz aizsargājamām teritorijām vai direktīvas 
1.pielikumā minētajām sugām.121 Šāda iespēja gan ir vairāk teorētiska, jo Putnu direktīvas 
4.pants jau paredz detalizētākas un stingrākas prasības attiecīgajām teritorijām. 
 
Ņemot vērā, ka liela daļa no dalībvalstu teritorijā sastopamajām savvaļas putnu sugām ir Putnu 
direktīvas 1.pielikumā minētās sugas vai migrējošās sugas122, kā arī to, ka Putnu direktīvas 
3.panta pārkāpums ir objektīvi grūtāk konstatējams, gandrīz visas lietas, kuras EST ir izskatījusi 
sakarā ar putnu dzīvotņu aizsardzību, ir vērtētas kā Putnu direktīvas 4.panta prasību 
neievērošana. Līdz ar to šobrīd nav pieejami plaši un saistoši skaidrojumi par saistībām, kuras 
dalībvalstij uzliek Putnu direktīvas 3.pants. 
 
Kā piemēru gadījumam, kad EST konstatēja Putnu direktīvas 3.panta prasību neievērošanu, var 
minēt lietu C-117/00, kurā EST atzina, ka Īrija nav veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu dzīvotņu daudzveidību un teritoriju Skotijas baltirbei (lagopus lagopus scotica). 

117 EST 1993.gada 2.augusta sprieduma lietā C-355/90 15.punkts. 
118 Koscis-Kupper Z., Zsolt S., Remo Savoia U. Report on Birds Directive European Court of Justice Cases with Case 
Summaries, p14. Pieejams: 
http://www.landmarkchambers.co.uk/userfiles/documents/resources/ecj_report_rspb_final.pdf. 
119 EST 2010.gada 14.oktobra sprieduma lietā C-535/07 66.punkts. 
120 EST 1996.gada 11.jūlija sprieduma lietā C-44/95 24.punkts. 
121 Koscis-Kupper Z., Zsolt S., Remo Savoia U. Report on Birds Directive European Court of Justice Cases with Case 
Summaries, p.14. Pieejams: 
http://www.landmarkchambers.co.uk/userfiles/documents/resources/ecj_report_rspb_final.pdf. 
122 Sk. Putnu direktīvas preambulas 4.ievilkumu. 
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Īrijas pārkāpums izpaudās tādējādi, ka pārmērīgas noganīšanas rezultātā tika iznīcinātas kalnu 
pļavas un muklāji, kuros lielā daudzumā sastopami virši, kas veido šīs sugas dzīvotnes. Turklāt 
zinātniskie pētījumi pamatoja, ka Skotijas baltirbju skaits Īrijā pēdējos 20 gados bija 
samazinājies par 50 procentiem.123 Skotijas baltirbe nav iekļauta Putnu direktīvas 1.pielikumā, 
tādējādi Īrijas rīcība konkrētajā gadījumā tika vērtēta kā Putnu direktīvas 3.panta, nevis 4.panta 
pārkāpums. 
 

2.3.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Kā norādīts iepriekš, Putnu direktīvas 3.pantā noteiktie pienākumi ir salīdzinoši vispārīgāki un to 
izpildei dalībvalstīm ir atstāta salīdzinoši lielāka rīcības brīvība. Tā kā Putnu direktīvas 3.pants 
attiecas uz visu savvaļas putnu dzīvotņu un biotopu saglabāšanu, uzturēšanu un atjaunošanu, 
šā panta ieviešanai izmantotie līdzekļi Latvijas gadījumā ir jāvērtē kā kompleksa dzīvotņu 
aizsardzības sistēma. Tādēļ var piekrist Sākotnējā Putnu direktīvas atbilstības tabulā 
izmantotajai pieejai, atbilstoši kurai Putnu direktīvas 3.panta prasības ir nevis transponētas 
konkrētā normatīvā akta tiesību normā, bet gan ir ieviestas ar vairākos normatīvajos aktos 
noteikto sistēmu. 
 
SBAL 1.panta 1. un 2.punktā attiecīgi definēti jēdzieni “biotopi” un “dzīvotne”. SBAL arī 
uzskatāms par primāro normatīvo aktu, kas nosaka ietvaru putnu dzīvotņu un putniem nozīmīgo 
biotopu aizsardzībai. SBAL paredzētie pasākumi ir atkarīgi no konkrētā biotopa vai sugas 
statusa. Atbilstoši SBAL un uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem tiesību aktiem var tikt izšķirti 
šādi putnu sugu statusi: 

- MK noteikumu Nr.211 par īpašajiem dzīvotņu aizsardzības pasākumiem pielikumā 
minētās sugas, uz kurām attiecas SBAL 8.1pantā minētie pasākumi; 

- īpaši aizsargājamās putnu sugas (MK noteikumu Nr.396 par īpaši aizsargājamo 
sugu sarakstu 1.pielikums), uz kurām attiecas SBAL 8., 11., 13. un 14.pants; 

- ierobežoti izmantojamās īpaši aizsargājamās putnu sugas (MK noteikumu Nr.396 
2.pielikums), uz kurām attiecas SBAL 15.pants; 

- īpaši aizsargājamās putnu sugas, kurām izveidojami mikroliegumi (MK noteikumu 
Nr.940 par mikroliegumiem 2.pielikums); 

- putnu sugas, uz kurām neattiecas aizliegtās darbības (MK noteikumi Nr.212 par 
aizliegto darbību neattiecināšanu uz putniem 1. un 2.pielikums), kurām piemērojams 
SBAL 13.1 pants; 

- sastopamās migrējošo putnu sugas, kuras nav ietvertas īpaši aizsargājamo sugu 
sarakstos, uz kurām attiecas SBAL 8.panta ceturtā daļa; 

- citas putnu sugas. 
 
Viena un tā pati putnu suga var vienlaikus atbilst vairākiem statusiem, kā tas norādīts šā 
ziņojuma pielikumos. Priekšlikumi saistībā ar šīs kārtības vienkāršošanu ir norādīti šajā 
ziņojumā.  
 
Putnu direktīvas 3.pants attiecas uz visu direktīvas 1.pantā minēto putnu sugu (tas ir, uz visu 
savvaļas putnu sugu, kas sastopamas Eiropas teritorijā) dzīvotņu aizsardzību. Turklāt Putnu 
direktīvas 3.pantā minētie pasākumi ir jāveic vēl pirms ir konstatēts, ka putnu skaits ir 
samazinājies vai ir iestājies risks, ka attiecīgā suga ir izmirusi. Tādējādi Putnu direktīvas 3.panta 
pienākumu kontekstā ir jāņem vērā nevis tiesiskais regulējums, kurš attiecas tikai uz īpaši 
aizsargājamajām sugām vai citu ierobežotu putnu sugu sarakstu, bet gan tāds tiesiskais 
regulējums, kas attiecas uz visiem putniem un to dzīvotnēm.  
 
Dzīvnieku aizsardzības likuma preambulā norādīts: “Cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt 
visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir 
morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un to 
aizsargāt. Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, 
radīt ciešanas vai citādi kaitēt”.  
 
Dzīvnieku aizsardzības likums attiecas ne tikai uz savvaļas dzīvniekiem, bet arī mājas 
dzīvniekiem, nosakot noteiktas aizsardzības un labturības prasības, piemēram: 

- Aizliedzot cietsirdīgu izturēšanos pret putniem (sakropļošana, mocīšana, atstāšana bez 
aprūpes, nogalināšana ar izņēmumiem, izmantošana reliģiskos rituālos un izlozēs utt.). 

123 EST 2002.gada 13.jūnija sprieduma lietā C-117/00 13. – 21.punkts. 
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- Aizliedzot savvaļas putnu sagūstīšanu un turēšanu nebrīvē ar izņēmumiem, kas minēti 

Dzīvnieku aizsardzības likumā un citos normatīvos aktos. 
SBAL 3.panta otrā daļa nosaka, ka SBAL attiecas uz ikvienu dzīvnieku sugu, to dzīvotnēm, šo 
sugu indivīdiem visās to attīstības stadijās, putnu olām un ligzdām, kā arī beigtajiem indivīdiem 
vai to daļām. Ar sugām SBAL likuma izpratnē ir saprotamas savvaļas putnu sugas.124 Viens no 
SBAL mērķiem ir nodrošināt nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai skaitliski uzturētu savvaļā 
dzīvojošo savvaļas putnu sugu populācijas atbilstoši ekoloģijas, zinātnes, kultūras prasībām, un 
ņemot vērā saimnieciskās un rekreatīvās prasības vai lai tuvinātu šo sugu populācijas 
minētajam līmenim.125 SBAL attiecas uz ikvienu putnu sugu, papildu nosakot īpašas prasības 
attiecībā uz īpaši aizsargājamo putnu sugām, kuras ir izzūdošas, retas utt.126 
 
Tātad Dzīvnieku aizsardzības likums un pamatā visas SBAL normas attiecas uz visiem putniem, 
kā to paredz arī Putnu direktīvas 1.pants: “Direktīva attiecas uz visu savvaļas putnu sugu 
aizsardzību, kas sastopamas to dalībvalstu Eiropas teritorijā”. Vienlaikus ir arī īpašas prasības, 
kuras attiecas uz īpaši aizsargājamiem putniem (piemēram, SBAL 8.pants). 
 
Ņemot vērā minēto, šā pētījuma autori uzskata, ka atbilstošākās normas, kas vērstas uz Putnu 
direktīvas 3.pantā minēto pienākumu izpildi, ir Dzīvnieku aizsardzības likumā ietvertās normas, 
jo tās attiecas uz ikvienu dzīvnieku, un SBAL būtu jānosaka minimums, kas attiektos arī uz 
visām putnu sugām, kā arī papildus tam darbotos SBAL likuma 7., 7.1 un 17.pants, kuri vērsti uz 
sugu un biotopu aizsardzību un labvēlības režīma radīšanu. SBAL 7.pants nosaka prasības 
ikvienas sugas un biotopa labvēlīgai aizsardzībai. SBAL 7.1 pants pilnvaro kompetentās valsts 
pārvaldes iestādes vai pašvaldības veikt dažādus pasākumus, lai nodrošinātu labvēlīgu 
aizsardzības statusu tiem savvaļas faunas un floras sugu indivīdiem, kurus izmanto vai iegūst 
savvaļā. Atbilstoši šā panta otrajai daļai šo pasākumu ietekmi uz labvēlīga aizsardzības statusa 
nodrošināšanu sugām un biotopiem izvērtē Dabas aizsardzības pārvalde. Savukārt SBAL 
17.pantā paredzēta iespēja izstrādāt sugas vai biotopa aizsardzības plānu, ja kādai sugai vai 
biotopam ir nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi. Vienlaikus norādāms, ka veids, kādā ir 
ieviests Putnu direktīvas 3.pants, ir vairāk kā neskaidrs, un ir grūti saprast, kā tiesību 
piemērotājam, var būt skaidrs, kuras no Latvijas normatīvos aktos ietvertām normām interpretēt 
Putnu direktīvas un tai atbilstošās Eiropas Savienības tiesu prakses gaismā, un kuras normas ir 
nacionāla līmeņa normas. 
 
Aizsargājamo teritoriju izveidošanu, aizsargāšanu un apsaimniekošanu regulē LĪADT. LĪADT 
izdala šādas aizsargājamo teritoriju kategorijas ar atšķirīgu izveidošanas kārtību un 
aizsardzības režīmu: 

- dabas rezervāti (LĪADT 3.pants); 
- nacionālie parki (LĪADT 4.pants); 
- biosfēras rezervāti (LĪADT 4.1pants); 
- dabas parki (LĪADT 5.pants); 
- dabas pieminekļi (LĪADT 6.pants); 
- dabas liegumi (LĪADT 7.pants); 
- aizsargājamās jūras teritorijas (LĪADT 7.1pants); 
- aizsargājamo ainavu apvidi (LĪADT 8.pants). 

 
Dabas rezervātus, nacionālos parkus un biosfēras rezervātus izveido Saeima ar attiecīgu 
likumu, bet aizsargājamo ainavu apvidus, dabas liegumus, dabas parkus, aizsargājamās jūras 
teritorijas un dabas pieminekļus izveido Ministru kabinets vai atsevišķos gadījumos – 
pašvaldības (LĪADT 13.panta pirmā, otrā un trešā daļa). Pieņemot lēmumu par aizsargājamās 
teritorijas izveidošanu, kā arī teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas vai aizsardzības režīma 
izmaiņām, ņem vērā tās pašvaldības atzinumu, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts 
izveidot aizsargājamo teritoriju vai atrodas aizsargājamā teritorija (LĪADT 12.panta ceturtā daļa). 
LĪADT pielikumā ietverts Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju saraksts, bet LĪADT 
42.pants paredz arī veidot teritorijas, kas ir kā starptautiski aizsargājamo dabas teritoriju tīkla 
sastāvdaļa.  
 
Aizsargājamo teritoriju saglabāšana un tajos noteiktais aizsardzības režīms ir regulēts vairākos 
līmeņos: 

124 SBAL 1.panta 5.punkts. 
125 SBAL 2.panta 5.punkts. 
126 SBAL 8.pants. 
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- LĪADT, kas ietver vispārīgu regulējumu attiecībā uz visu aizsargājamo teritoriju 

saglabāšanu un paredz deleģējumu aizsargājamo teritoriju aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu izstrādei (LĪADT IV nodaļa); 

- Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kuri paredz gan 
noteikumus, kas piemērojami visās aizsargājamajās teritorijās (1.nodaļa), gan arī 
noteikumus, kas piemērojami katrai no aizsargājamo teritoriju kategorijām (2. – 
8.nodaļa); 

- individuālajos aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumos, kas 
tiek izdoti kā Ministru kabineta noteikumi, vai pašvaldību saistošie noteikumi un attiecas 
uz konkrētu aizsargājamo teritoriju; 

- aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānos, kas attiecas uz konkrētu 
aizsargājamo teritoriju un kuriem ir ieteikuma raksturs. 

 
Ārpus aizsargājamajām teritorijām, kā arī aizsargājamās teritorijās, ja kāda no funkcionālajām 
zonām to nenodrošina, var tikt izveidoti mikroliegumi, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo sugu 
vai biotopu aizsardzību (SBAL 1.panta 3.punkts un 8.panta otrā daļa). Tomēr mikroliegumi 
izveidojami tikai MK noteikumu Nr.940 par mikroliegumiem 2.pielikumā minētajām putnu sugām. 
Putnu direktīvas 4.pants paredz pienākumu veikt aizsardzības pasākumus, tomēr veidu, kā to 
sasniegt, dalībvalsts var izvēlēties, piemēram, noteikt mikroliegumu. Tomēr nerīkoties 
dalībvalsts nedrīkst. 
 
Atbilstoši LĪADT 7.pantam dabas liegumi ir cilvēka darbības maz pārveidotas vai dažādā 
pakāpē pārveidotas dabas teritorijas, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku 
sugu dzīvotnes un īpaši aizsargājamos biotopus. Savukārt LĪADT 7.1 pants paredz, ka 
aizsargājamās jūras teritorijas izveido paši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu 
dzīvotņu, kā arī migrējošo putnu nozīmīgu barošanās un ziemošanas vietu aizsardzībai. 
Tādējādi šīs aizsargājamās teritorijas netiek izveidotas visu putnu dzīvotņu aizsardzībai, bet 
vienīgi īpaši aizsargājamo putnu dzīvotņu aizsardzībai. 
 
Apkopojot iepriekš minēto, secināms, ka ar SBAL un LĪADT, tiem pakārtotajiem ārējiem 
normatīvajiem tiesību aktiem un citu jomu normatīvajiem aktiem ir izveidota sistēma, lai 
saglabātu, uzturētu un atjaunotu putnu dzīvotņu daudzveidību un teritoriju, kā to pieprasa Putnu 
direktīvas 3.pants.  
 
4.pants 
Putnu direktīvas 4.pants ir vērsts uz tādu putnu dzīvotņu aizsardzību, kas atbilst šajā pantā 
minētajiem kritērijiem. Putnu direktīvas 4.pants ir uzskatāms par speciālo tiesību normu iepretim 
šīs direktīvas 3.pantam, kas attiecas uz visu putnu dzīvotņu aizsardzību. Putnu direktīvas 
4.panta 1.punkts noteic dalībvalstu pienākumu noteikt aizsargājamās teritorijas šīs direktīvas 
1.pielikumā minētajām sugām; 2.punkts attiecina šajā pantā minētos pasākumus arī uz 
migrējošo sugu, kas nav minētas direktīvas 1.pielikumā, dzīvotnēm; 3.punkts uzliek par 
pienākumu dalībvalstīm šā panta izpildi koordinēt ar Eiropas Komisiju; 4.punkts attiecas uz 
pienākumiem, kas dalībvalstīm jāveic aizsargājamajās teritorijās, kas noteiktas saskaņā ar šo 
pantu.  
 

2.4. 4.panta 1.punkts 
1.  Sugām, kuras minētas I pielikumā, jāpiemēro īpaši dzīvotņu aizsardzības pasākumi, lai 
nodrošinātu to izdzīvošanu un vairošanos savā izplatības areālā. 
Šim nolūkam jāapzina: 
a) sugas, kurām draud izzušana; 
b) sugas, kuras ir jūtīgas pret dažām izmaiņām savās dzīvotnēs; 
c) sugas, kuras savas skaitliski mazās populācijas vai ierobežotās vietējās izplatības dēļ 
uzskatāmas par retām sugām; 
d) citas sugas, kuras īpaši jāsaudzē to dzīvotņu īpatnību dēļ. 
Veicot novērtēšanu, par pamatu ņem populācijas attīstības tendences un svārstības. 
Kā īpašas aizsargājamās teritorijas šo sugu aizsardzībai dalībvalstis pirmām kārtām nosaka 
skaitliski un lieluma ziņā vispiemērotākās teritorijas, ņemot vērā aizsardzības prasības 
ģeogrāfiskajā jūras un sauszemes teritorijā, uz kuru attiecas šī direktīva. 
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2.4.1. Normas skaidrojums 

Saskaņā ar EST pastāvīgo judikatūru Putnu aizsardzības direktīvas 4.panta 1.punkts uzliek 
dalībvalstīm pienākumu piešķirt aizsargājamās teritorijas juridisku aizsardzību, kas var 
nodrošināt 1.pielikumā minēto putnu sugu izdzīvošanu un vairošanos.127 Ar Putnu direktīvas 
4.panta 1. un 2.punktu dalībvalstīm ir noteikts pienākums kā aizsargājamas teritorijas klasificēt 
teritorijās, kas atbilst šajās normās minētajiem ornitoloģiskajiem kritērijiem.128 Turklāt 
dalībvalstīm kā aizsargājamās teritorijas ir jāklasificē tieši tās teritorijas, kas pēc ornitoloģiskiem 
kritērijiem šķiet vispiemērotākās attiecīgo sugu aizsardzībai.129 
 
Dalībvalstu rīcības brīvība šajā ziņā ir visnotaļ ierobežota un attiecas vienīgi uz piemērojamo 
kritēriju definēšanu, nevis izvēli, vai kādu teritoriju noteikt par aizsargājamu. Kā atzinusi EST, 
novērtējuma brīvība, kas dalībvalstīm piemīt, izvēloties vispiemērotākās teritorijas, ko klasificēt 
kā aizsargājamās teritorijas, attiecas nevis uz iespēju klasificēt vai nekvalificēt kā īpaši 
aizsargājamas teritorijas (“vai”), kas šķiet vispiemērotākās pēc ornitoloģiskiem kritērijiem, bet 
gan novērtējuma brīvība attiecināma vienīgi uz šo kritēriju ieviešanas veidu (“kā”), lai identificētu 
teritorijas, kuras ir vispiemērotākās Putnu direktīvas 1.pielikumā uzskaitīto sugu aizsardzībai.130 
Vienlaikus tas nenozīmē, ka aizsargājamā teritorija veidojama jebkur, kur putns ir, jo 
aizsargājamo teritoriju noteikšanai ņem vērā arī citus kritērijus, to skaitā populāciju, 
nozīmīgākās vietas. Latvijas normatīvajos aktos gan šie kritēriji nav izvērsti regulēti, un var 
rasties iespaids, ka vienmēr jāveido aizsargājamā teritorija jebkur, kur atrod aizsargājamo 
dabas vērtību.  
 
EST ir vairākkārt uzsvērusi, ka ekonomiskās un vispārējās sociālās intereses nekādā veidā 
neietekmē Putnu direktīvas 4.panta 1. un 2.punktā noteiktos pienākumus un nav jāņem vērā 
aizsargājamās teritorijas izvēlē un robežu noteikšanā.131 Tomēr vienlaikus nav secināms, ka 
putni būtu uzskatāmi par prioritārām sugām Dzīvotņu direktīvas 6.panta 4.punkta izpratnē.  
 
Attiecībā uz atsevišķu reģionu daļēju klasifikāciju EST ir norādījusi, ka aizsargājamo teritoriju 
klasifikācija saskaņā ar Putnu direktīvas 4.panta 1. un 2.punktu nevar izrietēt no katras 
attiecīgās platības ornitoloģiskās nozīmes autonoma izvērtējuma, bet tā ir jāveic, ņemot vērā 
attiecīgās ekosistēmas dabiskās robežas. Turklāt ornitoloģiskajiem kritērijiem, kuriem 
vienīgajiem jābūt klasifikācijas pamatā, ir jābūt zinātniski pamatotiem.132  
 
EST ir arī skaidrojusi prasības, kas izvirzāmas zinātniskajiem pētījumiem, lai ornitoloģiski 
novērtētu piemērotākās teritorijas Putnu direktīvas 4.panta 1.punkta kontekstā. Vairākās lietās 
EST ir atzinusi: kaut arī tas nav juridiski saistošs, kā atsauces avotu, lai izvērtētu, vai dalībvalsts 
ir klasificējusi pietiekama skaita un platības aizsargājamās teritorijas Putnu direktīvas 4.panta 
izpratnē, var izmantot nevalstiskās organizācijas BirdLife International publicēto ornitoloģiski 
nozīmīgo Eiropas teritoriju sarakstu (IBA 89 vai IBA 2000).133 Ja dalībvalsts nav spējīga iesniegt 
zinātniskus pētījumus, kuri atspēko IBA 2000 rezultātus, šis saraksts ir visjaunākais un 
visprecīzākais atsauces punkts vispiemērotāko putnu aizsardzības zonu noteikšanai saistībā ar 
to skaitu un platībām.134 Turklāt klasifikācijas pienākums neaprobežojas ar zinātniskajām 
atziņām, kādas pastāv konkrētā brīdī. Ja ir pieejami citi zinātniska rakstura ornitoloģiskie 
pētījumi un ekspertīzes, kā arī pārbaužu rezultāti, kas ir jaunāki par tiem, pamatojoties uz 
kuriem notika klasifikācija, tad šīs aizsargājamās teritorijas klasifikācija ir atkārtoti jāpārbauda, 
pamatojoties uz šiem jaunākajiem pierādījumiem.135  
 
Dalībvalsts nedrīkst atsaukties uz situāciju citās dalībvalstīs, lai atbrīvotos no pienākuma noteikt 
aizsargājamo teritoriju saskaņā ar Putnu direktīvas 4.panta 1. un 2.punktu.136 Arī tas, ka viena 
no vairākām direktīvas 1.pielikuma sugām atstāj konkrēto teritoriju, nevar būt pamats, lai šai 
teritorijai noņemtu aizsargājamas teritorijas statusu, ja teritorijā mitinās cita aizsargājama putnu 

127 EST 1999. gada 18. marta spriedumu lietā C-166/97 21.punkts. 
128 EST 2007.gada 13.decembra sprieduma lietā C-418/04 36.punkts. 
129 EST 2016.gada 14.janvāra sprieduma lietā C-141/14 28.punkts. 
130 EST 2006.gada 23.marta sprieduma lietā C-209/04 33.punkts. 
131 EST 1998. gada 19. maija spriedumu lietā C-3/96 59.punkts un 1996.gada 11.jūlija spriedumu lietā 31. un 42.punkts. 
132 EST 2007.gada 13.decembra sprieduma C-418/04 142.punkts. 
133 EST 1998. gada 19. maija sprieduma lietā C-3/96 68. – 70.punkts un 2003. gada 20. marta sprieduma lietā C-378/01 
18.punkts. 
134 EST 2007.gada 25.oktobra spriedums lietā C-334/04. 
135 EST 2006.gada 23.marta spriedums lietā C-209/04. 
136 EST 2007.gada 28.jūnija spriedums lietā C-235/04. 
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suga.137 Tomēr tas neatceļ pienākumu pārvērtēt aizsargājamās teritorijas pastāvēšanu, ja šo 
vietu būtu atstājusi vienīgā suga, kuras dēļ šī teritorija noteikta. Dalībvalsts var samazināt 
individuālās aizsardzības teritorijas platību vai mainīt tās demarkāciju tikai tad, ja teritorijas vairs 
neatbilst savvaļas putnu sugu aizsardzībai vispiemērotākajām teritorijām Putnu direktīvas 
4.panta 1.punkta izpratnē.138 
 
Vairākās lietās dalībvalstis ir mēģinājušas iebilst, ka konkrētajai teritorijai jau ir noteikts 
aizsardzības statuss nevis putnu aizsardzības, bet cita režīma dēļ, jo īpaši saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu tīkla Natura 2000 ietvaros. EST šo argumentu vienmēr ir noraidījusi, norādot, ka Putnu 
direktīvas un Dzīvotņu direktīvas tiesiskie režīmi ir dažādi, un dalībvalsts nevar nepildīt 
pienākumus, kas tai uzlikti ar Putnu direktīvas 4.panta 1. un 2.punktu, atsaucoties uz 
pasākumiem, kas šajā direktīvā nav minēti.139 EST ir uzsvērusi, ka pienākumi, kas izriet no 
Putnu direktīvas 4.panta 1. un 2. punkta, paliek pilnībā piemērojami. Šiem pēdējiem 
pienākumiem ir neatkarīgs raksturs, un tie ir paredzēti no Dzīvotņu direktīvas 6.panta 2. – 
4.punktā minētajiem atšķirīgu mērķu sasniegšanai.140 
 
Apkopojot iepriekš minēto, secināms, ka Putnu direktīvas 4.panta 1.punktā ir ietverts dalībvalstu 
pienākums noteikt aizsargājamās teritorijas, kas skaitliski un lieluma ziņā ir vispiemērotākās šīs 
direktīvas 1.pielikumā minēto putnu sugu dzīvotnēm. Šā pienākuma izpildi EST vērtē ļoti strikti, 
un tā izpildē dalībvalstis ir tiesīgas vadīties galvenokārt no ornitoloģiskiem kritērijiem. 
 

2.4.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Sākotnējā Putnu direktīvas atbilstības tabulā tika norādīts, ka Putnu direktīvas 4.panta 1.punkts 
ir ieviests ar SBAL 8.panta otro daļu (īpaši aizsargājamām sugām nosaka mikroliegumus), 
17.pantu (izstrādā sugu aizsardzības plānus), LĪADT 3. – 7.pantu un 43.pantu (nosaka 
aizsargājamo teritoriju veidus), kā arī ar MK noteikumiem Nr.396 par īpaši aizsargājamo sugu 
sarakstu, MK noteikumiem Nr.940 par mikroliegumiem un MK noteikumi Nr. 421 par biotopu 
sarakstu.  
 
Iepriekšminētais tiesiskais regulējums attiecas uz aizsargājamo teritoriju un mikroliegumu 
izveidošanu īpaši aizsargājamajām sugām un biotopiem. Taču Putnu direktīvas regulējums 
neparedz šādu dalījumu, jo direktīvas 1.pielikums ietver tādas putnu sugas, kas nav iekļautas 
MK noteikumu Nr.396 par īpaši aizsargājamo sugu sarakstu 1.pielikumā noteiktajam īpaši 
aizsargājamo sugu sarakstā (sk. šā ziņojuma pielikumu Nr.2). Tādējādi ar Sākotnējā Putnu 
direktīvas atbilstības tabulā norādītajām normām Putnu direktīvas 4.panta 1.punkta prasības 
nebija pienācīgi ieviestas Latvijas tiesiskajā regulējumā. 
 
Ņemot vērā minēto, 2006.gada 26.oktobrī tika pieņemti grozījumi SBAL, ar kuriem SBAL tika 
papildināts ar jaunu 8.1 pantu, kurā transponētas Putnu direktīvas 4.panta 1.punkta otrā, trešā 
un ceturtā paragrāfa normas. SBAL 4.pants tika papildināts ar 9.punktu, kurā ietverts 
pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt to putnu sugu sarakstu, kurām piemēro īpašus dzīvotņu 
aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu sugu izdzīvošanu un vairošanos izplatības areālā. 
SBAL 4.panta 9.punktā minētais putnu sugu saraksts tika apstiprināts ar MK noteikumu Nr.211 
par īpašajiem dzīvotņu aizsardzības pasākumiem pielikumu, kas pilnībā atbilst Putnu direktīvas 
1.pielikuma sarakstam.  
 
Neskatoties uz minēto, šā pētījuma autori turpmāk norādīto iemeslu dēļ uzskata, ka Putnu 
direktīvas 4.panta 1.teikums Latvijas tiesiskajā regulējumā nav ieviests pietiekami precīzi, 
nepienācīgi saskaņojot SBAL un LĪADT noteikto sistēmu ar SBAL 8.1 panta noteikumiem. 
 
Pirmkārt, SBAL 8.1 panta otrās daļas pirmais un trešais teikums lieto jēdzienu “putnu sugas”, 
neprecizējot, vai ar to domātas SBAL 4.panta 9.punktā minētās putnu sugas, uz kurām ietverta 
atsauce šā paša panta pirmajā daļā. Savukārt SBAL 8.1panta otrās daļas otrais teikums paredz, 
ka aizsargājamās teritorijas saskaņā ar LĪADT ir izveidojamas “putnu sugām, kurām veic īpašus 
dzīvotņu aizsardzības pasākumus”. Šāds formulējums ļauj pieņemt, ka kādām no MK 
noteikumu Nr.211 par īpašajiem dzīvotņu aizsardzības pasākumiem pielikumā minētajām 
sugām nav jāveic dzīvotņu aizsardzības pasākumi un ka šo sugu dzīvotnēm nav nosakāmas 

137 EST 2006.gada 13.jūlija spriedums lietā C-191/05, 12.punkts.  
138 Turpat, 13.punkts. 
139 EST 2000. gada 7. decembra sprieduma lietā C-38/99 50. – 57.punkts. 
140 EST 2007.gada 20.septembra sprieduma lietā C-304/05 104. – 108.punkts. 
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īpaši aizsargājamās teritorijas. Tomēr atbilstoši Putnu direktīvas 4.panta 1.punktam īpaši 
dzīvotņu aizsardzības pasākumi ir jāveic visām direktīvas 1.pielikumā minētajām sugām. 
 
Otrkārt, SBAL 8.1 panta otrā daļa paredz, ka putnu sugu aizsardzībai nosaka putnu skaitam 
lieluma ziņā vispiemērotākās teritorijas. Savukārt Putnu direktīvas 4.panta 1.punkta pēdējais 
teikums paredz, ka direktīvas 1.pielikuma sugu aizsardzībai skaitliski un lieluma ziņā 
vispiemērotākās teritorijas nosaka kā aizsargājamās teritorijas. Skaidrības labad arī SBAL 8.1 

panta otrajā daļā būtu jāprecizē, ka tā attiecas tieši uz aizsargājamo teritoriju noteikšanu LĪADT 
izpratnē. 
 
Treškārt, kaut arī SBAL 8.1 panta otrajā daļā ir ietverts pienākums izveidot aizsargājamās 
teritorijas SBAL 4.panta 9.punktā minētajām putnu sugām, šāds regulējums nav saskaņots ar 
LĪADT kritērijiem aizsargājamo teritoriju izveidei. LĪADT 7.pants paredz, ka dabas liegumi ir 
teritorijas, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un īpaši 
aizsargājamos biotopus. Saskaņā ar LĪADT 7.1 pantu aizsargājamās jūras teritorijas izveido 
īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu, kā arī migrējošo putnu 
nozīmīgu barošanās un ziemošanas vietu aizsardzībai. LĪADT pielikums apliecina, ka 
aizsargājamās teritorijas tiek izveidotas īpaši aizsargājamo putnu sugu, citu īpaši aizsargājamo 
sugu vai īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai. Atbilstoši LĪADT 19.panta piektajai daļai 
aizsargājamo teritoriju funkcionālās zonas nosaka, ņemot vērā īpaši aizsargājamo sugu un 
biotopu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanas vajadzības. 
 
No minētā izriet, ka atbilstoši LĪADT regulējumam aizsargājamās teritorijas ir izveidojamas un 
šajās teritorijās ierobežojumi tiek noteikti īpaši aizsargājamo sugu vai īpaši aizsargājamo 
biotopu aizsardzībai. Īpaši aizsargājamās sugas ir uzskaitītas MK noteikumu Nr.396 par īpaši 
aizsargājamo sugu sarakstu 1.pielikumā. Šajā sarakstā ir iekļauta tikai daļa no putnu sugām, 
kuras iekļautas Putnu direktīvas 1.pielikumā un MK noteikumu Nr.211 par īpašajiem dzīvotņu 
aizsardzības pasākumiem pielikumā. Vienlaikus MK noteikumi Nr.396 par īpaši aizsargājamo 
sugu sarakstu 1.pielikumā kā īpaši aizsargājamas ir norādītas arī tādas putnu sugas, kas nav 
iekļautas Putnu direktīvas 1.pielikumā un MK noteikumu Nr.211 par īpašajiem dzīvotņu 
aizsardzības pasākumiem pielikumā. Tādēļ, lai atbilstoši ieviestu Putnu direktīvas 4.panta 
1.punktu, SBAL un LĪADT nostiprinātais dalījums īpaši aizsargājamo putnu sugās un pārējās 
putnu sugās ir jāsalāgo ar Putnu direktīvā un MK noteikumu Nr.211 par īpašajiem dzīvotņu 
aizsardzības pasākumiem pielikumā paredzēto putnu sugu dalījumu. 
 
Ceturtkārt, Putnu direktīvas 4.panta 1.punkta prasības var izpildīt, ne vien izveidojot 
aizsargājamās teritorijas atbilstoši LĪADT, bet arī izveidojot mikroliegumus saskaņā ar SBAL 
1.panta 3.punktu un 8.panta otro daļu. Daļa no Putnu direktīvas 1.pielikumā un MK noteikumu 
Nr.211 par īpašajiem dzīvotņu aizsardzības pasākumiem pielikumā minētajām sugām ir 
iekļautas īpaši aizsargājamo putnu sugu, kurām izveidojami mikroliegumi, sarakstā (MK 
noteikumu Nr.940 par mikroliegumiem 2.pielikums). Tādēļ SBAL 8.1 pantā būtu jāparedz, ka 
Putnu direktīvas 1.pielikumā un MK noteikumu Nr.211 par īpašajiem dzīvotņu aizsardzības 
pasākumiem pielikumā minēto sugu aizsardzībai izveido aizsargājamās teritorijas vai 
mikroliegumus. 
 
Ieviešot Putnu direktīvai atbilstošu dalījumu, nedrīkstētu „pazaudēt” tās putnu sugas, kuras 
šobrīd pēc MK noteikumu Nr.369 1.pielikuma ir īpaši aizsargājamas, bet kuras tomēr nav 
ietvertas MK noteikumu Nr.211 par īpašajiem dzīvotņu aizsardzības pasākumiem pielikumā kā 
tādas, kurām piemēro īpašus aizsardzības pasākumus.  
 
Ziņojuma ietvaros netiek analizēts tas, vai Latvijas iestādes praksē nodrošina aizsargājamo 
teritoriju noteikšanu saskaņā ar Putnu direktīvas 4.panta 1.punktu. 
 

2.5. 4.panta 2.punkts 
2. Dalībvalstis veic līdzīgus pasākumus attiecībā uz tādu regulāri sastopamu migrējošo sugu 
vairošanās, spalvu mešanas un ziemošanas vietām, kā arī atpūtas vietām migrācijas maršrutā, 
kuras nav minētas 1.pielikumā, ņemot vērā to aizsardzības nepieciešamību ģeogrāfiskajā jūras 
un sauszemes teritorijā, uz kuru attiecas šī direktīva. Tālab dalībvalstīm īpaša uzmanība jāvelta 
mitrāju, un pirmām kārtām starptautiski nozīmīgu mitrāju, aizsardzībai. 
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2.5.1. Normas skaidrojums 

Atbilstoši Putnu direktīvas 4.panta 2.punktam šā panta 1.punkta tiesiskās sekas ir attiecināmas 
arī uz tādu regulāri sastopamu migrējošo sugu vairošanās, spalvu mešanas un ziemošanas 
vietām, kā arī atpūtas vietām migrācijas maršrutā, kuras nav minētas šīs direktīvas 1.pielikumā. 
Šāds regulējums Putnu direktīvā ir noteikts, ņemot vērā, ka migrējošo putnu sugu aizsardzība ir 
risināma starpvalstu sadarbības ceļā. Arī EST ir skaidrojusi, ka Putnu direktīvas 4.pants paredz 
aizsardzības režīmu, kas ir īpaši paredzēts un nostiprināts gan attiecībā uz šīs direktīvas 
1.pielikumā minētajām sugām, gan arī migrējošām sugām, kuras šajā pielikumā nav minētas, 
un kas balstīts uz apstākli, ka tas attiecas uz visvairāk apdraudētajām sugām un sugām, kas ir 
kopējais Eiropas Kopienu mantojums.141 Minētais saskan arī ar Putnu direktīvas preambulas 
4.ievilkumu. 
 
Putnu direktīvas 4.panta 2.punktā lietotais termins “līdzīgi pasākumi” (“similar measures”) 
vedina domāt, ka migrējošo sugu aizsardzības režīms ir tikai līdzīgs, bet ne vienāds ar Putnu 
direktīvas 1.pielikumā minētajām sugām. Tomēr Putnu direktīvas 4.panta 2.punktā minētajos 
gadījumos ir pilnībā piemērojami šā panta 1.punktā minētie pienākumi. To apliecina arī EST 
prakse, kurā Putnu direktīvas 4.panta pienākumi tiek vienlīdz attiecināti gan uz direktīvas 
1.pielikuma sugām, gan šajā pielikumā neminētajām migrējošo putnu sugām. 
 
Putnu direktīvas 4.panta 2.punkta otrajā teikumā īpaši uzsvērta starptautiski nozīmīgu mitrāju 
aizsardzība. Šajā sakarā direktīva atsaucas uz “starptautiski nozīmīgiem mitrājiem” nozīmē, kas 
lietota 1971.gada 2.februāra Konvencijā par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā 
ūdensputnu dzīves vidi jeb tā sauktajā Ramsāres konvencijā.142 
 

2.5.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Putnu direktīvas 4.panta 2.punkta prasības primāri ir ieviestas ar SBAL 8.panta ceturto daļu, 
kas paredz, ka šā likuma normas attiecināmas arī uz sastopamajām migrējošo putnu sugām, 
kuras nav ietvertas īpaši aizsargājamo sugu sarakstos. 
 
Papildus minētajam jāņem vērā arī SBAL 9.panta 4.punktā paredzētais zemes īpašnieku vai 
lietotāju pienākums nodrošināt putnu sugām, kas nav iekļautas īpaši aizsargājamo sugu 
sarakstos, netraucētu atpūtu un barošanos migrācijas sezonas laikā, ieviest saudzīgas 
ekoloģiskās metodes, lai novērstu dzīvnieku nodarītos postījumus. Savukārt LĪADT 7.1pantā 
paredzēta īpaša aizsargājamo teritoriju kategorija – aizsargājamās jūras teritorijas – kas ir 
vietas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā vai kontinentālajā 
šelfā, kuras izveidotas, tostarp, migrējošo putnu nozīmīgu barošanās un ziemošanas vietu 
aizsardzībai. 
 
SBAL 8.panta ceturtajā daļā izmantotais formulējums nevar tikt uzskatīts par pietiekami precīzu. 
Pirmkārt, nav saprotams, vai “īpaši aizsargājamo sugu saraksti” SBAL 8.panta ceturtās daļas 
izpratnē ietver tikai MK noteikumos Nr.396 par īpaši aizsargājamo sugu sarakstu 1.pielikumā 
minētās sugas vai arī sugas, kas minētas citos sarakstos, piemēram, MK noteikumu Nr.211 par 
īpašajiem dzīvotņu aizsardzības pasākumiem pielikumā, MK noteikumu Nr.940 par 
mikroliegumiem 2.pielikumā vai MK noteikumu N.396 par īpaši aizsargājamo sugu sarakstu 
2.pielikumā minētās sugas. Atbilstoši gramatiskajai interpretācijas metodei par “īpaši 
aizsargājamajām sugām” būtu jāuzskata tikai tās sugas, kuras minētas MK noteikumu Nr.396 
par īpaši aizsargājamo sugu sarakstu 1.pielikumā. Šādā gadījumā veidojas neatbilstība Putnu 
direktīvas 4.panta 2.punktam, jo tas paredz direktīvas 4.panta 1.punkta prasības attiecināt uz 
visām migrējošo putnu sugām, kuras nav minētas Putnu direktīvas 1.pielikumā vai MK 
noteikumu Nr.211 par īpašajiem dzīvotņu aizsardzības pasākumiem pielikumā. 
 
Otrkārt, SBAL ir paredzēti atšķirīgi pienākumi atkarībā no tā, kādam statusam atbilst konkrētā 
putnu suga. Savukārt SBAL 8.panta ceturtā daļa paredz uz migrējošiem putniem attiecināt 
SBAL normas, neprecizējot, vai tās ir normas, kas attiecas uz īpaši aizsargājamām putnu 
sugām, SBAL 4.panta 9.punktā minētajām putnu sugām vai visām putnu sugām. 
 
 

141 EST 2006. gada 13. jūlija sprieduma lietā C-191/05 9.punkts. 
142 Koscis-Kupper Z., Zsolt S., Remo Savoia U. Report on Birds Directive European Court of Justice Cases with Case 
Summaries, p.10. Pieejams: 
http://www.landmarkchambers.co.uk/userfiles/documents/resources/ecj_report_rspb_final.pdf. 

45 
 

                                                   



Eiropas Savienības dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējums 
Gala nodevums (2017. gada aprīlis) 

 
2.6. 4.panta 3.punkts 

3. Dalībvalstis nosūta Komisijai visu vajadzīgo informāciju, kas tai ļauj paziņot attiecīgās 
koordinācijas iniciatīvas, kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu, ka 1. un 2.punktā paredzētās 
teritorijas veido vienotu sistēmu saskaņā ar šo sugu aizsardzības prasībām ģeogrāfiskajā jūras 
un sauszemes teritorijā, uz ko attiecas šī direktīva. 
 

2.6.1. Normas skaidrojums 
Putnu direktīvas 4.panta 3.punktā paredzēts procesuāls pienākums dalībvalstīm šā panta 1. un 
2.punktā paredzēto aizsargājamo teritoriju noteikšanu saskaņot ar Eiropas Komisiju. Šī 
direktīvas norma neparedz patstāvīgu pasākumu putnu aizsardzībai, bet gan ir vērsta uz 
direktīvā jau paredzēto pasākumu efektīvāku īstenošanu. 
 
EST praksē Putnu direktīvas 4.panta 3.punkts ir aplūkots reti, taču var tikt norādīti divi aspekti, 
kādēļ šī direktīvas norma izpelnās ievērību.  
 
Pirmkārt, EST ir uzsvērusi, ka Putnu direktīvas 4.panta 3.punktā ir nostiprināts mērķis 
nodrošināt, ka aizsargājamās teritorijas veido vienotu sistēmu (coherent network) saskaņā ar šā 
panta 1. un 2.punktā minēto sugu aizsardzības prasībām. Tādēļ dalībvalstis nedrīkst izvairīties 
no pienākuma noteikt aizsargājamās teritorijas tikai tādēļ, ka citi aizsardzības pasākumi jau 
nodrošina attiecīgo sugu aizsardzību,143 vai tādēļ, ka citās dalībvalstīs ir virkne citu daudz vairāk 
piemērotu teritoriju šo pašu sugu aizsardzībai.144 
 
Otrkārt, kā tas tieši izriet no Putnu direktīvas 4.panta 3.punkta teksta, šīs normas pārkāpums 
tiks konstatēts gadījumā, ja dalībvalsts nenosūta Eiropas Komisijai nepieciešamo informāciju, 
kas attiecas uz attiecīgajām teritorijām.145 Eiropas Komisija arī ir uzsvērusi, ka dalībvalsts 
sniegtā informācija netiks uzskatīta par pietiekamu, ja tai nav pievienoti nedz ģeogrāfiskie dati, it 
īpaši attiecībā uz platību, nedz tehniskā informācija, kas vajadzīga, lai pabeigtu aizsargājamo 
teritoriju zonu noteikšanu.146 
 

2.6.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Direktīvas norma nav ieviešama nacionālā regulējumā. Komisijas informēšana notiek ar 
elektroniskās datu bāzes “Valsts izpildes pasākumu paziņošanas sistēmas” palīdzību, ko ir 
izveidojusi Komisija, lai vienkāršotu paziņošanas procedūru.147 
 

2.7. 4.panta 4.punkts 
4. Attiecībā uz 1. un 2.punktā minētajām aizsargājamām teritorijām dalībvalstis attiecīgi rīkojas, 
lai nepieļautu dzīvotņu piesārņošanu vai kaitējuma nodarīšanu tām, kā arī novērš jebkurus 
traucējumus putnu dzīvei, ciktāl tie būtiski skar šā panta mērķus. Dalībvalstis cenšas nepieļaut 
dzīvotņu piesārņošanu vai kaitējuma nodarīšanu tām arī ārpus šīm aizsargājamām teritorijām. 
 

2.7.1. Normas skaidrojums 
Putnu direktīvas 4.panta 4.punkta pirmais teikums attiecas uz aizsardzības režīmu 
aizsargājamajās teritorijās, kas noteiktas saskaņā ar šā panta 1. un 2.punktu, bet otrais teikums 
attiecas uz dzīvotņu aizsardzību ārpus šīm teritorijām. 
 
Kopš Putnu direktīvas pieņemšanas 1979.gadā dalībvalstu pienākumus attiecībā uz putnu 
dzīvotņu aizsardzību aizsargājamajās teritorijās regulēja vienīgi Putnu direktīvas 4.panta 
4.punkts. Tomēr 1992.gadā tika pieņemta Dzīvotņu direktīva, kuras 7.pantā tika paredzēts, ka 
no šīs direktīvas 6. panta 2., 3. un 4.punkta izrietošās saistības aizstāj visas saistības, kas izriet 
no Putnu direktīvas 4.panta 4.punkta pirmā teikuma un kas attiecas uz teritorijām, kuras 
klasificētas saskaņā ar minētās direktīvas 4.panta 1.punktu vai līdzīgā veidā atzītas saskaņā ar 
4.panta 2.punktu. Kaut arī Putnu direktīvas 4.panta 4.punkta pirmais teikums un Dzīvotņu 

143 EST 1998.gada 19.maija sprieduma lietā C-3/96 58.punkts. 
144 EST 2007.gada 13.decembra sprieduma lietā C-418/04 61.punkts. 
145 EST 2003.gada 20.marta sprieduma lietā C-378/01 23.punkts. 
146 EST 2007.gada 25.oktobra sprieduma lietā C-334/04 7.punkts. 
147 Plašāk sk.: http://www.estiesibas.lv/article.aspx?list=Publications&id=17 
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direktīvas 6.panta 2.punkts ir formulēti nedaudz atšķirīgi, nav pamata uzskatam, ka ar Dzīvotņu 
direktīvas 7.pantu putnu aizsargājamo teritoriju aizsardzības režīms būtu samazināts.148  
 
Vienlaikus jāņem vērā, ka ar Dzīvotņu direktīvas pieņemšanu Putnu direktīvas 4.panta 4.punkta 
pirmais teikums tomēr nav kļuvis pilnībā nepiemērojams. EST pastāvīgajā judikatūrā ir 
skaidrots, ka Putnu direktīvas 4.panta 4.punkts ir jāattiecina arī uz teritorijām, kurām bija jābūt 
noteiktām kā aizsargājamām teritorijām, bet kuras par tādām nav noteiktas. Putnu direktīvas 
4.panta 4.punkta pienākumi ir jāpilda no brīža, kad attiecīgā teritorija bija nosakāma par 
aizsargājamu teritoriju.149 Tādējādi, vērtējot dalībvalstu rīcību attiecībā uz teritorijām, kuras ir 
noteiktas kā aizsargājamas teritorijas saskaņā ar Putnu direktīvas 1. vai 2.punktu, EST piemēro 
Dzīvotņu direktīvas 6.panta 2., 3. un 4.punkta noteikumus, bet attiecībā uz teritorijām, kuras nav 
noteiktas kā aizsargājamas teritorijas, bet kurām bija jābūt noteiktām kā tādām – Putnu 
direktīvas 4.panta 4.punktu.150 
 
EST judikatūrā ir izvērsti skaidrots Putnu direktīvas 4.panta 4.punkta pirmā teikuma saturs. 
Vienlaikus EST ir atzinusi, ka, lai konstatētu Putnu direktīvas 4.panta 4.punkta pirmajā teikumā 
paredzēto pienākumu neizpildi, ir jāatsaucas mutatis mutandis uz EST judikatūru par Dzīvotņu 
direktīvas 6.panta 2.punktā paredzēto pienākumu neizpildi, jo šīs pēdējās minētās tiesību 
normas teksts lielā mērā atbilst Putnu direktīvas 4.panta 4.punkta pirmā teikuma tekstam.151 
Ņemot vērā minēto, Putnu direktīvas 4.panta 4.punkta pirmā teikuma saturs netiks atsevišķi 
aplūkots, bet ir analizēts vienlaikus ar Dzīvotņu direktīvas 6.panta 2.punktu. 
 
Putnu direktīvas 4.panta 4.punkta otrais teikums paredz dalībvalstu pienākumu censties 
nepieļaut dzīvotņu piesārņošanu vai kaitējuma nodarīšanu tām arī ārpus aizsargājamām 
teritorijām, kuras noteiktas saskaņā ar šā panta 1. vai 2.punktu. Šīs normas vispārīgais 
formulējums daļai pētnieku licis nonākt pie secinājuma, ka Putnu direktīvas 4.panta 4.punkta 
otrais teikums paredz pārāk lielu rīcības brīvību dalībvalstīm un tādēļ tas nevar tikt piemērots 
tieši.152  
 
Tomēr EST judikatūra ir pierādījusi pretējo. Lai gan ir tiesa, ka ar Putnu aizsardzības direktīvas 
4. panta 4.punkta otro teikumu netiek prasīts obligāti sasniegt noteiktus rezultātus, tomēr 
dalībvalstīm ir nopietni jāpiedalās dzīvotņu aizsardzībā ārpus aizsargājamajām teritorijām. 
Tādēļ EST ir atzinusi, ka ir iespējams konstatēt, ka dalībvalsts nav izpildījusi pienākumu 
censties veikt piemērotus pasākumus, lai izvairītos no dzīvotņu piesārņošanas vai kaitējuma 
nodarīšanas tām.153 
 
Putnu direktīvas 4.panta 4.punkta otrā teikuma pārkāpumu EST ir konstatējusi lietā C-418/04. 
Šajā lietā Eiropas Komisija norādīja, ka Īrija nav nedz transponējusi, nedz pilnībā un pareizi 
piemērojusi Putnu direktīvas 4.panta 4.punkta otro teikumu, jo Īrijā paredzētie mehānismi, kuri it 
kā vērsti uz putnu aizsardzību, patiesībā neatspoguļo nekādu šajā direktīvas normā ietverto 
ornitoloģisko saturu. Tam piekrita EST, atzīstot, ka pasākumi, uz kuriem atsaucās Īrija – licenču 
izsniegšana integrētas piesārņojuma novēršanas sistēmas ietvaros, prēmijas uzņēmumiem 
kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros, finansiālais atbalsts lauksaimniekiem, kas veic savu 
lauksaimniecības darbību videi draudzīgā veidā, lauksaimniecības atkritumu apsaimniekošanas 
programma, regulējums par ietekmes uz vidi novērtējumu – nav pietiekami, jo tajos nav ieviesti 
nekādi ornitoloģiskie apsvērumi saskaņā ar Putnu aizsardzības direktīvas 4.panta 4.punkta otro 
teikumu.154 
 
Atzīstot Putnu direktīvas 4.panta 4.punkta otro teikumu kā tieši piemērojamu, rodas jautājums 
par to, kā šajā tiesību normā paredzētie pienākumi atšķiras no pienākumiem, kas paredzēti 

148 Koscis-Kupper Z., Zsolt S., Remo Savoia U. Report on Birds Directive European Court of Justice Cases with Case 
Summaries, p.12. Pieejams: 
http://www.landmarkchambers.co.uk/userfiles/documents/resources/ecj_report_rspb_final.pdf. 
149 EST 1999.gada 18.marta sprieduma lietā C-166/97 38.punkts 2007.gada 13.decembra sprieduma lietā C-418/04 
175.punkts. 
150 EST 2016.gada 14.janvāra spriedums lietā C-141/14. 
151 EST 2016.gada 14.janvāra sprieduma lietā C-141/14 69.punkts. 
152 Koscis-Kupper Z., Zsolt S., Remo Savoia U. Report on Birds Directive European Court of Justice Cases with Case 
Summaries, p.14. Pieejams: 
http://www.landmarkchambers.co.uk/userfiles/documents/resources/ecj_report_rspb_final.pdf. 
153 EST 1999.gada 18.marta sprieduma lietā C-166/97 48.punkts. 
154 EST 2007.gada 13.decembra sprieduma lietā C-418/04 176. – 187.punkts. 
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Putnu direktīvas 3.pantā. Diemžēl EST judikatūrā šis jautājums nav skaidri definēts. Tomēr 
ģenerāladvokātes J.Kokotas viedoklī jau minētajā lietā C-418/04 ir skaidrots: tā kā Putnu 
direktīvas 4.panta 4.punkta otrais teikums sistēmiski ir iekļauts direktīvas 4.pantā, jāsecina, ka 
tas attiecas vienīgi uz šā panta 1. un 2.punktā minētajām sugām, tas ir, direktīvas 1.pielikumā 
minētajām sugām un regulāri sastopamajām migrējošajām sugām. Putnu direktīvas 4.panta 
4.punkta otrajā teikumā minētie pasākumi līdz ar to ir uzskatāmi par tādiem “īpašiem dzīvotņu 
aizsardzības pasākumiem” šā panta 1.punkta pirmā paragrāfa izpratnē, kas neietver 
aizsargājamo teritoriju noteikšanu saskaņā ar šā panta 1.punkta ceturto paragrāfu. Savukārt 
citu putnu sugu dzīvotņu aizsardzība ir veicama saskaņā ar Putnu direktīvas 3.punktu.155 
 
Tādējādi, apkopojot analīzē par Putnu direktīvas 3. un 4.pantu minēto, secināms, ka putnu 
dzīvotnēm atkarībā no konkrētās sugas statusa ir piemērojami šādi aizsardzības režīmi: 
 
Teritorijas veids Aizsardzības režīms 

Aizsargājamās teritorijas, kas noteiktas Putnu 
direktīvas 1.pielikumā minēto sugu vai regulāri 
sastopamo migrējošo sugu aizsardzībai 
saskaņā ar Putnu direktīvas 4.panta 1. vai 
2.punktu 

Dzīvotņu direktīvas 6. panta 2., 3. un 4.punkts 

Teritorijas, kurām bija jābūt noteiktām kā 
aizsargājamām teritorijām saskaņā ar Putnu 
4.panta 1. vai 2.punktu, bet kuras nav 
noteiktas kā aizsargājamās teritorijas 

Putnu direktīvas 4.panta 4.punkta pirmais 
teikums 

Putnu direktīvas 1.pielikumā minēto sugu vai 
regulāri sastopamo migrējošo sugu dzīvotnes, 
kurām nav jābūt noteiktām kā aizsargājamām 
teritorijām 

Putnu direktīvas 4.panta 4.punkta otrais 
teikums 

Visu citu putnu sugu, uz kurām attiecas Putnu 
direktīva, dzīvotnes 

Putnu direktīvas 3.pants 

 
2.7.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 

Tā kā atbilstoši Dzīvotņu direktīvas 7.pantam aizsargājamajām teritorijām, kuras noteiktas 
saskaņā ar Putnu direktīvas 1. vai 2.punktu, ir piemērojams Dzīvotņu direktīvas 6.panta 2., 3. 
un 4.punkta prasības, minēto prasību ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā ir analizēta šā 
ziņojuma I sadaļā.  
 
Atbilstoši EST judikatūrai Putnu direktīvas 4.panta 4.punkta pirmais teikums tomēr joprojām 
turpina būt piemērojams teritorijām, kurām bija jābūt noteiktām kā aizsargājamām teritorijām 
saskaņā ar Putnu direktīvas 4.panta 1. vai 2.punktu, bet kuras nav noteiktas kā aizsargājamās 
teritorijas. Tomēr no minētā neizriet, ka arī Latvijas tiesiskajā regulējumā būtu atsevišķi jāievieš 
tiesiskais regulējums gadījumiem, kad Putnu direktīvas 4.panta 1. vai 2.punkta prasības nav 
ievērotas. Gan Putnu direktīva, gan Latvijas tiesiskais regulējums ir konstruēts tādējādi, ka 
aizsargājamās teritorijas tiek atbilstoši noteiktas. Taču ir jāņem vērā, ka gadījumā, ja tiktu 
konstatēts, ka Latvija kādu teritoriju nepamatoti nav noteikusi kā aizsargājamu teritoriju, no 
Putnu direktīvas 4.panta 4.punkta pirmā teikuma Latvijai izrietētu pienākums veikt vismaz 
praktiskas darbības, lai atbilstoši nodrošinātu šādas teritorijas aizsardzību. 
 
Attiecībā uz Putnu direktīvas 4.panta 4.punkta otrā teikuma ieviešanu jānorāda, ka Latvijas 
tiesiskajā regulējumā ar SBAL un LĪADT un tiem pakārtotajiem ārējiem normatīvajiem tiesību 
aktiem ir izveidota sistēma, lai saglabātu, uzturētu un atjaunotu putnu dzīvotņu daudzveidību un 
teritoriju, kā to pieprasa Putnu direktīvas 3.pants. SBAL 11.panta 6.punktā ir ietverts aizliegums 
piesārņot un nodarīt kaitējumu putnu dzīvotnēm, taču minētais aizliegums attiecas vienīgu uz 
īpaši aizsargājamo sugu putniem, kas neietver daļu no SBAL 4.panta 9.punktā minētajām 
sugām. Pasākumi specifiski tieši SBAL 4.panta 9.punktā minēto sugu aizsardzībai ir paredzēti 
vienīgi SBAL 8.1 pantā un tie neietver neko vairāk par aizsargājamo teritoriju noteikšanu.  
 

155 Ģenerāladvokātes J.Kokotes (J.Kokott) 2006.gada 14.septembra secinājumu lietā C-418/04 94. – 95.punkts. 
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Putnu direktīvas 4.panta 4.punkta otrā teikuma precīzai ieviešanai būtu jāparedz arī tādi īpaši 
dzīvotņu aizsardzības pasākumi SBAL 4.panta 9.punktā minēto sugu aizsardzībai, kas neietver 
tikai aizsargājamo teritoriju noteikšanu.  
 

2.8. 5.pants 
Neskarot 7. un 9.pantu, dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai izveidotu vispārēju 
aizsardzības sistēmu visām 1.pantā minētajām putnu sugām, jo īpaši aizliedzot: 
a) jebkādā veidā apzināti nonāvēt vai sagūstīt putnus; 
b) apzināti iznīcināt vai bojāt putnu ligzdas un olas vai pārvietot to ligzdas; 
c) lasīt putnu olas dabā un paturēt tās pat tad, ja olas ir tukšas; 
d) apzināti traucēt putnus, jo īpaši vairošanās un ligzdošanas laikā, ja šādi traucējumi būtiski 
skar šīs direktīvas mērķus; 
e) turēt to sugu putnus, kuras aizliegts medīt un sagūstīt. 
 

2.8.1. Normas skaidrojums 
Ja Putnu direktīvas 3. un 4.pants ir vērsti uz putnu dzīvotņu aizsardzību, tad direktīvas 5. – 
9.pantā ietverti pasākumi putnu sugu aizsardzībai. 5.pantā noteikta vispārēja putnu sugu 
aizsardzības sistēma, 6.pantā – ierobežojumi tirdzniecībai ar putniem, 7. un 8.pantā – 
ierobežojumi putnu medībām, bet 9.pantā ietverti noteikumi, saskaņā ar kuriem pieļaujamas 
atkāpes no iepriekš minētajos pantos noteiktajiem ierobežojumiem.  
 
Kā tas tieši norādīts Putnu direktīvas 5.panta ievaddaļā, ar šo direktīvas normu dalībvalstīm 
uzlikts pienākums izveidot vispārēju aizsardzības sistēmu, tādēļ Putnu direktīvas 5.pants 
atsevišķos aspektos nosaka ievada regulējumu, kas tālāk detalizēts turpmākajos direktīvas 
pantos. No Putnu direktīvas 5.panta ievaddaļas arī izriet, ka minētais pants ir uzskatāms par 
vispārējo tiesību normu iepretim šīs direktīvas 7.pantam un 9.pantam. Proti, Putnu direktīvas 
5.panta ierobežojumi nav attiecināmi uz medībām, ja tās atbilst direktīvas 7.panta prasībām, un 
nav piemērojami, ja dalībvalsts veikusi atkāpi saskaņā ar direktīvas 9.panta prasībām. 
 
Saistībā ar Putnu direktīvas 5.pantu EST ir uzsvērusi, ka tajā paredzētā vispārējā aizsardzības 
sistēma, kas noteikta direktīvas 5. pantā, atbilstoši šā panta pirmajam teikumam attiecas uz 
visām putnu sugām, kas minētas šīs direktīvas 1.pantā. Līdz ar to EST ir konstatējusi Putnu 
direktīvas 5.panta pārkāpumu, ja no sugu aizsardzības sistēmas ir izslēgta kāda putnu sugu, 
piemēram, tādas plaši sastopamas sugas kā žagata, sīlis, melnā vārna un pelēkā vārna.156 
 

2.8.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Putnu direktīvas 5.panta prasības Latvijas tiesiskajā regulējumā ir ieviestas ar SBAL 11.pantu, 
kas nosaka aizliegtās darbības ar īpaši aizsargājamo sugu dzīvniekiem, to skaitā putniem. 
Putnu direktīvas 5.panta “a” apakšpunkts atbilst SBAL 11.panta 1.apakšpunktam, “b” un “c” 
apakšpunkts – 3.apakšpunktam, “d” apakšpunkts – 2.apakšpunktam un “e” apakšpunkts – 
5.apakšpunktam. Tomēr turpmāk norādīto iemeslu dēļ Putnu direktīvas 5.pants nav uzskatāms 
par atbilstoši ieviestu Latvijas tiesiskajā regulējumā. 
 
Pirmkārt, SBAL 11.panta ievaddaļa paredz, ka šajā pantā noteiktie ierobežojumi attiecas tikai uz 
īpaši aizsargājamo sugu dzīvniekiem, to skaitā putniem. Ņemot vērā SBAL 4.panta 1.punktu un 
MK noteikumu Nr.396 par īpaši aizsargājamo sugu sarakstu 1.pielikumu, secināms, ka SBAL 
11.panta ierobežojumi aizsargā vienīgi MK noteikumu Nr.396 par īpaši aizsargājamo sugu 
sarakstu 1.pielikumā minētās aizsargājamo putnu sugas, bet neaizsargā citas putnu sugas, kas 
nav iekļautas šajā sarakstā. Minēto apstiprina arī Krimināllikuma 115.pants, kurā paredzēta 
kriminālatbildība par īpaši aizsargājamo dzīvnieku ķeršanu, turēšanu vai iznīcināšanu, kā arī 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 78.pants, saskaņā ar kuru par normatīvajos aktos 
noteikto sugu un biotopu aizsardzības prasību pārkāpšanu papildus naudas sodam tiek 
konfiscēti nelikumīgi iegūtie īpaši aizsargājamo sugu īpatņi un to daļas. 
 
Turpretim Putnu direktīvas 5.pants attiecas uz visām putnu sugām, un EST ir konstatējusi šā 
direktīvas panta pārkāpumu gadījumā, kad dalībvalsts tiesiskais regulējums no aizsardzības 
sistēmas pilnībā izslēdz kādu noteiktu putnu sugu. Tādēļ SBAL 11.panta spēkā esošā 
redakcija nav atbilstoša Putnu direktīvas 5.panta prasībām. 
 

156 EST 2007.gada 12.jūlija sprieduma lietā C-507/04 110., 124. un 135.punkts. 
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Otrkārt, Putnu direktīvas 5.pantā ir uzsvērts, ka tajā paredzētie ierobežojumi neskar direktīvas 
7.pantu, kā arī “e” apakšpunktā uzsvērts, ka tajā paredzētais aizliegums attiecas uz putniem, 
kurus aizliegts medīt un sagūstīt. Tas ir saprotami, ņemot vērā, ka putnu medības pēc būtības ir 
izņēmums no Putnu direktīvas 5.pantā paredzētajiem ierobežojumiem. Turpretī SBAL 11.pantā 
nav paskaidrots, ka tajā paredzētie ierobežojumi neattiecas uz medībām, ja tiek ievērotas 
normatīvo aktu prasības. SBAL 15.pants paredz uz ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo 
sugu indivīdiem neattiecināt tikai atsevišķus aizliegumus (piemēram, par putnu iegūšanu vai 
traucēšanu), bet ne aizliegtās darbības, kā, piemēram, iznīcināšanu. Turklāt ierobežoti 
izmantojamo īpaši aizsargājamo putnu sugu sarakstā (MK noteikumu Nr.396 par īpaši 
aizsargājamo sugu sarakstu 2.pielikums) ietilpst tikai daļa no putnu sugām, kuras Latvijā atļauts 
medīt. 
 

2.9. 6.pants 
1.  Neskarot 2. un 3.punkta noteikumus, dalībvalstis aizliedz tirgot, pārvadāt un turēt 
tirdzniecības nolūkā un piedāvāt tirdzniecībai jebkuru 1.pantā minēto sugu putnus, dzīvus vai 
beigtus, kā arī jebkuras viegli atpazīstamas šo putnu daļas vai izstrādājumus no tiem. 
2.  Darbības, kas minētas 1.punktā, nav aizliegtas ar 3.pielikuma A daļā minētajām sugām, ja 
šie putni ir nonāvēti vai sagūstīti likumīgi vai citādi likumīgi iegādāti. 
3.  Dalībvalstis, paredzot dažus ierobežojumus, var atļaut savā teritorijā 1.punktā minētās 
darbības ar sugām, kas minētas 3.pielikuma B daļā, ja šie putni ir nonāvēti vai sagūstīti likumīgi 
vai citādi likumīgi iegādāti. 
Dalībvalstis, kas vēlas piešķirt šādu atļauju, pirmkārt, apspriežas ar Komisiju un kopīgi ar to 
noskaidro, vai tirdzniecība ar šīs sugas īpatņiem var apdraudēt vai iespējami apdraudēt šo sugu 
populācijas lielumu, ģeogrāfisko izplatību vai vairošanās spēju visā Kopienā. Ja pārbaudē 
noskaidrojas, ka paredzamā atļauja, pēc Komisijas ieskatiem, šādi apdraudēs kaut vienu no 
iepriekšminētajām sugām vai radīs šāda apdraudējuma iespēju, Komisija nosūta argumentētu 
ieteikumu ieinteresētajai dalībvalstij, pamatojot savus iebildumus pret minētās sugas 
tirdzniecību. Ja Komisija uzskata, ka šāds risks nepastāv, tā attiecīgi informē ieinteresēto 
dalībvalsti. 
Komisijas ieteikumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 
Dalībvalstis, kas piešķir atļauju saskaņā ar šo punktu, periodiski pārbauda, kā tiek ievēroti 
šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi. 
 

2.9.1. Normas skaidrojums 
Putnu direktīvas 6.panta 1.punkts papildina direktīvas 5.pantā paredzētos vispārīgos 
aizliegumus ar aizliegumu veikt tirdzniecības darbības ar dzīviem vai beigtiem savvaļas putniem 
un to daļām vai izstrādājumiem. Darbības, kas ir pretējas Putnu direktīvas 6.panta 1.punktam, 
bieži nonāk pretrunā arī ar kādu no direktīvas 5.punkta apakšpunktiem, jo īpaši “e” 
apakšpunktu, taču 5.panta gadījumā tās raksturo papildus kvalificējoša pazīme – saistība ar 
tirdzniecību. 
 
Putnu direktīvas 6.panta 1.punkts attiecas uz visām direktīvas 1.pantā minētajām savvaļas 
putnu sugām. 
 
Putnu direktīvas 6.panta 2. un 3.punktā paredzēta iespēja atkāpties no aizlieguma attiecībā uz 
direktīvas 3.pielikumā minētajām sugām. Šajā sakarā ir jāpaskaidro savstarpējā aizliegumu un 
izņēmumu sistēma, kas attiecībā uz savvaļas putnu sugu aizsardzību paredzēta Putnu 
direktīvas 5. – 9.pantā.  
 
EST ir skaidrojusi, ka, lai nodrošinātu efektīvu savvaļas putnu sugu aizsardzības sistēmu, Putnu 
direktīva paredz trīs veidu normas: 

- pirmkārt, vispārēju aizliegumu nonāvēt, sagūstīt, traucēt, turēt un tirgot putnus, kā arī 
iznīcināt, bojāt vai pārvietot to ligzdas un olas (5.pants un 6.panta 1.punkts). Papildus 
tam 8.pantā paredzēts aizliegums izmantot noteiktus līdzekļus putnu sagūstīšanai, 
nonāvēšanai un medībām; 

- otrkārt, direktīva paredz iespēju dalībvalstīm pieļaut zināmas atkāpes no iepriekš 
minētajiem aizliegumiem attiecībā uz konkrētām sugām, kas uzskaitītas direktīvas 
pielikumos (6.panta 2. un 3.punkts un 7.pants). Uz putnu sugām, kas nav uzskaitītas 
attiecīgajos direktīvas pielikumos, turpina attiekties iepriekš minētie vispārējie 
aizliegumi; 
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- treškārt, Putnu direktīvas 9.pants ļauj dalībvalstīm atkāpties no vispārējiem, 

tirdzniecības un medību aizliegumiem, ja tiek ievēroti šajā pantā paredzētie 
priekšnoteikumi.157 

 
Putnu direktīvas 6.panta 2.punktā paredzēta dalībvalstu iespēja bez papildu saskaņošanas ar 
Eiropas Komisiju atkāpties no šā panta 1.punkta prasībām attiecībā uz sugām, kas iekļautas 
direktīvas 3.pielikuma A daļā, bet 3.pielikuma B daļā uzskaitītās sugas dalībvalstis var izslēgt no 
6.panta aizsardzības tikai pēc attiecīga izvērtējuma un saskaņojot ar Eiropas Komisiju. Putnu 
direktīvas 3.pielikumā ir ietverts ievērojami mazāks skaits (A daļā – tikai 6), salīdzinot ar 
2.pielikumā ietverto medījamo putnu uzskaitījumu. EST šajā sakarā ir norādījusi, ka no Putnu 
direktīvas regulējuma ir skaidrs, ka ar direktīvu ir paredzēts novērst situāciju, ka visas putnu 
sugas, kuras pieļaujams medīt, būtu pieļaujams arī pakļaut tirdzniecībai, jo tirdzniecība 
varētu radīt papildus spiedienu šo sugu medībām un sekojoši ietekmēt arī attiecīgo sugu 
populāciju kopumā.158 
 
Līdzīgi kā attiecībā uz Putnu direktīvas 5.pantu EST ir konstatējusi direktīvas 6.panta 
pārkāpumu gadījumā, ja dalībvalsts regulējums neattiecina tirdzniecības aizliegumu uz kādām 
savvaļas putnu sugām, kas nav minētas direktīvas 3.pielikumā.159 Tāpat Putnu direktīvas 
6.panta pārkāpums ir konstatēts tad, ja dalībvalsts saraksts ar putnu sugām, kuras drīkst 
pakļaut tirdzniecībai, neatbilst Putnu direktīvas 3.pielikuma sarakstiem vai ja dalībvalsts 
regulējums paredz atkāpes, kuras neatbilst Putnu direktīvas 9.pantam.160  
 

2.9.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Putnu direktīvas 6.panta 1.punktā paredzētais aizliegums tirgot, pārvadāt un turēt tirdzniecības 
nolūkā un piedāvāt tirdzniecībai putnus ir ietverts SBAL 11.panta 5.punktā. Taču Putnu 
direktīvas 6.panta 1.punkta prasības ar to ir ieviestas nepilnīgi. 
 
Pirmkārt, Putnu direktīvas 6.panta 1.punkts attiecas uz visām putnu sugām, bet SBAL 11.panta 
5.punkts – tikai uz īpaši aizsargājamām putnu sugām. 
 
Otrkārt, SBAL 11.panta 5.punktā ir ietverts gan aizliegums turēt putnus nebrīvē, gan aizliegums 
turēt putnus pārdošanai. Ar vispārēju aizliegumu turēt putnus nebrīvē ir ieviesta Putnu 
direktīvas 5.punkta “e” apakšpunkta prasība, ka aizliegts turēt to sugu putnus, kuras aizliegts 
medīt un sagūstīt. Savukārt Putnu direktīvas 6.panta 1.punkta prasība, kas aizliedz putnus 
tirgot, pārvadāt un turēt tirdzniecības nolūkā un piedāvāt tirdzniecībai, gramatiski arī ir ietverta 
SBAL 11.panta 5.punktā. Tomēr abus šos aizliegumus ir rekomendējams ietvert atsevišķos 
SBAL 11.panta punktos, jo ar MK noteikumiem Nr.212 par aizliegto darbību neattiecināšanu uz 
putniem ir paredzēti izņēmumi no visiem SBAL 11.panta 5.punkta aizliegumiem, tomēr Putnu 
direktīvas 6.panta 2. un 3.punkts pieļauj veikt atkāpes vienīgi no direktīvas 6.panta 
ierobežojumiem, nevis 5.panta ierobežojumiem. 
 
Attiecībā uz Putnu direktīvas 6.panta 2.punktu SBAL 4.panta 10.punktā ietverts deleģējums 
Ministru kabinetam noteikt to putnu sugu sarakstu, uz kurām neattiecas šā likuma 11.panta 
5.punktā minētais aizliegums, ja saņemta medību vai dabas aizsardzības normatīvajā aktā 
noteiktā atļauja. Šāds saraksts ir apstiprināts MK noteikumu Nr.212 par aizliegto darbību 
neattiecināšanu uz putniem 1.pielikumā un tas pilnībā atbilst Putnu direktīvas 3.pielikuma A 
daļai (sk. šā ziņojuma pielikumu Nr.3). 
 
Prasība pēc atļaujas, lai veiktu SBAL 11.panta 5.punktā minētās darbības ar MK noteikumu 
Nr.212 par aizliegto darbību neattiecināšanu uz putniem 1.pielikumā minētajām sugām šādā 
gadījumā pārsniedz Putnu direktīvas prasības. Atbilstoši Putnu direktīvas 14.pantam 
dalībvalstis ir tiesīgas ieviest arī stingrākas prasības savvaļas putnu aizsardzībai, taču, ievērojot 
šā pētījuma mērķi, varētu atteikties no pienākuma saņemt atsevišķu atļauju SBAL 11.panta 
5.punktā minēto darbību veikšanai ar MK noteikumu Nr.212 par aizliegto darbību 
neattiecināšanu uz putniem 1.pielikumā minētajām sugām, jo tāda prasība neizriet no Putnu 
direktīvas. Turklāt neviena šāda atļauja nekad arī nav pieprasīta.  

157 EST 1987.gada 8.jūlija sprieduma lietā C-247/85 7.punkts un 1988.gada 27.aprīļa sprieduma lietā C-252/85 
7.punkts. 
158 EST 1987.gada 8.jūlija sprieduma lietā C-247/85 18.punkts. 
159 EST 2007.gada 12.jūlija sprieduma lietā C-507/04 140. – 148.punkts. 
160 EST 1987.gada 13.oktobra sprieduma lietā C-236/85 17.punkts. 
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Attiecībā uz Putnu direktīvas 6.panta 3.punktu SBAL 4.panta 11.punktā ietverts deleģējums 
Ministru kabinetam noteikt to putnu sugu sarakstu, uz kurām neattiecas šā likuma 11.panta 
5.punktā minētais aizliegums, ja saņemta Eiropas Komisijas un Dabas aizsardzības pārvaldes 
atļauja. Šāds saraksts ir apstiprināts MK noteikumu Nr.212 par aizliegto darbību 
neattiecināšanu uz putniem 2.pielikumā un tas pilnībā atbilst Putnu direktīvas 3.pielikuma B 
daļai. 
 
Savukārt SBAL 13.1 pantā paredzēta procesuālā kārtība Dabas aizsardzības pārvaldes atļaujas 
saņemšanai. SBAL 13.1 panta noteikumi pienācīgi atspoguļo Putnu direktīvas 6.panta 3.punkta 
prasības.  
 

2.10. 7.pants 
1.  Ņemot vērā to populāciju lielumu, ģeogrāfisko izplatību un vairošanās spēju visā Kopienā, 
2.pielikumā minētās sugas drīkst medīt saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktiem. Dalībvalstis 
nodrošina, ka šo sugu medības neapdraud dabas aizsardzības pasākumus to izplatības 
teritorijā. 
2.  Sugas, kuras minētas 2.pielikuma A daļā, drīkst medīt ģeogrāfiskajā jūras un sauszemes 
teritorijā, uz ko attiecas šī direktīva. 
3.  Sugas, kuras minētas 2.pielikuma B daļā, drīkst medīt tikai attiecīgi norādītajās dalībvalstīs. 
4.  Dalībvalstis apņemas nodrošināt, ka medību ieražas, ko veic saskaņā ar valstī spēkā 
esošajiem pasākumiem, arī medības ar piekūnu, ja tās praktizē, atbilst attiecīgo putnu sugu 
resursu racionālas izmantošanas un ekoloģiskā līdzsvara regulēšanas principiem un ka šīs 
ieražas, ņemot vērā šo sugu, jo īpaši migrējošo sugu, populācijas lielumu, ir samērojamas ar 
pasākumiem, kas izriet no 2.panta. 
Tās jo īpaši rūpējas par to, lai sugas, uz kurām attiecas medību likumi, netiktu medītas 
ligzdošanas laikā, kā arī atsevišķu vairošanās stadiju laikā. 
Attiecībā uz migrējošām sugām tās jo īpaši rūpējas par to, lai sugas, uz kurām attiecas medību 
noteikumi, netiktu medītas vairošanās laikā vai tad, kad tās atgriežas savās ligzdošanas vietās. 
Dalībvalstis nosūta Komisijai visu vajadzīgo informāciju par savu medību noteikumu praktisko 
piemērošanu. 
 

2.10.1. Normas skaidrojums 
Putnu direktīvas 7.pants paredz noteikumus putnu medībām. Ņemot vērā medību nozīmi 
sociālajā, kultūras un vides aizsardzības jomā dažādos Eiropas Savienības reģionos, Putnu 
direktīvas 7.pants regulē vienu no nozīmīgākajiem jautājumiem, uz kuru attiecas direktīva. To 
apliecina arī apstāklis, ka liela daļa no EST izskatītajām pārkāpuma lietām ir ierosinātas tieši par 
šā panta nepienācīgu ieviešanu, un tas ir diezgan detalizēti analizēts EST judikatūrā. Ievērojot 
diskusijas un dažādos viedokļus saistībā ar šā panta interpretāciju, Eiropas Komisija 2008.gadā 
publicēja vadlīnijas par Putnu direktīvas regulējumu attiecībā uz medībām.161 Kaut arī vadlīnijas 
nav saistošas dalībvalstīm, tās ir nozīmīgs avots Putnu direktīvas 7.panta interpretācijai, kas 
balstīta uz EST judikatūru. 
 
Šā panta noteikumi ir cieši saistīti ar vispārējiem aizliegumiem, kas noteikti Putnu direktīvas 
5.pantā. Tomēr, ja tiek ievēroti Putnu direktīvas 7.panta noteikumi, putnu medības nenonāk 
pretrunā ar Putnu direktīvas 5.panta “a” apakšpunktā ietverto aizliegumu apzināti nonāvēt 
putnus. Putnu direktīvas 7.pants ir viens no pantiem, no kura ir pieļaujamas atkāpes saskaņā ar 
šīs direktīvas 9.pantu. Priekšnoteikumi šādām atkāpēm aplūkoti kopā ar Putnu direktīvas 
9.pantu. 
 
Putnu direktīvas 7.panta noteikumi var tikt grupēti trīs kategorijās: 
1) medījamo putnu sugu saraksts (1.punkta pirmais teikums, 2. un 3.punkts); 
2) vispārējie principi, kas jāievēro putnu medībās (1.punkts un 4.punkta pirmā rindkopa); 
3) putnu medību sezonu noteikšana (4.punkta otrā un trešā rindkopa). 
 
Ja analizējam medījamo putnu sarakstu, jāatzīmē, ka Putnu direktīvas 7.pantā ir atļauts noteikt 
putnu sugas medīšanai. Atbilstoši šā panta 2. un 3.punktam direktīvas 2.pielikumā uzskaitītas 

161 Eiropas Komisijas vadlīnijas “Medību metodiskais dokuments atbilstīgi Padomes Direktīvai 79/409/EEK par savvaļas 
putnu aizsardzību”, 2008, 7.lpp. Pieejams: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_lv.pdf 
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putnu sugas, kuru medības ir pieļaujamas. Ņemot vērā to populāciju lielumu, ģeogrāfisko 
izplatību un vairošanās spēju visā Eiropas Savienībā, šo sugu medīšana tiek uzskatīta par 
pieņemamu. 
 
Dalībvalstu tiesiskajam regulējumam ir jāgarantē, ka sugas, kas nav minētas direktīvas 
2.pielikumā, nedrīkst medīt, jo citādi tiks konstatēta Putnu direktīvas nepilnīga ieviešana.162 No 
otras puses, sugu uzskaitījums Putnu direktīvas 2.pielikumā neuzliek dalībvalstīm pienākumu 
atļaut to medīšanu. Tā ir tikai un vienīgi iespēja, kuru dalībvalstis var izmantot vai neizmantot.163  
 
Ja runājam par vispārējiem principiem putnu medībām, atzīmējams, ka Putnu direktīvas 7.panta 
1.punkts un 4.punkta pirmā rindkopa ietver vairākus savstarpēji saistītus principus, kas jāievēro 
putnu medībās: dabas aizsardzības pasākumu neapdraudēšanas princips, saprātīgas 
(racionālas) izmantošanas princips un ekoloģiskā līdzsvara princips. 
 
Dabas aizsardzības pasākumu neapdraudēšanas princips paredz, ka medības nedrīkst 
nonākt pretrunā ar attiecīgās sugas populācijas uzturēšanu apmierinošā līmenī un praksē 
nedrīkst radīt apdraudējumu dabas aizsardzības pasākumiem to īstenošanas teritorijā. 
Dalībvalsts medību regulējumā ir jāņem vērā potenciāli traucējošais medību aspekts. Tādēļ 
medību prakse nedrīkst radīt būtiskus draudus centieniem, kas orientēti gan uz medījamo, gan 
arī uz medīšanai aizliegto sugu saglabāšanu. Piemēram, nav pieļaujams, ka atļautu putnu sugu 
medību rezultātā tiek būtiski traucēta un apdraudēta tāda suga, kuru medīt ir aizliegts.164 
 
Saprātīgas (racionālas) izmantošanas princips ir minēts Putnu direktīvas 7.panta 4.punkta 
pirmajā rindkopā, taču direktīvā nav sīkāk skaidrots tā saturs. Eiropas Komisija šo principu 
pirmoreiz skaidroja otrajā ziņojumā par Putnu direktīvas ieviešanu saistībā ar medību potenciālo 
ietekmi uz putnu sugām gan populācijas līmenī, gan dzīvotņu izmantošanas līmenī un ar 
pasākumiem, kas nepieciešami, lai šī ietekme būtu saprātīga.165 Šis princips būtībā sakrīt ar 
ilgtspējīgas izmantošanas principu, kas tiek definēts kā bioloģiskās daudzveidības komponentu 
izmantošana veidā un tempos, kas neizraisa bioloģiskās daudzveidības pasliktināšanos ilgstošā 
laika posmā, saglabājot tās potenciālu, lai apmierinātu šīs un nākamo paaudžu vajadzības un 
centienus.166 
 
Eiropas Komisija ir uzsvērusi, ka attiecībā uz putnu medībām saprātīgas izmantošanas princips 
aptver vismaz šādus aspektus: 

- ietekme atkarībā no putnu sugu raksturojošām īpašībām; 
- ietekme uz putnu sugas populāciju; 
- ietekme uz putnu dzīvotnēm; 
- medību organizācija un medījamo putnu apsaimniekošana; 
- medību pārtraukšana sugām ar nelabvēlīgu aizsardzības statusu; 
- izglītošana, apmācība un popularizācija.167 

 
Ekoloģiski līdzsvarotas regulēšanas princips paredz, ka realizētajiem pasākumiem jābūt 
ekoloģiski saprātīgiem un jāatbilst risināmajai problēmai, ņemot vērā attiecīgās sugas 
aizsargājamo statusu. Līdzsvarota regulēšana ir vērsta ne vien uz līdzsvara nodrošināšanu 
starp sugām, bet varētu attiekties arī uz ekonomisko interešu aizsardzību (piemēram, 
izvairīšanos no kaitējuma). Tādēļ, no vienas puses, šis princips paredz veikt apsaimniekošanas 
pasākumus, kas vērsti uz populācijas palielināšanu vai atjaunošanu kā dabas aizsardzības, tā 
medību interesēs. No otras puses raugoties, šā principa piemērošana Putnu direktīvas 7.panta 
4.punkta kontekstā paredz iespēju pastiprināt regulējošos pasākumus floras un faunas 
aizsardzībai, kurus var realizēt direktīvas 9.panta 1.punkta “a” apakšpunkta atkāpes režīmā.168 

162 EST 1987.gada 8.jūlija sprieduma lietā C-247/85 14.punkts. 
163 Eiropas Komisijas vadlīnijas “Medību metodiskais dokuments atbilstīgi Padomes Direktīvai 79/409/EEK par savvaļas 
putnu aizsardzību”, 2008, 16.lpp. Pieejams: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_lv.pdf 
164 Turpat, 17.lpp.  
165 Eiropas Komisijas otrais ziņojums par Direktīvas 79/409/EEK piemērošanu (COM(93)572), 8. – 9. lpp. Pieejams: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1993:0572:FIN:EN:PDF 
166 Sk. 1992.gada 5.jūnija Riodežaneiro Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 2.pantu. 
167 Sīkāk sk. Eiropas Komisijas vadlīnijas “Medību metodiskais dokuments atbilstīgi Padomes Direktīvai 79/409/EEK par 
savvaļas putnu aizsardzību”, 2008, 17. – 23.lpp. Pieejams: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_lv.pdf 
168 Turpat, 23. – 24.lpp. 
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Ja analizējam medību sezonu noteikšanu, atzīmējams, ka Putnu direktīvas 7.panta 4.punkta 
otrā un trešā rindkopa nosaka pamatprincipus medību sezonu noteikšanai, kuru mērķis ir 
nodrošināt, lai medības nenotiktu tajos medījamo sugu dzīves cikla periodos, kad tas kaitētu 
attiecīgajai sugai.  
 
Interpretējot minētos noteikumus, EST vairākās lietās ir attīstījusi pilnīgas aizsardzības 
sistēmas koncepciju. Proti, EST ir atzinusi, ka Putnu direktīvas 7.panta 4.punkta otrais un 
trešais teikums ir formulēts tā, lai radītu pilnīgu aizsardzības sistēmu periodos, kad savvaļas 
putnu izdzīvošana ir īpaši apdraudēta. Tādēļ aizsardzībai pret medīšanu ir jāattiecas uz visiem 
attiecīgās sugas īpatņiem, un tā nevar tikt attiecināta tikai uz noteiktas sugas putnu procentuāli 
lielāko daļu, kā to nosaka vidējie vairošanās cikli un migrācijas kustība.169 Atsaucoties uz 
pilnīgas aizsardzības sistēmu, EST ir arī atzinusi, ka jebkādi pasākumi laikposmos, kas skar 
putnu reprodukcijas laiku, to var ietekmēt, pat ja tiek skarta tikai populācijas daļa. Tāds ir arī 
gadījums pārošanās periodā, kurā attiecīgās sugas ir īpaši neaizsargātas un ievainojamas. 
Tādējādi EST secināja, ka minētais laikposms ir tā laikposma daļa, kurā Putnu direktīvas 
7.panta 4.punkts principā aizliedz veikt jebkādas medību darbības.170 
 
Līdzīgi kā citās direktīvas normās arī Putnu direktīvas 7.panta 4.punkta otrajā un trešajā 
teikumā ir paredzēts nedaudz atšķirīgs regulējums nemigrējošām un migrējošām putnu sugām. 
Par nemigrējošām sugām tiek prasīts, lai tās netiktu medītas ligzdošanas periodā vai dažādās 
vairošanās stadijās. Par migrējošām sugām tiek prasīts, lai tās netiktu medītas vairošanās 
periodā vai, atgriežoties ligzdošanas vietās. Jēdzieni “dažādas vairošanās stadijas”, “vairošanās 
periods” un “atgriešanās ligzdošanas vietās” ir skaidroti Eiropas Komisijas ziņojumā par Putnu 
direktīvas piemērošanu171 un vadlīnijās par Putnu direktīvas piemērošanu attiecībā uz 
medībām.172 
 
Aizsardzības periodi, kas jāievēro saskaņā ar Putnu direktīvas 7.panta 4.punktu, ir jānosaka, 
ņemot vērā zinātniskus datus, kas tiek izmantoti ornitoloģijā. Ja nav pieejami ornitoloģiskie 
pētījumi, kas attiecas tieši uz konkrētās dalībvalsts teritoriju, var atsaukties uz pētījumiem par 
attiecīgās sugas vispārīgo izplatības teritoriju, kas ietver attiecīgo dalībvalsti.173  
 
Kaut arī atsevišķu medījamo putnu sugu vairošanās periodi var būt atšķirīgi, EST ir atzinusi: 
“Direktīva nedod valstu varas iestādēm tiesības noteikt medību sezonas beigu datumus 
atkarībā no putna sugas, ja vien attiecīgā dalībvalsts nevar katrā atsevišķā gadījumā sniegt 
pierādījumus, pamatojoties uz zinātnes un tehnikas datiem, ka dažādi medību sezonas 
noslēguma datumi netraucē pilnīgu tās putnu sugas aizsardzību, kuru šādas nobīdes varētu 
ietekmēt.”174 Atšķirīgu medību periodu noteikšana tiek saistīta ar diviem riskiem. Pirmkārt, 
pastāv sajaukšanas risks, jeb netiešas samazināšanas risks sugām, kuru medību sezona jau 
ir noslēgusies, tāpēc, ka tās tiks jauktas ar sugām, kuras vēl ir atļauts medīt.175 Otrkārt, pastāv 
traucēšanas risks, jo medības var radīt traucējumu savvaļas dabai un tās var ietekmēt 
attiecīgu sugu aizsardzības statusu neatkarīgi no tā, kādā mērā notiek sugu skaitliskā 
samazināšana.176 
 
Kā norādīts, aizliegums noteikt atšķirīgas medību sezonas nav absolūts un dalībvalstis var 
paredzēt atkāpes, sniedzot zinātniskus un ar tehnikas datiem pamatotus pierādījumus, ka 
dažādi medību sezonas datumi netraucē pilnīgu tās putnu sugas aizsardzību, kuru šādas 
nobīdes varētu ietekmēt. Eiropas Komisija ir skaidrojusi, ka dalībvalstij ir jāspēj pierādīt, ka 
sajaukšanas un traucēšanas riski ir neievērojami. Attiecībā uz sajaukšanas risku tas nozīmē, ka 
dalībvalstīm jānosaka “līdzīga izskata” medījamo sugu grupas, kas vienlaicīgi izmanto vienus un 

169 EST 1991.gada 17.janvāra sprieduma lietā C-157/89 14.punkts. 
170 EST 2007.gada 12.jūlija sprieduma lietā C-507/04 193. – 195.punkts. 
171 Eiropas Komisijas otrais ziņojums par Direktīvas 79/409/EEK piemērošanu (COM(93)572. Pieejams: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1993:0572:FIN:EN:PDF 
172 Eiropas Komisijas vadlīnijas “Medību metodiskais dokuments atbilstīgi Padomes Direktīvai 79/409/EEK par savvaļas 
putnu aizsardzību”, 2008, 25. – 27..lpp. Pieejams: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_lv.pdf 
173 EST 1991.gada 17.janvāra sprieduma lietā C-157/89 15.punkts. 
174 EST 1994.gada 19.janvāra sprieduma lietā C-435/92 22.punkts un 2000.gada 7.decembra sprieduma lietā C-38/99 
43.punkts. 
175 EST 1994.gada 19.janvāra sprieduma lietā C-435/92 18.punkts. 
176 Turpat, 17.punkts. 
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tos pašus dzīvotņu veidus un šo grupu medīšanai jānosaka vieni un tie paši medību sezonas 
atklāšanas un slēgšanas datumi, lai tie nepārklātos ar medību liegumu periodiem. Tas arī 
nozīmē, ka jānosaka tādi medību apstākļi, kas neradīs nopietnu dažādu medījamo sugu 
sajaukšanas risku. Savukārt attiecībā uz traucēšanas risku dalībvalstīm jāspēj parādīt līdzsvars 
starp medību intensitāti, biežumu un ilgumu un pietiekamu netraucēto zonu pieejamību, kurās 
var nodrošināt pienācīgu putnu barošanos un atpūtu.177 Eiropas Komisija ir arī izstrādājusi 
shēmu ar rekomendējošu raksturu, ar kuras palīdzību pārbaudīt, vai atšķirīgu medību sezonu 
noteikšana ir saderīga ar Putnu direktīvas 7.panta 4.punktu.178 
 

2.10.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Saskaņā ar Medību likuma 1.panta 12.punktu par medījamajiem dzīvniekiem ir uzskatāmi arī 
savvaļas putni, tostarp migrējošie putni. Atbilstoši Medību likuma 1.panta 1. un 15.punktam 
medījamie dzīvnieki tiek iedalīti limitētajos, kuru medīšanai tiek noteikts pieļaujamais 
nomedīšanas apjoms, un nelimitētajos, kuriem šāds apjoms noteikts netiek. 
 
Medību likuma 3.panta ceturtajā daļā ietverts deleģējums Ministru kabinetam noteikt medījamo 
dzīvnieku sugas, medību termiņus, kā arī gadījumus, kad iespējamas medības ārpus medību 
termiņiem. Uz šā deleģējuma pamata ir izdoti Medību noteikumi. Medību noteikumu 
3.1.6.apakšpunktā noteikti limitēti medījamie putni, bet 3.2.apakšpunktos – nelimitēti medījamie 
dzīvnieki, tostarp putni. Medību noteikumu 3.punktā ietvertais saraksts principā atbilst Putnu 
direktīvas 2.pielikuma sarakstam (sk. šā ziņojuma pielikumu Nr.3). Vienīgais izņēmums ir 
Medību noteikumu 3.2.1.punktā minētie raķeļi (Tetrao tetrix x Tetrao urogallus), kuri nav minēti 
Putnu direktīvas 2.pielikumā. Tomēr raķeļi (Tetrao tetrix x Tetrao urogallus) nav uzskatāma par 
atsevišķu putnu sugu, bet gan ir hibrīds starp medni (Tetrao urogallus) un rubeni (Tetrao tetrix), 
kuras abas ir Latvijā medījamas sugas atbilstoši Putnu direktīvas 2.pielikumam. Tādējādi 
medību noteikumu 3.2.1.punkts, kas pieļauj raķeļu medības Latvijā, nenonāk pretrunā ar Putnu 
direktīvas prasībām. 
 
Līdz ar to Latvijas medījamo putnu saraksts, kas ietverts Medību noteikumu 3.punktā, ir 
atbilstošs Putnu direktīvas prasībām. 
 
Vienlaikus, ievērojot šā pētījuma mērķi, norādāms, ka Putnu direktīvas 2.pielikums pieļauj medīt 
arī tādas sugas, kuras Latvijā nav noteiktas kā medījamas. Tādēļ, ja Latvijas likumdevējs to 
vēlas, Putnu direktīva ļauj paplašināt Latvijā medījamo putnu sarakstu, iekļaujot tās Putnu 
direktīvas 2.pielikuma sugas, kuras nav minētas Medību noteikumu 3.punktā (tas ir: Lagopus 
lagopus scoticus et hibernicus, Lagopus mutus, Alectoris graeca, Alectoris rufa, Perdix perdix, 
Lymnocryptes minimus, Gallinago gallinago, Larus argentatus), tomēr medību tradīciju dēļ tas 
nav praktiski nepieciešams.  
 
Ar Medību likuma 6.panta otro un trešo teikumu Latvijas tiesiskajā regulējumā ir ieviesti dabas 
aizsardzības pasākumu neapdraudēšanas, saprātīgas izmantošanas un ekoloģiski līdzsvarotas 
kontroles principi, kurus paredz arī Putnu direktīvas 7.panta 1.punkts un 4.punkta pirmā 
rindkopa. Tādējādi minētās prasības ir atbilstoši ieviestas Latvijas tiesiskajā regulējumā. 
 
Vienlaikus jāņem vērā, ka medību principu ieviešana neaprobežojas ar šo principu formulējošo 
tiesību normu formālu transponēšanu dalībvalsts tiesiskajā regulējumā. Lai šos principus 
uzskatītu par atbilstoši ieviestiem, arī medību tiesiskajam regulējumam kopumā un šā 
regulējuma piemērošanai praksē ir jāatspoguļo vispārējie putnu medību principi. Tomēr šā 
pētījuma autoru rīcībā nav informācijas par to, ka Latvijas putnu medību regulējums vai tā 
piemērošana praksē nonāktu acīmredzamā pretrunā ar vispārējiem putnu medību principiem. 
 
Medību likuma 3.panta ceturtā daļa paredz, ka medījamo putnu medību termiņus nenosaka to 
vairošanās periodā vai citā sugu attīstībai svarīgā posmā. Šie termiņi katrai no medījamo putnu 
sugām ir noteikti Medību noteikumu 3.punktā. Atbilstoši Medību noteikumu 3.punktam ir noteikti 
astoņi dažādi putnu medību termiņi: 

- no 1.septembra līdz 31. decembrim (Tetrao urogallus, Tetrao tetrix, Tetrao tetrix x 
Tetrao urogallus);  

177 Eiropas Komisijas vadlīnijas “Medību metodiskais dokuments atbilstīgi Padomes Direktīvai 79/409/EEK par savvaļas 
putnu aizsardzību”, 2008, 32. – 33.lpp. Pieejams: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_lv.pdf 
178 Turpat, 72.lpp. 
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- no 1.septembra līdz 31.janvārim (Bonasia bonasia); 
- no 1.augusta līdz 31.martam (Phasianus colchicus); 
- no 1.augusta līdz 15.novembrim (Columba palumbus, Scolopax rusticola); 
- no 1.augusta līdz 31.decembrim (Columba livia); 
- no 15.jūnija līdz 30.aprīlim (Corvus corone, Pica pica); 
- no 15.septembra līdz 30.novembrim (Anser fabalis, Anser albifrons, Branta canadensis, 

Anser anser); 
- no augusta otrās sestdienas pulksten 16.00 līdz 14.septembrim trešdienā, sestdienā un 

svētdienā, bet no 15.septembra līdz 30.novembrim katru dienu (Fulica atra, Anas 
crecca, Anas strepera, Anas clypeata, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas 
penelope, Anas acuta, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya marila, Melanitta fusca, 
Melanitta nigra, Clangula hyemalis, Bucephala clangula). 

 
Tas, vai noteiktie medību termiņi atbilst Putnu direktīvas 7.panta 4.punkta otrās un trešās 
rindkopas kritērijiem, ir vairāk ornitoloģisks, nevis juridisks jautājums. Vienlaikus tomēr jānorāda, 
ka atbilstoši EST judikatūrai dalībvalstis principā nedrīkst noteikt atšķirīgus putnu medību 
sezonas termiņus, ja vien attiecīgā dalībvalsts nevar katrā atsevišķā gadījumā sniegt 
pierādījumus, ka atšķirīgie medību sezonas termiņi netraucē pilnīgu tās putnu sugas 
aizsardzību, kuru šādas nobīdes varētu ietekmēt, un nepastāv sajaukšanas un traucēšanas 
risks. Arī šajā aspektā atšķirīgo medību termiņu pieļaujamību nevar izvērtēt tikai ar juridiskiem 
argumentiem. Piemēram, atsevišķām sugām (Corvus corone un Pica pica) ir noteikts vairāk 
nekā 10 mēnešus garš medību termiņš, kura sākuma un beigu termiņš būtu vērtējams, ņemot 
vērā aktuālākos pētījumus.  
 

2.11. 8.pants 
1.  Attiecībā uz putnu medībām, to sagūstīšanu vai nonāvēšanu saskaņā ar šo direktīvu 
dalībvalstis aizliedz lietot jebkādus masveidīgas vai neselektīvas putnu sagūstīšanas vai 
nonāvēšanas līdzekļus, pasākumus vai paņēmienus, arī tādus, kas var izraisīt kādas sugas 
lokālu izzušanu, jo īpaši 4.pielikuma a) punktā minētos. 
2.  Turklāt dalībvalstis aizliedz visas medības, ko veic, izmantojot 4.pielikuma b) punktā minētos 
transporta līdzekļus un apstākļus. 
 

2.11.1. Normas skaidrojums 
Putnu direktīvas 8.pants aizliedz noteiktu līdzekļu, transporta līdzekļu un apstākļu izmantošanu 
putnu medībās. Šie līdzekļi un aizliegumi ir uzskaitīti Putnu direktīvas 4.pielikumā. Attiecībā uz 
Putnu direktīvas 8.panta 1.punktu jāņem vērā, ka direktīvas 4.pielikuma “a” punktā ir ietverts 
neizsmeļošs aizliegto metožu un līdzekļu uzskaitījums. Tas nozīmē, ka arī uz metodēm un 
līdzekļiem, kuru mērķis nav putnu medības, taču kuras var izraisīt kādas putnu sugas lokālu 
izzušanu, var tikt attiecināts Putnu direktīvas 8.panta 1.punkts.179 
 
Putnu direktīvas 8.pantā minētajiem līdzekļiem un metodēm dalībvalstu tiesiskajā regulējumā ir 
jābūt imperatīvi aizliegtiem. Apsvērums, ka praksē šādas metodes netiek izmantotas, nevar 
attaisnot direktīvas prasību neieviešanu.180 
 
No Putnu direktīvas 8.panta prasībām ir pieļaujamas atkāpes vienīgi direktīvas 9.pantā 
noteiktajā kārtībā un apjomā. 
 

2.11.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Putnu direktīvas 8.panta un 4.pielikuma prasības Latvijas tiesiskajā regulējumā ir ieviestas ar 
Medību likuma 24.panta 9., 10. un 12.punktu, kuros uzskaitīti gadījumi, kad medības ir 
atzīstamas par nelikumīgām. Administratīvā atbildība par nelikumīgām medībām paredzēta 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 80.panta otrajā daļā, bet kriminālatbildība – 
Krimināllikuma 112.pantā. 
 
Putnu direktīvas 4.pielikumā minētie līdzekļi un metodes ir norādītas Medību likuma 24.panta 9. 
un 10.punkta apakšpunktos. Vienīgais izņēmums ir Putnu direktīvas 4.pielikuma “a” 
apakšpunktā minētais aizliegums putnu medībās lietot pusautomātiskos vai automātiskos 

179 Koscis-Kupper Z., Zsolt S., Remo Savoia U. Report on Birds Directive European Court of Justice Cases with Case 
Summaries, pp. 16. Pieejams: 
http://www.landmarkchambers.co.uk/userfiles/documents/resources/ecj_report_rspb_final.pdf 
180 EST 1990.gada 15.marta spriedums lietā Nr.C-339/87. 
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ieročus, kuru aptverē var ievietot vairāk nekā divas munīcijas. Šis aizliegums Latvijā ir ieviests 
(sk. pirmās nodaļas 3.15.2.punktu).  
 
Medību likuma 24.panta 12.punkts par nelikumīgu atzīst arī medīšanu, izmantojot jebkurus 
masveidīgas vai neselektīvas putnu sagūstīšanas vai nonāvēšanas līdzekļus, pasākumus vai 
paņēmienus, arī tādus, kas var izraisīt sugas izzušanu vietējās pašvaldības vai valsts teritorijā. 
Tādējādi tiek nodrošināts, ka Medību likuma 24.panta 9. un 10.punktā ietvertais aizliegumu 
saraksts nav izsmeļošs un atbilst Putnu direktīvas 8.panta 1.punkta prasībām. 
 
Līdz ar to secināms, ka Putnu direktīvas 8.pants ir atbilstoši ieviests Latvijas tiesiskajā 
regulējumā. 
 

2.12. 9.pants 
1.  Ja nevar rast citu pieņemamu risinājumu, dalībvalstis var atkāpties no 5. līdz 8.panta 
noteikumiem šādu iemeslu dēļ: 
a)   
— sabiedrības veselības aizsardzības un drošības interesēs, 
— lidojumu drošības interesēs, 
— lai nepieļautu nopietnu kaitējumu kultūraugiem, lauksaimniecības dzīvniekiem, mežiem, 
zvejniecībai un ūdeņiem, 
— lai aizsargātu floru un faunu; 
b) pētniecības un mācību nolūkā, veicot populācijas atjaunošanu, sugu reintrodukciju un šim 
nolūkam nepieciešamo pavairošanu; 
c) lai stingri kontrolētos apstākļos un izlases veidā atļautu nelielā skaitā sagūstīt, turēt vai citādi 
saprātīgi izmantot dažus putnus. 
2.  Izņēmuma gadījumos, kas minēti 1.punktā, jānorāda: 
a) sugas, uz kurām attiecas izņēmumi; 
b) līdzekļi, pasākumi vai paņēmieni, ar kādiem atļauts sagūstīt vai nonāvēt putnus; 
c) riska nosacījumi, kā arī citi apstākļi (laiks un vieta), kādos pieļaujami šādi izņēmumi; 
d) iestāde, kas pilnvarota paziņot, ka pastāv nepieciešamie nosacījumi, un lemt par to, kādus 
līdzekļus, pasākumus vai paņēmienus, kam un ar kādiem ierobežojumiem atļauts izmantot; 
e) kādi uzraudzības pasākumi tiks veikti. 
3.  Dalībvalstis ik gadu nosūta Komisijai ziņojumu par 1. un 2.punkta izpildi. 
4.  Pamatojoties uz tai pieejamo informāciju un pirmām kārtām uz informāciju, ko tā saņem 
saskaņā ar 3. punktu, Komisija pastāvīgi seko tam, lai 1.punktā minēto izņēmumu sekas nebūtu 
pretrunā šai direktīvai. Tālab tā atbilstīgi rīkojas. 
 
 

2.12.1. Normas skaidrojums 
Putnu direktīvas 9.pants pieļauj dalībvalstīm veikt atkāpes no direktīvas prasībām attiecībā uz 
putnu sugu aizsardzību, kuras noteiktas direktīvas 5. – 8.pantā. Tādējādi Putnu direktīvas 
9.pants ir viens no nozīmīgākajiem direktīvas pantiem, kura piemērošanas iespējas ir vērtētas 
lielā daļā EST lietu par direktīvas nepienācīgu ieviešanu. 
 
Tiesību teorijā ir atzīts, ka saskaņā ar principu singularia non sunt extenda likumā noteiktie 
izņēmumi nav interpretējami paplašināti un līdz ar to nav piemērojami pēc analoģijas.181 Arī 
EST ir atzinusi, ka Putnu direktīvas 9.pantā runa ir par atkāpju sistēmu, kura līdz ar to ir 
jāinterpretē šauri, un, lai to piemērotu, dalībvalstīm ir jāpierāda, ka ir izpildīti tās piemērošanas 
nosacījumi.182 Turklāt, lai dalībvalsts drīkstētu pieļaut atkāpes saskaņā ar Putnu direktīvas 
9.pantu, nepietiek ar to, ka pieļautās atkāpes pēc būtības atbilst šā panta noteikumiem, jo 
pantam arī formāli ir jābūt precīzi transponētam dalībvalsts tiesiskajā regulējumā. EST šajā 
sakarā ir norādījusi, ka tīri administratīvas procedūras, kuras pēc būtības paredz valsts iestāžu 
iespējas tās brīvi mainīt, nevar uzskatīt par atbilstošām dalībvalstu saistību ievērošanas 
nodrošināšanai, ko saskaņā ar LESD 189.pantu paredz direktīva.183 
 
Atbilstoši EST pastāvīgajai judikatūrai, lai dalībvalsts būtu tiesīga piemērot atkāpes saskaņā ar 
Putnu direktīvas 9.pantu, ir jāizpildās trīs priekšnoteikumiem: 

181 Satversmes tiesas 2011.gada 13.decembra lēmuma lietā Nr.2011-15-01 9.5.punkts. 
182 EST 2006.gada 8.jūnija spriedums lietā C-60/05 34.punkts. 
183 EST 1990. gada 15.marta sprieduma lietā C-339/87 28.punkts. 
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1) konkrētajai situācijai “nav cita pieņemama risinājuma”; 
2) atkāpe jāpamato ar vismaz vienu no iemesliem, kas izsmeļoši uzskaitīti 9.panta 

1.punkta “a”, “b” un “c” apakšpunktos; 
3) atkāpei precīzi jāatbilst 9.panta 2.punkta formālajām prasībām, kuru mērķis ir ierobežot 

atkāpes, attiecinot tās tikai uz tiem gadījumiem, kad tas ir stingri nepieciešams, un 
ļaujot Eiropas Komisijai tās uzraudzīt. 

Tāpēc, lai gan 9.pants ļauj plaši atkāpties no vispārējās aizsardzības sistēmas, tas jāpiemēro 
atbilstīgi, lai apmierinātu precīzas prasības un īpašas situācijas.184 
 
Lai izvērtētu, vai konkrētajai situācijai “nav cita pieņemama risinājuma”, būtībā ir jāatbild uz 
trīs jautājumiem: 1) kāda ir konkrētās situācijas problēma? 2) vai ir citi risinājumi? 3) ja ir, tad vai 
tie atrisinās konkrēto situāciju, kurā tiek meklēta iespēja piemērot atkāpi?185 Piemēram, EST ir 
atzinusi, ka šis nosacījums nav izpildīts, ja medību periods, kas pieļaujams atbilstoši atkāpei, 
bez vajadzības sakrīt ar periodu, kurā Putnu direktīva paredz ieviest īpašu aizsardzību 
konkrētajai putnu sugai. Šāda vajadzība nepastāv, ja pasākuma, kas atkāpes veidā atļauj 
medības, vienīgais mērķis ir pagarināt noteiktu putnu sugu medību periodus teritorijās, kurās tie 
sastopami medību laikā, kas noteikts atbilstoši Putnu direktīvas 7.pantam.186 Šāda 
nepieciešamība nepastāv arī tad, ja attiecīgās sugas, kaut arī ievērojami mazākā daudzumā 
nekā pavasarī, tomēr ir sastopamas teritorijās, kurās var veikt pavasara medības, arī rudenī, ja 
vien šis daudzums nav niecīgs.187  
 
Vienlaikus EST ir atzinusi: nepietiek vien ar konstatējumu, ka konkrētās putnu sugas teritorijās, 
kurās var veikt pavasara medības, ir sastopamas arī rudenī, lai vienmēr pastāvētu “cits 
pieņemams risinājums” Putnu direktīvas 9.panta 1.punkta izpratnē. Eiropas Savienības 
likumdevējs, izmantojot frāzi “cits pieņemams risinājums”, nav vēlējies izslēgt direktīvas 9.panta 
atkāpes piemērošanu, ja pastāv jebkāda iespēja medīt periodos, kuros tas ir atļauts saskaņā ar 
Putnu direktīvas 7.pantu, bet gan ir vēlējies, lai atkāpe no šīs tiesību normas tiktu piemērota 
vienīgi tad, kad tā ir nepieciešama, jo šajos periodos (šajā gadījumā – rudenī) piedāvātās 
medību iespējas ir tik ierobežotas, ka ir izjaukts direktīvā paredzētais līdzsvars starp sugu 
aizsardzību un medīšanu.188 
 
Ja tiek konstatēts, ka konkrētajai situācijai nav cita pieņemama risinājuma, tālāk jāpārbauda, vai 
atkāpe ir pamatojama ar vismaz vienu no iemesliem, kas uzskaitīti Putnu direktīvas 9.panta 
1.punkta “a”, “b” un “c” apakšpunktos. Šis iemeslu uzskaitījums ir izsmeļošs un nevar tikt 
papildināts, piemēram, ar vispārīgiem samērīguma apsvērumiem vai atsauci uz Putnu direktīvas 
2.pantu.189 
 
Putnu direktīvas 9.panta 1.punkta “a” apakšpunktā uzskaitītie iemesli galvenokārt ir saistīti ar 
nepieciešamību novērst putnu radītu kaitējumu. Šie noteikumi attiecas uz visām putnu sugām, 
ne tikai direktīvas 2.pielikumā uzskaitītajām medījamajām putnu sugām. Tomēr jāņem vērā, ka 
lielākā daļa sugu, kuras var nodarīt kaitējumu, jau ir iekļautas direktīvas 2.pielikumā, tādēļ to 
skaitu var regulēt arī parastās medību sezonas laikā saskaņā ar Putnu direktīvas 7.pantu.190 
Putnu direktīvas 9.panta 1.punta “a” apakšpunktā minētie iemesli parasti nerada lielas 
domstarpības par to saturu. Attiecībā uz trešajā iedaļā minēto “nopietnu kaitējumu 
kultūraugiem, lauksaimniecības dzīvniekiem, mežiem, zvejniecībai un ūdeņiem” EST gan ir 
uzsvērusi, ka šīs direktīvas noteikuma mērķis nav novērst sīka kaitējuma draudus.191 Savukārt 
attiecībā uz ceturtajā iedaļā minēto floras un faunas aizsardzību Eiropas Komisija ir norādījusi, 

184 EST 1996.gada 7.marta sprieduma lietā C-118/94 21.punkts un 1987.gada 8.jūlija sprieduma lietā 
C-247/85 7.punkts. 
185 Eiropas Komisijas vadlīnijas “Medību metodiskais dokuments atbilstīgi Padomes Direktīvai 79/409/EEK par savvaļas 
putnu aizsardzību”, 2008, 40.lpp. Pieejams: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_lv.pdf 
186 EST 2005.gada 9.jūnija sprieduma lietā C-135/04 19.punkts. 
187 EST 2009.gada 10.septembra sprieduma lietā C-76/08 51.punkts. 
188 Turpat, 56. – 58.punkts. 
189 EST 1987.gada 8.jūlija sprieduma lietā C-247/85 8.punkts. 
190 Eiropas Komisijas vadlīnijas “Medību metodiskais dokuments atbilstīgi Padomes Direktīvai 79/409/EEK par savvaļas 
putnu aizsardzību”, 2008, 50.lpp. Pieejams: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_lv.pdf 
191 EST 1987.gada 8.jūlija sprieduma lietā C-247/85 56.punkts. 
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ka tā visticamāk atšķiras no floras un faunas aizsardzības saistībā ar ekonomiskajām 
interesēm, par kurām ir runa citos 9.panta 1.punkta “a” apakšpunkta noteikumos.192 
 
Putnu direktīvas 9.panta 1.punkta “b” apakšpunktā minētais gadījums ir salīdzinoši specifisks, 
un EST līdz šim nav konstatējusi šā noteikuma nepienācīgu ieviešanu dalībvalstu nacionālajā 
tiesiskajā regulējumā. 
 
Lai piemērotu Putnu direktīvas 9.panta 1.punkta “c” apakšpunktā paredzēto atkāpi, papildus 
vispārējiem priekšnoteikumiem jāizpildās vēl šādiem priekšnoteikumiem attiecībā uz putnu 
sagūstīšanu, turēšanu vai citādu izmantošanu: 

- tai jābūt saprātīgai; 
- tai jāattiecas uz nelielu skaitu putnu; 
- tai jānotiek kontrolētos apstākļos; un 
- atkāpe jāattiecina izlases veidā. 

 
Šie kritēriji ir skaidroti EST judikatūrā. Atbilstoši tai izmantošanu var uzskatīt par saprātīgu tikai 
tad, ja ir nodrošināta attiecīgo sugu populācijas uzturēšana pietiekamā skaitliskā līmenī.193 
Neliela skaita kritērijs ir izvērsti skaidrots EST spriedumā lietā C-60/05, kurā EST, cita starpā, 
atzina, ka “neliels skaits” nevar tikt noteikts saskaņā ar absolūtu kritēriju, bet tas ir jāsaista ar 
attiecīgās sugas populācijas lielumu, tās vairošanās spēju un ikgadējo mirstību. Dalībvalsts 
transponējošajām tiesību normām ir jāļauj iestādēm, kuras izsniedz atļaujas un izvērtē neliela 
skaita kritērija piemērošanu, pamatoties uz pietiekami precīziem rādītājiem saistībā ar 
robežvērtībām, kas jāievēro.194 Apkopojot EST judikatūru par prasību pēc stingri kontrolētiem 
apstākļiem un izlases veida, Eiropas Komisija ir secinājusi, ka šī prasība būtībā paredz 
individuālu atļauju sistēmu (vai atļaujas šaurām kategorijām ar augstu atbildības līmeni) un 
stingru kontroli pār teritoriju, laiku un personām.195 
 
Putnu direktīvas 9.panta 2.punktā ir noteiktas formālās prasības, kuras dalībvalstīm jāievēro, lai 
ļautu veikt atkāpes saskaņā ar šā panta 1.punktu. Tās ir ne vien jāievēro katrā individuālā 
atļaujas izsniegšanas gadījumā, bet tām arī ir jābūt precīzi noteiktām dalībvalsts tiesiskajā 
regulējumā. EST ir uzsvērusi, ka šīs formālās prasības ir izvirzītas ar nodomu ierobežot atkāpes 
līdz tam, kas ir stingri nepieciešams, kā arī dot iespēju Eiropas Komisijai tās uzraudzīt.196 
 
EST ir arī atzinusi, ka dalībvalsts tiesiskajā regulējumā skaidrā un precīzā veidā ir jānosaka 
atkāpju kritēriji, un tajos ir jāpieprasa iestādēm, kas atbild par to piemērošanu, ņemt vērā šos 
kritērijus. Attiecībā uz izņēmuma rakstura pasākumiem, kam ir jābūt precīzi izskaidrotiem un kas 
pārvaldes iestādei, kura pieņem lēmumu, uzliek par pienākumu pierādīt, ka šie apstākļi ir katrai 
atkāpei, dalībvalstīm tiek prasīts nodrošināt, lai visas darbības, kas skar aizsargātas sugas, tiktu 
atļautas tikai, pamatojoties uz lēmumiem, kuros ir skaidrs un pietiekams iemeslu izklāsts, kas 
atbilst iemesliem, apstākļiem un prasībām, kas noteiktas Putnu direktīvas 9.panta 1. un 
2.punktā.197 Paredzot atkāpes, valsts pārvaldes iestādes uzņemas pierādījumu slogu, un tām ir 
skaidrā un pietiekamā veidā jāpamato savi lēmumi.198 
 
EST ir arī uzsvērusi, ka dalībvalstīm jānodrošina, ka to pārvaldes iestādes veic efektīvu kontroli 
pār Putnu direktīvas 9.panta 2.punktā minēto kritēriju izpildi. Proti, dalībvalsts procedūras 
regulējumam ir jāgarantē ne tikai tas, ka var laicīgi pārbaudīt to lēmumu likumību, ar kuriem dod 
atļaujas atkāpties no direktīvā noteiktās aizsardzības sistēmas, bet arī, ka tiek izpildīti šiem 
lēmumiem pievienotie nosacījumi. Paredzētajām administratīvajām procedūrām jābūt 
organizētām tādā veidā, lai gan kompetento iestāžu lēmumus, kas atļauj atkāpes, gan veidu, kā 
šos lēmumus piemēro, var pakļaut efektīvai un savlaicīgai kontrolei.199 

192 Eiropas Komisijas vadlīnijas “Medību metodiskais dokuments atbilstīgi Padomes Direktīvai 79/409/EEK par savvaļas 
putnu aizsardzību”, 2008, 52.lpp. Pieejams: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_lv.pdf 
193 EST 2003.gada 16.oktobra sprieduma lietā C-182/02 17. punkts. 
194 EST 2006.gada 8.jūnija sprieduma lietā C-60/05 30. – 36.punkts. 
195 Eiropas Komisijas vadlīnijas “Medību metodiskais dokuments atbilstīgi Padomes Direktīvai 79/409/EEK par savvaļas 
putnu aizsardzību”, 2008, 61.lpp. Pieejams: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_lv.pdf 
196 EST 1996.gada 7.marta spriedums lietā C-118/94. 
197 EST 2006.gada 8.jūnija sprieduma lietā C-60/05 34.punkts. 
198 EST 2005.gada 15.decembra sprieduma lietā C-344/03 35., 39. un 41.punkts. 
199 EST 2006.gada 8.jūnija sprieduma lietā C-60/05 42 – 47.punkts. 
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Putnu direktīvas 9.panta 3. un 4.punktā ietverts dalībvalstu pienākums ziņot par šajā pantā 
paredzēto atkāpju piemērošanu un Eiropas Komisijas pienākums šo informāciju izvērtēt. 
Direktīvā nav noteikts precīzs ziņojuma saturs, taču Eiropas Komisija un dalībvalstis ir 
vienojušās par šādu ziņojumu struktūru. Gadījumos, kad Eiropas Komisija secina, ka atkāpes 
izmantošana neatbilst direktīvas prasībām, tā patur tiesības uzsākt tiesvedību pret attiecīgo 
dalībvalsti.200 
 

2.12.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Putnu direktīvas 9.panta noteikumi Latvijas tiesiskajā regulējumā ir ieviesti ar vairākām tiesību 
normām, kuras iekļautas dažādos normatīvajos tiesību aktos.  
 
SBAL 14.panta otrajā līdz sestajā daļā paredzēta kārtība un gadījumi, kad putnu sugu indivīdus 
ir pieļaujams iegūt vai traucēt izņēmuma kārtā. Savukārt Medību likuma 3.panta sestajā un 
septītajā daļā paredzēta atkāpes iespēja iegūt medījamo putnu sugu indivīdus ārpus noteiktā 
medību termiņa. Saskaņā ar abām minētajām tiesību normām atkāpes piemērošanai ir jāsaņem 
Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja. Šādu atļauju izsniegšanas procesuālā kārtība ir noteikta 
MK noteikumos Nr.1165 par introdukciju un reintrodukciju. Atbilstoši MK noteikumu Nr.1165 par 
introdukciju un reintrodukciju 1.1.punktam nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauja tiek 
izdota gan nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai un turēšanai nebrīvē, gan arī medījamo putnu 
sugu indivīdu iegūšanai, ja tie Medību likumā noteiktajos gadījumos tiek iegūti ārpus medības 
reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajiem medību termiņiem. 
 
SBAL 14.panta piektā daļa paredz, ka Dabas aizsardzības pārvalde apkopo informāciju par 
izņēmuma piemērošanas gadījumiem, kā arī uzrauga nosacījumu ievērošanu katrā izņēmuma 
gadījumā. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1165 par introdukciju un reintrodukciju 9.punktu 
persona, kas saņēmusi nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauju, 30 dienu laikā pēc 
atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē pārskatu par 
iegūtajiem nemedījamo sugu indivīdiem. Atbilstoši šo noteikumu 8.punktam Dabas aizsardzības 
pārvalde ir tiesīga atļauju anulēt, ja iesniegumā norādītas nepatiesas ziņas, iegūtie nemedījamo 
sugu indivīdi tiek izmantoti neatbilstoši norādītajiem mērķiem vai netiek ievēroti atļaujā minētie 
nosacījumi. 
 
Papildus minētajam jāņem vērā, ka attiecībā uz ierobežoti izmantojamajām īpaši 
aizsargājamajām putnu sugām, kuras uzskaitītas MK noteikumu Nr.396 par īpaši aizsargājamo 
sugu sarakstu 2.pielikuma 2.punktā201, saskaņā ar SBAL 15.pantu nav piemērojama šā likuma 
14.panta nosacījumi. Saskaņā ar SBAL 15.pantu šo sugu indivīdus ir atļauts iegūt normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā, ja tas nekaitē attiecīgo sugu populācijas saglabāšanai labvēlīgā 
aizsardzības statusā tās dabiskajā izplatības areālā. Ierobežota izmantošana ir atļauta, ja tā 
atbilst attiecīgo putnu sugu resursu racionālas izmantošanas un ekoloģiskā līdzsvara 
regulēšanas principiem. SBAL 15.panta spēkā esošā redakcija tika ieviesta ar 2012.gada 
29.novembra grozījumiem SBAL, kuri paredzēja no SBAL 15.panta svītrot vārdus “limitētos 
apmēros”. Minēto grozījumu anotācijā skaidrots: “Tā kā medības ir uzskatāmas par ierobežotu 
izmantošanu, nepieciešams novērst pretrunas starp SBAL un medības reglamentējošajiem 
tiesību aktiem. [..] Visu putnu medībām ir noteikti strikti medību termiņi. Divas ierobežoti 
izmantojamās īpaši aizsargājamās putnu sugas (Tetrao urogallus, Tetrao tetrix) ir limitētie 
medījamie dzīvnieki, bet divas sugas (Bonasa bonasia, Anser anser) ir nelimitētie medījamie 
dzīvnieki, attiecībā uz kuriem netiek noteikts nomedīšanas apjoms, izdodot atļauju katra īpatņa 
nomedīšanai. Attiecībā pret medījamajām ierobežoti izmantojamām īpaši aizsargājamajām 
sugām tiks novērsta nekonsekvence un tiesiskā nedrošība, kas rodas no vairāku normatīvo 
aktu piemērošanu attiecībā uz vienām un tām pašām sugām.”202 
 
Attiecībā uz minēto Latvijas tiesisko regulējumu ir konstatējamas turpmāk norādītās nepilnības 
Putnu direktīvas 9.panta ieviešanā. 

200 Sīkāk sk. Eiropas Komisijas vadlīnijas “Medību metodiskais dokuments atbilstīgi Padomes Direktīvai 79/409/EEK par 
savvaļas putnu aizsardzību”, 2008, 64.lpp. Pieejams: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_lv.pdf 
201 Mednis (Tetrao urogallus), mežirbe (Bonasa bonasia), rubenis (Tetrao tetrix), meža zoss (Anser anser). 
202 Likumprojekta "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" (Nr.90/TA-1914 (2012)) sākotnējās ietekmes 
novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: 
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/F86964DF71F4E348C2257A6E0047CA65?OpenDocument 
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Pirmkārt, atkāpes no putnu sugu indivīdu iegūšanas vai traucēšanas ierobežojumiem vispārīgā 
gadījumā ir vērtējamas atbilstoši SBAL 14.panta otrās līdz sestās daļas noteikumiem. Savukārt 
specifiski medījamo putnu iegūšanai ārpus noteiktā medību termiņa ir piemērojama Medību 
likuma 3.panta sestā un septītā daļa. 2012.gadā Eiropas Komisija ierosināja pārkāpuma 
procedūras lietu pret Latviju (Nr.2012/2083) par Putnu direktīvas 7. un 9.panta nepienācīgu 
ieviešanu sakarā ar to, ka SBAL 14.pantā nebija skaidri paredzēts Dabas aizsardzības 
pārvaldes pienākums pārliecināties par izņēmuma piemērošanas pamatotību. Minētā nepilnība 
tika novērsta ar grozījumiem SBAL 14.pantā, kura spēkā esošā redakcija šobrīd skaidri ievieš 
Putnu direktīvas 9.panta 2.punkta kritērijus (SBAL 14.panta trešā, ceturtā un piektā daļa), kā arī 
3. un 4.punktā paredzēto procedūru (SBAL 14.panta sestā daļa). Taču, atšķirībā no SBAL 
14.panta, Medību likuma 3.panta sestajā un septītajā daļā nav paredzēta kārtība Putnu 
direktīvas 9.panta 2. – 4.punkta ieviešanai. Tas, ka uz Medību likuma 3.panta sestās daļas 
gadījumiem būtu attiecināmas arī SBAL 14.panta trešās līdz sestās daļas prasības, skaidri 
neizriet nedz no SBAL, nedz Medību likuma, nedz MK noteikumiem Nr.1165 par introdukciju un 
reintrodukciju. Šajā sakarā jānorāda, ka pat tad, ja praksē Putnu direktīvas 9.panta 2. – 
4.punkta prasības tiek ievērotas arī Medību likuma 3.panta sestās daļas piemērošanas 
gadījumos, atbilstoši EST judikatūrai Putnu direktīvas pareizai ieviešanai šīm prasībām ir jābūt 
skaidri un nepārprotami ieviestām tiesiskajā regulējumā. 
 
Ņemot vērā minēto, Latvijas tiesiskais regulējums ir precizējams, paredzot, ka arī Medību 
likuma 3.panta sestajā daļā minētajos gadījumos ir jāievēro Putnu direktīvas 9.panta 2. – 
4.punkta prasības, kuras šobrīd attiecībā uz SBAL 14.panta otrās daļas gadījumiem ir 
paredzētas šā panta trešajā līdz sestajā daļā. 
 
Otrkārt, SBAL 15.pants paredz, ka uz ierobežoti izmantojamajām īpaši aizsargājamajām putnu 
sugām nav attiecināms SBAL 14.pants, taču tās var tikt iegūtas normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā, ja tas nekaitē attiecīgo sugu populācijas saglabāšanai labvēlīgā aizsardzības statusā 
tās dabiskajā izplatības areālā. Tādējādi attiecībā uz šīm sugām ir tieši noteikts, ka atkāpēm no 
to iegūšanas ierobežojumiem nav piemērojama SBAL 14.panta trešajā līdz sestajā daļā 
paredzētā kārtība. Savukārt SBAL 15.panta trešais teikums noteic priekšnoteikumus attiecīgo 
putnu sugu ierobežotai izmantošanai. Pieņemot, ka ierobežota izmantošana var ietvert ne tikai 
Medību likuma 3.panta sestajā daļā minētās atkāpes, bet arī cita veida ierobežotu izmantošanu, 
SBAL 15.panta trešais teikums var tikt uztverts kā patstāvīgs pamats atkāpju izdarīšanai 
attiecībā uz ierobežoti izmantojamajām īpaši aizsargājamajām putnu sugām. Šāds regulējums 
nebūtu saderīgs ar Putnu direktīvas 9.pantā noteikto stingro kārtību. 
 
Turklāt, ievērojot to, ka atbilstoši Putnu direktīvai SBAL aizsardzības sistēmai būtu jāattiecas uz 
visām savvaļas putnu sugām, kā arī to, ka MK noteikumu Nr.396 par īpaši aizsargājamo sugu 
sarakstu 2.pielikumā ir uzskaitītas tikai daļa no Latvijā medījamajām putnu sugām, SBAL 
15.panta regulējums, ciktāl tas attiecas uz putnu sugām, nav uzskatāms par lietderīgu un 
nepieciešamu. 
 
Vienlaikus, ievērojot šā pētījuma mērķi, norādāms, ka Latvijas tiesiskais regulējums attiecībā uz 
atkāpju piemērošanu dažos aspektos ir pat stingrāks nekā to pieprasa Putnu direktīvas 9.pants. 
Šajā sakarā jāņem vērā divi apsvērumi. 
 
Pirmkārt, SBAL 14.panta otrajā daļā un Medību likuma 3.panta sestajā daļā ar identisku 
formulējumu ir noteikti gadījumi, kad ir pieļaujama attiecīgi putnu sugu indivīdu iegūšana vai 
traucēšana izņēmuma gadījumā vai medījamo putnu sugu indivīdu iegūšana ārpus noteiktā 
medību termiņa. Šo gadījumu uzskaitījums, lai arī, izmantojot nedaudz atšķirīgu formulējumu, 
tomēr pēc būtības atbilst Putnu direktīvas 9.panta 1.punkta prasībām. Vienlaikus SBAL 
14.panta otrajā daļā un Medību likuma 3.panta sestajā daļā ir ietverta papildu prasība par 
“nekaitēšanu attiecīgās sugas populācijas labvēlīgai aizsardzībai”, kura nav tieši noteikta Putnu 
direktīvas 9.panta 1.punktā. Kaut arī var pieņemt, ka, piemēram, Putnu direktīvas 9.panta 
1.punkta “c” apakšpunkta atkāpes203 piemērošana nedrīkstētu tikt piemērota sugām ar 

203 Latvijas tiesiskajā regulējumā atkāpe ieviesta ar SBAL 14.panta otrās daļas 6.punktu un Medību likuma 3.panta 
sestās daļas 6.punktu. 
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nelabvēlīgu aizsardzības statusu204, tomēr attiecībā uz citiem Putnu direktīvas 9.panta 1.punkta 
apakšpunktiem nav izslēgta to piemērošana arī sugām ar nelabvēlīgu aizsardzības statusu. 
Tādējādi SBAL 14.panta otrajā daļā un Medību likuma 3.panta sestajā ietvertais kritērijs par 
“nekaitēšanu attiecīgās sugas populācijas labvēlīgai aizsardzībai” daļā gadījumu pārsniedz to, 
ko pieprasa Putnu direktīvas 9.pants. 
 
Otrkārt, SBAL 14.panta otrā līdz sestā daļa un Medību likuma 3.panta sestā daļa ļauj veikt 
atkāpes tikai attiecībā uz putnu iegūšanu, traucēšanu vai medījamo putnu iegūšanu ārpus 
noteiktā medību termiņa. Turpretim Putnu direktīvas 9.pants pieļauj veikt atkāpes no visiem 
ierobežojumiem, kas noteikti Putnu direktīvas 5. – 8.pantā, tajā skaitā, piemēram, arī ligzdu 
pārvietošanu, olu lasīšanu, piedāvāšanu tirdzniecībai, aizliegtu medību rīku vai metožu 
izmantošanu. Tādēļ, ja likumdevējs to uzskatītu par nepieciešamu, Putnu direktīvas 9.pants ļauj 
paplašināt to ierobežojumu loku, no kuriem ir pieļaujamas atkāpes, stingri ievērojot šajā pantā 
noteiktos priekšnoteikumus un procedūras. 
 
Apkopojot minēto, secināms, ka daļa no Putnu direktīvas 9.panta prasībām Latvijas 
tiesiskajā regulējumā ir ieviestas nepilnīgi, bet daļa – stingrāk nekā to pieprasa direktīva. 
Priekšlikumi šajā sakarā ir norādīti šā ziņojuma 4.nodaļā. 
 

2.13. 10.pants 
1.  Dalībvalstis veicina zinātniskos pētījumus un citus darbus, kas nepieciešami visu 1. pantā 
minēto putnu sugu populāciju aizsardzībai, to pārzināšanai un izmantošanai. Īpašu uzmanību 
pievērš pētījumiem un darbiem saistībā ar 5.pielikumā norādītajām tēmām. 
2.  Dalībvalstis nosūta Komisijai visas nepieciešamās ziņas, lai tā varētu veikt attiecīgos 
pasākumus, koordinējot 1. punktā minētos zinātniskos pētījumus un darbus. 
 

2.13.1. Normas skaidrojums 
Putnu direktīvas 10.panta 1.punkts uzliek par pienākumu veicināt zinātniskos pētījumus un citus 
darbus, kas nepieciešami direktīvas mērķu sasniegšanai. Direktīvas 5.pielikumā ietverts 
neizsmeļošs saraksts ar tēmām, kuras būtu īpaši atbalstāmas. Kaut arī Putnu direktīvas 
10.pantā lietots salīdzinoši elastīgs formulējums “dalībvalstis veicina” (Member States shall 
encourage), EST prakse apliecina, ka minētais direktīvas pants nav deklaratīvs un tajā ir 
ietverts konkrēts pienākums, kura neizpildes gadījumā var tikt konstatēts dalībvalsts 
pārkāpums.  
 
Lietā C-418/04 EST vērtēja Īrijas tiesisko regulējumu, kas paredzēja, ka “Ministrs vai nu tieši, 
vai arī kopā ar trešām personām, vai ar to starpniecību var veikt vai noteikt veikt izpētes darbus, 
kurus viņš uzskata par nepieciešamiem savu funkciju veikšanai saskaņā ar šo likumu”. EST 
atzīstot, ka nevar uzskatīt, ka ar minēto tiesību normu Īrija ir pienācīgi ieviesusi Putnu direktīvas 
10.panta prasības, norādīja: “Ar Putnu direktīvas 10. pantu dalībvalstīm ir radīts pienākums 
veicināt zinātniskos pētījumus un citus darbus, kas nepieciešami visu 1. pantā minēto putnu 
sugu populāciju aizsardzībai, to pārzināšanai un izmantošanai. Nevar pieņemt arī Īrijas 
argumentu, saskaņā ar kuru vārda “may” (“var”) lietojums attiecībā uz iekšējo tiesību 
interpretāciju noteikti nenozīmē, ka kompetentais ministrs neierobežoti var izlemt, vai veikt vai 
neveikt pētniecisko darbu. Šajā sakarā ir jāatzīst, ka valsts judikatūrā, uz ko atsaucas minētā 
dalībvalsts, nav norādīts, ka šāda valsts tiesību interpretācija būtu sistēmiska un it īpaši tajā nav 
atsauces uz apskatāmo valsts tiesību normu.”205 
 
No minētā sprieduma izriet, ka Putnu direktīvas 10.pants ir uzskatāms par pienācīgi ieviestu 
tikai tad, ja dalībvalsts tiesiskais regulējums paredz pienākumu veicināt pantā paredzētos 
pētījumu, nevis tad, ja tā ir atstāta tikai kā dalībvalsts izvēle. 
 

2.13.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
SBAL 6.panta pirmajā daļā ietverts Izglītības un zinātnes ministrijas pienākums veicināt šā 
likuma īstenošanai nepieciešamos pētījumus un zinātnisko darbu izstrādi. Savukārt SBAL 
21.pantā uzskaitīta informācija un dati, kuru iegūšanai ir veicams patstāvīgs monitorings un citi 

204 Eiropas Komisijas vadlīnijas “Medību metodiskais dokuments atbilstīgi Padomes Direktīvai 79/409/EEK par savvaļas 
putnu aizsardzību”, 2008, 54.lpp. Pieejams: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_lv.pdf 
205 EST 2007.gada 13.decembra sprieduma lietā C-418/04 269. – 274.punkts. 
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pētījumi. SBAL 21.pantā ietvertais uzskaitījums pēc būtības atbilst Putnu direktīvas 5.pielikumā 
minētajām tēmām. 
 
Tādējādi Putnu direktīvas 10.pants uzskatāms par atbilstoši ieviestu Latvijas tiesiskajā 
regulējumā. Savukārt tas, vai SBAL 6.panta pirmajā daļā un 21.pantā ietvertie pienākumi arī 
praksē tiek pildīti, nav izvērtējams šā pētījuma ietvaros. 
 

2.14. 11.pants 
Dalībvalstis rūpējas par to, lai jebkuras savvaļas putnu sugas ieviešana, ja tā parasti nav 
sastopama dalībvalstu Eiropas teritorijā, nekaitētu vietējai florai un faunai. Dalībvalstis šajā 
sakarā apspriežas ar Komisiju. 
 

2.14.1. Normas skaidrojums 
Putnu direktīvas 11.pantā paredzēti ierobežojumi Eiropas teritorijā nesastopamu savvaļas putnu 
sugu ieviešanai jeb introdukcijai. Atbilstoši minētajai direktīvas normai introdukcija ir pieļaujama 
tad, ja tā nekaitē vietējai florai un faunai. 
 
Putnu direktīvas 11.pantu EST ir interpretējusi spriedumā lietā C-507/04. No minētā sprieduma 
izriet divas atziņas. Pirmkārt, šis pants nav uzskatāms par juridisko pamatu, kas ļautu izdarīt 
atkāpi no aizsardzības pienākumiem, kuri dalībvalstīm uzlikti saskaņā ar Putnu direktīvu un 
attiecas uz visām Eiropas teritorijā sastopamām putnu sugām, tas ir, gan uz vietējām sugām, 
gan arī tām, kas sastopamas tikai citās dalībvalstīs.206 Otrkārt, Putnu direktīvas 11.panta 
pareizai ieviešanai ir svarīgi, lai dalībvalsts tiesiskais regulējums skaidri paredzētu, ka 
introdukcija ir pieļaujama tikai tad, ja tā nekaitē vietējai florai un faunai. Piemēram, lietā C-
507/04 EST atzina, ka Austrijas tiesiskais regulējums, kas pieļauj introdukciju tad, ja šie 
pasākumi neradīs ilgstošus vides postījumus, neatbilst Putnu direktīvas 11.panta prasībām.207 
 

2.14.2. Ieviešana Latvijas tiesiskajā regulējumā 
Priekšnoteikumi Latvijai neraksturīgu sugu introdukcijai ir ietverti SBAL 18.pantā, kurš attiecas 
ne tikai uz putnu, bet uz visu SBAL 1.panta 5.punktā minēto sugu introdukciju. Saskaņā ar 
SBAL 18.panta otro daļu sugu introdukcija ir pieļaujama tikai, lai apmierinātu neatliekamas 
ekonomiskās vai sociālās vajadzības un ar Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtu atļauju, 
kuru izsniedz pēc tam, kad veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Attiecīga lēmuma pieņemšanas 
un introdukcijas procesuālā kārtība ir noteikta SBAL 20.1pantā un MK noteikumu Nr.1165 par 
introdukciju un reintrodukciju 3.nodaļā. 
 
Putnu direktīvas 11.panta ieviešanā Latvijas tiesiskajā regulējumā ir konstatējamas turpmāk 
norādītās nepilnības. 
 
Pirmkārt, SBAL 18.panta otrajā daļā minētais kritērijs introdukcijas pieļaujamībai – neatliekamu 
ekonomisko vai sociālo vajadzību apmierināšana – neatbilst Putnu direktīvas 11.panta 
priekšnoteikumam, lai introdukcija nekaitētu vietējai florai un faunai. Ne SBAL, ne MK noteikumi 
Nr.1165 par introdukciju un reintrodukciju neparedz šādu prasību kā priekšnoteikumu 
introdukcijas pieļaujamībai. Kā norādīts šīs sadaļas 3.14.1.punktā, EST praksē ir atzīts, ka, ja 
prasība par nekaitēšanu vietējai florai un faunai nav skaidri norādīta tiesiskajā regulējumā, 
Putnu direktīvas 11.pants nav uzskatāms par pienācīgi ieviestu. 
 
Otrkārt, Putnu direktīvas 11.panta otrais teikums paredz dalībvalstu pienākumu jautājumā par 
savvaļas putnu sugu introdukciju apspriesties ar Eiropas Komisiju. Latvijas tiesiskajā 
regulējumā šāds pienākums nav skaidri transponēts. 
 
Ņemot vērā minēto, secināms, ka Putnu direktīvas 11.pants nav pienācīgi ieviests Latvijas 
tiesiskajā regulējumā. 
 

2.15. 12. un 15. – 20.pants 
Putnu direktīvas 12.pantā paredzēts dalībvalstu pienākums ik pēc trim gadiem nosūtīt Eiropas 
Komisijai ziņojumu par valsts tiesību aktu, ko tās pieņēmušas saskaņā ar šo direktīvu. Savukārt 

206 EST 2007. gada 12.jūlijā sprieduma lietā C-507/04 101. – 102.punkts. 
207 Turpat, 337. – 340.punkts. 
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Putnu direktīvas 17.pants paredz, ka dalībvalstis dara zināmus Eiropas Komisijai to tiesību aktu 
galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. 
 
Kaut arī Putnu direktīvas 12. un 17.pantā minētie pienākumi neapšaubāmi ir saistoši 
dalībvalstīm, šo pantu prasības nav obligāti jātransponē dalībvalstu nacionālajā tiesiskajā 
regulējumā. Lietā C-72/02 Eiropas Komisija pārmeta Portugālei, ka tā nav ieviesusi savā 
tiesiskajā regulējumā Putnu direktīvas 12.panta 1.punkta regulējumu, taču EST šo iebildumu 
noraidīja, norādot, ka Putnu direktīvas 12.panta 1.punkts skar vienīgi attiecības starp 
dalībvalstu un Eiropas Komisiju, un pēdējā nav nekādi pamatojusi to, ka šī prasības izpildei ir 
obligāti nepieciešama tās transponēšana dalībvalsts tiesiskajā regulējumā.208 
 
Vienlaikus norādāms, ka minētais spriedums nedrīkst tikt interpretēts pārāk plaši, jo vairākos 
citos Putnu direktīvas pantos ietvertais pienākums sniegt informāciju Eiropas Komisijai209 ir cieši 
saistīts ar šajos pantos paredzēto pasākumu īstenošanu un tādējādi var tikt izvirzīta prasība, lai 
attiecīgais noteikums tiktu ieviests arī dalībvalsts tiesiskajā regulējumā. 
 
Putnu direktīvas 15. un 16.pants uzliek pienākumus Eiropas Savienības institūcijām, bet 18. – 
20.pants noteic direktīvas piemērojamības noteikumus. Arī šajos pantos minētās prasības nav 
jāievieš dalībvalstu tiesiskajā regulējumā. 
 

2.16. 13. un 14.pants 
Putnu direktīvas 13.pants principā izslēdz situāciju, kad dalībvalsts tiesiskais regulējums pirms 
direktīvas ieviešanas ir bijis labvēlīgāks putnu sugu aizsardzībai, bet tiktu pasliktināts direktīvas 
prasību dēļ. Šī direktīvas norma nav jāievieš dalībvalsts tiesiskajā regulējumā, un šā pētījuma 
autori arī nekonstatē, ka Latvijas tiesiskais regulējums Putnu direktīvas ieviešanas rezultātā 
būtu pazeminājis līdz tam pastāvošo putnu sugu aizsardzības līmeni. 
 
Putnu direktīvas 14.pants ļauj dalībvalstīm ieviest vēl stingrākus aizsardzības pasākumus, 
tādējādi nodrošinot to, ka Putnu direktīva ir minimālas harmonizācijas tiesiskais instruments. 
Vienlaikus jāņem vērā, ka atbilstoši minētajai direktīvas normām dalībvalstis tomēr nevar 
neierobežoti ieviest pilnīgi jebkādus pasākumus, kas vērsti uz putnu aizsardzību. Atbilstoši 
Putnu direktīvas 1.pantam šī direktīva attiecas uz tādu savvaļas putnu sugu aizsardzību, kas 
sastopamas to dalībvalstu Eiropas teritorijā, uz kurām attiecas. Tādēļ stingrākajiem 
pasākumiem, kurus dalībvalsts ievieš, pamatojoties uz Putnu direktīvas 14.pantu, ir jāattiecas 
uz to sugu aizsardzību, kuras ietilpst direktīvas tvērumā.210 
 
Arī Putnu direktīvas 14.pants nav atsevišķi jāievieš dalībvalsts tiesiskajā regulējumā. 
 
3. Ieteikumi un priekšlikumi 
Ņemot vērā šā ziņojuma 3.nodaļā atspoguļoto Putnu direktīvas ieviešanas analīzi, šā pētījuma 
autori izsaka turpmāk norādītos ieteikumus un priekšlikumus Latvijas tiesiskā regulējuma 
pilnveidošanai. 
 
3.1. Atteikšanās no dalījuma īpaši aizsargājamajās un pārējās putnu sugās 
Šobrīd Latvijas normatīvajos aktos ir ieviests putnu sugu iedalījums atbilstoši Putnu direktīvas 
1.pielikuma un pārējo pielikumu prasībām. Vienlaikus ir saglabāts arī līdz Putnu direktīvas 
ieviešanai spēkā esošais iedalījums īpaši aizsargājamajās putnu sugās, kuras uzskaitītas MK 
noteikumu Nr.396 par īpaši aizsargājamo sugu sarakstu 1.pielikumā, un pārējās putnu sugās. 
Pārskatāmības un uztveramības labad būtu veidojams viens saraksts, kurā norādītas 
aizsardzības pakāpes (veidi) katrai putnu sugai.  
 
3.2. Aizsargājamo teritoriju noteikšana SBAL 4.panta 9.punktā minētajām putnu sugām 
Lai nodrošinātu Putnu direktīvas 4.panta precīzāku ieviešanu, papildus šā ziņojuma 4.1.punktā 
minētajam priekšlikumam, nepieciešams veikt šādus precizējumus: 

3.2.1. SBAL 8.1 pantā:  
a. otrās daļas pirmajā un trešajā teikumā jāprecizē, ka jēdziens “putnu sugas” 

attiecas uz visām SBAL 4.panta 9.punktā minētajām sugām;  

208 EST 2003.gada 24.jūnija sprieduma lietā C-72/02 19. – 21.punkts. 
209 Sk., piemēram, Putnu direktīvas 6.panta 3.punktu, 9.panta 3.punktu vai 11.punktu. 
210 EST 1990.gada 23.maija spriedums lietā C-169/89. 

64 
 

                                                   



Eiropas Savienības dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējums 
Gala nodevums (2017. gada aprīlis) 

 
b. otrās daļas trešajā teikumā jāprecizē, ka jēdziens “teritorijas” nozīmē 

“aizsargājamās teritorijas” LĪADT izpratnē;  
c. jāparedz, ka Putnu direktīvas 1.pielikumā un MK noteikumi Nr.211 par 

īpašajiem dzīvotņu aizsardzības pasākumiem pielikumā minēto sugu 
aizsardzībai izveido aizsargājamās teritorijas vai mikroliegumus; 

3.2.2. SBAL 8.panta ceturtajā daļā precizējams, ka:  
a. uz migrējošo putnu sugām ir attiecināmas nevis visas SBAL normas, 

bet normas, kas attiecas uz SBAL 4.panta 9.punktā minētajām sugām;  
b. tas attiecas nevis uz migrējošajām putnu sugām, kuras nav ietvertas 

īpaši aizsargājamo sugu sarakstos, bet kuras nav ietvertas SBAL 
4.panta 9.punktā minētajā sarakstā; 

3.2.3. normatīvajos aktos jāparedz arī tādi īpaši dzīvotņu aizsardzības pasākumi 
SBAL 4.panta 9.punktā minēto sugu aizsardzībai, kas neietver tikai 
aizsargājamo teritoriju noteikšanu. 

 
3.3. Aizliegtās darbības ar putniem 
Lai nodrošinātu Putnu direktīvas 5., 6. un 7.panta precīzāku ieviešanu, papildus šā ziņojuma 
4.1.punktā minētajam priekšlikumam, veicami šādi precizējumi normatīvajos aktos: 

a. SBAL 11.pantā jāpaskaidro, ka tajā paredzētie ierobežojumi neattiecas uz 
medībām, ja tiek ievērotas normatīvo aktu prasības; 

b. SBAL 11.panta 5.punktā ietverto vispārīgo aizliegumu turēt putnus nebrīvē jāpārceļ 
uz citu šā panta apakšpunktu. 
 

Putnu direktīvas 6.panta 2.punkts neprasa aizliegto darbību veikšanai attiecībā uz MK 
noteikumu Nr.212 par aizliegto darbību neattiecināšanu uz putniem 1.pielikumā minētajām 
sugām paredzēt īpašu atļauju sistēmu, tādēļ, ja likumdevējs to uzskata par nepieciešamu, 
Putnu direktīva ļauj atteikties no nepieciešamības saņemt šādu atļauju. 
 
3.4. Putnu medības 
Putnu direktīvas 7. – 9.panta precīzākai ieviešanai attiecībā uz putnu medībām Latvijas 
tiesiskais regulējums ir precizējams, paredzot, ka arī Medību likuma 3.panta sestajā daļā 
minētajos gadījumos ir jāievēro Putnu direktīvas 9.panta 2. – 4.punkta prasības, kuras šobrīd 
attiecībā uz SBAL 14.panta otrās daļas gadījumiem ir paredzētas šā panta trešajā līdz sestajā 
daļā. Tas uzlabotu izpratni par dažādu normatīvo aktu vienlaicīgu piemērošanu, kas likuma 
adresātam, kas nav kvalificēts speciālists, var nebūt saprotams.  

 
3.5. Atkāpes no aizsardzības 
Ja likumdevējs to uzskatītu par nepieciešamu, Putnu direktīvas 9.pants pieļauj paplašināt 
Latvijas atkāpju sistēmu šādos aspektos: 

a. SBAL 14.panta otrajā daļā un Medību likuma 3.panta sestajā ietvertais kritērijs par 
“nekaitēšanu attiecīgās sugas populācijas labvēlīgai aizsardzībai” daļā gadījumu 
pārsniedz to, ko pieprasa Putnu direktīvas 9.pants, proti, minētais kritērijs nav 
obligāts; 

b. Putnu direktīvas 9.pants ļauj paplašināt to ierobežojumu loku, no kuriem ir 
pieļaujamas atkāpes saskaņā ar SBAL 14.pantu, piemēram, arī ligzdu 
pārvietošana, olu lasīšana, piedāvāšana tirdzniecībai. 

 
3.6. Putnu sugu introdukcija 
Lai nodrošinātu atbilstošu Putnu direktīvas 11.panta ieviešanu, jānovērš šādas Latvijas tiesiskā 
regulējuma neatbilstības: 

1) SBAL 18.panta otrajā daļā minētais kritērijs introdukcijas pieļaujamībai – 
neatliekamu ekonomisko vai sociālo vajadzību apmierināšana – neatbilst Putnu 
direktīvas 11.panta priekšnoteikumam, lai introdukcija nekaitētu vietējai florai un 
faunai, tādēļ minētais kritērijs ir vai nu jāaizstāj vai jāpapildina ar Putnu direktīvas 
11.panta kritēriju, proti, ja tā nekaitē vietējai florai un faunai; 

2) Putnu direktīvas 11.panta otrais teikums paredz dalībvalstu pienākumu jautājumā 
par savvaļas putnu sugu introdukciju apspriesties ar Eiropas Komisiju. Šāds 
pienākums jāparedz arī Latvijas tiesiskajā regulējumā. 
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IV. Atbildības direktīvas ieviešana  

1. Atbildības direktīvas pieņemšana un ieviešanas vēsture 
Eiropas Kopienu dibināšanas līgumā tika noteikts, ka vides kvalitātes saglabāšanas, 
aizsardzība un uzlabošana ir vispārīgs Eiropas Kopienas pamatmērķis.  
 
Amsterdamas līguma stāšanās spēkā 1997.gadā nosaka ilgtspējīgas attīstības principu kā 
vienu no Eiropas Kopienas mērķiem, un augsta līmeņa dabas aizsardzība kļūst par vienu no 
absolūtām prioritātēm. Līgums saglabāja nepieciešamību integrēt vides aizsardzības prasības, 
nosakot un īstenojot citas politikas. Minētais princips saglabāts LESD 37.pantā, paredzot, ka 
augstam vides aizsardzības līmenim un vides kvalitātei jābūt integrētai Savienības politikā un 
jābūt nodrošinātai saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības principu. 
 
Minētos principus detalizētāk skaidro LESD 191.pants, kura 1.punkts definē tos mērķus, kurus 
palīdz sasniegt Savienības politika: saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, aizsargāt 
cilvēku veselību, apdomīgi un racionāli izmantot dabas resursus, kā arī sekmēt starptautiska 
mēroga pasākumus vides problēmu risināšanai un cīņai ar klimata pārmaiņām. LESD 191.panta 
2.punkta pirmajā daļā ir noteikts, ka Savienības politika attiecībā uz vidi tiecas panākt augsta 
līmeņa aizsardzību, ievērojot dažādu Savienības reģionu stāvokļa atšķirības. Tā pamatojas uz 
piesardzības un preventīvās darbības principu, uz principu, ka videi nodarīts kaitējums jālabo, 
visupirms novēršot tā cēloni, un uz principu, ka maksā piesārņotājs.  
 
LESD 192.panta 1.punkts paredz deleģējumu Eiropas Parlamentam un Padomei rīkoties 
likumdošanas procesa ietvaros, lai sekmētu 191.pantā paredzēto mērķu sasniegšanu. Eiropas 
Komisija 2002.gada sākumā pieņēma priekšlikumu par nepieciešamību pieņemt direktīvu par 
atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu. 2004.gada 21.aprīlī tika 
pieņemta Atbildības direktīva. Tās vispārīgais princips ir kaitējuma atlīdzināšana, kas atjauno 
tādu vides stāvokli, kāds būtu bijis tad, ja kaitējums nebūtu nodarīts. Atbildības direktīva 
nodrošina regulējumu šādai kaitējuma novērtēšanai un atlīdzināšanai.  
 
Pēc tās pieņemšanas Atbildības direktīva ir tikusi vairākkārt grozīta.211 Ar direktīvām 
2006/21/EK un 2009/31/EK Atbildības direktīvas III pielikumā minēto darbību, uz kurām attiecas 
direktīvas regulējums, uzskaitījums tika papildināts attiecīgi ar ieguves rūpniecības atkritumu 
apsaimniekošanu un uzglabāšanas vietu darbību saistībā ar oglekļa dioksīda ģeoloģisko 
uzglabāšanu. Savukārt ar direktīvu 2013/30/ES tika grozīta Atbildības direktīvā iekļautā 
jēdziena “kaitējums ūdenim” definīcija, lai nodrošinātu, ka minētajā direktīvā licenciātiem 
noteiktā atbildība attiektos uz dalībvalstu jūras ūdeņiem.  
 
Pēdējais no minētajiem grozījumiem dalībvalstīm bija jāievieš nacionālajā regulējumā līdz 
2015.gada 19.jūlijam. Tātad visi izdarītie grozījumi Atbildības direktīvā ir spēkā esoši, un šobrīd 
ir jābūt spēkā visiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo 
direktīvu un prasības. Līdz ar to šajā ziņojumā apzīmējums “Atbildības direktīva” tiek lietots tādā 
nozīmē, lai ar to saprastu šobrīd spēkā esošo Atbildības direktīvu, ievērojot visus tajā izdarītos 
grozījumus.   
 
Atbildības direktīvas regulējums Latvijā pamatā tika ieviests, Saeimai 2006.gada 2.novembrī 
pieņemot VAL, kurā pārņemtas lielākā daļa Atbildības direktīvas normu. Uz šā likuma pamata 
izdoti vairāki Ministru kabineta noteikumi, kuros ietverts direktīvas regulējums, īpaši direktīvas 
pielikumos ietvertās normas. Vienlaikus Atbildības direktīvas ieviešanai nepieciešamais 
regulējums ieviests arī SBAL, Ūdens apsaimniekošanas likumā un Jūras vides aizsardzības un 
pārvaldības likumā. 
 
VAL ir ietvertas normas ne tikai no Atbildības direktīvas, bet arī no direktīvām 2003/4/EK212 un 
2003/35/EK213, kā arī Orhūsas konvencijas, kuras prasības ietvertas arī abās minētajās 
direktīvās. 

211 Grozījumi veikti ar direktīvām 2006/21/EK, 2009/31/EK, 2013/30/ES. 
212 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 28.janvāra direktīva 2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris) par vides 
informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu. 
213 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Direktīvas 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību 
dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties tiesās 
groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK prasības. 
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Atbildības direktīva stājās spēkā 2004.gada 30.aprīlī, un dalībvalstīm bija pienākums to ieviest 
nacionālajā regulējumā līdz 2007.gada 30.aprīlim. Ņemot vērā to, ka vides aizsardzība bija 
viena no prioritārajām jomām, Komisija bez vilcināšanās reaģēja uz dalībvalstu kavēšanos 
ieviest Atbildības direktīvu, ierosinot pārkāpuma procedūras pret 23 dalībvalstīm. Arī pēc tam 
vairākas valstis savlaicīgi nepārņēma nacionālajā regulējumā Atbildības direktīvas regulējumu, 
kā rezultātā EST atzina septiņu dalībvalstu pārkāpumu saistībā ar šīs direktīvas ieviešanu.214 
Par to, ka Atbildības direktīvas ieviešana nacionālajā līmenī bija uzskatāma par būtisku, liecina 
minētie EST spriedumi, visos gadījumos atzīstot dalībvalstu pieļautos pārkāpumus.  
 
Atbildības direktīvas 16.panta 1.punkts ļauj dalībvalstīm paturēt spēkā vai pieņemt daudz 
stingrākus noteikumus attiecībā uz kaitējuma videi novēršanu un atlīdzināšanu, ietverot tādu 
papildu pasākumu noteikšanu, uz kuriem attiecas šīs direktīvas prasības saistībā ar aizsardzību 
un atlīdzināšanu, kā arī papildu atbildīgo personu noteikšanu. Komisija ir norādījusi, ka 
Atbildības direktīva visu dalībvalstu nacionālajā regulējumā tika pārņemta 2010.gadā.215 
 

2. Atbildības direktīvas normu ieviešanas analīze 
Kā jau norādīts iepriekš, Atbildības direktīvas normas pamatā ietvertas VAL, taču tās ieviestas 
arī citos likumos. Detalizēts izklāsts par Atbildības direktīvas normu ieviešanu Latvijas tiesiskajā 
regulējumā norādīts turpmāk šajā nodaļā un šā ziņojuma pielikumos.  
 

2.1. 1.pants. Priekšmets 
Videi nodarītā kaitējuma novēršanai un atlīdzināšanai šīs direktīvas mērķis ir izveidot sistēmu 
atbildībai vides jomā, kuras pamatā ir princips – "piesārņotājs maksā". 
 
Atbildības direktīvas 1.pantā ir ietverts viens no Eiropas Savienības vides aizsardzības 
pamatprincipiem – “piesārņotājs maksā”, kas noteikts arī LESD 191.panta 2.punktā. Šis princips 
savā būtībā ir pašizskaidrojošs, proti, tas paredz noteikt atbildību par piesārņojuma novēršanu 
vai tā radītā kaitējuma samazināšanu, kā arī zaudējumu atlīdzināšanu personai, kuras darbību 
rezultātā ir radies vai var rasties piesārņojums.  
 
EST ir atzinusi, ka dalītās kompetences vides jomā starp Savienību un tās dalībvalstīm ietvaros, 
ja Atbildības direktīvā nav noteikti nepieciešamie apstākļi tās īstenošanai, šāda noteikšana ir šo 
valstu kompetencē un tām šajā sakarā ir plaša rīcības brīvība, ievērojot Līguma noteikumus, lai 
noteiktu valsts tiesisko regulējumu, pielāgojot vai konkretizējot principu “piesārņotājs maksā”.216 
 
Ieviešana nacionālajā regulējumā 
Princips “piesārņotājs maksā” ietverts VAL 3.pantā, kurā tostarp definēti arī citi vides 
aizsardzības principi. Minētā panta pirmās daļas 1.punkts paredz principa “piesārņotājs maksā” 
definīciju – persona sedz izdevumus, kas saistīti ar tās darbības dēļ radīta piesārņojuma 
novērtēšanu, novēršanu, ierobežošanu un seku likvidēšanu. Minētā norma ievieš nacionālajā 
regulējumā direktīvā paredzēto principu, kā arī to skaidro. Tādējādi Atbildības direktīvas 1.pants 
ir atbilstoši ieviests Latvijas tiesiskajā regulējumā. 
 

2.2. 2.pants. Definīcijas 
Šajā direktīvā piemēro turpmāk minētās definīcijas: 
1. "Kaitējums videi" ir  
a) kaitējums aizsargājamajām sugām un dabiskajiem biotopiem, kas ir jebkādi postījumi, kuriem 
ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz šādu biotopu vai sugu labvēlīga aizsardzības statusa 
sasniegšanu vai uzturēšanu. Šādas ietekmes būtiskums jānovērtē attiecībā pret pamatstāvokli, 
ņemot vērā I pielikumā noteiktos kritērijus. Kaitējums aizsargājamajām sugām un dabiskajiem 
biotopiem neietver iepriekš identificētu nelabvēlīgu ietekmi, kas radusies kāda uzņēmēja 
darbību rezultātā, ja šīs darbības nepārprotami atļāvušas attiecīgās iestādes saskaņā ar 
noteikumiem, kas īsteno Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. un 4. punktu vai 16. pantu vai 
Direktīvas 79/409/EEK 9. pantu, vai – ja uz biotopiem un sugām neattiecas Kopienas tiesību 
akti – saskaņā ar līdzvērtīgiem noteikumiem valsts tiesību aktos dabas aizsardzības jomā; 
b) kaitējums ūdenim, kas ir jebkāds kaitējums, kuram ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz: 

214 EST 2008. un 2009. gada spriedumi lietās C-328/08 (Somija); C-330/08 (Francija); C-331/08 (Luksemburga); C-
338/08 (Grieķija); C-402/08 (Slovēnija); C-417/08 (Lielbritānija); C-422/08 (Austrija). 
215 Komisijas 2010.gada 12.oktobra ziņojuma Nr.COM(2010) 581 5.punkts. 
216 EST 2010.gada 9.marta sprieduma lietā C-378/08 55.punkts.  
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i) konkrēto ūdens objektu ekoloģisko, ķīmisko vai kvantitatīvo stāvokli vai ekoloģisko 
potenciālu, kā definēts Direktīvā 2000/60/EK, izņemot nelabvēlīgo ietekmi, uz ko attiecas 
minētās direktīvas 4. panta 7. punkts; vai 
ii) attiecīgo jūras ūdeņu vides stāvokli, kā definēts Direktīvā 2008/56/EK, ciktāl jūras vides 
stāvokļa konkrētie aspekti nav jau aplūkoti Direktīvā 2000/60/EK; 

c) kaitējums zemei, kas ir jebkāds zemes piesārņojums, kurš rada nopietnu risku tam, ka cilvēku 
veselība tiek nelabvēlīgi ietekmēta tādēļ, ka zemē, virs vai zem zemes tieši vai netieši tiek 
ievadītas vielas, preparāti, organismi vai mikroorganismi. 
2. "Kaitējums": ir izmērāmas nelabvēlīgas izmaiņas dabas resursā vai izmērāma ar dabas 
resursu saistītā pakalpojuma pasliktināšanās, kas var notikt tieši vai netieši. 
3. "Aizsargājamās sugas un dabiskie biotopi" ir  
a) sugas, kas minētas Direktīvas 79/409/EEK 4. panta 2. punktā vai uzskaitītas tās I pielikumā, 
vai arī sugas, kas uzskaitītas Direktīvas 92/43/EEK II un IV pielikumā; 
b) dzīvotnes, kas minētas Direktīvas 79/409/EEK 4. panta 2. punktā vai uzskaitītas I pielikumā  
vai arī uzskaitītas Direktīvas 92/43/EEK II pielikumā, un dabiskie biotopi, kas uzskaitīti Direktīvas 
92/43/EEK I pielikumā, un Direktīvas 92/43/EEK IV pielikumā uzskaitīto sugu vairošanās vai 
atpūtas vietas; un 
c) ja dalībvalsts tā nosaka, – biotopi vai sugas, kas nav uzskaitītas šajos pielikumos un ko 
dalībvalsts izraugās mērķiem, kuri līdzvērtīgi abās minētajās direktīvās noteiktajiem. 
4. "Aizsardzības statuss" ir  
a) attiecībā uz dabisko biotopu – uz dabisko biotopu un tam raksturīgajām sugām iedarbojošos 
faktoru summa, kas var ietekmēt to ilgtermiņa dabisko izplatību, struktūru un funkcijas, kā arī 
biotopam raksturīgo sugu ilgtermiņa izdzīvošanu attiecīgi dalībvalstu Eiropas teritorijā, uz kuru 
attiecas Līgums, vai dalībvalsts teritorijā, vai arī minētā biotopa dabiskās izplatības areālu. 
Dabiskā biotopa aizsardzības statusu uzskata par labvēlīgu, ja: 

- tā dabiskās izplatības areāls un teritorijas, ko tas aizņem šajā areālā, ir stabili vai 
paplašinās un 
- pastāv un, iespējams, ka arī tuvākajā laikā pastāvēs biotopam raksturīgā struktūra un 
funkcijas, kas vajadzīgas tā ilglaicīgai uzturēšanai, 
- tam raksturīgo sugu aizsardzības statuss ir labvēlīgs, kā definēts b) punktā; 

b) attiecībā uz sugām – uz attiecīgajām sugām iedarbojošos faktoru summa, kas var ietekmēt to 
populāciju ilgtermiņa izplatību un bagātību attiecīgi dalībvalstu Eiropas teritorijā, uz kuru attiecas 
Līgums, vai dalībvalsts teritorijā, vai arī minēto sugu dabiskās izplatības areālu. 
Sugu aizsardzības statusu uzskata par labvēlīgu, ja: 

- attiecīgo sugu populācijas dinamikas dati liecina, ka ilgtermiņā suga sevi atražo un ir 
dzīvotspējīga savu dabisko biotopu daļa, 
- sugas dabiskās izplatības areāls nav samazinājies un, šķiet, ka tas nemazināsies arī 
tuvākajā laikā, 
- biotops ir un, šķiet, ka arī turpmāk būs pietiekami plašs tās populāciju ilglaicīgai 
uzturēšanai. 

5. "Ūdeņi": ir visi ūdens objekti, uz kuriem attiecas Direktīva 2000/60/EK. 
6. "Uzņēmējs": ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir iesaistīta profesionālā darbībā vai 
vada to, vai arī – ja tas ir paredzēts valsts tiesību aktos – kurai deleģēta noteicošā ekonomiskā 
ietekme pār šādas darbības tehnisko izpildi, ietverot personu, kas ir šādas darbības atļaujas 
turētājs, vai personu, kas ir reģistrējusi šādu darbību vai pieteikusi to. 
7. "Profesionālā darbība": ir darbība, ko uzņēmums veic saimnieciskās darbības gaitā, neatkarīgi 
no tās privātā vai sabiedriskā, peļņu nesošā vai bezpeļņas rakstura. 
8. "Emisija": ir cilvēku darbību rezultātā notiekoša vielu, preparātu, organismu vai 
mikroorganismu izplūde vidē. 
9. "Tieši kaitējuma draudi": ir pietiekama varbūtība tam, ka tuvākajā nākotnē notiks kaitējums 
videi. 
10. "Aizsargpasākumi": ir visi pasākumi, kuri veikti, reaģējot uz notikumu, rīcību vai nolaidību, 
kas rada tiešus kaitējuma draudus videi, lai novērstu vai samazinātu tādu kaitējumu. 
11. "Pasākumi stāvokļa izlabošanai": ir jebkāda rīcība vai rīcību kombinācija, ietverot 
mīkstinošus vai pagaidu pasākumus, lai atjaunotu, atveseļotu vai aizstātu izpostītos dabas 
resursus un/vai ar tiem saistītos, pasliktinājušos pakalpojumus vai lai piedāvātu līdzvērtīgu 
alternatīvu šiem resursiem vai pakalpojumiem, kā paredzēts II pielikumā. 
12. "Dabas resursi": ir aizsargājamās sugas un dabiskie biotopi, ūdens un zeme. 
13. "Pakalpojumi": un "ar dabas resursiem saistītie pakalpojumi" ir dabas resursa funkcijas cita 
dabas resursa vai sabiedrības labā. 
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14. "Pamatstāvoklis": ir stāvoklis laikā, kad dabas resursiem un pakalpojumiem tika nodarīts 
kaitējums, kāds tas būtu bijis, ja kaitējums videi nebūtu noticis, aprēķināts, pamatojoties uz 
vislabāko pieejamo informāciju. 
15. "Atjaunošana", ietverot "dabisko atjaunošanos": attiecībā uz ūdeni, aizsargājamajām sugām 
un dabiskajiem biotopiem nozīmē izpostīto dabas resursu un/vai pasliktinājušos pakalpojumu 
atjaunošana līdz pamatstāvoklim, bet attiecībā uz kaitējumu zemei – jebkāda cilvēku veselībai 
nelabvēlīgas ietekmes nopietna riska novēršana. 
16. "Izmaksas": ir izmaksas, ko pamato vajadzība nodrošināt pareizu un efektīvu šīs direktīvas 
īstenošanu, ietverot izmaksas par kaitējuma videi, šāda kaitējuma tiešu draudu un rīcības 
alternatīvu novērtēšanu, kā arī administratīvās izmaksas, tiesu izdevumus un izpildes izmaksas, 
datu vākšanas izmaksas un citas vispārējās izmaksas, monitoringa un pārraudzības izmaksas. 
 
Atbildības direktīvas 2.pantā ir noteiktas definīcijas. Šīs definīcijas ir noteiktas tostarp tādēļ, lai 
varētu tiktu izprasts citu Atbildības direktīvas normu saturs, taču vairākas no tām pašas par sevi 
ietver būtiskas normas. Piemēram, 3.punkts paredz tās sugas un biotopus, uz kuru aizsardzību 
attiecas direktīva. 4.punkts definē aizsardzības statusa jēdzienu. Definīcijās ietverti arī 
skaidrojumi veicamajiem aizsargpasākumiem, izlabošanas un atjaunošanas pasākumiem, 
savukārt 16.punkts definē visus tos izdevumus, kas var tikt piemēroti kaitējuma videi 
novēršanas procesā. 
 
Ieviešana nacionālajā regulējumā 
Minētās definīcijas pārsvarā ietvertas VAL 1.pantā kopā ar citiem VAL lietotajiem terminiem. 
Vienlaikus atsevišķas definīcijas ieviestas arī citos likumos (SBAL 7.pantā, Ūdens 
apsaimniekošanas likuma 1.pantā iekļautajās terminu definīcijās, Jūras vides aizsardzības un 
pārvaldības likuma 20.pantā), kā arī ietvertas citās VAL normās (piemēram, izmaksu definīcija – 
36.panta piektajā daļā). 
 
Eiropas Komisija ir norādījusi, ka Latvija ir izmantojusi LESD 193.pantā un Atbildības direktīvas 
3.panta “c” apakšpunktā piešķirto rīcības brīvību un paplašinājusi to biotopu un sugu tvērumu, 
kas uzskaitītas Putnu un Dzīvotņu direktīvās, ar nacionālā līmenī aizsargājamām sugām un 
biotopiem. Tas nozīmē, ka VAL regulējums ir attiecināms uz visām sugām un biotopiem, kas 
aizsargājami ar Eiropas Savienības vai Latvijas normatīvajiem aktiem. 217 Vienlaikus Atbildības 
direktīvu nevarētu uzskatīt par efektīvi funkcionējošu Latvijā atbilstoši tās pieņemšanas mērķim, 
ja nacionālajā regulējumā ieviestās direktīvas normas neattiektos uz visām sugām un 
biotopiem, kas norādīti Atbildības direktīvas 2.panta 3.punktā. Tādējādi secinājums par to, vai 
Atbildības direktīva ir atbilstoši pārņemta nacionālajā regulējumā, ir atkarīgs no tā, vai Latvija ir 
atbilstoši ieviesusi attiecīgās Putnu un Dzīvotņu direktīvas normas. 
 
Atbildības direktīvas 2.panta 6.punkts angļu valodas tekstā jēdzienu “operators”218 attiecina uz 
jebkuru fizisku vai juridisku personu, kā arī publisku personu. Arī VAL 1.panta 11.punktā 
iekļautais jēdziens „operators” ietver tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādi. Direktīvas 
paredzētā atbildības sistēma ir speciāli būvēta tā, lai atbildīgā personu grupa aptvertu visus, kas 
ar savu profesionālo darbību var izraisīt kaitējumu videi. Tādejādi tiek uzsvērts, ka neviens 
saimnieciskās darbības veicējs, tostarp arī atvasinātas publiskas personas, tiešās vai 
pastarpinātās pārvaldes iestādes, kuras veic profesionālu saimniecisku darbību, nevar tikt 
izslēgtas no atbildīgo personu grupas. Varbūtība, ka Latvijā kāda pārvaldes iestāde nodarbojas 
ar profesionālu saimniecisko darbību, ir visai zema. Turpretī atvasinātas publiskās personas 
(galvenokārt pašvaldības) šādu darbību veic salīdzinoši biežāk. Līdzīga „operatora” definīcija ir 
arī likumā „Par piesārņojumu”, pēc kura operatoram, kurš veic piesārņojošu darbību, ir 
pienākums pieprasīt un saņemt atļauju šādas darbības veikšanai, savukārt Valsts vides 
dienestam ir pienākums kontrolēt atļaujas nosacījumu ievērošanu. Kādā administratīvā 
pārkāpuma lietā (lietas tiesvedības Nr.A421000209) Valsts vides dienests piemēroja 
operatoram – šajā gadījumā novada domei – administratīvo naudas sodu par bioloģiskās 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbināšanu, tas ir, B kategorijas piesārņojošas darbības 
veikšanu bez atļaujas. Tiesa Valsts vides dienesta lēmumu atstāja negrozītu, tādējādi atzīstot 

217 Komisijas 2010.gada 12.oktobra ziņojuma Nr.COM(2010) 581 2.2.punkts. 
218 Atbildības direktīvas tulkojumā latviešu valodā neprecīzi lietots termins “uzņēmējs”, kā arī šī termina skaidrojumā nav 
ietvertas publiskas personas. Arī 1.panta 7.punktā, skaidrojot jēdzienu “profesionālā darbība”, termins “uzņēmums” 
lietojums sašaurina angļu valodas tekstā lietoto terminu “economic activity”. Arī angļu valodā lietotais termins 
“significant” latviešu valodas tekstā tulkots nekonsekventi – gan kā “būtisks”, gan kā “nopietns”, kaut gan praksē ieraksti 
tiek lietots termins “būtisks”. 
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par vides aizsardzību atbildīgās iestādes tiesības pieņemt lēmumus attiecībā pret citām 
publiskām personām. Arī atbildības par kaitējumu videi gadījumā VAL paredz speciālus 
pienākumus operatoram un attiecīgi tiesības Valsts vides dienestam, kā arī operatora tiesības 
apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts vides dienesta lēmumus (VAL 27. panta ceturtā daļa, 28. panta 
piektā daļa.)  
 
Tātad VAL ir paredzēti speciāli gadījumi, kurus var uzskatīt par izņēmumiem no vispārīgā 
administratīvā procesa. Arī citām kompetentajām iestādēm ir paredzētas tiesības kontrolēt citas 
tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādes, piemēram, Valsts darba inspekcijai, Datu valsts 
inspekcijai, Pārtikas un veterinārajam dienestam. 
 

2.3. 3.pants. Darbības joma 
1. Šī direktīva attiecas uz: 
a) kaitējumu videi, ko izraisījusi kāda no III pielikumā uzskaitītajām profesionālajām darbībām, 
kā arī uz jebkādiem tiešiem tāda kaitējuma draudiem, kas radušies šo darbību dēļ; 
b) kaitējumu aizsargājamajām sugām un dabiskajiem biotopiem, ko izraisījušas citas 
profesionālās darbības, kas nav uzskaitītas III pielikumā, kā arī uz jebkādiem tiešiem šā 
kaitējuma draudiem, kas radušies saistībā ar kādu no šīm darbībām, vienalga, vai uzņēmējs ir 
pieļāvis kļūdu vai bijis nolaidīgs. 
2. Šo direktīvu piemēro, neskarot daudz stingrākus Kopienas tiesību aktus, kas reglamentē tādu 
darbību veikšanu, uz ko attiecas šīs direktīvas darbības joma, un neskarot Kopienas tiesību 
aktus, kas ietver noteikumus par jurisdikcijas konfliktiem. 
3. Neskarot attiecīgos valstu tiesību aktus, šī direktīva nepiešķir tiesības uz kompensāciju 
privātpersonām kaitējuma videi vai tiešu šāda kaitējuma draudu gadījumā. 
 
Atbildības direktīvas 2.pants nosaka, ka kaitējums aizsargājamajām sugām un dabiskajiem 
biotopiem neietver iepriekš identificētu nelabvēlīgu ietekmi, kas radusies kāda uzņēmēja 
darbību rezultātā, ja šīs darbības nepārprotami atļāvušas attiecīgās iestādes saskaņā ar 
noteikumiem, kas īsteno Dzīvotņu direktīvas 6.panta 3. un 4.punktu vai Putnu direktīvas 9.pantu 
vai ja uz biotopiem un sugām neattiecas Eiropas Savienības tiesību akti. Citos gadījumos 
kaitējums biotopiem un sugām ir nosakām, kolīdz ir konstatēts kaitējuma nodarīšanas fakts vai 
jebkādi postījumi, kuriem ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz attiecīgo biotopu vai sugu labvēlīga 
aizsardzības statusa sasniegšanu vai uzturēšanu.219 Minētais pienākums attiecas uz īpaši 
aizsargājamām sugām un dabiskiem biotopiem (Atbildības direktīvas 2.panta “a” punkts), un ne 
tikai uz Natura 2000 teritorijām, bet arī uz ikvienu teritoriju, kurā atrodas attiecīgie biotopi vai 
sugas. Atbildības direktīvas 3.pantā īpaši uzvērts, ka atbildība primāri jāuzņemas tām 
personām, kas veic profesionālu darbību, kuras rezultātā tiek vai var tikt nodarīts kaitējums videi 
(pastāv tieši kaitējuma draudi). 
 
EST ir norādījusi, ka Atbildības direktīvas 3.panta 1.punkts, 4.panta 5.punkts un 11.panta 
2.punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka kompetentai iestādei, ja tā nolemj noteikt atlīdzināšanas 
pasākumus uzņēmumiem, kuru darbība ietilpst šīs direktīvas III pielikumā, nav pienākuma 
noteikt kļūdu, nolaidību vai tiešu nodomu uzņēmumiem, kuru darbība tiek uzskatīta par 
vainojamu videi nodarītajā kaitējumā. Turpretī šai iestādei, pirmkārt, ir jāmeklē konstatētā 
piesārņojuma izcelsme, un minētajai iestādei šajā sakarā ir rīcības brīvība gan attiecībā uz 
procedūru, gan izmantotajiem līdzekļiem un šādas izpētes ilgumu. Otrkārt, šai iestādei, ievērojot 
valsts noteikumus par pierādījumiem, ir jāpierāda cēloņsakarība starp uzņēmumu, pret kuriem ir 
vērsti atlīdzināšanas pasākumi, darbību un šo piesārņojumu.220 Vienlaikus EST arī skaidrojusi, 
ka uz citām personām, kas nav definētas 2.panta 6.punktā, proti, kas neveic profesionālu 
darbību šīs direktīvas 2.panta 7.punkta izpratnē, minētās direktīvas piemērošanas joma, kā tā 
definēta tās 3.panta 1.punkta “a” un “b” apakšpunktā, neattiecas.221 
 
Ieviešana nacionālajā regulējumā 
Atbildības direktīvas 3.pants un III pielikums ieviests nacionālajā regulējumā VAL 25.pantā.  
 

219 Atbildības direktīvas 2.panta “a” punkts. 
220 EST 2010.gada 9.marta sprieduma lietā C-378/08 65.punkts. 
221 EST 2015.gada 5.marta sprieduma lietā C-534/13 51.punkts. 
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Latvija pilnīgas atbildības jomā iekļāva papildu darbības, kas nebija minētas III pielikumā,222 
papildinot VAL 25.panta ceturtajā daļā ietverto uzskaitījumu ar degvielas uzpildes stacijas vai 
naftas bāzes ekspluatāciju un ķīmisko vielu vai maisījumu transportēšanu pa cauruļvadiem. 
 
Minētā rīcība saskan arī ar EST praksē skaidroto, ka Atbildības direktīvas 16.panta 1.punkts 
neliedz dalībvalstīm paturēt spēkā vai pieņemt daudz stingrākus noteikumus attiecībā uz videi 
nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu. Šajā tiesību normā arī ir norādīts, ka šie 
pasākumi var izpausties kā, pirmkārt, citu darbību noteikšana, lai tās pievienotu minētās 
direktīvas prasībām un, otrkārt, citu atbildīgo pušu noteikšana. 223 Izmantojot direktīvā paredzēto 
rīcības brīvību, Latvija VAL 25.panta trešajā daļā atbildīgo personu loku ir paplašinājusi, 
paredzot, ka regulējums Latvijā tiek attiecināts arī uz personu, kas neveic profesionālo darbību 
(nav operators VAL izpratnē), bet kuras prettiesiskā darbība vai bezdarbība ir radījusi kaitējumu 
videi vai tiešus kaitējuma draudus. 
 
Vienlaikus Latvija ir izmantojusi Atbildības direktīvas III pielikumā paredzētās tiesības izslēgt no 
to darbību, uz kurām attiecas pilnīga atbildība, saraksta notekūdeņu dūņu izplatīšanu, veicot 
atkritumu apsaimniekošanas darbības.224 
 

2.4. 4.pants. Izņēmumi 
1. Šī direktīva neietver kaitējumu videi vai tiešus tāda kaitējuma draudus, ko radījis: 
a) bruņota konflikta akts, karadarbības, pilsoņu karš vai sacelšanās; 
b) ārkārtēja, neizbēgama un neatvairāma dabas parādība  
2. Šī direktīva neattiecas uz kaitējumu videi vai uz kādiem tiešiem tāda kaitējuma draudiem, kas 
radušies tādas avārijas rezultātā, ja atbildība vai kompensācija ietilpst kādas IV pielikumā 
minētas starptautiskās konvencijas darbības jomā (ietverot jebkādus turpmākus tās grozījumus), 
kura ir spēkā attiecīgajā dalībvalstī. 
3. Šī direktīva neskar uzņēmēja tiesības ierobežot savu atbildību saskaņā ar savas valsts tiesību 
aktiem, ar ko īsteno 1976. gada Konvenciju par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras 
prasībām (LLMC) (ietverot jebkādus turpmākus šīs konvencijas grozījumus) vai 1988. gada 
Strasbūras Konvenciju par atbildības ierobežošanu iekšzemes navigācijā (CLNI) (ietverot 
jebkādus turpmākus šīs konvencijas grozījumus). 
4. Šī direktīva neattiecas uz tādiem kodolenerģijas radītiem draudiem vai kaitējumu videi un 
tiešiem tāda kaitējuma draudiem, ko var izraisīt darbības, uz kurām attiecas Eiropas 
Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums, vai ko izraisījusi avārija vai darbības, ja atbildība 
vai kompensācija ietilpst V pielikumā uzskaitīto starptautisko instrumentu darbības jomā, ietverot 
jebkādus turpmākus to grozījumus. 
5. Šī direktīva attiecas tikai uz tādu kaitējumu videi vai tiešiem tāda kaitējuma draudiem, ko 
izraisījis izkliedēta rakstura piesārņojums, ja ir iespējams noteikt cēloņsakarību starp kaitējumu 
un atsevišķu uzņēmēju darbībām. 
6. Šī direktīva neattiecas uz darbībām, kuru galvenais mērķis ir kalpot valsts aizsardzībai vai 
starptautiskajai drošībai, ne arī uz darbībām, kuru vienīgais mērķis ir aizsardzība no dabas 
katastrofām. 
 
EST, analizējot Atbildības direktīvas 4.panta 5.punktu un 11.panta 2.punktu secinājusi, ka no 
šīm normām izriet iestādes pienākums noteikt cēloņsakarību, lai uzņēmumiem noteiktu 
atlīdzināšanas pasākumus neatkarīgi no attiecīgā piesārņojuma veida. Līdz ar to saskaņā ar 
4.panta 5.punktu Atbildības direktīva ir piemērojama izkliedētam un plašam piesārņojumam 
vienīgi tad, ja ir iespējams noteikt cēloņsakarību starp kaitējumu un atsevišķu uzņēmēju 
darbībām. Vienlaikus EST ir norādījusi, ka dalībvalsts tiesiskajā regulējumā var tikt paredzēts, 
ka kompetentajai iestādei ir tiesības noteikt videi nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas pasākumus, 
prezumējot cēloņsakarību starp konstatēto piesārņojumu un viena vai vairāku uzņēmumu 
darbībām, jo šo uzņēmumu iekārtas atrodas netālu no minētā piesārņojuma.225 
 
EST ir skaidrojusi, ka Atbildības direktīvas 4.panta 2.punktā ir skaidri paredzēts, ka tā 
neattiecas ne uz avāriju, ne darbību, ja atbildība vai kompensācija par to ietilpst kāda IV 
pielikumā minētā starptautiskā instrumenta, kuru vidū ir arī Konvencija par civilo atbildību un 
Fonda konvencija, darbības jomā. Kopienas likumdevējs, kā to norāda šīs direktīvas 

222 Komisijas 2010.gada 12.oktobra ziņojuma Nr.COM(2010) 581 2.2.punkts. 
223 EST 2010.gada 9.marta sprieduma lietā C-378/08 53., 54., 68.punkts. 
224 Komisijas 2010.gada 12.oktobra ziņojuma Nr.COM(2010) 581 2.2.punkts. 
225 EST 2010.gada 9.marta sprieduma lietā C-378/08 53., 54., 56.punkts. 
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preambulas desmitais apsvērums, ir uzskatījis par nepieciešamu īpaši ņemt vērā piemērojamās 
starptautiskās konvencijas, kas daudz pilnīgāk un stingrāk reglamentē to darbību izpildi, uz ko 
attiecas šīs direktīvas darbības joma.226 
 
Ieviešana nacionālajā regulējumā 
Latvija ir atbilstoši ieviesusi Atbildības direktīvas 4.panta regulējumu nacionālajās tiesībās, 
ietverot to trīs atsevišķos VAL pantos: 

1) 35.panta pirmajā un otrajā daļā attiecībā uz nepārvaramu varu un citiem izņēmumiem; 
2) 26.panta pirmajā daļā, izslēdzot regulējumu par atbildību un kompensāciju, kas ietilpst 

starptautiskās konvencijas darbības jomā, kuru dalībvalsts ir Latvija. VAL norādītas 
attiecīgās konvencijas; 

3) 25.panta piektajā daļā attiecībā uz tiešas cēloņsakarības noteikšanu par nodarīto 
kaitējumu videi un citiem draudiem, ko radījis difūzais piesārņojums. 

 
2.5. 5.pants. Profilaktiska darbība 

1. Ja kaitējums videi vēl nav noticis, bet pastāv tieši draudi tam, ka tāds kaitējums notiks, 
uzņēmējam nekavējoties jāveic vajadzīgie aizsargpasākumi. 
2. Dalībvalstis nosaka, ka vajadzības gadījumā un vienmēr, kad tieši vides kaitējuma draudi nav 
likvidēti, kaut gan uzņēmējs ir veicis aizsargpasākumus, uzņēmējs iespējami īsā laikā informē 
kompetento iestādi par visiem būtiskajiem situācijas aspektiem. 
3. Jebkurā laikā kompetentā iestāde drīkst: 
a) prasīt, lai uzņēmējs sniegtu informāciju par jebkādiem tiešiem vides kaitējuma draudiem vai 
gadījumos, ja ir aizdomas par tiešu draudu pastāvēšanu; 
b) prasīt, lai uzņēmējs veic vajadzīgos aizsargpasākumus; 
c) sniegt uzņēmējam norādījumus, kuri tam jāievēro attiecībā uz veicamajiem 
aizsargpasākumiem; vai 
d) pati veikt vajadzīgos aizsargpasākumus. 
4. Kompetentā iestāde prasa, lai aizsargpasākumus veiktu uzņēmējs. Ja uzņēmējs nepilda 1. 
punktā vai 3. punkta b) vai c) apakšpunktā noteiktos pienākumus, ja uzņēmējs nav 
identificējams vai ja viņam nav jāsedz izdevumi saskaņā ar šo direktīvu, kompetentā iestāde 
šos pasākumus var veikt pati. 
 
Ieviešana nacionālajā regulējumā 
Atbildības direktīvas 5.pantā ietvertie noteikumi par rīcību gadījumā, kad pastāv tieši kaitējuma 
draudi (preventīvie pasākumi), ietverti VAL 27.pantā. 
 

2.6. 6. un 7.pants 
6. pants. Koriģējoša darbība 
1. Ja noticis kaitējums videi, uzņēmējs nekavējoties informē kompetento iestādi par visiem 
būtiskajiem situācijas aspektiem un veic: 
a) visus praktiski iespējamos pasākumus, lai nekavējoties kontrolētu, norobežotu, savāktu vai 
citādi tiktu galā ar attiecīgajiem piesārņotājiem un/vai jebkādiem citiem kaitējumu radošiem 
faktoriem, lai ierobežotu vai novērstu turpmāku kaitējumu videi un nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku 
veselību vai pakalpojumu turpmāku pasliktināšanos; 
b) saskaņā ar 7. pantu – vajadzīgos pasākumus stāvokļa izlabošanai. 
2. Jebkurā laikā kompetentā iestāde drīkst: 
a) prasīt, lai uzņēmējs sniedz papildu informāciju par jebkādu notikušu kaitējumu; 
b) darīt visu praktiski iespējamo, prasīt no uzņēmēja, lai tas darītu, vai sniegt norādījumus 
attiecīgajam uzņēmējam, lai nekavējoties kontrolētu, norobežotu, savāktu vai citādi tiktu galā ar 
attiecīgajiem piesārņotājiem un/vai jebkādiem citiem kaitējumu radošiem faktoriem, lai 
ierobežotu vai novērstu turpmāku kaitējumu videi un nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību vai 
pakalpojumu turpmāku pasliktināšanos; 
c) prasīt, lai uzņēmējs veic vajadzīgos pasākumus stāvokļa izlabošanai; 
d) sniegt uzņēmējam norādījumus, kuri tam jāievēro attiecībā uz stāvokļa izlabošanai 
veicamajiem pasākumiem; vai 
e) pati veikt stāvokļa izlabošanai vajadzīgos pasākumus. 
3. Kompetentā iestāde prasa, lai pasākumus stāvokļa izlabošanai veiktu uzņēmējs. Ja 
uzņēmējs nepilda 1. punktā vai 2. punkta b), c) vai d) apakšpunktā noteiktos pienākumus, ja 

226 EST 2008.gada 24.jūnija sprieduma lietā C-188/07 87.punkts. 
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uzņēmējs nav identificējams vai ja viņam nav jāsedz izdevumi saskaņā ar šo direktīvu, 
kompetentā iestāde kā pēdējā instance šos pasākumus var veikt pati. 
7. pants. Stāvokļa izlabošanas pasākumu noteikšana 
1. Saskaņā ar II pielikumu uzņēmēji nosaka potenciālos stāvokļa izlabošanas pasākumus un 
iesniedz tos kompetentajai iestādei apstiprināšanai, ja vien kompetentā iestāde nav rīkojusies 
saskaņā ar 6. panta 2. punkta e) apakšpunktu un 3. punktu. 
2. Kompetentā iestāde lemj par to, kādus stāvokļa izlabošanas pasākumus īstenot saskaņā ar II 
pielikumu, un – pēc vajadzības – par sadarbību ar attiecīgo uzņēmēju. 
3. Ja vienlaicīgi notikuši vairāki kaitējumi videi tādā veidā, ka kompetentā iestāde nevar 
nodrošināt stāvokļa izlabošanai vajadzīgo pasākumu veikšanu, kompetentajai iestādei ir 
tiesības izlemt, kurš kaitējums videi ir labojams vispirms. 
Pieņemot šādu lēmumu, kompetentā iestāde, cita starpā, ņem vērā dažādo gadījumu, kad videi 
nodarīts kaitējums, būtību, apmēru un smagumu, kā arī dabiskās atjaunošanās iespējamību. 
Ņem vērā arī draudus cilvēku veselībai. 
4. Kompetentā iestāde aicina personas, kas minētas 12. panta 1. punktā, un katrā gadījumā 
personas, uz kuru zemes stāvokļa izlabošanas pasākumi būtu jāveic, iesniegt savus 
apsvērumus un ņem tos vērā. 
 
Ieviešana nacionālajā regulējumā 
Atbildības direktīvas 6. un 7.pants attiecībā uz neatliekamām darbībām un sanācijas 
pasākumiem kaitējuma gadījumā, kā arī to noteikšanas kārtību ietverts VAL 28.pantā. 
 
EST atzinusi, ka saskaņā ar Atbildības direktīvas 6. un 7.pantā noteikto sistēmu iniciatīva ieteikt 
atlīdzināšanas pasākumus, kurus tas uzskata par piemērotiem situācijai, principā ir jāuzņemas 
uzņēmumam, kurš ir vainojams par kaitējumu videi. Tāpat kompetentā iestāde tikai šim 
uzņēmējam var likt veikt nepieciešamos pasākumus.227 
 
Arī šīs direktīvas 8.panta “Aizsardzības un atlīdzināšanas izmaksas” 1.punktā ir noteikts, ka 
uzņēmējs sedz izmaksas par tām profilaktiskajām un koriģējošajām darbībām, kas veiktas 
saskaņā ar šo direktīvu. Kompetentajām iestādēm saskaņā ar šīs pašas direktīvas 11.panta 
2.punktu ir pienākums noteikt, kurš uzņēmējs ir izraisījis kaitējumu.228 Tomēr saskaņā ar 
principu “piesārņotājs maksā” uzņēmumiem atlīdzināšanas pienākums ir vienīgi sakarā ar viņu 
dalību piesārņojuma vai piesārņojuma riska radīšanā, tāpēc, lai prezumētu šādu cēloņsakarību, 
kompetentās iestādes rīcībā ir jābūt pietiekami ticamiem pierādījumiem, lai pierādītu 
cēloņsakarības prezumpciju, piemēram, uzņēmuma iekārtu netālā atrašanās no konstatētā 
piesārņojuma un saistība starp atrastajām piesārņojošajām vielām un vielām, kuras minētais 
uzņēmums izmanto savai darbībai. 229 
 
Atbildības direktīva pieļauj arī tādu valsts tiesisko regulējumu, ar kuru kompetentajai iestādei ir 
ļauts kā priekšnoteikumu uzņēmēju tiesībām izmantot savus zemes īpašumus paredzēt 
nosacījumu, ka uzņēmēji veic ar šiem pasākumiem noteiktos būvdarbus, pat, ja šie pasākumi 
uz minētajiem zemes īpašumiem neattiecas, jo tiem jau iepriekš ir piemēroti “attīrīšanas” 
pasākumi vai tie nekad nav bijuši piesārņoti. Tomēr šādam pasākumam ir jābūt pamatotam ar 
mērķi kavēt vides stāvokļa pasliktināšanos tur, kur tiek īstenoti videi nodarītā kaitējuma 
novēršanas pasākumi, vai, piemērojot piesardzības principu, ar mērķi novērst cita kaitējuma 
videi rašanos vai atkārtošanos minētajos uzņēmēju zemes īpašumos, kas atrodas netālu no 
visa jūras krasta, kurā tiek veikti minētie novēršanas pasākumi.230 
 

2.7. 8.pants. Aizsardzības un atlīdzināšanas izmaksas 
1. Uzņēmējs sedz izmaksas par tām profilaktiskajām un koriģējošajām darbībām, kas veiktas 
saskaņā ar šo direktīvu. 
2. Ievērojot 3. un 4. punktu, no uzņēmēja, kas izraisījis kaitējumu vai tiešus kaitējuma draudus, 
kompetentā iestāde piedzen izmaksas, ko tas radījis saistībā ar profilaktiskajām vai 
koriģējošajām darbībām, kas veiktas saskaņā ar šo direktīvu, cita starpā, ar nodrošinājuma vai 
citu piemērotu garantiju palīdzību. 
Tomēr kompetentā iestāde var nolemt nepiedzīt pilnas izmaksas, ja izdevumi, kas vajadzīgi, lai 
to panāktu, būtu lielāki nekā atgūstamā summa, vai gadījumā, ja uzņēmēju nevar identificēt. 

227 EST 2015.gada 5.marta sprieduma lietā C-534/13 50.punkts. 
228 EST 2015.gada 5.marta sprieduma lietā C-534/13 51.punkts. 
229 EST 2010.gada 9.marta sprieduma lietā C-378/08 57.punkts. 
230 EST 2010.gada 9.marta sprieduma apvienotajās lietās C-379/08 un C-380/08 92.punkts. 
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3. Uzņēmējam nav jāsedz izmaksas par profilaktiskajām vai koriģējošajām darbībām, kas 
veiktas saskaņā ar šo direktīvu, ja viņš var pierādīt, ka kaitējumu videi vai tiešus tāda kaitējuma 
draudus: 
a) izraisījusi trešā persona, un tas noticis neatkarīgi no tā, ka veikti piemēroti drošības 
pasākumi; vai 
b) radījusi valsts iestādes izdotas tāda obligāta rīkojuma vai instrukcijas ievērošana, kas nav 
rīkojums vai instrukcija sakarā ar emisiju vai uzņēmēja paša darbības izraisītu starpgadījumu. 
Šādos gadījumos dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai ļautu uzņēmējam atgūt radušās 
izmaksas. 
4. Dalībvalstis var atļaut uzņēmējam nesegt izmaksas par koriģējošajām darbībām, kas veiktas 
saskaņā ar šo direktīvu, ja viņš pierāda, ka nav kļūdījies vai bijis nolaidīgs un ka kaitējumu videi 
izraisījusi: 
a) emisija vai gadījums, kas ir nepārprotami atļauts atļaujā (un ir pilnīgā saskaņā ar tās 
nosacījumiem), ko piešķir piemērojamie valsts normatīvie akti (vai kas izsniegta saskaņā ar 
tiem), kuri īsteno tos Kopienas pieņemtos tiesību aktus, kas precizēti III pielikumā un kas 
piemērojami emisijas vai gadījuma dienā; 
b) emisija vai darbība vai kāds produkta lietošanas veids tādas darbības gaitā, attiecībā uz kuru 
uzņēmējs pierāda, ka netika uzskatīts, ka varētu rasties kaitējums videi, saskaņā ar zinātnes un 
tehnikas atziņām laikā, kad notika emisija vai konkrētā darbība. 
5. Pasākumi, ko kompetentā iestāde veic saskaņā ar 5. panta 3. un 4. punktu un 6. panta 2. un 
3. punktu, neskar attiecīgā uzņēmēja atbildību saskaņā ar šo direktīvu un neskar Līguma 87. un 
88. pantu. 
 
Ieviešana nacionālajā regulējumā 
Atbildības direktīvas 8.pantā ietverto regulējumu par izmaksu un kaitējuma atlīdzināšanu Latvija 
ietvērusi VAL 31.pantā, atbilstoši pārņemot attiecīgo direktīvas normu. 
 

2.8. 9. pants. Izmaksu sadalījums vairāku cēloņu gadījumā 
Šī direktīva neierobežo nekādus valsts normatīvo aktu noteikumus par izmaksu sadalījumu 
vairāku cēloņu gadījumā, jo īpaši par atbildības sadalījumu starp ražotāju un produkta lietotāju. 
 
Ieviešana nacionālajā regulējumā 
Atbildības direktīvas 9.pants atbilstoši pārņemts nacionālajā regulējumā VAL 32.pantā, paredzot 
solidāro atbildību starp operatoriem. Vienlaikus paredzētas tiesības operatoram segt izmaksas 
tieši par viņa nodarīto kaitējumu, ja pats operators pierāda, ka viņa darbība ir izraisījusi tikai 
daļu no kaitējuma vai kaitējuma draudiem. 
 

2.9. 10. pants. Noilgums izmaksu atgūšanai 
Kompetentajai iestādei ir tiesības uzsākt izmaksu piedzīšanas procedūru pret uzņēmēju vai 
vajadzības gadījumā pret trešo personu, kas ir izraisījusi kaitējumu vai tiešus kaitējuma draudus 
saistībā ar visiem pasākumiem, kuri veikti saskaņā ar šo direktīvu, piecu gadu laikā no dienas, 
kad šie pasākumi pabeigti, vai no dienas, kad atbildīgais uzņēmējs vai trešā persona ir noteikta, 
atkarībā no tā, kurš notikums ir vēlāk. 
 
Ieviešana nacionālajā regulējumā 
Atbildības direktīvas 10.pantā paredzētais noilgums tiesībām atgūt izmaksas pārņemts, ietverot 
to VAL 31.panta vienpadsmitajā daļā. 
 

2.10. 11. pants. Kompetentā iestāde 
1. Dalībvalstis norīko kompetento iestādi vai kompetentās iestādes, kurām jāveic uzdevumi, kas 
paredzēti šajā direktīvā. 
2. Kompetentās iestādes ziņā ir uzdevums noteikt, kurš uzņēmējs izraisījis kaitējumu vai tiešus 
kaitējuma draudus, novērtēt kaitējuma nozīmi un noteikt, kādi koriģējoši pasākumi jāveic, 
atsaucoties uz II pielikumu. Šajā nolūkā kompetentajai iestādei ir tiesības prasīt, lai attiecīgais 
uzņēmējs veiktu pats savu novērtējumu un sniegtu jebkādu vajadzīgo informāciju un 
nepieciešamos datus. 
3. Dalībvalstis nodrošina, lai kompetentā iestāde drīkstētu atļaut vai prasīt, lai trešās personas 
veic vajadzīgos aizsardzības vai stāvokļa izlabošanas pasākumus. 
4. Jebkurā lēmumā, kas pieņemts saskaņā ar šo direktīvu un kas prasa veikt aizsardzības vai 
stāvokļa izlabošanas pasākumus, nosaka precīzu pamatojumu, uz kuru tas balstās. Šādu 
lēmumu tūlīt paziņo attiecīgam uzņēmējam, vienlaicīgi informējot par tiesiskās aizsardzības 
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līdzekļiem, kas tam ir pieejami saskaņā ar tiesību aktiem, kuri ir spēkā attiecīgajā dalībvalstī, un 
par termiņu, kādā minētos aizsardzības līdzekļus var izmantot. 
 
Ieviešana nacionālajā regulējumā 
Atbildības direktīvas 11.pants pārņemts nacionālajā regulējumā, ietverot to VAL 27.panta 
trešajā un ceturtajā daļā, un 28.panta otrajā un ceturtajā daļā. Minētās direktīvas normas 
ietveršana vairākos VAL pantos saistīta ar to, ka likumdevējs izvēlējies atsevišķi regulēt 
atbildīgo dienestu rīcību tiešu kaitējuma draudu un jau nodarīta kaitējuma videi gadījumā. MK 
noteikumu Nr.281 par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem 3.4.punktā noteiktas 
kompetentās iestādes tiesības iesaistīt trešās personas tieša kaitējuma draudu novērtēšanā un 
novēršanā. 
 
Vienlaikus likumdevējs līdz galam nav noregulējis, kā šis atbildības modelis darbojas, ja 
kaitējumu videi vai tā draudus ir izraisījis otrs atbildības subjekts (personas, kas nav uzskatāma 
par operatoru). Pašreizējais regulējums ir pretrunīgs un, iespējams, nepietiekams. Pirmkārt, 
saskaņā ar VAL 25.panta trešo daļu arī personai, kas nav operators, ir pienākums novērst 
kaitējumu vai tā draudus un segt preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas, 
taču ne VAL, ne MK noteikumos Nr.281 par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem nav 
noteikta kārtība, kādā persona šos pasākumus veic un kādā kompetentā iestāde to pārrauga. 
Viens iespējamais risinājums ir VAL 27.un 28.pantu attiecināt arī uz personu, kas nav 
uzskatāma par operatoru. Otrs variants ir “reanimēt” kārtību, kādā kaitējums bija jānovērš 
saskaņā ar regulējumu, kas bija spēkā līdz 2007.gada 30.aprīlim un kas ir noteikta arī VAL 
pārejas noteikumu 4.punktā. Jebkurā gadījumā likumā skaidri noteiktai kārtībai vajadzētu būt arī 
attiecībā uz personu, kas nav operators. Tas izriet no Atbildības direktīvā iedibinātā atbildības 
modeļa specifikas. Lai gan šajā modelī ir izmantoti vairāki civiltiesiskajai atbildībai raksturīgi 
jēdzieni (piemēram, atbildība par vainu un atbildība neatkarīgi no vainas), taču pēc būtības tas 
ir publisko tiesību (administratīvi tiesisks) atbildības modelis. Lai tas darbotos, kompetentajai 
iestādei ir jābūt aktīvai – tai jānosaka kaitējuma esamība, atbildīgā persona, pasākumi, kādi 
veicami, lai kaitējumu vai tā draudus novērstu. Turklāt MK noteikumi Nr.281 par preventīvajiem 
un sanācijas pasākumiem 31.punktā noteiktais (proti, ja kaitējumu videi ir izraisījusi persona, 
kas nav uzskatāma par operatoru, tad sanācijas pasākumus organizē dienests atbilstoši 
piešķirtajam finansējumam), ir pretrunā ar VAL 25.panta trešajā daļā paredzēto pienākumu segt 
sanācijas izmaksas arī personai, kas nav uzskatāma par operatoru. 
 
Saskaņā ar Direktīvas 2004/35 6. un 7. pantā noteikto sistēmu iniciatīva ieteikt atlīdzināšanas 
pasākumus, kurus tas uzskata par piemērotiem situācijai, ir jāuzņemas uzņēmumam, kurš ir 
vainojams kaitējumā videi. Ņemot vērā zināšanas, kādām uzņēmumam ir jābūt par videi 
nodarītā kaitējuma veidu, kuru ir izraisījušas tā darbības, šāda sistēma var ļaut noteikt un ātri 
izpildīt piemērotus videi nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas pasākumus.231 Kompetentā iestāde 
apstiprina veicamos atlīdzināšanas pasākumus. 
 
Tomēr EST atzinusi, ka Atbildības direktīvas 7.pants un 11.panta 4.punkts, lasot kopā ar šīs 
direktīvas II pielikumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka kompetentai iestādei ir tiesības būtiski grozīt 
tādus videi nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas pasākumus, kuri tika noteikti uzklausot uzņēmēju 
un sadarbojoties ar attiecīgiem ekspertiem, un kuri jau ir īstenoti vai kuru īstenošana ir uzsākta. 
Lai pieņemtu šādu lēmumu, iestādei: 

– ir jāuzklausa uzņēmēji, kuriem šie pasākumi ir piemēroti, izņemot, ja vides situācijas 
steidzamība liek kompetentajai iestādei rīkoties nekavējoties; 

– ir pienākums aicināt personas, uz kuru zemes šie pasākumi ir jāveic, iesniegt savus 
apsvērumus un ņemt tos vērā; 

– ir jāņem vērā Atbildības direktīvas II pielikuma 1.3.1.punktā paredzētie kritēriji un savā 
lēmumā ir jānorāda iemesli tās izvēles pamatojumam, kā arī nepieciešamības gadījumā 
iemesli, kas var pamatot to, ka nebija pamata veikt vai nevarēja veikt detalizētu minēto 
kritēriju izpēti, piemēram, vides situācijas steidzamības dēļ.232 

 
Lai novērtētu Atbildības direktīvas 11.panta (VAL 27. un 28.panta) piemērošanu praksē, 
pētījuma autori analizējuši vairākus piemērus saistībā ar minētās direktīvas normas 
piemērošanu. 2010.gadā Valsts vides dienests ierosināja administratīvo lietu pret valsts akciju 

231 EST 2010.gada 9.marta spriedums apvienotajās lietās C-379/08 un C-380/08, 46.punkts. 
232 EST 2010.gada 9.marta sprieduma apvienotajās lietās C-379/08 un C-380/08 67.punkts. 
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sabiedrību, kuras profesionālā darbība ir saistība ar valsts autoceļu uzturēšanu. Šīs sabiedrības 
uzdevumā uzņēmējs veica attīrīšanas darbus autoceļa malā, nocērtot kopā 4 liepas – īpaši 
aizsargājamus dabas pieminekļus (dižkokus). Valsts vides dienests uzlika par pienākumu valsts 
akciju sabiedrībai atlīdzināt videi nodarītos zaudējumu. Tiesa atstāja negrozītu Valsts vides 
dienesta lēmumu, atzīstot, ka tieši akciju sabiedrībai bija pienākums nodrošināt vides 
aizsardzības normu ievērošanu savā profesionālajā darbībā.  
 
Citā lietā Dabas aizsardzības pārvalde 2015.gada decembrī konstatēja, ka dabas parka “Svētes 
paliene” dabas lieguma zonā fiziska persona bija veikusi dīķa rakšanas darbus, iegūto materiālu 
izvietojusi īpašuma teritorijā, turklāt izrakts kanāls dīķa savienošanai ar Svētes upi. Īpašnieks 
šajā teritorijā bija veicis arī apbūvi, izveidojot atpūtas kompleksu. Tādējādi tika nodarīts 
kaitējums īpaši aizsargājamam biotopam 6450 Palieņu zālāji vairāk kā 18 000 kvadrātmetru 
platībā. Valsts vides dienests, ņemot vērā darbības komerciālo raksturu, atzina īpašnieku par 
operatoru VAL izpratnē un uzdeva viņam veikt sanācijas pasākumus, kā arī vēlāk saskaņoja 
īpašnieka sagatavoto sanācijas plānu. 
 
2016.gada maijā Dabas aizsardzības pārvaldes inspektors konstatēja, ka aizsargājamos 
dendroloģiskos stādījumos nozāģēti 2 ozoli. Pārbaudot situāciju, tika konstatēts, ka par šo koku 
nociršanu ir atbildīgs pašvaldības administratīvo ēku pārzinis, kurš skaidrojis, ka lēmumu par 
koku nociršanu pieņēmis, jo šie koki bijuši nokaltuši un bīstami. Tomēr Valsts vides dienests 
konstatēja, ka pašvaldības darbinieks nav ievērojis normatīvajos aktos noteikto kārtību, tāpēc 
uzlika par pienākumu atlīdzināt videi nodarītos zaudējumus. Vienlaikus Dabas aizsardzības 
pārvalde pret pašvaldības darbinieku ierosināja administratīvā pārkāpuma lietvedību. 
 
Minētie piemēri parāda, ka kompetentās iestādes VAL 28.pantu piemēro saskaņā ar Atbildības 
direktīvas prasībām un tās mērķi, paredzot gan sanācijas pasākumu veikšanu dzīvotņu 
atjaunošanai un izlabošanai, gan zaudējumu atlīdzināšanu gadījumos, kad videi nodarīto 
kaitējumu citādi nav iespējams novērst. Tāpat šie piemēri apliecina kompetento iestāžu tiesības 
vides aizsardzības prasības piemērot gan attiecībā uz atvasināto publisko personu rīcību, gan 
attiecībā uz fiziskām personām, kuras neveic profesionālo darbību uz licences vai atļaujas 
pamata. 
 
Ja runājam par kaitējuma sugām un biotopiem atlīdzināšanu, tad kā labs piemērs minama 
Lielbritānija, no kuras tiesiskā regulējuma izriet pieeja,233 ka visupirms ir veicama kaitējuma 
atlīdzināšana, atjaunot vidi līdz tam līmenim kāds bijis pirms kaitējums videi nodarīts, proti, 
veicams jebkāds atlīdzināšanas pasākums, kas atjauno bojātos dabas resursus vai 
pasliktinājušos pakalpojumus līdz pamatstāvoklim vai tuvojoties pamatstāvoklim (sakopt vidi, 
pārstādīt veģetāciju, ierobežot piekļuvi uz laiku utt.).234 Atlīdzināšanas pasākumus var veikt ne 
tikai bojātajā dabas teritorijā, bet arī citā alternatīvā vietā, kas pēc iespējas ir līdzīgāka un ir 
ģeogrāfiski saistīta ar bojāto vietu, taču tikai tajos gadījumos, kad pasākumus veikt bojātajā 
vietā vairs nav iespējams vai saprātīgā laika posmā tie nespēs sasniegt atlīdzināšanas mērķi, 
piemēram, situācijās, kad teritorija mežā ir bojāta tik būtiski, ka saprātīgi to būtu vēlams atjaunot 
citā alternatīvā meža vietā. Atlīdzināšana būtu jāveic ar tādu pašu dabas resursu vai 
pakalpojumu veidu, kvalitāti, kvantitāti kā bojātais dabas resurss vai pakalpojums (“resurss pret 
resursu” pieeja). Tā paredz to, ka atlīdzināšana jāveic ar tieši tādas pašas sugas indivīdiem vai 
biotopu tādā pašā daudzumā, kāds bijis pirms kaitējuma nodarīšanas. Ja tas nav iespējams, ir 
jānodrošina līdzīgi, bet citādi dabas resursi vai pakalpojumi (“funkcija pret funkciju” pieeja). Šī 
pieeja paredz nodrošināt dabas resursus (sugas vai biotopu), kam ir līdzīgas funkcijas kā 
bojātajiem dabas resursiem un kuri spēj nodrošināt tādus pašus labumus kā bojātie dabas 
resursi.235 Situācijās, kad nodrošināt tādu pašu vai līdzīgu dabas resursu vai pakalpojumu nav 
iespējams, citi dabas resursi vai pakalpojumi var tik nodrošināti un atlīdzināšanas pasākumu 

233  The Environmental Damage (Prevention and Remediation) Regulations 2009 No. 153. Pieejams: 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/153/made 
234 Department for Environment, Food and Rural Affairs, The Environmental Damage (Prevention and Remediation) 
Regulations 2009. Pieejams: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/221095/pb13895-indepth-guide-
regs09.pdf 
235 Department for Environment, Food and Rural Affairs, The Environmental Damage (Prevention and Remediation) 
Regulations 2009. Pieejams: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/221095/pb13895-indepth-guide-
regs09.pdf 
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izmaksām jābūt līdzvērtīgām ar zudušo dabas resursu vai pakalpojumu naudā aprēķinātajai 
vērtībai. 
 
Lai noteiktu papildus un kompensējošās atlīdzības pasākumu kopumu, Lielbritānijā ir ieviestas 
divas iespējamās metodes – resursu līdzvērtības un biotopa līdzvērtības metodes. Tās ir 
piemērojamas tikai tajās situācijās, kad atlīdzināšana notiek ar tādu pašu vai līdzīgu dabas 
resursu. Savukārt situācijās, kad atlīdzināšana ar tādu pašu vai līdzīgu dabas resursu nav 
iespējama, tiek izmantota monetārā metode, kur atlīdzība tiek izteikta naudas summā.  
 
Viens no resursu līdzvērtības un biotopa līdzvērtības metodiku pamatprincipiem ir izpostītā un 
atlīdzinātā kaitējuma līdzvērtība, kur atlīdzības pasākumu rezultātā ieguvumi sedz videi no 
darītā kaitējuma zaudējumus.236 Biotopa līdzvērtības metodē zaudējumi un ieguvumi ir izteikti 
biotopu platības vienībās (piemēram, hektāros bojātā purva vai hektāros atjaunotā purva), 
kamēr resursu līdzvērtības metode ir balstīta uz resursu zaudējumiem un ieguvumiem 
(piemēram, konkrētā bojā gājušo zivju skaitā). Papildus un kompensējošās atlīdzības apmērs ir 
tieši atkarīgs no dabas resursa vai pakalpojuma iekšējā zuduma lieluma, kā arī laika posma, 
kāds nepieciešams, lai dabas resurss atjaunotos līdz tā pamatstāvoklim.237 Jo lielākas ir 
negatīvās izmaiņas dabā un laika posms, kāds nepieciešams, lai dabas resursu atjaunotu līdz 
pamatstāvoklim, jo augstāks papildu un kompensējošās atlīdzības nepieciešamo darbību 
slieksnis. Šo slieksni palīdz noteikt REMEDE izstrādātais projekts, kur katrā situācijā atkarībā 
no izdarītā kaitējuma videi piemēro atbilstošākos atlīdzības pasākumus.238 Lai arī tiesiskā 
regulējuma pieeja gan Latvijā, gan Lielbritānijā ir līdzīga, jo balstās uz Eiropas Savienības 
tiesisko regulējumu, praksē būtu lietderīgi izvērtēt šajā projektā un tā materiālos pieejamo 
formulu un aprēķinu iespējamu izmantošanu Latvijā.   
 

2.11. 12. pants. Prasība rīkoties 
1. Fiziskām vai juridiskām personām: 
a) kuras ietekmējis vai varētu ietekmēt kaitējums videi vai 
b) kurām ir pamatota interese par lēmumu attiecībā uz vidi, ko pieņem saistībā ar kaitējumu, vai 
arī tad, 
b)239 ja dalībvalsts administratīvi procesuālajās tiesībās tas paredzēts kā priekšnoteikums – kuru 
tiesības ir aizskartas, 
ir tiesības iesniegt kompetentajai iestādei jebkādus apsvērumus saistībā ar gadījumiem, kad 
videi nodarīts kaitējums vai radušies tieši tāda kaitējuma draudi, par kuriem tām ir zināms, un 
tām ir tiesības prasīt, lai kompetentā iestāde rīkotos saskaņā ar šo direktīvu. 
Dalībvalstis nosaka saturu, ko ietver "pamatota interese" un "tiesību aizskārums". 
Šajā nolūkā b) apakšpunkta mērķim par pietiekamu uzskata tādas nevalstiskas organizācijas 
interesi, kura atbalsta vides aizsardzību un ievēro visas prasības saskaņā ar savas valsts 
tiesību aktiem. Tā c) apakšpunkta mērķim uzskata arī, ka šādām organizācijām ir tiesības, kuras 
var tikt aizskartas. 
2. Prasībai rīkoties jāpievieno attiecīga informācija un dati, kas apliecina saistībā ar konkrēto 
kaitējumu videi iesniegtos apsvērumus. 
3. Ja prasība rīkoties un pievienotie apsvērumi ticamā veidā liecina, ka pastāv kaitējums videi, 
kompetentā iestāde izskata visus šādus apsvērumus un prasības rīkoties. Šādos apstākļos 
kompetentā iestāde dod iespēju attiecīgajam uzņēmējam paust savu nostāju attiecībā uz 
prasību rīkoties un pievienotajiem apsvērumiem. 
4. Iespējami īsā laikā un saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktu noteikumiem kompetentā 
iestāde informē 1. punktā minētās personas, kas šai iestādei iesniegušas apsvērumus, par savu 
lēmumu pievienoties prasībai vai noraidīt to, un sniedz sava lēmuma pamatojumu. 
5. Tiešu kaitējuma draudu gadījumos dalībvalstis var nolemt nepiemērot 1. un 4. punktu. 

236 Department for Environment, Food and Rural Affairs, The Environmental Damage (Prevention and Remediation) 
Regulations 2009. Pieejams: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/221095/pb13895-indepth-guide-
regs09.pdf 
237 Bergkamp L., Goldsmith J. B., The EU Environmental liability directive: a commentary. Oxford University Press, 
2013, p. 101. 
238 REMEDE – Resource Equivalency Methods for Assessing Environmental Damage in the EU. Pieejams: 
http://www.envliability.eu/about.htm un Resource Equivalency Methods for Assessing Environmental Damage in the EU. 
Pieejams: 
http://web.archive.org/web/20100602054339/http://www.envliability.eu/docs/D13MainToolkit_and_Annexes/REMEDE_D
13_Toolkit_310708.pdf 
239 Kļūda Atbildības direktīvas tulkojumā latviešu valodā. Pareizi – “c)” apakšpunkts. 
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Ieviešana nacionālajā regulējumā 
Atbildības direktīvas 12.pantā pēc būtības regulētas sabiedrības vispārējās tiesības vides jomā, 
ko regulē arī Orhūsas konvencija, iestādes pienākums uzklausīt personu, kā arī iestādes rīcība 
izņēmuma gadījumos, kad uzklausīšana nav iespējama steidzamības dēļ. Minētais regulējums 
ietverts VAL 6.pantā (Sabiedrības vispārējās tiesības vides jomā) un 30.pantā (Sabiedrības 
tiesības gadījumā, kad ir radies kaitējums videi vai tieši kaitējuma draudi). VAL regulējumā nav 
noteikti kritēriji jēdzieniem “pamatota interese” un “tiesību aizskārums”, taču vispārēji ir 
paredzētas tiesības sabiedrībai (privātpersonām, sabiedriskām organizācijām) vērsties iestādē 
un tiesā ar vidi saistītos jautājumos. Tomēr tiesu praksē ir skaidroti minētie jēdzieni un to 
ietekme uz sabiedrības tiesībām vērsties tiesā. Piemēram, biedrības tiesības vērsties 
Satversmes tiesā ir saistītas ar to, vai tās statūtos kā viens no mērķiem ir paredzēta vides 
aizsardzība un ir konstatējams biedrības interešu aizskārums.240 Administratīvo tiesu praksē 
tiek atzīta populārsūdzības (actio popularis) iespēja ar vidi saistītos jautājumos. Vienlaikus 
jaunākajā praksē Augstākā tiesa ir norādījusi, ka atsauce uz vides aizsardzības nepieciešamību 
un sabiedrības tiesībām vides jomā pieteikumā tiesai nedrīkst būt formāla un šī argumentācija 
nevar kalpot tikai kā līdzeklis citu, ar vides aizsardzību nesaistītu mērķu sasniegšanai.241 
 

2.12. 13. pants. Pārskatīšanas kārtība 
1. Personām, kas minētas 12.panta 1.punktā, ir pieejama tiesa vai cita neatkarīga un neitrāla 
valsts iestāde, kura ir tiesīga pārskatīt kompetentās iestādes lēmumu, darbības vai bezdarbības 
procesuālo un materiālo likumību saskaņā ar šo direktīvu. 
2. Šī direktīva neskar valsts tiesību aktu noteikumus, kas reglamentē tiesas pieejamību, un 
noteikumus, kas prasa, lai pirms prasības iesniegšanas tiesā lietu izskatītu administratīvā 
procesā. 
 
Ieviešana nacionālajā regulējumā 
Atbildības direktīvas 13.pantā noteikts, ka valsts iestāžu pieņemtos lēmumus, kas izriet no šīs 
direktīvas, personai ir tiesības pārsūdzēt un lūgt pārskatīt neatkarīgā iestādē vai tiesā. Minētā 
norma atbilstoši pārņemta nacionālajā regulējumā VAL 27.panta ceturtajā daļā un 28.panta 
piektajā daļā paredzot tiesības apstrīdēt Valsts vides dienesta pieņemto lēmumu Vides 
pārraudzības valsts birojā, kura lēmumu tālāk var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. Šādas normas ieviešana divos atsevišķos VAL pantos saistīta ar to, ka 
likumdevējs nošķīris iestādes lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību tiešu kaitējuma 
draudu un jau nodarīta kaitējuma videi gadījumā. Vienlaikus VAL 9.panta trešajā daļā 
paredzētas vispārējas sabiedrības tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt valsts iestādes vai 
pašvaldības administratīvo aktu vai faktisko rīcību, kas neatbilst vides normatīvo aktu prasībām, 
rada kaitējuma draudus vai kaitējumu videi. 
 

2.13. 14. pants. Finansiālais nodrošinājums 
1. Dalībvalstis veic pasākumus, lai atbalstītu to, ka attiecīgie ekonomikas un finanšu tirgus 
dalībnieki pilnveido finansiālā nodrošinājuma instrumentus un tirgus, ietverot finanšu 
mehānismus maksātnespējas gadījumā, nolūkā ļaut uzņēmējiem izmantot finanšu garantijas, lai 
segtu viņu saistības saskaņā ar šo direktīvu. 
2. Līdz 2010. gada 30. aprīlim Komisija sagatavo ziņojumu par šīs direktīvas efektivitāti tādos 
aspektos kā videi nodarīto kaitējumu faktiska atlīdzināšana, par apdrošināšanas un citu veidu 
finansiālā nodrošinājuma nosacījumiem un pieejamību par saprātīgām izmaksām III pielikumā 
ietvertajiem pasākumiem. Šo ziņojumu izskata arī saistībā ar finansiālo nodrošinājumu šādos 
aspektos: pakāpeniskuma princips, finansiālo garantiju augšējā robeža un mazrezultatīvu 
pasākumu izslēgšana. Ņemot vērā minēto ziņojumu un paplašināto ietekmes novērtējumu, 
ietverot izmaksu un guvumu analīzi, Komisija vajadzības gadījumā iesniedz saskaņotas, 
obligātas finansiālā nodrošinājuma sistēmas priekšlikumus. 
 
Ieviešana nacionālajā regulējumā 
Atbildības direktīvas 14.panta 1.punkts pārņemts VAL 33.pantā, paredzot operatoriem tiesības 
izmantot dažādus finanšu nodrošinājuma veidus, tostarp apdrošināšanu, fondus un banku 
garantijas. Tādējādi šī direktīvas norma ir atbilstoši ieviesta normatīvā līmenī. Nav zināms, vai 

240 Satversmes tiesas 2008.gada 17.janvāra sprieduma lietā Nr.2007-11-03 13.1.punkts. 
241 Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016.gada 25.oktobra lēmuma lietā Nr. SKA-824/2016 
16.punkts. 
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operatoriem tirgū faktiski ir pieejami šādi finansiālā nodrošinājuma veidi un vai un kuri no tiem 
praksē tiek izmantoti. Attiecīgi dati nav pieejami, ko norādījusi arī Komisija savā ziņojumā.242 
 
Direktīvas 14.panta 2.punkts dalībvalstīm nav jāievieš nacionālajā regulējumā. 
 

2.14. 15. pants. Dalībvalstu sadarbība 
1. Ja kaitējums videi ietekmē vai var ietekmēt vairākas dalībvalstis, šīs dalībvalstis sadarbojas, 
ietverot attiecīgu informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz jebkādu tādu kaitējumu 
videi tiktu veikta profilaktiska darbība vai, ja vajadzīgs, koriģējoša darbība. 
2. Ja noticis kaitējums videi, dalībvalsts, kuras teritorijā ir kaitējuma izcelsme, sniedz potenciāli 
apdraudētajām dalībvalstīm pietiekamu informāciju. 
3. Ja dalībvalsts konstatē kaitējumu savā teritorijā, bet šā kaitējuma izcelsme nav tajā, tā var 
ziņot par šo jautājumu Komisijai un citai attiecīgajai dalībvalstij; tā var sniegt ieteikumus par 
aizsargpasākumu vai stāvokļa izlabošanas pasākumu pieņemšanu un tā var prasīt, lai saskaņā 
ar šo direktīvu tai atlīdzinātu izdevumus, kas radušies saistībā ar aizsargpasākumiem vai 
pasākumiem stāvokļa izlabošanai. 
 
Ieviešana nacionālajā regulējumā 
Atbildības direktīvas 15.pants paredz noteikumus attiecībā uz dalībvalstu sadarbību, ja 
kaitējums videi ietekmē vairākas valstis. Latvijā šāds regulējums, paredzot konkrētu valsts 
iestāžu uzdevumu veikšanu, ieviests VAL 29.pantā. Tādējādi direktīvas 15.pants uzskatāms par 
atbilstoši pārņemtu Latvijas tiesību sistēmā. 
 

2.15. 16. pants. Saistība ar valsts tiesību aktiem 
1. Šī direktīva neliedz dalībvalstīm paturēt spēkā vai pieņemt daudz stingrākus noteikumus 
attiecībā uz kaitējuma videi novēršanu un atlīdzināšanu, ietverot tādu papildu pasākumu 
noteikšanu, uz kuriem attiecas šīs direktīvas prasības saistībā ar aizsardzību un atlīdzināšanu, 
kā arī papildu atbildīgo personu noteikšanu. 
2. Šī direktīva neliedz dalībvalstīm pieņemt vajadzīgos pasākumus, piemēram, aizliegumu 
divkārt piedzīt izmaksas tādos gadījumos, kad divkārša piedzīšana var notikt tādēļ, ka 
kompetentā iestāde saskaņā ar šo direktīvu rīkojas vienlaicīgi ar personu, kuras īpašumu 
kaitējums videi ir skāris. 
 
Atbildības direktīvas 16.pants paredz dalībvalstīm tiesības paturēt spēkā vai ieviest stingrāku 
regulējumu nacionālajās tiesībās, taču šī norma pati par sevi nav jāpārņem Latvijas 
normatīvajos aktos. 
 

2.16. 17. pants. Piemērošana laikā 
Šī direktīva neattiecas uz: 
- kaitējumu, ko izraisa emisija, starpgadījums vai avārija, kas notikusi pirms 19.panta 1.punktā 
minētās dienas, 
- kaitējumu, ko izraisa emisija, starpgadījums vai avārija, kas notiek pēc 19.panta 1.punktā 
minētās dienas, ja tas radies konkrētas darbības dēļ, kura notikusi un pabeigta pirms minētās 
dienas, 
- kaitējumu, ja pagājuši vairāk nekā 30 gadi kopš emisijas, starpgadījuma vai avārijas, kas 
izraisījusi kaitējumu. 
 
Ieviešana nacionālajā regulējumā 
Atbildības direktīvas 17.pants paredz izņēmumus attiecībā uz direktīvas normu piemērošanu, 
tostarp noilguma termiņu. VAL 35.pantā ietverts regulējums attiecībā uz 30 gadu noilguma 
termiņu. Savukārt VAL Pārejas noteikumu 2.punktā noteikts, ka attiecīgie VAL panti, ar kuriem 
pārņemtas direktīvas prasības, stājas spēkā 2007.gada 30.aprīlī, savukārt 3.punkts noteic līdz 
attiecīgajam brīdim piemērojamo nacionālo likumu. 
 
EST skaidrojusi, ka Atbildības direktīva ir piemērojama kaitējumam, ko ir izraisījusi emisija, 
starpgadījums vai avārija pēc 2007.gada 30.aprīļa, ja šo kaitējumu ir radījušas vai nu darbības, 
kas ir veiktas pēc šī datuma, vai darbības, kas ir veiktas pirms šī datuma, tomēr kuras nav 

242 Komisijas 2016.gada 14.aprīļa ziņojuma 3.2.punkts. 
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pabeigtas pirms tā beigām.243 Līdz ar to minētā direktīvas norma ir atbilstoši pārņemta Latvijas 
tiesībās. 
 
Pārņemot Atbildības direktīvas prasības nacionālajā regulējumā, likumdevējs VAL Pārejas 
noteikumu 4.punktā ir paredzējis kārtību, kādā ir nosakāms un kompensējams kaitējums videi, 
kas radies pirms 2007.gada 30.aprīļa. 
 

2.17. 18.-21.pants 
18. pants. Ziņošana un pārskatīšana 
1. Vēlākais līdz 2013. gada 30. aprīlim dalībvalstis paziņo Komisijai par pieredzi, kas gūta, 
piemērojot šo direktīvu. Ziņojumos ietver informāciju un datus, kas noteikti VI pielikumā. 
2. Uz šāda pamata līdz 2014. gada 30. aprīlim Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, šajā ziņojumā ietverot jebkādus priekšlikumus par attiecīgiem 
grozījumiem. 
3. Ziņojumā, kas minēts 2. punktā, ietver pārskatu par: 
a) to, kā tiek piemēroti: 
- 4. panta 2. un 4. punkts attiecībā uz tāda piesārņojuma izslēgšanu no šīs direktīvas darbības 
jomas, uz ko attiecas starptautiskie instrumenti, kas uzskaitīti IV un V pielikumā, 
- 4. panta 3. punkts attiecībā uz uzņēmēja tiesībām ierobežot savu atbildību saskaņā ar 
starptautiskajām konvencijām, kas minētas 4. panta 3. punktā. 
Komisija ņem vērā pieredzi, kas gūta attiecīgos starptautiskajos forumos, piemēram, IMO un 
Euratom un attiecīgos starptautiskos nolīgumos, kā arī apmēru, kādā šie instrumenti ir stājušies 
spēkā dalībvalstīs un/vai kādā dalībvalstis tos ir īstenojušas un/vai pārveidojušas, ņemot vērā 
visus attiecīgos gadījumus, kad šādu darbību rezultātā radies kaitējums videi, un veikto 
koriģējošo darbību, kā arī atšķirības starp atbildības līmeņiem dalībvalstīs, un izvērtē saistību 
starp kuģu īpašnieku atbildību un naftas savācēju devumu, pienācīgu uzmanību veltot 
jebkādiem attiecīgiem pētījumiem, ko veic Starptautiskais naftas piesārņojuma kompensācijas 
fonds; 
b) šīs direktīvas piemērošanu kaitējumam videi, ko izraisījuši ģenētiski modificēti organismi 
(ĢMO), jo īpaši, ņemot vērā pieredzi, kas gūta attiecīgos starptautiskos forumos un konvencijās, 
piemēram, ar Konvenciju par bioloģisko daudzveidību un Kartahenas Protokolu par bioloģisko 
drošību, kā arī rezultātus visos gadījumos, kad kaitējumu videi radījuši ĢMO; 
c) šīs direktīvas piemērošanu saistībā ar aizsargājamajām sugām un dabiskajiem biotopiem; 
d) instrumentiem, kuri būtu piemēroti iestrādāšanai III, IV un V pielikumā. 
19. pants. Īstenošana 
1. Līdz 2007. gada 30. aprīlim dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju. 
Kad dalībvalstis nosaka šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci 
pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāmas šādas 
atsauces. 
2. Dalībvalstis Komisijai dara zināmus galveno noteikumu tekstus, kas iekļauti tiesību aktos, ko 
tās pieņēmušas jomā, uz ko attiecas šī direktīva, kopā ar tabulu, kas norāda to, kā šīs direktīvas 
noteikumi atbilst valstu pieņemtajiem noteikumiem. 
20. pants. Stāšanās spēkā diena 
Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 
21. pants. Adresāti 
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. 
 
Atbildības direktīvas 18. – 21.pants reglamentē nosacījumus attiecībā uz direktīvas spēkā 
stāšanās dienu, ieviešanas termiņu, tās saistošo spēku, kā arī dalībvalstu pienākumu iesniegt 
ziņojumu Komisijai, un Komisijas sekojošu pienākumu iesniegt ziņojumu Eiropas Parlamentam 
un Padomei. Minētās normas dalībvalstīm nav jāievieš nacionālajā regulējumā. 
 

2.18. Pielikumi 
No Atbildības direktīvas normām izriet, ka vairāki noteikumi tās piemērošanai ir noteikti 
Atbildības direktīvas pielikumos. Latvijā Atbildības direktīvas pielikumu normas ieviestas gan 
likuma līmenī (VAL, likums “Par piesārņojumu”), gan pieņemot Ministru kabineta noteikumus, 
par kuriem plašāk skaidrots šā ziņojuma pielikumos.  
 

243 EST 2010.gada 9.marta sprieduma apvienotajās lietās C-379/08 un C-380/08 41.punkts. 
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Vienīgās atšķirības no Atbildības direktīvas pielikumu teksta saskatāmas uz dažu šīs direktīvas 
VI un V pielikumā minēto konvenciju neiekļaušanu Latvijas tiesiskajā regulējumā tā iemesla dēļ, 
ka Latvija nav šo konvenciju dalībvalsts. 
 
Būtiskākā atšķirība saistīta ar to, ka Latvija ir izmantojusi Atbildības direktīvas III pielikumā 
paredzētās tiesības izslēgt no to darbību, uz kurām attiecas pilnīga atbildība, saraksta 
notekūdeņu dūņu izplatīšanu, veicot atkritumu apsaimniekošanas darbības.244 Minētās 
neatbilstības ir saistītas ar dalībvalsts rīcības brīvību, tāpēc ir pamats secināt, ka Atbildības 
direktīvas pielikumi ir atbilstoši ieviesti Latvijas nacionālajā regulējumā. 
 
Vienlaikus saistībā ar Atbildības direktīvas normu piemērošanu praksē ir saskatāmas vairākas 
problēmas, kas norādīts arī studiju darbos.245 Proti, zaudējumu aprēķināšanas mehānisma 
piemērošana ir cieši saistīta ar iespēju novērtēt sugu un biotopu stāvokli pirms nodarītā 
kaitējuma vai to iznīcināšanas. Tas ir apgrūtinoši, jo normatīvie akti neparedz un praksē regulāri 
netiek veikts visaptverošs sugu un biotopu monitorings vai to inventarizācija.246 Lai to novērstu, 
valstij ir iespēja normatīvā līmenī paredzēt attiecīga sugu un biotopu monitoringa veikšanu vai 
detalizēt Atbildības direktīvas normas, paredzot attiecīgu kaitējuma noteikšanas metodiku 
gadījumos, kad nav iespējams noskaidrot sugu un biotopu stāvokli pirms nodarītā kaitējuma. 
 

3. Secinājumi un priekšlikumi 
Ņemot vērā iepriekš 3.nodaļā atspoguļoto Atbildības direktīvas ieviešanas analīzi, secināms, ka 
kopumā Atbildības direktīva ir atbilstoši ieviesta Latvijas tiesiskajā regulējumā. Vienlaikus ir 
konstatējamas vairākas nepilnības attiecībā uz regulējumu par atbildības piemērošanu 
personai, kura nav uzskatāma par operatoru, kā arī saistībā ar vides monitoringa veikšanu. Līdz 
ar to pētījuma autori norāda uz šādiem priekšlikumiem Latvijas tiesiskā regulējuma 
pilnveidošanai vides atbildības jomā. 
 

3.1. Papildināt VAL regulējumu, kas ļautu kompetentajai iestādei VAL 27. un 
28.pantā paredzēto kārtību attiecināt arī uz personu, kas nav uzskatāma par 
operatoru vai citā veidā novērst konstatēto likuma robu, skaidri nosakot 
atbildības piemērošanas nosacījumus arī attiecībā uz personu, kas nav 
operators.  

3.2. Grozīt MK noteikumu Nr.281 par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem 
31.punktā noteikto sanācijas pasākumu veikšanas kārtību gadījumā, ja 
persona, kas izraisījusi kaitējumu, nav uzskatāma par operatoru, jo 
pašreizējais regulējums nonāk pretrunā ar VAL 25.panta trešajā daļā 
paredzēto pienākumu sanācijas izmaksas segt arī personai, kas nav 
uzskatāma par operatoru. 

3.3. Normatīvā līmenī paredzēt visaptveroša un regulāra sugu un biotopu 
monitoringa veikšanu vai detalizēt nacionālajā regulējumā ieviestās Atbildības 
direktīvas normas, paredzot kaitējuma noteikšanas metodiku gadījumos, kad 
nav iespējams noskaidrot sugu un biotopu stāvokli pirms nodarītā kaitējuma. 
Lai arī tiesiskā regulējuma pieeja gan Latvijā, gan Lielbritānijā ir līdzīga, jo 
balstās uz Eiropas Savienības tiesisko regulējumu, praksē būtu lietderīgi 
izvērtēt šajā projektā un tā materiālos pieejamo formulu un aprēķinu iespējamu 
izmantošanu Latvijā.   

 
  

244 Komisijas 2010.gada 12.oktobra ziņojuma Nr.COM(2010) 581 2.2.punkts. 
245 Širovs A. Jūras piekrastes izmantošanas un aizsardzības tiesiskās problēmas. Maģistra darbs, Latvijas Universitātes 
Juridiskā fakultāte, 2009.gads, 56.lpp. 
246 Sugu un biotopu monitorings tiek veikts atsevišķām sugām un biotopiem, Natura 2000 teritorijās, kā arī tiek veikts 
fona monitorings. Pieejams: http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/valsts_monitoringa_dati/ 
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V. Vides un īpašuma tiesību sadursme Latvijas tiesas praksē 

Satversmes 105.pantā garantētās tiesības uz īpašumu un Satversmes 115.pantā garantētās 
tiesības uz labvēlīgu vidi nav absolūtas tiesības. Tās var tikt ierobežotas.247 
 
Īpašuma tiesības sevī ietver tiesības īpašniekam izmantot savu īpašumu tā, lai gūtu pēc 
iespējas lielāku ekonomisko labumu.248 Tomēr īpašuma tiesību īstenošanai ir sociālas robežas 
– tās nevar tikt izmantotas pretēji sabiedrības interesēm.249 Tas ir uzskatāms par īpašnieka 
sociālo pienākumu pret sabiedrību.250 
 
Zemes izmantošanas jomā privātpersonai nekad nav piederējušas absolūtas tiesības. Zeme 
netiek uzskatīta tikai par privāto tiesību objektu, jo tā ir arī dabas resurss un dabas vides 
elements, kas mijiedarbojas un ir saistīts ar citām dabas sastāvdaļām.251 Sekmējot tikai 
ekonomisko izaugsmi, neņemot vērā dabā esošās vērtības (piemēram, īpaši aizsargājami 
biotopi), tiek panākts prettiesisks galarezultāts.252 
 
Teritorijas plānošanas uzdevums ir ne tikai radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai 
un investīciju piesaistei, bet arī paredzēt vides kvalitātes, teritorijas racionālas izmantošanas un 
rūpniecisko un vides risku novēršanas priekšnoteikumus, kā arī saglabāt dabas un kultūras 
mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, un paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto 
vietu kvalitāti.253 
 
Īpašuma tiesību ierobežojums ir attaisnojams, ja: 1) tas ir noteikts ar pienācīgas kvalitātes 
likumu; 2) tam ir leģitīms mērķis; 3) tas ir samērīgs.254 Tiesības uz īpašumu var tikt ierobežotas 
ne vien, sašaurinot personas īpašuma tiesību apjomu, bet arī uzliekot personai noteiktus ar 
īpašumu saistītus pienākumus.255 
 
Vides saglabāšanas interesēs var tikt noteikti dažādi nekustamā īpašuma lietošanas un 
saimnieciskās darbības ierobežojumi.256 Satversmes 115.pants var kalpot par īpašuma tiesību 
ierobežojumu.257 
 
Tiesības uz labvēlīgu vidi nav iztulkojamas kā personas pamattiesības dzīvot absolūti neskartā 
vidē vai valsts pienākums personai šādu vidi nodrošināt. Darbības, kas vērstas uz dabiskās vai 
esošās vides pārveidošanu, pašas par sevi nav uzskatāmas par tiesību uz labvēlīgu vidi 
ierobežojumu.258  
 
Tiesības uz labvēlīgu vidi var ierobežot, samērojot tās ar tādām interesēm kā saimnieciskās 
attīstības interesi un ekonomiskās labklājības interesi.259 Pirms ekonomisko interešu 
īstenošanas vienmēr ir nepieciešamas izvērtēt ar šo interešu īstenošanu saistīto projektu 
ietekmi uz vidi.260  
 
Ilgtspējības princips neprasa, lai vides intereses tiktu paceltas pāri ekonomiskajām interesēm, 
taču prasa, lai tās ņemtu vērā kā vienlīdz svarīgas.261 Konstitucionālā likumdevēja mērķis ir bijis 
uz vienlīdzības pamatiem aizsargāt kā personu ekonomiskās intereses, tā tiesības uz labvēlīgu 
vidi.262  

247 Par īpašuma tiesību ierobežošanu sk. Satversmes tiesas 2014.gada 19.marta sprieduma lietā Nr. 2013-13-01 
10.punktu, bet par vides tiesību ierobežošanu sk. Satversmes tiesas 2008.gada 17.janvāra sprieduma lietā Nr. 2007-11-
03 13.punktu. 
248 Satversmes tiesas 2008.gada 12.novembra sprieduma lietā Nr. 2008-05-03 6.punkts. 
249 Satversmes tiesas 2011.gada 3.maija spriedums lietā Nr. 2010-54-03; 2014.gada 10.oktobra spriedums lietā Nr. 
2014-04-03. 
250 Satversmes tiesas 2014.gada 10.oktobra spriedums lietā Nr. 2014-04-03. 
251 Satversmes tiesas 2011.gada 3.maija spriedums lietā Nr. 2010-54-03 16.punkts. 
252 Satversmes tiesas 2008.gada 17.janvāra sprieduma lietā Nr. 2007-11-03 15.punkts. 
253 Satversmes tiesas 2008.gada 17.janvāra spriedums lietā Nr. 2007-11-03 15.punkts. 
254 Piemēram, sk.: Satversmes tiesas 2014.gada 19.marta sprieduma lietā Nr. 2013-13-01 10.punkts. 
255 Satversmes tiesas 2004.gada 21.maija spriedums lietā Nr. 2003-23-01. 
256 Satversmes tiesas 2014.gada 19.marta sprieduma lietā Nr. 2013-13-01 16.2.punkts. 
257 Satversmes tiesas 2008.gada 12.novembra sprieduma lietā Nr. 2008-05-03 10.punkts. 
258 Satversmes tiesas 2011.gada 24.februāra sprieduma lietā Nr. 2010-48-03 6.1.1.punkts. 
259 Satversmes tiesas 2009.gada 6.jūlija sprieduma lietā Nr. 2008-38-03 9.2.punkts. 
260 Satversmes tiesas 2008.gada 17.janvāra sprieduma lietā Nr. 2007-11-03 13.2.punkts. 
261 Satversmes tiesas 2011.gada 3.maija sprieduma lietā Nr. 2010-54-03 9.3.punkts. 
262 Satversmes tiesas 2009.gada 6.jūlija sprieduma lietā Nr. 2008-38-03 9.1.punkts. 
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Izlemjot jautājumus, kas saistīti ar vides izmantošanu, ir nepieciešams izvēlēties, kurai no 
interesēm ir dodama priekšroka – vides aizsardzības interesei vai arī ekonomiskajām 
interesēm.263  
 
Interešu samērošana var notikt arī tā, ka, veicot saimniecisko darbību, tiek uzlikti ar vides 
saglabāšanu saistīti pienākumi. Atpūtas organizēšana un saimnieciskā darbība dabas parkos 
veicama, nodrošinot tajos esošo dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu.264 Darbības ap 
Natura 2000 teritorijām veicamas, lai netiktu radītas negatīvas sekas īpaši aizsargājamiem 
biotopiem, augiem un dzīvniekiem.265 
 
Atsevišķos gadījumos ar vides saglabāšanu saistītie pienākumi var sasniegt tādu slogu, ka 
valstij ir jāparedz īpašniekam kompensācija. Kompensācija kalpo par īpašuma tiesību 
ierobežojuma atsvaru.266 
 
Dažkārt saimnieciskās darbības veikšana pati par sevi var būt saistīta ar vides interešu 
īstenošanu – vēja enerģijas ražošanas attīstība ir vērsta uz to, lai valsts izpildītu pienākumu 
uzlabot vides stāvokli.267 
 
Satversmes tiesa savā praksē ir skatījusi vairākas lietas, kurās īpašuma intereses saduras ar 
vides interesēm – lielākā daļa no tām ir bijušas saistītas ar detālplānojuma, teritorijas 
plānojuma, arī apbūves noteikumu apstrīdēšanu. Ir analizēts un noteikts: kādi principi ir ņemami 
vērā, ierīkojot bīstamo atkritumu glabāšanas vietas;268 kādi ir apbūves aizlieguma noteikšanas 
applūstošās teritorijās mērķi;269 kādi principi ievērojami pie apbūves priežu parkos;270 kādi 
principi ir ievērojami, atļaujot apbūvi dabas lieguma teritorijā, arī pelēkām kāpām pieguļošās 
teritorijās;271 kādi ir kompensācijas noteikšanas principi par aizsargājamo sugu dzīvnieku 
nodarītajiem būtiskiem postījumiem īpaši aizsargājamā dabas teritorijā;272 kādi principi ir 
ievērojami, nosakot cūku audzētavas izbūves vai paplašināšanās vispārīgu aizliegumu.273 
 
Satversmes tiesa Garkalnes Lielā Baltezera lietā, kurā pašvaldība bija atļāvusi applūstošo 
teritoriju apbūvi, analizēja aizlieguma veikt apbūvi applūstošās teritorijās mērķus, raugoties no 
vides aizsardzības perspektīvas. Tika norādīts, ka fakts vien, ka kāda teritorija atzīta par 
applūstošu teritoriju, nozīmē, ka tajā atrodas palienu pļavu biotopi, kuri kalpo kā buferjosla starp 
virszemes ūdens objektu (ezeri, upes, dīķi utt.) un apbūvi, attīrot piesārņotos gruntsūdeņus un 
veicot plūdu negatīvo seku novēršanas funkciju. Ja tiktu atļauta apbūve, tad attiecīgie biotopi 
tiktu iznīcināti, un tas atstātu negatīvu ietekmi uz Lielo Baltezeru un radītu plašākas teritorijas 
applūšanas riskus. Apbūve applūstošās teritorijās nav pieļaujama, un pļavu biotopu aizsardzībai 
šādās teritorijās ir piešķirama primāra nozīme.274 
 
Satversmes tiesa Priežu parka lietā, kurā pašvaldība bija atļāvusi apbūvēt iepriekš neapbūvētu 
priežu parku, kas nozīmēja arī veikt meža zemes transformāciju, norādīja, ka nav pieļaujams 
atļaut apbūvi šādā teritorijā, ja pirms tam pienācīgā kārtā nav tikusi veikta vides bioloģiskā 
izpēte, īpaši, vai šajās teritorijās neatrodas dabiskie meža biotopi vai aizsargājami koki. 
Detālplānojumā ir jābūt atrodamai visai informācijai par tās teritorijā esošiem biotopiem, un 
pasākumiem attiecīgo biotopu aizsardzībai. Tātad pat, ja apbūve ir pieļaujama, pirms apbūves 
veikšanas, ir nodrošināma vides bioloģiskā izpēte.275 
 

263 Satversmes tiesas 2009.gada 6.jūlija sprieduma lietā Nr. 2008-38-03 9.punkts. 
264 Satversmes tiesas 2008.gada 17.janvāra sprieduma lietā Nr. 2007-11-03 25.1.punkts. 
265 Satversmes tiesas 2014.gada 9.oktobra sprieduma lietā Nr. 2013-19-03 18.3.punkts. 
266 Satversmes tiesas 2014.gada 19.marta spriedums lietā Nr. 2013-13-01. 
267 Satversmes tiesas 2011.gada 3.maija sprieduma lietā Nr. 2010-54-03 9.2.punkts. 
268 Satversmes tiesas 2003.gada 14.februāra spriedums lietā Nr. 2002-14-04. 
269 Satversmes tiesas 2007.gada 21.decembra spriedums lietā Nr. 2007-12-03; 2007.gada 8.februāra spriedums lietā 
Nr. 2006-09-03. 
270 Satversmes tiesas 2009.gada 6.jūlija spriedums lietā Nr. 2008-38-03. 
271 Satversmes tiesas 2014.gada 9.oktobra spriedums lietā Nr. 2013-19-03; 2011.gada 12.maija spriedums lietā Nr. 
2010-56-03. 
272 Satversmes tiesas 2014.gada 19.marta spriedums lietā Nr. 2013-13-01. 
273 Satversmes tiesas 2008.gada 12.novembra spriedums lietā Nr. 2008-05-03. 
274 Satversmes tiesas 2007.gada 8.februāra spriedums lietā Nr. 2006-09-03. 
275 Satversmes tiesas 2009.gada 6.jūlija spriedums lietā Nr. 2008-38-03. 
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Satversmes tiesa Dabas liegumu (I) lietā, kurā pašvaldība bija ļāvusi apbūvēt dabas liegumam 
pieguļošo teritoriju, norādīja, ka pirms apbūves atļaušanas īpaši ir ņemami vērā ar dabas 
liegumiem saistītie ierobežojumi un jāizvērtē, vai apbūvei nebūs negatīvas ietekmes uz dabas 
liegumos esošajiem īpaši aizsargājamiem biotopiem, augu un dzīvnieku sugām. Tomēr tas vien, 
ka blakus atrodas kāds dabas liegums, nenozīmē, ka nevar tikt veikta būvniecība. Ir tikai 
atbilstoši samērojamas abas intereses, nodrošinot, ka apbūves veikšanai neatstās uz dabas 
liegumiem nekāda veida negatīvu ietekmi.276 
 
Satversmes tiesa Dabas liegumu (II) lietā, kurā pašvaldība bija ļāvusi apbūvēt pelēkai kāpai 
piegulošās teritorijas, norādīja, ka pelēkajās kāpās atrodas aizsargājams biotops – mežainas 
jūrmalas kāpas. Tas nozīmē, ka apbūve blakus esošajās teritorijās ir atļaujama tikai tad, ja tā 
neatstās negatīvu ietekmi uz attiecīgo biotopu vai arī tad, ja negatīvās ietekmes radīšana ir 
vienīgais risinājums un nepieciešams sabiedrībai nozīmīgu interešu, arī sociālo vai ekonomisko 
interešu apmierināšanai. Lietā netika konstatēti apstākļi, kas ļautu veikt būvniecību mežainām 
jūrmalas kāpām piegulošās teritorijās.277 
 
Satversmes tiesas Sugu un Biotopu likuma lietā tika izvērtēts, vai valsts var noteikt, ka krīzes 
apstākļos netiek izmaksāta kompensācija par dabas liegumā nemedījamo sugu un migrējošo 
sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem. Tika atzīts, ka dabas liegumā esošo vērtību 
aizsardzība var būt saistīta ne tikai ar atturēšanos no noteiktu darbību veikšanas, bet arī ar 
konkrētu darbību veikšanu. Īpašnieki var būt spiesti turpināt saimniecisko darbību, pat ja tā nes 
zaudējumus. Konkrētajā lietā komersantam piederēja zeme, kura 92 procentus atradās dabas 
lieguma teritorijā, un tam, lai radītu labvēlīgus apstākļus ornitoloģijai, bija jāturpina saimnieciskā 
darbība, nesaņemot par to nekāda veida kompensāciju. Tika nolemts, ka šāda situācija nav 
pieļaujama - jāparedz kompensācijas mehānisms.278 
 
Satversmes tiesa Cūku audzētavas lietā, kurā īpašniekam tika aizliegts paplašināt savu cūku 
audzētavu, norādīja, ka pašvaldības vispārīgi ir tiesīgas noteikt šādu ierobežojumu vides 
interesēs. Tomēr, ja šāds aizliegums tiek noteikts, tad pašvaldībai ir jāspēj pierādīt, ka cūku 
audzētavu paplašināšana nodarīs kaitējumu videi – jāveic, piemēram, gaisa un ūdens kvalitātes 
mērījumi. Cūku audzētavu paplašināšana mūsdienās pati par sevi vairs nenozīmē vides 
stāvokļa pasliktināšanos.279 
 
Viens no fundamentālākajām Latvijas tiesu prakses piemēriem vides tiesībās ir Augstākās 
tiesas 2012.gada 7.decembra spriedums,280 kurā tiesa secināja, ka nav liedzama jebkāda 
negatīva ietekme uz ES prioritāro biotopu jau tādēļ vien, ka ES prioritārais biotops atrodas 
Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā Natura 2000. Konkrētajā gadījumā pieteicējam 
tika aizliegts cirst kokus viņam piederošajā īpašumā 0,4 ha platībā, jo mežaudze atbilst īpaši 
aizsargājamam biotopu veidam – melnalkšņu staignājs. Taču tiesa secināja, ka uz teritoriju 
neattiecas vispārīgs aizliegums veikt kopšanas cirti. Tiesa norādīja, ka individuālā gadījumā 
iespējams pieņemt darbību aizliedzošu lēmumu arī bez likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” 43.pantā paredzētā novērtējuma (ar šo normu Latvija ieviesusi Dzīvotņu direktīvas 
6.panta prasības). Vienkāršota procedūra, veicot konkrētā gadījuma izvērtējumu ciršanas 
apliecinājuma izsniegšanas ietvaros, var būt ceļš, kādā attiecībā uz vienkāršāk novērtējamu 
darbību tiek sasniegts mērķis – novērst negatīvu ietekmi uz Natura 2000 teritoriju. Novērtējuma 
procesā var noteikt, vai ir pieļaujams veikt ikvienu tādu darbību, kas varētu būtiski ietekmēt 
Natura 2000 teritoriju, pat ja attiecīgās teritorijas vispārīgais aizsardzības režīms neliek darbībai 
šķēršļus. Tiesa secināja, ka Slīteres nacionālā parka likuma attiecīgās normas, skatot tās 
kopsakarā ar pārējo tiesisko regulējumu un interpretējot atbilstoši Dzīvotņu direktīvas 6.panta 
3.punktam, ir pietiekams likumisks pamatojums ar individuālu lēmumu ierobežot īpašuma 
tiesības Natura 2000 teritorijā, turklāt tas ir tiesiskais pamats paredzētās darbības ietekmi vērtēt 
atbilstoši direktīvas mērķiem, pat ja netiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Pārbaudot šo 
lēmumu tiesiskumu, tiesai ir jāpārbauda, vai valsts pārvaldes iestādes ir pietiekami 
pamatojušas, ka konkrēta veida un apjoma mežsaimnieciskās darbības ierobežojums ir 
samērīgs konkrētajā teritorijā. Šajā spriedumā tiesa cita starpā definēja arī mikrolieguma 

276 Satversmes tiesas 2014.gada 9.oktobra spriedums lietā Nr. 2013-19-03. 
277 Satversmes tiesas 2011.gada 12.maija spriedums lietā Nr. 2010-56-03. 
278 Satversmes tiesas 2014.gada 19.marta spriedums lietā Nr. 2013-13-01. 
279 Satversmes tiesas 2008.gada 12.novembra spriedums lietā Nr. 2008-05-03. 
280 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2012.gada 7.septembra spriedums lietā Nr. SKA-
220/2012.  
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noteikšanas mērķi – radīt aizsardzības režīmu konkrētam aizsargājamam dabas objektam, 
kurš atrodas tādā īpaši aizsargājamas dabas teritorijas funkcionālajā zonā, kas vispārīgi 
nenodrošina tieši konkrētā dabas objekta pietiekamu aizsardzību. 
 
Augstākā tiesa 2010.gada 15.septembra spriedumā281 atzina – Latvijas tiesību aktos ietvertais 
regulējums, kas aizliedz zemes transformāciju dabas liegumos, nav pretrunā ar īpaši 
aizsargājamo teritoriju regulējuma vispārīgo mērķi – dabas (floras, faunas, biotopu) aizsardzību. 
Šajā lietā tika atzīts arī, ka likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 41.pants ir tā 
saucamā drošības klauzula, kas paredz, ka dalībvalstij ir tiesības paredzēt stingrākas vides 
aizsardzības prasības, nekā tās noteiktas ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Proti, ja 
dalībvalstī kādai noteiktai teritorijai ir augstāks aizsardzības līmenis, tad tā ievērošana nekādā 
ziņā nav pretrunā ar dabas aizsardzības mērķi, kas ir arī Eiropas Savienības tiesiskā 
regulējuma pamatā. Ja gan dalībvalsts, gan Eiropas Savienības tiesības ir vērstas uz dabas 
aizsardzību, tad katrā konkrētā gadījumā ir jānoskaidro, kurš regulējums paredz stingrākas 
prasības, un tas arī jāpiemēro. Ja darbība būtu paredzēta tādā īpaši aizsargājamā teritorijā, 
kurā dalībvalsts tiesības zināmā mērā pieļauj apbūvi un saimniecisko darbību, tad būtu 
jāizvērtē, vai tāda darbība tomēr nebūtu liedzama šīs teritorijas kā Natura 2000 aizsardzības 
nolūkos. Taču konkrētajā gadījumā, kad stingrāks ir dalībvalsts regulējums, no tā prasībām nav 
pamata atkāpties. Tādējādi tiesa secināja, ka nepieciešamība ievērot prasības, kas izriet no 
teritorijas iekļaušanas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritoriju tīklā, nesamazina 
prasības, kas jāievēro jau tā iemesla dēļ, ka atbilstoši Latvijas tiesībām teritorija ir dabas 
liegums. 
 
Administratīvā apgabaltiesa secināja:282 lai īpaši aizsargājamai (lietā – putnu) sugai nodrošinātu 
labvēlīgu aizsardzību, tās dzīvotnē var noteikt mikroliegumu ar platību ligzdošanas vietā no 
5 ha līdz 30 ha. MK noteikumi Nr.940 par mikroliegumiem 16.punkts paredz, ka var izveidot 
mikroliegumu aizsargājamo putnu dzīvotņu aizsardzībai, ja ir konstatēta aizsargājama putnu 
sugas apdzīvota ligzda, kurā ir attiecīgās sugas prasībām piemēroti ligzdošanas apstākļi. Lietā 
par pamatotiem atzīti šādi lietderības apsvērumi: 1) sugas aizsardzība izriet no dabas parka – 
aizsargājamās teritorijas (vienlaikus Natura 2000) izveides mērķa, bet mikroliegums ir 
labvēlīgas aizsardzības līdzeklis, jo dabas parka aizsardzības un izmantošanas noteikumi 
nenodrošina sugas atbilstošu aizsardzību; 2) attiecīgās īpaši aizsargājamās sugas īpatņu skaits 
joprojām sarūk. Papildus tiesa secināja, ka ar mikrolieguma noteikšanu pieteicēju īpašuma 
tiesības nav atsavinātas, bet gan ierobežotas uz likuma pamata sabiedrības interesēs. 
Pieteicēja argumenti par to, ka kompensācija nav pietiekama (šobrīd netiek veiktas izmaksas no 
valsts budžeta), neietekmē tiesas secinājumus par mikrolieguma izveidošanas tiesiskumu. 
Tiesības uz īpašumu nav atzīstamas par augstāku vērtību iepretim sabiedrības interesēm 
dzīvot labvēlīgā vidē. 
 
Administratīvā apgabaltiesa arī secināja:283 mikroliegums ir viens no likumā noteiktajiem 
īpašuma tiesību aprobežojumiem, proti, tā noteikšana paredzēta SBAL, Meža likumā un uz to 
pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos. Konstatējot, ka ir nepieciešams nodrošināt 
apdraudētu biotopu aizsardzību, iestājas likumīgs pamats īpašumtiesību aprobežošanai par 
labu sabiedrības interesēm, proti, mikrolieguma noteikšanai. 
 
Attiecībā uz zemes privatizāciju īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Augstākā tiesa atzina,284 
ka likums paredz stingru ierobežojumu turpmākai aizsargājamo teritoriju zemes nonākšanai 
privātīpašumā no valsts un pašvaldības īpašuma. Zemes atrašanās valsts vai pašvaldību 
īpašumā ilgtermiņā nodrošina plašākas iespējas aizsargāt vidi un lielākas garantijas vides 
aizsardzības reālā īstenošanā nekā ierobežojumu uzlikšana privātīpašniekam, jo otrajā 
gadījumā valsts un pašvaldība tikai netieši var ietekmēt īpašuma izmantošanu. Tiesību normas, 
kurām pretrunā ir adresātam labvēlīgs administratīvais akts, sargā tik būtiskas sabiedrības 
intereses (apdraudējuma novēršanu noteiktu aizsargājamo teritoriju izmantošanas kārtībai), ka 
tiesiskā paļāvība nevar atsvērt prettiesiskās situācijas saglabāšanu un tālāku nostiprināšanu. 
Pat ja konkrētos kvadrātmetros nav nevienas dzīvotnes, iespējams, tāda ir blakus 
kvadrātmetros, un tās pastāvēšanai ir būtiski, lai arī apkārtesošajā teritorijā būtu eksistencei 

281 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010.gada 15.septembra spriedums lietā Nr. SKA-
514/2010. 
282 Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 2.septmebra spriedums lietā Nr. A42890209.  
283 Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 1.oktobra spriedums lietā Nr. A4250008 
284 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2011.gada 18.aprīļa spriedums lietā Nr. SKA-82/2011.  
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labvēlīgi apstākļi, ja ne citādi, tad kā buferzona. Tādējādi lielākas vienlaidu teritorijas iekļaušana 
konkrētā aizsargājamā zonā ir atbilstoša aizsargājamo vērtību specifikai. Izslēdzot ikvienu 
apbūvētu zemes platību no dabas lieguma zonas, kopējo dabas lieguma zonas noteikšanas 
mērķu sasniegšana varētu tikt apgrūtināta. 
 
Augstākā tiesa secināja,285 ka tiesiskā paļāvība uz izdotās būvatļaujas īstenošanu nav 
neierobežota, proti, zaudējot tiesības pagarināt būvatļaujas darbību un tādējādi atmetot tiesības 
uz uzsāktā būvniecības procesa turpināšanu, HES projekta īpašnieks zaudē izņēmuma kārtā 
saglabātās tiesības būvēt HES uz tādas upes vai upes posma, kur atbilstoši jaunākam 
tiesiskajam regulējumam HES būvniecība ir aizliegta. Maznozīmīgi darbi būvlaukumā, kas ir 
tikai būvniecības sagatavošanas darbi un nav prasījuši vērā ņemamu ieguldījumu no pasūtītāja, 
nav pamats tiesiskajai paļāvībai uz būvdarbu pabeigšanu. 
 
Augstākā tiesa ir atzinusi, ka iestāde (Vides pārraudzības valsts birojs) nevar atļaujas 
nosacījumos iekļaut stingrākas prasības nekā tās, kas attiecībā uz smakas mērķlielumu ir 
paredzētas ārējā normatīvajā aktā.286 
 
Administratīvā apgabaltiesa, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, secināja, ka Medību 
likuma mērķis citastarp ir medījamiem dzīvniekiem nepieciešamās vides saglabāšana. 
Atsevišķas medību šķirnes suņi, kas atstāti bez uzraudzības, meža faunu apdraud vēl lielākā 
mērā, nekā medībām neapmācīti suņi.287 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

285 Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2015.gada 17.aprīļa spriedums lietā Nr. SKA-77/2015. 
286 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2012.gada 7.septembra spriedums lietā Nr. SKA-
495/2012. 
287 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2008.gada 3.decembra spriedums lietā Nr. A42441806. 
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VI. Vides un īpašuma tiesību sadursme Eiropas Cilvēktiesību tiesas ievērojamākajās 
lietās  

Lai gan neviens no Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas pantiem 
nav tieši vērsts uz vides aizsardzību, mūsdienās vides aizsardzības interese ir kļuvusi par 
sabiedrībai svarīgu stūrakmeni.288  
 
Vides aizsardzības intereses kalpo par pamatu tiesību uz īpašumu ierobežošanai.289 Valstis 
bauda plašu rīcības brīvību vides aizsardzības un saglabāšanas jomā.290 Valstis atšķirībā no 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas ir tieši demokrātiski leģitimētas un atrodas labākā stāvoklī, lai 
izvērtētu sabiedrības vajadzības.291 
 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē ir atzīts, ka valsts ir tiesīga ierobežot tiesības uz īpašumu, 
piemēram: aizliedzot būvniecību vai liekot nojaukt būves, lai aizsargātu meža zemi292 un jūras 
krastu;293 uzliekot par pienākumu ievērot vides prasības būvniecības laikā, bet par to 
neievērošanu – sodīt;294 piespiedu kārtā atsavinot meža zemi, par to izmaksājot atbilstošu 
kompensāciju;295 atceļot iepriekš izdotus būvniecības plānošanas dokumentus, lai saglabātu 
teritorijas plānojumā paredzēto zaļo zonu.296 
 
Finansiālajām interesēm un pat tādām pamattiesībām kā īpašuma tiesībām nevar abstrakti tikt 
piešķirta prioritāte pār vides aizsardzības interesēm. Valsts uzņemas atbildību iejaukties tiesību 
īstenošanā, kad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu vides aizsardzības regulējošo normatīvo 
aktu efektīvu iedarbību.297 
 
Īpašuma tiesības var tikt ierobežotas ar nosacījumu, ka tiek saglabāts taisnīgs līdzsvars starp 
visas sabiedrības interesēm un īpašnieka interesēm. Ierobežojumam jābūt likumīgam un ar 
leģitīmu mērķi.298 
 
Tiesības uz īpašumu satur ne tikai valsts negatīvos pienākumus, bet arī pozitīvos pienākumus. 
Lai nodrošinātu tiesības uz īpašumu, valstij var nākties gādāt arī par noteiktu vides kvalitātes 
līmeni – ne vienmēr vides pasākumi tiek uzlūkoti īpašumtiesību ierobežojuma kontekstā.299 
 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas Papastavrou and Others v. Greece lietā tika analizēts, vai valsts 
nolūkā nodrošināt vides aizsardzību ir tiesīga veikt personai piederoša zemesgabala piespiedu 
apmežošanu bez kompensācijas izmaksas. Tika atzīts, ka šāda situācija, kad persona faktiski 
zaudē jebkādas iespējas rīkoties ar savu zemesgabalu un kad nepastāv nekāds kompensācijas 
mehānisms, ir prettiesiska. Ja valsts vēlas veikt šāda veida darbības, privātpersonai ir 
izmaksājama atbilstoša kompensācija.300 Šāds secinājums tika izdarīts arī Katsoulis and others 
v. Greece lietā.301  
 

288 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1991.gada 18.februāra sprieduma lietā Nr. 12033/86 Fredin v. Sweden (No.1) 48.punkts; 
2007.gada 27.novembra sprieduma lietā Nr. 21861/03 Hamer v. Belgium 79.punkts. 
289 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1991.gada 29.novembra sprieduma lietā Nr. 12742/87 Pine Valley Development Ltd. and 
Others v. Ireland 57.punkts; 2003.gada 10.aprīļa sprieduma lietā Nr. 46372/99 Papastavrou and Others v. Greece 
30.punkts. 
290 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2007.gada 27.novembra sprieduma lietā Nr. 21861/03 Hamer v. Belgium 78.punkts. 
291 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2003.gada 8.jūlija sprieduma lietā Nr. 360022/97 Hatton and Others v. the United 
Kingdom. 
292 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2007.gada 27.novembra sprieduma lietā Nr. 21861/03 Hamer v. Belgium 82.punkts. 
293 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2010.gada 29.marta sprieduma lietā Nr. 34044/02 Depalle v. France 81.punkts. 
294 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2006.gada 21.marta lēmums lietā Nr. 70074/01 Valico S.R.L. v. Italy. 
295 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2008.gada 8.jūlija spriedums lietā Nr. 1411/03 Turgut and Others v. Turkey. 
296 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2004.gada 23.septembra sprieduma lietā Nr. 20937/03 Pine Valley Developments Ltd 
and Others v. Ireland. 
297 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2007.gada 27.novembra sprieduma lietā Nr. 21861/03 Hamer v. Belgium 79.punkts. 
298 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2007.gada 27.novembra sprieduma lietā Nr. 21861/03 Hamer v. Belgium 79. – 
89.punkts. 
299 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2004.gada 30.novembra sprieduma lietā Nr. 48939/99 Oneryildiz v. Turkey 134. – 
135.punkts; 2008.gada 20.marta sprieduma lietā Nr. 15339/02, 21166/02, 20058/02 Budayeva and Others v. Russia 
172. – 182.punkts. 
300 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2003.gada 10.aprīļa sprieduma lietā Nr. 46372/99 Papastavrou and Others v. Greece, 
30.punkts. 
301 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2005.gada 24.novembra sprieduma lietā Nr. 66742/01 Katsoulis and Others v. Greece. 

87 
 

                                                   



Eiropas Savienības dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējums 
Gala nodevums (2017. gada aprīlis) 

 
Eiropas Cilvēktiesību tiesa Hamer v. Belgium lietā tika analizēts, vai valsts ir tiesīga nojaukt 
personai piederošu brīvdienu māju, kura ir tikusi izbūvēta bez būvatļaujas, vietā, kur būvniecība 
vispār ir bijusi aizliegta meža aizsardzības nolūkos. Tika nolemts, ka īpašuma tiesību 
ierobežojums ir samērīgs.302 
 
Eiropas Cilvēktiesību tiesa Turgut and Others v. Turkey lietā analizēja, vai meža zemes 
piespiedu atsavināšana bez nekāda veida kompensācijas izmaksas ir samērīga. Tika nolemts, 
ka, lai arī šāds ierobežojums ir vides interesēs, atsavināšana bez atbilstošas kompensācijas 
izmaksas nav samērīga.303 
 
Eiropas Cilvēktiesību tiesa Countryside Alliance and Others v. the United Kingdom lietā 
analizēja, vai valsts aizliegums medīt lapsas un citus dzīvniekus, ja medībās piedalās arī suņi, ir 
samērīgs. Pieteicēji uzskatīja, ka pat, ja valsts ir tiesīga ieviest šāda veida aizliegumu, tai ir 
pienākums paredzēt atbilstošu kompensācijas mehānismu. Tiesa norādīja, ka valstij šajā jomā 
ir piešķirama plaša rīcības brīvība, un tas bija arī par iemeslu tam, kāpēc netika konstatēts 
pārkāpums, neskatoties uz to, ka atsevišķiem pieteicējiem lapsu medības bija komercdarbības 
avots, bet citiem – pat vienīgais iztikas avots.304 
 
Eiropas Cilvēktiesību tiesa Pine Valley Developments Ltd and Others v. Ireland lietā tika 
analizēts, vai valsts var atcelt iepriekš izdotos būvniecības plānošanas dokumentus, 
pamatojoties uz vēlāk pieņemtu teritorijas plānošanas dokumentu, kurš paredzēja zaļās zonas 
saglabāšanu būvniecības vietā. Tiesa lēma, ka zaļās zonas saglabāšana ir vides jautājums, 
kurā valsts bauda plašu rīcības brīvību, un plānošanas dokumentu atcelšana, lai nepieļautu 
būvniecību, ir samērīgs īpašumtiesību ierobežojums. Attiecībā uz ierobežojuma samērīgumu 
tika ņemts vērā, ka ierobežojums ir vērsts uz teritorijas plānošanas dokumentu īstenošanu un 
ka komercdarbībā ir jārēķinās ar dažāda veida riskiem.305 
 
Eiropas Cilvēktiesību tiesa Depalle v. France lietā tika analizēts, vai pienākums nojaukt māju, 
kura ir izbūvēta pie jūras vietā, kur tas nav bijis atļauts, ir atzīstams par samērīgu īpašumtiesību 
ierobežojumu. Pieteicēji uzskatīja, ka viņu īpašumtiesības tiek nesamērīgi ierobežotas, jo māja 
pie jūras bija atradusies ilgāk par pusgadsimtu un valsts par nojaukšanu neizmaksāja nekādu 
kompensāciju. Tiesa lēma, ka šāds pienākums ir samērīgs īpašumtiesību ierobežojums, jo 
mājas nojaukšana ir saistīta ar jūras vides aizsardzības un piekļūšanas pie jūras interesi, un 
valsts to aizsardzībā bauda plašu rīcības brīvību.306 Šāds secinājums tika izdarīts arī Brosset-
Triboulet and Others v. France lietā.307 
 
Eiropas Cilvēktiesību tiesa Valico S.R.L. v. Italy lietā atzina, ka valsts ir tiesīga piemērot sodus 
par vides prasību neievērošanu būvniecības laikā. Lietā tika piemērots sods 1 385 260 euro 
apmērā par vērtīgu ainavas vai dabasskatu nesaglabāšanu būvniecības laikā. Tiesa atzina, ka 
šāds sods ir samērīgs, ņemot vērā, ka attiecīgajam zemesgabalam iepriekš bija noteikts 
ainavas saglabāšanas ierobežojums, pieteicējs izbūvēja lielu viesnīcas kompleksu un ka 
pieteicējam nevajadzēja viesnīcu nojaukt. Lai šādus skatus saglabātu, pieteicējam vajadzēja 
būvēt viesnīcu dažus metrus tālāk uz tā paša zemesgabala.308 
 
 
  

302 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2007.gada 27.novembra spriedums lietā Nr. 21861/03 Hamer v. Belgium. 
303 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2008.gada 8.jūlija spriedums lietā Nr. 1411/03 Turgut and Others v. Turkey. 
304 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2009.gada 24.novembra lēmums lietā Nr. 16072/06, 27809/08 Brian Leonard Friend, 
Countryside Alliance and Others v. the United Kingdom. 
305 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2004.gada 23.septembra spriedums lietā Nr. 20937/03 Pine Valley Developments Ltd 
and Others v. Ireland. 
306 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2010.gada 29.marta spriedums lietā Nr. 34044/02 Depalle v. France. 
307 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2010.gada 29.marta spriedums lietā Nr. 34078/02 Brosset-Triboulet and Others v. 
France. 
308 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2006.gada 21.marta lēmums lietā Nr. 70074/01 Valico S.R.L. v. Italy. 
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VII. Praksē identificētās normatīvo aktu piemērošanas problēmas, kas saistītas ar dabas 
direktīvām 

1. Ietekmes uz vidi novērtēšanas process 
Ziņojuma sagatavošanās laikā, veicot intervijas, gandrīz visi aptaujātie norādīja uz kopīgām 
problēmām ietekmes uz vidi novērtēšanas procesā.  
 
Galvenā problēma ir saskarsme ar valsts institūcijām ietekmes uz vidi novērtēšanas procesā, tā 
ir salīdzinoši ilga un neparedzama. Šādu nostāja pauda ne tikai aptaujātie komersanti, bet arī 
valsts institūcijas, kurām bijis nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums. Dažādu Valsts vides 
dienesta vai Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālo struktūrvienību prakse ir principiāli 
atšķirīga.  
 
Alternatīvu izstrāde un ietekmes uz vidi novērtēšanas procesā var būt dažādas atkāpes, kas 
pieļautas tiesu praksē, piemēram, ne katra ietekme uz Natura 2000 izvērtējama tikai IVN 
procesā (SKA-220/2012), kā arī IVN procesā visiem risinājumiem vienmēr nav vajadzīgs 
izstrādāt alternatīvas (SKA-40/2013).  
 
VAL 1.panta 7.punkta piemērošana lielai daļai komersantu nav zināma un līdzīgu tiesību normu 
būtu jāiestrādā SBAL un LĪADT gan sugām, gan biotopiem, proti, ka kaitējums īpaši 
aizsargājamām sugām un biotopiem neietver iepriekš identificētu nelabvēlīgu ietekmi, kas 
radusies operatora profesionālās darbības dēļ, ja šo darbību nepārprotami atļāvusi attiecīgā 
iestāde vai saskaņā ar citiem vides aizsardzības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, 
ja nav konstatēta būtiska negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem. 
 
Tika konstatēts, ka praksē iestādēm nav skaidrs: vai var izsniegt atļauju, ja ir zināms, ka būs 
zaudējumi; vai tie ir jāliek kompensēt, ja atļauju tomēr izsniedz; vai, ja dod atļauju, tad 
zaudējumi netiek aprēķināti. Kompensējošus pasākumus atļauju izsniegšanas kontekstā 
neregulē Atbildības direktīva, bet gan Dzīvotņu direktīva, un var izveidoties gan tādi gadījumi, 
kad atļauja netiek dota būtiska kaitējuma dēļ (kompensējoša rakstura pasākumi to neatsver), 
gan tādi gadījumi, kad atļauja tiek izsniegta, ja tiek veikti kompensējoša rakstura pasākumi, gan 
tādi gadījumi, kad atļauja var tikt izsniegta, un kompensējoša rakstura pasākumi nav vajadzīgi. 
 
Atbildības direktīva paredz neattiecināt atbildību uz personu, ja kompetentā iestāde darbību ir 
atļāvusi – tātad zaudējumu aprēķins pēc tam nebūtu atbilstošs direktīvai. Tomēr jāņem vērā, ka, 
piemēram, Dzīvotņu direktīvas 6.pants pats par sevi paredz, ka darbība var būt atļaujama, ja 
tas kaitē attiecīgās Natura 2000 teritorijas viengabalainībai, bet tas ir nepieciešams sevišķi 
svarīgu sabiedrības interešu dēļ, veicot kompensējošus pasākumus. Kompensējoši pasākumi 
var būt nosacījums, lai vispār atļautu veikt kādu darbību. 
 
Dzīvotņu direktīva paredz, ka pat, neskatoties uz jebkādiem kompensējošiem pasākumiem, 
kāda darbība var tikt arī aizliegta, ja tā nav pamatota ar sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm, 
piemēram, attiecībā uz prioritārām sugām. Ir nepieciešams taisnīgi samērot lietā sadūrušās 
intereses, saprotot, vai vispār kāda darbība ir atļaujama. Ja kaitējums biotopiem un sugām ir tik 
liels, ka sabiedrības intereses to nevar atsvērt, tad darbība nav atļaujama. Pirms darbības 
atļaušanas ir jāapsver darbības iespējamā ietekme uz vidi, kā to paredz VAL 3.panta pirmās 
daļas 2.punktā garantētais piesardzības princips. Nekādi kompensējoši pasākumi nespēj 
atsvērt individuālo aizsardzības teritoriju iznīcināšanu, ja šādas teritorijas tiktu iznīcinātas ar 
kādas darbības atļaušanu, un tas jo īpaši attiecas uz Natura 2000 teritorijām. 
 
Nav viennozīmīgas atbildes, kad var tikt izdota atļauja kādas darbības veikšanai un vai to var 
izdot visos gadījumos, ja tiek veikti kompensējoši pasākumi. Dzīvotņu direktīva paredz 
pietiekami skaidru regulējumu, ka ar kompensējošiem pasākumiem var būt par maz, lai atļautu 
kādu darbību, jo īpaši attiecībā uz prioritārām sugām. Turpretī kompensējoša rakstura 
pasākumi var būt nepieciešamais nosacījums, lai izsniegtu atļauju. Katrā konkrētajā gadījumā ir 
jāizvērtē ietekme uz vidi, un attiecīgās sabiedrības intereses, tās taisnīgi samērojot. 
 
Vienlaikus Latvijā ir paredzēta maksa par koku ciršanu, un tā tiek aprēķināta pirms darbības 
veikšanas (Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu 
ārpus meža” 23. – 25.punkts). Koku ciršana pati par sevi ir atļauta, ja tiek veikti kompensējoši 
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pasākumi. Tomēr Latvija var arī paredzēt īpašu aizsardzību, kad šādi kompensējoša rakstura 
pasākumi nav pieļaujami, piemēram, attiecībā uz dižkokiem.  

 
2. Mikroliegumu noteikšana un atcelšana, kā arī aizsargājamās teritorijas zonējuma 

izmaiņas 
MK noteikumu Nr. 940 par mikroliegumiem 36.punktā cita starpā noteikts, ka atbildīgā institūcija 
10 dienu laikā pēc lēmuma par mikrolieguma izveidošanu stāšanās spēkā informāciju par 
attiecīgo lēmumu nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā ”Latvijas Vēstnesis”, norādot zemes 
vienības kadastra apzīmējumu, atrašanās vietu (novads, republikas pilsēta), datumu, kad 
pieņemts lēmums par mikrolieguma izveidošanu, un tā numuru, kā arī atsauci uz normatīvo 
aktu, kas nosaka mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas kārtību. 
Tomēr lietderīgāk būtu nevis šo informāciju publicēt oficiālajā izdevumā, bet gan Zemesgrāmatu 
likuma 56.1 panta kārtībā kā nostiprinājuma lūgumu, kas noformēts un parakstīts kā 
elektroniskais dokuments, iesniegt zemesgrāmatā. Tas nodrošinātu lielāku tiesisko skaidrību 
esošajam un nākamajiem īpašniekiem, kā arī citām personām, ieskaitot hipotekāros kreditorus. 
Lai to panāktu jāgroza ne tikai MK noteikumi Nr. 940 par mikroliegumiem, bet arī 
Zemesgrāmatu likuma 56.1 pants.  
 
MK noteikumu Nr.940 par mikroliegumiem 17.punkts paredz, ka atbildīgā institūcija, pieņemot 
lēmumu par mikrolieguma izveidošanu, cita starpā izvērtē arī īpašnieka viedokli un sabiedrībai 
nozīmīgas sociālās un ekonomiskās intereses. Šajos noteikumos ietvertas norādes uz darbību 
pieļaujamību, ja to paredz eksperta atzinums. Tādēļ, jo īpaši svarīgi ir norādīt, ka ekspertam 
atzinumā būtu vismaz jānorāda potenciālā ietekme uz īpašnieka interesēm uz vietas (sekas, ja 
nosaka vai nenosaka ierobežojumus), jo bez šāda apsekojuma dabā iestādei nebūs iespēju 
pieņemt objektīvu lēmumu, proti, tā pieņems to tikai dabas aizsardzības interesēs vai īpašnieka 
interesēs. Eksperts ir persona, kas situāciju ir apsekojis uz vietas, tāpēc viņa novērojumi un 
apsvērumi par ierobežojumu faktisko ietekmi būtu vērtīgi. Sugas un biotopa izolēta aizsardzība 
nevar būt vienīgais, kas ekspertam būtu apsverams, jo tas neļautu atbildīgajai institūcijai 
pieņemt vispusīgu lēmumu un ievērot visus VAL noteiktos principus.  
 
MK noteikumu Nr.940 par mikroliegumiem 60.punkts cita starpā paredz, ka jebkura persona 
rakstiski var iesniegt pamatotu priekšlikumu par mikrolieguma statusa atcelšanu. Atbilstoši šo 
noteikumu 61.punktam mikrolieguma statusu atceļ, ja tas neatgriezeniski zaudējis savu nozīmi 
attiecīgās sugas vai biotopa aizsardzībai, un tajā nav citu īpaši aizsargājamu sugu vai īpaši 
aizsargājamu biotopu veidu vai mikroliegums iekļauts īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 
funkcionālajā zonā, kuras noteikumi pilnībā nodrošina tās sugas vai biotopa aizsardzību un 
apsaimniekošanu, kuras dēļ mikroliegums izveidots. Šis noteikums attiecas arī uz gadījumu, 
kad attiecīgā dzīvotne ir iznīcināta.  
 
Visi intervējamie atzina, ka ir ļoti mazs atcelto mikroliegumu skaits, kā arī tie pastāv tur, kur 
dabas vērtība jau ilgstoši ir iznīcināta vai pastāv teorētiska iespēja, ka tā varētu atjaunoties 
(atgriezties). No tā var secināt, ka mikroliegumu apmērs un aktualitāte netiek sistēmiski 
pārvērtēta, kas vispirms nav valsts institūciju atbildība, bet gan to personu, kuras nesniedz 
ierosinājumus atcelt mikroliegumus. Lai šo procesu veicinātu, veicama biotopu inventarizācija, 
kas plānota tuvākajos gados, kā arī būtu ieteicams izstrādāt vadlīnijas, lai personas zinātu, kā 
tiktu vērtēts un kas tiktu ņemts vērā, lemjot par mikrolieguma atcelšanu.   
 
Ja analizējam kompensēšanas kārtību par ierobežojumiem, kas noteikti mikroliegumiem, jāņem 
vērā, ka atbildība par to ir sadalīta vairākām institūcijām, proti, Valsts vides dienestam, Lauku 
atbalsta dienestam un Dabas aizsardzības pārvaldei. Kā to varēja secināt no intervijās 
paustajiem viedokļiem, ir būtiski informēt īpašnieku par iespējām saņemt kompensācijas, kas ir 
dažādu iestāžu kompetencē un kuras regulē atšķirīgi normatīvie akti. Prakse liecina, ka daudzi 
īpašnieki kompensācijām nepiesakās, jo to nezina. Tādēļ būtu apsverams noteikt, ka šādu 
informēšanu varētu veikt kopā ar lēmumu par mikrolieguma noteikšanu, attiecīgi papildinot MK 
noteikumos Nr.940 par mikroliegumiem lēmumā iekļaujamo informāciju kā informatīvu norādi.  
 
Ja kopumā analizējam kompensēšanas kārtību par ierobežojumiem, kas noteikti 
mikroliegumiem, atzīmējams, ka valstī nav skaidra ilgtermiņa kompensāciju plāna, jo nav 
zināms, kurā gadā un cik maksās par kādu ierobežojumu, nosacījumi bieži tiek grozīti. Pie tam 
dažkārt personas pašas lūdz, lai attiecīgajā teritorijā izmantošanas režīmu nomaina uz 
stingrāku, jo vairāk maksās kompensācijās. Mikroliegumu un aizsargājamo teritoriju gadījumā 
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būtu tomēr jācenšas veidot modeli, ka pastāv līgums starp īpašnieku un dabas pārvaldes 
institūciju, nevis vienpusējs lēmums, bet tas prasa ilgtermiņa kompensāciju plānu. Lai šādu 
pieeju samērotu ar administratīvo slogu, to varētu piemērot būtisku ierobežojumu gadījumos, 
tādēļ līguma esamība varētu būt attaisnojama gadījumos, kad īpašnieks uzņemas veikt 
apsaimniekošanas pasākumus atbilstoši dabas aizsardzības plāna noteikumiem. Jāņem vērā, 
ka valsts ir tiesīga un tai jābūt tiesīgai noteikt ierobežojumus bez līguma, bet līgums gadījumos, 
kad tādu būtu lietderīgi slēgt, būtu tikai par īstenošanas kārtību, kura tiešā veidā neizriet no 
normatīvajiem aktiem.  
 
Saskaņā ar LĪADT valsts aizsargājamās teritorijas zonējumu un izmantošanas noteikumus 
reglamentē ar Ministru kabineta noteikumiem. Saskaņā ar LĪADT 13.panta ceturto daļu 
aizsargājamās teritorijas robežas, zonējumu un kategoriju var mainīt, ja zinātniskie pētījumi, 
monitoringa dati vai aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas pasākumu monitorings 
apliecina, ka esošā kategorija, zonējums un attiecīgais aizsardzības režīms neatbilst teritorijas 
izveidošanas mērķiem. Atbilstoši panta piektajai daļai izmaiņas ievieš un par tām informē tad, 
kad stājies spēkā grozījums attiecīgajā likumā vai Ministru kabineta noteikumos.  
 
Galvenokārt īpašnieku ierobežojošie noteikumi būs noteikti Ministru kabineta noteikumos. Nevar 
izslēgt, ka personas rosināti grozījumi zonējumā tiek apstiprināti atbilstošā termiņā, tomēr, strikti 
juridiski vērtējot, persona – īpašnieks – nevar panākt to grozīšanu, kā arī normatīvajos aktos 
nav nekādu termiņu vai nosacījumu, lai panāktu šādas izmaiņas, bet vēršanās Satversmes 
tiesā būs novēlota vai nesamērīga, ņemot vērā to, ka Satversmes tiesa ierosina apmēram 10 
procentus no tajā iesniegtajām sūdzībām, jo pieprasa augstu pamatojuma līmenī. Jāņem vērā, 
ka tā ir konstitucionālajām tiesām neraksturīga kompetence izlemt konkrētas teritorijas apbūves 
un izmantošanas noteikumus. Līdz ar to, lai šāda sistēma būtu efektīva, jāievieš jau izstrādātie 
grozījumi, ka aizsargājamās teritorijas nosaka ar vispārīgo administratīvo aktu, kas ir efektīvāk 
un ātrāk grozāms, kā arī noteiktos gadījumos ļauj personai pieprasīt grozīšanu kā subjektīvās 
publiskās tiesības, ja tam ir pamatojums. Tomēr tas nerisinātu situācijas, kad jāgroza ĪADT 
robežas, tomēr šādi gadījumi varētu nebūt biežāk sastopamie.309   
 

3. Tiesiskā nenoteiktība – ierobežojumu noteikšana un uzzināšana 
Kā būtiskāko problēmu intervējamie parasti minēja tiesisko nenoteiktību, kura identificējama 
visās turpmāk analizētajās situācijās. 
 
Pirmkārt, teritorijas plānošanas sistēma un dabas aizsardzības noteikumi pastāv paralēli, proti, 
teritorijas plānojums norāda uz apbūves iespējamību, tomēr papildus ir noteikts mikroliegums. 
Šajā sakarā jāteic, ka teritorijas plānošanā joprojām ir neizmantotas iespējas laikus noteikt 
dabas aizsardzības pasākumus, lai nebūtu jānosaka mikroliegums. Pašvaldības to pietiekami 
neizmanto, plānojot apbūvi tur, kur jānosaka citāda pieeja, kā rezultātā tiek noteikts 
mikroliegums kā vienīgais risinājums. Līdz ar to pašvaldībām maksimāli jāizmanto kādas 
teritorijas aizsardzības ar teritorijas plānojumu, neradot nevajadzīgu nepieciešamību noteikt 
mikroliegumu.  
 
Otrkārt, īpašuma potenciālajam ieguvējam un citām institūcijām un personām (dažkārt arī 
pašam īpašniekam) ir apgrūtinoši noskaidrot, vai īpašumam ir noteikts mikroliegums, vai šis 
īpašums ir iekļauts īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un kādas sekas no tā izriet. Līdz ar to 
SBAL būtu apsverams noteikt, ka par to ierakstāma atzīme zemesgrāmatā (Zemesgrāmatu 
likuma 45.panta 8.punkts).  
 
Treškārt, SBAL nav jumta regulējuma par biotopu aizsardzību un īpašnieka pienākumiem. 
SBAL neprecizē, kas ir īpašā valsts aizsardzība. Labvēlīgas aizsardzības statuss – pārāk 
neskaidrs, atvērts interpretācijai un iestādes ieskatiem. Turklāt SBAL tiesiskais regulējums ir 
veidots kā Latvijas nacionālais tiesiskais regulējums, kuram bez papildu integrēšanas normatīvo 
aktu sistēmā pievienotas dabas direktīvu ieviešanas normas. Lai kopumā tiesisko regulējumu 
padarītu saprotamāku un mazāk interpretējamu, precīzi parādītu valsts rīcības brīvību 
nacionālajos un Eiropas Savienības līmeņa jautājumos par dabas vērtību aizsardzību, būtu 

309 Juridiski pamatotu konceptuālu risinājumu un vadlīniju dabas aizsardzības plānošanas procesa pilnveidošanai un 
sasaistei ar pašvaldību teritorijas attīstības plānošanu izstrāde. Prezentācija pieejama: 
http://integralplan.daba.gov.lv/upload/File/3%20-%20L_%C2%BDcija%20Kurs_%C2%BDte%20-
%20Prezentacija%20310316%20Riga%20.pdf  
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ieteicams izstrādāt jaunu SBAL, lai veicinātu viendabīgu tiesisko regulējumu, kas vieglāk 
uztverams un mazinātu interpretācijas iespējas.  
 

4. Eksperta statuss un atbildība 
SBAL 6.1 pants noteic, ka ir sertificēti eksperti sugu un biotopu aizsardzības jomā, kuru 
atzinums ir nepieciešams, lai izveidotu mikroliegumus un atzītu pastāvīgās pļavas un ganības 
par bioloģiski vērtīgu zālāju, kā arī gadījumos, kas noteikti normatīvajos aktos par īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānu un citos normatīvajos aktos. Sugu un 
biotopu aizsardzības jomā ekspertu sertificē atbilstoši viņa pieredzei un profesionālajām 
zināšanām par noteiktu sugu, sugu grupu vai biotopu grupu.  
 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr. 267 “Sugu un biotopu 
aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība” šo sertifikātu 
izsniedz Dabas aizsardzības pārvalde, ja persona atbilst noteiktām izglītības un kvalifikācijas 
prasībām. Eksperta darbībai jābūt likumīgai, profesionālai un ētiskai, un tā nedrīkst radīt 
interešu konfliktu vai kaitējumu īpaši aizsargājamai sugai vai biotopam. Sertifikātu izsniedz uz 
trijiem gadiem un to var pagarināt. Gan anulējot, gan pagarinot sertifikātu, tiek vērtēts, vai 
eksperts ar savu darbību ir nodarījis vai varēja radīt kaitējumu īpaši aizsargājamai sugai vai 
biotopam un “tas ir pierādīts”.  
 
Sagatavojot šo ziņojumu, tika secināts, ka eksperta viedoklis bieži ir noteicošais īpašumtiesību 
ierobežošanas pamatošanā, lai aizsargātu dabas vērtību. Iestādes reti izdara papildu lietderības 
apsvērumus papildu eksperta viedoklim. Tādēļ komersanti bieži izvēlās strādāt ar noteiktiem 
ekspertiem vai paši tos algot, lai uzturētu saprotamu sadarbību, kas var liecināt arī par 
potenciāliem interešu konfliktiem un objektivitātes trūkumu. Intervijās vairākkārt tika norādīts, ka 
ekspertu atbildības shēma un uzraudzība nav pietiekama. 
  
Ārējie normatīvie akti neparedz, ka eksperts, sniedzot atzinumu, norādītu ne tikai īpaši 
aizsargājamas sugas vai biotopa aizsardzības prasības, bet arī iespēju robežās apzinātu 
sociālekonomisko faktorus (mikrolieguma noteikšana sekas attīstībai konkrētajā zemesgabalā) 
ilgtspējīgas attīstības principa kontekstā (VAL 1.panta 7.punkts), tādējādi vismaz norādot uz 
situāciju plašākā kontekstā. Turklāt ekspertam paredzēta atbildība par īpaši aizsargājamas 
sugas vai biotopa neaizsargāšanu, kas viņam uzliek darba rezultātā akcentu, tomēr tā vietā 
varētu uzsvērt, ka eksperta darbībai jāatbilst VAL noteiktajiem principiem, vienlaikus 
normatīvajos aktos plašāk reglamentējot arī kritērijus biotopu noteikšanai un paredzot iespēju 
nenoteikt mikroliegumu, ņemot vērā biotopa izplatību Latvijā, nozīmīgumu konkrētajā teritorijā 
un veiktos kompensējošos pasākumus.  
 
Ārējie normatīvie akti neparedz pienākumu izlases kārtībā vērtēt ekspertu atzinumus, viņu 
argumentācijas prasmes un konkrētos gadījumus. Tādēļ būtu nosakāms, ka Dabas 
aizsardzības pārvalde katru gadu izlases kārtībā pārbauda noteiktu daļu ekspertu darbību, 
kuras ietvaros tiktu iegūtas arī iesaistīto pušu atsauksmes. Papildus tam būtu jāparedz, ka 
eksperta atzinumam jābūt motivētam un argumentiem izklāstītiem saprotami.   
 
Ziņojuma autori neveica pilnīgu visu normatīvo aktu izvērtēšanu par to, kuros gadījumos 
eksperta atzinums kādai no darbībām nebūtu nepieciešams, tomēr būtu norādāms vismaz uz 
to, ka mikroliegumos būtu jāatļauj kopt jaunaudzes bez eksperta atzinuma (MK noteikumi 
Nr.940 par mikroliegumiem 37.8.punkts). 
 

5. Dažādas problēmas, kas identificētas interviju un publisko diskusiju laikā  
 

5.1. Sadarbība starp Valsts meža dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi SBAL 
piemērošanā ir problemātiska, jo Valsts meža dienests mēdz nepiemērot SBAL, tai 
skaitā, kad atļauj kailcirti, jo Meža likumā par SBAL nekas nav noteikts, tomēr to 
vajadzētu apsvērt.  

5.2. Valsts institūcijām nereti neesot drosmes uzņemties atbildību, lai tomēr izmantotu valstij 
atļauto rīcības brīvību. Pārspīlēts piesardzības princips, novārtā atstāts interešu 
saskaņošanas princips. 

5.3. Meža likums neļauj veikt atmežošanu militārajām vajadzībām, tomēr to vajadzētu 
paredzēt.  
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5.4. Sugu un biotopu eksperta darbu noteikt kā valsts amatpersonas amatu bez amatu 

savienošanas ierobežojumiem, kas ļautu sabiedrībai un ieinteresētajām pusēm vairāk 
paļauties uz to, ka darbs – ilgstoša un būtiska ierobežojuma noteikšanas izvērtējums – 
tiek veikts bez interešu konflikta.  

5.5. Mežu teritorijām trūkst aktuālu un precīzu uzmērījumu, kā rezultātā nav zināms, vai 
rodas pārpratumi, cik daudz teritorijas ir pakļautas kompensācijai. 

5.6. Nepieciešams vairāk vadlīniju par iestādes rīcības brīvības izmantošanu, lai 
kompensētu darbinieku mainību valsts institūcijās un reģionālo iestāžu prakses 
atšķirības.  

5.7. Īpašnieki nav informēti par dabas vērtībām ārpus aizsargājamajām teritorijām, 
piemēram, dižkokiem, lai viņiem varētu piemērot atbildību par to iznīcināšanu. Katrā 
gadījumā jāvērtē, ko persona varēja vai viņai vajadzēja apzināties. Būtu apsverama 
informēšana vismaz par būtiskākajām dabas vērtībām, lai gan informētu īpašnieku, gan 
nodrošinātu dabas vērtības aizsardzību.  

5.8. Dati par sugu un biotopa labvēlības statusu būs pieejami tikai pēc biotopu kartēšanas, 
lai varētu objektīvi izvērtēt, nevis tikai katrā atsevišķā attīstības projektā, bet kopumā 
valstī, kāds ir apsaimniekojamo dabas vērtību samazinājums (piemēram, katrā projektā 
apsaimnieko nelielu procentu no kopējā daudzuma, bet kumulatīvi tas veido būtisku 
ietekmi).  
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VIII. Galvenie secinājumi  

1. Dabas direktīvu ieviešana Latvijas normatīvajos aktos veikta kopumā atbilstoši 
direktīvās noteiktajam tā, kā to interpretējusi EST, un nav identificējamas tādas 
situācijas, kurās Latvija būtu izmantojusi savu rīcības brīvību tādējādi, ka normatīvajos 
aktos būtu noteiktas stingrākas prasības, kas pārkāptu samērīguma principu.  

 
2. Dabas direktīvu pārņemšanā konstatējami vairāki gadījumi, kas aplūkoti secinājumos 

pēc katras direktīvas ieviešanas analīzes, kad attiecīgā direktīva nav ieviesta pietiekami 
precīzi vai pietiekamā apmērā, proti, normatīvajos aktos noteiktās prasības būtu vēl 
vairāk pastiprināmas. Piemēram, jāparedz procedūra, kā nodrošināt dabas vērtību 
pagaidu aizsardzību, kamēr teritorijai nosaka aizsardzību dabas vērtību dēļ, lai to 
nepaspētu iznīcināt līdz attiecīgā statusa noteikšanai, bet ne ilgāk par, piemēram, vienu 
gadu. Šāds pagaidu aizliegums nenonāk pretrunā ar īpašumtiesību aizsardzību, jo tiek 
noteikts sabiedrības interesēs. Ir bezjēdzīgi ieviest komplicētu dabas aizsardzības 
sistēmu, ja pēc dabas vērtības atrašanas to var viegli iznīcināt līdz aizsardzības statusa 
noteikšanai.  

 
3. Ieviešot dabas direktīvas, radīta situācija, ka paralēli pastāv Latvijas nacionālais 

tiesiskais regulējums un Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma pārņemšana, kas 
apgrūtina orientēšanos daudzajos Ministru kabineta apstiprinātajos sugu un biotopu 
sarakstos, kā arī nedod skaidru priekšstatu par to aizsardzības līmeni. Tas būtu 
risināms veidojot vienus noteikumus, kuros atainotu attiecīgās atšķirības.  
 

4. Kā būtisks trūkums minams skaidru nosacījumu neesamība, lai īstenotu attīstības 
projektus. Dzīvotņu direktīvas 6. un 16.panta nosacījumi nav precīzi parādīti Latvijas 
normatīvajos aktos, bet attiecībā uz Latvijas nacionālajā līmenī noteiktajām 
aizsargājamām vērtībām šādu nosacījumu nav vispār. Tas ir novēršams, veidojot 
tiesisko regulējumu, kas turpināti VAL 1.panta 7.punktā noteikto.  
  

5. Interviju laikā ar ieinteresētajām pusēm kopumā tika secināts, ka lielākā problēma ir 
nevis direktīvu ieviešanas pareizība, bet gan Latvijas nacionālā tiesiskā regulējuma 
interpretācija un piemērošana attiecībā uz īpaši aizsargājamo teritoriju un mikroliegumu 
noteikšanu un atcelšanu, iestāžu prakses atšķirības, sugu un biotopu ekspertu darbība, 
ekoloģisko mērķu un izvērstāku biotopu noteikšanas kritēriju trūkums, problēmas 
praksē teritorijas plānošanā, kā arī nespēja uzņemties atbildību un pieņemt lēmumus, 
kuros prioritāte tiktu dota sociālekonomiskajām interesēm.  
 

6. Interviju laikā ar ieinteresētajām pusēm tika secināts, ka jāturpina vadlīniju izstrādes 
pieredze normatīvo aktu piemērošanai, lai panāktu vienveidīgu un paredzamu iestāžu 
praksi, it īpaši reģionos.  

 
7. Īpašnieki nav informēti par dabas vērtībām ārpus aizsargājamajām teritorijām, 

piemēram, dižkokiem, lai viņiem varētu piemērot atbildību par to iznīcināšanu. Katrā 
gadījumā jāvērtē, ko persona varēja vai viņai vajadzēja apzināties. Būtu apsverama 
informēšana vismaz par būtiskākajām dabas vērtībām, lai gan informētu īpašnieku, gan 
nodrošinātu dabas vērtības aizsardzību.  
 

8. Dati par sugu un biotopa labvēlības statusu būs pieejami tikai pēc biotopu kartēšanas, 
lai varētu objektīvi izvērtēt, nevis tikai katrā atsevišķā attīstības projektā, bet kopumā 
valstī, kāds ir apsaimniekojamo dabas vērtību samazinājums (piemēram, katrā projektā 
apsaimnieko nelielu procentu no kopējā daudzuma, bet kumulatīvi tas veido būtisku 
ietekmi).  
 

9. Latvijas tiesu praksē ir atzīts, ka nav liedzama jebkāda negatīva ietekme uz ES 
prioritāro biotopu jau tādēļ vien, ka ES prioritārais biotops atrodas Eiropas nozīmes 
aizsargājamā dabas teritorijā Natura 2000. Ilgtspējības princips neprasa, lai vides 
intereses tiktu paceltas pāri ekonomiskajām interesēm, taču prasa, lai tās ņemtu vērā 
kā vienlīdz svarīgas. Konstitucionālā likumdevēja mērķis ir bijis uz vienlīdzības 
pamatiem aizsargāt kā personu ekonomiskās intereses, tā tiesības uz labvēlīgu vidi. 
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Izlemjot jautājumus, kas saistīti ar vides izmantošanu, ir nepieciešams izvēlēties, kurai 
no interesēm ir dodama priekšroka – vides aizsardzības interesei vai arī 
ekonomiskajām interesēm.  
 

10. Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzīst plašu valsts rīcības brīvību, lai nodrošinātu sabiedrībai 
svarīgus mērķus, tai skaitā nojaucot māju jūras krastā vai veicot teritorijas piespiedu 
apmežošanu vai zaļo zonu izveidošanu. Tiesa vērtē, vai būtiska ierobežojuma gadījumā 
(īpaši tad, kad persona ir labticīga) tomēr nebūtu paredzama kompensācijas izmaksa. 
Šajā sakarā norādāms, ka Latvijā personām netiek sniegta pietiekami plaša informācija 
par kompensāciju izmaksu, jo tā ir dažādu iestāžu kompetencē, kā arī nav ilgtermiņa 
pieejas, proti, nosacījumi mainās pārāk bieži.  
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IX. Galvenie priekšlikumi normatīvajos aktos  

Šajā nodaļā ietverti būtiskākie priekšlikumi, kuri, pēc ziņojuma autoru ieskatiem, būtu virzāmi kā 
prioritāri, bet pārējie izteiktie apsvērumi ziņojuma tekstā precizējami tad, kad tas ir iespējams.  
 

Normatīvais akts Priekšlikums 
Sugu un biotopu 
aizsardzības likums  

Izstrādāt jaunu likumu, integrējot Latvijas un Eiropas 
Savienības tiesisko regulējumu tādā veidā, lai tiesiskais 
regulējums ir viendabīgs un atbilstoši uztverams, proti, vienāda 
terminoloģija, mazāk MK noteikumu ar dažādiem sarakstiem, 
skaidrāki īpašnieku pienākumi. Precizēt jautājumus, kas 
norādīti šajā ziņojumā, proti, vismaz: 

a) SBAL 11.pantā 1.punktā jāaizstāj vārds “mērķtiecīga” 
ar “apzināta”, kā arī 5.punktā minēto darbību 
uzskaitījums jāsadala vairākos punktos, lai varēti 
noteikt izņēmumus no aizlieguma tikai tām darbībām, 
kurām direktīvas to atļauj; 

b) attiecībā uz īpaši aizsargājamiem augiem SBAL 
12.panta 1.punktā jāparedz aizliegumu arī tos griezt, 
izraut un iznīcināt, bet 2.punktā jāparedz aizliegumu 
arī šādus augus turēt; 

c) SBAL 18.panta otrajā daļā minētais kritērijs 
introdukcijas pieļaujamībai – neatliekamu ekonomisko 
vai sociālo vajadzību apmierināšana – neatbilst Putnu 
direktīvas 11.panta priekšnoteikumam, lai introdukcija 
nekaitētu vietējai florai un faunai, tādēļ minētais 
kritērijs ir vai nu jāaizstāj vai jāpapildina ar Putnu 
direktīvas 11.panta kritēriju, proti, ja tā nekaitē vietējai 
florai un faunai; 

d) Jāparedz procedūra, kā nodrošināt dabas vērtību 
pagaidu aizsardzību, kamēr teritorijai nosaka 
aizsardzību dabas vērtību dēļ; 

e) Nosacījumi, kad var īstenot attīstības projektus, 
atkāpjoties no dabas vērtību aizsardzības (Dzīvotņu 
direktīvas 6. un 16.pants); 

f) Paredzēt, ka MK noteikumos jāparedz nosacījumi, 
kurus ņem vērā, veidojot aizsargājamu teritoriju, lai 
varētu secināt, kad to var nedarīt (piemēram, izplatība 
un aizsardzība jau pietiekama). 

Likums “Par īpaši 
aizsargājamām dabas 
teritorijām” un Ministru 
kabineta 2007.gada 
9.oktobra noteikumi Nr. 686 
“Noteikumi par īpaši 
aizsargājamās dabas 
teritorijas dabas 
aizsardzības plāna saturu 
un izstrādes kārtību” 

Individuālos aizsardzības noteikumus un zonējumu apstiprina 
ar vispārīgo administratīvo aktu, kas ļautu elastīgāk pārvērtēt 
izmaiņas zonējumā, ja tas zaudējis aktualitāti.  

MK noteikumi Nr.421 par 
biotopu sarakstu  
 
MK noteikumi Nr.940 par 
mikroliegumiem  
 
MK noteikumi Nr.153 par ES 
prioritārajām sugām 
 
MK noteikumi Nr.1055 par 
Eiropā nozīmīgām sugām 

Izdota virkne MK noteikumu, kas ievieš Putnu direktīvu un 
Dzīvotņu direktīvu un papildus nosaka vēl Latvijā vēsturiski 
aizsargājamās sugas un biotopus. Šī sistēma ir nepārskatāma 
(apzīmējumi – īpaši aizsargājami, nozīmīgi, prioritāti un tie, kuriem 
piemēro īpašus aizsardzības pasākumus), nereti nav saprotams, kāds 
tieši aizsardzība statuss tiek piemērots, kā arī šāds sadalījums var 
radīt pamatotas bažas par dabas direktīvu neieviešanu, ja nav 
skaidrs, kas Latvijā ir īpaši aizsargājamas sugas un biotopi.  
 
Lai to vienkāršotu, būtu ieteicams izdot vienus MK noteikumus, kur 
visas šajos noteikumos minētās sugas un biotopi būtu īpaši 
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MK noteikumi Nr. 211 par 
īpašajiem dzīvotņu 
aizsardzības pasākumiem  
 
MK noteikumi Nr.396 par 
īpaši aizsargājamo sugu 
sarakstu 

aizsargājamās sugas un biotopi, nosakot detalizētāk, kuriem no tiem 
nosaka mikroliegumus, kuriem īpaši aizsargājamās teritorijas, kurus 
iekļauj Natura 2000 un no kuru aizsardzības principā nedrīkst 
atteikties sociālekonomisku apsvērumu dēļ.  
 
 

MK noteikumu Nr.199 par 
Natura 2000 kritērijiem 

MK noteikumu Nr.199 par Natura 2000 kritērijiem 2.3. un 
2.4.punkts nav kritērijs, lai teritoriju iekļautu Natura 2000 tīklā 
atbilstoši Dzīvotņu direktīvas III pielikumam, bet gan 
nacionālās procedūras īpatnība. Līdz ar to maināma tā vieta 
MK noteikumu Nr.199 par Natura 2000 kritērijiem tekstā no 
kritērija uz procedūru nosakošu tiesību normu.  

MK noteikumi Nr.940 par 
mikroliegumiem un 
Zemesgrāmatu likums  
 

a) Jāparedz, ka mikrolieguma izveidošana un atcelšana 
papildus publicēšanai oficiālajā izdevumā elektroniskā 
veidā nosūtāma ierakstīšanai zemesgrāmatā; 

b) Vienlaikus ar informāciju par mikrolieguma noteikšanu 
nosūtīt arī informatīvu materiālu par kompensācijas 
saņemšanas iespējām.  

Ministru kabineta 
2010.gada 16.marta 
noteikumiem Nr. 267 “Sugu 
un biotopu aizsardzības 
jomas ekspertu 
sertificēšanas un darbības 
uzraudzības kārtība”, 
likums “Par interešu 
konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 

Paredzama ekspertu darbības detalizētāka uzraudzība. Rūpīgi 
izvērtējama un papildus diskutējama valsts amatpersona 
statusa noteikšana.  

Vides aizsardzības likums  Normatīvā līmenī paredzēt visaptverošu un regulāru sugu un 
biotopu monitoringa veikšanu vai detalizēt nacionālajā 
regulējumā ieviestās Atbildības direktīvas normas, paredzot 
kaitējuma noteikšanas metodiku gadījumos, kad nav 
iespējams noskaidrot sugu un biotopu stāvokli pirms nodarītā 
kaitējuma. 
 
Papildināt VAL regulējumu, kas ļautu kompetentajai iestādei 
VAL 27. un 28.pantā paredzēto kārtību attiecināt arī uz 
personu, kas nav uzskatāma par operatoru vai citā veidā 
novērst konstatēto likuma robu, skaidri nosakot atbildības 
piemērošanas nosacījumus arī attiecībā uz personu, kas nav 
operators.  

MK noteikumi Nr.281 par 
preventīvajiem un sanācijas 
pasākumiem 

Grozīt MK noteikumu Nr.281 par preventīvajiem un sanācijas 
pasākumiem 31.punktā noteikto sanācijas pasākumu 
veikšanas kārtību gadījumā, ja persona, kas izraisījusi 
kaitējumu, nav uzskatāma par operatoru, jo pašreizējais 
regulējums nonāk pretrunā ar VAL 25.panta trešajā daļā 
paredzēto pienākumu sanācijas izmaksas segt arī personai, 
kas nav uzskatāma par operatoru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97 
 



Eiropas Savienības dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējums 
Gala nodevums (2017. gada aprīlis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

98 
 



Eiropas Savienības dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējums 
Gala nodevums (2017. gada aprīlis) 

 
1.pielikums 

 
1.pielikums. Pārskats par svarīgākajiem dabas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem Latvijā 

Likums Uz attiecīgā likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi Piezīmes 
Sugu un biotopu 
aizsardzības likums 

Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumi Nr. 396 „Noteikumi par īpaši 
aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” 

Noteikumi izdoti pirms direktīvu ieviešanas Latvijā 
un nosaka to sugu sarakstu, uz kurām attiecas 
SBAL aizsardzība. Noteikumu 2.pielikumā 
uzskaitītās ierobežoti izmantojamās īpaši 
aizsargājamās sugas ietver arī tādas sugas, kas 
1.pielikumā nav uzskaitītas kā īpaši 
aizsargājamas. Kopumā noteikumi nav saskaņoti 
ar direktīvu regulējumu un atspoguļo sistēmu, 
kura Latvijā pastāvēja līdz pievienošanās Eiropas 
Savienībai.  

Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumi Nr. 421 „Noteikumi par īpaši 
aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” 

 

Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumi Nr. 153 „Noteikumi par Latvijā 
sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu” 

Noteikumi izdoti, lai Latvijas normatīvajos aktos 
atspoguļotu Dzīvotņu direktīvas I un II pielikuma 
uzskaitītās Eiropas Savienības prioritārās sugas 
un biotopus, kas sastopami Latvijā.  
 

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr. 1019 „Noteikumi par 
1973.gada Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām 
savvaļas dzīvnieku un augu sugām noteiktās atļaujas un sertifikāta izsniegšanas 
valsts nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem” 

 

Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumi Nr. 211 „Noteikumi par putnu sugu 
sarakstu, kurām piemēro īpašus dzīvotņu aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu 
sugu izdzīvošanu un vairošanos izplatības areālā” 

Ar noteikumiem ieviests Putnu direktīvas 
1.pielikuma saraksts. Uz šīm sugām attiecināmas 
SBAL 8.1 panta prasības, tajā skaitā pienākums 
izveidot īpaši aizsargājamās teritorijas šo sugu 
aizsardzībai. Ar šo sarakstu ir formāli ieviestas 
Putnu direktīvas prasības, taču atbilstoši likumam 
“Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un arī 
praksē īpaši aizsargājamās teritorijas tiek veidotas 
īpaši aizsargājamajām putnu sugām, kuras 
uzskaitītas Ministru kabineta noteikumos Nr.396 
par īpaši aizsargājamo sugu sarakstu. 

Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumi Nr. 281 „Noteikumi par 
preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums 
videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 
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Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumi Nr. 1055 „Noteikumi par to 
Eiropas Kopienā nozīmīgu dzīvnieku un augu sugu sarakstu, kurām nepieciešama 
aizsardzība, un to dzīvnieku un augu sugu indivīdu sarakstu, kuru ieguvei savvaļā 
var piemērot ierobežotas izmantošanas nosacījumus” 

Noteikumi izdoti ar mērķi ieviest Dzīvotņu 
direktīvas IV un V pielikumu. Noteikumi pieņemti 
pēc tam, kad Eiropas Komisija bija uzsākusi 
pārkāpuma procedūru pret Latviju par nepilnīgu 
Dzīvotņu direktīvas IV un V(a) pielikumu 
transponēšanu Latvijas tiesību aktos.310 Tomēr 
pētījuma autori uzskata, ka šie noteikumi pēc 
būtības nenodrošina Dzīvotņu direktīvas prasības 
attiecībā uz direktīvas IV un V pielikumā norādīto 
sugu aizsardzību, jo atbilstoši MK noteikumiem 
Nr.396 par īpaši aizsargājamo sugu sarakstu 
Latvijā kā īpaši aizsargājamas sugas ir noteiktas 
tikai tās, kuras ir sastopamas Latvijā. Savukārt 
MK noteikumos Nr.1055 par Eiropā nozīmīgām 
sugām uzskaitītās sugas nav klasificētas kā īpaši 
aizsargājamas sugas SBAL 11.panta un citu šā 
likuma panta izpratnē, tas ir, viņu aizsardzības 
statuss nav skaidri saprotams.  

Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr. 1139 „Starptautiskās 
tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas, 
turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtība” 

 

Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr. 260 „Noteikumi par 
starptautiskās tirdzniecības apdraudēta savvaļas dzīvnieka reģistrēšanas valsts 
nodevu” 

 

Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr. 267 „Sugu un biotopu 
aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība” 

 

Ministru kabineta 2010.gada 30.septembra noteikumi Nr. 925 „Sugu un biotopu 
aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības” 

 

Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr. 1165 „Kārtība, kādā 
izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai 
neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju dabā 
(reintrodukcija)” 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Dabas 
aizsardzības pārvalde izsniedz atļaujas izņēmuma 
darbību veikšanai, kā to paredz SBAL 14. un 
18.pants un Medību likuma 3.pants. Tādējādi ar 
noteikumiem ir precizēta procedūra Putnu 
direktīvas 9.panta piemērošanai (attiecībā uz 
nemedījamo putnu iegūšanu) un 11.panta 
piemērošanai (putnu sugu reintrodukcija). Tāpat 
ar noteikumiem tiek ieviestas atsevišķas Dzīvotņu 

310 Lūdzu sk. MK noteikumu Nr.1055 anotāciju. 
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direktīvas prasības (piemēram, Dzīvotņu 
direktīvas 22.pants). 

Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr. 940 „Noteikumi par 
mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī 
mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā izveidojami 
mikroliegumi ārpus īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās, ja kāda no funkcionālajām zonām to 
nenodrošina. Tādējādi mikroliegumi kalpo kā 
instruments sugu un biotopu aizsardzībai papildus 
LĪADT izveidotajai sistēmai. Var uzskatīt, ka arī ar 
šiem noteikumiem ir ieviestas Putnu direktīvas un 
Dzīvotņu direktīvas prasības par īpaši 
aizsargājamo teritoriju noteikšanu. 

Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumi Nr. 325 „Noteikumi par īpaši 
aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu mežā” 

 

Ministru kabineta 2014.gada 9.jūnija noteikumi Nr. 293 „Dabas datu pārvaldības 
sistēmas uzturēšanas, datu aktualizācijas un informācijas aprites kārtība” 

 

Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumi Nr. 353 „Kārtība, kādā zemes 
īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši 
aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem 
būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu 
novēršanai” 

 

Meža likums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr. 228 „Mežam nodarīto 
zaudējumu noteikšanas kārtība” 

 

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu 
ārpus meža” 

 

Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr. 936 „Dabas aizsardzības 
noteikumi meža apsaimniekošanā” 

 

Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumi Nr. 123 „Noteikumi par parku un 
mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu” 

 

Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumi Nr. 601 „Ķemeru nacionālā 
parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

 

Zvejniecības likums Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumi Nr. 188 „Saimnieciskās darbības 
rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas 
kārtība” 

 

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr. 466 „Kārtība, kādā nosaka un 
veic vides sakopšanas darbus, kas kompensē zivju resursiem nodarītos 
zaudējumus” 

 

Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr. 800 „Makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 
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Medību likums Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr. 1165 „Kārtība, kādā 

izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai 
neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju dabā 
(reintrodukcija)” 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Dabas 
aizsardzības pārvalde izsniedz atļaujas izņēmuma 
darbību veikšanai, kā to paredz SBAL 14. un 
18.pants un Medību likuma 3.pants. Tādējādi ar 
noteikumiem ir precizēta procedūra Putnu 
direktīvas 9.panta piemērošanai (attiecībā uz 
nemedījamo putnu iegūšanu) un 11.panta 
piemērošanai (putnu sugu reintrodukcija). Tāpat 
ar noteikumiem tiek ieviestas Dzīvotņu direktīvas 
prasības (piemēram, Dzīvotņu direktīvas 
22.pants). 

Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr. 1482 „Medības 
reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu radīto zaudējumu un nelikumīgi iegūtās 
medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas noteikumi” 

 

Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumi Nr. 421 „Medību noteikumi” Noteikumos precizētas Medību likuma prasības, 
tādējādi ar tiem ir ieviestas arī Putnu direktīvas un 
Dzīvotņu direktīvas prasības attiecībā uz 
medībām. Noteikumu 3.punktā noteiktas 
medījamās sugas un to medību termiņi. Ar to ir 
ieviests Putnu direktīvas 2.pielikums. 
Nepieciešams izvērtēt, vai noteikumos noteiktie 
putnu medību termiņi atbilst Putnu direktīvas 
prasībām. 

Vides aizsardzības 
likums 

Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumi Nr. 213 „Noteikumi par kritērijiem, 
kurus izmanto, novērtējot īpaši aizsargājamām sugām vai īpaši aizsargājamiem 
biotopiem nodarītā kaitējuma ietekmes būtiskumu” 

Noteikumi nosaka kritērijus, kurus izmanto, 
novērtējot īpaši aizsargājamām sugām vai īpaši 
aizsargājamiem biotopiem nodarītā kaitējuma 
ietekmes būtiskumu salīdzinājumā ar 
pamatstāvokli. Ar noteikumiem ieviestas 
Atbildības direktīvas I pielikuma normas. 

Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumi Nr. 281 „Noteikumi par 
preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums 
videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 

Noteikumi paredz kārtību videi nodarītā kaitējuma 
novērtēšanai, kā arī preventīvo un sanācijas 
pasākuma organizēšanas kārtībai un to izmaksu 
noteikšanai. Ar noteikumiem tostarp ieviestas 
Atbildības direktīvas II pielikuma un VI pielikuma 
normas. 

Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumi Nr. 568 „Kārtība, kādā 
noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par mehānisko 
transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas 
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši 
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aizsargājamā dabas teritorijā” 
Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumi Nr. 511 „Dabas pieminekļiem 
nodarītā kaitējuma novērtēšanas un sanācijas pasākumu izmaksu aprēķināšanas 
kārtība” 

 

Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumi Nr. 1059 „Noteikumi par 
atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību” 

 

Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumi Nr. 158 „Noteikumi par 
prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu 
reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 

 

Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumi Nr. 175 „Noteikumi par 
nacionālajiem vides indikatoriem” 

 

Likums „Par ietekmes 
uz vidi novērtējumu” 

Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams 
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 

 

Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumi Nr. 689 „Noteikumi par valsts 
nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu” 

 

Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr. 300 „Kārtība, kādā novērtējama 
ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)” 

 

Ministru kabineta 2015.gada 13. janvāra noteikumi Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē 
paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 

 

Ministru kabineta 2015.gada 27. janvāra noteikumi Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts 
vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 

 

Jūras vides 
aizsardzības un 
pārvaldības likums 

Ministru kabineta 2010.gada 23.novembra noteikumi Nr. 1071 „Prasības jūras vides 
stāvokļa novērtējumam, laba jūras vides stāvokļa noteikšanai un jūras vides mērķu 
izstrādei” 

 

Teritorijas attīstības 
plānošanas likums  

Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 

Noteikumi satur 12.nodaļu “Ainavu aizsardzība un 
plānošana”, kas paredz, ka teritorijas plānojumā 
vai lokālplānojumā var noteikt ainaviski vērtīgās 
teritorijas, kuras attēlo grafiskajā daļā. Ar šā 
regulējuma palīdzību ir iespējams efektīvāk izpildīt 
Dzīvotņu direktīvas 10.panta prasības.  

 Ministru kabineta 2006.gada 18 jūlija noteikumi Nr. 594 „Noteikumi par kritērijiem, 
pēc kuriem nosakāmi kompensējošie pasākumi Eiropas nozīmes aizsargājamo 
dabas teritoriju (Natura 2000) tīklam, to piemērošanas kārtību un prasībām 
ilgtermiņa monitoringa plāna izstrādei un ieviešanai” 

Noteikumi pieņemti, lai ieviestu Dzīvotņu 
direktīvas 6.panta 4.punkta prasības, kas prasa 
izveido sistēmu, kuras ietvaros tiek noteikti 
kompensējošie pasākumi Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) 
tīklam. 

Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumi Nr. 17 „Noteikumi par 
aizsargājamām jūras teritorijām” 

 

Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas Noteikumi paredz gan noteikumus, kas 
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teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” piemērojami visās aizsargājamajās teritorijās 

(1.nodaļa), gan arī noteikumus, kas piemērojami 
katrai no aizsargājamo teritoriju kategorijām (2. – 
8.nodaļa). Tādējādi ar šiem noteikumiem ir 
ieviestas Putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas 
prasības attiecībā uz aizsardzības režīmu, kurš 
ievērojams īpaši aizsargājamajās teritorijās. 

Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 300 „Kārtība, kādā 
novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
(Natura 2000)” 

Noteikumi izdoti, lai ieviestu Dzīvotņu direktīvas 
6.panta 3.punkta un 4.punkta prasības, kas uzliek 
par pienākumu dalībvalstīm novērtēt paredzēto 
darbību ietekmi uz Natura 2000 teritoriju un prasa 
paredzēt kompensējošos pasākumus, ja 
paredzētā darbība negatīvi ietekmē Natura 2000. 

Lauksaimniecības un 
lauku attīstības likums 

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr. 126 “Tiešo maksājumu 
piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 
 

Kompensācija par ierobežojumiem sakarā ar 
dabas vērtībām. 

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi “Noteikumi par valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un 
lauku ainavas uzlabošanai 2014. – 2020.gada plānošanas periodā” 
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2.pielikums  

 

2.pielikums. Dzīvotņu direktīvas un Latvijas tiesiskā regulējuma atbilstības tabula 

Dzīvotņu direktīva Latvijas tiesiskais regulējums Piezīmes par atbilstību 
 

1.pants 
Šajā direktīvā: 
a) aizsardzība ir tādu pasākumu kopums, kas 
vajadzīgi, lai saglabātu vai atjaunotu dabisko 
dzīvotni un savvaļas faunas un floras sugu 
populācijas tiem labvēlīgā stāvoklī, kā definēts e) un 
i) punktā; 

SBAL 
7.pants. Sugu un biotopu labvēlīgas aizsardzības 
statuss 
(1) Sugu un biotopu aizsardzība ir populāciju un 
biotopu saglabāšanai vai atjaunošanai optimālā 
stāvoklī nepieciešamais pasākumu kopums. 

Atbilst, nav ieviesta pilnīgi precīzi 

b) dabiska dzīvotne ir pilnībā vai daļēji dabiskas 
sauszemes vai ūdens platības, ko raksturo 
ģeogrāfiskas, abiotiskas un biotiskas iezīmes; 
 

SBAL 
1.pants. Likumā lietotie termini 
Likumā ir lietoti šādi termini: 
1) biotopi — dabiskas vai daļēji dabiskas izcelsmes 
sauszemes vai ūdens teritorijas, ko raksturo noteiktas 
ģeogrāfiskas, abiotiskas un biotiskas pazīmes; 
2) dzīvotne — noteiktu specifisku abiotisku un 
biotisku faktoru kopums teritorijā, kurā suga eksistē 
ikvienā tās bioloģiskā cikla posmā; 

Atbilst 

c) Kopienā nozīmīgu dabisko dzīvotņu veidi ir tie, 
kam 2. pantā minētajā teritorijā: 
i) draud izzušana to dabiskās izplatības areālā 
vai 
ii) ir mazs dabiskās izplatības areāls to izplatības 
samazināšanās dēļ vai ļoti nelielās teritorijas dēļ, 
vai 
iii) sniegt precīzus piemērus par tipiskām iezīmēm, 
kas piemīt vienam vai vairākiem no turpmāk 
uzskaitītajiem deviņiem bioģeogrāfiskiem reģioniem: 
Alpu, Atlantijas, Melnās jūras, boreālajam, 
kontinentālajam, makronēziskajam, Vidusjūras, 
panoniskajam un stepes reģionam. 
Šādi dzīvotņu veidi ir uzskaitīti vai var tikt uzskaitīti I 
pielikumā; 

SBAL 
3.1 pants. Eiropas Savienības nozīmes dzīvotnes 
un sugas 
(1) Dabisko dzīvotņu veidi ir Eiropas Savienībā 
nozīmīgi, ja tie atbilst vismaz vienai no šādām 
pazīmēm: 
1) dzīvotnei draud izzušana tās dabiskās izplatības 
areālā; 
2) dzīvotnei ir mazs dabiskās izplatības areāls tās 
izplatības samazināšanās dēļ vai ļoti nelielās 
teritorijas dēļ; 
3) dzīvotne izcili raksturo vienu vai vairākus 
bioģeogrāfiskos rajonus: Alpu, Atlantijas, Melnās 
jūras, boreālo, kontinentālo, makronēzisko, 
Vidusjūras, panonisko vai stepes reģionu. 

Atbilst 
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d) prioritārie dabisko dzīvotņu veidi ir dabisko 
dzīvotņu veidi, kuriem draud izzušana un kuri 
atrodas 2. pantā minētajā teritorijā, un par kuru 
saglabāšanu Kopiena ir īpaši atbildīga, ņemot vērā 
šo dzīvotņu dabiskās izplatības areāla proporciju, 
kas ietilpst 2. pantā minētajā teritorijā; šie prioritārie 
dabisko dzīvotņu veidi I pielikumā ir atzīmēti ar 
zvaigznīti *; 

SBAL 
3.1 pants. Eiropas Savienības nozīmes dzīvotnes 
un sugas 
(2) Prioritārie dabisko dzīvotņu veidi ir tādi dabisko 
dzīvotņu veidi, kuriem draud izzušana un par kuru 
saglabāšanu Eiropas Savienība ir īpaši atbildīga, 
ņemot vērā šo dzīvotņu dabiskās izplatības areāla 
proporciju Eiropas Savienības teritorijā. 

Atbilst 

e) dabiskas dzīvotnes aizsardzības statuss ir uz 
dabisku dzīvotni un tam raksturīgajām sugām 
iedarbojošos ietekmju kopums, kas ilgtermiņā var 
ietekmēt šī dzīvotnes dabisko izplatību, struktūru un 
funkcijas, kā arī tam raksturīgo sugu ilglaicīgas 
izdzīvošanas iespējas 2. pantā minētajā teritorijā. 
Dabiskas dzīvotnes aizsardzības statusu uzskata 
par labvēlīgu, ja: 
— tās dabiskās izplatības areāls un teritorijas, ko tā 
aizņem šā areāla robežās, ir stabilas vai paplašinās 
un 
— pastāv un, iespējams, ka arī tuvākajā laikā 
pastāvēs dzīvotnei raksturīgā struktūra un funkcijas, 
kas vajadzīgas tā ilglaicīgai uzturēšanai, un 
— tam raksturīgo sugu aizsardzības statuss ir 
labvēlīgs, kā noteikts i) punktā; 

SBAL 
7.pants. Sugu un biotopu labvēlīgas aizsardzības 
statuss 
(3) Biotopa aizsardzības uzdevums ir nodrošināt tādu 
faktoru kopumu, kas labvēlīgi ietekmē biotopu un tam 
raksturīgās sugas un veicina biotopa dabisko 
izplatību, struktūru un funkcijas, kā arī tam raksturīgo 
sugu izdzīvošanu ilgā laikposmā. Biotopa aizsardzība 
tiek uzskatīta par labvēlīgu, ja: 
1) tā dabiskais izplatības areāls un platības, kur tas 
atrodams, ir stabilas vai paplašinās; 
2) tam ir raksturīgā struktūra un funkcijas, kas 
nepieciešamas biotopa ilgstošai eksistencei, un 
paredzams, ka tās pastāvēs tuvākajā nākotnē; 
3) ir nodrošināta labvēlīga tam raksturīgo sugu 
aizsardzība. 

Atbilst 

f) sugas dzīvotne ir vide, ko raksturo konkrēti 
abiotiski un biotiski faktori un kur konkrētās sugas 
īpatņi dzīvo visos to bioloģiskā cikla posmos; 

SBAL 
1.pants. Likumā lietotie termini 
Likumā ir lietoti šādi termini: 
[..] 
2) dzīvotne — noteiktu specifisku abiotisku un 
biotisku faktoru kopums teritorijā, kurā suga eksistē 
ikvienā tās bioloģiskā cikla posmā; 

Atbilst 
 

g) Kopienā nozīmīgas sugas ir sugas, kas 2. pantā 
minētajā teritorijā ir: 
i) apdraudētas, izņemot tās sugas, kurām minētajā 
teritorijā ir dabiskās izplatības areāla galējā robeža 
un kas nav apdraudētas vai jutīgas rietumu 
palearktiskajā rajonā, vai 
ii) jutīgas, t.i., kas tuvākajā laikā varētu kļūt par 
apdraudētām sugām, ja turpināsies apdraudētību 

SBAL 
3.1 pants. Eiropas Savienības nozīmes dzīvotnes 
un sugas 
(3) Sugas ir Eiropas Savienībā nozīmīgas, ja tās 
atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm: 
1) tās ir apdraudētas (izņemot sugas, kurām minētajā 
teritorijā ir dabiskās izplatības areāla galējā robeža un 
kuras nav apdraudētas vai jutīgas rietumu 

Atbilst 
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veicinošu faktoru ietekme, vai 
iii) retas, t.i., tās pārstāv nelielas populācijas, kas 
pašlaik nav ne apdraudētas, ne jutīgas, taču tomēr ir 
zināms risks par tādām kļūt. Šo sugu īpatņi atrodami 
ierobežotos ģeogrāfiskos apgabalos vai nelielā 
skaitā ir izkliedēti plašākā apgabalā, vai 
iv) endēmas un kam vajadzīga īpaša uzmanība, 
kuras iemesls ir dzīvotnes īpatnības un/vai šo sugu 
izmantošanas iespējamā ietekme uz dzīvotni, un/vai 
šo sugu izmantošanas iespējamā ietekme uz 
dzīvotnes aizsardzības statusu. 
Šādas sugas ir uzskaitītas vai var tikt uzskaitītas II 
pielikumā un/vai IV vai V pielikumā; 

palearktiskajā rajonā); 
2) tās ir jutīgas sugas, kas tuvākajā laikā varētu kļūt 
par apdraudētām sugām, ja turpināsies apdraudošo 
faktoru ietekme; 
3) tās ir retas sugas, kas pārstāv nelielas populācijas, 
kuras nav apdraudētas vai jutīgas, tomēr var par 
tādām kļūt. Šo sugu īpatņi atrodami ierobežotos 
ģeogrāfiskos apgabalos vai nelielā skaitā ir izkliedēti 
plašākā apgabalā; 
4) tās ir endēmas sugas, kam vajadzīga īpaša 
uzmanība, kuras pamats ir dzīvotnes īpatnības vai šo 
sugu izmantošanas iespējamā ietekme uz dzīvotni vai 
uz dzīvotnes aizsardzības statusu. 

h) prioritārās sugas ir sugas, kuras minētas g) 
punkta i) apakšpunktā un par kuru saglabāšanu 
Kopiena ir īpaši atbildīga, ņemot vērā šo sugu 
dabiskās izplatības areāla proporciju, kas ietilpst 2. 
pantā minētajā teritorijā; šīs prioritārās sugas II 
pielikumā ir atzīmētas ar zvaigznīti *; 

SBAL 
3.1 pants. Eiropas Savienības nozīmes dzīvotnes 
un sugas 
(4) Prioritārās sugas ir tādas sugas, par kuru 
saglabāšanu Eiropas Savienība ir īpaši atbildīga, 
ņemot vērā šo sugu dabiskās izplatības areāla 
proporciju Eiropas Savienības teritorijā. 

Atbilst 
 

i) sugas aizsardzības statuss ir uz attiecīgo sugu 
iedarbojošos ietekmju kopums, kas ilgtermiņā var 
ietekmēt šīs sugas populāciju izplatību un skaitlisko 
daudzumu 2. pantā minētajā teritorijā; 
Aizsardzības statusu uzskata par labvēlīgu, ja: 
— attiecīgo sugu populācijas dinamikas dati liecina, 
ka ilgtermiņā suga sevi atražo un ir dzīvotspējīga 
konkrētās dabiskās dzīvotnes sastāvdaļa, 
— sugas dabiskās izplatības areāls nav 
samazinājies, un šķiet, ka tas nemazināsies arī 
tuvākajā laikā, un 
— dzīvotne ir un šķiet, ka arī turpmāk būs pietiekami 
plašs tās populāciju ilglaicīgai uzturēšanai; 
 

SBAL 
7.pants. Sugu un biotopu labvēlīgas aizsardzības 
statuss 
(2) Sugas aizsardzības uzdevums ir nodrošināt 
apstākļus, kas labvēlīgi ietekmē sugu un veicina 
optimālu tās populāciju izplatību un īpatņu skaitu 
populācijās. Sugas aizsardzība tiek uzskatīta par 
labvēlīgu, ja tās: 
 
1) populācijas dinamikas dati rāda, ka suga ilgstoši 
nodrošina savu eksistenci kā raksturīgā biotopa 
dzīvotspējīga sastāvdaļa; 
 
2) dabiskais izplatības areāls nesamazinās un nav 
paredzams, ka tas samazināsies tuvākajā nākotnē; 
 
3) dzīvotņu izmēri ir pietiekami lieli un, iespējams, tādi 
saglabāsies, lai ilgstoši nodrošinātu optimālu īpatņu 
skaitu populācijās. 

Atbilst 
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j) teritorija ir ģeogrāfiski definēts apgabals ar skaidri 
noteiktu platību; 
 

 Atbilst (ieviests, nosakot mikroliegumus un īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas kā precīzi 
definētas teritorijas) 

k) Kopienā nozīmīga teritorija ir teritorija, kas 
attiecīgajā bioģeogrāfiskajā rajonā vai rajonos 
būtiski sekmē I pielikumā minēta dabiskas dzīvotnes 
veida vai II pielikumā minētu sugu labvēlīga 
aizsardzības statusa saglabāšanu vai atjaunošanu 
un var arī būtiski veicināt 3. pantā minētā Natura 
2000 tīkla vienotību, un/vai būtiski sekmē 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu attiecīgajā 
bioģeogrāfiskajā rajonā vai rajonos. 
Attiecībā uz faunas sugām ar plašu izplatības areālu 
Kopienā nozīmīgas teritorijas ir šādu sugu dabiskās 
izplatības areālu vietas, kam piemīt fizikālie vai 
bioloģiskie faktori, kuri ir svarīgi, lai minēto sugu 
īpatņi varētu dzīvot un vairoties; 
 

LĪADT 
43.pants. Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas 
teritorijas 
(1) Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas 
(Natura 2000) ir vienots Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju tīkls. Tajā ietilpst īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, kuras ir Eiropas 
Savienībā nozīmīgas un attiecīgajā bioģeogrāfiskajā 
rajonā vai rajonos būtiski sekmē īpaši aizsargājamiem 
biotopu veidiem vai īpaši aizsargājamām sugām 
labvēlīga aizsardzības statusa saglabāšanu vai 
atjaunošanu, var būtiski veicināt Natura 2000 tīkla 
vienotību, kā arī būtiski sekmē bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu attiecīgajā 
bioģeogrāfiskajā rajonā vai rajonos. Šajās teritorijās 
piemēro nepieciešamos aizsardzības pasākumus, lai 
saglabātu vai atjaunotu labvēlīgu aizsardzības statusu 
tiem biotopiem un sugu populācijām, kuru dēļ 
attiecīgā teritorija ir izveidota. Dzīvnieku sugām ar 
plašu izplatības areālu aizsardzība tiek nodrošināta 
tajās Natura 2000 teritorijās, kurām piemīt fizikālie un 
bioloģiskie faktori, kuri svarīgi, lai minēto sugu īpatņi 
varētu dzīvot un vairoties. 

Atbilst 

l) īpaši aizsargājama dabas teritorija ir Kopienā 
nozīmīga teritorija, ko dalībvalstis nosaka ar 
normatīvu vai administratīvu aktu un/vai līgumu un 
kur piemēro vajadzīgos aizsardzības pasākumus, lai 
saglabātu vai atjaunotu labvēlīgu aizsardzības 
statusu tām dabiskajām dzīvotnēm un/vai sugu 
populācijai, kuru dēļ attiecīgā teritorija ir noteikta; 

LĪADT 
II nodaļa 
AIZSARGĀJAMO TERITORIJU KATEGORIJAS 
 

Atbilst 

m) īpatnis ir dzīvs vai nedzīvs IV pielikumā un V 
pielikumā uzskaitītas sugas dzīvnieks vai augs, tā 
daļa vai atvasinājums, kā arī pārējās preces, kuras 
pavaddokumentā, uz iepakojuma vai marķējuma vai 
etiķetes, vai jebkuros citos apstākļos norādītas kā 
minēto sugu dzīvnieku vai augu daļas vai 

SBAL 
1.pants. Likumā lietotie termini 
Likumā ir lietoti šādi termini: 
21) indivīds — dzīvs dzīvnieks, kā arī nedzīvs 
dzīvnieks, augs, ķērpis vai tā daļa, vai izstrādājums, 
kura pavaddokumentā, marķējumā, uz iepakojuma vai 

Atbilst 
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atvasinājumi; 
 

etiķetes norādīts, ka tas satur auga, ķērpja vai 
nedzīva dzīvnieka daļu; 

n) komiteja ir saskaņā ar 20. pantu izveidota 
komiteja. 

 Nav ieviešams 

2.pants 
1.  Šīs direktīvas mērķis ir sekmēt bioloģisko 
daudzveidību, aizsargājot dabiskās dzīvotnes un 
savvaļas faunu un floru Eiropā esošajā dalībvalstu 
teritorijā, uz kuru attiecas Līgums. 
 
2.  Pasākumus, ko veic saskaņā ar šo direktīvu, 
izstrādā tā, lai saglabātu vai atjaunotu to dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras sugu 
labvēlīgu aizsardzības statusu, kas ir Kopienā 
nozīmīgas. 
 
3.  Veicot pasākumus saskaņā ar šo direktīvu, ņem 
vērā ekonomiskās, sociālās un kultūras prasības, kā 
arī reģionālās un vietējās īpatnības. 

 Nav ieviešams 
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3.pants  
1.  Izveido saskaņotu Eiropas ekoloģisko tīklu, kurā 
apvienotas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un 
kura nosaukums ir Natura 2000. Šo tīklu, ko veido I 
pielikumā uzskaitīto dabisko dzīvotņu veidu un II 
pielikumā uzskaitīto sugu dzīvotņu teritorijas, 
izmanto, lai minētos dabisko dzīvotņu veidus un 
sugu dzīvotnes saglabātu vai attiecīgā gadījumā 
atjaunotu to labvēlīgo aizsardzības statusu dabiskās 
izplatības areālā. 
Natura 2000 tīkls iekļauj īpaši aizsargājamās 
teritorijas, ko dalībvalstis klasificējušas, ievērojot 
Direktīvu 79/409/EEK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LĪADT  
43.pants. Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas 
teritorijas 
(1) Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas 
(Natura 2000) ir vienots Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju tīkls. Tajā ietilpst īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, kuras ir Eiropas 
Savienībā nozīmīgas un attiecīgajā bioģeogrāfiskajā 
rajonā vai rajonos būtiski sekmē īpaši aizsargājamiem 
biotopu veidiem vai īpaši aizsargājamām sugām 
labvēlīga aizsardzības statusa saglabāšanu vai 
atjaunošanu, var būtiski veicināt Natura 2000 tīkla 
vienotību, kā arī būtiski sekmē bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu attiecīgajā 
bioģeogrāfiskajā rajonā vai rajonos. Šajās teritorijās 
piemēro nepieciešamos aizsardzības pasākumus, lai 
saglabātu vai atjaunotu labvēlīgu aizsardzības statusu 
tiem biotopiem un sugu populācijām, kuru dēļ 
attiecīgā teritorija ir izveidota. Dzīvnieku sugām ar 
plašu izplatības areālu aizsardzība tiek nodrošināta 
tajās Natura 2000 teritorijās, kurām piemīt fizikālie un 
bioloģiskie faktori, kuri svarīgi, lai minēto sugu īpatņi 
varētu dzīvot un vairoties. 
(2) Ministru kabinets nosaka kritērijus Eiropas 
nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) 
izveidošanai Latvijā (turpmāk — kritēriji). Eiropas 
nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) 
sarakstu, kurā iekļautas visas kritērijiem atbilstošās 
aizsargājamās teritorijas un mikroliegumi, nosaka šā 
likuma pielikums. Dabas aizsardzības pārvalde 
sagatavo nepieciešamo informāciju sabiedrībai un 
Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes 
aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000) 
Latvijā. 
(3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija izstrādā priekšlikumus jaunu, kritērijiem 
atbilstošu aizsargājamo teritoriju izveidošanai, 
aizsargājamās teritorijas kategorijas maiņai vai robežu 
grozījumiem gadījumos, kad Eiropas nozīmes 

Atbilst 
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aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000) nav 
nodrošināts pietiekams aizsardzības režīms. 
(4) Paredzētajai darbībai vai plānošanas dokumentam 
(izņemot aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības 
plānus un tajos paredzētās darbības, kas 
nepieciešamas īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu, 
ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu 
dzīvotņu vai īpaši aizsargājamo biotopu 
apsaimniekošanai vai atjaunošanai, kā arī 
aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānos 
paredzētu publiski pieejamu dabas tūrisma un izziņas 
infrastruktūras objektu ierīkošanai), kas atsevišķi vai 
kopā ar citu paredzēto darbību vai plānošanas 
dokumentu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), veic 
ietekmes uz vidi novērtējumu. 
(5) Paredzēto darbību atļauj veikt vai plānošanas 
dokumentu īstenot, ja tas negatīvi neietekmē Eiropas 
nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 
2000) ekoloģiskās funkcijas, integritāti un nav 
pretrunā ar tās izveidošanas un aizsardzības 
mērķiem. 
(6) Ja paredzētā darbība vai plānošanas dokumenta 
īstenošana negatīvi ietekmē Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), darbību 
atļauj veikt vai dokumentu īstenot tikai tādos 
gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums un 
nepieciešams sabiedrībai nozīmīgu interešu, arī 
sociālo vai ekonomisko interešu, apmierināšanai. 
(7) Ja Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā 
(Natura 2000) ir sastopamas Sugu un biotopu 
aizsardzības likumam pakārtotajā normatīvajā aktā 
noteiktās Latvijā sastopamās Eiropas Savienības 
prioritārās sugas vai biotopi, paredzēto darbību atļauj 
veikt vai plānošanas dokumentu īstenot tikai tādos 
gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums un 
nepieciešams sabiedrības veselības aizsardzības, 
sabiedrības drošības vai vides aizsardzības interesēs. 
(8) Šā panta septītajā daļā noteiktajā gadījumā 
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2.  Dalībvalsts iesaistīšanās Natura 2000 tīkla 
izveidē ir proporcionāla tam, kādā mērā tās teritorijā 
ir pārstāvēti 1.punktā minētie dabisko dzīvotņu veidi 
un sugu dzīvotnes. Tāpēc dalībvalstis saskaņā ar 
4.pantu nosaka īpaši aizsargājamas dabas 
teritorijas, ņemot vērā 1. punktā izklāstītos mērķus. 
 
 
 
3. Ja dalībvalstis to uzskata par vajadzīgu, tās 
cenšas uzlabot Natura 2000 tīkla ekoloģisko 
vienotību, saglabājot un attiecīgā gadījumā veidojot 
ainavas iezīmes, kas ir būtiski svarīgas savvaļas 
faunai un florai, kā minēts 10.pantā. 

paredzēto darbību var atļaut veikt vai plānošanas 
dokumentu īstenot arī tad, kad tas nepieciešams citu 
sabiedrībai sevišķi svarīgu interešu apmierināšanai, ja 
ir saņemts atzinums no Eiropas Komisijas. 
(9) Šā panta sestajā, septītajā un astotajā daļā 
minētajos gadījumos nosaka kompensējošos 
pasākumus Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas 
teritoriju (Natura 2000) tīklam. 
(10) Ja pēc atbildīgā nozares ministra priekšlikuma 
Ministru kabinets ir pieņēmis rīkojumu par to, ka 
paredzētā darbība nepieciešama sabiedrībai 
nozīmīgu interešu apmierināšanai, aizsargājamo 
teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošos 
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām piemēro šā 
panta ceturtās, piektās, sestās vai septītās, astotās un 
devītās daļas nosacījumus. 
 
MK noteikumi Nr.153 par ES prioritārajām sugām; 
MK noteikumi Nr. 421 par biotopu sarakstu; MK 
noteikumi Nr. 396 par īpaši aizsargājamo sugu 
sarakstu. 
 
LĪADT  
43.pants. Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas 
teritorijas 
 
MK noteikumi Nr.199 par Natura 2000 kritērijiem. 
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4.pants 
1. Pamatojoties uz III pielikumā (1.posms) 
izklāstītajiem kritērijiem un attiecīgo zinātnisko 
informāciju, katra dalībvalsts piedāvā teritoriju 
sarakstu, tajā norādot, kuri I pielikuma dabisko 
dzīvotņu veidi un kuras II pielikuma sugas, kas ir 
vietējās sugas tās teritorijā, sastopamas minētajās 
teritorijās. Attiecībā uz dzīvnieku sugām ar plašu 
izplatības areālu šīs teritorijas ir minēto sugu 
dabiskās izplatības areālu vietas, kurām raksturīgie 
fizikālie vai bioloģiskie faktori ir svarīgi, lai šo sugu 
īpatņi varētu dzīvot un vairoties. Attiecībā uz ūdens 
dzīvnieku sugām ar plašu izplatības areālu šādas 
teritorijas ierosina paredzēt vienīgi tad, ja iespējams 
skaidri noteikt vietu, kurai raksturīgie fizikālie un 
bioloģiskie faktori ir svarīgi, lai minēto sugu īpatņi 
varētu dzīvot un vairoties. Attiecīgā gadījumā 
dalībvalstis ierosina pielāgot sarakstu, ņemot vērā 
11. pantā minēto uzraudzības pasākumu rezultātus. 
Trīs gados pēc šīs direktīvas izziņošanas sarakstu 
nosūta Komisijai, pievienojot informāciju par katru no 
teritorijām. Šajā informācijā iekļauj teritorijas karti, 
nosaukumu, atrašanās vietu, platību un datus, kas 
izriet no III pielikumā (1. posms) noteikto kritēriju 
piemērošanas un ko iesniedz formā, kuru Komisija 
nosaka saskaņā ar 21. pantā paredzēto procedūru. 
 
2. Pamatojoties uz III pielikumā (2.posms) 
izklāstītajiem kritērijiem un ņemot vērā gan 
dalījumu bioģeogrāfiskajos rajonos, kas minēti 1. 
panta c) punkta iii) apakšpunktā, gan visu 2. panta 
1. punktā minēto teritoriju, Komisija pēc vienošanās 
ar katru dalībvalsti sagatavo Kopienā nozīmīgo 
teritoriju saraksta projektu, kura pamatā ir 
dalībvalstu saraksti un kurā norāda teritorijas, kur 
sastopami viens vai vairāki prioritārie dabisko 
dzīvotņu veidi vai prioritārās sugas. 
 
Dalībvalstis, kurās teritorijas ar vienu vai vairākiem 

LĪADT  
III nodaļa 
AIZSARGĀJAMO TERITORIJU IZVEIDOŠANAS 
KĀRTĪBA 
 
40.pants. Aizsargājamo teritoriju statusa 
likvidēšana 
(1) Aizsargājamās teritorijas statusu var likvidēt tikai 
tad, ja zudusi aizsargājamās teritorijas vērtība. 
(2) Atzinumu par aizsargājamās teritorijas statusa 
likvidēšanas pamatotību dod Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija tikai pēc tam, kad 
saņemts ekspertu slēdziens. 
(3) Lēmumu par aizsargājamās teritorijas statusa 
likvidēšanu, pamatojoties uz šo atzinumu, pieņem 
valsts institūcija, kura pieņēmusi lēmumu par 
attiecīgās aizsargājamās teritorijas izveidošanu. 
 
43.pants. Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas 
teritorijas 
(1) Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas 
(Natura 2000) ir vienots Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju tīkls. Tajā ietilpst īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, kuras ir Eiropas 
Savienībā nozīmīgas un attiecīgajā bioģeogrāfiskajā 
rajonā vai rajonos būtiski sekmē īpaši aizsargājamiem 
biotopu veidiem vai īpaši aizsargājamām sugām 
labvēlīga aizsardzības statusa saglabāšanu vai 
atjaunošanu, var būtiski veicināt Natura 2000 tīkla 
vienotību, kā arī būtiski sekmē bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu attiecīgajā 
bioģeogrāfiskajā rajonā vai rajonos. Šajās teritorijās 
piemēro nepieciešamos aizsardzības pasākumus, lai 
saglabātu vai atjaunotu labvēlīgu aizsardzības statusu 
tiem biotopiem un sugu populācijām, kuru dēļ 
attiecīgā teritorija ir izveidota. Dzīvnieku sugām ar 
plašu izplatības areālu aizsardzība tiek nodrošināta 
tajās Natura 2000 teritorijās, kurām piemīt fizikālie un 
bioloģiskie faktori, kuri svarīgi, lai minēto sugu īpatņi 

Atbilst, precizējami MK noteikumi Nr.199 par 
Natura 2000 kritērijiem  
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prioritārajiem dabisko dzīvotņu veidiem un 
prioritārajām sugām veido vairāk nekā 5 % no valsts 
teritorijas, pēc vienošanās ar Komisiju var prasīt 
elastīgāku III pielikumā (2. posms) uzskaitīto kritēriju 
piemērošanu, izraugoties visas Kopienā nozīmīgās 
teritorijas, kas ir šajā valstī. 
Kopienā nozīmīgo izraudzīto teritoriju sarakstu, kurā 
norādītas vietas, kur atrodams viens vai vairāki 
prioritārie dabisko dzīvotņu veidi vai prioritārās 
sugas, pieņem Komisija saskaņā ar 21. pantā 
paredzēto procedūru. 
 
3.  Sarakstu, kas minēts 2. punktā, izveido sešos 
gados pēc šīs direktīvas izziņošanas. 
 
4.  Tiklīdz Kopienā nozīmīga teritorija ir apstiprināta 
saskaņā ar 2.punktā paredzēto procedūru, attiecīgā 
dalībvalsts cik vien iespējams īsā laikā, bet ne vēlāk 
kā sešos gados piešķir minētajai teritorijai īpaši 
aizsargājamas dabas teritorijas statusu, nosakot 
prioritātes saskaņā ar attiecīgo teritoriju nozīmīgumu 
I pielikuma dabisko dzīvotņu veidu vai II pielikuma 
sugu saglabāšanā vai atjaunošanā tām labvēlīgā 
aizsardzības statusā un teritoriju nozīmīgumu Natura 
2000 tīkla vienotībā, kā arī saskaņā ar 
noplicināšanās vai bojā ejas draudiem, kam 
pakļautas šīs teritorijas. 
 
5. Tiklīdz teritoriju iekļauj 2.punkta trešajā daļā 
minētajā sarakstā, uz to attiecas 6.panta 2., 3. un 
4.punkts. 

varētu dzīvot un vairoties. 
(2) Ministru kabinets nosaka kritērijus Eiropas 
nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) 
izveidošanai Latvijā (turpmāk — kritēriji). Eiropas 
nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) 
sarakstu, kurā iekļautas visas kritērijiem atbilstošās 
aizsargājamās teritorijas un mikroliegumi, nosaka šā 
likuma pielikums. Dabas aizsardzības pārvalde 
sagatavo nepieciešamo informāciju sabiedrībai un 
Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes 
aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000) 
Latvijā. 
(3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija izstrādā priekšlikumus jaunu, kritērijiem 
atbilstošu aizsargājamo teritoriju izveidošanai, 
aizsargājamās teritorijas kategorijas maiņai vai robežu 
grozījumiem gadījumos, kad Eiropas nozīmes 
aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000) nav 
nodrošināts pietiekams aizsardzības režīms. 
(4) Paredzētajai darbībai vai plānošanas dokumentam 
(izņemot aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības 
plānus un tajos paredzētās darbības, kas 
nepieciešamas īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu, 
ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu 
dzīvotņu vai īpaši aizsargājamo biotopu 
apsaimniekošanai vai atjaunošanai, kā arī 
aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānos 
paredzētu publiski pieejamu dabas tūrisma un izziņas 
infrastruktūras objektu ierīkošanai), kas atsevišķi vai 
kopā ar citu paredzēto darbību vai plānošanas 
dokumentu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), veic 
ietekmes uz vidi novērtējumu. 
(5) Paredzēto darbību atļauj veikt vai plānošanas 
dokumentu īstenot, ja tas negatīvi neietekmē Eiropas 
nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 
2000) ekoloģiskās funkcijas, integritāti un nav 
pretrunā ar tās izveidošanas un aizsardzības 
mērķiem. 
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(6) Ja paredzētā darbība vai plānošanas dokumenta 
īstenošana negatīvi ietekmē Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), darbību 
atļauj veikt vai dokumentu īstenot tikai tādos 
gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums un 
nepieciešams sabiedrībai nozīmīgu interešu, arī 
sociālo vai ekonomisko interešu, apmierināšanai. 
(7) Ja Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā 
(Natura 2000) ir sastopamas Sugu un biotopu 
aizsardzības likumam pakārtotajā normatīvajā aktā 
noteiktās Latvijā sastopamās Eiropas Savienības 
prioritārās sugas vai biotopi, paredzēto darbību atļauj 
veikt vai plānošanas dokumentu īstenot tikai tādos 
gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums un 
nepieciešams sabiedrības veselības aizsardzības, 
sabiedrības drošības vai vides aizsardzības interesēs. 
(8) Šā panta septītajā daļā noteiktajā gadījumā 
paredzēto darbību var atļaut veikt vai plānošanas 
dokumentu īstenot arī tad, kad tas nepieciešams citu 
sabiedrībai sevišķi svarīgu interešu apmierināšanai, ja 
ir saņemts atzinums no Eiropas Komisijas. 
(9) Šā panta sestajā, septītajā un astotajā daļā 
minētajos gadījumos nosaka kompensējošos 
pasākumus Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas 
teritoriju (Natura 2000) tīklam. 
(10) Ja pēc atbildīgā nozares ministra priekšlikuma 
Ministru kabinets ir pieņēmis rīkojumu par to, ka 
paredzētā darbība nepieciešama sabiedrībai 
nozīmīgu interešu apmierināšanai, aizsargājamo 
teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošos 
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām piemēro šā 
panta ceturtās, piektās, sestās vai septītās, astotās un 
devītās daļas nosacījumus. 
 
SBAL  
1.pants. Likumā lietotie termini 
Likumā ir lietoti šādi termini: 
[..] 
3) mikroliegums — teritorija, ko nosaka, lai 
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nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa 
aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās, ja kāda no funkcionālajām zonām to 
nenodrošina; 
 
8.pants. Īpaši aizsargājamo sugu, biotopu un 
migrējošo putnu sugu aizsardzība  
(2) Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīgas 
aizsardzības nodrošināšanai to dzīvotnēs var noteikt 
mikroliegumus atbilstoši mikroliegumu izveidošanas 
kārtībai.  
 
MK  noteikumi Nr. 940 par mikroliegumiem 
 
MK noteikumi Nr. 153 par ES prioritārajām sugām 
 
MK noteikumi Nr. 199 par Natura 2000 kritērijiem. 

5.pants 
1.  Izņēmuma gadījumā, kad Komisija konstatē, ka 
4. panta 1. punktā minētajā valsts sagatavotajā 
sarakstā nav iekļauta teritorija, kurā sastopams 
prioritārs dabiskās dzīvotnes veids vai prioritāra 
suga un kuru, pamatojoties uz ticamu attiecīgo 
zinātnisko informāciju, Komisija uzskata par svarīgu, 
lai saglabātu minēto prioritāro dabiskās dzīvotnes 
veidu vai lai izdzīvotu minētā prioritārā suga, 
dalībvalsts un Komisija sāk divpusējas apspriešanās 
procedūru, lai salīdzinātu zinātniskos datus, ko katra 
no tām ir izmantojusi. 
 
2.  Ja, beidzoties apspriešanās laikposmam, kas 
nepārsniedz sešus mēnešus, strīds nav atrisināts, 
tad Komisija nosūta Padomei priekšlikumu par 
teritorijas kā Kopienā nozīmīgas teritorijas izvēli. 
 
3.  Padome vienbalsīgi pieņem lēmumu trīs 
mēnešos pēc dienas, kad lieta nodota izskatīšanai. 
 

 Atbilst, izņemot 4.punktu, tomēr šā punkta 
neieviešana šobrīd nerada apdraudējumu sugām 
un biotopiem; tas ir vairāk nacionālās procedūras 
jautājums.   
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4.  Apspriešanās laikposmā un kamēr nav pieņemts 
Padomes lēmums, attiecīgajai teritorijai piemēro 6. 
panta 2. punktu. 
6.pants 
1.  Attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
aizsardzības pasākumus, attiecīgā gadījumā tajos 
iekļaujot atbilstīgus apsaimniekošanas plānus, kas 
izstrādāti īpaši šīm teritorijām vai iekļauti citos 
attīstības plānos, kā arī atbilstīgus normatīvus, 
administratīvus vai līgumiskus pasākumus, kuri 
atbilst šajās teritorijās sastopamo I pielikuma 
dabisko dzīvotņu veidu un II pielikuma sugu 
ekoloģiskajām prasībām. 
 
2.  Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās novērstu dabisko 
dzīvotņu un sugu dzīvotņu noplicināšanos, kā arī lai 
novērstu traucējumu, kas skar sugas, kuru dēļ 
noteikta attiecīgā teritorija, ja šāds traucējums varētu 
būt nozīmīgs attiecībā uz šīs direktīvas mērķiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LĪADT 
3. pants. Dabas rezervāti 
(1) Dabas rezervāti ir cilvēka darbības neskartas vai 
mazpārveidotas teritorijas, kurās tiek nodrošināta 
dabisko procesu netraucēta attīstība, lai aizsargātu un 
izpētītu retas vai tipiskas ekosistēmas un to 
sastāvdaļas. 
(2) Dabas rezervātos ir zonas, kurās visi dabas 
resursi pilnībā tiek izslēgti no saimnieciskās un cita 
veida darbības. Dabas rezervātu teritorijā var būt 
zonas, kurās atļauta ierobežota saimnieciskā, 
rekreācijas, izglītojošā vai citāda darbība, kas 
neapdraud dabas etalonu saglabāšanos un nav 
pretrunā ar aizsardzības un izmantošanas 
noteikumiem un rezervāta izveidošanas mērķi. 
 
4. pants. Nacionālie parki 
(1) Nacionālie parki ir plaši apvidi, kam raksturīgi 
nacionāli nozīmīgi izcili dabas veidojumi, cilvēka 
darbības neskartas un mazpārveidotas ainavas un 
kultūrainavas, biotopu daudzveidība, kultūras un 
vēstures pieminekļu bagātība un kultūrvides 
īpatnības. 
(2) Nacionālo parku galvenais uzdevums ir dabas 
aizsardzība, kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana, zinātniskās izpētes, izglītošanas un 
atpūtas organizēšana, kuru ierobežo dabas un 
kultūrvides aizsardzības mērķi. 
(3) Nacionālo parku teritoriju atbilstoši aizsardzības un 
izmantošanas mērķiem iedala funkcionālās zonās. 
Nacionālajos parkos ir zonas, kurās visi dabas resursi 
pilnībā tiek izslēgti no saimnieciskās un citādas 
darbības. Pārējā nacionālo parku teritorijā atļauta tikai 
tāda saimnieciskā darbība, kas būtiski nemaina 
vēsturiski izveidojušās ainavas struktūru. 
 

Atbilst.  
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4.1 pants. Biosfēras rezervāti 
(1) Biosfēras rezervāti ir plašas teritorijas, kurās 
atrodas starptautiski nozīmīgas ainavas un 
ekosistēmas. Biosfēras rezervātu izveidošanas mērķis 
ir nodrošināt dabas daudzveidības saglabāšanu un 
veicināt ilgtspējīgu teritorijas sociālo un ekonomisko 
attīstību. 
(2) Biosfēras rezervātu teritoriju atbilstoši aizsardzības 
un izmantošanas mērķiem iedala funkcionālajās 
zonās atkarībā no tajā atļautās saimnieciskās, 
rekreācijas, izglītojošās vai cita veida darbības, kas 
nav pretrunā ar šīs teritorijas aizsardzības un 
izmantošanas noteikumiem un biosfēras rezervāta 
izveidošanas mērķi. 
 
5. pants. Dabas parki 
(1) Dabas parki ir teritorijas, kas pārstāv noteikta 
apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un kas ir 
piemērotas sabiedrības atpūtai, izglītošanai un 
audzināšanai. 
(2) Atpūtas organizēšana un saimnieciskā darbība 
dabas parkos veicama, nodrošinot tajos esošo dabas 
un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu. 
 
6. pants. Dabas pieminekļi 
(1) Dabas pieminekļi ir atsevišķi, savrupi dabas 
veidojumi: aizsargājamie koki, dendroloģiskie 
stādījumi, alejas, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie 
dabas pieminekļi un citi dabas retumi, kam ir 
zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska 
vērtība. 
(2) Lai nodrošinātu aizsargājamo koku un akmeņu 
saglabāšanu un to apskates iespēju, aizsargāta tiek 
arī teritorija 10 metru rādiusā ap akmeņiem un 
teritorija zem koku vainagiem, kā arī 10 metru rādiusā 
ap tiem, skaitot no koka vainaga projekcijas. 
 
7. pants. Dabas liegumi 
Dabas liegumi ir cilvēka darbības mazpārveidotas vai 
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dažādā pakāpē pārveidotas dabas teritorijas, kas 
ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku 
sugu dzīvotnes un īpaši aizsargājamos biotopus. 
 
7.1 pants. Aizsargājamās jūras teritorijas 
Aizsargājamās jūras teritorijas ir vietas Latvijas 
Republikas teritoriālajā jūrā, ekskluzīvajā 
ekonomiskajā zonā vai kontinentālajā šelfā, kuras 
izveidotas īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši 
aizsargājamo sugu dzīvotņu, kā arī migrējošo putnu 
nozīmīgu barošanās un ziemošanas vietu 
aizsardzībai. 
 
8. pants. Aizsargājamo ainavu apvidi 
Aizsargājamo ainavu apvidi ir teritorijas, kas izceļas ar 
savdabīgu vai daudzveidīgu ainavu. To mērķis ir 
aizsargāt un saglabāt raksturīgo ainavu un tos 
ainavas elementus, kas ir būtiski aizsargājamo sugu 
un biotopu ekoloģisko funkciju nodrošināšanai, 
Latvijai raksturīgajai kultūrvidei un ainavas 
daudzveidībai, kā arī nodrošināt sabiedrības atpūtai 
un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu 
saudzējošu apsaimniekošanu. 
 
12. pants. Lēmuma sagatavošanai nepieciešamie 
dokumenti 
[..] 
(4) Pieņemot lēmumu par aizsargājamās teritorijas 
izveidošanu, kā arī teritorijas robežu, zonējuma, 
kategorijas vai aizsardzības režīma izmaiņām, ņem 
vērā tās pašvaldības atzinumu, kuras administratīvajā 
teritorijā paredzēts izveidot aizsargājamo teritoriju vai 
atrodas aizsargājamā teritorija. 
 
13. pants. Izveidošanas kārtība 
(1) Dabas rezervātus, nacionālos parkus un biosfēras 
rezervātus izveido Saeima ar attiecīgu likumu. 
(2) Aizsargājamo ainavu apvidus, dabas liegumus, 
dabas parkus, aizsargājamās jūras teritorijas un 
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dabas pieminekļus izveido Ministru kabinets. 
(3) Dabas liegumus, dabas parkus un dabas 
pieminekļus, kuri ir nozīmīgi dabas vai 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai attiecīgajā 
teritorijā, var izveidot arī pašvaldības. 
 
IV nodaļa 
AIZSARGĀJAMO TERITORIJU SAGLABĀŠANAS 
NODROŠINĀŠANA 
 
Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi 
Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” 
 
SBAL  
1.pants. Likumā lietotie termini 
Likumā ir lietoti šādi termini: 
[..] 
3) mikroliegums — teritorija, ko nosaka, lai 
nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa 
aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās, ja kāda no funkcionālajām zonām to 
nenodrošina; 
 
8.pants. Īpaši aizsargājamo sugu, biotopu un 
migrējošo putnu sugu aizsardzība 
(2) Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīgas 
aizsardzības nodrošināšanai to dzīvotnēs var noteikt 
mikroliegumus atbilstoši mikroliegumu izveidošanas 
kārtībai. 
 
Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra 
noteikumi Nr. 940 “Noteikumi par mikroliegumu 
izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to 
aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu 
noteikšanu” 
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3.  Visos plānos vai projektos, kas nav tieši saistīti ar 
konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās 
apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi vai kopā ar 
citiem plāniem vai projektiem varētu būtiski ietekmēt 
minēto teritoriju, attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo 
teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus. Ņemot 
vērā novērtējuma atzinumus par ietekmi uz minēto 
teritoriju, un saskaņā ar 4. punkta noteikumiem, 
kompetentā valsts iestāde piekrīt plāna vai projekta 
īstenošanai tikai tad, ja tā ir pārliecinājusies, ka 
netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība, 
un vajadzības gadījumā noskaidrojusi plašas 
sabiedrības viedokli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBAL 
17.pants. Sugu un biotopu aizsardzības plāni 
Ja kādai sugai vai biotopam ir nepieciešami īpaši 
aizsardzības pasākumi, attiecīgās sugas vai biotopa 
aizsardzību nodrošina saskaņā ar aizsardzības plānu. 
Sugu un biotopu aizsardzības plānus apstiprina par 
vides aizsardzību atbildīgais ministrs. 
 
LĪADT 
43.pants. Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas 
teritorijas 
[..] 
(4) Paredzētajai darbībai vai plānošanas dokumentam 
(izņemot aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības 
plānus un tajos paredzētās darbības, kas 
nepieciešamas īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu, 
ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu 
dzīvotņu vai īpaši aizsargājamo biotopu 
apsaimniekošanai vai atjaunošanai, kā arī 
aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānos 
paredzētu publiski pieejamu dabas tūrisma un izziņas 
infrastruktūras objektu ierīkošanai), kas atsevišķi vai 
kopā ar citu paredzēto darbību vai plānošanas 
dokumentu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), veic 
ietekmes uz vidi novērtējumu. 
(5) Paredzēto darbību atļauj veikt vai plānošanas 
dokumentu īstenot, ja tas negatīvi neietekmē Eiropas 
nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 
2000) ekoloģiskās funkcijas, integritāti un nav 
pretrunā ar tās izveidošanas un aizsardzības 
mērķiem. 
[..] 
(10) Ja pēc atbildīgā nozares ministra priekšlikuma 
Ministru kabinets ir pieņēmis rīkojumu par to, ka 
paredzētā darbība nepieciešama sabiedrībai 
nozīmīgu interešu apmierināšanai, aizsargājamo 
teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošos 
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām piemēro šā 
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panta ceturtās, piektās, sestās vai septītās, astotās un 
devītās daļas nosacījumus. 
 
Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 
4.1 pants. Paredzētās darbības Eiropas nozīmes 
aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000) 
(1) Ja paredzēta darbība, kuras īstenošana saskaņā 
ar Valsts vides dienesta lēmumu var būtiski ietekmēt 
Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju 
(Natura 2000), bet kura nav minēta šā likuma 1. 
pielikumā un kuras īstenošanai nav jāveic ietekmes 
novērtējums saskaņā ar šā likuma 14.1 pantu, tās 
ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas 
teritoriju (Natura 2000) novērtē saskaņā ar atsevišķi 
noteiktu kārtību. 
(2) Šā panta pirmajā daļā minēto atsevišķo kārtību, 
kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz 
Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju 
(Natura 2000), nosaka Ministru kabinets. 
(3) Ja paredzētajai darbībai veic ietekmes 
novērtējumu un šīs darbības īstenošana var būtiski 
ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas 
teritoriju (NATURA 2000), veic novērtējumu par 
ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas 
teritoriju (NATURA 2000) un novērtējuma ziņojumu 
ietver ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā 
(turpmāk — ziņojums) saskaņā ar normatīvajos aktos 
par ietekmes novērtējumu noteikto kārtību. 
 
20. pants. Atzinums par ziņojumu 
[..] 
(6) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija sagatavo informatīvo ziņojumu un Ministru 
kabineta rīkojuma projektu iesniegšanai Ministru 
kabinetam lēmuma pieņemšanai šādos gadījumos: 
1) ja saskaņā ar ierosinātāja iesniegto ziņojumu 
paredzētā darbība negatīvi ietekmēs Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), bet 
paredzētā darbība ir vienīgais risinājums sabiedrībai 
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nozīmīgu interešu, arī sociālo vai ekonomisko 
interešu, apmierināšanai; 
2) ja saskaņā ar ierosinātāja iesniegto ziņojumu 
paredzētā darbība negatīvi ietekmēs Eiropas nozīmes 
aizsargājamā dabas teritorijā (NATURA 2000) 
sastopamās Eiropas Savienības prioritārās sugas vai 
biotopus, bet paredzētā darbība ir vienīgais risinājums 
un nepieciešama sabiedrības veselības aizsardzības, 
sabiedrības drošības vai vides aizsardzības interešu 
vai citu sabiedrībai sevišķi svarīgu interešu 
apmierināšanai. 
(7) Prasības šā panta sestajā daļā minētajam 
informatīvajam ziņojumam nosaka Ministru kabinets. 
 
23.5 pants. Stratēģiskā novērtējuma izstrādāšanas, 
apspriešanas un monitoringa kārtība 
(71) Pirms kompetentā institūcija sniedz atzinumu, 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
sagatavo informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta 
rīkojuma projektu iesniegšanai Ministru kabinetam 
lēmuma pieņemšanai šādos gadījumos: 
1) ja saskaņā ar izstrādātāja iesniegto vides pārskatu 
plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmēs 
Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju 
(NATURA 2000), bet šā dokumenta īstenošana ir 
vienīgais risinājums sabiedrībai nozīmīgu interešu, arī 
sociālo vai ekonomisko interešu, apmierināšanai; 
2) ja saskaņā ar izstrādātāja iesniegto vides pārskatu 
plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmēs 
Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā 
(NATURA 2000) sastopamās Eiropas Savienības 
prioritārās sugas vai biotopus, bet šā dokumenta 
īstenošana ir vienīgais risinājums un nepieciešama 
sabiedrības veselības aizsardzības, sabiedrības 
drošības vai vides aizsardzības interešu vai citu 
sabiedrībai sevišķi svarīgu interešu apmierināšanai. 
(72) Prasības šā panta 7.1 daļā minētajam 
informatīvajam ziņojumam nosaka Ministru kabinets. 
(73) Ja saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu 
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4.  Ja, neņemot vērā negatīvu vērtējumu saistībā ar 
ietekmi uz teritoriju, alternatīvu risinājumu trūkuma 
dēļ plāns vai projekts tomēr ir jāīsteno sevišķi 
svarīgu sabiedrības interešu labā, kas ietver arī 
sociāla un ekonomiska rakstura intereses, tad 
dalībvalsts veic visus vajadzīgos kompensācijas 
pasākumus, lai nodrošinātu Natura 2000 tīkla 
kopējās vienotības aizsardzību. Dalībvalsts informē 
Komisiju par pieņemtajiem kompensācijas 
pasākumiem. 
Ja attiecīgajā teritorijā sastopams prioritārs dabiskās 
dzīvotnes veids un/vai prioritāra suga, tad vienīgie 
pieņemamie argumenti ir tie, kas saistīti ar veselības 
aizsardzību vai sabiedrības drošību, videi primāri 
svarīgām labvēlīgām pārveidēm vai, pēc Komisijas 
atzinuma, citām sevišķi svarīgām sabiedrības 
interesēm. 

plānošanas dokumenta īstenošana ir vienīgais 
risinājums, lai apmierinātu sabiedrībai nozīmīgas 
sociālās vai ekonomiskās intereses, kompetentā 
institūcija atbilstoši likumam "Par īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām" nosūta ziņojumu Eiropas Komisijai. 
 
MK noteikumi Nr. 300 par ietekmi uz Natura 2000 
 
 
LĪADT 
43.pants. Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas 
teritorijas 
[..] 
(6) Ja paredzētā darbība vai plānošanas dokumenta 
īstenošana negatīvi ietekmē Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), darbību 
atļauj veikt vai dokumentu īstenot tikai tādos 
gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums un 
nepieciešams sabiedrībai nozīmīgu interešu, arī 
sociālo vai ekonomisko interešu, apmierināšanai. 
(7) Ja Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā 
(Natura 2000) ir sastopamas Sugu un biotopu 
aizsardzības likumam pakārtotajā normatīvajā aktā 
noteiktās Latvijā sastopamās Eiropas Savienības 
prioritārās sugas vai biotopi, paredzēto darbību atļauj 
veikt vai plānošanas dokumentu īstenot tikai tādos 
gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums un 
nepieciešams sabiedrības veselības aizsardzības, 
sabiedrības drošības vai vides aizsardzības interesēs. 
(8) Šā panta septītajā daļā noteiktajā gadījumā 
paredzēto darbību var atļaut veikt vai plānošanas 
dokumentu īstenot arī tad, kad tas nepieciešams citu 
sabiedrībai sevišķi svarīgu interešu apmierināšanai, ja 
ir saņemts atzinums no Eiropas Komisijas. 
(9) Šā panta sestajā, septītajā un astotajā daļā 
minētajos gadījumos nosaka kompensējošos 
pasākumus Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas 
teritoriju (Natura 2000) tīklam. 
(10) Ja pēc atbildīgā nozares ministra priekšlikuma 
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Ministru kabinets ir pieņēmis rīkojumu par to, ka 
paredzētā darbība nepieciešama sabiedrībai 
nozīmīgu interešu apmierināšanai, aizsargājamo 
teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošos 
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām piemēro šā 
panta ceturtās, piektās, sestās vai septītās, astotās un 
devītās daļas nosacījumus. 
 
44.pants. Kompensējošie pasākumi Eiropas 
nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 
2000) tīklam 
(1) Kompensējošos pasākumus Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklam 
(turpmāk — kompensējošie pasākumi) veic, lai 
nodrošinātu paredzētās darbības veikšanas vai 
plānošanas dokumenta īstenošanas negatīvo 
ietekmju līdzsvarošanu un teritorijas vienotības 
(viengabalainības) aizsardzību un saglabāšanu. 
(2) Kritērijus, pēc kuriem nosakāmi kompensējošie 
pasākumi, to piemērošanas kārtību un prasības 
ilgtermiņa monitoringa plāna izstrādei un ieviešanai 
nosaka Ministru kabinets. 
(3) Kompensējošo pasākumu izvēles un ieviešanas, 
kā arī šo pasākumu ilgtermiņa monitoringa plāna 
izstrādes un ieviešanas izmaksas sedz paredzētās 
darbības ierosinātājs vai plānošanas dokumenta 
izstrādātājs. 
(4) Vides pārraudzības valsts birojs ziņojumu par 
kompensējošo pasākumu piemērošanu nosūta 
Eiropas Komisijai. Prasības ziņojuma saturam un 
ziņojuma nosūtīšanas kārtību nosaka Ministru 
kabinets. 
 
Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 
23.5 pants. Stratēģiskā novērtējuma izstrādāšanas, 
apspriešanas un monitoringa kārtība 
(73) Ja saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu 
plānošanas dokumenta īstenošana ir vienīgais 
risinājums, lai apmierinātu sabiedrībai nozīmīgas 
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sociālās vai ekonomiskās intereses, kompetentā 
institūcija atbilstoši likumam "Par īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām" nosūta ziņojumu Eiropas Komisijai. 
 
Ministru kabineta 2006.gada 18.jūnija noteikumi 
Nr.594 “Noteikumi par kritērijiem, pēc kuriem 
nosakāmi kompensējošie pasākumi Eiropas 
nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 
2000) tīklam, to piemērošanas kārtību un 
prasībām ilgtermiņa monitoringa plāna izstrādei 
un ieviešanai” 
 
MK  noteikumi Nr. 300 par ietekmi uz Natura 2000 

7.pants 
No šīs direktīvas 6. panta 2., 3. un 4. punkta 
izrietošās saistības aizstāj visas saistības, kas izriet 
no Direktīvas 79/409/EEK 4. panta 4. punkta pirmā 
teikuma un kas attiecas uz teritorijām, kuras 
klasificētas saskaņā ar minētās direktīvas 4. panta 
1. punktu vai līdzīgā veidā atzītas saskaņā ar 4. 
panta 2. punktu, jaunajām saistībām stājoties spēkā 
ar šīs direktīvas ieviešanas datumu vai ar tādas 
klasifikācijas vai atzīšanas datumu, ko dalībvalsts 
veic saskaņā ar Direktīvu 79/409/EEK, ja pēdējais ir 
vēlāks datums. 

 Atbilst 

8.pants 
1.  Papildus priekšlikumiem par teritorijām, kas var 
tikt izvirzītas noteikšanai par īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām un kur atrodami prioritāri dabisko 
dzīvotņu veidi un/vai prioritāras sugas, attiecīgā 
gadījumā dalībvalstis nosūta Komisijai savas 
aplēses sakarā ar Kopienas līdzfinansējumu, ko tās 
uzskata par vajadzīgu, lai varētu izpildīt savas 
saistības saskaņā ar 6. panta 1. punktu. 
2.  Pēc vienošanās ar katru attiecīgo dalībvalsti 
Komisija attiecībā uz tām Kopienā nozīmīgām 
teritorijām, saistībā ar kurām tiek lūgts 
līdzfinansējums, nosaka pasākumus, kas ir svarīgi, 
lai prioritāros dabisko dzīvotņu veidus un prioritārās 

 Nav ieviešams 

126 
 



Eiropas Savienības dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējums 
Gala nodevums (2017. gada aprīlis) 

 
sugas attiecīgajās teritorijās saglabātu vai atjaunotu 
labvēlīgā aizsardzības statusā, kā arī nosaka 
kopējās šo pasākumu īstenošanas izmaksas. 
3.  Komisija pēc vienošanās ar attiecīgajām 
dalībvalstīm izvērtē finansējumu, tostarp arī 
līdzfinansējumu, kas vajadzīgs 2. punktā minēto 
pasākumu ieviešanai, cita starpā ņemot vērā 
prioritāro dabisko dzīvotņu veidu un/vai prioritāro 
sugu koncentrāciju dalībvalsts teritorijā, kā arī 
relatīvo apgrūtinājumu saistībā ar vajadzīgajiem 
pasākumiem. 
4.  Atbilstīgi 2. un 3. punktā minētajam izvērtējumam 
Komisija, ņemot vērā attiecīgajos Kopienas 
instrumentos paredzētās un pieejamās finansējuma 
iespējas un saskaņā ar 21. pantā noteikto 
procedūru, pieņem prioritārās rīcības plānu 
pasākumiem, kuri saistīti ar līdzfinansējumu, ko 
saņem pēc tam, kad teritorijas statuss ir noteikts 
saskaņā ar 4. panta 4. punktu. 
5.  Pasākumus, kas rīcības plānā nav iekļauti 
līdzekļu trūkuma dēļ, kā arī tos, kuri ir iekļauti 
iepriekš minētajā rīcības plānā, bet kuriem nav 
piešķirts vajadzīgais līdzfinansējums vai arī tas 
piešķirts tikai daļēji, izskata atkārtoti, to veicot 
saskaņā ar 21. pantā izklāstīto procedūru un 
piemērojoties rīcības plāna pārskatīšanas 
procesam, kas notiek reizi divos gados, un 
vienlaikus dalībvalstis var atlikt minētos pasākumus 
līdz šādai pārskatīšanai. Minētajā pārskatīšanā 
vajadzības gadījumā ņem vērā attiecīgās teritorijas 
stāvokļa izmaiņas. 
6.  Teritorijās, kur atlikta no līdzfinansējuma atkarīgu 
pasākumu īstenošana, dalībvalstis atturas no 
jebkādiem jauniem pasākumiem, kas varētu izraisīt 
minēto teritoriju noplicināšanu. 
9.pants 
Komisija saskaņā ar 21. pantā izklāstīto procedūru 
regulāri pārskata Natura 2000 tīkla nozīmi 2. un 3. 
pantā izklāstīto mērķu sasniegšanā. Šajā sakarā var 

LĪADT 
13. pants. Izveidošanas kārtība 
(4) Aizsargājamās teritorijas robežas, zonējumu un 
kategoriju var mainīt, ja zinātniskie pētījumi, 

Neatbilst, jo negarantē pietiekamas īpašnieka 
tiesības 
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lemt par īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 
svītrošanu no šādu teritoriju saraksta, ja to attaisno 
dabiska attīstība, kas novērota saistībā ar 11. pantā 
paredzētajiem uzraudzības pasākumiem. 

monitoringa dati vai aizsargājamās teritorijas 
apsaimniekošanas pasākumu monitorings apliecina, 
ka esošā kategorija, zonējums un attiecīgais 
aizsardzības režīms neatbilst teritorijas izveidošanas 
mērķiem. Dabas aizsardzības pārvalde divu nedēļu 
laikā rakstveidā informē attiecīgo pašvaldību par 
aizsargājamās teritorijas robežu, zonējuma, 
kategorijas vai aizsardzības režīma plānoto maiņu, kā 
arī publicē attiecīgu paziņojumu laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis” un nodrošina efektīvu zemes īpašnieku 
informēšanu, tai skaitā publicē attiecīgu paziņojumu 
Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē, 
pašvaldības informatīvā izdevumā un pašvaldības 
izdotā laikrakstā, ja tāds ir, vai citā vietējā vai 
reģionālā laikrakstā. Dabas aizsardzības pārvalde 
nosūta pašvaldībai informāciju elektroniskā formā 
ievietošanai attiecīgās pašvaldības tīmekļa vietnē. 
 
40. pants. Aizsargājamo teritoriju statusa 
likvidēšana 
(1) Aizsargājamās teritorijas statusu var likvidēt tikai 
tad, ja zudusi aizsargājamās teritorijas vērtība. 
(2) Atzinumu par aizsargājamās teritorijas statusa 
likvidēšanas pamatotību dod Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija tikai pēc tam, kad 
saņemts ekspertu slēdziens. 
(3) Lēmumu par aizsargājamās teritorijas statusa 
likvidēšanu, pamatojoties uz šo atzinumu, pieņem 
valsts institūcija, kura pieņēmusi lēmumu par 
attiecīgās aizsargājamās teritorijas izveidošanu. 

10.pants 
Ja dalībvalstis uzskata par vajadzīgu, tad zemes 
izmantošanas plānošanas un attīstības politikā, un 
jo īpaši, lai uzlabotu Natura 2000 tīkla ekoloģisko 
vienotību, tās cenšas sekmēt to ainavas iezīmju 
apsaimniekošanu, kas ir būtiski svarīgas savvaļas 
faunai un florai. 
Šādas iezīmes ir tās, kuras saskaņā ar savu lineāro 
un nepārtraukto struktūru (piemēram, upes, to krasti 

LĪADT 
4.1 pants. Biosfēras rezervāti 
(1) Biosfēras rezervāti ir plašas teritorijas, kurās 
atrodas starptautiski nozīmīgas ainavas un 
ekosistēmas. Biosfēras rezervātu izveidošanas mērķis 
ir nodrošināt dabas daudzveidības saglabāšanu un 
veicināt ilgtspējīgu teritorijas sociālo un ekonomisko 
attīstību. 
(2) Biosfēras rezervātu teritoriju atbilstoši aizsardzības 

Atbilst 
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vai tradicionālās lauku robežu veidošanas sistēmas) 
vai, pamatojoties uz faktu, ka tās kalpo kā līdzeklis 
mērķa sasniegšanai (piemēram, dīķi vai nelielas 
mežu audzes), ir svarīgas savvaļas sugu migrācijā, 
izplatībā un vairošanās procesā. 
 

un izmantošanas mērķiem iedala funkcionālajās 
zonās atkarībā no tajā atļautās saimnieciskās, 
rekreācijas, izglītojošās vai cita veida darbības, kas 
nav pretrunā ar šīs teritorijas aizsardzības un 
izmantošanas noteikumiem un biosfēras rezervāta 
izveidošanas mērķi. 
 
8. pants. Aizsargājamo ainavu apvidi 
Aizsargājamo ainavu apvidi ir teritorijas, kas izceļas ar 
savdabīgu vai daudzveidīgu ainavu. To mērķis ir 
aizsargāt un saglabāt raksturīgo ainavu un tos 
ainavas elementus, kas ir būtiski aizsargājamo sugu 
un biotopu ekoloģisko funkciju nodrošināšanai, 
Latvijai raksturīgajai kultūrvidei un ainavas 
daudzveidībai, kā arī nodrošināt sabiedrības atpūtai 
un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu 
saudzējošu apsaimniekošanu. 
 
13. pants. Izveidošanas kārtība 
(1) Dabas rezervātus, nacionālos parkus un biosfēras 
rezervātus izveido Saeima ar attiecīgu likumu. 
(2) Aizsargājamo ainavu apvidus, dabas liegumus, 
dabas parkus, aizsargājamās jūras teritorijas un 
dabas pieminekļus izveido Ministru kabinets. 
(3) Dabas liegumus, dabas parkus un dabas 
pieminekļus, kuri ir nozīmīgi dabas vai 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai attiecīgajā 
teritorijā, var izveidot arī pašvaldības. 
(4) Aizsargājamās teritorijas robežas, zonējumu un 
kategoriju var mainīt, ja zinātniskie pētījumi, 
monitoringa dati vai aizsargājamās teritorijas 
apsaimniekošanas pasākumu monitorings apliecina, 
ka esošā kategorija, zonējums un attiecīgais 
aizsardzības režīms neatbilst teritorijas izveidošanas 
mērķiem. Dabas aizsardzības pārvalde divu nedēļu 
laikā rakstveidā informē attiecīgo pašvaldību par 
aizsargājamās teritorijas robežu, zonējuma, 
kategorijas vai aizsardzības režīma plānoto maiņu, kā 
arī publicē attiecīgu paziņojumu laikrakstā “Latvijas 
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Vēstnesis” un nodrošina efektīvu zemes īpašnieku 
informēšanu, tai skaitā publicē attiecīgu paziņojumu 
Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē, 
pašvaldības informatīvā izdevumā un pašvaldības 
izdotā laikrakstā, ja tāds ir, vai citā vietējā vai 
reģionālā laikrakstā. Dabas aizsardzības pārvalde 
nosūta pašvaldībai informāciju elektroniskā formā 
ievietošanai attiecīgās pašvaldības tīmekļa vietnē. 
(5) Dabas aizsardzības pārvalde mēneša laikā pēc 
tam, kad stājies spēkā likums vai Ministru kabineta 
noteikumi par aizsargājamās teritorijas izveidošanu 
vai zonējuma noteikšanu, vai robežu izmaiņām, 
nodrošina publiski pieejamu informāciju Dabas 
aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē un nosūta 
pašvaldībai informāciju elektroniskā formā 
ievietošanai attiecīgās pašvaldības tīmekļa vietnē par 
īpašuma tiesību aprobežojumiem. Pašvaldība pēc 
tam, kad tā ir pieņēmusi saistošos noteikumus par 
aizsargājamās teritorijas izveidošanu, informē zemes 
īpašnieku par īpašuma tiesību aprobežojumiem. 
 
Teritorijas attīstības plānošanas likums 
 
Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi 
Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 
12.nodaļa “Ainavu aizsardzība un plānošana” 

11.pants 
Dalībvalstis veic 2. pantā minēto dabisko dzīvotņu 
un sugu aizsardzības statusa uzraudzību, īpašu 
uzmanību pievēršot prioritārajiem dabisko dzīvotņu 
veidiem un prioritārajām sugām. 
 

LĪADT 
32.1 pants. Aizsargājamo teritoriju monitorings 
 
Dabas aizsardzības pārvalde organizē un koordinē 
aizsargājamo teritoriju monitoringu. 
 
SBAL 
5.pants. Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas un tās padotībā esošo 
iestāžu kompetence 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
un tās padotībā esošās iestādes saskaņā ar šo 

Atbilst 
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likumu: 
[..] 
8) nodrošina īpaši aizsargājamo sugu un biotopu 
monitoringu un veic īpaši aizsargājamo sugu indivīdu 
nejaušas sagūstīšanas vai nogalināšanas gadījumu 
uzskaiti; 
 
21.pants. Monitoringa veikšanas nepieciešamība 
Lai kontrolētu sugu un biotopu aizsardzību, veicams 
pastāvīgs monitorings un citi pētījumi, lai iegūtu: 
1) sarakstus, kuros iekļautas uz izzušanas robežas 
esošās sugas vai īpaši apdraudētās sugas, ņemot 
vērā to dabisko izplatības areālu; 
2) sarakstus, kuros iekļautas tās vietas un to 
ekoloģiskais raksturojums, kuras ir īpaši nozīmīgas 
migrējošām sugām to migrācijas ceļā, kā arī 
migrējošo sugu ziemošanas un ligzdošanas vietas; 
3) datus par migrējošo sugu populāciju lielumu 
migrācijas ceļā, kā arī ziemošanas un ligzdošanas 
laikā; 
4) datus par migrējošo putnu sugu populāciju lielumu, 
izmantojot gredzenošanas metodi; 
5) datus par medību ietekmi uz dzīvnieku populāciju 
lielumu; 
6) datus par saudzīgu ekoloģisko metožu ieviešanu, 
lai novērstu dzīvnieku nodarītos postījumus; 
7) datus par atsevišķu sugu kā piesārņojuma 
indikatoru lomu; 
8) datus par piesārņojuma atgriezenisko ietekmi uz 
augu un dzīvnieku populāciju lielumu. 
 
VAL 
17.pants. Vides monitorings 
(1) Vides monitoringa mērķis ir noteikt vides stāvokli, 
izvērtēt tendences un perspektīvu, izstrādāt vides 
politikas pasākumus un novērtēt līdzšinējo pasākumu 
lietderību un efektivitāti. 
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Ūdens apsaimniekošanas likums 
22.pants. Virszemes un pazemes ūdeņu stāvokļa 
un aizsargājamo teritoriju monitorings 
 
(1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs apstiprina ūdens stāvokļa monitoringa 
programmu katram upju baseinu apgabalam, kas 
ietver virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un 
aizsargājamo teritoriju monitoringu. 
 
MK  noteikumi Nr.199 par Natura 2000 kritērijiem 
5. Ievērojot sugu un biotopu (īpaši prioritāro sugu un 
biotopu) monitoringa rezultātus, Vides ministrija 
izvērtē nepieciešamību precizēt Natura 2000 teritoriju 
sarakstu. 

12.pants 
1.  Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai 
IV pielikuma a) daļā uzskaitītajām dzīvnieku sugām 
to dabiskās izplatības areālā izveidotu stingras 
aizsardzības sistēmu, aizliedzot: 
a) minēto sugu īpatņu visu veidu apzinātu gūstīšanu 
vai nonāvēšanu savvaļā; 
b) minēto sugu īpatņu apzinātu traucēšanu, jo īpaši 
to vairošanās, mazuļu attīstības, ziemas guļas un 
migrāciju laikā; 
c) apzinātu postīšanu vai olu vākšanu savvaļā; 
d) vairošanās vai atpūtas vietu noplicināšanu vai 
iznīcināšanu. 
 
2.  Attiecībā uz minētajām sugām dalībvalstis 
aizliedz savvaļā iegūtu īpatņu turēšanu, 
transportēšanu un pārdošanu vai apmaiņu, un to 
piedāvāšanu pārdošanai vai apmaiņai, izņemot 
gadījumus, kad īpatnis likumīgi iegūts pirms šīs 
direktīvas ieviešanas. 
 
3.  Šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā un 2. 
punktā minētos aizliegumus piemēro visā to 
dzīvnieku dzīves ciklā, uz kuriem attiecas šis pants. 

SBAL 
11.pants. Aizliegtās darbības ar īpaši 
aizsargājamo sugu dzīvniekiem, to skaitā putniem 
Attiecībā uz īpaši aizsargājamo sugu dzīvniekiem, to 
skaitā putniem, visās to attīstības stadijās ir aizliegtas 
šādas darbības: 
1) jebkura mērķtiecīga ķeršana vai nogalināšana; 
2) apzināta traucēšana (īpaši vairošanās, mazuļu 
augšanas, spalvmešanas, ziemas guļas un migrācijas 
laikā) un dzīvotņu postīšana; 
3) apzināta putnu ligzdu un olu iznīcināšana vai 
bojāšana, ligzdu pārvietošana, putnu olu lasīšana un 
iegūšana arī tad, ja tās ir tukšas; 
4) vairošanās vietu iznīcināšana vai bojāšana; 
5) turēšana nebrīvē, transportēšana, dāvināšana, 
pārdošana vai mainīšana, piedāvāšana vai turēšana 
pārdošanai vai apmaiņai (minētās darbības aizliegtas 
arī ar beigtiem putniem, kā arī ar jebkurām viegli 
atpazīstamām šo putnu daļām vai izstrādājumiem no 
tiem); 
6) putnu dzīvotņu piesārņošana, kaitējuma 
nodarīšana tām vai citāda putnu traucēšana. 
 
5.pants. Vides aizsardzības un reģionālās 

Atbilst, izņemot vārdu “apzināti”, kas nav pareizi 
ieviests.  
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4.  Dalībvalstis izveido sistēmu, lai kontrolētu IV 
pielikuma a) daļā uzskaitīto dzīvnieku sugu īpatņu 
nejaušas sagūstīšanas un nonāvēšanas gadījumus. 
Ņemot vērā savākto informāciju, dalībvalstis veic 
turpmāku izpēti vai piemēro aizsardzības 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka 
nejaušas sagūstīšanas un nonāvēšanas gadījumiem 
nav būtiska negatīva ietekme uz attiecīgajām 
sugām. 
 

attīstības ministrijas un tās padotībā esošo 
iestāžu kompetence 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
un tās padotībā esošās iestādes saskaņā ar šo 
likumu: 
[..] 
8) nodrošina īpaši aizsargājamo sugu un biotopu 
monitoringu un veic īpaši aizsargājamo sugu indivīdu 
nejaušas sagūstīšanas vai nogalināšanas gadījumu 
uzskaiti; 
 
22.pants. Nejauši bojā gājušo vai nelikumīgi 
sagūstīto dzīvnieku uzskaite 
Katrai personai ir pienākums pieteikt Dabas 
aizsardzības pārvaldē īpaši aizsargājamas sugas 
dzīvnieka vai putna nelikumīgas sagūstīšanas vai 
nejaušas nogalināšanas vai beigta dzīvnieka vai 
putna atrašanas gadījumu. Dabas aizsardzības 
pārvalde atbilstoši saņemtajai informācijai veic 
nelikumīgi sagūstīto vai nejauši bojā gājušo, vai 
atrasto beigto dzīvnieku un putnu uzskaiti. 
 
MK noteikumi Nr. 153 par ES prioritārajām sugām 
 
MK  noteikumi Nr. 396 par īpaši aizsargājamo sugu 
sarakstu 
 
MK noteikumi Nr. 1055 par Eiropā nozīmīgām sugām. 

13.pants 
1.  Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai 
IV pielikuma b) daļā uzskaitītajām augu sugām 
izveidotu stingras aizsardzības sistēmu, aizliedzot: 
a) šādu augu apzinātu plūkšanu, vākšanu, griešanu, 
izraušanu ar saknēm vai iznīcināšanu to dabiskās 
izplatības areālā savvaļā; 
b) savvaļā iegūtu šādu sugu īpatņu turēšanu, 
transportēšanu un pārdošanu vai apmaiņu, un to 
piedāvāšanu pārdošanai vai apmaiņai, izņemot 
gadījumus, kad īpatnis likumīgi iegūts pirms šīs 

SBAL 
12.pants. Aizliegtās darbības ar īpaši 
aizsargājamo sugu augiem, sēnēm un ķērpjiem 
Attiecībā uz īpaši aizsargājamo sugu augiem, sēnēm 
un ķērpjiem vai to daļām visās attīstības stadijās ir 
aizliegtas šādas darbības: 
1) lasīšana, noplūkšana un izrakšana, kā arī dzīvotņu 
postīšana; 
2) savvaļā ievāktu augu audzēšana, kolekcionēšana, 
transportēšana, dāvināšana, pārdošana vai 
mainīšana, kā arī piedāvāšana pārdošanai vai 

Atbilst. 
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direktīvas ieviešanas. 
2.  Šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētos 
aizliegumus piemēro visā to augu bioloģiskajā ciklā, 
uz kuriem attiecas šis pants. 

apmaiņai. 

14.pants 
1.  Ja 11. pantā paredzēto uzraudzības pasākumu 
rezultātā dalībvalstis to uzskata par vajadzīgu, tad 
tās veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka V pielikumā 
uzskaitīto savvaļas faunas un floras sugu īpatņu 
ieguve savvaļā, kā arī izmantošana nav pretrunā ar 
to saglabāšanu labvēlīgā aizsardzības statusā. 
2.  Ja šādus pasākumus uzskata par vajadzīgiem, 
tad tajos iekļauj 11. pantā paredzētās uzraudzības 
turpināšanu. Minētie pasākumi jo īpaši var iekļaut 
arī: 
— noteikumus attiecībā uz piekļuvi konkrētam 
īpašumam, 
— pagaidu vai vietēja rakstura aizliegumu iegūt 
savvaļas īpatņus un izmantot konkrētas populācijas, 
— noteikumus attiecībā uz īpatņu ieguves 
laikposmiem un/vai paņēmieniem, 
— tādu medību un zvejas noteikumu piemērošanu 
īpatņu ieguves brīdī, kuros paredzēta šādu 
populāciju aizsardzība, 
— licenču vai kvotu sistēmas izveidošanu īpatņu 
ieguvē, 
— noteikumus attiecībā uz īpatņu pirkšanu, 
pārdošanu, piedāvāšanu pārdošanai, turēšanu 
pārdošanai vai transportēšanu pārdošanai, 
— dzīvnieku sugu vairošanos nebrīvē, kā arī augu 
sugu mākslīgo pavairošanu stingri kontrolētos 
apstākļos, lai mazinātu īpatņu ieguvi savvaļā, 
— pieņemto pasākumu ietekmes novērtēšanu. 

 Atbilst, bet nav skaidri secināma ieviesto tiesību 
normu atrašanās SBAL sistēmā. 

15.pants 
Attiecībā uz V pielikuma a) daļā uzskaitīto savvaļas 
dzīvnieku sugu īpatņu gūstīšanu vai nonāvēšanu un 
gadījumos, kad saskaņā ar 16. pantu piemēro 
izņēmumus saistībā ar IV pielikuma a) daļā 
uzskaitīto sugu īpatņu ieguvi, gūstīšanu vai 

Medību likums 
24.pants. Par nelikumīgām medībām atzīst: 
[..] 
9) medīšanu, izmantojot šādus aizliegtus medību 
līdzekļus, rīkus, metodes un paņēmienus: 
a) "putnu" līmi, aklus vai sakropļotus dzīvniekus kā 

Atbilst.  
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nogalināšanu, dalībvalstis aizliedz izmantot visus tos 
līdzekļus, kas var izraisīt šādu sugu populāciju 
vietēja rakstura izzušanu vai radīt tām nopietnu 
traucējumu, un jo īpaši: 
a) VI pielikuma a) daļā uzskaitīto gūstīšanas un 
nonāvēšanas līdzekļu izmantošanu; 
b) visu veidu gūstīšanu un nonāvēšanu, ko veic no 
VI pielikuma b) daļā minētajiem transporta 
līdzekļiem. 
 

ēsmu, 
b) skaņu ierakstus, 
c) mākslīgus gaismas avotus, izņemot meža cūku, 
lapsu un jenotsuņu medības, 
d) nakts redzamības tēmēkļus ar elektronisko 
palielinājumu vai attēla pārveidošanu, izņemot meža 
cūku, lapsu un jenotsuņu medības, 
e) spoguļus un citas apžilbinošas ierīces, 
f) lāzertipa tēmēkļus, 
g) tīklus, kas darbojas neselektīvi saskaņā ar 
lietošanas nosacījumiem vai izmantošanas 
apstākļiem, 
h) kājķeramos slazdus un slazdus jeb lamatas, kas 
darbojas neselektīvi saskaņā ar lietošanas 
nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem, 
i) arbaletus, lokus, 
j) pusautomātiskus šaujamieročus, kuru patrontelpas 
un magazīnas (patronu padošanas mehānisma) 
kopējā ietilpība ir lielāka par trim patronām, izņemot 
meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības, 
k) lidaparātus, motorizētus braucošus sauszemes un 
ūdens transportlīdzekļus, 
l) ieročus, kas nav klasificēti kā medību šaujamieroči, 
m) siltumu uztverošos (termālos) tēmēkļus; 
10) medīšanu, izmantojot šādus aizliegtus 
vispārbīstamus medību līdzekļus, rīkus, metodes un 
paņēmienus: 
a) ķerambedres, cilpas, āķus, asu priekšmetu 
uzstādīšanu uz dzīvnieku takām, 
b) elektriskas vai elektroniskas ierīces, kas spēj 
apdullināt vai nogalināt dzīvnieku, 
c) sprāgstvielas, patšāvējus, 
d) indes un saindētu vai imobilizējošu ēsmu, 
e) gāzes vai dūmus; 
12) medīšanu, izmantojot jebkurus masveidīgas vai 
neselektīvas putnu sagūstīšanas vai nonāvēšanas 
līdzekļus, pasākumus vai paņēmienus, arī tādus, kas 
var izraisīt sugas izzušanu vietējās pašvaldības vai 
valsts teritorijā. 
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16.pants 
1.  Ja nav apmierinošas alternatīvas un ja netiek 
kaitēts attiecīgo sugu populāciju saglabāšanai 
labvēlīgā aizsardzības statusā to dabiskās izplatības 
areālā, dalībvalstis drīkst atkāpties no 12., 13., 14. 
panta un 15. panta a) un b) punkta noteikumiem, lai: 
a) aizsargātu savvaļas faunu un floru un saglabātu 
dabiskās dzīvotnes; 
b) novērstu nopietnu kaitējumu, jo īpaši labībai, 
mājlopiem, mežiem, zivsaimniecībai un ūdeņiem un 
citiem īpašuma veidiem; 
c) rūpētos par veselības aizsardzību un sabiedrības 
drošību vai obligāti ievērotu citas sevišķi svarīgas 
sabiedrības intereses, tostarp sociāla vai 
ekonomiska rakstura intereses un videi primāri 
svarīgas labvēlīgas pārveides; 
d) izpētes un izglītības nolūkā atjaunotu minēto sugu 
populācijas un reintroducētu minētās sugas, un 
veiktu šī mērķa sasniegšanai vajadzīgās vairošanas 
darbības, tostarp augu mākslīgo pavairošanu; 
e) stingri noteiktos apstākļos pēc izvēles principa un 
ierobežotā apmērā atļaut IV pielikumā uzskaitīto 
sugu atsevišķu īpatņu ieguvi vai turēšanu ierobežotā 
skaitā, ko nosaka kompetentās valsts iestādes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBAL  
14.pants. Īpaši aizsargājamo sugu indivīdu 
iegūšanas vai traucēšanas noteikumi 
(1) Īpaši aizsargājamo sugu indivīdus atļauts iegūt vai 
traucēt izņēmuma gadījumā, ja nav pieņemamas 
alternatīvas un tas nekaitē attiecīgo populāciju 
labvēlīgai aizsardzībai to dabiskajā izplatības areālā, 
šādos nolūkos: 
1) savvaļas faunas un floras aizsardzības un biotopu 
saglabāšanas interesēs; 
2) lai nepieļautu nopietnu kaitējumu it īpaši labībai, 
mājlopiem, mežiem, zivsaimniecībai un ūdeņiem, kā 
arī citiem īpašuma veidiem; 
3) lai nodrošinātu sabiedrības veselības aizsardzības, 
drošības vai citas sevišķi svarīgas intereses, arī 
sociāla vai ekonomiska rakstura intereses, un videi 
primāri svarīgas labvēlīgas izmaiņas; 
4) lai izpētes un izglītības nolūkā atjaunotu īpaši 
aizsargājamo sugu populācijas un reintroducētu 
attiecīgās sugas, kā arī veiktu šā mērķa sasniegšanai 
vajadzīgās pavairošanas darbības, tostarp augu 
mākslīgo pavairošanu; 
5) atsevišķu īpaši aizsargājamo sugu indivīdu 
iegūšanai vai turēšanai stingri kontrolētos apstākļos, 
izlases veidā un ierobežotā apjomā atbilstoši Dabas 
aizsardzības pārvaldes noteiktajiem limitiem. 
(2) Putnu sugu indivīdus atļauts iegūt vai traucēt 
izņēmuma gadījumā, ja nav pieņemamas alternatīvas 
un tas nekaitē attiecīgo populāciju labvēlīgai 
aizsardzībai, šādos nolūkos: 
1) sabiedrības veselības aizsardzības un drošības 
interesēs; 
2) lidojumu drošības interesēs; 
3) lai nepieļautu nopietnu kaitējumu kultūraugiem, 
lauksaimniecības dzīvniekiem, mežiem, zvejniecībai 
un ūdeņiem; 
4) lai aizsargātu faunu un floru; 
5) pētniecībai un mācībām, veicot populācijas 
atjaunošanu, sugu reintrodukciju un šim nolūkam 
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2.  Dalībvalstis reizi divos gados nosūta Komisijai 
komitejas noteiktā formā sagatavotu ziņojumu par 
atkāpēm, kas izdarītas saskaņā ar 1. punktu. 
Komisija sniedz atzinumu par šīm atkāpēm ne vēlāk 
kā 12 mēnešos pēc ziņojuma saņemšanas, kā arī 

nepieciešamo pavairošanu; 
6) atsevišķu putnu sagūstīšanai, turēšanai vai citādai 
saprātīgai izmantošanai stingri kontrolētos apstākļos 
un izlases veidā. 
(3) Jebkura persona, arī valsts vai pašvaldības 
iestāde, kas lūdz piemērot izņēmumu šā panta 
pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos, iesniedz 
Dabas aizsardzības pārvaldei informāciju, kurā 
norāda: 
1) sugu, uz kuru attiecas izņēmums, šā izņēmuma 
iemeslus, tai skaitā riska veidu, izvērtētās alternatīvas 
un izmantotos zinātniskos datus; 
2) līdzekļus, ierīces, paņēmienus vai pasākumus, ar 
kuriem plānots nonāvēt vai sagūstīt atsevišķus 
indivīdus, kā arī to izmantošanas iemeslus un 
ierobežojumus; 
3) laika un vietas apstākļus, kādos piemērojams 
izņēmums, kā arī citus izņēmuma piemērošanas 
nosacījumus. 
(4) Dabas aizsardzības pārvalde, izvērtējusi šā panta 
pirmajā un otrajā daļā minētā izņēmuma 
piemērošanas iespēju un pamatotību, ņemot vērā šā 
panta trešajā daļā norādīto informāciju, lemj par: 
1) tā piemērošanu attiecīgajai sugai; 
2) līdzekļiem, metodēm, ierīcēm vai paņēmieniem, 
kas ir atļauti indivīdu sagūstīšanā vai nonāvēšanā; 
3) laika un vietas apstākļiem, kādos piemērojams 
izņēmums, kā arī citiem izņēmuma piemērošanas 
nosacījumiem; 
4) nepieciešamajiem uzraudzības pasākumiem. 
(5) Dabas aizsardzības pārvalde apkopo informāciju 
par izņēmuma piemērošanas gadījumiem, kā arī 
uzrauga nosacījumu ievērošanu katrā izņēmuma 
gadījumā. 
(6) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija reizi divos gados attiecībā uz šā panta 
pirmajā daļā minētajiem gadījumiem un katru gadu 
attiecībā uz šā panta otrajā daļā minētajiem 
gadījumiem apkopo informāciju par piemērotajiem 
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sniedz pārskatu komitejai. 
 
 
 
3.  Minētajā ziņojumā norāda: 
a) sugas, attiecībā uz kurām izdara atkāpes, un šo 
atkāpju iemeslus, tostarp riska veidu, attiecīgā 
gadījumā sniedzot norādi uz noraidītajām 
alternatīvām un izmantotajiem zinātniskajiem 
datiem; 
b) līdzekļus, ierīces vai paņēmienus, kas ir atļauti 
dzīvnieku sugu īpatņu gūstīšanā vai nonāvēšanā, un 
to izmantošanas iemeslus; 
c) laika un vietas apstākļus, kādos pieļauj šādas 
atkāpes; 
d) iestādi, kas ir pilnvarota pārliecināties par 
nepieciešamo nosacījumu izpildi un paziņot par to, 
un izlemt, kādus līdzekļus, ierīces vai paņēmienus 
drīkst izmantot, ar kādiem ierobežojumiem un kādi 
resori to drīkst darīt, un kurām personām jāveic 
attiecīgais uzdevums; 
e) īstenotos uzraudzības pasākumus un iegūtos 
rezultātus. 

izņēmumiem un nodrošina ziņojumu iesniegšanu 
Eiropas Komisijai atbilstoši Eiropas Savienības tiesību 
aktu prasībām. 

17.pants 
1.  Reizi sešos gados pēc 23. pantā paredzētā 
laikposma beigām dalībvalstis sagatavo ziņojumu 
par to pasākumu īstenošanu, kas veikti saskaņā ar 
šo direktīvu. Šajā ziņojumā jo īpaši iekļauj 
informāciju par 6. panta 1. punktā minētajiem 
aizsardzības pasākumiem, kā arī novērtējumu par 
to, kāda ir šo pasākumu ietekme uz I pielikuma 
dabisko dzīvotņu veidu un II pielikuma sugu 
aizsardzības statusu, un iekļauj 11. pantā minēto 
uzraudzības pasākumu galvenos rezultātus. 
Ziņojumu, kas sagatavots atbilstīgi komitejas 
izstrādātai formai, nosūta Komisijai un dara publiski 
pieejamu. 
 
2.  Komisija, pamatojoties uz 1. punktā minētajiem 

SBAL 
5.pants. Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas un tās padotībā esošo 
iestāžu kompetence 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
un tās padotībā esošās iestādes saskaņā ar šo 
likumu: 
[..] 
101) nodrošina ziņojumu sagatavošanu atbilstoši 
Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija direktīvas 
92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009.gada 30.novembra direktīvas 
2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību 
prasībām un minētajās direktīvās noteiktajiem 
termiņiem, kā arī sagatavo pārskatus par ziņojumiem 
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ziņojumiem, sagatavo apkopojošu ziņojumu. Šajā 
ziņojumā iekļauj attiecīgu sasniegtā progresa 
novērtējumu un jo īpaši izvērtē Natura 2000 tīkla 
nozīmi 3. pantā izklāstīto mērķu sasniegšanā. Tās 
ziņojuma daļas projektu, kurā izmantota dalībvalsts 
sniegtā informācija, nosūta attiecīgajai dalībvalstij 
pārbaudīšanai. Pēc iesniegšanas komitejai un ne 
vēlāk kā divus gadus pēc 1. punktā minēto ziņojumu 
saņemšanas Komisija publicē ziņojuma galīgo 
versiju un nosūta to dalībvalstīm, Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai. 
 
3.  Dalībvalstis drīkst norādīt saskaņā ar šo direktīvu 
noteiktās teritorijas, izmantojot Kopienas 
paziņojumus, ko šai nolūkā izstrādājusi komiteja. 

un pirms ziņojumu iesniegšanas Eiropas Komisijai 
iesniedz tos Ministru kabinetam; 
11) nodrošina ziņojumu iesniegšanu Eiropas 
Komisijai. 

18.pants 
1. Dalībvalstis un Komisija sekmē vajadzīgo izpēti 
un zinātnisko darbu, kas attiecas uz 2. pantā 
izklāstītajiem mērķiem un 11. pantā minēto 
pienākumu. Tās veic informācijas apmaiņu, lai 
pienācīgi koordinētu izpēti dalībvalstīs un Kopienas 
mērogā. 
 
2.  Īpašu uzmanību pievērš zinātniskajam darbam, 
kas vajadzīgs 4. un 10. panta īstenošanai, kā arī 
sekmē pārrobežu sadarbību izpētē, kuru kopīgi veic 
dalībvalstis. 

SBAL 
6.pants. Citu valsts institūciju kompetence 
 
(1) Izglītības un zinātnes ministrija veicina šā likuma 
īstenošanai nepieciešamos pētījumus un zinātnisko 
darbu izstrādi. 

Atbilst 

19.pants 
Padome ar kvalificētu balsu vairākumu un pēc 
Komisijas priekšlikuma pieņem tādus grozījumus, 
kādi vajadzīgi, lai I, II, III, V un VI pielikumu pielāgotu 
tehnikas un zinātnes attīstībai. 
Padome ar vienbalsīgu lēmumu un pēc Komisijas 
priekšlikuma pieņem tādus grozījumus, kādi 
vajadzīgi, lai IV pielikumu pielāgotu tehnikas un 
zinātnes attīstībai. 

 Nav ieviešams 

20.pants 
Komisijai palīdz komiteja. 

 Nav ieviešams 

139 
 



Eiropas Savienības dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējums 
Gala nodevums (2017. gada aprīlis) 

 
21. pants 
1.  Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 
1999/468/EK ( 6 ) 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā 
lēmuma 8. panta noteikumus. 
Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais 
termiņš ir trīs mēneši. 
 
2.  Komiteja pieņem savu reglamentu. 

 Nav ieviešams 

22.pants 
Pildot šīs direktīvas noteikumus, dalībvalstis: 
 
a) pēta, cik pamatoti ir reintroducēt IV pielikuma 
sugas, kas savā teritorijā ir vietējās sugas, 
gadījumos, kad tas varētu sekmēt šo sugu 
saglabāšanu, ar nosacījumu, ka pētījumā, kurā 
ņemta vērā arī pārējo dalībvalstu vai citu valstu 
pieredze, šāda reintrodukcija atzīta par efektīvu 
līdzekli minēto sugu atjaunošanai labvēlīgā 
aizsardzības statusā un ka reintrodukcija notiek tikai 
pēc pienācīgas apspriešanās ar attiecīgo 
sabiedrības daļu; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SBAL 
19.pants. Sugu reintrodukcijas nosacījumi 
Ja sugas reintrodukcija ir nepieciešama sugas 
saglabāšanai vai atjaunošanai, reintrodukciju var 
veikt, saņemot ikreizēju Dabas aizsardzības 
pārvaldes izdotu atļauju, kuras pamatā ir attiecīgās 
nozares institūcijas eksperta atzinums. 
 
20.pants. Sugu reintrodukcijas noteikumi 
Sugu reintrodukcija ir atļauta, ja: 
1) tiek saglabāta donorpopulācijas struktūra un 
pašatjaunošanās spēja; 
2) izraudzītās teritorijas (reģiona) ekoloģiskā atbilstība 
reintrodukcijai ir zinātniski pamatota un atjaunojamai 
populācijai tiks nodrošināts aizsardzības režīms; 
3) reintrodukcijai ir izraudzītas ekoloģiski un ģenētiski 
visradnieciskākās populācijas; 
4) reintrodukcijas iniciators veic reintroducēto 
populāciju monitoringu un reintrodukcijas ekoloģisko 
efektu pētījumus un reizi divos gados monitoringa 
pētījumu rezultātus iesniedz Dabas aizsardzības 
pārvaldei; 
5) veikti pētījumi, lai noskaidrotu, cik pamatoti ir 
reintroducēt sugas, kas savā teritorijā ir vietējās 
sugas, gadījumos, kad tas varētu sekmēt šo sugu 
saglabāšanu; 
6) veikti pētījumi, lai pamatotu, ka reintrodukcija ir 
efektīvs līdzeklis labvēlīga aizsardzības statusa 
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b) nodrošina, ka tādu sugu apzinātu introdukciju 
savvaļā, kas savā teritorijā nav vietējās sugas, 
regulē tā, lai nekaitētu dabiskām dzīvotnēm to 
dabiskās izplatības areālā vai savvaļas faunai un 
florai, un, ja uzskata to par vajadzīgu, aizliedz šādu 
introdukciju. Veiktā novērtējuma rezultātus 
informācijas nolūkā nosūta komitejai; 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) sekmē izglītošanos un vispārīgas informācijas 
ieguvi par vajadzību aizsargāt savvaļas faunas un 
floras sugas un saglabāt to dzīvotnes un dabiskas 
dzīvotnes. 

atjaunošanai sugām, un ņemta vērā citu valstu 
pieredze; 
7) ir notikusi sabiedriskā apspriešana Ministru 
kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā. 
 
MK noteikumi Nr. 1165 par introdukciju un 
reintrodukciju 
 
 
SBAL 
18.pants. Sugu introdukcijas noteikumi 
(1) Aizliegta Latvijas dabai neraksturīgu sugu 
introdukcija un izlaišana dabā. 
(2) Lai apmierinātu neatliekamas ekonomiskās vai 
sociālās vajadzības, sugu introdukcija ir pieļaujama 
tikai ar atļauju, kuru izsniedz pēc tam, kad veikts 
ietekmes uz vidi novērtējums. 
(3) Introdukcijas iniciators veic introducēto populāciju 
monitoringu un introdukcijas ekoloģisko efektu 
pētījumus un reizi divos gados monitoringa pētījumu 
rezultātus iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldei. 
 
 
 
SBAL 
5.pants. Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas un tās padotībā esošo 
iestāžu kompetence 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
un tās padotībā esošās iestādes saskaņā ar šo 
likumu: 
[..] 
18) veicina izglītošanu un informācijas pieejamību par 
nepieciešamību aizsargāt savvaļas faunu un floru, 
saglabāt biotopus, sugas un to dzīvotnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nav ieviests precīzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nav ieviests precīzi 
 

23.pants 
1.  Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo 
direktīvu divos gados pēc tās izziņošanas. Par to 
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dalībvalstis tūlīt informē Komisiju. 
 
2.  Kad dalībvalstis pieņem minētos pasākumus, 
tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci 
pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka 
paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces. 
 
3.  Dalībvalstis dara zināmus Komisijai galvenos 
valsts tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņēmušas 
jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. 

 
 
Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumi 
Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 
noteikumi”  
4. Atsauces uz Eiropas Savienības tiesību aktiem 
 
SBAL 
5.pants. Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas un tās padotībā esošo 
iestāžu kompetence 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
un tās padotībā esošās iestādes saskaņā ar šo 
likumu: 
[..] 
101) nodrošina ziņojumu sagatavošanu atbilstoši 
Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija direktīvas 
92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009.gada 30.novembra direktīvas 
2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību 
prasībām un minētajās direktīvās noteiktajiem 
termiņiem, kā arī sagatavo pārskatus par ziņojumiem 
un pirms ziņojumu iesniegšanas Eiropas Komisijai 
iesniedz tos Ministru kabinetam; 
11) nodrošina ziņojumu iesniegšanu Eiropas 
Komisijai. 

24.pants 
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. 

 Nav ieviešams 
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3.pielikums 

 

3.pielikums. Putnu direktīvas un Latvijas tiesiskā regulējuma atbilstības tabula 

Putnu direktīva Latvijas tiesiskais regulējums Piezīmes par atbilstību 
 

1. pants 
1.  Šī direktīva attiecas uz visu tādu savvaļas putnu 
sugu aizsardzību, kas sastopamas to dalībvalstu 
Eiropas teritorijā, uz kurām attiecas Līgums. Tajā 
paredzēta šo sugu aizsardzība, apsaimniekošana un 
uzraudzība un noteiktas to izmantošanas normas. 
2.  Šī direktīva attiecas uz putniem, putnu olām, 
putnu ligzdām un putnu dzīvotnēm. 
 

SBAL 
1.pants. Likumā lietotie termini  
Likumā ir lietoti šādi termini: 
[..] 
2) dzīvotne — noteiktu specifisku abiotisku un 
biotisku faktoru kopums teritorijā, kurā suga eksistē 
ikvienā tās bioloģiskā cikla posmā; 
5) sugas — savvaļas dzīvnieku, putnu, augu, sēņu un 
ķērpju sugas (arī pasugas) to zinātniskajā nozīmē; 
3.pants. Likuma darbības joma  
Likums regulē jautājumus, kas saistīti ar: 
[..] 
2) dzīvnieku sugām, to dzīvotnēm, šo sugu indivīdiem 
visās to attīstības stadijās, putnu olām un ligzdām, kā 
arī beigtajiem indivīdiem vai to daļām; 
 

Principā atbilst. 
 
 

2. pants 
Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai 
skaitliski uzturētu 1. pantā minēto sugu populācijas 
tādā līmenī, kas pirmām kārtām atbilst ekoloģijas, 
zinātnes un kultūras prasībām, tajā pašā laikā ņemot 
vērā saimnieciskās un rekreatīvās prasības, vai lai 
tuvinātu šo sugu populācijas minētajam līmenim. 
 

SBAL 
2.pants. Likuma mērķi 
Likuma mērķi ir šādi: 
[..] 
5) nodrošināt nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai 
skaitliski uzturētu savvaļā dzīvojošo savvaļas putnu 
(turpmāk — putni) sugu populācijas atbilstoši 
ekoloģijas, zinātnes, kultūras prasībām un ņemot vērā 
saimnieciskās un rekreatīvās prasības vai lai tuvinātu 
šo sugu populācijas minētajam līmenim. 
 

Atbilst. 

3. pants 
1.  Ņemot vērā 2. pantā minētās prasības, 
dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai 
pietiekamā mērā saglabātu, uzturētu vai atjaunotu 
visu 1. pantā minēto putnu sugu dzīvotņu 

SBAL 
LĪADT 
Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi 
Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

Principā atbilst, precizējama SBAL redakcija. 
Putnu direktīvas 3.panta ieviešanā jāvērtē 
kopsakarā viss tiesiskais regulējums, kurš vērsts 
uz putnu dzīvotņu aizsardzību. 
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daudzveidību un teritoriju. 
2.  Biotopu un dzīvotņu saglabāšana, uzturēšana un 
atjaunošana galvenokārt ietver šādus pasākumus: 
a) aizsargājamo teritoriju ierīkošana; 
b) dzīvotņu uzturēšana un pārzināšana aizsargātās 
zonās un ārpus tām saskaņā ar ekoloģijas 
prasībām; 
c) iznīcināto biotopu atjaunošana; 
d) biotopu izveidošana. 
 

MK noteikumi Nr.940 par mikroliegumiem. 

4. pants 
1.  Sugām, kuras minētas I pielikumā, jāpiemēro 
īpaši dzīvotņu aizsardzības pasākumi, lai 
nodrošinātu to izdzīvošanu un vairošanos savā 
izplatības areālā. 
Šim nolūkam jāapzina: 
a) sugas, kurām draud izzušana; 
b) sugas, kuras ir jūtīgas pret dažām izmaiņām 
savās dzīvotnēs; 
c) sugas, kuras savas skaitliski mazās populācijas 
vai ierobežotās vietējās izplatības dēļ uzskatāmas 
par retām sugām; 
d) citas sugas, kuras īpaši jāsaudzē to dzīvotņu 
īpatnību dēļ. 
Veicot novērtēšanu, par pamatu ņem populācijas 
attīstības tendences un svārstības. 
Kā īpašas aizsargājamās teritorijas šo sugu 
aizsardzībai dalībvalstis pirmām kārtām nosaka 
skaitliski un lieluma ziņā vispiemērotākās teritorijas, 
ņemot vērā aizsardzības prasības ģeogrāfiskajā 
jūras un sauszemes teritorijā, uz kuru attiecas šī 
direktīva. 

 

SBAL 
4.pants. Ministru kabineta kompetence 
Ministru kabinets nosaka: 
[..] 
9) to putnu sugu sarakstu, kurām piemēro īpašus 
dzīvotņu aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu 
sugu izdzīvošanu un vairošanos izplatības areālā; 
 
8.1 pants. Putnu sugu aizsardzība 
(1) Lai nodrošinātu šā likuma 4.panta 9.punktā minēto 
putnu sugu aizsardzības pasākumu veikšanu, 
novērtē: 
1) kurām sugām draud izzušana; 
2) kuras sugas ir jutīgas pret izmaiņām savās 
dzīvotnēs; 
3) kuras sugas savas skaitliski mazās populācijas vai 
ierobežotās vietējās izplatības dēļ uzskatāmas par 
retām sugām; 
4) citas sugas, kuras īpaši jāsaudzē to dzīvotņu 
īpatnību dēļ. 
(2) Veicot putnu sugu novērtējumu, ņem vērā 
populācijas attīstības tendences un svārstības. Putnu 
sugām, kurām veic īpašus dzīvotņu aizsardzības 
pasākumus, izveido īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas saskaņā ar likumu "Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām". Putnu sugu 
aizsardzībai nosaka putnu skaitam lieluma ziņā 
vispiemērotākās teritorijas, ņemot vērā aizsardzības 
prasības jūras un sauszemes teritorijā. 

Precīzākai ieviešanai, pirmkārt, nepieciešami 
redakcionāli precizējumi SBAL 8.1 pantā 
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2.  Dalībvalstis veic līdzīgus pasākumus attiecībā uz 
tādu regulāri sastopamu migrējošo sugu vairošanās, 
spalvu mešanas un ziemošanas vietām, kā arī 
atpūtas vietām migrācijas maršrutā, kuras nav 
minētas 1.pielikumā, ņemot vērā to aizsardzības 
nepieciešamību ģeogrāfiskajā jūras un sauszemes 
teritorijā, uz kuru attiecas šī direktīva. Tālab 
dalībvalstīm īpaša uzmanība jāvelta mitrāju, un 
pirmām kārtām starptautiski nozīmīgu mitrāju, 
aizsardzībai. 

SBAL 
8.pants. Īpaši aizsargājamo sugu, biotopu un 
migrējošo putnu sugu aizsardzība 
[..] 
(4) Šā likuma normas attiecināmas arī uz 
sastopamajām migrējošo putnu sugām, kuras nav 
ietvertas īpaši aizsargājamo sugu sarakstos. 
 
9.pants. Zemes īpašnieku vai lietotāju pienākumi  
Zemes īpašniekiem vai lietotājiem ir pienākums: 
[..] 
4) nodrošināt migrējošiem dzīvniekiem (arī putnu 
sugām, kas nav iekļautas īpaši aizsargājamo sugu 
sarakstos) netraucētu atpūtu un barošanos migrācijas 
sezonas laikā, ieviest saudzīgas ekoloģiskās 
metodes, lai novērstu dzīvnieku nodarītos postījumus. 
 
LĪADT 
7.1 pants. Aizsargājamās jūras teritorijas 
Aizsargājamās jūras teritorijas ir vietas Latvijas 
Republikas teritoriālajā jūrā, ekskluzīvajā 
ekonomiskajā zonā vai kontinentālajā šelfā, kuras 
izveidotas īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši 
aizsargājamo sugu dzīvotņu, kā arī migrējošo putnu 
nozīmīgu barošanās un ziemošanas vietu 
aizsardzībai. 
 

Lai nodrošinātu precīzāku ieviešanu, SBAL 
8.panta ceturtajā daļā precizējams, ka: 
1) uz migrējošo putnu sugām ir attiecināmas nevis 
visas SBAL normas, bet normas, kas attiecas uz 
SBAL 4.panta 9.punktā minētajām sugām; 
2) tas attiecas nevis uz migrējošajām putnu 
sugām, kuras nav ietvertas īpaši aizsargājamo 
sugu sarakstos, bet kuras nav ietvertas SBAL 
4.panta 9.punktā minētajā sarakstā. 
 

3.  Dalībvalstis nosūta Komisijai visu vajadzīgo 
informāciju, kas tai ļauj paziņot attiecīgās 
koordinācijas iniciatīvas, kuras nepieciešamas, lai 
nodrošinātu, ka 1. un 2. punktā paredzētās teritorijas 
veido vienotu sistēmu saskaņā ar šo sugu 
aizsardzības prasībām ģeogrāfiskajā jūras un 
sauszemes teritorijā, uz ko attiecas šī direktīva. 

SBAL 
5.pants. Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas un tās padotībā esošo 
iestāžu kompetence 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
un tās padotībā esošās iestādes saskaņā ar šo 
likumu: 
[..] 
101) nodrošina ziņojumu sagatavošanu atbilstoši 
Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija direktīvas 
92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību un Eiropas Parlamenta un 

Nav ieviešams 
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Padomes 2009.gada 30.novembra direktīvas 
2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību 
prasībām un minētajās direktīvās noteiktajiem 
termiņiem, kā arī sagatavo pārskatus par ziņojumiem 
un pirms ziņojumu iesniegšanas Eiropas Komisijai 
iesniedz tos Ministru kabinetam; 
11) nodrošina ziņojumu iesniegšanu Eiropas 
Komisijai; 
 

4.  Attiecībā uz 1. un 2. punktā minētajām 
aizsargājamām teritorijām dalībvalstis attiecīgi 
rīkojas, lai nepieļautu dzīvotņu piesārņošanu vai 
kaitējuma nodarīšanu tām, kā arī novērš jebkurus 
traucējumus putnu dzīvei, ciktāl tie būtiski skar šā 
panta mērķus. Dalībvalstis cenšas nepieļaut 
dzīvotņu piesārņošanu vai kaitējuma nodarīšanu 
tām arī ārpus šīm aizsargājamām teritorijām. 
 

Atbilstoši Dzīvotņu direktīvas 7.pantam Putnu 
direktīvas 4.panta 4.punkta pirmais teikums aizstāts 
ar Dzīvotņu direktīvas 6.pantu un nav atsevišķi 
jāievieš. 
 
SBAL 
8.1 pants. Putnu sugu aizsardzība 
(1) Lai nodrošinātu šā likuma 4.panta 9.punktā minēto 
putnu sugu aizsardzības pasākumu veikšanu, 
novērtē: 
1) kurām sugām draud izzušana; 
2) kuras sugas ir jutīgas pret izmaiņām savās 
dzīvotnēs; 
3) kuras sugas savas skaitliski mazās populācijas vai 
ierobežotās vietējās izplatības dēļ uzskatāmas par 
retām sugām; 
4) citas sugas, kuras īpaši jāsaudzē to dzīvotņu 
īpatnību dēļ. 
(2) Veicot putnu sugu novērtējumu, ņem vērā 
populācijas attīstības tendences un svārstības. Putnu 
sugām, kurām veic īpašus dzīvotņu aizsardzības 
pasākumus, izveido īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas saskaņā ar likumu "Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām". Putnu sugu 
aizsardzībai nosaka putnu skaitam lieluma ziņā 
vispiemērotākās teritorijas, ņemot vērā aizsardzības 
prasības jūras un sauszemes teritorijā. 
 

Putnu direktīvas 4.panta 4.punkta otrā teikuma 
precīzai ieviešanai būtu jāparedz arī tādi īpaši 
dzīvotņu aizsardzības pasākumi SBAL 4.panta 
9.punktā minēto sugu aizsardzībai, kas neietver 
tikai aizsargājamo teritoriju noteikšanu. 

5. pants 
Neskarot 7. un 9. pantu, dalībvalstis veic 

SBAL 
11.pants. Aizliegtās darbības ar īpaši 

Putnu direktīvas 5.pants attiecas uz visām 1.pantā 
minētajām sugām, tas ir, uz visām savvaļas putnu 
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nepieciešamos pasākumus, lai izveidotu vispārēju 
aizsardzības sistēmu visām 1. pantā minētajām 
putnu sugām, jo īpaši aizliedzot: 
a) jebkādā veidā apzināti nonāvēt vai sagūstīt 
putnus; 
b) apzināti iznīcināt vai bojāt putnu ligzdas un olas 
vai pārvietot to ligzdas; 
c) lasīt putnu olas dabā un paturēt tās pat tad, ja 
olas ir tukšas; 
d) apzināti traucēt putnus, jo īpaši vairošanās un 
ligzdošanas laikā, ja šādi traucējumi būtiski skar šīs 
direktīvas mērķus; 
e) turēt to sugu putnus, kuras aizliegts medīt un 
sagūstīt. 
 

aizsargājamo sugu dzīvniekiem, to skaitā putniem  
Attiecībā uz īpaši aizsargājamo sugu dzīvniekiem, to 
skaitā putniem, visās to attīstības stadijās ir aizliegtas 
šādas darbības: 
1) jebkura mērķtiecīga ķeršana vai nogalināšana; 
2) apzināta traucēšana (īpaši vairošanās, mazuļu 
augšanas, spalvmešanas, ziemas guļas un migrācijas 
laikā) un dzīvotņu postīšana; 
3) apzināta putnu ligzdu un olu iznīcināšana vai 
bojāšana, ligzdu pārvietošana, putnu olu lasīšana un 
iegūšana arī tad, ja tās ir tukšas; 
[..] 
5) turēšana nebrīvē, transportēšana, dāvināšana, 
pārdošana vai mainīšana, piedāvāšana vai turēšana 
pārdošanai vai apmaiņai (minētās darbības aizliegtas 
arī ar beigtiem putniem, kā arī ar jebkurām viegli 
atpazīstamām šo putnu daļām vai izstrādājumiem no 
tiem). 
 

sugām, kas sastopamas to dalībvalstu Eiropas 
teritorijā. SBAL 11.pants tam neatbilst, jo attiecas 
tikai uz MK noteikumu Nr.396 1.pielikumā 
minētajām sugām. 
 
Skaidrības labad SBAL 11.pantā var paskaidrot, 
ka tajā paredzētie ierobežojumi neattiecas uz 
medībām, ja tiek ievērotas normatīvo aktu 
prasības. 

6. pants 
1.  Neskarot 2. un 3.punkta noteikumus, dalībvalstis 
aizliedz tirgot, pārvadāt un turēt tirdzniecības nolūkā 
un piedāvāt tirdzniecībai jebkuru 1.pantā minēto 
sugu putnus, dzīvus vai beigtus, kā arī jebkuras 
viegli atpazīstamas šo putnu daļas vai izstrādājumus 
no tiem. 
2.  Darbības, kas minētas 1.punktā, nav aizliegtas ar 
3.pielikuma A daļā minētajām sugām, ja šie putni ir 
nonāvēti vai sagūstīti likumīgi vai citādi likumīgi 
iegādāti. 
3.  Dalībvalstis, paredzot dažus ierobežojumus, var 
atļaut savā teritorijā 1.punktā minētās darbības ar 
sugām, kas minētas 3.pielikuma B daļā, ja šie putni 
ir nonāvēti vai sagūstīti likumīgi vai citādi likumīgi 
iegādāti. 
Dalībvalstis, kas vēlas piešķirt šādu atļauju, pirmkārt, 
apspriežas ar Komisiju un kopīgi ar to noskaidro, vai 
tirdzniecība ar šīs sugas īpatņiem var apdraudēt vai 
iespējami apdraudēt šo sugu populācijas lielumu, 

SBAL 
11.pants. Aizliegtās darbības ar īpaši 
aizsargājamo sugu dzīvniekiem, to skaitā putniem  
Attiecībā uz īpaši aizsargājamo sugu dzīvniekiem, to 
skaitā putniem, visās to attīstības stadijās ir aizliegtas 
šādas darbības: 
[..] 
5) turēšana nebrīvē, transportēšana, dāvināšana, 
pārdošana vai mainīšana, piedāvāšana vai turēšana 
pārdošanai vai apmaiņai (minētās darbības aizliegtas 
arī ar beigtiem putniem, kā arī ar jebkurām viegli 
atpazīstamām šo putnu daļām vai izstrādājumiem no 
tiem). 
 
4.pants. Ministru kabineta kompetence 
Ministru kabinets nosaka: 
[..] 
10) to putnu sugu sarakstu, uz kurām neattiecas šā 
likuma 11.panta 5.punktā minētais aizliegums, ja 
saņemta medību vai dabas aizsardzības normatīvajā 

 
Neatbilst.  
Putnu direktīvas 6.pants attiecas uz visām 1.pantā 
minētajām sugām, tas ir, uz visām savvaļas putnu 
sugām, kas sastopamas to dalībvalstu Eiropas 
teritorijā. SBAL 11.panta 5.punkts tam neatbilst, jo 
attiecas tikai uz MK noteikumu Nr.396 1.pielikumā 
minētajām sugām. 
 
SBAL 11.panta 5.punktā ietverto vispārīgo 
aizliegumu turēt putnus nebrīvē pārcelt uz citu šā 
panta apakšpunktu, jo ar MK noteikumiem Nr.212, 
ir paredzēti izņēmumi no visiem SBAL 11.panta 
5.punkta aizliegumiem, tomēr Putnu direktīvas 
6.panta 2. un 3.punkts pieļauj veikt atkāpes 
vienīgi no direktīvas 6.panta ierobežojumiem, 
nevis 5.panta ierobežojumiem. 
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ģeogrāfisko izplatību vai vairošanās spēju visā 
Kopienā. Ja pārbaudē noskaidrojas, ka paredzamā 
atļauja, pēc Komisijas ieskatiem, šādi apdraudēs 
kaut vienu no iepriekšminētajām sugām vai radīs 
šāda apdraudējuma iespēju, Komisija nosūta 
argumentētu ieteikumu ieinteresētajai dalībvalstij, 
pamatojot savus iebildumus pret minētās sugas 
tirdzniecību. Ja Komisija uzskata, ka šāds risks 
nepastāv, tā attiecīgi informē ieinteresēto dalībvalsti. 
Komisijas ieteikumu publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. 
Dalībvalstis, kas piešķir atļauju saskaņā ar šo 
punktu, periodiski pārbauda, kā tiek ievēroti šādas 
atļaujas piešķiršanas nosacījumi. 
 

aktā noteiktā atļauja; 
11) to putnu sugu sarakstu, uz kurām neattiecas šā 
likuma 11.panta 5.punktā minētais aizliegums, ja 
saņemta Eiropas Komisijas un Dabas aizsardzības 
pārvaldes atļauja; 
 
13.1 pants. Atļauja putnu turēšanai nebrīvē, 
transportēšanai, dāvināšanai, pārdošanai, 
mainīšanai vai turēšanai pārdošanai vai apmaiņai 
(1) Pirms izsniegt atļauju šā likuma 4.panta 11.punktā 
minēto putnu sugu turēšanai nebrīvē, transportēšanai, 
dāvināšanai, pārdošanai, mainīšanai vai turēšanai 
pārdošanai vai apmaiņai, Dabas aizsardzības 
pārvalde konsultējas ar Eiropas Komisiju, lai 
noskaidrotu, vai tirdzniecība ar attiecīgās sugas 
īpatņiem var apdraudēt šo sugu populācijas lielumu, 
ģeogrāfisko izplatību vai vairošanās spēju Eiropas 
Kopienas teritorijā. 
(2) Dabas aizsardzības pārvalde atļauju izsniedz pēc 
Eiropas Komisijas ieteikuma saņemšanas. Dabas 
aizsardzības pārvalde nodrošina atļaujas 
izsniegšanas nosacījumu ievērošanu. 
 
MK noteikumi Nr.212 par aizliegto darbību 
neattiecināšanu uz putniem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. pants 
1.  Ņemot vērā to populāciju lielumu, ģeogrāfisko 
izplatību un vairošanās spēju visā Kopienā, II 
pielikumā minētās sugas drīkst medīt saskaņā ar 
attiecīgo valstu tiesību aktiem. Dalībvalstis 
nodrošina, ka šo sugu medības neapdraud dabas 
aizsardzības pasākumus to izplatības teritorijā. 
2.  Sugas, kuras minētas II pielikuma A daļā, drīkst 
medīt ģeogrāfiskajā jūras un sauszemes teritorijā, uz 
ko attiecas šī direktīva. 
3.  Sugas, kuras minētas II pielikuma B daļā, drīkst 
medīt tikai attiecīgi norādītajās dalībvalstīs. 
4.  Dalībvalstis apņemas nodrošināt, ka medību 

Medību likums 
1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini: 
1) limitētie medījamie dzīvnieki — dzīvnieki, kuru 
medīšanai tiek noteikts pieļaujamais nomedīšanas 
apjoms; 
12) medījamie dzīvnieki — savvaļas sugu zīdītāji un 
putni, tai skaitā migrējošie, kurus medī saskaņā ar 
medības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un 
šo sugu dzīvnieki, kurus tur iežogotās platībās 
savvaļai līdzīgos apstākļos; 
15) nelimitētie medījamie dzīvnieki — dzīvnieki, kuru 
medīšanai netiek noteikts pieļaujamais nomedīšanas 
apjoms. 

 
Atbilst.  
 
Ja Latvijas likumdevējs to vēlas, Putnu direktīva 
ļauj paplašināt Latvijā medījamo putnu sarakstu, 
iekļaujot tās Putnu direktīvas 2.pielikuma sugas, 
kuras nav minētas Medību noteikumu 3.punktā 
(tas ir: Lagopus lagopus scoticus et hibernicus, 
Lagopus mutus, Alectoris graeca, Alectoris rufa, 
Perdix perdix, Lymnocryptes minimus, Gallinago 
gallinago, Larus argentatus). 
 
Nepieciešams izvērtēt, vai putnu medību sezonu 
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ieražas, ko veic saskaņā ar valstī spēkā esošajiem 
pasākumiem, arī medības ar piekūnu, ja tās 
praktizē, atbilst attiecīgo putnu sugu resursu 
racionālas izmantošanas un ekoloģiskā līdzsvara 
regulēšanas principiem un ka šīs ieražas, ņemot 
vērā šo sugu, jo īpaši migrējošo sugu, populācijas 
lielumu, ir samērojamas ar pasākumiem, kas izriet 
no 2. panta. 
Tās jo īpaši rūpējas par to, lai sugas, uz kurām 
attiecas medību likumi, netiktu medītas ligzdošanas 
laikā, kā arī atsevišķu vairošanās stadiju laikā. 
Attiecībā uz migrējošām sugām tās jo īpaši rūpējas 
par to, lai sugas, uz kurām attiecas medību 
noteikumi, netiktu medītas vairošanās laikā vai tad, 
kad tās atgriežas savās ligzdošanas vietās. 
Dalībvalstis nosūta Komisijai visu vajadzīgo 
informāciju par savu medību noteikumu praktisko 
piemērošanu. 

 
3.pants. 
(4) Medījamo dzīvnieku sugas, medību termiņus, kā 
arī gadījumus, kad iespējamas medības ārpus 
medību termiņiem, nosaka Ministru kabinets. 
Medījamo putnu medību termiņus nenosaka to 
vairošanās periodā vai citā sugu attīstībai svarīgā 
posmā. 
 
6.pants. Medību resursi izmantojami tā, lai 
nodrošinātu medījamo dzīvnieku sugu populāciju, 
genofonda un medījamo dzīvnieku apdzīvotās vides 
aizsardzību un saglabāšanu. Medījamo putnu sugu 
resursus izmanto tā, lai putnu medības neapdraudētu 
dabas aizsardzības pasākumu īstenošanu šo sugu 
izplatības teritorijā. Medību praksē ievēro medījamo 
dzīvnieku saprātīgas izmantošanas un ekoloģiski 
līdzsvarotas kontroles principus, medījamo dzīvnieku, 
tai skaitā migrējošo putnu, populācijas lielumu. 
 
Medību noteikumi 
 

atšķirības, kas paredzētas Medību noteikumu 
3.punktā, ir atbilstošas EST un Eiropas Komisijas 
noteiktajiem kritērijiem, kad dažādām putnu 
sugām var tikt noteikti atšķirīgi medību termiņi. 
 
 

8. pants 
1.  Attiecībā uz putnu medībām, to sagūstīšanu vai 
nonāvēšanu saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstis 
aizliedz lietot jebkādus masveidīgas vai neselektīvas 
putnu sagūstīšanas vai nonāvēšanas līdzekļus, 
pasākumus vai paņēmienus, arī tādus, kas var 
izraisīt kādas sugas lokālu izzušanu, jo īpaši IV 
pielikuma a) punktā minētos. 
2.  Turklāt dalībvalstis aizliedz visas medības, ko 
veic, izmantojot 4.pielikuma b) punktā minētos 
transporta līdzekļus un apstākļus. 

Medību likums 
24.pants. Par nelikumīgām medībām atzīst: 
[..] 
9) medīšanu, izmantojot šādus aizliegtus medību 
līdzekļus, rīkus, metodes un paņēmienus: 
a) "putnu" līmi, aklus vai sakropļotus dzīvniekus kā 
ēsmu, 
b) skaņu ierakstus, 
c) mākslīgus gaismas avotus, izņemot meža cūku, 
lapsu un jenotsuņu medības, 
d) nakts redzamības tēmēkļus ar elektronisko 
palielinājumu vai attēla pārveidošanu, izņemot meža 
cūku, lapsu un jenotsuņu medības, 
e) spoguļus un citas apžilbinošas ierīces, 
f) lāzertipa tēmēkļus, 
g) tīklus, kas darbojas neselektīvi saskaņā ar 
lietošanas nosacījumiem vai izmantošanas 

Putnu direktīvas 8.pants ir atbilstoši ieviests 
Latvijas tiesiskajā regulējumā. 
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apstākļiem, 
h) kājķeramos slazdus un slazdus jeb lamatas, kas 
darbojas neselektīvi saskaņā ar lietošanas 
nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem, 
i) arbaletus, lokus, 
j) pusautomātiskus šaujamieročus, kuru patrontelpas 
un magazīnas (patronu padošanas mehānisma) 
kopējā ietilpība ir lielāka par trim patronām, izņemot 
meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības, 
k) lidaparātus, motorizētus braucošus sauszemes un 
ūdens transportlīdzekļus, 
l) ieročus, kas nav klasificēti kā medību šaujamieroči, 
m) siltumu uztverošos (termālos) tēmēkļus; 
10) medīšanu, izmantojot šādus aizliegtus 
vispārbīstamus medību līdzekļus, rīkus, metodes un 
paņēmienus: 
a) ķerambedres, cilpas, āķus, asu priekšmetu 
uzstādīšanu uz dzīvnieku takām, 
b) elektriskas vai elektroniskas ierīces, kas spēj 
apdullināt vai nogalināt dzīvnieku, 
c) sprāgstvielas, patšāvējus, 
d) indes un saindētu vai imobilizējošu ēsmu, 
e) gāzes vai dūmus; 
[..] 
12) medīšanu, izmantojot jebkurus masveidīgas vai 
neselektīvas putnu sagūstīšanas vai nonāvēšanas 
līdzekļus, pasākumus vai paņēmienus, arī tādus, kas 
var izraisīt sugas izzušanu vietējās pašvaldības vai 
valsts teritorijā. 
 

9. pants 
1.  Ja nevar rast citu pieņemamu risinājumu, 
dalībvalstis var atkāpties no 5. līdz 8. panta 
noteikumiem šādu iemeslu dēļ: 
a)   
— sabiedrības veselības aizsardzības un drošības 
interesēs, 
— lidojumu drošības interesēs, 
— lai nepieļautu nopietnu kaitējumu kultūraugiem, 

SBAL 
14.pants. Īpaši aizsargājamo sugu indivīdu 
iegūšanas vai traucēšanas noteikumi 
[..] 
(2) Putnu sugu indivīdus atļauts iegūt vai traucēt 
izņēmuma gadījumā, ja nav pieņemamas alternatīvas 
un tas nekaitē attiecīgo populāciju labvēlīgai 
aizsardzībai, šādos nolūkos: 
1) sabiedrības veselības aizsardzības un drošības 

Latvijas tiesiskais regulējums ir precizējams, 
paredzot, ka arī Medību likuma 3.panta sestajā 
daļā minētajos gadījumos ir jāievēro Putnu 
direktīvas 9.panta 2. – 4.punkta prasības, kuras 
šobrīd attiecībā uz SBAL 14.panta otrās daļas 
gadījumiem ir paredzētas šā panta trešajā līdz 
sestajā daļā. 
 
SBAL 15.panta regulējums, ciktāl tas attiecas uz 
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lauksaimniecības dzīvniekiem, mežiem, zvejniecībai 
un ūdeņiem, 
— lai aizsargātu floru un faunu; 
b) pētniecības un mācību nolūkā, veicot populācijas 
atjaunošanu, sugu reintrodukciju un šim nolūkam 
nepieciešamo pavairošanu; 
c) lai stingri kontrolētos apstākļos un izlases veidā 
atļautu nelielā skaitā sagūstīt, turēt vai citādi 
saprātīgi izmantot dažus putnus. 
2.  Izņēmuma gadījumos, kas minēti 1. punktā, 
jānorāda: 
a) sugas, uz kurām attiecas izņēmumi; 
b) līdzekļi, pasākumi vai paņēmieni, ar kādiem 
atļauts sagūstīt vai nonāvēt putnus; 
c) riska nosacījumi, kā arī citi apstākļi (laiks un 
vieta), kādos pieļaujami šādi izņēmumi; 
d) iestāde, kas pilnvarota paziņot, ka pastāv 
nepieciešamie nosacījumi, un lemt par to, kādus 
līdzekļus, pasākumus vai paņēmienus, kam un ar 
kādiem ierobežojumiem atļauts izmantot; 
e) kādi uzraudzības pasākumi tiks veikti. 
3.  Dalībvalstis ik gadu nosūta Komisijai ziņojumu 
par 1. un 2. punkta izpildi. 
4.  Pamatojoties uz tai pieejamo informāciju un 
pirmām kārtām uz informāciju, ko tā saņem saskaņā 
ar 3. punktu, Komisija pastāvīgi seko tam, lai 1. 
punktā minēto izņēmumu sekas nebūtu pretrunā šai 
direktīvai. Tālab tā atbilstīgi rīkojas. 
 

interesēs; 
2) lidojumu drošības interesēs; 
3) lai nepieļautu nopietnu kaitējumu kultūraugiem, 
lauksaimniecības dzīvniekiem, mežiem, zvejniecībai 
un ūdeņiem; 
4) lai aizsargātu faunu un floru; 
5) pētniecībai un mācībām, veicot populācijas 
atjaunošanu, sugu reintrodukciju un šim nolūkam 
nepieciešamo pavairošanu; 
6) atsevišķu putnu sagūstīšanai, turēšanai vai citādai 
saprātīgai izmantošanai stingri kontrolētos apstākļos 
un izlases veidā. 
(3) Jebkura persona, arī valsts vai pašvaldības 
iestāde, kas lūdz piemērot izņēmumu šā panta 
pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos, iesniedz 
Dabas aizsardzības pārvaldei informāciju, kurā 
norāda: 
1) sugu, uz kuru attiecas izņēmums, šā izņēmuma 
iemeslus, tai skaitā riska veidu, izvērtētās alternatīvas 
un izmantotos zinātniskos datus; 
2) līdzekļus, ierīces, paņēmienus vai pasākumus, ar 
kuriem plānots nonāvēt vai sagūstīt atsevišķus 
indivīdus, kā arī to izmantošanas iemeslus un 
ierobežojumus; 
3) laika un vietas apstākļus, kādos piemērojams 
izņēmums, kā arī citus izņēmuma piemērošanas 
nosacījumus. 
(4) Dabas aizsardzības pārvalde, izvērtējusi šā panta 
pirmajā un otrajā daļā minētā izņēmuma 
piemērošanas iespēju un pamatotību, ņemot vērā šā 
panta trešajā daļā norādīto informāciju, lemj par: 
1) tā piemērošanu attiecīgajai sugai; 
2) līdzekļiem, metodēm, ierīcēm vai paņēmieniem, 
kas ir atļauti indivīdu sagūstīšanā vai nonāvēšanā; 
3) laika un vietas apstākļiem, kādos piemērojams 
izņēmums, kā arī citiem izņēmuma piemērošanas 
nosacījumiem; 
4) nepieciešamajiem uzraudzības pasākumiem. 
(5) Dabas aizsardzības pārvalde apkopo informāciju 

putnu sugām, nav lietderīgs un var radīt iespaidu 
par Putnu direktīvas 9.panta nepienācīgu 
ieviešanu. 
 
SBAL 14.panta otrajā daļā un Medību likuma 
3.panta sestajā ietvertais kritērijs par “nekaitēšanu 
attiecīgās sugas populācijas labvēlīgai 
aizsardzībai” daļā gadījumu pārsniedz to, ko 
pieprasa Putnu direktīvas 9.pants. 
 
Ja likumdevējs to uzskatītu par nepieciešamu, 
Putnu direktīvas 9.pants ļauj paplašināt to 
ierobežojumu loku, no kuriem ir pieļaujamas 
atkāpes saskaņā ar SBAL 14.pantu, stingri 
ievērojot šajā pantā noteiktos priekšnoteikumus 
un procedūras. 
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par izņēmuma piemērošanas gadījumiem, kā arī 
uzrauga nosacījumu ievērošanu katrā izņēmuma 
gadījumā. 
(6) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija reizi divos gados attiecībā uz šā panta 
pirmajā daļā minētajiem gadījumiem un katru gadu 
attiecībā uz šā panta otrajā daļā minētajiem 
gadījumiem apkopo informāciju par piemērotajiem 
izņēmumiem un nodrošina ziņojumu iesniegšanu 
Eiropas Komisijai atbilstoši Eiropas Savienības tiesību 
aktu prasībām. 
15.pants. Ierobežoti izmantojamās īpaši 
aizsargājamās sugas  
Attiecībā uz ierobežoti izmantojamo īpaši 
aizsargājamo sugu indivīdiem piemērojamas visas 
šajā likumā noteiktās normas, izņemot 13., 14., 22. un 
23.pantā minētos nosacījumus. Ierobežoti 
izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu indivīdus ir 
atļauts iegūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja 
tas nekaitē attiecīgo sugu populācijas saglabāšanai 
labvēlīgā aizsardzības statusā tās dabiskajā izplatības 
areālā. Ierobežota izmantošana ir atļauta, ja tā atbilst 
attiecīgo putnu sugu resursu racionālas izmantošanas 
un ekoloģiskā līdzsvara regulēšanas principiem. 
Medību likums 
3.pants. 
(6) Ja nevar rast citu pieņemamu risinājumu, 
medījamo putnu sugu indivīdus ārpus noteiktā medību 
termiņa atļauts iegūt, ja tas nekaitē attiecīgās sugas 
populācijai, saņemot ikreizēju atļauju, šādos nolūkos: 
1) sabiedrības veselības aizsardzības un drošības 
interesēs; 
2) lidojumu drošības interesēs; 
3) lai nepieļautu būtiskus postījumus kultūraugiem, 
lauksaimniecības dzīvniekiem, mežiem, 
zivsaimniecībai un ūdeņiem; 
4) lai aizsargātu floru un faunu; 
5) pētniecībai un mācībām, veicot populācijas 
atjaunošanu, sugu reintrodukciju un šim nolūkam 
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nepieciešamo pavairošanu; 
6) atsevišķu putnu sagūstīšanai, turēšanai vai citādai 
saprātīgai izmantošanai stingri kontrolētos apstākļos 
un izlases veidā. 
(7) Šā panta sestajā daļā minētajos gadījumos Dabas 
aizsardzības pārvalde izsniedz atļauju nemedījamo 
sugu indivīdu iegūšanai, medīšanai vai turēšanai 
nebrīvē atbilstoši normatīvajiem aktiem par atļaujas 
izsniegšanu nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai un 
par izsniegtajām atļaujām informē Valsts meža 
dienestu. 
 
MK noteikumos Nr.1165 par introdukciju un 
reintrodukciju 
 

10. pants 
1.  Dalībvalstis veicina zinātniskos pētījumus un 
citus darbus, kas nepieciešami visu 1. pantā minēto 
putnu sugu populāciju aizsardzībai, to pārzināšanai 
un izmantošanai. Īpašu uzmanību pievērš 
pētījumiem un darbiem saistībā ar V pielikumā 
norādītajām tēmām. 
2.  Dalībvalstis nosūta Komisijai visas 
nepieciešamās ziņas, lai tā varētu veikt attiecīgos 
pasākumus, koordinējot 1. punktā minētos 
zinātniskos pētījumus un darbus. 
 

SBAL 
6.pants. Citu valsts institūciju kompetence  
(1) Izglītības un zinātnes ministrija veicina šā likuma 
īstenošanai nepieciešamos pētījumus un zinātnisko 
darbu izstrādi. 
 
21.pants. Monitoringa veikšanas nepieciešamība  
Lai kontrolētu sugu un biotopu aizsardzību, veicams 
pastāvīgs monitorings un citi pētījumi, lai iegūtu: 
1) sarakstus, kuros iekļautas uz izzušanas robežas 
esošās sugas vai īpaši apdraudētās sugas, ņemot 
vērā to dabisko izplatības areālu; 
2) sarakstus, kuros iekļautas tās vietas un to 
ekoloģiskais raksturojums, kuras ir īpaši nozīmīgas 
migrējošām sugām to migrācijas ceļā, kā arī 
migrējošo sugu ziemošanas un ligzdošanas vietas; 
3) datus par migrējošo sugu populāciju lielumu 
migrācijas ceļā, kā arī ziemošanas un ligzdošanas 
laikā; 
4) datus par migrējošo putnu sugu populāciju lielumu, 
izmantojot gredzenošanas metodi; 
5) datus par medību ietekmi uz dzīvnieku populāciju 
lielumu; 
6) datus par saudzīgu ekoloģisko metožu ieviešanu, 

Atbilst. 
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lai novērstu dzīvnieku nodarītos postījumus; 
7) datus par atsevišķu sugu kā piesārņojuma 
indikatoru lomu; 
8) datus par piesārņojuma atgriezenisko ietekmi uz 
augu un dzīvnieku populāciju lielumu. 
 

11. pants 
Dalībvalstis rūpējas par to, lai jebkuras savvaļas 
putnu sugas ieviešana, ja tā parasti nav sastopama 
dalībvalstu Eiropas teritorijā, nekaitētu vietējai florai 
un faunai. Dalībvalstis šajā sakarā apspriežas ar 
Komisiju. 
 

SBAL 
18.pants. Sugu introdukcijas noteikumi  
(1) Aizliegta Latvijas dabai neraksturīgu sugu 
introdukcija un izlaišana dabā. 
(2) Lai apmierinātu neatliekamas ekonomiskās vai 
sociālās vajadzības, sugu introdukcija ir pieļaujama 
tikai ar atļauju, kuru izsniedz pēc tam, kad veikts 
ietekmes uz vidi novērtējums. 
(3) Introdukcijas iniciators veic introducēto populāciju 
monitoringu un introdukcijas ekoloģisko efektu 
pētījumus un reizi divos gados monitoringa pētījumu 
rezultātus iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldei. 
 
20.1pants. Lēmuma pieņemšanas termiņš un 
apstrīdēšanas kārtība 
(1) Dabas aizsardzības pārvalde 90 dienu laikā pēc 
introdukcijas vai reintrodukcijas iniciatora iesnieguma 
saņemšanas pieņem lēmumu par atļaujas 
izsniegšanu sugu introdukcijai vai reintrodukcijai vai 
atteikumu izsniegt šādu atļauju. 
(2) Dabas aizsardzības pārvaldes pieņemto lēmumu 
par atļaujas izsniegšanu sugu introdukcijai vai 
reintrodukcijai vai atteikumu izsniegt šādu atļauju var 
apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša 
laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās. 
(3) Vides pārraudzības valsts biroja pieņemto lēmumu 
var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. Pieteikums tiesai neaptur 
administratīvā akta darbību. 
 
MK noteikumos Nr.1165 par introdukciju un 
reintrodukciju 
 

 
Neatbilst.  
 
SBAL 18.panta otrajā daļā minētais kritērijs 
introdukcijas pieļaujamībai – neatliekamu 
ekonomisko vai sociālo vajadzību apmierināšana 
– neatbilst Putnu direktīvas 11.panta 
priekšnoteikumam, lai introdukcija nekaitētu 
vietējai florai un faunai. 
 
Latvijas tiesiskajā regulējumā šāds pienākums 
nav skaidri transponēts Putnu direktīvas 11.panta 
otrajā teikumā paredzētais pienākums jautājumā 
par savvaļas putnu sugu introdukciju apspriesties 
ar Eiropas Komisiju. 
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12.pants 
1.  No 1981. gada 7. aprīļa dalībvalstis ik pēc trim 
gadiem nosūta Komisijai ziņojumu par to valsts 
tiesību aktu izpildi, ko tās pieņēmušas saskaņā ar šo 
direktīvu. 
2.  Komisija ik pēc trim gadiem sagatavo apkopojošu 
ziņojumu, kas pamatojas uz 1. punktā minēto 
informāciju. Tā ziņojuma projekta daļu, kas iekļauj 
dalībvalsts sniegtās ziņas, nosūta attiecīgās 
dalībvalsts iestādēm pārbaudei. Ziņojuma galīgo 
redakciju nosūta dalībvalstīm. 
13.pants 
Pasākumi, ko īsteno saskaņā ar šo direktīvu, 
nedrīkst pasliktināt jau esošo stāvokli attiecībā uz 1. 
pantā minēto putnu sugu aizsardzību. 
14.pants 
Dalībvalstis drīkst ieviest vēl stingrākus aizsardzības 
pasākumus nekā pasākumi, kas paredzēti saskaņā 
ar šo direktīvu. 
15.pants 
Grozījumus, kas nepieciešami šīs direktīvas I un V 
pielikuma pielāgošanai tehnikas un zinātnes 
attīstībai, un 6. panta 4. punkta otrajā daļā minētos 
grozījumus pieņem saskaņā ar 17. pantā noteikto 
procedūru. 
16.pants 
1. Attiecībā uz šīs direktīvas 15. pantā minētajiem 
grozījumiem izveido Tehniskā un zinātniskā 
progresa adaptācijas komiteju (šeit turpmāk – 
"Komiteja"), kas sastāv no dalībvalstu pārstāvjiem 
un ko vada Komisijas pārstāvis. 
2. Komiteja izstrādā savu reglamentu. 
17.pants 
1. Ja ir jāievēro šajā pantā noteiktā procedūra, 
jautājumus izskatīšanai Komitejā iesniedz tās 
priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc 
dalībvalsts pārstāvja pieprasījuma. 
2. Komisijas pārstāvis iesniedz Komitejai veicamo 
pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu 

Nav jāievieš.  
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par projektu termiņā, ko priekšsēdētājs nosaka 
atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumus 
pieņem ar 41 balss vairākumu, dalībvalstu balsis 
vērtējot saskaņā ar Līguma 148. panta 2. punktu. 
Priekšsēdētājs balsošanā nepiedalās. 
3. a) Komisija apstiprina paredzamos pasākumus, ja 
tie ir saskaņā ar Komitejas atzinumu; 
b) ja paredzamie pasākumi nav saskaņā ar 
Komitejas atzinumu vai ja atzinums nav sniegts, 
Komisija nekavējoties iesniedz Padomei 
priekšlikumu par veicamiem pasākumiem. Padome 
pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu; 
c) ja triju mēnešu laikā pēc priekšlikuma 
iesniegšanas Padome nav pieņēmusi lēmumu, 
ierosinātos pasākumus apstiprina Komisija. 
18.pants 
1. Dalībvalstīs stājas spēkā vajadzīgie normatīvie un 
administratīvie akti, lai divu gadu laikā pēc tās 
paziņošanas panāktu šīs direktīvas prasību izpildi. 
Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju. 
2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību 
aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz 
kuru attiecas šī direktīva. 
19. pants 
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. 
1. – 5.pielikums Ieviešanas atbilstība ir izvērtēta kopsakarā ar Putnu 

direktīvas pantiem, kuros ietvertas atsauces uz 
attiecīgajiem direktīvas pielikumiem. 
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4.pielikums 

 

4.pielikums. Atbildības direktīvas un Latvijas tiesiskā regulējuma atbilstības tabula 

Atbildības direktīva Latvijas tiesiskais regulējums Piezīmes par atbilstību 
 

1. pants. Priekšmets. 
Videi nodarītā kaitējuma novēršanai un atlīdzināšanai 
šīs direktīvas mērķis ir izveidot sistēmu atbildībai vides 
jomā, kuras pamatā ir princips – "piesārņotājs maksā". 
 

VAL 
3.pants. Vides aizsardzības principi 
(1) Vides politiku valstī veido un lēmumus, kas var ietekmēt vidi 
vai cilvēku veselību, pieņem, ievērojot šādus vides aizsardzības 
principus: 
1) princips "piesārņotājs maksā" — persona sedz izdevumus, 
kas saistīti ar tās darbības dēļ radīta piesārņojuma novērtēšanu, 
novēršanu, ierobežošanu un seku likvidēšanu; 

Atbilst 
 
 

2. pants. Definīcijas. 
Šajā direktīvā piemēro turpmāk minētās definīcijas: 
1. "Kaitējums videi" ir  
a) kaitējums aizsargājamajām sugām un 
dabiskajiem biotopiem, kas ir jebkādi postījumi, 
kuriem ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz šādu biotopu 
vai sugu labvēlīga aizsardzības statusa sasniegšanu vai 
uzturēšanu. Šādas ietekmes būtiskums jānovērtē 
attiecībā pret pamatstāvokli, ņemot vērā I pielikumā 
noteiktos kritērijus. Kaitējums aizsargājamajām sugām 
un dabiskajiem biotopiem neietver iepriekš identificētu 
nelabvēlīgu ietekmi, kas radusies kāda uzņēmēja 
darbību rezultātā, ja šīs darbības nepārprotami 
atļāvušas attiecīgās iestādes saskaņā ar noteikumiem, 
kas īsteno Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. un 4. 
punktu vai 16. pantu vai Direktīvas 79/409/EEK 9. 
pantu, vai – ja uz biotopiem un sugām neattiecas 
Kopienas tiesību akti – saskaņā ar līdzvērtīgiem 
noteikumiem valsts tiesību aktos dabas aizsardzības 
jomā; 

VAL 
1. pants. Likumā lietotie termini 
Likumā ir lietoti šādi termini: 
7) kaitējums īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem — 
jebkādi postījumi, kuriem ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām vai mikroliegumiem, īpaši 
aizsargājamo sugu vai biotopu labvēlīga aizsardzības statusa 
sasniegšanu vai uzturēšanu. Kaitējums īpaši aizsargājamām 
sugām un biotopiem neietver iepriekš identificētu nelabvēlīgu 
ietekmi, kas radusies operatora profesionālās darbības dēļ, ja šo 
darbību nepārprotami atļāvusi attiecīgā iestāde saskaņā ar Sugu 
un biotopu aizsardzības likuma 14.pantu un likuma "Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām" 43.pantu vai saskaņā ar citiem 
vides aizsardzības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, 
ja nav konstatēta būtiska negatīva ietekme uz īpaši 
aizsargājamām sugām un biotopiem; 

Atbilst 
 

b) kaitējums ūdenim, kas ir jebkāds kaitējums, kuram ir 
būtiska nelabvēlīga ietekme uz: 
i) konkrēto ūdens objektu ekoloģisko, ķīmisko vai 
kvantitatīvo stāvokli vai ekoloģisko potenciālu, kā 

8) kaitējums ūdeņiem — jebkāds kaitējums, kuram ir būtiska 
nelabvēlīga ietekme uz konkrēta ūdensobjekta ekoloģisko vai 
ķīmisko kvalitāti, kvantitatīvo stāvokli vai ekoloģisko potenciālu, 
izņemot nelabvēlīgu ietekmi, uz ko attiecas Ūdens 

Atbilst 
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definēts Direktīvā 2000/60/EK, izņemot nelabvēlīgo 
ietekmi, uz ko attiecas minētās direktīvas 4. panta 7. 
punkts; vai 
ii) attiecīgo jūras ūdeņu vides stāvokli, kā definēts 
Direktīvā 2008/56/EK, ciktāl jūras vides stāvokļa 
konkrētie aspekti nav jau aplūkoti Direktīvā 2000/60/EK; 
 

apsaimniekošanas likuma 14.pants; 
Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likums 
20.pants. Jūras izmantotāja pienākumi un atbildība 
(1) Jūras izmantotājam ir šādi pienākumi: 
1) nepieļaut jūras piesārņošanu un darbības, kas var negatīvi 
ietekmēt jūras vides stāvokli; 
4) veikt pasākumus, lai novērstu kaitējuma draudus vai kaitējumu 
jūras videi atbilstoši Vides aizsardzības likumam. 

c) kaitējums zemei, kas ir jebkāds zemes 
piesārņojums, kurš rada nopietnu risku tam, ka cilvēku 
veselība tiek nelabvēlīgi ietekmēta tādēļ, ka zemē, virs 
vai zem zemes tieši vai netieši tiek ievadītas vielas, 
preparāti, organismi vai mikroorganismi. 

6) kaitējums augsnei vai zemes dzīlēm — jebkāda 
pārveidošana vai piesārņojums, ko izraisa ķīmisko vielu, 
maisījumu, organismu vai mikroorganismu tieša vai netieša 
ievadīšana augsnē vai zemes dzīlēs un kas rada risku cilvēku 
veselībai vai būtiski nelabvēlīgi ietekmē cilvēku veselību vai vidi; 

Atbilst 

2. "Kaitējums": ir izmērāmas nelabvēlīgas izmaiņas 
dabas resursā vai izmērāma ar dabas resursu saistītā 
pakalpojuma pasliktināšanās, kas var notikt tieši vai 
netieši.  

9) kaitējums videi — novērtējamas nelabvēlīgas dabas resursu 
izmaiņas vai izmērāma ar dabas resursu saistīto funkciju 
pasliktināšanās, kas var rasties tieši vai netieši. Ar dabas resursu 
saistītā funkcija ir labums, ko sabiedrība vai vide gūst no attiecīgā 
dabas resursa;  

Atbilst 

3. "Aizsargājamās sugas un dabiskie biotopi" ir  
a) sugas, kas minētas Direktīvas 79/409/EEK 4. panta 
2. punktā vai uzskaitītas tās I pielikumā, vai arī sugas, 
kas uzskaitītas Direktīvas 92/43/EEK II un IV 
pielikumā; 
b) dzīvotnes, kas minētas Direktīvas 79/409/EEK 
4. panta 2. punktā vai uzskaitītas I pielikumā  
vai arī uzskaitītas Direktīvas 92/43/EEK II pielikumā, un 
dabiskie biotopi, kas uzskaitīti Direktīvas 92/43/EEK 
I pielikumā, un Direktīvas 92/43/EEK IV pielikumā 
uzskaitīto sugu vairošanās vai atpūtas vietas; un 
c) ja dalībvalsts tā nosaka, – biotopi vai sugas, kas nav 
uzskaitītas šajos pielikumos un ko dalībvalsts izraugās 
mērķiem, kuri līdzvērtīgi abās minētajās direktīvās 
noteiktajiem. 

VAL 
18.pants. Valsts kontrole vides jomā 
Valsts kontrole vides jomā (turpmāk — vides valsts kontrole) ir 
vides normatīvo aktu prasību ievērošanas kontrole, tai skaitā 
šādās jomās: 
8) valsts nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, īpaši 
aizsargājamo sugu un biotopu, mikroliegumu apsaimniekošana un 
aizsardzība. 
24.pants. Kaitējums videi 
(1) Šīs nodaļas nosacījumi par atbildību par videi nodarīto 
kaitējumu attiecas uz kaitējumu, kas nodarīts īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām, mikroliegumiem, kā arī īpaši aizsargājamām 
sugām un biotopiem, ūdeņiem, augsnei un zemes dzīlēm. 

Atbilst. 
 
Latvija ir paplašinājusi to biotopu 
un sugu tvērumu, kas uzskaitītas 
Putnu un Dzīvotņu direktīvās, ar 
nacionālā līmenī aizsargājamām 
sugām un biotopiem (Komisijas 
2010.gada 12.oktobra ziņojuma 
Nr.COM(2010) 581 2.2.punkts). 
Secinājums par šīs normas 
ieviešanu tostarp ir atkarīgs no tā, 
vai Atbildības regulējums ir 
pilnvērtīgi ieviests nacionālajā 
regulējumā, ir atkarīgs no tā, vai 
Putnu direktīvas un Dzīvotņu 
direktīvas normas, uz kurām 
norādīts Atbildības direktīvā, ir 
atbilstoši ieviestas Latvijas 
normatīvajos aktos. 

4. "Aizsardzības statuss" ir  
a) attiecībā uz dabisko biotopu – uz dabisko biotopu un 

SBAL 
7.pants. Sugu un biotopu aizsardzība 

Atbilst 
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tam raksturīgajām sugām iedarbojošos faktoru summa, 
kas var ietekmēt to ilgtermiņa dabisko izplatību, 
struktūru un funkcijas, kā arī biotopam raksturīgo sugu 
ilgtermiņa izdzīvošanu attiecīgi dalībvalstu Eiropas 
teritorijā, uz kuru attiecas Līgums, vai dalībvalsts 
teritorijā, vai arī minētā biotopa dabiskās izplatības 
areālu. 
Dabiskā biotopa aizsardzības statusu uzskata par 
labvēlīgu, ja: 
- tā dabiskās izplatības areāls un teritorijas, ko tas 
aizņem šajā areālā, ir stabili vai paplašinās un 
- pastāv un, iespējams, ka arī tuvākajā laikā pastāvēs 
biotopam raksturīgā struktūra un funkcijas, kas 
vajadzīgas tā ilglaicīgai uzturēšanai, 
- tam raksturīgo sugu aizsardzības statuss ir labvēlīgs, 
kā definēts b) punktā; 
b) attiecībā uz sugām – uz attiecīgajām sugām 
iedarbojošos faktoru summa, kas var ietekmēt to 
populāciju ilgtermiņa izplatību un bagātību attiecīgi 
dalībvalstu Eiropas teritorijā, uz kuru attiecas Līgums, 
vai dalībvalsts teritorijā, vai arī minēto sugu dabiskās 
izplatības areālu. 
Sugu aizsardzības statusu uzskata par labvēlīgu, ja: 
- attiecīgo sugu populācijas dinamikas dati liecina, ka 
ilgtermiņā suga sevi atražo un ir dzīvotspējīga savu 
dabisko biotopu daļa, 
- sugas dabiskās izplatības areāls nav samazinājies un, 
šķiet, ka tas nemazināsies arī tuvākajā laikā, 
- biotops ir un, šķiet, ka arī turpmāk būs pietiekami plašs 
tās populāciju ilglaicīgai uzturēšanai. 

(1) Sugu un biotopu aizsardzība ir populāciju un biotopu 
saglabāšanai vai atjaunošanai optimālā stāvoklī nepieciešamais 
pasākumu kopums. 
(2) Sugas aizsardzības uzdevums ir nodrošināt apstākļus, kas 
labvēlīgi ietekmē sugu un veicina optimālu tās populāciju izplatību 
un īpatņu skaitu populācijās. Sugas aizsardzība tiek uzskatīta par 
labvēlīgu, ja tās: 
1) populācijas dinamikas dati rāda, ka suga ilgstoši nodrošina 
savu eksistenci kā raksturīgā biotopa dzīvotspējīga sastāvdaļa; 
2) dabiskais izplatības areāls nesamazinās un nav paredzams, ka 
tas samazināsies tuvākajā nākotnē; 
3) dzīvotņu izmēri ir pietiekami lieli un, iespējams, tādi 
saglabāsies, lai ilgstoši nodrošinātu optimālu īpatņu skaitu 
populācijās. 
(3) Biotopa aizsardzības uzdevums ir nodrošināt tādu faktoru 
kopumu, kas labvēlīgi ietekmē biotopu un tam raksturīgās sugas 
un veicina biotopa dabisko izplatību, struktūru un funkcijas, kā arī 
tam raksturīgo sugu izdzīvošanu ilgā laikposmā. Biotopa 
aizsardzība tiek uzskatīta par labvēlīgu, ja: 
1) tā dabiskais izplatības areāls un platības, kur tas atrodams, ir 
stabilas vai paplašinās; 
2) tam ir raksturīgā struktūra un funkcijas, kas nepieciešamas 
biotopa ilgstošai eksistencei, un paredzams, ka tās pastāvēs 
tuvākajā nākotnē; 
3) ir nodrošināta labvēlīga tam raksturīgo sugu aizsardzība. 
(4) Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos 
aizsardzības prioritāte tiek nodrošināta tai sugai vai biotopam, 
kura aizsardzībai attiecīgā teritorija vai mikroliegums ir izveidots. 

5. "Ūdeņi": ir visi ūdens objekti, uz kuriem attiecas 
Direktīva 2000/60/EK. 
 

Ūdens apsaimniekošanas likums 
21.pants. Likumā lietotie termini 
Likumā ir lietoti šādi termini: 
12) pazemes ūdeņi — visi ūdeņi, kas atrodas zem zemes virsmas 
ar ūdeni piesātinātajā zonā un ir tiešā saskarē ar augsni vai 
nogulumiežiem; 
13) pārejas ūdeņi — virszemes ūdeņi upju grīvu tuvumā, kuri 
blakus esošu piekrastes ūdeņu ietekmē daļēji ir sālsūdeņi, bet 
kurus būtiski ietekmē saldūdens plūsma; 

Atbilst 
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14) piekrastes ūdeņi — virszemes ūdeņi uz krasta pusi no līnijas, 
kas savieno visus punktus, kuri atrodas vienu jūras jūdzi uz jūras 
pusi no bāzes līnijas vai sniedzas līdz pārejas ūdeņu ārējai 
robežai; 
23) virszemes ūdeņi — visi iekšzemes ūdeņi (izņemot pazemes 
ūdeņus), pārejas ūdeņi un piekrastes ūdeņi, bet attiecībā uz 
ķīmisko kvalitāti — arī teritoriālie ūdeņi. 

6. "Uzņēmējs": ir jebkura fiziska vai juridiska persona, 
kas ir iesaistīta profesionālā darbībā vai vada to, vai arī 
– ja tas ir paredzēts valsts tiesību aktos – kurai deleģēta 
noteicošā ekonomiskā ietekme pār šādas darbības 
tehnisko izpildi, ietverot personu, kas ir šādas darbības 
atļaujas turētājs, vai personu, kas ir reģistrējusi šādu 
darbību vai pieteikusi to. 
 

VAL 
1. pants. Likumā lietotie termini 
11) operators — privātpersona, atvasināta publiska persona, 
tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, kura veic profesionālu 
darbību vai ir atbildīga par šādas darbības veikšanu vai kurai ir 
noteicošā ekonomiskā ietekme uz profesionālās darbības tehnisko 
izpildījumu, vai kura ir saņēmusi atļauju attiecīgās profesionālās 
darbības veikšanai vai pieteikusi attiecīgās darbības veikšanu; 

Atbilst 
VAL ieviestais termins “operators” 
atbilst Atbildības direktīvas angļu 
valodas tekstā lietotajam 
terminam “operator”. Direktīvas 
latviešu valodas tulkojumā 
lietotais termins “uzņēmējs” nav 
precīzs. 

7. "Profesionālā darbība": ir darbība, ko uzņēmums 
veic saimnieciskās darbības gaitā, neatkarīgi no tās 
privātā vai sabiedriskā, peļņu nesošā vai bezpeļņas 
rakstura. 

14) profesionāla darbība — saimnieciska darbība, arī 
komercdarbība, neatkarīgi no tā, vai darbība dod vai nedod peļņu; 

Atbilst 
VAL ieviestais termins 
“profesionālā darbība” atbilst 
Atbildības direktīvas saturam. 
Direktīvas latviešu valodas 
tulkojumā lietotais termins 
“uzņēmums” nav precīzs un 
nepamatoti sašaurina Atbildības 
direktīvas angļu valodas tekstā 
lietoto terminu “economic acivity”. 

8. "Emisija": ir cilvēku darbību rezultātā notiekoša 
vielu, preparātu, organismu vai mikroorganismu izplūde 
vidē 

3) emisija — cilvēku darbības izraisīta tieša vai netieša ķīmisko 
vielu, maisījumu, smaku, organismu vai mikroorganismu, 
vibrācijas, siltuma, nejonizējošā starojuma, trokšņa vai cita veida 
piesārņojuma izplūde vidē; 

Atbilst 

9. "Tieši kaitējuma draudi": ir pietiekama varbūtība 
tam, ka tuvākajā nākotnē notiks kaitējums videi. 

16) tieši kaitējuma draudi — pietiekama varbūtība, ka kaitējums 
videi radīsies tuvākajā laikā; 

Atbilst 

10. "Aizsargpasākumi": ir visi pasākumi, kuri veikti, 
reaģējot uz notikumu, rīcību vai nolaidību, kas rada 
tiešus kaitējuma draudus videi, lai novērstu vai 
samazinātu tādu kaitējumu. 

13) preventīvi pasākumi — pasākumi, kas veicami, lai novērstu 
tiešus kaitējuma draudus videi un nepieļautu vai samazinātu 
iespējamo kaitējumu tai; 

Atbilst 

11. "Pasākumi stāvokļa izlabošanai": ir jebkāda rīcība 
vai rīcību kombinācija, ietverot mīkstinošus vai pagaidu 
pasākumus, lai atjaunotu, atveseļotu vai aizstātu 
izpostītos dabas resursus un/vai ar tiem saistītos, 

15) sanācijas pasākumi — pasākumi, kas veicami, lai novērstu 
kaitējumu, atjaunotu vai attīrītu, atveseļotu vai aizstātu dabas 
resursus, kuriem nodarīts kaitējums, un ar dabas resursiem 
saistītās funkcijas, kuras pasliktinājušās, arī pasākumi kaitējuma 

Atbilst 
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pasliktinājušos pakalpojumus vai lai piedāvātu 
līdzvērtīgu alternatīvu šiem resursiem vai 
pakalpojumiem, kā paredzēts II pielikumā. 

samazināšanai, novēršanai un pagaidu pasākumi, vai līdzvērtīgu 
alternatīvu nodrošināšana dabas resursiem vai ar šiem resursiem 
saistītajām funkcijām; 

12. "Dabas resursi": ir aizsargājamās sugas un 
dabiskie biotopi, ūdens un zeme. 

1) dabas resursi — dabas sastāvdaļas, to skaitā gaiss, ūdeņi, 
flora, fauna, augsne, zemes dzīles; 

Atbilst 

13. "Pakalpojumi": un "ar dabas resursiem saistītie 
pakalpojumi" ir dabas resursa funkcijas cita dabas 
resursa vai sabiedrības labā. 
14. "Pamatstāvoklis": ir stāvoklis laikā, kad dabas 
resursiem un pakalpojumiem tika nodarīts kaitējums, 
kāds tas būtu bijis, ja kaitējums videi nebūtu noticis, 
aprēķināts, pamatojoties uz vislabāko pieejamo 
informāciju. 

12) pamatstāvoklis — tāds stāvoklis sabiedrības vai cita resursa 
labā dabas resursam vai ar dabas resursu saistītajai funkcijai 
nodarītā kaitējuma laikā, kāds šis stāvoklis būtu bijis, ja kaitējums 
videi nebūtu nodarīts. Pamatstāvokli nosaka, pamatojoties uz 
pieejamo informāciju; 

Atbilst 

15. "Atjaunošana", ietverot "dabisko atjaunošanos": 
attiecībā uz ūdeni, aizsargājamajām sugām un 
dabiskajiem biotopiem nozīmē izpostīto dabas resursu 
un/vai pasliktinājušos pakalpojumu atjaunošana līdz 
pamatstāvoklim, bet attiecībā uz kaitējumu zemei – 
jebkāda cilvēku veselībai nelabvēlīgas ietekmes 
nopietna riska novēršana. 
 

15) sanācijas pasākumi — pasākumi, kas veicami, lai novērstu 
kaitējumu, atjaunotu vai attīrītu, atveseļotu vai aizstātu dabas 
resursus, kuriem nodarīts kaitējums, un ar dabas resursiem 
saistītās funkcijas, kuras pasliktinājušās, arī pasākumi kaitējuma 
samazināšanai, novēršanai un pagaidu pasākumi, vai līdzvērtīgu 
alternatīvu nodrošināšana dabas resursiem vai ar šiem resursiem 
saistītajām funkcijām; 

Atbilst 

16. "Izmaksas": ir izmaksas, ko pamato vajadzība 
nodrošināt pareizu un efektīvu šīs direktīvas īstenošanu, 
ietverot izmaksas par kaitējuma videi, šāda kaitējuma 
tiešu draudu un rīcības alternatīvu novērtēšanu, kā arī 
administratīvās izmaksas, tiesu izdevumus un izpildes 
izmaksas, datu vākšanas izmaksas un citas vispārējās 
izmaksas, monitoringa un pārraudzības izmaksas. 

VAL 
36. pants. Kaitējuma videi atlīdzināšana 
(5) Šā panta pirmajā daļā minētās izmaksas ietver izmaksas, ko 
pamato nepieciešamība nodrošināt pareizu un efektīvu šīs 
nodaļas nosacījumu īstenošanu, to skaitā izmaksas par kaitējuma 
videi, tiešu kaitējuma draudu un rīcības alternatīvu novērtēšanu, 
administratīvās izmaksas, tiesu izdevumus un izpildes izmaksas, 
datu vākšanas un monitoringa izmaksas, kā arī citas izmaksas, 
kas saistītas ar kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem. 

Atbilst 
Atbildības direktīvas angļu valodā 
lietotais termins “significant” 
latviešu valodā tulkots 
nekonsekventi kā “būtisks” vai 
“nopietns”, lai gan praksē ierasti 
tiek lietots termins “būtisks”. 

3. pants. Darbības joma. 
1. Šī direktīva attiecas uz: 
a) kaitējumu videi, ko izraisījusi kāda no III pielikumā 
uzskaitītajām profesionālajām darbībām, kā arī uz 
jebkādiem tiešiem tāda kaitējuma draudiem, kas 
radušies šo darbību dēļ; 
b) kaitējumu aizsargājamajām sugām un dabiskajiem 
biotopiem, ko izraisījušas citas profesionālās darbības, 
kas nav uzskaitītas III pielikumā, kā arī uz jebkādiem 

VAL 
25.pants. Atbildības pamatnosacījumi 
(1) Operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības 
ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, 
ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai 
bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. 
(4) Operators ir atbildīgs par kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma 
draudiem neatkarīgi no vainas, ja kaitējums videi vai tieši 
kaitējuma draudi radušies, veicot šādas profesionālās darbības: 

Atbilst 
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tiešiem šā kaitējuma draudiem, kas radušies saistībā ar 
kādu no šīm darbībām, vienalga, vai uzņēmējs ir 
pieļāvis kļūdu vai bijis nolaidīgs. 
2. Šo direktīvu piemēro, neskarot daudz stingrākus 
Kopienas tiesību aktus, kas reglamentē tādu darbību 
veikšanu, uz ko attiecas šīs direktīvas darbības joma, 
un neskarot Kopienas tiesību aktus, kas ietver 
noteikumus par jurisdikcijas konfliktiem. 
 
 
 
 

1) likumā "Par piesārņojumu" noteiktās A vai B kategorijas 
piesārņojošās darbības; 
2) darbības, kuru veikšanai nepieciešama atkritumu 
apsaimniekošanas atļauja; 
3) ūdens ieguvi un uzkrāšanu, kuras veikšanai nepieciešama 
ūdens resursu lietošanas atļauja; 
4) degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes ekspluatāciju; 
5) ķīmisko vielu un maisījumu apriti reglamentējošos normatīvajos 
aktos noteikto bīstamo ķīmisko vielu vai maisījumu, augu 
aizsardzības līdzekļu vai biocīdu ražošanu, izmantošanu, 
pārstrādi, iepakošanu, izplatīšanu vidē vai pārvadāšanu ražotnes 
teritorijā; 
6) ķīmisko vielu vai maisījumu transportēšanu pa cauruļvadiem; 
7) bīstamo vai piesārņojošo kravu pārvadāšanu pa sauszemes, 
iekšzemes ūdeņu, jūras vai gaisa ceļiem; 
8) ģenētiski modificētu organismu, arī ģenētiski modificētu 
mikroorganismu, ierobežotu izmantošanu, apzinātu izplatīšanu 
vidē, izplatīšanu tirgū, arī pārvadāšanu; 
9) Eiropas Savienības regulās noteiktos atkritumu pārrobežu 
pārvadājumus, kuru veikšanai nepieciešama atļauja; 
10) ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu. 

3. Neskarot attiecīgos valstu tiesību aktus, šī direktīva 
nepiešķir tiesības uz kompensāciju privātpersonām 
kaitējuma videi vai tiešu šāda kaitējuma draudu 
gadījumā. 

(2) Operatora, kā arī šā panta trešajā daļā minētās personas 
saukšana pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības par 
vides normatīvo aktu pārkāpumu neatbrīvo to no pienākuma segt 
izmaksas, ko radījis tā nodarītais kaitējums videi vai tieši kaitējuma 
draudi. 

 

 (3) Persona, kas nav uzskatāma par operatoru, ir atbildīga par 
kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi tās 
tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir 
pārkāptas vides normatīvo aktu prasības, un šai personai ir 
pienākums novērst kaitējumu vai tiešus kaitējuma draudus un segt 
izmaksas, ko radījis tās nodarītais kaitējums videi vai tieši 
kaitējuma draudi, to skaitā preventīvo, neatliekamo un sanācijas 
pasākumu izmaksas. 

Atbildības regulējums Latvijā 
attiecināts arī uz personu, kas 
neveic profesionālo darbību (nav 
operators VAL izpratnē), bet kura 
prettiesiska darbība vai 
bezdarbība ir radījusi kaitējumu 
videi vai tiešus kaitējuma 
draudus. 

4. pants. Izņēmumi. 
1. Šī direktīva neietver kaitējumu videi vai tiešus tāda 
kaitējuma draudus, ko radījis: 
a) bruņota konflikta akts, karadarbības, pilsoņu karš vai 
sacelšanās; 

VAL 
35.pants. Nepārvarama vara un citi izņēmumi 
(1) Šīs nodaļas nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, kad 
kaitējums videi vai tieši kaitējuma draudi radušies ārkārtējas, 
neizbēgamas, laikus neparedzamas un nenovēršamas dabas 

Atbilst 
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b) ārkārtēja, neizbēgama un neatvairāma dabas 
parādība. 
 
2. Šī direktīva neattiecas uz kaitējumu videi vai uz 
kādiem tiešiem tāda kaitējuma draudiem, kas radušies 
tādas avārijas rezultātā, ja atbildība vai kompensācija 
ietilpst kādas IV pielikumā minētas starptautiskās 
konvencijas darbības jomā (ietverot jebkādus turpmākus 
tās grozījumus), kura ir spēkā attiecīgajā dalībvalstī. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Šī direktīva neskar uzņēmēja tiesības ierobežot savu 
atbildību saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem, ar ko 
īsteno 1976. gada Konvenciju par atbildības 
ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām (LLMC) 
(ietverot jebkādus turpmākus šīs konvencijas 
grozījumus) vai 1988. gada Strasbūras Konvenciju par 
atbildības ierobežošanu iekšzemes navigācijā (CLNI) 
(ietverot jebkādus turpmākus šīs konvencijas 
grozījumus). 

parādības dēļ vai bruņota konflikta, karadarbības, pilsoņu kara vai 
sacelšanās dēļ (turpmāk — nepārvarama vara). 
(2) Šīs nodaļas nosacījumi neattiecas uz darbībām, kuru galvenais 
mērķis ir valsts aizsardzība vai starptautiskā drošība, kā arī uz 
darbībām, kuru vienīgais mērķis ir aizsardzība pret dabas 
katastrofu. 
 
VAL 
26.pants. Starptautiskajos normatīvajos aktos noteiktā 
atbildība par kaitējumu videi 
(1) Operators nav atbildīgs par kaitējumu videi vai tiešiem 
kaitējuma draudiem saskaņā ar šīs nodaļas nosacījumiem, ja viņa 
atbildība vai radīto zaudējumu kompensācija ir noteikta šādās 
Latvijai saistošās starptautiskajās konvencijās un to grozījumos: 
1) 1992.gada 27.novembra Protokols par grozījumiem 1969.gada 
Starptautiskajā konvencijā par civilo atbildību par naftas 
piesārņojuma radītajiem zaudējumiem; 
2) 1992.gada Protokols par grozījumiem 1971.gada 
Starptautiskajā konvencijā par starptautiskā fonda nodibināšanu 
naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai; 
3) 2001.gada 23.marta Starptautiskā konvencija par civilo atbildību 
par bunkera degvielas piesārņojuma radīto kaitējumu; 
4) 1996.gada 3.maija Starptautiskā konvencija par atbildību un 
kaitējuma kompensēšanu saistībā ar bīstamu un kaitīgu vielu 
pārvadāšanu pa jūru; 
5) 1963.gada 21.maija Vīnes konvencija par civilo atbildību par 
kodolkaitējumiem un 1997.gada 12.septembra Protokols par 
grozījumiem 1963.gada 21.maija Vīnes konvencijā par civilo 
atbildību par kodolkaitējumiem; 
6) 1988.gada 21.septembra Kopīgais protokols par Vīnes 
konvencijas un Parīzes konvencijas pielietojumu; 
7) 1971.gada Konvencija par civiltiesisko atbildību kodolmateriālu 
jūras pārvadājumu jomā. 
 
(3) Operators ir tiesīgs ierobežot savu atbildību saskaņā ar 
1976.gada 19.novembra Konvenciju par atbildības ierobežošanu 
attiecībā uz jūras prasībām un tās grozījumiem. 
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4. Šī direktīva neattiecas uz tādiem kodolenerģijas 
radītiem draudiem vai kaitējumu videi un tiešiem tāda 
kaitējuma draudiem, ko var izraisīt darbības, uz kurām 
attiecas Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas 
līgums, vai ko izraisījusi avārija vai darbības, ja atbildība 
vai kompensācija ietilpst V pielikumā uzskaitīto 
starptautisko instrumentu darbības jomā, ietverot 
jebkādus turpmākus to grozījumus. 
 
5. Šī direktīva attiecas tikai uz tādu kaitējumu videi vai 
tiešiem tāda kaitējuma draudiem, ko izraisījis izkliedēta 
rakstura piesārņojums, ja ir iespējams noteikt 
cēloņsakarību starp kaitējumu un atsevišķu uzņēmēju 
darbībām. 
 
 
 
 
6. Šī direktīva neattiecas uz darbībām, kuru galvenais 
mērķis ir kalpot valsts aizsardzībai vai starptautiskajai 
drošībai, ne arī uz darbībām, kuru vienīgais mērķis ir 
aizsardzība no dabas katastrofām. 

 
 
 
 
 
(2) Šīs nodaļas nosacījumi neattiecas uz kaitējumu videi vai 
tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi darbība, uz kuru attiecas 
Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums. 
 
 
 
 
 
 
VAL 
25.pants. Atbildības pamatnosacījumi 
(5) Uz kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko radījis 
difūzais piesārņojums (piesārņojums gaisā, ūdeņos vai augsnē, 
kas netiek organizēti uztverts un izvadīts no stacionāriem 
piesārņojuma avotiem), šīs nodaļas nosacījumi attiecas tikai tad, 
ja var konstatēt cēloņsakarību starp kaitējumu vai tiešiem 
kaitējuma draudiem un operatora darbību. 
 
VAL 
35.pants. Nepārvarama vara un citi izņēmumi 
(2) Šīs nodaļas nosacījumi neattiecas uz darbībām, kuru galvenais 
mērķis ir valsts aizsardzība vai starptautiskā drošība, kā arī uz 
darbībām, kuru vienīgais mērķis ir aizsardzība pret dabas 
katastrofu. 

5. pants. Profilaktiska darbība 
1. Ja kaitējums videi vēl nav noticis, bet pastāv tieši 
draudi tam, ka tāds kaitējums notiks, uzņēmējam 
nekavējoties jāveic vajadzīgie aizsargpasākumi. 
2. Dalībvalstis nosaka, ka vajadzības gadījumā un 
vienmēr, kad tieši vides kaitējuma draudi nav likvidēti, 
kaut gan uzņēmējs ir veicis aizsargpasākumus, 
uzņēmējs iespējami īsā laikā informē kompetento 
iestādi par visiem būtiskajiem situācijas aspektiem. 
3. Jebkurā laikā kompetentā iestāde drīkst: 

VAL 
27.pants. Rīcība tiešu kaitējuma draudu gadījumā 
(1) Ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma 
draudi, operators nekavējoties veic visus nepieciešamos 
preventīvos pasākumus. 
(2) Ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot 
preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma 
draudus, operators nekavējoties rakstveidā informē Valsts vides 
dienestu par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem 
pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem 
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a) prasīt, lai uzņēmējs sniegtu informāciju par jebkādiem 
tiešiem vides kaitējuma draudiem vai gadījumos, ja ir 
aizdomas par tiešu draudu pastāvēšanu; 
b) prasīt, lai uzņēmējs veic vajadzīgos 
aizsargpasākumus; 
c) sniegt uzņēmējam norādījumus, kuri tam jāievēro 
attiecībā uz veicamajiem aizsargpasākumiem; vai 
d) pati veikt vajadzīgos aizsargpasākumus. 
4. Kompetentā iestāde prasa, lai aizsargpasākumus 
veiktu uzņēmējs. Ja uzņēmējs nepilda 1. punktā vai 3. 
punkta b) vai c) apakšpunktā noteiktos pienākumus, ja 
uzņēmējs nav identificējams vai ja viņam nav jāsedz 
izdevumi saskaņā ar šo direktīvu, kompetentā iestāde 
šos pasākumus var veikt pati. 

aspektiem. 
(3) Valsts vides dienests: 
1) konstatē operatoru, kura profesionālā darbība ir izraisījusi tiešus 
kaitējuma draudus; 
2) ir tiesīgs prasīt, lai operators sniedz informāciju par tiešiem 
kaitējuma draudiem, arī tad, ja ir aizdomas par šādu draudu 
pastāvēšanu; 
3) pieprasa, lai operators veic nepieciešamos preventīvos 
pasākumus; 
4) ir tiesīgs dot operatoram saistošus norādījumus par 
veicamajiem preventīvajiem pasākumiem; 
5) ja nepieciešams, Ministru kabineta noteiktajos gadījumos un 
kārtībā organizē preventīvo pasākumu veikšanu. 
(4) Šā panta trešās daļas 1., 3. un 4.punktā minētajos gadījumos 
Valsts vides dienests pieņem lēmumu par tā operatora 
konstatēšanu, kura profesionālā darbība ir izraisījusi tiešus 
kaitējuma draudus, un preventīvo pasākumu veikšanu. Šo lēmumu 
nekavējoties paziņo operatoram. Valsts vides dienesta lēmumu 15 
dienu laikā var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Lēmuma 
apstrīdēšana un pieteikuma iesniegšana tiesā par lēmuma 
atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu 
neaptur lēmuma darbību. 
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6. pants. Koriģējoša darbība 
1. Ja noticis kaitējums videi, uzņēmējs nekavējoties 
informē kompetento iestādi par visiem būtiskajiem 
situācijas aspektiem un veic: 
a) visus praktiski iespējamos pasākumus, lai 
nekavējoties kontrolētu, norobežotu, savāktu vai citādi 
tiktu galā ar attiecīgajiem piesārņotājiem un/vai 
jebkādiem citiem kaitējumu radošiem faktoriem, lai 
ierobežotu vai novērstu turpmāku kaitējumu videi un 
nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību vai pakalpojumu 
turpmāku pasliktināšanos; 
b) saskaņā ar 7. pantu – vajadzīgos pasākumus 
stāvokļa izlabošanai. 
2. Jebkurā laikā kompetentā iestāde drīkst: 
a) prasīt, lai uzņēmējs sniedz papildu informāciju par 
jebkādu notikušu kaitējumu; 
b) darīt visu praktiski iespējamo, prasīt no uzņēmēja, lai 
tas darītu, vai sniegt norādījumus attiecīgajam 
uzņēmējam, lai nekavējoties kontrolētu, norobežotu, 
savāktu vai citādi tiktu galā ar attiecīgajiem 
piesārņotājiem un/vai jebkādiem citiem kaitējumu 
radošiem faktoriem, lai ierobežotu vai novērstu 
turpmāku kaitējumu videi un nelabvēlīgu ietekmi uz 
cilvēku veselību vai pakalpojumu turpmāku 
pasliktināšanos; 
c) prasīt, lai uzņēmējs veic vajadzīgos pasākumus 
stāvokļa izlabošanai; 
d) sniegt uzņēmējam norādījumus, kuri tam jāievēro 
attiecībā uz stāvokļa izlabošanai veicamajiem 
pasākumiem; vai 
e) pati veikt stāvokļa izlabošanai vajadzīgos 
pasākumus. 
3. Kompetentā iestāde prasa, lai pasākumus stāvokļa 
izlabošanai veiktu uzņēmējs. Ja uzņēmējs nepilda 1. 
punktā vai 2. punkta b), c) vai d) apakšpunktā noteiktos 
pienākumus, ja uzņēmējs nav identificējams vai ja 
viņam nav jāsedz izdevumi saskaņā ar šo direktīvu, 
kompetentā iestāde kā pēdējā instance šos pasākumus 
var veikt pati. 

VAL 
28.pants. Rīcība gadījumā, kad ir nodarīts kaitējums videi 
(1) Ja ir nodarīts kaitējums videi, operators, kura profesionālā 
darbība to izraisījusi vai varētu būt izraisījusi: 
1) nekavējoties rakstveidā informē Valsts vides dienestu par 
kaitējumu videi un sniedz pilnīgu situācijas raksturojumu; 
2) nekavējoties veic neatliekamos pasākumus; 
3) veic sanācijas pasākumus. 
(2) Valsts vides dienests ir tiesīgs pieprasīt, lai operators, kura 
profesionālā darbība izraisījusi vai varētu būt izraisījusi kaitējumu 
videi, sniedz visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar šo 
kaitējumu. 
(4) Valsts vides dienests: 
1) konstatē operatoru, kura profesionālā darbība izraisījusi 
kaitējumu videi; 
2) pieprasa, lai operators veic neatliekamos pasākumus kaitējuma 
novēršanai, un ir tiesīgs dot operatoram saistošus norādījumus 
par šiem pasākumiem; 
3) pieprasa, lai operators veic nepieciešamos sanācijas 
pasākumus, un ir tiesīgs dot operatoram saistošus norādījumus 
par šiem pasākumiem; 
4) organizē neatliekamo pasākumu veikšanu, ja nav konstatēts 
operators, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu videi, vai 
ja operators neveic šos pasākumus, vai ja operators neievēro šīs 
daļas 2.punktā minētos saistošos norādījumus; 
5) noskaidro, izvērtē un pēc iespējas ņem vērā tās privātpersonas 
apsvērumus, kura iesniegusi iesniegumu atbilstoši šā likuma 
30.pantam, kā arī tā nekustamā īpašuma īpašnieka apsvērumus, 
kurā paredzēts veikt sanācijas pasākumus. 
(5) Šā panta ceturtās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajos gadījumos 
Valsts vides dienests pieņem lēmumu par tā operatora 
konstatēšanu, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu videi, 
un neatliekamo un sanācijas pasākumu veikšanu. Šo lēmumu 
nekavējoties paziņo operatoram. Valsts vides dienesta lēmumu 
par operatora konstatēšanu un neatliekamo pasākumu veikšanu 
var apstrīdēt 15 dienu laikā, bet lēmumu par sanācijas pasākumu 
veikšanu — Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un 
kārtībā Vides pārraudzības valsts birojā. Lēmuma par neatliekamo 
pasākumu veikšanu apstrīdēšana un pieteikuma iesniegšana tiesā 
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7. pants. Stāvokļa izlabošanas pasākumu 
noteikšana 
1. Saskaņā ar II pielikumu uzņēmēji nosaka potenciālos 
stāvokļa izlabošanas pasākumus un iesniedz tos 
kompetentajai iestādei apstiprināšanai, ja vien 
kompetentā iestāde nav rīkojusies saskaņā ar 6. panta 
2. punkta e) apakšpunktu un 3. punktu. 
2. Kompetentā iestāde lemj par to, kādus stāvokļa 
izlabošanas pasākumus īstenot saskaņā ar II pielikumu, 
un – pēc vajadzības – par sadarbību ar attiecīgo 
uzņēmēju. 
3. Ja vienlaicīgi notikuši vairāki kaitējumi videi tādā 
veidā, ka kompetentā iestāde nevar nodrošināt stāvokļa 
izlabošanai vajadzīgo pasākumu veikšanu, 
kompetentajai iestādei ir tiesības izlemt, kurš kaitējums 
videi ir labojams vispirms. 
Pieņemot šādu lēmumu, kompetentā iestāde, cita 
starpā, ņem vērā dažādo gadījumu, kad videi nodarīts 
kaitējums, būtību, apmēru un smagumu, kā arī dabiskās 
atjaunošanās iespējamību. Ņem vērā arī draudus 
cilvēku veselībai. 
4. Kompetentā iestāde aicina personas, kas minētas 12. 
panta 1. punktā, un katrā gadījumā personas, uz kuru 
zemes stāvokļa izlabošanas pasākumi būtu jāveic, 
iesniegt savus apsvērumus un ņem tos vērā. 

par lēmuma atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā 
neesošu neaptur lēmuma darbību. 
(7) Ja kaitējums videi radies tādā veidā, ka nav iespējams 
nodrošināt sanācijas pasākumu vienlaicīgu veikšanu, Valsts vides 
dienests ir tiesīgs izlemt sanācijas pasākumu veikšanas secību, 
ievērojot videi nodarītā kaitējuma raksturu, apmēru un bīstamību, 
draudus cilvēku veselībai, kā arī dabiskās atjaunošanās 
iespējamību. 

8. pants. Aizsardzības un atlīdzināšanas izmaksas 
1. Uzņēmējs sedz izmaksas par tām profilaktiskajām un 
koriģējošajām darbībām, kas veiktas saskaņā ar šo 
direktīvu. 
2. Ievērojot 3. un 4. punktu, no uzņēmēja, kas izraisījis 
kaitējumu vai tiešus kaitējuma draudus, kompetentā 
iestāde piedzen izmaksas, ko tas radījis saistībā ar 
profilaktiskajām vai koriģējošajām darbībām, kas veiktas 
saskaņā ar šo direktīvu, cita starpā, ar nodrošinājuma 
vai citu piemērotu garantiju palīdzību. 
Tomēr kompetentā iestāde var nolemt nepiedzīt pilnas 
izmaksas, ja izdevumi, kas vajadzīgi, lai to panāktu, 
būtu lielāki nekā atgūstamā summa, vai gadījumā, ja 
uzņēmēju nevar identificēt. 

VAL 
31.pants. Kaitējuma videi atlīdzināšana 
(1) Operators, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu videi 
vai tiešus kaitējuma draudus, sedz preventīvo, neatliekamo un 
sanācijas pasākumu izmaksas. 
(3) Ja operatoru, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu 
videi vai tiešus kaitējuma draudus, Valsts vides dienests konstatē 
pirms preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu veikšanas 
un Valsts vides dienests ir nodrošinājis šo pasākumu veikšanu 
saskaņā ar šā likuma 27.panta trešās daļas 5.punktu vai 28.panta 
ceturtās daļas 4.punktu, minēto pasākumu izmaksas sedz 
operators (privātpersona, atvasināta publiska persona vai 
pastarpinātās pārvaldes iestāde). Lēmums izpildāms 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
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3. Uzņēmējam nav jāsedz izmaksas par profilaktiskajām 
vai koriģējošajām darbībām, kas veiktas saskaņā ar šo 
direktīvu, ja viņš var pierādīt, ka kaitējumu videi vai 
tiešus tāda kaitējuma draudus: 
a) izraisījusi trešā persona, un tas noticis neatkarīgi no 
tā, ka veikti piemēroti drošības pasākumi; vai 
b) radījusi valsts iestādes izdotas tāda obligāta rīkojuma 
vai instrukcijas ievērošana, kas nav rīkojums vai 
instrukcija sakarā ar emisiju vai uzņēmēja paša 
darbības izraisītu starpgadījumu. 
Šādos gadījumos dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai ļautu uzņēmējam atgūt radušās 
izmaksas. 
4. Dalībvalstis var atļaut uzņēmējam nesegt izmaksas 
par koriģējošajām darbībām, kas veiktas saskaņā ar šo 
direktīvu, ja viņš pierāda, ka nav kļūdījies vai bijis 
nolaidīgs un ka kaitējumu videi izraisījusi: 
a) emisija vai gadījums, kas ir nepārprotami atļauts 
atļaujā (un ir pilnīgā saskaņā ar tās nosacījumiem), ko 
piešķir piemērojamie valsts normatīvie akti (vai kas 
izsniegta saskaņā ar tiem), kuri īsteno tos Kopienas 
pieņemtos tiesību aktus, kas precizēti III pielikumā un 
kas piemērojami emisijas vai gadījuma dienā; 
b) emisija vai darbība vai kāds produkta lietošanas 
veids tādas darbības gaitā, attiecībā uz kuru uzņēmējs 
pierāda, ka netika uzskatīts, ka varētu rasties kaitējums 
videi, saskaņā ar zinātnes un tehnikas atziņām laikā, 
kad notika emisija vai konkrētā darbība. 
5. Pasākumi, ko kompetentā iestāde veic saskaņā ar 5. 
panta 3. un 4. punktu un 6. panta 2. un 3. punktu, 
neskar attiecīgā uzņēmēja atbildību saskaņā ar šo 
direktīvu un neskar Līguma 87. un 88. pantu. 
 

(5) Šā panta pirmajā daļā minētās izmaksas ietver izmaksas, ko 
pamato nepieciešamība nodrošināt pareizu un efektīvu šīs 
nodaļas nosacījumu īstenošanu, to skaitā izmaksas par kaitējuma 
videi, tiešu kaitējuma draudu un rīcības alternatīvu novērtēšanu, 
administratīvās izmaksas, tiesu izdevumus un izpildes izmaksas, 
datu vākšanas un monitoringa izmaksas, kā arī citas izmaksas, 
kas saistītas ar kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem. 
(6) Ja operators pierāda, ka kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma 
draudus izraisījusi trešā persona, lai gan tika veikti pienācīgi 
drošības pasākumi, kurus operatoram bija pienākums nodrošināt, 
vai kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus radījusi tāda 
publisko tiesību subjekta saistoša lēmuma ievērošana, kurš 
neattiecas uz paša operatora izraisītu emisiju vai negadījumu, 
operators: 
1) ir tiesīgs atgūt viņa segtās preventīvo un neatliekamo 
pasākumu izmaksas; 
2) nesedz sanācijas pasākumu izmaksas un ir tiesīgs atgūt viņa 
segtās izmaksas. 
(7) Ja operators pierāda, ka kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma 
draudus izraisījusi trešā persona, lai gan tika veikti pienācīgi 
drošības pasākumi, kurus operatoram bija pienākums nodrošināt, 
operators ir tiesīgs Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā prasīt, lai 
trešā persona, kas izraisījusi kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma 
draudus, atlīdzina veikto preventīvo, neatliekamo un sanācijas 
pasākumu izmaksas. 
(8) Ja operators pierāda, ka kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma 
draudus radījusi tāda publisko tiesību subjekta saistoša lēmuma 
ievērošana, kurš neattiecas uz paša operatora izraisītu emisiju vai 
negadījumu, viņš ir tiesīgs prasīt veikto preventīvo, neatliekamo un 
sanācijas pasākumu izmaksu atlīdzināšanu saskaņā ar Valsts 
pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu. 
(9) Operators nesedz sanācijas pasākumu izmaksas, ja pierāda, 
ka kaitējums videi nav radies viņa tīšas vai aiz neuzmanības 
veiktas darbības vai bezdarbības dēļ un kaitējumu videi izraisījusi: 
1) emisija vai darbība, kas ir tieši atļauta un pilnībā atbilst šā 
likuma 25.panta ceturtajā daļā minēto darbību veikšanai izsniegtās 
atļaujas nosacījumiem; 
2) emisija, darbība vai kāda produkta lietošana darbībai, ja to 
ietekme uz vidi saskaņā ar zinātnes un tehnikas atziņām netika 
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uzskatīta par kaitīgu laikā, kad notika emisija vai konkrētā darbība. 

9. pants. Izmaksu sadalījums vairāku cēloņu 
gadījumā 
Šī direktīva neierobežo nekādus valsts normatīvo aktu 
noteikumus par izmaksu sadalījumu vairāku cēloņu 
gadījumā, jo īpaši par atbildības sadalījumu starp 
ražotāju un produkta lietotāju. 
 

VAL 
32.pants. Solidārā atbildība par tiešiem kaitējuma draudiem 
vai kaitējumu videi 
(1) Par tiešiem kaitējuma draudiem vai kaitējumu videi, ko 
izraisījušas vairāku operatoru darbības, operatori ir solidāri 
atbildīgi. 
(2) Ja operators pierāda, ka viņa veiktā darbība ir izraisījusi tikai 
daļu no tiešiem kaitējuma draudiem vai kaitējuma videi, operators 
sedz preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas 
par to tiešo kaitējuma draudu vai videi nodarītā kaitējuma daļu, 
kuru izraisījusi viņa rīcība. 

Atbilst 

10. pants. Noilgums izmaksu atgūšanai 
Kompetentajai iestādei ir tiesības uzsākt izmaksu 
piedzīšanas procedūru pret uzņēmēju vai vajadzības 
gadījumā pret trešo personu, kas ir izraisījusi kaitējumu 
vai tiešus kaitējuma draudus saistībā ar visiem 
pasākumiem, kuri veikti saskaņā ar šo direktīvu, piecu 
gadu laikā no dienas, kad šie pasākumi pabeigti, vai no 
dienas, kad atbildīgais uzņēmējs vai trešā persona ir 
noteikta, atkarībā no tā, kurš notikums ir vēlāk. 
 

VAL 
31.pants. Kaitējuma videi atlīdzināšana 
(11) Lēmumu par tāda operatora konstatēšanu, kura profesionālā 
darbība izraisījusi kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus, vai 
par trešās personas konstatēšanu un preventīvo pasākumu vai 
neatliekamo un sanācijas pasākumu veikšanu Valsts vides 
dienests var pieņemt vai prasības pieteikumu tiesā var iesniegt 
piecu gadu laikā no dienas, kad šie pasākumi pabeigti, vai no 
dienas, kad operators vai trešā persona ir konstatēta, atkarībā no 
tā, kurš no šiem notikumiem ir vēlāks. 

Atbilst 

11. pants. Kompetentā iestāde 
1. Dalībvalstis norīko kompetento iestādi vai 
kompetentās iestādes, kurām jāveic uzdevumi, kas 
paredzēti šajā direktīvā. 
2. Kompetentās iestādes ziņā ir uzdevums noteikt, kurš 
uzņēmējs izraisījis kaitējumu vai tiešus kaitējuma 
draudus, novērtēt kaitējuma nozīmi un noteikt, kādi 
koriģējoši pasākumi jāveic, atsaucoties uz II pielikumu. 
Šajā nolūkā kompetentajai iestādei ir tiesības prasīt, lai 
attiecīgais uzņēmējs veiktu pats savu novērtējumu un 
sniegtu jebkādu vajadzīgo informāciju un 
nepieciešamos datus. 
3. Dalībvalstis nodrošina, lai kompetentā iestāde 
drīkstētu atļaut vai prasīt, lai trešās personas veic 
vajadzīgos aizsardzības vai stāvokļa izlabošanas 
pasākumus. 
4. Jebkurā lēmumā, kas pieņemts saskaņā ar šo 

VAL 
27.pants. Rīcība tiešu kaitējuma draudu gadījumā 
(3) Valsts vides dienests: 
1) konstatē operatoru, kura profesionālā darbība ir izraisījusi tiešus 
kaitējuma draudus; 
2) ir tiesīgs prasīt, lai operators sniedz informāciju par tiešiem 
kaitējuma draudiem, arī tad, ja ir aizdomas par šādu draudu 
pastāvēšanu; 
3) pieprasa, lai operators veic nepieciešamos preventīvos 
pasākumus; 
4) ir tiesīgs dot operatoram saistošus norādījumus par 
veicamajiem preventīvajiem pasākumiem; 
5) ja nepieciešams, Ministru kabineta noteiktajos gadījumos un 
kārtībā organizē preventīvo pasākumu veikšanu. 
(4) Šā panta trešās daļas 1., 3. un 4.punktā minētajos gadījumos 
Valsts vides dienests pieņem lēmumu par tā operatora 
konstatēšanu, kura profesionālā darbība ir izraisījusi tiešus 

Atbilst daļēji.  
VAL neparedz atbildības 
piemērošanas regulējumu 
attiecībā uz personu, kas nav 
uzskatāma par operatoru 
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direktīvu un kas prasa veikt aizsardzības vai stāvokļa 
izlabošanas pasākumus, nosaka precīzu pamatojumu, 
uz kuru tas balstās. Šādu lēmumu tūlīt paziņo 
attiecīgam uzņēmējam, vienlaicīgi informējot par 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas tam ir pieejami 
saskaņā ar tiesību aktiem, kuri ir spēkā attiecīgajā 
dalībvalstī, un par termiņu, kādā minētos aizsardzības 
līdzekļus var izmantot. 

kaitējuma draudus, un preventīvo pasākumu veikšanu. Šo lēmumu 
nekavējoties paziņo operatoram. Valsts vides dienesta lēmumu 15 
dienu laikā var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Lēmuma 
apstrīdēšana un pieteikuma iesniegšana tiesā par lēmuma 
atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu 
neaptur lēmuma darbību. 
28.pants. Rīcība gadījumā, kad ir nodarīts kaitējums videi 
(2) Valsts vides dienests ir tiesīgs pieprasīt, lai operators, kura 
profesionālā darbība izraisījusi vai varētu būt izraisījusi kaitējumu 
videi, sniedz visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar šo 
kaitējumu. 
(4) Valsts vides dienests: 
1) konstatē operatoru, kura profesionālā darbība izraisījusi 
kaitējumu videi; 
2) pieprasa, lai operators veic neatliekamos pasākumus kaitējuma 
novēršanai, un ir tiesīgs dot operatoram saistošus norādījumus 
par šiem pasākumiem; 
3) pieprasa, lai operators veic nepieciešamos sanācijas 
pasākumus, un ir tiesīgs dot operatoram saistošus norādījumus 
par šiem pasākumiem; 
4) organizē neatliekamo pasākumu veikšanu, ja nav konstatēts 
operators, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu videi, vai 
ja operators neveic šos pasākumus, vai ja operators neievēro šīs 
daļas 2.punktā minētos saistošos norādījumus; 
5) noskaidro, izvērtē un pēc iespējas ņem vērā tās privātpersonas 
apsvērumus, kura iesniegusi iesniegumu atbilstoši šā likuma 
30.pantam, kā arī tā nekustamā īpašuma īpašnieka apsvērumus, 
kurā paredzēts veikt sanācijas pasākumus. 
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.281 par preventīvajiem un 
sanācijas pasākumiem  
3.4. Dienests šo noteikumu 2.punktā minētajos tieša kaitējuma 
draudu gadījumos, ja nepieciešams, piesaista citas valsts vai 
pašvaldību institūcijas vai privātpersonas tieša kaitējuma draudu 
novērtēšanā un novēršanā; 
 

12. pants. Prasība rīkoties 
1. Fiziskām vai juridiskām personām: 
a) kuras ietekmējis vai varētu ietekmēt kaitējums videi 

VAL 
6.pants. Sabiedrības vispārējās tiesības vides jomā 
Ikvienai privātpersonai, kā arī personu apvienībām, organizācijām 

Atbilst 
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vai 
b) kurām ir pamatota interese par lēmumu attiecībā uz 
vidi, ko pieņem saistībā ar kaitējumu, vai arī tad, 
b) ja dalībvalsts administratīvi procesuālajās tiesībās tas 
paredzēts kā priekšnoteikums – kuru tiesības ir 
aizskartas, 
ir tiesības iesniegt kompetentajai iestādei jebkādus 
apsvērumus saistībā ar gadījumiem, kad videi nodarīts 
kaitējums vai radušies tieši tāda kaitējuma draudi, par 
kuriem tām ir zināms, un tām ir tiesības prasīt, lai 
kompetentā iestāde rīkotos saskaņā ar šo direktīvu. 
Dalībvalstis nosaka saturu, ko ietver "pamatota 
interese" un "tiesību aizskārums". 
Šajā nolūkā b) apakšpunkta mērķim par pietiekamu 
uzskata tādas nevalstiskas organizācijas interesi, kura 
atbalsta vides aizsardzību un ievēro visas prasības 
saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem. Tā c) 
apakšpunkta mērķim uzskata arī, ka šādām 
organizācijām ir tiesības, kuras var tikt aizskartas. 
2. Prasībai rīkoties jāpievieno attiecīga informācija un 
dati, kas apliecina saistībā ar konkrēto kaitējumu videi 
iesniegtos apsvērumus. 
3. Ja prasība rīkoties un pievienotie apsvērumi ticamā 
veidā liecina, ka pastāv kaitējums videi, kompetentā 
iestāde izskata visus šādus apsvērumus un prasības 
rīkoties. Šādos apstākļos kompetentā iestāde dod 
iespēju attiecīgajam uzņēmējam paust savu nostāju 
attiecībā uz prasību rīkoties un pievienotajiem 
apsvērumiem. 
4. Iespējami īsā laikā un saskaņā ar attiecīgajiem valsts 
tiesību aktu noteikumiem kompetentā iestāde informē 1. 
punktā minētās personas, kas šai iestādei iesniegušas 
apsvērumus, par savu lēmumu pievienoties prasībai vai 
noraidīt to, un sniedz sava lēmuma pamatojumu. 
5. Tiešu kaitējuma draudu gadījumos dalībvalstis var 
nolemt nepiemērot 1. un 4. punktu. 

un grupām (turpmāk — sabiedrība) ir tiesības: 
1) prasīt, lai valsts iestādes un pašvaldības, amatpersonas vai 
privātpersonas izbeidz tādu darbību vai bezdarbību, kas pasliktina 
vides kvalitāti, kaitē cilvēku veselībai vai apdraud viņu dzīvību, 
likumiskās intereses vai īpašumu; 
2) atbalstīt vides aizsardzības pasākumus un sadarboties ar valsts 
iestādēm un pašvaldībām, lai nepieļautu tādu darbību veikšanu, 
arī tādu lēmumu pieņemšanu, kas var pasliktināt vides kvalitāti vai 
ir pretrunā ar vides normatīvo aktu prasībām; 
3) sniegt informāciju valsts iestādēm un pašvaldībām par 
darbībām un pasākumiem, kas ietekmē vai var ietekmēt vides 
kvalitāti, kā arī ziņas par vidē novērotajām negatīvajām 
pārmaiņām, kas radušās šādu darbību vai pasākumu dēļ; 
4) iesniegt valsts iestādēm un pašvaldībām priekšlikumus par 
tiesisko regulējumu un izstrādātajiem dokumentu projektiem vides 
jomā. 
30.pants. Sabiedrības tiesības gadījumā, kad ir radies 
kaitējums videi vai tieši kaitējuma draudi 
(1) Ja sabiedrībai kļūst zināms par kaitējumu videi vai tiešiem 
kaitējuma draudiem, tai ir tiesības iesniegt Valsts vides dienestam 
vai citai kompetentai iestādei iesniegumu ar lūgumu veikt 
nepieciešamās darbības saskaņā ar šo nodaļu. 
(2) Iesniegumā norāda pēc iespējas precīzāku informāciju par 
attiecīgo kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem. 
(3) Valsts vides dienests vai cita kompetenta iestāde 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā iespējami īsā 
laikā izvērtē iesniegumu, noskaidro operatora viedokli par 
iesniegumā minētajiem faktiem un apsvērumiem un, ja 
nepieciešams, veic attiecīgas darbības saskaņā ar šo nodaļu. 

13. pants. Pārskatīšanas kārtība 
1. Personām, kas minētas 12. panta 1. punktā, ir 
pieejama tiesa vai cita neatkarīga un neitrāla valsts 

VAL 
27.pants. Rīcība tiešu kaitējuma draudu gadījumā 
 (4) Šā panta trešās daļas 1., 3. un 4.punktā minētajos gadījumos 
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iestāde, kura ir tiesīga pārskatīt kompetentās iestādes 
lēmumu, darbības vai bezdarbības procesuālo un 
materiālo likumību saskaņā ar šo direktīvu. 
2. Šī direktīva neskar valsts tiesību aktu noteikumus, 
kas reglamentē tiesas pieejamību, un noteikumus, kas 
prasa, lai pirms prasības iesniegšanas tiesā lietu 
izskatītu administratīvā procesā. 

Valsts vides dienests pieņem lēmumu par tā operatora 
konstatēšanu, kura profesionālā darbība ir izraisījusi tiešus 
kaitējuma draudus, un preventīvo pasākumu veikšanu. Šo lēmumu 
nekavējoties paziņo operatoram. Valsts vides dienesta lēmumu 15 
dienu laikā var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Lēmuma 
apstrīdēšana un pieteikuma iesniegšana tiesā par lēmuma 
atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu 
neaptur lēmuma darbību. 
28.pants. Rīcība gadījumā, kad ir nodarīts kaitējums videi 
(5) Šā panta ceturtās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajos gadījumos 
Valsts vides dienests pieņem lēmumu par tā operatora 
konstatēšanu, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu videi, 
un neatliekamo un sanācijas pasākumu veikšanu. Šo lēmumu 
nekavējoties paziņo operatoram. Valsts vides dienesta lēmumu 
par operatora konstatēšanu un neatliekamo pasākumu veikšanu 
var apstrīdēt 15 dienu laikā, bet lēmumu par sanācijas pasākumu 
veikšanu — Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un 
kārtībā Vides pārraudzības valsts birojā. Lēmuma par neatliekamo 
pasākumu veikšanu apstrīdēšana un pieteikuma iesniegšana tiesā 
par lēmuma atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā 
neesošu neaptur lēmuma darbību. 
9.pants. Sabiedrības tiesību aizsardzība 
(3) Sabiedrība ir tiesīga apstrīdēt un pārsūdzēt valsts iestādes vai 
pašvaldības administratīvo aktu vai faktisko rīcību, kas neatbilst 
vides normatīvo aktu prasībām, rada kaitējuma draudus vai 
kaitējumu videi. 

14. pants. Finansiālais nodrošinājums 
1. Dalībvalstis veic pasākumus, lai atbalstītu to, ka 
attiecīgie ekonomikas un finanšu tirgus dalībnieki 
pilnveido finansiālā nodrošinājuma instrumentus un 
tirgus, ietverot finanšu mehānismus maksātnespējas 
gadījumā, nolūkā ļaut uzņēmējiem izmantot finanšu 
garantijas, lai segtu viņu saistības saskaņā ar šo 
direktīvu. 

VAL 
33.pants. Finansiālo garantiju nodrošināšana noteiktām 
darbībām 
Lai nodrošinātu šajā likumā noteikto preventīvo, neatliekamo un 
sanācijas pasākumu veikšanu, operatori var izmantot finansējuma 
nodrošinājuma veidus, arī apdrošināšanu, fondus un banku 
garantijas. 

Atbilst 

2. Līdz 2010. gada 30. aprīlim Komisija sagatavo 
ziņojumu par šīs direktīvas efektivitāti tādos aspektos kā 
videi nodarīto kaitējumu faktiska atlīdzināšana, par 
apdrošināšanas un citu veidu finansiālā nodrošinājuma 
nosacījumiem un pieejamību par saprātīgām izmaksām 
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III pielikumā ietvertajiem pasākumiem. Šo ziņojumu 
izskata arī saistībā ar finansiālo nodrošinājumu šādos 
aspektos: pakāpeniskuma princips, finansiālo garantiju 
augšējā robeža un mazrezultatīvu pasākumu 
izslēgšana. Ņemot vērā minēto ziņojumu un paplašināto 
ietekmes novērtējumu, ietverot izmaksu un guvumu 
analīzi, Komisija vajadzības gadījumā iesniedz 
saskaņotas, obligātas finansiālā nodrošinājuma 
sistēmas priekšlikumus. 
15. pants. Dalībvalstu sadarbība 
1. Ja kaitējums videi ietekmē vai var ietekmēt vairākas 
dalībvalstis, šīs dalībvalstis sadarbojas, ietverot 
attiecīgu informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu, ka 
attiecībā uz jebkādu tādu kaitējumu videi tiktu veikta 
profilaktiska darbība vai, ja vajadzīgs, koriģējoša 
darbība. 
2. Ja noticis kaitējums videi, dalībvalsts, kuras teritorijā 
ir kaitējuma izcelsme, sniedz potenciāli apdraudētajām 
dalībvalstīm pietiekamu informāciju. 
3. Ja dalībvalsts konstatē kaitējumu savā teritorijā, bet 
šā kaitējuma izcelsme nav tajā, tā var ziņot par šo 
jautājumu Komisijai un citai attiecīgajai dalībvalstij; tā 
var sniegt ieteikumus par aizsargpasākumu vai stāvokļa 
izlabošanas pasākumu pieņemšanu un tā var prasīt, lai 
saskaņā ar šo direktīvu tai atlīdzinātu izdevumus, kas 
radušies saistībā ar aizsargpasākumiem vai 
pasākumiem stāvokļa izlabošanai. 

VAL 
29.pants. Rīcība gadījumā, kad kaitējumam videi ir pārrobežu 
ietekme 
(1) Ja kaitējums videi ietekmē vai var ietekmēt citas valsts 
teritoriju, Valsts vides dienests, informējot Ārlietu ministriju un 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, sadarbojas ar citas 
valsts kompetento iestādi, arī sniedzot tai attiecīgo informāciju par 
šā kaitējuma raksturu, apjomu, izplatību, veiktajiem un 
nepieciešamajiem preventīvajiem, neatliekamajiem vai sanācijas 
pasākumiem, lai nodrošinātu, ka preventīvie, neatliekamie un, ja 
nepieciešams, sanācijas pasākumi tiktu veikti. 
(2) Ja citā valstī izraisītais kaitējums videi ietekmē vai var ietekmēt 
Latvijas teritoriju, Valsts vides dienests sadarbībā ar šīs valsts 
kompetento iestādi nosaka nepieciešamos neatliekamos vai 
sanācijas pasākumus un paziņo par tiem attiecīgajām Latvijas 
vietējām pašvaldībām. 
(3) Ja operators, kurš veic profesionālo darbību citas valsts 
teritorijā, labprātīgi neveic nepieciešamos neatliekamos vai 
sanācijas pasākumus, Valsts vides dienests ir tiesīgs — 
vienojoties ar operatoru vai tiesvedības ceļā — prasīt šo 
pasākumu izmaksu atlīdzināšanu. 

Atbilst 

16. pants. Saistība ar valsts tiesību aktiem 
1. Šī direktīva neliedz dalībvalstīm paturēt spēkā vai 
pieņemt daudz stingrākus noteikumus attiecībā uz 
kaitējuma videi novēršanu un atlīdzināšanu, ietverot 
tādu papildu pasākumu noteikšanu, uz kuriem attiecas 
šīs direktīvas prasības saistībā ar aizsardzību un 
atlīdzināšanu, kā arī papildu atbildīgo personu 
noteikšanu. 
2. Šī direktīva neliedz dalībvalstīm pieņemt vajadzīgos 
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pasākumus, piemēram, aizliegumu divkārt piedzīt 
izmaksas tādos gadījumos, kad divkārša piedzīšana var 
notikt tādēļ, ka kompetentā iestāde saskaņā ar šo 
direktīvu rīkojas vienlaicīgi ar personu, kuras īpašumu 
kaitējums videi ir skāris. 
17. pants. Piemērošana laikā 
Šī direktīva neattiecas uz: 
- kaitējumu, ko izraisa emisija, starpgadījums vai avārija, 
kas notikusi pirms 19. panta 1. punktā minētās dienas, 
- kaitējumu, ko izraisa emisija, starpgadījums vai avārija, 
kas notiek pēc 19. panta 1. punktā minētās dienas, ja 
tas radies konkrētas darbības dēļ, kura notikusi un 
pabeigta pirms minētās dienas, 
- kaitējumu, ja pagājuši vairāk nekā 30 gadi kopš 
emisijas, starpgadījuma vai avārijas, kas izraisījusi 
kaitējumu. 

VAL 
Pārejas noteikumi 
2. Šā likuma 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 34. un 35.pants 
stājas spēkā 2007.gada 30.aprīlī. 
3. Ja piesārņojums radies pirms 2007.gada 30.aprīļa, piesārņoto 
un potenciāli piesārņoto vietu izpēti un sanāciju veic saskaņā ar 
likumu "Par piesārņojumu". 
35.pants 
(5) Šīs nodaļas nosacījumi neattiecas uz emisiju, avāriju vai kādu 
citu gadījumu, kas izraisījis kaitējumu videi, ja kopš šā kaitējuma 
izraisīšanas ir pagājuši vairāk nekā 30 gadi. 

Atbilst 

18. pants. Ziņošana un pārskatīšana 
1. Vēlākais līdz 2013. gada 30. aprīlim dalībvalstis 
paziņo Komisijai par pieredzi, kas gūta, piemērojot šo 
direktīvu. Ziņojumos ietver informāciju un datus, kas 
noteikti VI pielikumā. 
2. Uz šāda pamata līdz 2014. gada 30. aprīlim Komisija 
iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, 
šajā ziņojumā ietverot jebkādus priekšlikumus par 
attiecīgiem grozījumiem. 
3. Ziņojumā, kas minēts 2. punktā, ietver pārskatu par: 
a) to, kā tiek piemēroti: 
- 4. panta 2. un 4. punkts attiecībā uz tāda piesārņojuma 
izslēgšanu no šīs direktīvas darbības jomas, uz ko 
attiecas starptautiskie instrumenti, kas uzskaitīti IV un V 
pielikumā, 
- 4. panta 3. punkts attiecībā uz uzņēmēja tiesībām 
ierobežot savu atbildību saskaņā ar starptautiskajām 
konvencijām, kas minētas 4. panta 3. punktā. 
Komisija ņem vērā pieredzi, kas gūta attiecīgos 
starptautiskajos forumos, piemēram, IMO un Euratom 
un attiecīgos starptautiskos nolīgumos, kā arī apmēru, 
kādā šie instrumenti ir stājušies spēkā dalībvalstīs 
un/vai kādā dalībvalstis tos ir īstenojušas un/vai 
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pārveidojušas, ņemot vērā visus attiecīgos gadījumus, 
kad šādu darbību rezultātā radies kaitējums videi, un 
veikto koriģējošo darbību, kā arī atšķirības starp 
atbildības līmeņiem dalībvalstīs, un izvērtē saistību 
starp kuģu īpašnieku atbildību un naftas savācēju 
devumu, pienācīgu uzmanību veltot jebkādiem 
attiecīgiem pētījumiem, ko veic Starptautiskais naftas 
piesārņojuma kompensācijas fonds; 
b) šīs direktīvas piemērošanu kaitējumam videi, ko 
izraisījuši ģenētiski modificēti organismi (ĢMO), jo īpaši, 
ņemot vērā pieredzi, kas gūta attiecīgos starptautiskos 
forumos un konvencijās, piemēram, ar Konvenciju par 
bioloģisko daudzveidību un Kartahenas Protokolu par 
bioloģisko drošību, kā arī rezultātus visos gadījumos, 
kad kaitējumu videi radījuši ĢMO; 
c) šīs direktīvas piemērošanu saistībā ar 
aizsargājamajām sugām un dabiskajiem biotopiem; 
d) instrumentiem, kuri būtu piemēroti iestrādāšanai III, 
IV un V pielikumā. 
19. pants. Īstenošana 
1. Līdz 2007. gada 30. aprīlim dalībvalstīs stājas spēkā 
normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt 
informē Komisiju. 
Kad dalībvalstis nosaka šos pasākumus, tajos ietver 
atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to 
oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, 
kā izdarāmas šādas atsauces. 
2. Dalībvalstis Komisijai dara zināmus galveno 
noteikumu tekstus, kas iekļauti tiesību aktos, ko tās 
pieņēmušas jomā, uz ko attiecas šī direktīva, kopā ar 
tabulu, kas norāda to, kā šīs direktīvas noteikumi atbilst 
valstu pieņemtajiem noteikumiem. 
20. pants. Stāšanās spēkā diena 
Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 
21. pants. Adresāti 
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. 

Atbildības direktīva Latvijas tiesiskais regulējums Piezīmes par atbilstību 
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I PIELIKUMS 
 
KRITĒRIJI, KAS MINĒTI 2. PANTA 1. PUNKTA A) 
APAKŠPUNKTĀ 
 

Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumi Nr. 213 
“Noteikumi par kritērijiem, kurus izmanto, novērtējot īpaši 
aizsargājamām sugām vai īpaši aizsargājamiem biotopiem 
nodarītā kaitējuma ietekmes būtiskumu” 
 

Atbilst 

Katra tāda kaitējuma nozīmi, kuram ir bijusi nelabvēlīga 
ietekme uz biotopu vai sugu labvēlīga aizsardzības 
statusa sasniegšanu vai uzturēšanu, ir jānovērtē, 
atsaucoties uz aizsardzības statusu kaitējuma brīdī, 
pakalpojumiem, ko nodrošina to dotais labums, un to 
dabiskās atjaunošanās kapacitāti. Nozīmīgas 
nelabvēlīgas izmaiņas attiecībā pret pamatstāvokli 
jānosaka, izmantojot izmērāmus datus, piemēram: 
 
- indivīdu skaits, to blīvums un apdzīvotā teritorija, 
 
 
 
 
 
 
 
- atsevišķu indivīdu vai postījumu skartās platības loma 
saistībā sugu vai biotopu saglabāšanu, sugu vai biotopa 
sastopamības biežums (ko novērtē lokālā, reģionālā un 
augstākā līmenī, ietverot Kopienas līmeni), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- sugu vairošanās kapacitāte (saskaņā ar minētajām 

2. Būtiskas nelabvēlīgas 
izmaiņas salīdzinājumā ar 
pamatstāvokli sugām nosaka, 
izmantojot skaitliskus datus, tai 
skaitā: 
 
 
2.1. sugas indivīdu - savvaļas 
dzīvnieku, augu, sēņu un 
ķērpju skaitu, to blīvumu un 
apdzīvotās vai aizņemtās 
teritorijas platību; 
 
2.2. kaitējuma skarto atsevišķo 
sugas indivīdu nozīmi 
attiecīgās sugas saglabāšanā 
un dabiskā izplatībā, sugas 
jutību un sastopamības 
biežumu (to novērtē vietējās 
pašvaldības, valsts, Eiropas 
Savienībā ietilpstošā boreālā 
(ziemeļu) reģiona un Eiropas 
Savienības līmenī); 
 
2.3. sugas vairošanās spēju 
vai vairošanās sekmes 
(atbilstoši pieejamajai 
informācijai par attiecīgajai 
sugai vai attiecīgajai 
populācijai piemītošo dinamiku 
un periodiskumu), tās 
dzīvotspēju; 
 

3. Būtiskas nelabvēlīgas 
izmaiņas salīdzinājumā ar 
pamatstāvokli biotopiem nosaka, 
izmantojot izmērāmus datus, tai 
skaitā: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. kaitējuma skartās platības 
nozīmi attiecīgā biotopa 
saglabāšanā un dabiskā 
izplatībā, biotopa jutību un 
sastopamības biežumu (to 
novērtē vietējās pašvaldības, 
valsts, Eiropas Savienībā 
ietilpstošā boreālā (ziemeļu) 
reģiona un Eiropas Savienības 
līmenī); 
 
 
3.2. biotopa dabiskās 
reģenerācijas spēju (saskaņā ar 
dinamiku, kas piemīt biotopa 
raksturīgajām sugām vai 
populācijām); 
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sugām vai minētajai populācijai piemītošo dinamismu), 
to dzīvotspēja vai biotopa dabiskās reģenerācijas 
kapacitāte (saskaņā ar dinamismu, kas piemīt tā 
raksturīgajām sugām vai to populācijām), 
 
 
 
 
 
 
- sugu vai biotopa kapacitāte pēc tam, kad kaitējums 
noticis, neilgā laikā atjaunoties bez jebkādas citas 
iejaukšanās, kā vien pastiprinot aizsardzības 
pasākumus, līdz stāvoklim, kas, pateicoties tikai sugu 
vai biotopa dinamismam, sasniedz tādu līmeni, ko 
uzskata par līdzvērtīgu vai labāku par pamatstāvokli. 
 

2.4. sugas spēju īsā laikā bez 
iejaukšanās (izņemot dabas 
aizsardzības pasākumu 
pastiprināšanu) atjaunoties pēc 
kaitējuma līdz stāvoklim, kas, 
ņemot vērā sugas dinamiku, 
sasniedz par pamatstāvokli 
labāku vai tam līdzvērtīgu 
līmeni. 
 

 
 
 
3.3. biotopa spēju īsā laikā bez 
iejaukšanās (izņemot dabas 
aizsardzības pasākumu 
pastiprināšanu) atjaunoties pēc 
kaitējuma līdz stāvoklim, kas, 
ņemot vērā biotopa dinamiku, 
sasniedz par pamatstāvokli 
labāku vai tam līdzvērtīgu 
līmeni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaitējums ar pierādītu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku 
veselību klasificējams kā būtisks kaitējums. 

4. Kaitējumu, kas izraisījis arī nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku 
veselību, klasificē kā būtisku kaitējumu. 

 

Kā būtisks kaitējums nav klasificējams turpmāk 
minētais: 
- negatīvas variācijas, kas ir mazākas nekā dabiskās 
svārstības, ko uzskata par normālām konkrētajām 
sugām vai biotopam, 
 
 
- negatīvas variācijas dabisku iemeslu dēļ vai tādas, kas 
izriet no iejaukšanās dabiskā teritoriju apsaimniekošanā, 
kā definēts biotopu uzskaitē vai mērķa dokumentos vai 
kā to iepriekš veikuši īpašnieki vai uzņēmēji, 
 
 
 
- kaitējums sugām vai biotopiem, attiecībā uz kuriem 
noteikts, ka tie atjaunosies (īsā laikā un bez 
iejaukšanās) vai nu līdz pamatstāvoklim, vai līdz 
stāvoklim, kādu – tikai, pateicoties sugu vai biotopa 
dinamikai – uzskata par līdzvērtīgu vai labāku par 
pamatstāvokli. 

5. Par būtisku kaitējumu neuzskata: 
 
5.1. tādas attiecīgo sugu vai biotopa negatīvas pārmaiņas, kas 
saskaņā ar pieejamo informāciju ir normālas un ir mazākas nekā 
dabiskās svārstības; 
 
5.2. attiecīgo sugu vai biotopu negatīvas pārmaiņas dabisku 
iemeslu dēļ; 
5.3. negatīvas pārmaiņas, kas rodas, iejaucoties teritoriju 
apsaimniekošanā saskaņā ar sugu un biotopu aizsardzības plānu 
vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības 
plānu; 
 
5.4. kaitējumu, pēc kura sugas vai biotopi īsā laikā bez 
iejaukšanās atjaunojas līdz pamatstāvoklim vai līdz stāvoklim, kas, 
ņemot vērā attiecīgās sugas vai biotopa atjaunošanās dinamiku, ir 
līdzvērtīgs pamatstāvoklim vai ir labāks par to. 
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5.pielikums 

5.pielikums. Īpaši aizsargājamo putnu sarakstu salīdzinājums 

Tabulā Nr.1 ir atspoguļotas Putnu direktīvas 1.pielikumā uzskaitītās tās putnu sugas, kuras ir norādītas MK 
noteikumu Nr.211 par īpašajiem dzīvotņu aizsardzības pasākumiem pielikumā, MK noteikumu Nr.940 par 
mikroliegumiem 2.pielikumā vai MK noteikumu Nr.396 par īpaši aizsargājamo sugu sarakstu pielikumos. 
 
Tabulā Nr.2 ir atspoguļotas MK noteikumu Nr.211 par īpašajiem dzīvotņu aizsardzības pasākumiem 
pielikumā, MK noteikumu Nr.940 par mikroliegumiem 2.pielikumā vai MK noteikumu Nr.396 par īpaši 
aizsargājamo sugu sarakstu pielikumos uzskaitītās putnu sugas, kuras nav norādītas Putnu direktīvas 
1.pielikumā. 
 
Apzīmējumi: 

- putnu suga ir norādīta 
- putnu suga nav norādīta 

Tabula Nr.1 
Putnu sugas, kuras ir norādītas Putnu direktīvas 1.pielikumā 

Putnu direktīvas 
1.pielikumā minētās sugas 

Putnu sugas, 
kurām 

piemēro 
īpašus 

dzīvotņu 
aizsardzības 
pasākumus  

(MK 
noteikumu 
Nr.211 par 
īpašajiem 
dzīvotņu 

aizsardzības 
pasākumiem 
pielikums) 

 

Īpaši 
aizsargājamās 
putnu sugas, 

kurām 
izveidojami 

mikroliegumi 
(MK noteikumu 

Nr.940 par 
mikroliegumiem 

2.pielikums) 

Īpaši 
aizsargājamās 
putnu sugas 

(MK 
noteikumu 
Nr.396 par 

īpaši 
aizsargājamo 
sugu sarakstu 
1.pielikums) 

 

Ierobežoti 
izmantojamās 

īpaši 
aizsargājamās 
putnu sugas 

(MK noteikumu 
Nr.396 par īpaši 

aizsargājamo 
sugu sarakstu 
2.pielikums) 

 

Gavia stellata     
Gavia artica     
Gavia immer     
Podiceps auritus     
Pterodroma madeira     
Pterodroma feae     
Bulweria bulwerii     
Calonectris diomedea     
Puffinus puffinus 
mauretanicus (Puffinus 
mauretanicus) 

    

Puffinus yelkouan     
Puffinus assimilis     
Pelagodroma marina     
Hydrobates pelagicus     
Oceanodroma leucorhoa     
Oceanodroma castro     
Pelecanus onocrotalus     
Pelecanus crispus     
Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii 

    

Phalacrocorax pygmeus     
Botaurus stellaris     
Ixobrychus minutus     
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Nycticorax nycticorax     
Ardeola ralloides     
Egretta garzetta     
Egretta alba (Ardea alba)     
Ardea purpurea     
Ciconia nigra     
Ciconia ciconia     
Plegadis falcinellus     
Platalea leucorodia     
Phoenicopterus ruber     
Cygnus bewickii (Cygnus 
columbianus bewickii) 

    

Cygnus cygnus     
Anser albifrons flavirostris     
Anser erythropus     
Branta leucopsis     
Branta ruficollis     
Tadorna ferruginea     
Marmaronetta angustirostris     
Aythya nyroca     
Polysticta stelleri     
Mergus albellus (Mergellus 
albellus) 

    

Oxyura leucocephala     
Pandion haliaetus     
Pernis apivorus     
Elanus caeruleus     
Milvus migrans     
Milvus milvus     
Haliaeetus albicilla     
Gypaetus barbatus     
Neophron percnopterus     
Gyps fulvus     
Aegypius monachus     
Circaetus gallicus     
Circus aeruginosus     
Circus cyaneus     
Circus macrourus     
Circus pygargus     
Accipiter gentilis arrigonii     
Accipiter nisus granti     
Accipiter brevipes     
Buteo rufinus     
Aquila pomarina     
Aquila clanga     
Aquila heliaca     
Aquila adalberti     
Aquila chrysaetos     
Hieraaetus pennatus     
Hieraaetus fasciatus     
Falco naumanni     
Falco vespertinus     
Falco columbarius     
Falco eleonorae     
Falco biarmicus     
Falco cherrug     
Falco rusticolus     
Falco peregrinus     
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Bonasa bonasia     
Lagopus mutus pyrenaicus     
Lagopus mutus helveticus     
Tetrao tetrix tetrix     
Tetrao urogallus     
Alectoris graeca     
Alectoris barbara     
Perdix perdix italica     
Perdix perdix hispaniensis     
Turnix sylvatica     
Grus grus     
Porzana porzana     
Porzana parva     
Porzana pusilla     
Crex crex     
Porphyrio porphyrio     
Fulica cristata     
Tetrax tetrax     
Chlamydotis undulata     
Otis tarda     
Himantopus himantopus     
Recurvirostra avosetta     
Burhinus oedicnemus     
Cursorius cursor     
Glareola pratincola     
Charadrius alexandrinus     
Charadrius morinellus 
(Eudromias morinellus) 

    

Pluvialis apricaria     
Hoplopterus spinosus     
Calidris alpina schinzii     
Philomachus pugnax     
Gallinago media     
Limosa lapponica     
Numenius tenuirostris     
Tringa glareola     
Xenus cinereus (Tringa 
cinerea) 

    

Phalaropus lobatus     
Larus melanocephalus     
Larus genei     
Larus audouinii     
Larus minutus     
Gelochelidon nilotica (Sterna 
nilotica) 

    

Sterna caspia     
Sterna sandvicensis     
Sterna dougallii     
Sterna hirundo     
Sterna paradisaea     
Sterna albifrons     
Chlidonias hybridus     
Chlidonias niger     
Uria aalge ibericus     
Pterocles orientalis     
Pterocles alchata     
Columba palumbus azorica     
Columba trocaz     
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Columba bollii     
Columba junoniae     
Bubo bubo     
Nyctea scandiaca     
Surnia ulula     
Glaucidium passerinum     
Strix nebulosa     
Strix uralensis     
Asio flammeus     
Aegolius funereus     
Caprimulgus europaeus     
Apus caffer     
Alcedo atthis     
Coracias garrulus     
Picus canus     
Dryocopus martius     
Dendrocopos major 
canariensis 

    

Dendrocopos major thanneri     
Dendrocopos syriacus     
Dendrocopos medius     
Dendrocopos leucotos     
Picoides tridactylus     
Chersophilus duponti     
Melanocorypha calandra     
Calandrella brachydactyla     
Galerida theklae     
Lullula arborea     
Anthus campestris     
Troglodytes troglodytes 
fridariensis 

    

Luscinia svecica     
Saxicola dacotiae     
Oenanthe leucura     
Oenanthe cypriaca     
Oenanthe pleschanka     
Acrocephalus melanopogon     
Acrocephalus paludicola     
Hippolais olivetorum     
Sylvia sarda     
Sylvia undata     
Sylvia melanothorax     
Sylvia rueppelli     
Sylvia nisoria     
Ficedula parva     
Ficedula semitorquata     
Ficedula albicollis     
Parus ater cypriotes     
Sitta krueperi     
Sitta whiteheadi     
Certhia brachydactyla 
dorotheae 

    

Lanius collurio     
Lanius minor     
Lanius nubicus     
Pyrrhocorax pyrrhocorax     
Fringilla coelebs ombriosa     
Fringilla teydea     
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Loxia scotica     
Bucanetes githagineus     
Pyrrhula murina (Pyrrhula 
pyrrhula murina) 

    

Emberiza cineracea     
Emberiza hortulana     
Emberiza caesia     
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Tabula Nr.2 

Putnu sugas, kuras nav norādītas Putnu direktīvas 1.pielikumā 

Putnu sugas  

Putnu sugas, 
kurām 

piemēro 
īpašus 

dzīvotņu 
aizsardzības 
pasākumus  

(MK 
noteikumu 

Nr.211 
pielikums) 

 

Īpaši 
aizsargājamās 
putnu sugas, 

kurām 
izveidojami 

mikroliegumi 
(MK 

noteikumu 
Nr.940 

2.pielikums) 

Īpaši 
aizsargājamās 
putnu sugas 

(MK 
noteikumu 

Nr.396 
1.pielikums) 

 

Ierobežoti 
izmantojamās 

īpaši 
aizsargājamās 
putnu sugas 

(MK 
noteikumu 

Nr.396 
2.pielikums) 

 

Columba oenas     
Picus viridis     
Accipiter gentilis     
Larus ridibundus     
Chlidonias leucopterus     
Chlidonias hybrida     
Athene noctua     
Lagopus lagopus     
Picoides leucotos     
Panurus biarmicus     
Galerida cristata     
Lanius excubitor     
Tadorna tadorna     
Tachybaptus ruficollis     
Podiceps nigricollis     
Picoides medius     
Haliaetus albicilla     
Mergus serrator     
Mergus merganser     
Numenius arquata     
Locustella luscinioides     
Perdix perdix     
Numenius phaeopus     
Coturnix coturnix     
Falco tinnunculus     
Upupa epops     
Limosa limosa     
Remiz pendulinus     
Emberiza calandra     
Charadrius hiaticula     
Tringa stagnatilis     
Tringa totanus     
Jynx torquilla     
Cinclus cinclus     
Lymnocriptes minimus     
Anser anser     
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Tabula Nr.2 

Putnu sugu 
saraksts 

Putnu 
direktīvas 
3.pielikum
a A daļa 

Putnu 
direktīvas 
3.pielikum
a B daļa 

Putnu sugas, uz 
kurām neattiecas 

aizliegtās 
darbības, ja 

saņemta Latvijas 
iestāžu atļauja 
(MK noteikumu 

Nr.212 
1.pielikums) 

Putnu sugas, uz 
kurām 

neattiecas 
aizliegtās 

darbības, ja 
saņemta Latvijas 

iestādes un 
Eiropas 

Komisijas 
atļauja (MK 
noteikumu 

Nr.212 
2.pielikums) 

Ierobežoti 
izmantojamās 

īpaši 
aizsargājamās 
putnu sugas 

(MK 
noteikumu 

Nr.396 
2.pielikums) 

 

Anas platyrhynchos      
Lagopus lagopus 
lagopus, scoticus et 
hibernicus 

     

Alectoris rufa      
Alectoris barbara      
Perdix perdix      
Phasianus colchicus      
Columba palumbus      
Anser albifrons 
albifrons 

     

Anser anser      
Anas penelope      
Anas crecca      
Anas acuta      
Anas clypeata      
Aythya ferina      
Aythya fuligula      
Aythya marila      
Somateria 
mollissima 

     

Melanitta nigra      
Lagopus mutus      
Tetrao tetrix 
britannicus 

     

Tetrao urogallus      
Fulica atra      
Pluvialis apricaria      
Lymnocryptes 
minimus 

     

Gallinago gallinago      
Scolopax rusticola      
Bonasa bonasia      
Tetrao tetrix      
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6.pielikums 

 

6.pielikums. Dzīvotņu direktīvas pielikumos ietverto sarakstu atspoguļojums Ministru kabineta 
noteikumos 

 
I pielikums 
KOPIENĀ NOZĪMĪGU 
DABISKO DZĪVOTŅU 
VEIDI, KURU 
AIZSARDZĪBAI JĀNOSAKA 
ĪPAŠI AIZSARGĀJAMAS 
DABAS TERITORIJAS 

MK not. 153 
 
 
 
 
MK not. 421  

Noteikumi par Latvijā 
satopamo Eiropas Savienības 
prioritāro sugu un biotopu 
sarakstu 
 
Noteikumi par īpaši 
aizsargājamo biotopu veidu 
sarakstu 

Noteikumi nosaka Latvijā 
sastopamo Eiropas Savienības 
prioritāro sugu un biotopu 
sarakstu (pielikums). 

II pielikums 
KOPIENĀ NOZĪMĪGAS 
DZĪVNIEKU UN AUGU 
SUGAS, KURU 
AIZSARDZĪBAI JĀNOSAKA 
ĪPAŠI AIZSARGĀJAMAS 
DABAS TERITORIJAS 

MK not. 153 Noteikumi par Latvijā 
satopamo Eiropas Savienības 
prioritāro sugu un biotopu 
sarakstu 

Noteikumi nosaka Latvijā 
sastopamo Eiropas Savienības 
prioritāro sugu un biotopu 
sarakstu (pielikums). 

III pielikums 
KRITĒRIJI TĀDU 
TERITORIJU ATLASEI, KO 
VAR NOTEIKT PAR 
KOPIENĀ NOZĪMĪGĀM 
TERITORIJĀM UN KAM 
VAR PIEŠĶIRT ĪPAŠI 
AIZSARGĀJAMAS DABAS 
TERITORIJAS STATUSU 

MK not. 199 Eiropas nozīmes aizsargājamo 
dabas teritoriju (Natura 2000) 
izveidošanas kritēriji Latvijā 

Noteikumi nosaka kritērijus, 
kas piemērojami Eiropas 
nozīmes aizsargājamo dabas 
teritoriju (Natura 2000) 
izveidošanai Latvijā. 

IV pielikums 
KOPIENĀ NOZĪMĪGAS 
DZĪVNIEKU UN AUGU 
SUGAS, KAM VAJADZĪGA 
STINGRA AIZSARDZĪBA 

MK not. 1055 
1. pielikums 

Noteikumi par to Eiropas 
Kopienā nozīmīgu dzīvnieku 
un augu sugu sarakstu, kurām 
nepieciešama aizsardzība, un 
to dzīvnieku un augu sugu 
indivīdu sarakstu, kuru ieguvei 
savvaļā var piemērot 
ierobežotas izmantošanas 
nosacījumus 

Noteikumi nosaka to Eiropas 
Kopienā nozīmīgu dzīvnieku un 
augu sugu sarakstu, kurām 
nepieciešama aizsardzība 
(1. pielikums) 

V pielikums 
KOPIENĀ NOZĪMĪGAS 
DZĪVNIEKU UN AUGU 
SUGAS, KURU ĪPATŅU 
IEGUVEI SAVVAĻĀ UN 
IZMANTOŠANAI VAR 
PIEMĒROT 
APSAIMNIEKOŠANAS 
PASĀKUMUS 
 

MK not. 1055 
2. pielikums 

Noteikumi par to Eiropas 
Kopienā nozīmīgu dzīvnieku 
un augu sugu sarakstu, kurām 
nepieciešama aizsardzība, un 
to dzīvnieku un augu sugu 
indivīdu sarakstu, kuru ieguvei 
savvaļā var piemērot 
ierobežotas izmantošanas 
nosacījumus 

Noteikumi nosaka to Eiropas 
Kopienā nozīmīgu dzīvnieku un 
augu sugu indivīdu sarakstu, 
kuru ieguvei savvaļā var 
piemērot ierobežotas 
izmantošanas nosacījumus 
(2. pielikums) 

VI pielikums 
AIZLIEGTIE GŪSTĪŠANAS 
UN NONĀVĒŠANAS 
PAŅĒMIENI UN LĪDZEKĻI, 
KĀ ARĪ TRANSPORTA 
VEIDI 

Medību likums   
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Eiropas Savienības dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējums 
Gala nodevums (2017. gada aprīlis) 

 
 MK not. 1165 Kārtība, kādā izsniedz atļaujas 

nemedījamo sugu indivīdu 
iegūšanai, ievieš Latvijas dabai 
neraksturīgas savvaļas sugas 
(introdukcija) un atjauno sugu 
populāciju dabā 
(reintrodukcija) 

 

 MK not. 396 Noteikumi par īpaši 
aizsargājamo sugu un 
ierobežoti izmantojamo īpaši 
aizsargājamo sugu sarakstu 

2000.g. 

 MK not. 421 Noteikumi par īpaši 
aizsargājamo biotopu veidu 
sarakstu 

2000.g. 
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Eiropas Savienības dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējums 
Gala nodevums (2017. gada aprīlis) 

 
7.pielikums 

 

7.pielikums. Noslēguma semināra prezentācija 
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Eiropas Savienības Dabas direktīvu 
prasību pārņemšanas izvērtējums   

7.pielikums 



Pētījums mērķis un tvērums 

• Noskaidrot un apkopot Dabas direktīvu prasības un Latvijas 
normatīvajos aktos saistībā ar tām noteikto 

 
• Identificēt neatbilstības un rast sistēmiskus risinājumus 

 
• Uzlabot zemes īpašnieku/attīstītāju tiesību aizsardzību 

 
• Apzināt direktīvu un nacionālo prasību slāņus 

 
• Sniegt ieskatu dabas direktīvu saturā un interpretācijā  

 
• Sniegt plašu tiesu prakses apskats atsevišķi un pie direktīvu 
pantiem 
 



Ziņojums 

• Ziņojums 189 lapas. Struktūra – pa direktīvas pantiem 
 

• Avoti: Eiropas Savienības tiesa, Satversmes tiesa, Eiropas 
Cilvēktiesību tiesa, administratīvās tiesas, EK vadlīnijas, atsevišķas 
publikācijas 

 
• Projekta ietvaros tika veiktas vairāk nekā 13 intervijas. Tajās 
pamatā netika identificētas problēmas ar direktīvām, bet tieši 
nacionālo tiesisko regulējumu, kas daļēji ir direktīvu jautājums 

 
• Atzinumu gatavoja juristu un dabas speciālistu komanda 

 
• Šis pētījums nav atbilde uz visiem jautājumiem, it īpaši uz pašu 
visa nacionālā regulējuma pamatotību un loģiskumu 
 

 
 

 



Dabas direktīvas 

 
• Putnu direktīva: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
2009/147/EK (2009.gada 30.novembris) par savvaļas putnu 
aizsardzību 

 
• Atbildības direktīva: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā 
kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu 

 
• Dzīvotņu direktīva: Padomes direktīva 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 

 



Īsumā par Dabas direktīvām 

• LESD 11.pants paredz vides prasību integrācijas principu, proti, 
nosakot un īstenojot ES politiku un darbības, tajās jāparedz vides 
aizsardzības prasības, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību  
 
• Ar vides prasību integrācijas principu cieši saistīts ilgtspējīgas 
attīstības princips, kas arī nostiprināts LESD 11.pantā un ir viens no 
Eiropas Savienības vides aizsardzības politikas vispārējiem mērķiem 

 
• LESD 193.pants paredz, ka dalībvalstis piedalās vides 
aizsardzības prasību veidošanā, taču paredzēts, ka dalībvalstis 
vides aizsardzības jomā var noteikt arī stingrākas prasības 
 

 
 

 



Īsumā par Dabas direktīvām 

• Atbilstoši tiesu praksei precīza, pat gramatiska Dabas direktīvu 
transponēšana ir nepieciešama, jo apdraudētās dzīvotnes un sugas 
ir daļa no Eiropas Kopienas dabas mantojuma un ka draudiem, kas 
uz tām gulstas, bieži ir pārrobežu raksturs, no kura izriet, ka visām 
dalībvalstīm ir pienākums veikt aizsardzības pasākumus atbilstoši 
kopējai atbildībai 

 
• Eiropas Savienības tiesiskais regulējums vides jomā neparedz 
pilnīgu harmonizāciju un dalībvalstis ir tiesīgas paredzēt arī 
stingrākas prasības nekā paredz Eiropas Savienības tiesību normas  

 
 

 



Īsumā par Dabas direktīvām 

• Noteikt prasības un kārtību aizsargājamo teritoriju veidošanai 
 

• Direktīvu pielikumos pēc gradācijas noteikt sugas un biotopus, 
kuriem garantējama noteikta veida aizsardzības pakāpe, vai 
paredzēti kritēriji novērtēšanai vai aizliegtie paņēmieni noteiktām 
darbībām  

 
• Noteikt aizliedzamās darbības ar dabas vērtībām un sistēmas, 
kādas var ieviest, lai nodrošinātu kontroli  

 
• Noteikt atkāpju pieļaujamību attīstības projektu realizēšanas 
gadījumam un citas atkāpes no aizliegumiem  

 
• Pienākumu finansēt, pētīt, ziņot, saskaņot 

 
 
 
 

 



Galvenie secinājumi 

• Kopumā direktīvu prasības ieviestas atbilstoši un ne stingrāk 
par prasīto 

 
• Problēma veidojas atsevišķos aspektos, piemēram, attiecībā uz 
īpašnieku interešu lielāku aizsardzību, attīstības projektu 
īstenošanas izņēmuma kritērijiem un aizsargājamo sugu un biotopu 
sarakstiem Latvijā 

 
• Ir vairākas detaļas, kuras varētu skaidrāk precizēt attiecībā uz 
aizliegtajām darbībām attiecībā uz aizsargājamām sugām un 
augiem, kā arī introdukciju (SBAL 11., 12., 14.pants) 

 
• Atbildības direktīvas sakarā skaidri definējama rīcība dabas 
vērtības atļautas iznīcināšanas gadījumā precizējama saistīta ar 
kaitējuma atlīdzinājumu 
 
 

 
 

 



Normatīvo aktu vienkāršošana   

• SBAL un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi pat 
speciālistam var radīt manāmu apjukumu, jo katrs paredz sarakstu 
ar aizsargājamām vērtībām – nacionāli vai atbilstoši direktīvām. 
Daļa pārklājas, daļa – nē. Nereti nav skaidrs, kas no kura izriet 
(sekas, atbildība, ierobežojumi) attiecībā uz SBAL noteikto  

 
• Normatīvie akti:  

MK noteikumi Nr.211 par īpašajiem dzīvotņu aizsardzības pasākumiem  
MK noteikumi Nr.153 par ES prioritārajām sugām 
MK noteikumi Nr.1055 par Eiropā nozīmīgām sugām 
MK noteikumi Nr.396 par īpaši aizsargājamo sugu sarakstu 
MK noteikumi Nr.421 par biotopu sarakstu 
MK noteikumi Nr.940 par mikroliegumiem 

 
• Priekšlikums ir veidot vienus MK noteikumus ar vienu sugu, 

biotopu un augu sarakstu tabulas veidā, kur tālāk tabulas 
horizontālā ailē tiek pateiktas tiesiskās sekas 

 
 



Normatīvo aktu vienkāršošana   

• Piemēram, veido mikroliegumu, veido Natura 2000, attiecas 
aizliegums kopums, ierobežoti izmantojami, izmantojami ar 
īpašu atļauju, attīstības projekta ietvaros var nodarīt kaitējumu 
sociālekonomisku interešu labad, attīstības projekta ietvaros var 
nodarīt kaitējumu tikai drošības vai veselības interešu 
aizsardzības interešu labad, Latvijā nav sastopami, migrējošais 
putns, piemēro kriminālatbildību par iznīcināšanu, medījams vai 
nē, ir Direktīvas pielikumos vai nacionāli noteiktais, aizsargā 
ārpus īpašas teritorijas vai nē, vai attiecas vēl kāds cits īpašs 
tiesiskais režīms vai papildu kritēriji, lai būtu veidojama 
aizsargājama teritorija utt. 
 

• Tas ļaus ikvienam saprotamā veidā saprast, kas izriet vai neizriet 
no atraduma 
 

• Visus kopā var saukt par īpaši aizsargājamiem [...] 
 
 

 



Tiesības prasīt pārskatīšanu 

• EST ir atzinusi īpašnieka tiesības prasīt jebkuras 
aizsargājamās teritorijas statusa pārskatīšanu, pamatojot to 

 
• Šobrīd īpašnieks var tikai norādīt uz tādu nepieciešamību, 
tomēr iestādēm ir nepārsūdzams galavārds, vai un kad tas notiks 

 
• Ierosinām likumā noteikt procedūru, ka īpašnieks atteikumu 
drīkst pārsūdzēt tiesā (ja nekā kā administratīvo aktu, tad vismaz 
kā fakta konstatēšanu), lai uz tā pamata tiktu grozīts vai atcelts 
mikroliegums vai MK noteikumos paredzētais zonējums 



Pagaidu aizsardzība 

 
• Šobrīd mikrolieguma vai Natura 2000 teritorija izveidošanas 
laikā, kamēr notiek izpēte (piemēram, bet ne tikai, dabas 
aizsardzības plāna izstrāde), var tikt apdraudēta, likumīgi 
izņemot attiecīgas atļaujas dabas vērtības iznīcināšanai  

 
• Jāparedz pagaidu aizsardzības mehānisms, ko noteiktu ar 
administratīvo aktu 

 
 



Zemesgrāmata  

• Mikroliegumus un citas aizsargājamās teritorijas statusu 
neatspoguļo zemesgrāmatā, kas būtiski apgrūtina ne tikai 
īpašnieka, bet arī potenciālā ieguvēja tiesību noskaidrošanu 
 
• Priekšlikums ir izmantot Zemesgrāmatu likuma 56.1 panta 
kārtību un kā nostiprinājuma lūgumu, kas noformēts un 
parakstīts kā elektroniskais dokuments, iesniegt zemesgrāmatā. 
Tas neprasa formālu procedūru ar notāru un īpašnieka 
piekrišanu 



Attīstības projekti 

• Vides aizsardzības likuma 1.panta 7.punkts pieļauj iepriekš 
saskaņotu kaitējumu īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem. 
Detalizētāka regulējuma par šo nav, tai skaitā SBAL tekstā. Būtisks 
šajā ziņā ir Dzīvotņu direktīvas 6. un 16.pants 

 
• Dzīvotņu direktīvas 6.pants pieļauj attīstības projektu labad 
šāda kaitējuma nodarīšanu, tomēr papildus alternatīvu neesamībai 
diferencē kritērijus: sevišķi svarīgas sociālekonomiskās intereses vai 
prioritāro dzīvotņu gadījumā – veselības aizsardzību vai sabiedrības 
drošība 

 
• Jebkura ekonomiskā aktivitāte nav sociālekonomiska interese  

 
• Dzīvotņu direktīvas 16.pants ir atspoguļots SBAL 14.pantā 

 
 



Attīstības projekti 

• Priekšlikums SBAL skaidri par parādīt VAL 1.panta 7.punkta un 
Dzīvotņu direktīvas 6.panta prasības. Attiecībā uz Latvijas 
pašas noteiktajām aizsargājamām vērtībām šādi nosacījumi 
nav skaidri izsecināmi, noteikti 
 

• Skaidri jāpasaka, ka akceptēta projekta īstenošana var notikt, 
veicot kompensējošus pasākumus (arī atlīdzinot kaitējumu, ja 
tie nav objektīvi iespējami vai pietiekami) 
 

• Atļauja neizslēdz kaitējuma atlīdzinājumu un kaitējums 
neizslēdz atļauju 

 
• IVN process tik un tā izmantojams 
 



Prasības ekspertiem  

• SBAL 6.1 pants noteic, ka ir sertificēti eksperti sugu un biotopu 
aizsardzības jomā 
 

• Ārējie normatīvie akti neparedz, ka eksperts, sniedzot atzinumu, 
ņemtu vērā ne tikai īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa 
aizsardzības prasības, bet arī apzinātu sociālekonomisko faktorus 
(mikrolieguma noteikšana sekas attīstībai) ilgtspējīgas attīstības 
principa kontekstā 
 

• Ekspertam atzinumā būtu vismaz jānorāda potenciālā ietekme uz 
īpašnieka interesēm uz vietas (sekas, ja nosaka vai nenosaka 
ierobežojumus), jo bez šāda apsekojuma dabā iestādei nebūs 
iespēju pieņemt objektīvu lēmumu 

 



Prasības ekspertiem  

• Komersanti bieži izvēlās strādāt ar noteiktiem ekspertiem vai paši 
tos algot, lai uzturētu saprotamu sadarbību, kas var liecināt arī 
par potenciāliem interešu konfliktiem un objektivitātes trūkumu. 
Intervijās vairākkārt tika norādīts, ka ekspertu atbildības shēma 
un uzraudzība nav pietiekama 
 

• Ārējie normatīvie akti neparedz pienākumu izlases kārtībā vērtēt 
ekspertu atzinumus, viņu argumentācijas prasmes un konkrētos 
gadījumus, iesaistīto pušu atsauksmes  
 

• Mikroliegumos būtu jāatļauj kopt jaunaudzes bez eksperta 
atzinuma (MK noteikumi Nr.940 par mikroliegumiem 37.8.punkts) 

 



Īpaši aizsargājamo savvaļas augi dārzos  

• Dzīvotņu direktīvas 13.pants ir ieviests ar SBAL 12.pantu un 
paredz, ka attiecībā uz īpaši aizsargājamo sugu augiem, sēnēm 
un ķērpjiem vai to daļām visās attīstības stadijās ir aizliegta arī 
savvaļā ievāktu augu audzēšana, kolekcionēšana, 
transportēšana, dāvināšana, pārdošana vai mainīšana, kā arī 
piedāvāšana pārdošanai vai apmaiņai 

 
• Tā kā daudzi no īpaši aizsargājamu sugu augiem, sēnēm vai 

ķērpjiem tiek audzētas dārzos, nevis savvaļā, lai cīnītos ar 
nelikumīgu savvaļā audzētu sugu lasīšanu un tirdzniecību, 
Latvijai būtu jālicencē šādu sugu tirdzniecība, ja tās audzētas 
nebrīvē. Tas ļautu legāli un bez bažām par kaitējumu dabai veikt 
attiecīgu komercdarbību. Administrēšanas slogu daļēji varētu 
uzlikt privātpersonām valsts nodevas formā 
 



Citi priekšlikumi (1)  

• Individuālos aizsardzības noteikumus un zonējumu apstiprina ar 
vispārīgo administratīvo aktu, kas ļautu elastīgāk pārvērtēt 
izmaiņas zonējumā, ja tas zaudējis aktualitāti. Ja likumdevējs to 
uzskatītu par nepieciešamu 

 
• SBAL 11.pantā 1.punktā jāaizstāj vārds “mērķtiecīga  ar 

“apzināta”, kā arī 5.punktā minēto darbību uzskaitījums jāsadala 
vairākos punktos, lai varēti noteikt izņēmumus no aizlieguma 
tikai tām darbībām, kurām direktīvas to atļauj 

 
• Attiecībā uz īpaši aizsargājamiem augiem SBAL 12.panta 

1.punktā jāparedz aizliegumu arī tos griezt, izraut un iznīcināt, 
bet 2.punktā jāparedz aizliegumu arī šādus augus turēt 

 
 



Citi priekšlikumi (2)  

• SBAL 18.panta otrajā daļā minētais kritērijs introdukcijas 
pieļaujamībai – neatliekamu ekonomisko vai sociālo vajadzību 
apmierināšana – neatbilst Putnu direktīvas 11.panta 
priekšnoteikumam, lai introdukcija nekaitētu vietējai florai un 
faunai, tādēļ minētais kritērijs ir vai nu jāaizstāj vai jāpapildina 
ar Putnu direktīvas 11.panta kritēriju, proti, ja tā nekaitē vietējai 
florai un faunai. 

 
• MK noteikumu Nr.199 par Natura 2000 kritērijiem 2.3. un 

2.4.punkts nav kritērijs, lai teritoriju iekļautu Natura 2000 tīklā 
atbilstoši Dzīvotņu direktīvas III pielikumam, bet gan nacionālās 
procedūras īpatnība. Līdz ar to maināma tā vieta MK noteikumu 
Nr.199 par Natura 2000 kritērijiem tekstā no kritērija uz 
procedūru nosakošu tiesību normu 

 
 
 
 



Citi priekšlikumi (3)  

• Putnu direktīvas pieļauj paplašināt Latvijas atkāpju sistēmu, 
piemēram, SBAL 14.panta otrajā daļā un Medību likuma 3.panta 
sestajā ietvertais kritērijs par “nekaitēšanu attiecīgās sugas 
populācijas labvēlīgai aizsardzībai” daļā gadījumu pārsniedz to, 
ko pieprasa Putnu direktīvas 9.pants, proti, minētais kritērijs nav 
obligāts.  

 
• Valsts institūcijām nereti neesot drosmes uzņemties atbildību, lai 

tomēr izmantotu valstij atļautu rīcības brīvību. Pārspīlēts 
piesardzības princips, novērtā atstāts interešu saskaņošanas 
princips 
 



Citi priekšlikumi (4)  

• VAL 27. un 28.pantā paredzēto kārtību attiecināt arī uz personu, 
kas nav uzskatāma par operatoru vai citā veidā novērst 
konstatēto likuma robu, skaidri nosakot atbildības piemērošanas 
nosacījumus arī attiecībā uz personu, kas nav operators 
 

• Paredzēt kaitējuma noteikšanas metodiku gadījumos, kad nav 
iespējams noskaidrot sugu un biotopu stāvokli pirms nodarītā 
kaitējuma. Detalizētāk iepazīties un pārņemt Lielbritānijas 
formulu un aprēķinu iespējamu izmantošanu Latvijā atbildības 
noteikšanai (nevis pēc minimālajām algām, bet funkcija pret 
funkciju un resurss pret resursu).  
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