
Materiāli tapuši ar Latvijas vides 
aizsardzības fonda atbalstu. 
Par publikāciju saturu 
atbild SIA “Kurzemes Vārds” 
un reģionālās izdevniecības.

Ja senāk cilvēki dzīvoja 
saskaņā ar apkārtējo vidi, 
to rūpīgāk vēroja un daudz 
vairāk par to zināja, tad nu 
cilvēce no tās ir pamazām 
attālinājusies un daudzas 
zināšanas jāapgūst no 
jauna. Par to, kā strādā 
vides izglītības skolotāji, 
runājāmies ar Dabas 
aizsardzības pārvaldes 

(DAP) Dabas izglītības centra 
(DIC) “Ziemeļvidzeme” 
dabas izglītības speciālisti 
INTU SOMU. 
“Vides izglītība nozīmē ie-

pazīt un izprast dabu. Kad tas 
notiek, cilvēki sāk aizdomāties 
par savstarpējo saistību, pie-
mēram, ka, noraujot vai iznī-
cinot vienu augu, tiek izpostīta 
arī dzīvesvieta kukaiņiem. Ja to 

Noslēgumam tuvojas 
apjomīgākais Latvijas dabas 
vērtību inventarizācijas 
projekts “Dabas 
skaitīšana”, ko īsteno 
Dabas aizsardzības 
pārvalde. “Lielākā daļa 
“Dabas skaitīšanā” iegūto 
datu ir apkopoti. Par 
iegūtajiem rezultātiem esam 
sākuši gatavot ziņojumu 
Ministru kabinetam,” 
saka projekta vadītāja
 IRISA MUKĀNE. 
Vairāku gadu garumā simtiem 

jomas ekspertu devās apsekot se-
šas Eiropas Savienības (ES) nozī-
mes aizsargājamu biotopu grupas 
(zālājus, mežus, purvus, jūras pie-
krasti un kāpas, upes un ezerus, 
kā arī alas un iežu atsegumus), lai 
noteiktu to daudzumu un kvalitāti. 
Izmantojot izpētei labvēlīgos laik-
apstākļus, alu un iežu atsegumu 
pētnieki ģeologa, projekta ek-
sperta un kontroliera Daiņa Ozola 
vadībā vēl turpina kartēt šo bio-
topu grupu.  

Dabas skaitīšana vairāk at-
tiecas uz dzīvo dabu, tādēļ 
projektā apseko tikai pamatiežu, 
smilšakmens un karbonātiežu 
atsegumus, jo tie ir dzīvesvieta 
dažādiem dzīviem organismiem: 
sūnām, ķērpjiem, arī mazākiem 
dzīvniekiem. Projektā izvirzīti 
kritēriji – ja ala ir garāka par 3 m 
un iežu atsegums lielāks par 1,5 
m², to kartē. Alām zīmē shēmu, 
nosaka apaugumā esošos lakstau-

gus, sūnas, ķērpjus, aļģes, kā arī 
uz iežiem mītošos dzīvniekus un 
to darbības pēdas. 

Ģeoloģijas speciālisti projektā 
pārbaudīja iepriekš zināmas alas 
un atsegumus, apsekoja vietas, 
kur šis biotops varētu būt, kā arī 
uzklausīja iedzīvotāju sniegto in-
formāciju. Eksperts vērtē, ka, lai 
gan kartēšana ir bioloģiska, tajā 
iegūts arī vērtīgs blakusprodukts 
– ģeoloģiskā informācija. “Līdz 
šim valstī nav bijis vienota reģis-
tra nedz par iežu atsegumiem, 
nedz alām, tādējādi var sacīt, ka 
jebkurš “Dabas skaitīšanā” kartē-
tais un šībrīža uzskaitē iekļautais 
atsegums vai ala zināmā mērā ir 
jaunatklājums,” skaidro D. Ozols. 

Pagaidām projekta laikā 
apzināts vairāk nekā 2000 iežu 
atsegumu un aptuveni 100 alu. 
Tik apjomīga šīs biotopu gru-
pas izpēte Latvijā vēl nebija no-
tikusi. “Jaunatklāto atsegumu 
skaits ir milzīgs un, salīdzinot 
ar iepriekš zināmo, vairākkārt 
lielāks. Piemēram, par Gaujas 
Nacionālā parka krāšņajiem iežu 
atsegumiem bija jau agrāk pieeja-
ma informācija, bet šajā projektā 
uzkartējām pat trīs reizes lielāku 
iežu atsegumu skaitu, nekā līdz 
šim tika domāts,” atzīst eksperts. 

Ko iegūst tas, kura īpašumā 
konstatēts šis ES nozīmes 
aizsargājamais biotops? “Ja tas 
atrodas aizsargājamā teritorijā, 
tad īpašniekam pienākas 
kompensācija par saimnieciskās 

nav, tas atstāj ietekmi uz putnu 
populāciju. Tādā veidā veidojas 
šī mijiedarbības ķēdīte. Šo sa-
karību mēs aplūkojam arī savās 
nodarbībās,” skaidro I. Soma. 
Piemēram, bērni vairs nezina, kā 
izskatās kļava vai baltās vizbulī-
tes. Kādēļ tā? “Vecāki vairs ne-
dodas dabā, ņemot līdzi bērnus, 
un arī jaunā paaudze maz iziet 
laukā,” teic sarunbiedre.

Covid-19 pandēmija gan dau-
dzus pamudināja doties ārā, stai-
gāt pa dažādām takām, apmek-
lēt apskates vietas un objektus, 
iesaistīties pārgājienos. I. Soma 
to novērtē kā pozitīvu tendenci, 
bet tai ir kāds trūkums. “Ar vienu 
grupu man bija nodarbība jūras 
piekrastē, pētījām klintis, pildījām 
dažādus uzdevumus. Tobrīd garām 
gāja tūristi, kuru mērķis bija mērot 
posmu no Tūjas līdz Vitrupes bākai. 
Pajautāju, vai viņi pa ceļam smiltīs 
pamanīja granātus, vēl šo to inte-
resantu. Izrādās, nē, jo cilvēki ne-
zināja, kur tos var redzēt.” 

DIC speciālisti ir vieni no 
tiem, kuri šādos un līdzīgos jau-
tājumos izglīto sabiedrību. Un I. 
Soma piekrīt, ka cilvēku apziņa 

ir lēnām uzlabojusies. Protams, ir 
lietas, kas arvien jāatgādina. Pie-
mēram, kuras zāles drīkst plūkt 
un vīt Jāņu vainagā un kuras ir 
aizsargājamas un atstājamas 
pļavā. Arī mudinājums netraucēt 
piekrastē izpeldējušos ronēnus, 
ja vien tiem nekas nekaiš, jāat-
kārto  gadu no gada. Arī attiecībā 
uz aizsargājamajiem lakšiem cil-
vēki kļuvuši atbildīgāki un vairs 
tos nevāc maisiem, kā tika novē-
rots agrāk. Turklāt daudzi iema-
nījušies tos ieaudzēt un pavairot 
savā dārzā. 

Joprojām lielas raizes sagādā 
atkritumi dabā. Pandēmijas laiks, 
kad preces pastiprināti tiek iepa-
kotas plastmasas iesaiņojumos, 
kad ikdienā tiek izmantotas vien-
reizlietojamās maskas un cimdi, 
situāciju vēl pasliktināja. “Bērniem 
ir vecāku piemērs, ka var atkri-
tumus aizvest uz mežu un atstāt. 
Tāpat viņi pieraduši, ka pieejami 
konteineri, kuros drazu var iz-
mest, un pēc tam kāds to savāks. 
Vienreiz ar jauniešu grupu mums 
bija nodarbība piekrastē, kur ie-
turējām arī maltīti. Bērnus sadalīju 
vairākos bariņos, visiem atgādi-

nāju, ka tukšais iepakojums jāliek 
atpakaļ somā. Gandrīz visi tā arī 
darīja, tikai viena grupiņa mierīgi 
atstāja atkritumus zemē. Viņiem 
tāda rīcība jau iestrādājusies. Jau-
nie vēl jāaudzina,” teic I. Soma. Ja 
pieaugušos daudzos jautājumos 
vada ieradums, tad bērnos un jau-
niešos tāds vēl nav izstrādājies un 
viņi var mācīties piekopt jaunas 
un dabai, apkārtnei draudzīgākas 
aktivitātes. 

Kopš 2004. gada Latvijā DAP 
paspārnē darbojas jauno rein-
džeru kustība. Pirmā jauno rein-
džeru grupa izveidota Gaujas 
Nacionālajā parkā (GNP). Šobrīd 
darbojas četras grupas – GNP klāt 
nākušas arī Ķemeru Nacionālā 
parka, Ziemeļvidzemes biosfē-
ras rezervāta (ZBR) un Rāznas 
Nacionālā parka jauno reindžeru 
grupas. Šie jaunieši ar apgūtajām 
zināšanām un prasmēm dalās ne 
vien savas ģimenes, bet arī drau-
gu lokā. “Viņi arī paši lūkojas 
dabā, daudz ko ierauga un dalās 
tajā ar vecākiem. Tas ir labi, jo arī 
pieaugušajiem kļūst interesanti 
kopā ar atvasēm vērot dabu,” 
stāsta sarunbiedre.

Dabas aizsardzības pārvaldes 
DIC “Ziemeļvidzeme” dabas 

izglītības speciāliste 
Inta Soma rāda vienu 

no eksponātiem, kas būs 
apskatāms centrā gatavotajā 

interaktīvajā izstādē.

Iemācīt izprast dabu 

darbības ierobežošanu. Citos 
gadījumos īpašnieks var vienkārši 
lepoties, ka viņam pieder kaut 
kas Latvijā un Eiropā rets, ko var 
rādīt radiem, draugiem,” spriež 
D. Ozols. Privāto zemju īpašnieki 
nereti paši sazinājās ar projekta 
ekspertiem, aicinot aplūkot jau-
nus caurumus zemē un izvērtēt, 
vai tā nav kāda nezināma ala. 
Parasti izrādījies, ka pētniekiem 
tās jau zināmas, tomēr eksperti 
ir pateicīgi iedzīvotājiem par 
vēlmi iesaistīties dabas vērtību 
apzināšanā. D. Ozols min saim-
nieci no Lēdurgas apkārtnes, kura 
ziņojusi par alu savā īpašumā. 
Kaut tā neliela, no dabas viedokļa 
ļoti vērtīga, jo tajā aug īpaši 
aizsargājamā alu spulgsūna.   

Valsts un pašvaldību īpašumā 
esošās alas nereti ir novada lep-

nums, kas tiek kopts, attīrīts 
no apauguma, garāmgājēju 
atstātajiem atkritumiem, pie tā tiek 
izveidota infrastruktūra. Protams, 
tad jārēķinās ar cilvēku lielāku in-
teresi, arī vēlmi tajā ieskrāpēt savu 
vārdu vai citu zīmi, kas degradē šo 
krāšņo dabas vērtību. 

Atsegumi meklējami visos Lat-
vijas reģionos, bet visvairāk to ir 
Vidzemē (vairāk nekā puse, pat di-
vas trešdaļas valsts iežu atsegumu 
un alu atrodas Gaujas Nacionālā 
parka teritorijā) un Kurzemē. 
Ekspertu skatījumā iežu atsegu-
mu un alu biotopu kvalitāte valstī 
kopumā ir laba, jo tie pārsvarā 
atrodas cilvēkiem grūti pieejamās 
un no saimnieciskā viedokļa 
neinteresantās vietās. Tādējādi 
tur ir ļoti ierobežota iedzīvotāju 
klātbūtne un attiecīgi arī darbība. 

Šiem biotopiem lielākoties labākā 
apsaimniekošana ir neiejaukšanās 
dabas procesu norisē. 

D. Ozols rezumē, ka šajā 
projektā izdarīts tiešām daudz. 
Viņš cer, ka varbūt nākotnē varētu 
īstenot projektu, kurā Latvijā veik-
tu vispārēju ģeoloģisku kartēšanu, 
izvērtējot ne vien alas un dažādus 
iežu atsegumus, bet arī derīgos 
izrakteņus, nogulumus u.c.

D. Ozols skaidro, ka dabas procesi ietekmē 
arī alas. Piemēram, Salacgrīvas pagasta 

Lībiešu upuralu ieeja sākusi nedaudz 
iebrukt, noslīdējušais materiāls

 ar nokrišņiem tiek ieskalots alā, aizverot 
ejas, pa kurām agrāk varēja izlīst.

Saskaitītās vērtības 
dara lepnus



NOVADI
ZAĻO

Dižkoki ir viena no Latvijas 
dabas neatņemamām 
vērtībām, pieminekļiem. 
Tie ir senatnes liecinieki, 
kas mēdz būt saistīti arī 
ar dažādiem vēstures 
notikumiem. Turklāt 
jo vecāks top koks, jo 
lielāka tā loma un vērtība 
bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanā. Tajos 
mājvietu rod dažādu retu 
un aizsargājamu sugu 
pārstāvji – zīdītāji, putni, 
kukaiņi, sēnes un citi 
organismi. 

 Mums ir tūkstošiem  
 dabas pieminekļu 

Dabas aizsardzības pārval-
des (DAP) sabiedrisko attiecību 
speciāliste Maija Rēna informē, 
ka DAP datu pārvaldes sistēmā 
Ozols līdz šī gada 30. jūnijam re-
ģistrēti 19 717 koku – gan tie, ko 
apsekojuši pārvaldes darbinie-
ki, gan tie, par kuriem saņemta 
informācija no citiem avotiem, 
piemēram, pašvaldībām vai ie-
dzīvotājiem. Jāpiemin, ka ko-
kus, par kuriem ziņo iedzīvotāji 
un pašvaldības, sākotnēji Ozolā 
klasificē kā “nav definēts” un 
tikai pēc pārbaudes dabā tiem 
piešķir attiecīgo statusu. No tiem 
12 057 ir valsts nozīmes aizsar-
gājamie, 4537 – potenciālie, bet 
299 ir vietējas nozīmes dižko-
ki. Savukārt 308 ir atzīmēti kā 
īpatnēji koki. DAP datu pārval-
des sistēmā biežāk pārstāvētās 
sugas ir parastais ozols (4882 
koki), parastā priede (2540) un 
parastā liepa (1343). “Saskaņā 
ar pašreizējo likumdošanu par 
dižkokiem uzskatāmi visi koki, 
kas sasnieguši Ministru kabineta 
noteikumos noteiktos izmērus. 
Pat ja koki nav reģistrēti sistē-
mā Ozols vai teritorijas plānoju-
mos un uz tiem nav informatīvās 
zīmes, ozollapas, uz tiem tāpat 
attiecas visas dižkoku aizsardzī-
bas prasības,” skaidro M. Rēna. 

Apsekojot dižkokus dabā, 
DAP darbinieks vērtē to vese-
lības stāvokli, bojājumus un 
apdraudējumus. Ja konstatēta 
dižkoka bojāeja (nolūšana, no-
kalšana, nozāģēšana vai cits ie-
mesls), arī šīs ziņas tiek ievadī-
tas Ozolā. Savukārt kokiem, kas 
gājuši bojā, bet pilda, piemēram, 
aizsargājamu sugu dzīvotnes 
funkcijas un ir bioloģiski vērtī-
gi, piešķir statusu “sausoksnis/
kritala”. Dižkokus, kas gājuši 
bojā vai dabā vairs nav atroda-
mi, sistēmā apzīmē ar statusu 
“likvidēts”. Šobrīd reģistrēti 242 
tādi koki, par ko zināms, ka tie 
gājuši bojā, nolūzuši vai izsniegta 

dā un sniedza informāciju par 
62 jauniem un potenciāliem diž-
kokiem. Ilgus gadus aktīva un 
aizrautīga dižkoku apzinātāja ir 
novadpētniece limbažniece Dai-
na Čakste. Dižkoku apzināšanai 
Dainas kundze pievērsusies, kad 
kopā ar aktīvistiem Gunti Eniņu, 
Imantu Ziedoni, Andri Grīnbergu, 
Alfrēdu Andrusu un citiem kā 
laba kādreizējā Limbažu rajona 
pārzinātāja devusies pa mežiem 
skatīt kokus, akmeņus un citus 
dabas pieminekļus. “Bijām pul-
ciņš šādu domubiedru un savā 
laikā teju katru sestdienu un 
svētdienu kaut kur braucām,” 
stāsta sarunbiedre. Vēlāk lim-
bažniece jau individuāli mek-
lējusi un reģistrējusi dažādas 
dabas vērtības, arī dižkokus. 
2010. gadā viņa izveidoja Lim-
bažu novada dižkoku sarakstu, 
kurā tobrīd bija 428 varenie. Pē-
dējos gados novadpētniece ko-
kus apzina lielākoties Katvaru 
pagastā. Dižošanās akcijai viņa 
sniedza ziņas par 18 kokiem mi-
nētajā teritorijā. Beidzamā laikā 
gan viņai īsti nesanākot doties 
diženo meklējumos, bet tāpat 
vairāki jau pamanīti lauku māju 
apkārtnē un kaimiņos Katvaru 
pagastā. Ķipēnu muižas koku 
alejas galā aug veselīgs un resns 
vītols, bet pie muižas – varens 

ozols un liepa. Pie kaimiņu mā-
jām aug dižozols, kas nav vēl 
uzmērīts. Arī viens no tuvīniem 
bērziem jau ir potenciāls dižais. 
“Esmu Latvijas patriote un dabas 
mīļotāja. Augstu vērtēju lielus 
kokus, kas saglabāti. Latvija ir 
dižkoku zeme. Mums to ir daudz 
un dažādu sugu,” teic D. Čakste. 

 Novērtē un lepojas 
Limbažu novada Vidrižu pa-

gasta brīvdienu mājas “Medņi” 
saimnieks un kustības “Spēk
ozols” izveidotājs Ivars Šmits jau 
trešo gadu izsludinājis fotokon-
kursu “Eiropas dižkoku lielvalsts 
– Latvija”. Dalībniekiem jānofoto-
grafējas ar sev tīkamo dižkoku 
un Latvijas karogu un attēls līdz 
septembra beigām jāievieto so-
ciālajās vietnēs Facebook.com, 
Instagram.com vai Twitter.com, 
pievienojot tā atrašanās vietu un 
tēmturi #dižkokulielvalsts. 

“Medņu” apkārtnē aug 
vairāki ozoli – septiņi koki ir 
pieauguši, vairāki ir pusaugu 
vecumā, bet trejdeviņi jauni ie-
stādīti Spēk ozolu birzī. Dižkoka 
izmēriem atbilst viens – Aģes 
dižozols. Tā apkārtmērs pēdē-
jos 12 gados ik gadu pieaug par 
4,6 cm. Šogad koka apkārtmērs 
sasniedzis 5,52 m. “Kad pēc pa-
domju okupācijas atguvām sa-

vas dzimtas viensētu “Medņi”, 
mans tēvs Kārlis savās bērnības 
dienu takās Aģes upes krastā 
no jauna atklāja vareno dižozo-
lu. Tas bija ieaudzis krūmos un 
krasta kokos, bet pēc atbrīvo-
šanas un apēnošanas atklājās 
visā savā varenumā, slejot za-
rus pāri upei no tās stāvkrasta 
malas. Nosaucām to par Aģes 
dižozolu,” stāsta sarunbiedrs. 
Pēdējos 15 gadus tas iedvesmo-
jis vidrižnieku izzināt dižkokus 
un apzināties, ka Latvija ar otru 
lielāko dižkoku blīvumu tūlīt pēc 
Lielbritānijas ir Eiropas dižkoku 
lielvalsts. “Tas mani iedvesmoja 
radīt kustību “Spēkozols”, ku-
ras mērķis ir godāt dabu, cienīt 
un kopt mūsu ozolus, baudīt to 
spēku un iedvesmu, saimnie-
kot ilgtspējīgi un nest latvisko 
pasaulē,” atklāj I. Šmits. Šogad 
Aģes dižozols pieteikts konkur-
sam “Eiropas gada koks”, kurā, 
cik zināms, Latvija piedalās pir-
moreiz. “Mūsu ģimene rūpējas 
par vairākiem ozoliem, kas nav 
dižie, taču ir ainaviski skaisti: 
Medņu svētozols, Pērkonžu-
burs, Saimnieks Osvalds, Ražas 
sargs un, protams, arī skaistais 
un romantiskais zemzarītis Ran-
diņa ozols, zem kura zariem no-
tikušas gan krustabas, gan kāzu 
līdzināšanas rituāli,” viņš stāsta. 

Latvija ir 
dižkoku zemeatļauja to nociršanai. Atbilstoši 

MK noteikumiem, aizsargājamā 
koka nociršana (novākšana) 
pieļaujama tikai tad, ja tas kļuvis 
bīstams un nav citu iespēju no-
vērst tā bīstamību, veicot sakop-
šanu (apzāģējot zarus, izveidojot 
atbalstus u.tml.), kā arī saņemta 
DAP rakstiska atļauja. 

 Daudz darījusi  
 sabiedrība 

Liels atbalsts un palīgi dižo 
koku apzināšanā ir arī iedzīvo-
tāji. “Regulāri saņemam ziņas 
par iespējamiem dižkokiem. 
Pārvaldes inspektori iespēju ro-
bežās cenšas šos kokus apsekot 
un uzmērīt. Bieži vien tie pēc 
mēriem atpaliek no dižkokiem, 
tādēļ Ozolā tos reģistrē kā po-
tenciālus dižkokus vai īpatnējus 
kokus,” teic M. Rēna. Par godu 
valsts simtgadei DAP rīkoja ak-
cijuiniciatīvu “Dižošanās – Lat-
vijai 100”, kuras laikā no 2017. 
līdz 2020. gadam sistēmā Ozols 
reģistrēti 2679 jauni koki. Datus 
par lielāko daļu (teju 2500 va-
renajiem) 2018. gadā iesniedza 
dabas pētnieks Arnis Bērziņš. 
M. Rēna piebilst, ka datus par 
lielajiem kokiem DAP sniedz arī 
studenti un novadpētnieki. Pie-
mēram, pērn novembrī kāda 
Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātes studente, gatavojot 
bakalaura darbu, apsekoja šos 
dabas pieminekļus Auces nova-


