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ES LIFE programmas projekts:
„Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un
apsaimniekošanas programma Latvijai”
«NAT-PROGRAMME»
Kopējais budžets: 1,609,700 EUR
EU līdzfinansē: 804,850 EUR =50 %
Projekta laiks: 01/09/2012 - 28/02/2017
Projektu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, citu partneru nav!
50% finansē Latvijas valsts,
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Projekts attiecas uz visām sauzemes NATURA
2000 teritorijām Latvijā

Projekts sākās zīmīgā laikā – 2012. gadā, kad
svinējām
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Surname, Position
Latvijas Dabas aizsardzības simtgadi!
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Projekta galvenie uzdevumi

1. Izstrādāt un publicēt Nacionālo Natura 2000 teritoriju
aizsardzības un apsaimniekošanas programmu Latvijai, lai
sekmētu plānotu dabas vērtību apsaimniekošanu visās
sauszemes NATURA 2000 teritorijās Latvijā.
Programma noteiks vismaz prioritāri veicamās darbības katrā
ĪADT, lai rīcības tiktu īstenotas saskaņā ar vienotiem, nozares
profesionāļu apspriestiem metodiskiem principiem.
2. Izstrādāt un publicēt apsaimniekošanas un aizsardzības
vadlīnijas visām biotopu grupām NATURA 2000 vietās
Latvijā, lai sekmētu aktuālu un praksē pārbaudītu biotopu
apsaimniekošanu visās NATURA 2000 vietās Latvijā.
Tā kā vadlīnijas tiek izstrādātas biotopiem, tad tās pielietojamas arī
ārpus ĪADT – tur, kur ir, tiek veidoti, vai atjaunoti biotopi.
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Biotopu grupas un eksperti
C1. Piekrastes biotopu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīniju izstrāde
un atsevišķu metožu testēšana NATURA2000 teritorijās,

Brigita Laime - galvenā

eksperte

C2. Saldūdeņu biotopu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīniju izstrāde
un atsevišķu metožu testēšana NATURA2000 teritorijās,

Andris Urtāns –

galvenais eksperts

C3. Zālāju, virsāju un krūmāju biotopu apsaimniekošanas un aizsardzības
vadlīniju izstrāde un atsevišķu metožu testēšana NATURA2000 teritorijās,

Solvita Rūsiņa - galvenā eksperte
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Biotopu grupas un eksperti
C4. Purvu biotopu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīniju izstrāde un
atsevišķu metožu pārbaude NATURA2000 teritorijās Latvijā,

Agnese Priede

- galvenā eksperte,

C5. Mežu biotopu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīniju izstrāde un
atsevišķu metožu pārbaude NATURA2000 teritorijās Latvijā,

Sandra Ikauniece - galvenā eksperte
C6. Iežu atsegumu un alu biotopu apsaimniekošanas un aizsardzības
vadlīniju izstrāde un atsevišķu metožu pārbaude NATURA2000 teritorijās,Ilze Čakare – galvenā eksperte.
!!! Lai Jūsu viedoklis Dabas aizsardzības plānošanā tiktu uzklausīts,
lūdzu atsaucaties, mūsu aicinājumiem uz darba grupām!!!
Ja e-pasts nav ticis tieši Jums, bet Ir interese, ir Dabas dati, risinājumi,
ieteikumi – lūdzu piesakaties ekspertiem, vai citiem mūsu kolēģiem:
http://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/,
Vai: zanda.zalite@daba.gov.lv
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GALVENIE REZULTĀTI:
1.Izstrādāta,publicēta un izplatīta Natura 2000 teritoriju nacionālā
aizsardzības un apsaimniekošanas programma. Projekta mājas
lapā būs Programmas elektroniskā versija latviešu un angļu valodā.
Kā Programmas stratēģiskais pamatdokuments ir izstrādāts Prioritāro
rīcību plāns (Priority Action Framework for Latvia = PAF). Iesniegts
VARAM 2013. gada martā.
2.Izstrādātas, publicētas un izplatītas apsaimniekošanas un
aizsardzības vadlīnijas piekrastes, saldūdens, zālāju, virsāju,
krūmāju, purvu, mežu, iežu atsegumu un alu biotopu grupām.
Apsaimniekošanas vadlīniju rokasgrāmata visām biotopu grupām,
atsevišķas brošūras katrai biotopu grupai latviešu un angļu valodā
vadlīnijas būs pieejamas arī elektroniski.
3.Semināros, darba grupu sanāksmēs un apmācībās tieši informēti
kopumā līdz 1000 cilvēku - valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju
parstāvji, dabas aizsardzības speciālisti, vietējie uzņēmēji, zemes
īpašnieki un citu ieinteresēto pušu pārstāvji.
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Saistība ar NATURA 2000 finansēšanu

Turpinot nacionālās aizsardzības un apsaimniekošanas
programmas izstrādi, papildus Dabas aizsardzības un
apsaimniekošanas prioritāšu noteikšani Natura 2000 teritorijās,
tiks precizēts arī to īstenošanai nepieciešamais finansējums.
Projekta īstenošanas laikā tiks aktualizēts arī Prioritāro Rīcību
Plāns atbilstoši:
- Putnu un Biotopu direktīvu ziņojumiem, Monitoringa rezultātiem,
- Projekta eksperimentālo apsaimniekošanas rīcību rezultātiem,
- Visu biotopu darba grupās, sanāksmēs un semināros apkopotajai
informācijai, citu valstu pieredzei, pētījumiem un publikācijām.
- Biotopu kartējumiem (šī un citu projektu ietvaros veiktajiem)
- Citiem pieejamiem Dabas datiem par sugām, biotopiem un ĪADT
Lai finansu ieguldījumi Dabas aizsardzībā būtu plānoti, prioritizēti
un saskaņā ar PAF !
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Projekta startēģiskā loma
- Biotopu apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde ir zināma alternatīva dabas
aizsardzības plāniem - kamēr nav DAP, «vadāmies pēc vadlīnijām».
- Natura 2000 apsaimniekošanas programma kā pamats jebkura finanšu
avota piesaistei, konkrētu rīcību izvēlei.
- ES šāda veida projekti, kas veltīti Dabas aizsardzības stratēgiskajai
plānošanai un Prioritāro Rīcību Plāna izstrādei, LIFE programmas Dabas
sadaļā ir tikai 8 dalībvalstīm.
- Papildus ierastajai LIFE proj. uzraudzības kārtībai, DG Env. vadības
līmenī reizi gadā organizē konsultatīvas sanāksmes stratēģisko projektu
ieviesējiem. Šogad notika Briselē, 5. novembrī.
- EEPAF projekts ir pamats integrētajiem LIFE programmas projektiem, kas
sāksies no 2015. gada un radīs ilgi gaidīto pēctecību Dabas aizsardzības
rīcību īstenošanā.
Proj. mājas lapā jau šobrīd ir daudz prezentāciju ar praktiski
pielietojamu saturu: http://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/
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Prioritāro rīcību plāns
Natura 2000 teritorijām
2014-2020
PRIORITISED ACTION FRAMEWORK (PAF)
FOR NATURA 2000
for the EU Multiannual Financing Period 2014-2020
(by Agnese Priede)

Prioritāro Rīcību Plāns
• Līdzeklis plānošanai- noteiktas
prioritātes ES biotopu un sugu
aizsardzībai, balstoties uz Eiropas
bioloģiskās daudzveidības statēģiju.
• PAF ir nacionālā līmeņa stratēģiskais
dokuments, kur ES dalībvalsts
deklarējusi savas prioritātes bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanai,
pamatojoties arī uz Biotopu direktīvas
Article 17 un Putnu direktīvas Article
12 ziņojumiem.
• PAF vismaz reizi 2014-2020 g. periodā
var tikt aktualizēts, atbilstoši jauniem
datiem par biotopu un sugu aizsardzības
stāvokli Latvijā.

Kāpēc ES dalībvalstīm jāizstrādā PAF
• Paredzētas Biotopu direktīvas 8. pantā,
• Saskaņā ar Eiropas bioloģiskās daudzveidības statēģiju.
• Dokumentā uzsvars uz prioritārajām sugām / biotopiem,
to apsaimniekošanu un atjaunošanu,
• 2012. gada maijā EK apstiprināts vienots formāts,
• Eiropas komisija paredzējusi izmantot kā pārbaudes
līdzekli struktūrfondu izmantojumam (ieguldījumiem
Dabas aizsardzībā jābūt atbilstošiem PAF)
• Līdzeklis rīcību plānošanai un proritizēšanai
Nacionālajām Dabas aizsardzības institūcijām.

PAF saturs

•
•
•
•
•
•

Natura 2000 statistika
Jaunākais publicētais sugu un biotopu stāvokļa vērtējums (2007)
Juridiskais konteksts
Statistika par apsaimniekošanas plāniem teritorijas kontekstā
Informācija par ES fondu finansējuma izmantošanu
Aplēses par nepieciešamo finansējumu Natura 2000 teritoriju aizsardzības
un apsaimniekošanas pasākumu nodrošināšanai
• Prioritārie apsaimniekošanas pasākumi, grupējot pēc galvenajiem
ekosistēmu veidiem
• Detalizācijas pakāpe:
– Pasākums (pēc vienotas tipoloģijas), īss apraksts, mērķa suga / biotops,
iespējamie finansējuma avoti (struktūrfondi, LIFE, valsts budžets,
privātie līdzekļi)
• PAF ieviešanas uzraudzība un atjaunošana

Darba process…
Darbu koordinēja un veica mūsu projekta LIFE+ NATPROGRAME biotopu grupu vadītāji –eksperti.
Kvalificēts atbalsts, labi priekšlikumi un racionāla kritika –
Latvijas sugu & biotopu eksperti, organizācijas.
Finansējuma aplēses un stingra uzraudzība - VARAM,
Galvenā kopā salicēja - Agnese Priede – visu biotopu grupu
apsaimniekošanas vadlīniju izstrādes vadītāja un purvu
biotopu eksperte.
3 sanāksmes, 1 paplašināta sanāksme VARAM, pastāvīga
elektroniska saziņa ar ekspertiem un VARAM, darba versiju
apspriešana, koriģēsana.

PAF struktūra
F sadaļā kopā izdalītas 44
prioritātes!

PAF struktūra redzama 1. pielikumā - jāsāk no beigām
F.1. Summary of priorities for period (and
expected outcomes) for priority habitat types
and species having regard to the need for
measurable progress on the nature sub-target
under EU 2020 biodiversity strategy and for
ensuring good functioning of Natura 2000
network (SACs + SPAs)

POLICY

AND LEGISLATION

Priority 1: Ensuring appropriate legal protection
status for species and habitats of EU importance

Priority 2: Good governance of Natura 2000
network

Priority 3: Implementation of effective
management planning tools to elaborate action
plans for Natura 2000 sites, habitat types and
species of EU importance

Priority 4: Adjusting the Rural Development
Programme’s agri-environmental schemes for
better management of semi-natural habitats and
related species of EU importance

Priority 5: Country-scale habitat and species
inventories and mapping

F.2. Summary of priorities for other habitats and
species covered by nature Directives having
regard to the need for measurable progress on
nature sub-target under EU 2020 biodiversity
strategy (Habitats and Birds Directives) and for
ensuring good functioning of Natura 2000
network (SACs + SPAs)

POL I CY

AND L EGI SL ATI ON

Priority 20: Implementation of ecosystem service
concept in governance of ecosystems, especially
within Natura 2000 network

Priority 21: Integration of local biodiversity action
plans into spatial planning at municipal level

Priority 22: Support for High Nature Value
Farmlands

Prioritāšu strukturēšanā

centāmies ievērot t.s.
lietussarga principu –
Biotopu direktīvas biotopu un
Biotopu & Putnu direktīvu
sugu saglabāšanai kā
“lietussargs” izmantotas
prioritāras rīcības, kas
lielākoties attiecināmas uz
biotopu apsaimniekošanu
un/vai aizsardzības statusa
nodrošināšanu.
Visām Biotopu direktīvas I un II
pielikuma sugām & biotopiem.

Vides politika un normatīvā bāze
F.1.

Atbilstoša tiesiskā statusa
nodrošināšana ES nozīmes
biotopiem un sugām
Natura 2000 tīkla laba pārvaldība
Efektīvu plānošanas instrumentu
pielietošana Natura 2000 tīkla, ES
nozīmes biotopu un sugu
aizsardzībā un apsaimniekošanā
Lauku attīstības programmas
maksājumu shēmu pielāgošana no
apsaimniekošanas atkarīgo biotopu
apsaimniekošanā
Valsts mēroga ES biotopu un sugu
inventarizācija un kartēšana

F.2.
Ekosistēmu pakalpojumu koncepcijas
ieviešana ekosistēmu pārvaldībā,
īpaši Natura 2000 tīklā
Vietēju biodaudzveidības plānu
ieviešana telpiskajā plānošanā
pašvaldību līmenī
Atbalsts Augstas dabas vērtības
lauksaimniecības zemēm

ĪADT apsaimniekošana un atjaunošana - Biotopi

F.1.
“Lietussargu”
apsaimniekošana
Kāpas
Upes, ezeri
Zālāji
Virsāji un krūmāji
Purvi
Meži

F.2.
Apsaimniekošana (relatīvi
mazāk svarīgi biotopi),
atbalsta mehānismi
(LAP), apsaimniekošanas
pilotprojekti
Primārās kāpas
Sākotnēja zālāju atjaunošana
Zālāju inovatīva izmantošana
Biotopu fragmentācijas
ietekmes mazināšana
Palieņu atjaunošana
Inovatīvas pieejas
apsaimniekošanā

Piemērs prioritātes aprakstam – pavisam ir
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

44 prioritātes

Priority 8: Management of grassland, heath and scrub habitats and related species
Priority 8A: Ensuring appropriate management of grassland habitats
Rationale
80 % of all grassland habitats were in an unfavourable conservation status in 2007. In
2012, 70-90 % of the total area of EU importance grassland habitats in Natura 2000 sites
had a poor structure (results of the national biodiversity monitoring 2008-2012).
The area of EU importance grassland habitats managed under agro-environment schemes
has been smaller in Natura 2000 sites than outside them in 2007-2013, indicating a worse
conservation status in Natura 2000 sites than outside them. In 2012, not more than 50 %
of all EU grassland habitats were managed.
Priority habitat types
All grassland habitats, especially habitat types lacking appropriate management regime in
more than 50 % of their total habitat area (6110*, 6120*, 6230*, 6410, 6530*).
Priority species
Species included in the Habitats and Birds Directives, nationally protected species.
Expected outcome
Appropriate management is ensured in 80 % of the total area of grassland habitats
including habitat areas newly identified in the period from 2014 to 2020. Appropriate
management is ensured in all priority grassland Natura 2000 sites:

ĪADT apsaimniekošana un atjaunošana - sugas
F.1.
Apsaimniekošana
Sugu dzīvotņu
atjaunošana/apsaimniekošana

F.2.
Apsaimniekošana (relatīvi
mazāk svarīgi biotopi),
atbalsta mehānismi (LAP),
apsaimniekošanas
pilotprojekti
Invazīvās sugas, Bebri;
Neiejaukšanās režīms sugām
Mākslīgie patvērumi sugām, kas
citādi nevar (mākslīgās
ligzdas, būrīši u.c.)
Speciāli pasākumi sugu
populāciju atjaunošana
Zvejas un piesārņojuma
ietekmes mazināšana jūras
zīdītājiem un putniem

Monitorings un pētījumi biodaudzveidības jomā
F.1.
Valsts monitoringa programmas
īstenošana, it īpaši - iesākto
programmu turpināšana
Monitoringa programmas
attīstība/uzlabošana, t.sk.
invotīvu, efektīvu metožu
aprobācija un ieviešana
monitoringa programmā
Prioritāras izpētes tēmas
(kompleksa izpēte, specifiskas
mazzināmas, bet aktuālas
tēmas)

F.2.
Ilgtermiņa apsaimniekošanas
efektivitātes monitorings
Pielietojamās bioloģijas pētījumi
(konkrētas mazāk pētītas
biotopu grupas, sugu grupas,
tēmas)

Piemērs tēmas aprakstam
• MONITORING AND RESEARCH ON BIODIVERSITY
• Priority 13: Comprehensive and efficient monitoring of
biodiversity
• Priority 14: Research on priority nature conservation issues
• Substantiation for designation of new Natura 2000 sites
according to the decision of the Boreal seminar 2009 (1110,
1170, Misgurnus fosilis, Pelecus cultratus, bats (especially
Barbastella barbastellus);
• Evaluation of the impact of conservation measures, socioeconomic factors and climate change on the conservation status
of the natural habitat types of Annex I and the species in Annex
II and IV;
• Spatial patterns and connectivity of habitats and species of EU
importance within the scope of conservation planning;

Informācijas apmaiņa, sadarbība
F.1.
Sabiedrības informēšana darbībādažādu mērķgrupu iesaistīšana
dabas apsaimniekošanā

F.2.
Lauku konsultāciju centru
kompetences stiprināšana
dabas lietās

Institucionālās kapacitātes stiprināšana
F.1.
Institucionālās kapacitātes
stiprināšana (institūciju un
personāla nodrošinājums,
speciālistu piesaiste)
Sugu un biotopu ekspertu
kompetences
uzlabošana/jaunu ekspertu
“audzēšana”

F.2.

Investīcijas un kompensācijas
F.1.
Kompensācijas zemes
īpašniekiem par saimnieciskās
darbības ierobežojumiem
Investīcijas administratīvo
funkciju nodrošināšanai

F.2.
Zemju atpirkšana stingrā režīma
zonās un dabas aizsardzības
pasākumu īstenošanai projektu
ietvaros, t.sk. izmantojot
pirmpirkuma tiesības

F.3. Stratēģiskās prioritātes saistībā ar ekotūrismu, nodarbinātību,

klimata izmaiņu seku mazināšanu, pētījumiem, izglītību, apmācību un
sadarbību, saistībā ar NATURA 20000 apsaimniekošanu un pārvaldību

Ilgstpējīga tūrisma principu
ieviešana nacionālajos parkos
(European Charta for Sustainable
Tourism sertifikāts)
Dabas teritoriju pieejamības
veicināšana ar akcentu uz dabas
izziņu un veselību
Negatīvas antropogēnas ietekmes
mazināšana, uzturot esošo
tūrisma infrastruktūru
Multifunkcionālu dabas izglītības
centru izveide stratēģiski
izvēlētās vietās

Apmeklētāju uzskaites sistēmas
ieviešana un Natura 2000
ekonomiskā pienesuma
izvērtēšana
Vides gidu apmācība un
sertifikācija
Zaļā sertifikāta piešķiršana
uzņēmumiem Natura 2000
teritorijās
Tūrisma infrastruktūras
ilgstspējīgas uzturēšanas
modeļa izveide (PPP utt.)

Cik tas maksā
Management
Actions
Finalisation of
Sites

Investment
costs

Key Activities

Estimate 2008,
LVL
One-off costs
Management: Scientific
3 413 000
studies, administration,
consultation, preparing
management plans,
establishing management
bodies, consultation, etc.
301 285 000
Land purchase one-off (ie
not regular annual) payment
of compensation for
development rights.
Infrastructure: needed for the 15 325 912
improvement / restoration of
habitat or species, and
infrastructure for public
access, interpretation works,
observatories and kiosks, etc.

Estimate 2013,
LVL
13 962 000

1 782 000

96 848 458

Cik tas maksā
Management
planning
Habitat
management and
monitoring

Total

Recurrent costs
Running costs of management
1 513 500
bodies, review of management
plans, public communication.
7 940 000
Conservation management
measures – maintenance and
improvement of habitats/ species
favourable conservation status,
Implementation of management
schemes and agreements with
owners and managers of land.
Agri-environmental measures
Monitoring. Maintenance of
facilities for public access to and
use of the sites, interpretation
works, observatories and kiosks
etc. Risk management (fire
prevention and control, flooding
etc.). Surveillance of the sites
Eradication of alien invasive
species.

329 477 412

23 559 986

141 803 221

277 955 665

Cik tas maksā
2014.-2020. gadu periodam:
Regulārās izmaksas (recurrent costs) Natura 2000 teritorijās
vidēji 31 LVL (44.11 EUR)/ha gadā.
Vienreizējās izmaksas (one-off costs) Natura 2000 teritorijās
vidēji 50 LVL (71.14 EUR)/ha
Salīdzinājumam: No 2001. – 2007. gadam, kad Teiču un Krustkalnu dabas
rezervātos, tika sekmīgi īstenotas praktiski visas Dabas aizsardzībā
nepieciešamās rīcības (plānošana, kartēšana, apsaimniekošana,
monitorings, datu apstrāde, teritoriju pārraudzība, nodrošināta pilnīga
tehniskā bāze, u.t.t.) 1ha izmaksas bija 24,- ls/ha gadā.

Ņemot vērā inflāciju, resursu un atlīdzības izmaksu būtisku
pieaugumu, 31 LVL/ha ir pietiekami reālas, pat pieticīgas
aplēses.

Paldies,
Lai mums kopā izdodas!
Juris Jātnieks,
Projekta vadītājs
juris.jatnieks@daba.gov.lv

