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Natura 2000 teritoriju nacionālās aizsardzības un
apsaimniekošanas programmas (2018–2030) mērėis
ir sekmēt vienotu un plānotu Eiropas
Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu
saglabāšanu visās Natura 2000 sauszemes
teritorijās Latvijā.
Izmantota vienota pieeja rīcību plānošanā,
izmantojot aktuālākos pieejamos datus par biotopu
sastopamību un stāvokli katrā Natura 2000 teritorijā.
Noteiktas biotopu apsaimniekošanas prioritātes
valsts mērogā (pa biotopu grupām), aptuvenas
izmaksas, potenciālie finansējuma avoti.

Dokumentu izstrādājusi LIFE+ NAT-PROGRAMME
projekta ekspertu grupa, izmantojot jaunākos
pieejamos datus.
Darba gaitā ar zināšanām par konkrētām teritorijām
un viedokĜiem dalījušies daudzi eksperti. Paldies
visiem, kas veltīja laiku šim kopīgajam darbam
– bez jums šis plānošanas dokuments būtu
krietni nepilnīgāks!
Programma ir/būs Dabas aizsardzības pārvaldes
darbības stratēģijas daĜa.

Natura 2000 programmu veido divas daĜas

I daĜa (ievaddaĜa):
nepieciešama, lai saprastu visu dokumenta
uzbūvi, saprastu, kādā veidā izvēlētas
prioritātes un kas ir prioritāri darāmie darbi
aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā.
I daĜa ietver
• nacionālas nozīmes prioritāšu uzskaitījumu
pa biotopu grupām,
• ieteikumus Natura 2000 tīkla pilnveidošanai
un efektīvākai apsaimniekošanai.

Natura 2000 programmu veido divas daĜas

II daĜa (teritoriju daĜa):
• īss katras sauszemes Natura 20000 teritorijas
galveno dabas vērtību apraksts,
• apdraudējumi,
• īss līdzšinējās apsaimniekošanas vērtējums,
• apsaimniekošanas prioritātes konkrētajā
teritorijā,
• visu teritorijā sastopamo ES nozīmes
aizsargājamo biotopu saraksts (+ platība,
kvalitāte),
• darāmo darbu saraksts biotopu stāvoĜa
uzlabošanai un saglabāšanai.
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Konkrētu darāmo darbu
saraksts KATRĀ sauszemes
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un
prioritātes konkrētajā
teritorijā

Visas sauszemes Natura 2000 teritorijas Latvijā –
nepieciešamo rīcību saraksts biotopu atjaunošanai
un apsaimniekošanai katrā Natura 2000 teritorijā
ES nozīmes aizsargājamie vai potenciālie ES
nozīmes biotopi. Sugas tikai tad, ja tās «nenosedz»
biotopu apsaimniekošana.

Potenciāli aizsargājamie biotopi
Platības, kuras atjaunojot vai noteiktā veidā rīkojoties,
varam panākt šo platību dabiskošanos un
daudzveidošanos.
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Pārējās biotopu grupās šādi kodi (vēl) nav ieviesti, bet nākotnē vajag.
Pareizāk sakot, svarīgi nav kodi, bet sapratne, ka, kāpēc un kad ir vajadzīga/
lietderīga stipri degradētu vai jau iznīcinātu biotopu atdzīvināšana.

Kur un kā šo programmu pielietot?
Idejas projektiem >>>> pamatoti varam cerēt, ka projektos
ierakstītās prioritātēs drīzāk tiks atbalstītas ar finansiāli.

Ikdienas darbs (DAP, LVM, citi zemes apsaimniekotāji un
īpašnieki) – teritorijas, kur visvairāk vajag pielikt roku.
Atlasot prioritātes, esam domājuši par to, lai konkrētajam

biotopu veidam no tā būtu lielākais ieguvums ne
tikai lokāli, bet arī valsts mērogā.
Tas nenozīmē, ka nevar un nevajag rīkoties arī «neprioritārajās»
vietās, ja ir iniciatīva, nauda, iespējas – aicinām ielūkoties II daļā,
kur ir rīcību saraksti visām Natura 2000 teritorijām.
Nešaubāmies, ka šis un tas datu nepietiekamības dēļ palicis aiz
borta. Taču Natura 2000 programma ir atvērts dokuments. To
noteikti vajag aktualizēt pēc Lielās Biotopu Kartēšanas un arī
turpmāk pēc tam – atbilstoši jaunākajām zināšanām un
nepieciešamībai.

Ieteikumi Natura 2000 tīkla
pilnveidošanai
• Teritoriju robežu precizēšana.
• Jaunu Natura 2000 teritoriju veidošana aizsargājamo biotopu
agregāciju un īpaši nozīmīgu aizsargājamu sugu koncentrācijas
vietās.
• Jaunu Natura 2000 teritoriju veidošana izcilas kvalitātes
biotopu un/vai ļoti retu ES nozīmes aizsargājamu sugu
aizsardzībai.
• Valstij piederošu zemju īpatsvara palielināšana Natura 2000
teritorijās.
• Nepieciešamas pārmaiņas finansējuma pieejamībā biotopu
apsaimniekošanai (uzturēšanai).
• Inovatīvu risinājumu nepieciešamība.
....
....

Kur Natura 2000 programma būs
pieejama?
• Pilna versija latviešu un angļu valodā (ļooooti bieza) –
ietvers visas teritorijas ar detalizētajiem rīcību plāniem
• Īsā versija latviešu un angļu valodā – uzsvars uz
nacionālajām prioritātēm (biotopu veidiem un
teritorijām)
Gan iespiedizdevumā, gan internetā.

Paldies visiem, kas sniedza ieteikumus programmas izstrādē!
Guntim AkmentiĦam, Lienei AuniĦai, Aunāram AuniĦam, Uģim Bergmanim,
MārtiĦam Blauam, Zanei Bricei, Initai Bružikai, Jānim Bušam, Vitai Caunei,
Ilzei Čakarei, Baibai Galniecei, Andrim Grīnbergam, Helmutam Hofmanim,
MārtiĦam KalniĦam, Ievai Krauklei, Vijai Kreilei, Kārlim LapiĦam, Arnim
Lielbārdim, Rolandam Lebusam, Diānai Margai, Ievai Mārdegai, Intam
Mednim, Ilonai MendziĦai, Anitai Namatēvai, Ansim Opmanim, Dainim
Ozolam, Jānim Pērlem, Dignai Pilātei, Valdim Pilātam, Anetei PošivaiBunkovskai, Ilzei Priedniecei, Sanitai Putnai, Ievai Rovei, Gintāram
Rubenim, Voldemāram SpuĦģim, Aldai Stepanovai, Ilzei Strautai, Uvim
Suško, Ivetai Teibei, Elīnai Tripānei, Rūtai Zepai un Vija ZnotiĦai.

