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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 finansē: 50 %
Projekta laiks: 01/09/2012 - 28/02/2017
Projektu īsteno Dabas aizsardzības
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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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Galvenie rezultāti - ieguvumi
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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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 sanaksme notika Briselē, 5. novembrī.
- EEPAF projekts ir pamats integrētajiem LIFE programmas projektiem, kas
sāksies no 2015. gada un dod cerību atjaunot 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
• PAF ir nacionālā līmeņa stratēģiskais
dokuments, kur ES dalībvalsts
deklarējusi savas prioritātes bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanai, saskaņā ar
Eiropas bioloģiskās daudzveidības
statēģiju, ņemot vērā Biotopu direktīvas
Article 17 un Putnu direktīvas Article
12 ziņojumus.
• PAF vismaz reizi 2014-2020 g. periodā
var tikt aktualizēts, atbilstoši jauniem
datiem par biotopu un sugu aizsardzības
stāvokli Latvijā.
• PAF projekts ir pamats integrētajiem
LIFE programmas projektiem

Integrētie LIFE programmas projekti
• Nacionālo stratēģiju ieviešanai un mērķtiecīgai
finansējuma piesaistei (Natura 2000 teritoriju
apsaimniekošanas programmas ieviešanai),
• Katrai valstij līdz 3 integrētajiem projektiem (1dabas
aizsardzības jomā, līdz 2 vides vai klimata jomā),
• Atsevišķa iesniegšanas un atlases kārtība,
• Ieviešanas laiks līdz pat 8 - 10 gadiem (2015 – 2025),
• 2 soļu iesniegšanas shēma –koncepcija, pilnais
projekta pieteikums,
• Projekta koncepcijas un pieteikuma aizstāvēšana
klātienē

Integrētie LIFE programmas projekti (piemērs)
•Zālāju apsaimniekošana Natura 2000 teritorijās:
LIFE daļa - projekta koncepcija, administrēšana,
tehniskās dokumentācijas gatavošana, darbs ar zemes
īpašniekiem
ERAF daļa - dabas aizsardzības plānu izstrāde, zālāju
biotopu atjaunošana
ERAF daļa - inovatīvu produktu ražošanas testēšana
LAP daļa - zālāju biotopu uzturēšana, atbalsts «zaļās
gaļas» mārketinga un pārstrādes aktivitātēm

Nozīmīgākie veikumi –
•

2013

Projekta pirmā atskaite pieņemta EK 31.05.2013. Projekta progress un
menedžments atzīts par labu.

2013.
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Nozīmīgākie veikumi –
•

•
•
•

•
•

2013

Turpināti visu biotopu grupu ekspertu semināri, tikšanās un apspriedes
(E4). Pavasarī notika «pirmais cikls» darba grupām, tai skaitā semināri
plānošanas reģionos. Rudenī – jau plašak apmeklēti un informatīvi
profesionālāki semināri meža, purvu un pļavu biotopu grupām. Kopumā
jau 30 pasākumi.
2014. gada sākumā plānotas piekrastes biotopu, ūdeņu biotopu, alu un
atsegumu biotopu ekspertu darba grupu sanāksmes.
Notikušas pieredzes apmaiņas (F2) ar citiem LIFE projektiem – purvu,
mežu, ūdeņu un zālāju biotopu grupās.
Izskatītas un apkopotas citu valstu vadlīnijas un apsaimniekošanas
pieredze. Septembrī uzsākta biotopu apsaimniekošanas vadlīniju (C1-C6)
struktūras veidošana – struktūra šobrīd mums ir .
Apkopoti pieejamie dati par NATURA 2000 teritorijās un biotopos
veiktajiem apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumiem, uzsākts to
ietekmes izvērtējums.
Veikta biotopu apsaimniekošanas eksperimentu plānošana un īstenošana.
2013.
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Paveiktais piemēri – darba grupu un sanāksmju/semināru organizēšana
vadlīniju izstrādei E.4

C4 – 6.09.2013. Grundzāle, Purgaiļos – ļoti plaša meža nozares
pārstāvniecība (ZM, VVM; LVM; DAP; WWF; LGF, meža īpašnieku
asociācija, Silava, LU, u.c.);

Nākamā gada uzdevumi
•
•
•
•
•
•

•

Turpināsim biotopu apsaimniekošanas vadlīniju (C1-C6) izstrādi,
koriģēsim struktūru, ja aizpildot tas būs nepieciešams .
Turpināsim tikko uzsākto Nacionālo Natura 2000 teritoriju
aizsardzības un apsaimniekošanas programmas izstrādi,
Turpināsim NATURA 2000 teritoriju apsekošanu (šogad eksperti pabijuši
95 teritorijās) un informācijas apkopošanu no visiem pieejamiem
avotiem, vērtēsim DA prioritātes katrā ĪADT.
Turpināsies biotopu ekspertu semināri, darba grupas, konsultācijas (E4).
Turpināsim biotopu apsaimniekošanas eksperimentālo rīcību īstenošanu.
Apkoposim informāciju par citu organizāciju, juridisku un fizisku personu
veikto dabas aizsardzības darbu rezultātiem un ietekmi.
Turpināsim šogad uzsākto biotopu apsaimniekošanas rīcību rezultātu un
ietekmes monitoringu, datu ievadīšanu, analīzi, interpretāciju.
Uzsāksim kartējuma precizēšanu biotopos un teritorijās, kur tas visvairāk
nepieciešams NATURA2000 Programmas izstrādei.
2013.

Name,
Surname,
Position
Juris Jatnieks,
Project
manager
LIFE11/LV/000371

Logo(s)

Vēl uzdevumi:
 Veikt kāpu, atsegumu un mežu
biotopu eksperimentālos
apsaimniekošanas pasākumus
(sadarbībā ar LVM);
 Turpināt iesāktos purvu, zālāju un
saldūdeņu biotopu AP;
 Veikt AP ietekmes pirmos
novērtējuma monitoringus;
 Apkopot biotopu
apsaimniekošanas pieredzi Latvijā
un pasaulē
 Iegūt citu valstu (Velsas, Igaunijas
un Dānijas) biotopu
apsaimniekošanas un aizsardzības
pieredzi

Vēl uzdevumi:
 Strādāt pie informatīvo stendu
sagatavošanas par
eksperimentālajiem AP
(apsaimniekošanas pasākumiem)
biotopos
 Intensīvi strādāt pie NATPROGRAMMAS, organizējot gan
Natura 2000 apsekošanu, gan
sanāksmes ar visu iesaistīto pušu
dalību, lai noteiktu prioritāri veicamo
pasākumu kopumu katrā Natura
2000 teritorijā;
 Uzsākt īpaši aizsargājamoo biotopu
kartēšanu (zāļu purvi, starpkāpu
ieplakas; piejūras zemienes smiltāju
sausie virsāji, straujteces);

Vēl uzdevumi:
 Aktualizēt (?) PAF dokumentu ar
jaunāko pieejamo informāciju
 Gatavot
priekšlikumus
integrēto
projektu
attīstībai
nākamajam plānošanas periodam
 Turpinot nacionālās aizsardzības
un apsaimniekošanas programmas
izstrādi,
papildus
Dabas
aizsardzības un apsaimniekošanas
prioritāšu noteikšani Natura 2000
teritorijās,
tiks vērtēts arī to
īstenošanai
nepieciešamais
finansējums.

Biotopu grupas un eksperti
C1. Piekrastes biotopu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīniju izstrāde
un atsevišķu metožu testēšana NATURA2000 teritorijās,

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

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

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

Sandra Ikauniece
C6. Iežu atsegumu un alu biotopu apsaimniekošanas un aizsardzības
vadlīniju izstrāde un atsevišķu metožu pārbaude NATURA2000 teritorijās,-

Ilze Čakare
!!! Lai Jūsu viedoklis Dabas aizsardzības plānošanā tiktu uzklausīts, esiet
atsaucīgi, mūsu aicinājumiem uz darba grupām!!!
Ja Jums ir konkrēti priekšlikumi rīcībām, ir Dabas dati par ĪADT un biotopiem,
ir risinājumi, – lūdzu piesakaties biotopu grupu ekspertiem, vai citiem mūsu
kolēģiem: http://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/,
Vai: zanda.zalite@daba.gov.lv
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Lai mums kopā
izdodas saprast un
saglabāt
Dabiskos zālājus !

PALDIES!

Juris.jatnieks@daba.gov.lv
http://natprogramme.daba.gov.lv/public/lat/

