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PROJEKTS
Natura 2000 teritoriju
nacionālā aizsardzības un
apsaimniekošanas
programmas izstrāde Latvijai

«NAT-PROGRAMME»
2012-2017
1 609 700 EUR
Life + programmas projekts
attiecas uz visām sauszemes
Natura 2000 teritorijām.
Uzsvars uz plānošanu un vadlīniju
izstrādi, mazāk uz tiešu biotopu
atjaunošanu un apsaimniekošanu.
Projekta un plānošanas ceļa
sākumu iezīmēja Dabas
aizsardzības 100 - gade Latvijā.

REZULTĀTI
1. AIZSARGĀJAMO BIOTOPU SAGLABĀŠANAS
VADLĪNIJAS LATVIJĀ ,
Rokasgrāmatu komplekts (6 grāmatas, kopā ~ 1300 lpp.)
Skaidro KĀ veicami biotopu
saglabāšanas, apsaimniekošanas un
arī atjaunošanas darbi lai nodrošinātu
labvēlīgāku stāvokli
piekrastes, saldūdens, zālāju, virsāju,
krūmāju, purvu, mežu, iežu
atsegumu un alu biotopiem.
Vadlīnijas pielietojamas arī ārpus ĪADT
– tur, kur ir, tiek veidoti, vai atjaunoti
biotopi un ekositēmu dabiskās
funkcijas.

Vadlīnijas lejuplādējamas DAP mājas lapā:
http://nat-programme.daba.gov.lv/public/
Juris Jatnieks, Project manager
LIFE11/LV/000371

AIZSARGĀJAMO BIOTOPU SAGLABĀŠANAS
VADLĪNIJAS LATVIJĀ

•

•

Vadlīniju veidošanā
un apspriešanā 3
gadu laikā
piedalījušies vairāk
kā 1000 Dabas
nozares ekspertu,
profesionāļu, zemes
īpašnieku un
apsaimniekotāju.
Tās ir līdz šim
apjomīgākais
metodiskais
materiāls Dabas
aizsardzībā Latvijā

Vadlīniju SINERĢIJAS
Nacionālas nozīmes papildrezultāti, kas būtiski ietekmē Dabas
aizsardzību valstī un pārsniedz plānotos projekta rezultātus.
Zālāju biotopu saglabāšanas Vadlīnijas Zemkopības Ministrija noteikusi par
mācību līdzekli visiem zemju īpašniekiem un valdītājiem Latvijā, kuri
apsaimnieko BVZ, lai kvalificētos agrovides atbalsta maksājumu
saņemšanai sākot ar 2016.gadu.
- Latvijas valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes
publiskās infrastruktūras attīstībai līdz 2030.gadam sasaistīts ar mūsu projekta
izstrādātajām vadlīnijām Piekrastes biotopu saglabāšanai.
-

Pašvaldības mācību centrs izstrādājis mācību programmu, lai 2017. gadā
apmācītu pašvaldību komunālos uzņēmumus saskaņā ar Ūdeņu biotopu
saglabāšanas vadīnijām.

-

PAF un Natura 2000 teritoriju Nacionālā aizsardzības un
apsaimniekošanas programma Latvijai ir pamats ES KF projektu,
līdzekļiem Latvijas Rīcību Programmas “Izaugsme un Nodarbinātība 2014
– 2020” ietvaros.

-

,
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Zālāju vadlīniju pielietojums
Visiem Bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ)
apsaimniekotājiem jāiziet obligāta 16 stundu
teorētiska un praktiska apmācība, saskaņā ar
mūsu projekta izstrādātajām Zālāju biotopu
saglabāšanas vadlīnijām, lai kvalificētos
Agrovides atbalsta saņemšanai on LAD par BVZ
apsaimniekošanu.

6

Piekrastes un ūdeņu biotopu vadlīniju
pielietojums
Zemes pārvaldības likums 15.pants.
• “Vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai
teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī
tās administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes
sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem,
kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā
ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu
īpašumā. ...”
Piekrastes un ūdeņu biotopu saglabāšanas vadlīnijas –
ekoloģiski pamatotu un praksē pārbaudītu biotopu
apsaimniekošanas metožu apkopojums, kas izmantojamas
likuma ieviešanai.

Piekrastes biotopu vadlīniju pielietojums
• 2016.gada 16.novembrī Valdība apstiprina valsts ilgtermiņa
tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās
infrastruktūras attīstībai līdz 2030.gadam.
• Tas ir pirmais nacionāla līmeņa tematiskais plānojums ko
VARAM sagatavojusi kopā ar pašvaldībām un sociālajiem
partneriem. Tā mērķis un uzdevums ir saglabāt Baltijas jūras
piekrastes unikālo dabas un kultūras mantojumu, kā arī veicināt
ekonomisko attīstību šajā teritorijā.
• Piekrastes publiskās infrastruktūras plānojumā ir izdalītas 60
attīstāmās vietas un katrai doti ieteikumi, lai tūristu plūsmu
organizētu atbilstoši dabas un vides aizsardzības prasībām.

Piekrastes biotopu vadlīniju pielietojums
•

80. lpp....Dabas aizsardzības pārvalde,izstrādā nacionālo Natura 2000 teritoriju aizsardzības un
apsaimniekošanas programmu Latvijai, kā arī sagatavo biotopu saglabāšanas Vadlīnijas visām ES
nozīmes aizsargājamo biotopu grupām Latvijā. Gan vadlīnijas, gan programma attiecas uz piekrastes
Latvijas Natura 2000 teritoriju un aizsargājamo biotopu apsaimniekošanu un būs jāņem vērā,
ieviešot tematisko plānojumu.

(223.lpp.).3.6.punkts: Plānojot visus risinājumus, sadarbībā ar ekspertiem, ir jāizvērtē to
atbilstība LIFE+ Nature & Biodiversity projektā “Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības
un apsaimniekošanas programma”
(http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_nature1/nat_programme/#UP) ..izstrādātajām
biotopu saglabāšanas vadlīnijām visām ES nozīmes aizsargājamo biotopu grupām Latvijā ,un
salīdzināt, vai plānotie pasākumi nav pretrunā ar ieteikumiem un rekomendācijām
piekrastes biotopu apsaimniekošanā.

Ūdeņu biotopu vadlīniju pielietojums
1. Pašvaldības mācību centrs izstrājis mācību programmu,
lai 2017. gadā apmācītu pašvaldību komunālos
uzņēmumus askaņā ar Ūdeņu biotopu saglabāšanas
vadīnijām atbilstoši Zemes pārvaldības likumā kopš 2015
gada pašvaldībām deleģētajiem pienākumiem.
2. Panākta vienošanās ar Latvijas Vides ģeoloģijas un
meteoroloģijas pārvaldi par mobilās aplikācijas izveidi
mājas lapā par ūdeņu ekosistēmu kvalitāti un
hidromorfoloģiskajiem pārveidojumiem (bebru
aizsprosti, koku sagāzumi, krastu erozijas un gultnes
piesērēšanas posmi). Aplikācija veicinās NVO sektora un
sabiedrības iesaisti informācijas ieguvē.

Ūdeņu biotopu vadlīniju pielietojums
3. Videi draudzīgas meliorācijas prakses ieviešanā
Latvijā, lai Valsts nozīmes ūdensnoteku statusā esošo
regulēto upju atkārtotā meliorācijā - pārtīrīšanā tiku
saglabāta bioloģiskā daudzveidība.
NATPROGRAMME projekta “After LIFE” periodā ūdeņu
biotopu eksperts A. Urtāns sadarbojoties ar NVO
“Ūdensaina” un ekspertiem Latvijā izstrādā “Vadlīnijas
videi draudzīgai meliorācijai”.
Iecerēts, ka biotopu saglabāšanas Vadlīnijas un meliorācijas
sistēmu apsaimniekošanas Vadlīnijas veidos sinerģiju un tās
izmantos teritoriju plānotāji, vides aizsardzības un LAD
speciālisti, zemju īpašnieki.

REZULTĀTI
2. Natura 2000 teritoriju Nacionālā aizsardzības un
apsaimniekošanas programma.

Plānošanas dokuments, kas nosaka
biotopu apsaimniekošanas un arī atjaunošanas
prioritātes NATURA 2000 vietās Latvijā - norāda

KUR,
un kādā mērā tas nepieciešams.
Informācija ļoti jākoncentrē, jo katrai sauszemes N2000 vietai Programmā
paredzētas tikai 2-4 lpp.,- grāmatas apjoms kopā pārsniegs 1000 lpp.
Programmas stratēģiskais pamats 2013. gadā izstrādātais Dabas Aizsardzības
Prioritāro rīcību plāns (Priority Action Framework for Latvia = PAF), ir
pamats Dabas aizsardzībai paredzētajiem ES KF līdzekļiem.
Juris Jatnieks, Project manager
LIFE11/LV/000371

Projekta
rezultātu vieta
Dabas
aizsardzības
pārvaldības un
finansēšanas
sistēmā Latvijā.

2013 - 2025

Informatīvais pamats
•
•
•
•

N2000 stāvokļa vērtējums, Ārvalstu pieredze,
Biotopos veikto pasākumu ietekmes vērtējums,
Biotopu kartējumu inventarizācija, jauni kartējumi,
Latvijas Dabas nozares profesionāļu, zemes
apsaimniekotāju un pašvaldību pieredze ( > 50
semināri un sanāksmes)
• N2000 Teritoriju apsekojumi ( > 140 teritorijas)
• Projekta ekspertu organizēto eksperimentu rezultāti,
• Retrospektīvie Dabas dati,
2014. gadā APVIENOTI DATU BĀZĒ
(2400 rindas X 52 datu ierakstu kategorijas)
veidojot informatīvo pamatu

Natura 2000 teritoriju Nacionālo aizsardzības un
apsaimniekošanas PROGRAMMAI

Plānošanas sasaiste ar īstenošanas iespējām

Finanšu instrumenti Dabas aizsardzības
prioritāšu īstenošanai:
- Eiropas Savienības Kohēzijas Fonds (?)
- Eiropas Komisijas “LIFE” programma,
- Latvijas Vides Aizsardzības Fonds,
- Latvijas Lauku Attīstības Programma –
Agrovides sadaļa,
- Latvijas valsts budžets,
- Divpusējās sadarbības projekti, u.c.

Diskutējam Latvijā - savās mājās;

Skaidrojam Briselē,

?

Saņemam norādes Lubānā...un 52 citās sanāksmēs

Paldies par uzmanību!
Projekts “Natura 2000 teritoriju nacionālā
aizsardzības un apsaimniekošanas
programma »NAT-PROGRAMME»
http://nat-programme.daba.gov.lv
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda,
LV-2150 ,Latvija
e-pasts: juris.jatnieks@daba.gov.lv

