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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
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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Projekta galvenie uzdevumi
1. Izstrādāt 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
NATURA 2000, 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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PLĀNOTIE REZULTĀTI:
1. Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un
apsaimniekošanas programma. 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.
- «Galvenā grāmata» visām biotopu grupām, latviešu un angļu valodā.
- Dabā līdz paņemamas brošūras katrai biotopu grupai atsevišķi,
- + Vides pazīmju, jeb indikatoru saraksts biotopu stāvokļa vērtēšanai.
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 vadlīnijas kā alternatīva dabas aizsardzības
plāniem - kamēr nav DAP, «vadāmies pēc vadlīnijām».
-PAF un Natura 2000 Apsaimniekošanas Programma kā pamats jebkura
finanšu avota piesaistei, konkrētu rīcību un teritoriju prioritizēšanai.
-Šādi, Dabas aizsardzības stratēgiskajai plānošanai un Prioritāro Rīcību
Plāna izstrādei veltīti projekti, LIFE Daba ir tikai 8 ES dalībvalstīm.
-Papildus ierastajai LIFE proj. uzraudzības kārtībai, DG Env. vadība reizi
gadā organizē konsultatīvas sanāksmes stratēģisko projektu ieviesējiem.
2013. sanaksme notika Briselē, 5. novembrī.
-2014.g. DG Env. LIFE nodaļa, ASTRALE un PAF projektu vadītāji tiekas 1315. maijā Noridžā, UK par klimata aspektiem PAF projektos.
-PAF
EE projekts ir pamats integrētajiem LIFE programmas projektiem, kas
sāksies no 2015. – 16. 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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Nozīmīgākie veikumi - 2013
•

•

•
•
•

2014.

Izstrādāts Latvijas dabas aizsardzības nozares "Priority Action
Framework 2014.- 2020“, kas ir stratēģisks pamats Nacionālās
aizsardzības un apsaimniekošanas programmas izstrādei līdz 2016.
gadam.
Izveidota un visu 2014. gadu «pildīsies» ar informāciju NATURA
2000 teritoriju biotopu stāvokļa vērtēšanas un
apsaimniekošanas/ aizsardzības prioritāšu noteikšanas datu
tabula – pamats Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības
un apsaimniekošanas programmai.
Izstrādāta biotopu apsaimniekošanas vadlīniju struktūra.
Izveidota sistēma biotopu stāvokļa Indikatīvai novērtēšanai.
Biotopu grupu eksperti aktualizējuši NATURA 2000 teritorijās veikto
un plānoto biotehnisko pasākumu klasifikatoru, lai turpmāk visus
biotopu saglabāšanas, kopšanas, atjaunošanas, pasākumus varētu
aprakstīt un analizēt vienādi. Klasifikators integrēts Valsts
informācijas sistēmā «OZOLS».
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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.

Nozīmīgākie veikumi –
•
•

2013

Projekta pirmā atskaite pieņemta EK 31.05.2013. Projekta progress un
menedžments atzīts par labu.
Neskatoties uz to, ka projets uzsākts 3 mēnešus vēlāk kā plānots,
galvenos 2013. gada darbus ir izdevies īstenot!

2014.
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Personāls:
1.Pieņemta darbā C.6 biotopu grupas (alas un atsegumi) vadītāja Ilze Čakare
Vienīgā steidzami izpildāmā prasība, EK vēstulē pēc mūsu Inc.Report.saņemšanas.

2. Vadlīniju vadītāja vietā ir 2 darba grupu vadītāji ar dalītām funkcijām: Agnese
Priede – atbildīga par AP vadlīniju sagatavošanu; Sandra Ikauniece- atbildīga par
Natura 2000 programmas izstrādi

E.4 – darba grupu un sanāksmju/semināru organizēšana vadlīniju
izstrāde
C4 – 6.09.2013. Grundzāle, Purgaiļos – ļoti plaša meža nozares
pārstāvniecība (ZM, VVM; LVM; DAP; WWF; LGF, meža īpašnieku
asociācija, Silava, LU, u.c.);

Nozīmīgākie veikumi –
•

•
•
•

2013

EK apstiprināja visas mūsu prasītās izmaiņas, kas bija pieteikami
apjomīgas jau 6 mēnešus kopš projekta uzsākšanas, tai skaitā:
Izmaiņas C1- C5 biotopu apsaimniekošanas eksperimentu vietās.
Semināru inventāra nomas vietā, apstiprināta tā iegāde.
8 rīcībām mainīts laika grafiks, tai skaitā:
•A3 pieredzes apmaiņa turpināsies līdz 2014. gada beigām,
•A4 kartogrāfiskā un datu materiāla inventarizācija sākusies 6 mēnešus
ātrāk, kā plānots (2014. gada pavasarī pabeigta pirms termiņa. Rezultātus aktualizēsim
katru gadu, atbilstoši jauniem biotopu kartējumiem un citiem datiem ) – vienlaikus ar
informācijas apkopošanu par NATURA 2000 teritoriju apsaimniekošanu.
•C8 Projekta ekspertu priekšlikumi LAP sniegti gan Pārvaldes, gan NVO
vārdā. Biotopu kartēšana uzsākta 9 mēnešus ātrāk - reizē ar
apsaimniekošanas eksperimentu un to ietekmes monitoringa plānošanu.
•F5 (projekta personāla apmācība, treniņi) pagarināti par 6 mēnešiem, jo
projektu uzsākot 3 mēnešus vēlāk, nedomājām par mācībām, - strādājām,
lai nezaudētu 2013. gada sezonu. Rīcība pabeigta.
2014.
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Nozīmīgākie veikumi –
•

•
•
•
•
•

2013

Turpināti visu biotopu grupu ekspertu semināri, tikšanās un apspriedes
(E4). 2013. gada 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 2013.gadā 30 pasākumi.
2014. gada Pavasarī notika, ūdeņu, alu un atsegumu, un vēlreiz arī meža
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 gatava, eksperti raksta vadlīnijas.
Apkopoti pieejamie dati par NATURA 2000 teritorijās un biotopos
veiktajiem apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumiem, turpinās to
ietekmes izvērtējums.
Veikta biotopu apsaimniekošanas eksperimentu plānošana un īstenošana.
2014.
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Biotopu grupu semināri - kā starpnozaru
ekspertu forumi. Marginālie jautājumi I
2013.gadā notika 9 nopietni darba grupu semināri;
Purvu aizsardzība un kūdras ieguve (sevišķi enerģētikas
jautājumu sakarā nākotnē);
Novērota tendence, ka purvu platības, kas aizaug ar P, tiek
ieskaitītas mežu platībās, lai saņemtu ES maksājumus (kaut
gan tiek zaudētas mitrzemju prioritāro biotopu platības)
Natura 2000 teritorijās;
Mežu apsaimiekošana – svarīgi skatīties arī uz nākotnes biotopu
veidošanu, ne tikai uz esošajiem aizsargājamiem biotopiem;
Daba ir vērtība un resurss no tūrisma nozares skatu punkta, bet
ierīkojot infrastruktūru, būtu jāņem vērā arī citas tūrisma
attīstībai svarīgas infrastruktūras esamība, piekļuve un citi
daudzi citi aspekti;
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Biotopu ekspertu grupu semināri - kā starpnozaru
ekspertu forumi. Marginālie jautājumi II
Ūdensteču aizsargjoslu jautājums (nepareizas apsaimniekošans rezultātā –gan
Ba audzes bijušajāas l/s zemēs, kā arī lielas kailcirtes (bez nosēddīķu
izveidošanas) «pārbaro» upes ar dūņām, sanesām un tiek zaudētas zivju
nārsta vietas, stipri cieš ūdeņu kvalitāte.
Aizsargjoslas kā tādas – kailcirtes gar ĪADT, zem elektrolīnijām – ietekmes, kas
netiek vērtētas;
Meliorācijas Normatīvajos aktos par vides prasībām ir nosacījumipar
meliorācijas sistēmu veidošanu un uzturēšanu, bet prakstiski neviens tās
nepielieto; neesot naudas.
Kāpu biotopu aizsardzība un pelēko kāpu aizaugšana (vietām antropogēnā
slodze «nomīlējusi» kāpas, bet citurviet – nepieciešams regulēts
traucējums;
BVZ aizsardzība, saglabāšana - konflikts ar l/s ražošanu; Zālāju
apsaimniekošanas un aizsardzības stāvoklis Latvijā – kritisks. Eksperti
veikuši plašas konsultācijas, sagatavojuši ieteikumus un priekšlikumus LAP.
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Pieredzes apmaiņa (A3)

Polija – Eiropas sauso pļavu biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas
konference.
Austrija – Eiropas Upju apsaimniekošanas un aizsardzības kongress.
Somija – sadarbībā ar LIFE FORREST projektu un Metsahalitus organizēta
vizīte meža, purvu un pļavu biotopu apsaimniekošanas pieredzes apgūšanai.
Igaunija – Boreālā reģiona purvu apsaimniekošanas un atjaunošanas
seminārs.

Paveiktais Galveno rīcību sadaļā

C.1 – apsekotas ĪAD teritorijas, kurās ir piekrastes biotopi, izvēlētas
biotopu AP testa vietas (DL Užava – darbi daļeji pabeigti,Ziemupe, DP
Pape)
C.2 – realizēti 2 biotopu eksperimentālās apsaimniekošanas pasākumi upju
biotopos (DP Bauska un Salaca). Uzsākts stāvokļa monitorings.
C.3 – uzsākti visi zālāju AP četrās teritorijās (Gaujas NP, AAA
Augšdaugava, DP Dviete un DL Ances purvi un meži – ierīkoti p-laukumi un
nocirsti krūmi, koki, nopļauts 1x). Uzsākts stāvokļa monitorings.
C.4 – izvēlētas meža AP testa vietas (Rāznas NP un DL Paņemūnes meži)
– darbi pabeigti 2014. gadā. Uzsākts stāvokļa monitorings.
C.5- noslēgti līgumi ar izpildītājiem par purvu biotopu AP (Slīteres, Ķemeru,
Gaujas NP), ĶNP veikta krūmu, koku novākšana. Uzsākts monitorings.
C.6 – tiek apzinātas ĪADT, kur veikti apsaimniekošanas pasākumi,
A.2 C.7 2014. g. Izstrādāts Vides pazīmju, jeb indikatoru saraksts biotopu
stāvokļa vērtēšanai, (ļauj provizoriski izvērtēt, vai jāveic biotopu AP un kā
panākt vēlamo rezultātu) Eksperti kopumā apsekojuši ~95 ĪADT.
F1 – pabeigtas visu pamatlīdzekļu iegādes.

Biotopu apsaimniekošanas eksperimentālo rīcību
īstenošana (stāvoklis uz 31.03. 2014.)

2014. gada uzdevumi
•
•
•
•
•
•
•

Turpināsim biotopu apsaimniekošanas vadlīniju (C1-C6) izstrādi,
koriģēsim struktūru, ja aizpildot tas būs nepieciešams .
Turpināsim 2014.g janvārī uzsākto Nacionālo Natura 2000 teritoriju
aizsardzības un apsaimniekošanas programmas izstrādi,
Turpināsim NATURA 2000 teritoriju apsekošanu (2013. g eksperti pabijuši
95 teritorijās) un informācijas apkopošanu no visiem pieejamiem
avotiem, vērtēsim DA prioritātes katrā ĪADT.
Turpināsies biotopu ekspertu semināri, darba grupas, konsultācijas (E4).
Pabeigsim biotopu apsaimniekošanas eksperimentālo rīcību īstenošanu.
Apkoposim informāciju par citu juridisku un fizisku personu veikto dabas
aizsardzības darbu rezultātiem un ietekmi uz biotopiem.
Turpināsim 2013.g. uzsākto biotopu apsaimniekošanas rīcību rezultātu un
ietekmes monitoringu, datu ievadīšanu, analīzi, interpretāciju.
Precizēsim kartējumu un kartēsim biotopus no jauna, teritorijās, kur tas
visvairāk nepieciešams NATURA2000 Programmas izstrādei. Iepirkums
2014. g. aprīļa beigās, maija sākumā ~ 4000 ha.
2014.
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Vēl uzdevumi:
Veikt AP ietekmes novērtējuma
monitoringus;
Iegūt citu valstu (Igaunijas, Somijas
un Dānijas) biotopu apsaimniekošanas
un aizsardzības pieredzi; Uzstāties ar
referātiem par mūsu pieredzi.
Dalība EK un ASTRALE rīkotajos PAF
projektu konsultāciju un uzraudzības
semināros Noridžā un Briselē.
 Pabeidzam Apkopot C1 – C6 biotopu
apsaimniekošanas pieredzi Latvijā un
pasaulē. ( A3. only milestone of 2014!)

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;
 Neplānots darbiņš – izstrādāta zālāju
apsaimniekošanas anketa. Ļoti labs
materiāls informācijas iegūšanai un
apsaimniekotāju izpratnes
veidošanai. Jāizplata, jāpilda!

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.
 Jūlijā jābūt kontraktētam projekta
auditoram.
 Finansu atskaite un Vidusposma
ziņojums – 1. Oktobrī.

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

Logo(s)

Lai mums kopā
izdodas!

PALDIES!

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

