No prioritāro rīcību ietvara (PAF) līdz
NATURA 2000 teritoriju nacionālajai
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Projekts LIFE 11 NAT/LV/371 NAT-PROGRAMME tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE finanšu instrumenta atbalstu.
Projektu līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonds.

Šodiena
Semināra norise:
1. No Prioritāro Rīcību Plāna
līdz NATURA2000
aizsardzības un
apsaimniekošanas
programmai – ceļš
2012. – 2016. - 2025.
1. Dabas Aizsardzības
prioritātes sešās biotopu
grupās, Jūsu priekšlikumi.
2. VARAM Dabas Aizsardzības
Departamenta (Ilonas
Mendziņas) vērtējums un
redzējums.
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Prezentācijas struktūra:
- Par LIFE “NATPROGRAMME”
Projektu,
- Plānošanas dokumentu un
ieviešanas instrumentu sasaiste,
- Prioritāro rīcību plāns NATURA
2000 teritorijām Latvijā(PAF);
- NATURA2000 aizsardzības un
apsaimniekošanas programma,
- Biotopu apsaimniekošanas
vadlīnijas.
- Finansu instrumenti prioritāšu
ieviešanasi, tai skaitā Nacionālās
Programmas KF pasākumi.

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.

Taustāmie

REZULTĀTI projekta beigās:

1. Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un
apsaimniekošanas programma.
Kā Programmas stratēģiskais pamats 2013. gadā jau izstrādāts un
vairākkārt Jums atrādīts Dabas Aizsardzības Prioritāro rīcību plāns
(Priority Action Framework for Latvia = PAF), kas starp citu, ir arī pamats
Dabas aizsardzībai paredzētās ES struktūrfondu līdzekļiem.

2. Izstrādātas un publicētas Biotopu apsaimniekošanas un
aizsardzības vadlīnijas piekrastes, saldūdens, zālāju,
virsāju, krūmāju, purvu, mežu, iežu atsegumu un alu biotopu
grupām = «Galvenā grāmata» (~ 700 lpp.) visām biotopu
grupām, latviešu un angļu valodā.
-

Dabā līdz paņemamas apsaimniekošanas vadlīniju brošūras
atsevišķi katrai biotopu grupai.
Vides pazīmju, jeb indikatoru saraksts biotopu stāvokļa sākotnejai
vērtēšanai un apsaimniekošanas izvēlei.

Juris Jatnieks, Project manager
LIFE11/LV/000371
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Dabai
2013 - 2025

Prioritāro Rīcību Ietvars NATURA 2000 teritorijām
Latvijā 2013- 2020
• “Priority Action Framework” (PAF) ir
Nacionālā līmeņa stratēģiskais
dokuments, kur ES dalībvalsts,
Latvija 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, precizēts
atbilstoši jauniem datiem par biotopu
un sugu aizsardzības stāvokli
Latvijā.

PAF struktūra
F sadaļā kopā izdalītas 44
prioritātes!

Labi sasaistās ar IS «OZOLS»
apsaimiekošanas pasākumu
aprakstu un kritēriju daļu!

Piemērs, PAF 1. līmeņa prioritātes 1. pielikumā
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)

POLICY

AND LEGISLATION

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

Natura 2000 teritoriju Nacionālā aizsardzības un
apsaimniekošanas PROGRAMMA
• Programmas galvenais uzdevums:
– ieteikt KUR, kādā apjomā veicami prioritāri biotopu
saglabāšanas, aizsardzības, atjaunošanas un citi darbi,
lai stāvoklis nepasliktinātos un uzlabotos,
- veicināt visu pieejamo finansu instrumentu ieguldījumu
efektivitāti Dabas aizsardzībā Natura 2000 teritorijās –
lai vispirms tiek finansētas un īstenotas visnozīmīgākās
rīcības biotopu aizsardzībai konkrētajā ĪADT.
• Programma = grāmata ( ~ 450 lpp. apjomā) 2016. gadā.
• Programmas stratēģiskais pamats – PAF,
• Programmas informatīvais pamats – projekta ekspertu,
biotopu grupu vadītāju veidota datu bāze.

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

Biotopu apsaimniekošanas vadlīnijas
• Piekrastes, saldūdeņu, zālāju un virsāju, mežu, purvu un
alu/atsegumu biotopu grupām NATURA 2000 vietās
Latvijā. Atbild uz jautājumiem – KĀ apsaimniekot esošus
un potenciālus biotopus.
 Tiek apkopota esošā pieredze, vērtēti biotopu apsaimniekošanas pasākumi un analizēti
DA plānu ieviešanas pasākumi.
 Projektā tiek veikti apsaimniekošanas pasākumu eksperimenti jaunu vai aizmirstu
metožu izmantošanā piekrastes, saldūdeņu, zālāju; mežu, purvu un alu/atsegumu
biotopos.

• Visām sešām biotopu grupām viena kopīga Lielgrāmata ~ 700 lpp.
• Sešas atsevišķas rokasgrāmatas ~ 100 – 150 lpp. (Zālāju biotopiem top
apjomīgāks izdevums)

• 2013. gada sākumā izveidotas 6 darba grupas vadlīniju un
programmas veidošanai – daudzi no jums iesaistījušies – Paldies!
•

Tā kā vadlīnijas tiek izstrādātas biotopiem, tad tās pielietojamas arī ārpus
ĪADT – tur, kur ir, tiek veidoti, vai atjaunoti biotopi.

Plānošanas sasaiste ar īstenošanas iespējām

Finansu 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,
- .....

Piemēram, ES Kohēzijas

Fonds

Atbalstāmie pasākumi, saskaņā ar PAF un NATPROGRAMME
noteiktajām prioritātēm:
- Infrastruktūras būve N2000 teritorijās, kurām ir DA Plāni,
- sugu un biotopu inventarizācija un izplatības kartējums,
- dabas aizsardzības plānu izstrāde N2000 teritorijām,
- sugu aizsardzības plānu izstrāde,
- biotopu atjaunošana,
- ekspertu apmācība,
- monitorings,
-----

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 RūsiĦa

Juris Jatnieks, Project manager
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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
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: janis.sluke@daba.gov.lv
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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

