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LIFE Daba 

• ES dabas likumdošanas 
ieviešana – Putnu  un Biotopu 
direktīva

• Attiecas tikai uz savvaļas 
sugām
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LIFE Daba

• Natura 2000 teritoriju 
apsaimniekošana –
– ĪADT dabas aizsardzības plāna izstrādāšana un ieviešana

– Jaunu apsaimniekošanas metožu izstrādāšana un 
testēšana

– Sadarbības veicināšana dažādu apsaimniekotāju starpā

• ES nozīmes sugu un biotopu 
aizsardzības stāvokļa uzlabošana
– Sugu dzīvotņu apsaimniekošanas un saglabāšanas 

pasākumi

– Biotopu atjaunošanas pasākumi

• Natura 2000 teritoriju prioritāro 
rīcības programmu ieviešana
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LIFE Daba

• Natura 2000 teritorijas jūrā

– ES nozīmes sugu un biotopu inventarizācija 

EEZ

– Natura 2000 teritoriju veidošana EEZ

• ES vai nacionālo sugu vai biotopu 
aizsardzības plānu ieviešana

• Invazīvo sugu apkarošana Natura 2000 
teritorijās

– t.sk. sadarbības modeļu izstrādāšana 
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LIFE Bioloģiskā daudzveidība

• Ekosistēmas un to pakalpojumi –
kartēšana , novērtēšana, 
atjaunošana

• Invazīvo sugu regulas ieviešana 
sistēmas izveidošana

• Apdraudētu sugu aizsardzības 
pasākumi

• Inovatīvi bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanas finansēšanas 
instrumenti

• Zaļās infrastruktūras attīstība
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ES pievienotā vērtība

Putnu direktīva

Biotopu direktīva

ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija

ES Rīcības plāns dabas direktīvu ieviešanas 
uzlabošanai (JAUNS)
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ES Rīcības plāns dabas direktīvu 
ieviešanas uzlabošanai

Balstīts uz EK veikto ES dabas direktīvu 
ieviešanas izvērtēšanu

Iniciatīva «Labāka likumdošana»

5 izvērtējuma virzieni:

- Effectiveness ( iedarbīgums)

- Efficiency (rezultativitāte)

- Relevance (būtiskums / nozīmīgums)

- Coherence (saskaņotība)

- ES pievienotā vērtība

9



Secinājums 

Dabas direktīvas joprojām ir aktuālas, bet to 
ieviešana būtiski jāuzlabo

ES Rīcības plāns dabas direktīvu ieviešanas 
uzlabošanai (gk LIFE Daba)

4 darbības virzieni

2017.-2019. gads

apstiprināšana – aprīlis – maijs 2017

piedāvātie rīcību virzieni izmantojami 
arī LIFE Bio projektu rakstīšanā 
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Rīcības virzieni

A. Uzlabot zināšanas, sniegt vadlīnijas un 
nodrošināt labāku saskaņotību ar 
plašākiem sociāli – ekonomiskajiem 
mērķiem

B. Veicināt Dabas direktīvās noteikto 
pienākumu ieviešanu

C. Palielināt ieguldījumus Natura 2000 
teritorijās un  uzlabot sinerģijas ar ES 
finanšu instrumentiem 

D. Labāka komunikācija, ideju skaidrošana, 
pilsoņu, interešu un sociālo grupu 
iesaistīšana
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Uzlabot zināšanas, sniegt vadlīnijas 
un nodrošināt labāku saskaņotību ar 
plašākiem sociāli – ekonomiskajiem 
mērķiem

• EK - izstrādāt lietotājiem draudzīgas 
vadlīnijas, nodrošināt pieejamību visās ES 
valodās

• Attīstīt atbalsta mehānismus valsts un 
pašvaldību institūcijām (konsultācijas, 
apmācības) par dažādiem jautājumiem  
(piem., atļauju procedūras, sugu 
apsaimniekošana)

• Uzlabot zināšanas, tai skaitā atbalstīt 
monitoringu un datu ievākšanu, 
pieejamību datiem 
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Veicināt Dabas direktīvās 
noteikto pienākumu ieviešanu

• Natura 2000 tīkla pabeigšana

• Aizsardzības un apsaimniekošanas 
pasākumu plānošana un ieviešana

• Izstrādāt un ieviest sugu aizsardzības 
plānus

• Veidot ieinteresēto pušu informācijas un 
sadarbības platformas pieredzes un 
zināšanu apmaiņai
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Palielināt ieguldījumus Natura 2000 
teritorijās un  uzlabot sinerģijas ar 
ES finanšu instrumentiem 

• Dažādu ES fondu un finanšu instrumentu 
efektīva un saskaņota izmantošana

• Natura 2000 prioritāro rīcības programmu 
atjaunošana un ieviešana

• Izstrādāt Natura 2000 teritoriju 
apsaimniekošanas modeļus, iesaistot 
privāto finansējumu 

• Uzlabot bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai novirzītā ES finansējuma 
uzskaiti 
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Labāka komunikācija, ideju 
skaidrošana, pilsoņu, interešu un 
sociālo grupu iesaistīšana

• Dažādu moderno komunikācijas rīku 
izstrādāšana un aktīva izmantošana 
(sociālie tīkli, aplikācijas, esošo platformu 
labāka izmantošana)

• Veicināt Natura 2000 teritoriju 
atpazīstamību, izcelt labākos 
apsaimniekotājus

• Veicināt sadarbību ar pašvaldībām

• Iesaistīt jaunatni, attīstīt brīvprātīgo darbu 
dabas aizsardzībā 
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Pirms uzsākt projekta rakstīšanu

• Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapa 
www.daba.gov.lv

• Dabas aizsardzības plānu izstrādes prioritātes

• Apsaimniekošanas prioritātes

• Sugas aizsardzības plānu izstrādes prioritātes

• Art. 17 un Art. 12 ziņojumi

• Izstrādātie dabas aizsardzības plāni

• Apstiprinātie sugas aizsardzības plāni
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Paldies!
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