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 Projekts ilgst no 2008 – 2012 gadam 
 To finansē LVAF 
 Aptver 312 jeb 93% no visām 336 (uz 2008.gadu) Natura 

2000 tīkla teritorijām, kādas tās bija uzsākot projektu 2008. 
gadā  

 Galvenais mērķis – datu iegūšana par Biotopu direktīvas I 
pielikuma biotopu  un II pielikuma sugu stāvokli Natura 
2000 teritorijās, datu iegūšana Natura 2000 datu bāzes 
aktualizēšanai. Dati nepieciešami, lai sagatavotu valsts 
ziņojumu EK par biotopu direktīvas ieviešanu 2007-2013. 
gada periodā. 

 Projekta vadītājs – Ainārs Auniņš 



 Biotopu stāvoklis tiek novērtēts atbilstoši LVĢMA 2007. 
gadā izstrādātajai metodika. Saskaņā ar apsekošanas 
tabulu projekta laikā jāizpilda 639 biotopu vajadzības 
(N2000 vieta – biotops) un 141 augu sugu (N2000 vieta 
– suga) vajadzības, pie tam dzeltenās dzegužkurpītes 
Cypripedium calceolus monitorings jāveic 3 reizes piecu 
gadu laikā. 

 97 Natura 2000 teritorijām bija monitoringa vajadzībām 
atbilstošs kartējums. 215 teritorijas bija nepieciešams 
nokartēt vai papildināt to kartējumu projekta laikā, tā lai 
tajās būtu iespējams veikt biotopu monitoringu 

 Katru gadu rīkoti divi semināri. Pavasara izbraukuma 
seminārs – ekspertu apmācībai un sezonas izvērtējuma 
seminārs rudenī. 
 



2008. gada sezona 

 Uzsvars likts uz teritoriju kartēšanu, 
lielākoties apvienojot to ar augu 
monitoringu 

 Galvenās problēmas:  
 Ekspertiem nav vienotas izpratnes par 

ES nozīmes biotopu interpretāciju 
 Monitoringa anketas nesniedz pareizu 

priekšstatu par biotopa stāvokli dabā 



Monitoringa “vecā” anketa 



2009. gada sezona 
 Joprojām ekspertu darbs 

koncentrēts uz biotopu 
kartēšanu Natura 2000 
teritorijās 

 Paralēli noris darbs pie 
ES aizsargājamo biotopu 
rokasgrāmatas izveides 
un jaunu monitoringa 
anketu izstrādes 

 



 



2010. gada sezona 

 Ekonomiskā krīze, kas noved pie 
samazināta finanšu apjoma, projekta 
vadītāja maiņas un mazāka paveikto darbu 
apjoma 

 Par aktuālu problēmu kļūst jaunā biotopu 
interpretācija, kuras rezultātā jāmeklē 
jaunas monitorējamās vienības, vairākām 
teritorijām jāaktualizē dabas aizsardzības 
plānu laikā izstrādātie biotopu kartējumi 

 Lai aizpildītu jauno anketu jāceļ ekspertu 
kvalifikācija 



2011. gada sezona 
 Ekspertu apmācība 

vienkāršāko DMB 
indikatorsugu un 
specifisko sugu 
atpazīšanā 

 Sagatavots parocīgs 
vienkāršāk 
atpazīstamo DMB 
sugu noteicējs! 
 



2011. gada sezona 
 Pirmo reizi intensīvi 

tiek monitorēts biotops 
3270 Dūņaini upju 
krasti ar slāpekli mīlošu 
viengadīgu pioniersugu 
augāju 



Izpildīto darbu apjoms 2008 – 
2011 
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Biotopu kartēšana vai esošais biotopu 
kartējums aktualizēts 215 Natura 2000 
teritorijām 

 



Rezultāti 

 Laika posmā no 2008. līdz 2011. gadam lauka darbus veikuši 
31 eksperts 

 “Augu un biotopu monitorings Natura 2000 teritorijās Latvijā” 
sniedz daudz precīzāku informāciju Natura 2000 datu bāzei 
par to kādi biotopi, kurā vietā un cik lielā platībā sastopami 
konkrētā teritorijā. Tomēr jāņem vērā, ka kartējums nav 
absolūti precīzs, bet atspoguļo situāciju par ~ 70 – 90%! 

 Projektā iegūtie dati sniegs atbildes, par to kādā stāvoklī 
atrodas biotopi un sugas Natura 2000 teritoriju tīklā 

 Parādīs vai sasniegts galvenais N2000 teritoriju tīklu 
izveidošanas mērķis – nodrošināts labvēlīgs sugu un biotopu 
aizsardzības statuss.  

 Dos zinātnisku pamatojumu par sugu un biotopu aizsardzības 
statusa pietiekamību/nepietiekamību, ko savukārt varēs 
izmantot sastādot likumdošanas aktus, plānojot biotopu 
apsaimniekošanu u.t.t. 
 



Uz kādiem jautājumiem “Augu un biotopu 
monitorings Natura 2000 teritoijās Latvijā” nesniegs 
precīzas atbildes? 

 Par to vai sasniegts labvēlīgs aizsardzības 
statuss  ES nozīmes sugām un biotopiem katrā 
konkrētā Natura 2000 vietā, arī gadījumā, ja 
biotops vai suga tiek monitorēts 

 Par to kādā stāvoklī atrodas ES nozīmes sugas 
un biotopi visas valsts kontekstā 

 Par to kādā stāvoklī atrodas Latvijas īpaši 
aizsargājamās sugas, biotopi, kā arī tās ĪADT, 
kuras nav iekļautas Natura 2000 tīklā, tostarp 
nebūs ziņu par mikroliegumiem 
 



 



Kas būtu jāņem vērā analizējot Augu un 
biotopu monitoringa rezultātus 

 “Vecās” anketas korekti neatspoguļo biotopa 
stāvokli dabā. Bet par 151 monitorēto biotopu 
vienību aizpildīta tikai “vecā” anketa 

 “Jaunajām” anketām joprojām nav izveidoti sliekšņi, 
pēc kuriem tiek noteikta biotopa struktūras, funkciju 
un procesu kvalitāte, kā arī atjaunošanas iespēju 
potenciāls, kur A (labs), B (viduvējs), C (vājš). 

 Aprēķinot biotopu aizņemto platību Natura 2000 
teritorijās, rūpīgi jāseko līdzi, vai nav biotopu 
pārklāšanās! 

 Biotopam 7150 Ieplakas purvos ir norādīta platība, 
kurā tas veidojas, bet pats biotops aizņem tikai 1% 
no tās, pārējā platība atzīstama par 7110* Neskarti 
augstie purvi! 
 



Monitorējamās vienības ārpus 
ĪADT robežām 

 Ungurpils meži – 8310 Netraucētas alas 
 Purgaiļu purvs – 7140 Pārejas purvi un 

slīkšņas 
 Vidzemes akmeņainā jūrmala – 

Cypripedium calceolus 
 Daiķu īvju audze – 7230 Kaļķaini zāļu purvi 
 Ogres dolomītu krauja – 8210 Karbonātiski 

pamatiežu atsegumi 
 





 
 

 Lai maksimāli izpildītu monitoringa 
saistības trūkstošās biotopu vienības 
aizstātas ar citām! 



 2012 gads – liktenīgs pavērsiens un 
projektam atkal jauna vadība  
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