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2013.gada ziņojums Eiropas Komisijai 
par Eiropas Padomes Direktīvas 

92/43/EEK ieviešanu 



Aktualitāte 

• Dalībvalststis reizi 6 gados iesniedz 
ziņojumu Eiropas Komisijai par Eiropas 
Padomes Direktīvas 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību sugu un biotopu stāvokli valstī. 

• Eiropas Komisija izstrādā ziņojuma 
iesniegšanas formātu un analizē iesniegtos 
datus. 

• Iesniegšanas termiņš ir 2013.gada jūnijs. 



Ziņojuma mērķis 

• Noteikt kādā stāvoklī dalībvalstīs ir 
Direktīvas sugas un biotopi – populācijām un 
biotopu platībai jābūt stabilām vai 
jāpalielinās, ja tā nav, jāveic nepieciešamie 
pasākumi. 

• Izvērtēt Natura 2000 teritoriju stāvokli un 
tīkla efektivitāti. 

• Izvērtēt aizsardzībai veikto pasākumu 
efektivitāti. 

• Plānot nepieciešamos pasākumus. 



Iepriekšējais ziņojums 

• 2007.gada jūnijā. 
• Pirmais ziņojums – atskaites punkts. 
• Visā Eiropā tikai neliela daļa sugu un biotopu ir 

labvēlīgā aizsardzības statusā. 
• Vissliktāk klājas pļavām, mitrzemēm un 

piekrastei. 
• Tikai nedaudzas dalībvalstis piešķir pietiekamu 

finansējumu.  



Kas paveikts...  

• Bioloģiskās daudzveidības monitorings. 
• LIFE un citi Eiropas finanšu instrumentu 

projekti. 
• Teritoriju dabas aizsardzības plāni, sugu un 

biotopu aizsardzības plāni. 
• Normatīvie akti. 
• Eiropas biotopu noteikšanas rokasgrāmata. 



Paveikts... 

• 7 aizsargājamās jūras teritorijas. 
• Mikroliegumi. 
• Aizsargjoslas. 
• Izveidota Dabas datu pārvaldības sistēma. 
 

 



Iestrādes un risinājumi 2013.gada ziņojumam 

• Apmācības. 
• BD monitorings, tā rezultātu apkopšana un 

analīze. 
• Kartogrāfiskā materiāla analīze. 
• Datu kopu analīze – VMD, AS LVM, LAD 

un ZM.  
• Ekspertu darbs pieejamo datu apkopšanai 

un interpretācijai. 
• Darba grupa. 
 
 



European Topic Centre on Biological Diversity                 http://bd.eionet.europa.eu 

Dataflow – national level 



«Pēc» ziņojuma ... 

• Valsts monitoringa programmas bioloģiskās 
daudzveidības sadaļas ieviešana. 

• Monitoringa metodiku pilnveidošana. 
• Pētījumu plāns. 
• Regulāra kartogrāfiskās informācijas 

atjaunošana. 
• Nepieciešamo apsaimniekošanas 

pasākumu realizācija. 
• Dabas aizsardzības plānu izstrādes un 

ieviešanas efektivitātes uzlabošana. 
 



Dabas aizsardzības pārvalde   
Baznīcas ielā 7, Sigulda,  
LV 2150 Latvija 
Tālr.: 67509545; fakss: 67509544; 
e-pasts: daba@daba.gov.lv 
interneta vietne: http://www.daba.gov.lv  
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