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Vadlīnijas par
Akvakultūru 
un Natura 2000 
Kopsavilkums

Vide



Par šo bukletu

Vairums pasaules zivsaimniecību patlaban ir tuvu ilgtspējīgas 
izmantošanas robežām vai tās pārsniedz. Paralēli pēdējo dekāžu 
laikā zivju kā ēdiena globālais patēriņš ir dubultojies, attiecīgi 
pieaugot akvakultūrām, kas kļūst arvien nozīmīgākas zivju un 
jūras velšu nodrošināšanai.

Viens no pašreizējās un paredzamās akvakultūras darbības 
paplašināšanas izaicinājumiem iekšzemes un jūras ūdeņos 
ir piekļuve vietai un vides ilgtspējība, jo īpaši attiecībā uz 
aizsargājamām teritorijām un ar tām saistīto atļauju izsniegšanas 
procedūrām. Tas jo īpaši attiecas uz Natura 2000, teritoriju tīklu, 
kas paredzēts Eiropas vislielāko un apdraudētāko sugu un 
dzīvotņu veidu aizsardzībai saskaņā ar divām direktīvām — ES 
Dzīvotņu un Putnu direktīvām —, kas ir Eiropas bioloģiskās 
daudzveidības politikas stūrakmeņi. 

Šajā bukletā apkopoto vadlīniju “Akvakultūra un Natura 2000” 
mērķis ir veicināt zināšanas un ES tiesību aktu īstenošanu, 
atbalstot Natura 2000 saistībā ar akvakultūras darbībām, lai 
sekmētu labāku izpratni par teritoriju saglabāšanas mērķiem 
un demonstrētu paraugpraksi, kas ilustrē, kā dabas aizsardzības 
noteikumi var būt saderīgi ar ilgtspējīgu akvakultūras attīstību.

Visā Eiropas Savienībā ir simtiem Europe Direct 
informācijas centru. Sev tuvākā centra adresi varat atrast 
tīmekļa lapā:  
https://europa.eu/european-union/contact_lv

Bezmaksas tālrunis: 00 800 67 89 10 11 (daži operatori par 
šiem zvaniem var iekasēt maksu).

Sūtīt e-pastu, izmantojot šo tīmekļa lapu:  
https://europa.eu/european-union/contact_lv

Informācija par Eiropas Savienību visās oficiālajās ES 
valodās ir pieejama portālā Europa:  
https://europa.eu/european-union/index_lv

ES bezmaksas un maksas publikācijas varat lejupielādēt 
vai pasūtīt šeit:  
https://publications.europa.eu/lv/publications

Vairākus bezmaksas publikāciju eksemplārus varat 
saņemt, sazinoties ar Europe Direct vai tuvāko 
informācijas centru (skatīt https://europa.eu/european-
union/contact_lv).

ES atklāto datu portāls (http://data.europa.eu/euodp/lv) 
dod piekļuvi ES datu kopām. Datus var lejupielādēt un 
bez maksas izmantot kā komerciāliem, tā nekomerciāliem 
mērķiem.
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•	 Recirkulācijas sistēmas akvakultūrā (RSA) ir sauszemes 
sistēmas, kurās ūdeni atkārtoti izmanto pēc mehāniskas, ķīmiskas 
un bioloģiskas apstrādes.
•	 Sprostu kultūra saldūdens ezeros un upēs arī nodrošina 
ierobežotas, bet nozīmīgas saldūdens akvakultūras iespējas 
noteiktās ūdenstilpēs

Integrēta akvakultūra 
Integrēta akvakultūra ietver polikultūras, multitrofisku 
akvakultūru un akvakultūras integrēšanu citur, piemēram, 
lauksaimniecībā utt. Integrēta multitrofiskā akvakultūra (IMTA) 
iekļauj organismus no dažādiem ekosistēmas barības ķēdes 
līmeņiem (piem., zivis, gliemenes, aļģes) tā, lai vienas sugas 
blakusprodukti kļūtu par otras ekosistēmas ievadi. Šādas sistēmas 
var tikt izmantotas, lai pārstrādātu atkritumos esošās barības 
vielas no augstākām trofiskā līmeņa sugām uz zemāka trofiskā 
līmeņa kultūraugiem ar komerciālu vērtību. Dažas valstis jau 
uzsākušas integrētas akvakultūras pilotprojektus.

Akvakultūra Eiropas Savienībā

Akvakultūra būtu jāsaprot kā ūdens organismu audzēšana vai 
kultivēšana, izmantojot metodes, kas paredzētas, lai palielinātu 
attiecīgo organismu ražošanu, kas pārsniedz vides dabiskās 
spējas. Organismi paliek fiziskas vai juridiskas personas īpašumā 
visā audzēšanas vai kultivēšanas posmā līdz novākšanai, to 
ieskaitot. Akvakultūru var raksturot dažādi, ņemot vērā audzētos 
organismus, kultūras vidi, ražošanas intensitāti un izmantotās 
ražošanas sistēmas veidu. To izpratne ir svarīga, lai noteiktu 
akvakultūras mijiedarbību ar vidi.

Akvakultūru ES veido trīs galvenās apakšnozares ar atšķirīgu 
vēsturi un īpašībām. Tās ir gliemeņu audzēšana (57% no kopējās 
produkcijas 2009. gadā), saldūdens zivju audzēšana (18%) 
un jūras zivju audzēšana (25%). Gliemeņu akvakultūra saražo 
aptuveni tādu pašu apjomu kā zivju akvakultūra, bet veido tikai 
aptuveni 34% no kopējās vērtības.

Akvakultūra jūrā un piekrastes rajonos
•	 Gliemeņu audzēšana: balstoties uz savvaļas īpatņiem un 
barību, ko nodrošina vide, lielākā daļa Eiropas gliemeņu ir 
mīdijas. Arī austeru audzēšanai ir svarīga loma Eiropas Savienībā. 
Citas gliemeņu sugas, kas tiek audzētas vairumā, ietver ēdamos 
gliemežus.
•	 Jūras zivju audzēšana: zivju sugu kultūra jūrā var tikt iedalīta 
atkarībā no zivaudzētavas atrašanās vietas — tā var būt novietota 
piekrastes zonā vai atklātā jūrā. Piekrastes zonā akvakultūras 
sistēmas var būt izvietotas piekrastes lagūnās vai sauszemes 
dīķos un ūdens tvertnēs.

Saldūdens akvakultūra
Eiropas Savienībā var būt dažādas saldūdens zivju audzēšanas 
sistēmas, galvenokārt balstoties uz darbības intensitāti, ūdens 
resursu pārvaldības sistēmu un izmantotajām sugām.
•	 Dīķa zivju audzēšana ir senākais akvakultūras veids Eiropā, kas 
radies viduslaikos.
•	 Caurplūdes sistēmas: tradicionālajās sistēmās ūdens caur 
akvakultūras sistēmu plūst tikai vienu reizi un pēc tam tiek 
novadīts atpakaļ ūdens vidē.



4

ES dabas aizsardzības direktīvas

Dzīvotņu direktīva (92/43/EEK) pamatojas uz atzinumu, ka 
Eiropas Savienībā turpinās dabisko dzīvotņu noplicināšanās 
un arvien lielāks skaits savvaļas sugu — daļa no ES dabas 
mantojuma — ir nopietni apdraudētas. Direktīvas mērķis ir 
nodrošināt teritoriju uzturēšanu vai atjaunošanu labvēlīgā 
aizsardzības statusā, nosakot īpaši aizsargājamas dabas 
teritorijas (ĪADT), lai izveidotu saskaņotu Eiropas ekoloģisko 
tīklu — Natura 2000 tīklu. Tas ietver arī apgabalus, kas noteikti 
kā īpaši aizsargājamās teritorijas (ĪAT) saskaņā ar Putnu direktīvu 
(2009/147/EK) par savvaļas putnu aizsardzību. 

Šīs divas direktīvas aizsargā aptuveni 1500 retu un apdraudētu 
sugu un aptuveni 230 dzīvotņu veidu (ieskaitot jūras un 
piekrastes dzīvotnes, saldūdens dzīvotnes, mitrzemes utt.), lai 
tās varētu saglabāt vai sasniegt labvēlīgu aizsardzības statusu, jo 
īpaši, nosakot un apsaimniekojot Natura 2000 tīkla teritorijas.

Natura 2000 tīkls atbalsta ilgtspējīgas attīstības principu. Tā 
mērķis ir nevis aizliegt cilvēku darbības, bet gan nodrošināt, ka 
tās tiek veiktas tādā veidā, kas joprojām ļauj sasniegt Natura 2000 
teritorijas saglabāšanas mērķus (attiecībā uz esošajām sugām 
un dzīvotņu veidiem Eiropā). Šo principu pamato Dzīvotņu 
direktīvas 6. pants, kurā noteikts, ka katrā Natura 2000 teritorijā 
dalībvalstīm:
•	 jāveic atbilstoši aizsardzības pasākumi, kas atbilst teritorijās 
esošo aizsargājamo dzīvotņu veidu un sugu ekoloģiskajām 
prasībām (6. panta 1. punkts), 
•	 jāizvairās no kaitīgām darbībām, kas varētu izraisīt būtiskus šīs 
sugas traucējumus vai noplicināt aizsargājamo sugu dzīvotnes 
vai to veidus (6. panta 2. punkts),
•	 jāievēro 6. panta 3. un 4. punktā noteiktās procedūras, plānojot 
jaunu attīstīšanu, kas varētu ietekmēt Natura 2000 teritoriju.



5

Dažādām akvakultūras sistēmām var būt atšķirīga ietekme, un 
tās var atstāt dažāda veida sekas uz dabisko vidi, kas var ietvert 
dzīvotņu zudumu vai noplicināšanos, sugu traucējumus un 
pārvietošanu, kā arī izmaiņas vietējās kopienās.

Dažādu akvakultūras sistēmu ietekme ir atkarīga no vairākiem 
faktoriem, tostarp no hidrogrāfiskajiem apstākļiem audzētavas 
atrašanās vietā, kultivēto organismu veida un ražošanas metodes, 
apsaimniekošanas prakses utt. Izvērtējot iespējamos riskus, jāņem 
vērā visi šie faktori, kā arī ekosistēmas jutīgums vai neaizsargātība 
pret iespējamo akvakultūras darbību radīto spiedienu.

Tabulā ir parādīti problēmjautājumi, kas jāņem vērā, novērtējot 
dažādus akvakultūras sistēmu veidus. Jāuzsver, ka šī iespējamā 
ietekme ne vienmēr izpaužas vai var nebūt saistīta ar konkrētās 
teritorijas saglabāšanas mērķiem. Ir nepieciešama pieeja katram 
gadījumam atsevišķi, lai noteiktu faktisko iespējamo ietekmi, kas 
ir atkarīga no vides un audzēšanas apstākļiem, kā arī no ietekmes 
mazināšanas pasākumiem un atbilstošas pārvaldības prakses, kas 
jāpiemēro, lai izvairītos no šādas ietekmes vai to samazinātu.

Vadlīnijas sniedz vairākus konkrētus ieteikumus par ietekmes 
mazināšanas pasākumiem, kas jāpieņem attiecībā uz visām 
akvakultūras sistēmām. Daži piemēri:
•	 jūras sprostu kultūrā rezervju daudzuma kontrole 
un ierobežošana var mazināt iespējamo ietekmi, ko 
rada makrodaļiņu organiskie atkritumi, bet arī barības 
sagremojamības uzlabošana un pārtikas atkritumu 
samazināšanas sistēmas var mazināt šo ietekmi; 
•	 piemērots novietojums gliemeņu plostiem un āķu jedām 
teritorijās ar labu ūdens apmaiņu un atbilstošu saimniecības 
mērogu, izmantojot prognožu modeļus, kas ļauj novērtēt 
bentosa noslodzes ietekmi, var mazināt šo sistēmu galveno 
iespējamo ietekmi;
•	 attiecībā uz jūras sugu sauszemes ūdens tvertņu sistēmām 
viens no iespējamiem ietekmes mazināšanas pasākumiem 
ir attiecībā uz izplūstošo ūdeni, proti, pirms to novadīt uz 
savienojošo kanālu starp lagūnu un jūru, ūdens var tikt 
izlaists cauri mikrofiltram, kā arī attīrīts nosēdbaseinos, ļaujot 
mikroaļģēm absorbēt barības vielas.

Pienācīgi īstenojot attiecīgos ES un valstu tiesību aktus, 
akvakultūras iespējamo ietekmi ir iespējams novērst vai līdz 
minimumam samazināt. Turklāt akvakultūras uzņēmumi 
brīvprātīgi pieliek ievērojamas pūles, lai piemērotu labas 
pārvaldības praksi (piemēram, rīcības kodeksus, uzraudzību, 
sertifikāciju), kā arī ES veicina bioloģisko akvakultūru.

Tabula: Dažādās akvakultūras sistēmās aplūkojamo 
problēmjautājumu kontrolsaraksts.

Piekraste un jūra Saldūdeņi

Akvakultūras sistēmas 
potenciālā ietekme
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Nogulsnēšanās X X X X X X X X

Bioģeoķīmiskās 
izmaiņas ūdenī X X X X X X X

Ķīmisko vielu pievade X X X X X

Infrastruktūras 
ietekme X X X X X X X

Traucējumi X X X X X X X X X X

Plēsēju kontrole X X X X X X X X X

Krustošanās X X X X

Patogēnu pārnese X X X X X X X X

Svešzemju sugas* X X X X X X X X X

* svešzemju sugu ieviešanu to izmantošanai akvakultūrā nosaka Regula 
708/2007

Ietekme uz dabu un savvaļas dzīvniekiem un tās mazināšanas pasākumi
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Tomēr akvakultūrai var būt arī labvēlīga ietekme uz Natura 
2000 teritorijām, nodrošinot vides ieguvumus un pakalpojumus 
un uzturot piemērotas dzīvotnes (piemēram, dīķus) Eiropas 
Savienībai nozīmīgām sugām, kā, piemēram, ūdensputnu 
dzīvotnes.

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu veicinošas 
paraugprakses pieņemšana:
•	 La Brenne dabas parks Francijā ir vidējos viduslaikos cilvēka 
izveidoti dīķi, kuru kopskaits ir ap 4000 dīķu. Parkā tiek veikti 
ūdens vidi uzlabojoši pasākumi, lai atjaunotu vai saglabātu 
labvēlīgus apstākļus kukaiņiem, abiniekiem, putniem un zivīm 
(atklāta ūdens radīšana aiz niedrēm, seklu niedru dobju izveide 
vai nimfu izvietošana, vītolu pārvietošana tālāk no niedrēm utt.), 
uzturētu veģetācijas joslas, izvairītos no mēslošanas, kontrolētu 
svešzemju sugas, kā nutrijas, bizamžurkas un vēžus (šaušana, 
izķeršana, filtru izmantošana), utt.
•	 Dažos zivju dīķos Slovākijā izplatīta prakse ir novērst ūdens 
veģetācijas pārvietošanu, kā rezultātā radušies vilkvālīšu un 
niedru puduri. Tie kalpo kā vairošanās vieta gārņveidīgajiem 
putniem (rudais gārnis, karošknābis, nakts gārnis), purva 

lijām, dumpjiem, mazajiem dumpjiem, pelēkvaigu dūkuriem, 
melnkakla dūkuriem (mūsdienās reti sastopami) un baltačiem.
•	 Nesyt zivju dīķos Čehijā, kas ir daļa no Natura 2000 teritorijas 
“Lednices zivju dīķi” un kas nodarbojas ar zivju audzēšanu, kā 
apsaimniekošanas pasākums ir integrēta vasaras drenāža, lai 
radītu piemērotus vides apstākļus dīķu substrātā sastopamajiem 
halofīlajiem augiem un dažām apdraudētajām mitrāju putnu 
sugām.

Atbalsts sistēmām, kas nodrošina ieguvumus un pakalpojumus 
vides jomā
•	 Gliemeņu kultūra var sniegt ekosistēmu pakalpojumus, 
atdalot neorganiskās barības vielas no eitrofiskām ekosistēmām 
(bioekstrakcija). Kā ūdens kvalitātes pārvaldības metode 
teritorijās ar difūzu barības vielu ievadi, piemēram, Zviedrijā, ir 
mīdiju audzēšana un ievākšana.
•	 Gliemenes un jūras aļģes var audzēt kopā ar zivīm integrētā 
multitrofiskajā akvakultūrā (IMTA), kur gliemenes un jūras aļģes 
tiek ievāktas, lai kompensētu bagātināšanos ar barības vielām no 
zivju barības. Pašlaik tas tiek attīstīts Norvēģijā un Vidusjūrā.
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Stratēģiskas plānošanas priekšrocības

Stratēģiska pieeja dažādu nozaru politikas virzienu mērķiem ļauj 
tos izskatīt integrētā veidā plašā ģeogrāfiskā teritorijā, tādējādi 
iespējams izstrādāt saskaņotāku reģionālās attīstības satvaru, kas 
maksimāli palielinātu ieguvēju skaitu un pēc iespējas samazinātu 
konfliktus.

Telpiskajai vai nozaru plānošanai kopā ar to saistīto stratēģisko 
ietekmes uz vidi novērtējumu ir būtiska nozīme, sniedzot 
norādījumus un ticamus datus par akvakultūras darbību 
atrašanās vietu, ļaujot ieguldītājiem būt pārliecinātiem, 
izvairoties no konfliktiem vietējā līmenī un atrodot veidus 
aktivitātēm mijiedarboties ar saglabāšanas mērķiem.

Jūras telpiskās plānošanas izstrāde un piemērošana kopā ar 
integrētu piekrastes zonu pārvaldību var, piemēram, veicināt 
atbilstošu teritoriju (ar attiecīgu ūdens kvalitāti) piešķiršanu 
akvakultūras darbībām, vienlaikus aizsargājot teritorijas ar jutīgu 
bioloģisko daudzveidību un prognozējot riskus, tostarp klimata 
pārmaiņu ietekmi, plūdus vai piekrastes eroziju.

Somijas akvakultūras teritoriju atlases 
plāns
Dienvidrietumu Somijas un Satakuntas akvakultūras teritoriju 
atlases plāns ir reģionālās plānošanas piemērs. Atlases plānu 
sagatavoja daudzpusīga reģionālo ekspertu darba grupa, 
kurā piedalījās pārstāvji no akvakultūras nozares, vides un 
zvejniecības pārvaldes, reģionālās plānošanas organizācijas 
un pētniecības nozares. Tika noteiktas piemērotas teritorijas 
un izslēgtas nepiemērotas teritorijas. Ap putnu salām 
Natura 2000 teritorijās tika modelēta plaša drošības zona 
ligzdošanas laikā. Tāpēc ir maz ticams, ka zivju audzētavām 
ir ievērojama ietekme uz dabas vērtībām, kas aizsargātas ar 
Natura 2000 teritorijām.
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Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. un 4. punktā ir noteikta procedūra, 
kas jāievēro, plānojot jaunu attīstību, kura varētu ietekmēt Natura 
2000 teritoriju. Procedūra ietver trīs posmus: caurskatīšanu, 
pienācīgo novērtējumu (PN) un atkāpes izņēmuma gadījumos. 
Katrā posmā nosaka, vai ir nepieciešams nākamais procesa solis. 

Caurskatīšanas posmā ir jānosaka, vai plānam vai projektam 
ir “...iespējama būtiska ietekme...” uz Natura 2000 teritoriju, kas 
nozīmē, ka nepieciešams pienācīgais novērtējums. Tas attiecas uz 
plāniem vai projektiem atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai 
projektiem. Var gadīties, ka tikai vienam akvakultūras projektam 
var nebūt būtiskas ietekmes, bet, ja to izmanto kopā ar citiem 
plāniem vai projektiem (citām zivaudzētavām vai citām norisēm) 
attiecīgajā apgabalā, kumulatīvā ietekme var izrādīties nozīmīga.

Pienācīgajā novērtējumā (PN) būtu jāpievēršas iespējamai 
ietekmei uz Natura 2000 teritorijas saglabāšanas mērķiem no 
visiem plāna vai projekta aspektiem un jāietver visi akvakultūras 
projekta posmi, piemēram, vietas sagatavošana, infrastruktūras 
un iekārtu būvniecība vai uzstādīšana, ekspluatācijas un 
uzturēšanas darbības, ekspluatācijas pārtraukšana utt. Lai 
novērtētu nozīmīgas ietekmes risku, būtu jānosaka iespējamais 
spiediens, ko varētu radīt plānotās akvakultūras darbības, vai 
nu tieši pārklājoties (piemēram, sedimentācija jūras gultnē), vai 
lielākā mērogā (piemēram, bagātināšana ar barības vielām), kas 
varētu būtiski ietekmēt Natura 2000 teritorijas saglabāšanas 
mērķus, un būtu jāņem vērā attiecīgo sugu un dzīvotņu jutīgums 
un neaizsargātība pret šo spiedienu.

Ietekmes mazināšanas pasākumi ir plāna vai projekta 
specifikāciju neatņemama sastāvdaļa, un tie būtu jāņem vērā PN 
laikā. Akvakultūras kontekstā tie jāsaprot kā tehniski īstenojami 
risinājumi, kas vismazāk kaitīgi dzīvotnēm un sugām, kā arī 
Natura 2000 teritorijas viengabalainība kopumā, it īpaši, ja 
alternatīvas vietas nav iespējamas.

Kad plāna vai projekta potenciālā ietekme ir novērtēta, ir 
jānosaka, vai tā negatīvi ietekmēs Natura 2000 teritorijas 
viengabalainību atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai 
projektiem.

Šī lēmumu pieņemšanas procesa pamatā ir piesardzības princips. 
Uzsvars būtu jāliek uz to, lai ar ticamiem pierādījumiem objektīvi 
parādītu, ka Natura 2000 teritoriju viengabalainība netiks negatīvi 
ietekmēta. Šā iemesla dēļ zinātnisku datu vai informācijas 
trūkums par ietekmes iespējamo risku vai nozīmīgumu nevar 
kalpot par iemeslu plāna vai projekta turpināšanai.

Trešais procesa posms attiecas uz gadījumiem, kad nav 
iespējams konstatēt nelabvēlīgu ietekmi uz attiecīgās Natura 
2000 teritorijas viengabalainību. Dzīvotņu direktīvas 6. panta 
4. punktā ir noteikts nosacījumu kopums, kas jāievēro, lai 
kompetentā iestāde ārkārtas apstākļos varētu atļaut šādu plānu 
vai projektu. Šie nosacījumi attiecas uz alternatīvu neesamību, 
sevišķi svarīgu sabiedrības interešu būtisku iemeslu esamību un 
visu nepieciešamo kompensējošo pasākumu pieņemšanu. Tā ir 
“pēdējā iespēja”, un to izmanto tikai tad, kad ir pieņemts lēmums 
īstenot plānu vai projektu, kas varētu negatīvi ietekmēt Natura 
2000 teritorijas viengabalainību.

Procedūra akvakultūras projektiem Natura 2000 teritorijā



9

PN akvakultūras attīstībai Kāslmenas ostas ĪADT un 
ĪAT (Īrija)

Attiecībā uz vairākiem akvakultūras un atbalsta projektiem 
Kāslmenas ostas (Castlemaine Harbour) ĪADT un ĪAT tika veikts 
pilna pienācīgā novērtējuma procedūra. PN tika aplūkoti dabas 
aizsardzības iestāžu (Nacionālo parku un savvaļas dabas dienests 
— NPWS) noteiktie dabas aizsardzības mērķi šai teritorijai:
•	 Saglabāt labvēlīgu aizsardzības stāvokli šādām sugām: jūras 
nēģis, upes nēģis, lasis, ūdrs, aknu sūna Petalophyllum ralfsii, 
brūnkakla gārgale, jūraskrauklis, melngalvas zoss, baltvēderis, 
meža pīle, garkaklis, ķerra, melnā pīle, jūras žagata, smilšu tārtiņš, 
gaišais šņibītis, sarkanā puskuitala, pļavu tilbīte, lielā tilbīte, 
akmeņtārtiņš un Alpu kovārnis.
•	 Saglabāt labvēlīgu aizsardzības stāvokli šādām dzīvotnēm: 
estuāri, purvāji un smilšu līdzenumi, ko nelielas plūdmaiņas 
gadījumā neklāj jūras ūdens, plūdmaiņu joslas viengadīgā 
veģetācija, akmeņaino krastu daudzgadīgā veģetācija, Salicornia 
un citi viengadīgie augi, kas pārņem dubļus un smiltis, Atlantijas 
sālslauki, Vidusjūras sālslauki, embrioniskas ceļojošās kāpas, 
Piekrastes ceļojošās kāpas ar Ammophila arenaria, nostiprinātās 
piekrastes kāpas ar zālaugu veģetāciju (“pelēkās kāpas”), kāpas 
ar Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) un mitrās kāpu 
ieplakas.
•	 Atjaunot labvēlīgu aizsardzības stāvokli aluviālajiem mežiem ar 
Alnus glutinosa un Fraxinus excelsior.

Turpmāk ir sniegts piemērs īpašajiem saglabāšanas mērķiem un 
mērķiem attiecībā uz jūras dzīvotnēm, kas iekļautas Dzīvotņu 
direktīvas I pielikumā, lai sekmētu atbilstošu novērtēšanas 
procesu.

Mērķis: uzturēt labvēlīgu saglabāšanas stāvokli Kāslmenas 
ostā attiecībā uz purvājiem un smilšu līdzenumiem, ko nelielas 
plūdmaiņas gadījumā neklāj jūras ūdens, ko nosaka šāds īpašību 
un mērķu saraksts:
•	 1. mērķis: pastāvīgā dzīvotnes teritorija ir stabila vai pieaug, 
pakļauta dabiskajiem procesiem.
•	 2. mērķis: ar Zostera dominējošās biocenozes apmēri ir 
saglabājušies, pakļauti dabiskajiem procesiem.
•	 3. mērķis: šiem biocenožu veidiem ir jāsaglabā dabiskie 
apstākļi: plūdmaiņu ietekmētu dubļainu smalkgraudainu 
smilšu biocenozes komplekss; smalkgraudainu līdz dubļainu 
smalkgraudainu smilšu ar Polychaeta biocenozes komplekss; 
plūdmaiņu smiltis ar Nephtys cirrosa.

Pienācīgajā novērtējumā aplūkoto saglabāšanas mērķu piemērs



Papildinformācija
Šī publikācija ir kopsavilkums Eiropas Komisijas vadlīnijām par 
akvakultūru un Natura 2000. Jūs varat atrast vadlīniju pilno 
versiju tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Komisija ir izstrādājusi vadlīnijas, lai palīdzētu izprast un piemērot 
pienācīgā novērtējuma procedūru: “ Natura 2000 – teritoriju 
pārvaldība, Direktīvas 92/43/EEK par dabiskajām dzīvotnēm 
6. panta uzdevumi”, “ Plānu un projektu, kuri būtiski ietekmē 
Natura 2000 teritorijas, novērtējums. Metodiskie norādījumi 
par Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. un 4. punkta noteikumiem”, “ 
Vadlīnijas par Dzīvotņu direktīvas 92/43/EEK 6. panta 4. punktu”. 
Tās ir pieejamas Komisijas Natura 2000 tīmekļa vietnē:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Natura 2000 pārlūks: http://natura2000.eea.europa.eu/
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