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Vadlīnijas par
Putnu un Dzīvotņu direktīvu 
īstenošanu estuāros un 
piekrastes zonās
Kopsavilkums

Vide



Par šo bukletu

Estuāri un piekrastes zonas ir vienas no dinamiskākajām un 
produktīvākajām ekosistēmām pasaulē ar augstu ekonomisko 
un ekoloģisko vērtību. Tajās ir ostas un kuģošanas kanāli, kas ir 
vitāli nepieciešami Eiropas starptautiskās tirdzniecības darbībai, 
bet estuāri un piekrastes zonas ir ļoti svarīgas arī savvaļas 
dzīvniekiem, jo īpaši putniem migrācijas un vairošanās laikā, un 
ļoti vērtīgas bagātīgo dabas resursu dēļ. 

Šeit apkopoto vadlīniju mērķis ir palīdzēt saskaņot dabas 
aizsardzību estuāros un piekrastes zonās ar nepieciešamību 
palielināt ostu ietilpību, lai nodrošinātu Eiropas transporta 
vajadzības. Vadlīnijas aplūko Putnu direktīvas un Dzīvotņu 
direktīvas īstenošanu estuāros un piekrastes zonās, īpašu 
uzmanību pievēršot bagarēšanas darbībām un ostu attīstībai. 
Šo vadlīniju mērķauditorija un lietotāji ir vietējās, reģionālās un 
valsts vai federālās kompetentās iestādes, ostu un ūdensceļu 
iestādes, operatori, ražotāji, bagarēšanas uzņēmumi un 
asociācijas, jūras pakalpojumu nozare, vides NVO, dabas 
aizsardzības aģentūras un Natura 2000 teritoriju apsaimniekotāji.

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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Eiropas krasta līnijas ekonomiskā nozīme ir uzsvērta ES 
integrētajā jūrniecības politikā. Kopš ES integrētās jūrniecības 
politikas izveides 2007. gadā tās mērķis ir uzlabot Eiropas 
jūrniecības ekonomikas ilgtspējīgu attīstību un labāk aizsargāt 
jūras vidi, izmantojot vienotu un integrētu pieeju. Eiropas 
ostu politikas mērķis ir izveidot funkcionējošu Eiropas ostu 
sistēmu, kas spētu risināt Eiropas transporta vajadzību nākotnes 
izaicinājumus.

Politiskais pamatojums

Putnu un Dzīvotņu direktīvas, kas ir ES bioloģiskās 
daudzveidības politikas stūrakmeņi, ļauj ES dalībvalstīm strādāt 
kopā vienota, stingra tiesiskā regulējuma ietvaros, lai aizsargātu 
Eiropas visvērtīgākās sugas un dzīvotnes visā to dabiskajā 
areālā. Abas direktīvas pieprasa dalībvalstīm noteikt konkrētas 
sauszemes un jūras teritorijas, kas kopā veido Natura 2000 tīklu, 
kura mērķis ir nodrošināt Eiropas apdraudētāko sugu un dzīvotņu 
ilgtermiņa izdzīvošanu. Citi direktīvu noteikumi ietver stingru 
sugu aizsardzības sistēmu, kā arī uzraudzības un ziņošanas 
shēmas.

Estuārus un piekrastes zonas sastāv no daudzām dažādām 
dzīvotnēm, no kurām lielāko daļu aizsargā Putnu direktīva un 
Dzīvotņu direktīva. ES dabas aizsardzības tiesību akti neizslēdz 
attīstības pasākumus Natura 2000 teritorijās un ap tām. Dzīvotņu 
direktīvas 6. pantam ir izšķiroša nozīme Natura 2000 tīklu 
veidojošo teritoriju apsaimniekošanā un ilgtspējīgā izmantošanā. 
Tajā paredzēta virkne procesuālu garantiju, lai nodrošinātu, 
ka ekonomiskā attīstība iet roku rokā ar dabas aizsardzību. Tas 
paredz, ka jebkuram plānam vai projektam, kam varētu būt 
būtiska negatīva ietekme uz vienu vai vairākām Natura 2000 
teritorijām, saskaņā ar 6. panta 3. punktu ir jāveic pienācīgs 
novērtējums (PN), lai noteiktu minētā plāna vai projekta ietekmi 
uz teritoriju(-ām).

Plānu un projektu izstrādē estuāros un piekrastes zonās ir svarīgas 
arī šādas ES vides direktīvas:
•	 Direktīva par stratēģisku vides novērtējumu (SVN) - 2001/42/
EK - par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu.
•	 Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva (IVN) - 2014/52/
ES - par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu. 
•	 Ūdens pamatdirektīva (ŪPD) - 2000/60/EK -ar ko izveido 
sistēmu visu virszemes ūdeņu (upju, ezeru, pārejas un piekrastes) 
un gruntsūdeņu aizsardzībai ES līmenī.
•	 Jūras stratēģijas pamatdirektīva (JTP) - 2008/56/EK - ar ko 
izveido jūras ekosistēmu aizsardzības un atjaunošanas sistēmu.
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Problemātiskie jautājumi

Ietekme uz estuāriem un piekrastes zonām 
Cilvēka darbība piekrastes un estuāru teritorijās var būt ļoti 
daudzveidīga - no urbanizācijas, kuģošanas vai bagarēšanas līdz 
akvakultūrai, rūpniecībai vai ūdens ieguvei. Šīs darbības atsevišķi 
vai kopā var potenciāli radīt būtisku ietekmi uz teritoriju dabas 
aizsardzības mērķiem. Tālāk ilustrēti ar ūdensceļiem un ostu 
darbībām saistītās ietekmes piemēri.
•	 Bagarēšanas darbības: bagarēšana, lai izveidotu, padziļinātu 
vai paplašinātu ostas, baseinus, kanālus un piestātnes, lai 
apkalpotu lielākus kuģus; bagarēšana, lai uzturētu esošos 
ūdensceļus, ostas un kanālus; un bagarēta materiāla pārvietošana 
ietekmē jūras hidrodinamisko režīmu un estuāra ģeomorfoloģiju. 
Tas var mainīt sanešu līdzsvaru un plūsmu, kā arī to dzīvotņu 
atrašanās vietu, kas veido estuāru un piekrastes ekosistēmas 
(piemēram, purvāji un smilšu līdzenumi). Bagarēšana var mainīt 
estuāra sanešu apmaiņas režīmu un ietekmēt estuāra līdzsvara 
stāvokli, jo, to padziļinot, var tikt pieļauta jūras ūdens ieplūde, 
kas virzītos augšup pa straumi, palielināta viļņu iedarbība uz 
krasta līniju, mainīta plūdmaiņu amplitūda un straumes, kā arī 
suspendēto sanešu daudzums un nogulumu veidošanās. Dažos 

gadījumos bagarēšanā izņemto grunti var izmantot lietderīgi, 
piemēram, palielinot sanešu plūsmu pludmalēs, tomēr ir 
jāpievērš uzmanība tam, lai nenomāktu svarīgas sublitorālas 
sugu sabiedrības. Tas liecina par nepieciešamību rūpīgi novērtēt 
hidrodinamisko ietekmi estuāros un piekrastes ūdeņos. 
Bagarēšanas darbu rūpīga projektēšana un izņemtās grunts 
pārvietošana ir sanešu apsaimniekošanas shēmu neatņemama 
sastāvdaļa.
•	 Uzturēšanas darbi: navigācijas zīmju, pāļu, uguņu, kuģu 
satiksmes shēmu un pietauvošanās vietu uzturēšana, nomaiņa 
vai uzstādīšana/ierīkošana un stāpeļu un molu paplašināšana, kā 
arī mīksto molu, pretplūdu un pretviļņu konstrukciju uzturēšana, 
var nelabvēlīgi ietekmēt aizsardzības mērķus estuāros un 
piekrastes zonās.
•	 Zemes apgūšana ostu vajadzībām un zemes izmantošana: 
jaunu infrastruktūru būvniecība (termināļi, dzelzceļš, cauruļvadi, 
ceļi, jaunas industrijas utt.), kas apkalpotu ostu, var ietekmēt arī 
tuvējās Natura 2000 teritorijas. Dažās teritorijās, ņemot vērā pie- 
ejamās platības trūkumu, ostām, iespējams, vajadzēs apgūt jaunas 
zemes platības, kas savukārt prasīs kompensācijas shēmu izstrādi.
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•	 Komerciālas kuģošanas darbības: ostās tās ietver kuģu 
ekspluatāciju un kustību, kā arī darbības ar kravām. Kuģu kustība 
pa estuāru un piekrastes ūdeņiem, kuģim saceļot viļņus un 
dzenskrūvei palielinot duļķainumu vertikālajā ūdens slānī, var 
ietekmēt dzīvotnes īpašības. Kuģu pārvietošanās ietekme var 
būt kaitīga, piemēram, estuāru litorāles erozija un/vai sanešu 
uzduļķošana, vai labvēlīga, piemēram, ūdens slāņa aerācija. 
Troksnis (virs un zem ūdens), kas saistīts ar kuģošanu, var 
iztraucēt aizsargājamos jūras dzīvniekus. Sausu beztaras kravu 
pārkraušana var sacelt putekļus un radīt gaisa piesārņojumu, un 
ar balasta ūdeņiem var tikt ievestas svešzemju sugas. Šķidru kravu 
pārkraušana var notikt pa cauruļvadiem, kas rada potenciālu 
sūču, noplūdes un izlīšanas risku. Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais 
faktors - kuģu kustība ir saistīta ar katastrofu risku. 
•	 Rūpnieciskie kompleksi: ostu teritorijās rūpnieciskie 
kompleksi var ietvert naftas pārstrādes rūpnīcas, spēkstacijas, 
sauso un šķidro beztaras kravu mezglus un konteineru 
termināļus, kā arī rūpnieciskas darbības, kuģošanu un satiksmi, 
kur katrai no tām ir īpaša ietekme uz vidi. To kumulatīvā ietekme 
var radīt nelabvēlīgu ekoloģisko ietekmi uz tuvējām Natura 2000 
teritorijām.

Klimata pārmaiņas
Piekrastes zonas ir viena no visneaizsargātākajām teritorijām pret 
klimata pārmaiņām, jo tās ir jutīgas pret jūras līmeņa celšanos, 
kas apvienojumā ar pieaugošu vētru, intensīvu lietusgāžu un 
pēkšņu plūdu risku rada plašus postījumus apbūvētās teritorijās 
un infrastruktūrā. Tādi pretplūdu aizsardzības pasākumi kā 
celtniecība, izraktās grunts uzbēršana un cita veida pasākumi 
var izraisīt “piekrastes sašaurināšanās” parādību, kad dabiskiem 
piekrastes procesiem ir pieejams arvien mazāk vietas, kur reaģēt 
uz erozijas spēkiem vai pielāgoties tādām izmaiņām kā jūras 
līmeņa celšanās. “Piekrastes sašaurināšanās” jo īpaši ir vērojama 
zemās litorālēs, kuras parasti dabiski pielāgojas jūras līmeņa 
izmaiņām, vētrām un plūdmaiņām, bet nevar pielāgoties cilvēka 
radītu šķēršļu dēļ. Estuāros un piekrastes zonās jāveic novatoriski 
pasākumi, lai novērstu piekrastes sašaurināšanos.

Klimata pārmaiņas būtiski ietekmēs Eiropas dabisko vidi un 
gandrīz visas sabiedrības un ekonomikas jomas. Jūras līmeņa 
celšanās samazinās molu un piestātņu sienu nodrošināto 
aizsardzību, savukārt līdz ar nokrišņu daudzuma samazināšanos 
upju sateces baseinu teritorijās kritīsies saldūdens pieplūdums 
un palielināsies sanešu daudzums estuārā.
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Galvenie ieteikumi

Pamatnostādnēs sniegti vairāki ieteikumi un labas prakses 
elementi, kas aptver šādus aspektus:

Aizsardzības mērķi dinamiskā vidē
Aizsardzības mērķu izstrāde attiecībā uz estuāriem un 
piekrastes teritorijām, kuras aizsargā Natura 2000 tīkls, ir patiess 
izaicinājums, jo šajās teritorijās ir ļoti sarežģītas un dinamiskas 
ekosistēmas. Pirms aizsardzības mērķu izvirzīšanas ir svarīgi 
saprast, kā šādas sarežģītas ekosistēmas funkcionē, kā tās 
attīstās “morfoloģiski” un kā tās var ietekmēt antropoloģiskais 
spiediens un klimata pārmaiņas. Detalizēti jāizpēta īpašo estuāru 
un piekrastes zonu fizikālie procesi un morfoloģiskā attīstība. 
Lai noteiktu šādu ekosistēmu dabas aizsardzības mērķus, 
kompetentajām iestādēm jāiegūst pamatota labākā pieejamā 
zinātniskā informācija par šiem elementiem. 

Natura 2000 teritorijas aizsardzības mērķiem un pasākumiem 
jābūt pamatotiem uz aizsargāto dzīvotņu un sugu vietējā 
aizsardzības stāvokļa novērtējumu, teritorijas salīdzinošo 
nozīmīgumu Natura 2000 tīkla vienotībai un šo dzīvotņu un sugu 
labvēlīga aizsardzības stāvokļa saglabāšanā vai atjaunošanā. 
Ar ostu un ūdensceļu institūcijām būtu jāapspriežas to Natura 
2000 teritoriju aizsardzības pasākumu izstrādes un īstenošanas 
agrīnos procesos, kuras atrodas ostu tuvumā vai kam ir saistība ar 
kuģu piekļuves ceļiem.  
Aizsardzības mērķiem nevajadzētu būt statiskiem; gluži pretēji- 
tie jāpielāgo sugu un dzīvotņu aizsardzības stāvokļa faktiskajai 
attīstībai un citu ekoloģisko faktoru attīstībai sarežģītā un 
dinamiskā vidē.

Integrēta plānošana
Apsaimniekošanas plāni ir ieteicami Natura 2000 teritorijām, 
bet nav obligāti saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu. Tomēr tie rada 
iespējas saskaņot ilgtspējīgu ekonomisko attīstību, drošības 
jautājumus un pieejamību ar dabas aizsardzības mērķiem. 

Teritorijas plānošana un integrēta pārvaldība var palīdzēt 
īstenot teritorijas aizsardzības pasākumus un palielināt tiesisko 
drošību ostu attīstības projektiem. Integrēta plānošana ir 
veids, kā meklēt savstarpējo mijiedarbību un papildināmību; 
tā ir instruments sociālās atbildības un ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanai. Tai būtu jāpalīdz izvairīties no paradoksiem, 
konfliktiem un visbeidzot no konkurences uz vietu.  
Integrēti teritoriālie plāni, kas iesniegti stratēģiskā vides 
novērtējuma veikšanai, pēc iespējas jāizmanto kā veids, lai 
paredzētu grūtības un nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un izvairītos 
no iespējamiem konfliktiem un kavēšanās projektu izstrādē. 
Teritoriālajā plānošanā skaidri jānošķir stratēģiskais līmenis 
un projekta līmenis. Novērtējumu stratēģiskā plāna līmenī 
var vienkāršot, nepievēršoties informācijai, kas saistīta tikai ar 
konkrēto projektu.  
Valsts, reģionālajām un vietējām kompetentajām iestādēm, kas 
atbild par Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanu, būtu cieši 
jāsadarbojas ar iestādēm, kas atbild par teritorijas plānošanu. 
Visas attiecīgās ieinteresētās puses, tostarp ostu un ūdensceļu 
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Vadlīnijas Natura 2000 
apsaimniekošanas plāniem
Būtu jāizstrādā integrēti Natura 2000 teritoriju 
apsaimniekošanas plāni, jo īpaši teritorijām, kas atrodas 
blakus ostām vai citiem rūpnieciskiem objektiem.

Ostu un ūdensceļu pārvaldes iestādes aktīvi jāiesaista Natura 
2000 teritoriju apsaimniekošanas plānu izstrādē ostu un ar 
tām saistīto ūdensceļu tuvumā.

Stratēģiskie ostu plāni, ŪPD upju baseinu apsaimniekošanas 
plāni un Natura 2000 apsaimniekošanas plāni būtu 
jākoordinē un, ja iespējams, jāintegrē, lai maksimāli 
izmantotu savstarpēji izdevīgas situācijas.

Periodiskas uzturēšanas darbības, kas nepieciešamas, 
lai atvieglotu ostas darbību un kuģu piekļuvi, jāiekļauj 
apsaimniekošanas plānos un jāizstrādā tā, lai tās nekaitētu 
teritorijas aizsardzības mērķiem.

uzraudzītu faktisko ietekmi un attiecīgi pielāgotu mazināšanas un 
kompensācijas pasākumus.

institūcijas, termināļu operatori, vides NVO un citas ieinteresētās 
puses būtu jāiesaista jau agrīnā plānošanas posmā ar mērķi 
saskaņot sociālās un ekonomiskās intereses ar dabas aizsardzības 
mērķiem Natura 2000 teritorijās vai to tuvumā.  
Projektu kumulatīvā ietekme būtu jāidentificē un jānovērtē jau 
teritorijas plānu izstrādē.

Projektu izstrādes un uzturēšanas darbības
Plānu vai projektu izstrādes pamatā vienmēr jābūt abpusēji 
izdevīgām stratēģijām, lai sasniegtu gan Natura 2000 aizsardzības 
mērķus, gan sociālekonomiskos mērķus saskaņā ar jēdzienu 
“darbs ar dabu”.
•	 Vienmēr jādod priekšroka pasākumiem, kas izvairās no 
kaitējuma vai to novērš, nevis kompensācijas pasākumiem.
•	 Vienmēr jāparedz iepriekšējs novērtējums, lai novērtētu plāna 
vai projekta iespējamo ietekmi uz Natura 2000 teritorijām. Tas ir 
nepieciešams, lai izlemtu, vai plānam vai projektam varētu būt 
būtiska ietekme uz Natura 2000 teritoriju un vai ir nepieciešams 
pienācīgs novērtējums Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punkta 
nozīmē.
•	 Visos gadījumos ieteicama rūpīga un savlaicīga apspriešanās 
ar ieinteresētajām pusēm, lai novērstu iebildumu izteikšanu 
projekta atļauju izsniegšanas procesā.
•	 Tiešsaistē ir pieejamas īpašas vadlīnijas par Dzīvotņu 
direktīvas 6. panta 3. punkta noteikumiem, kā arī vadlīnijas, kas 
attiecas uz direktīvas 6. panta 4. punkta noteikumiem. Tās būtu 
jāpiemēro gadījumos, kad nav iespējami alternatīvi risinājumi 
un ir pieļaujama kaitīga attīstība un kad būs nepieciešami 
kompensācijas pasākumi, lai pilnībā atlīdzinātu jebkādus 
zaudējumus vai kaitējumus, kas radušies teritorijā.
•	 Ostu un kuģu piekļuves ceļu uzturēšana jāveic visa ūdensceļa 
vai skartās Natura 2000 teritorijas integrēto apsaimniekošanas 
plānu ietvaros. Bagarēšanas darbības būtu jāplāno kā ilgtspējīgas 
bagarēšanas un sanešu apsaimniekošanas shēmu daļa.
•	 Uzturēšanas darbībām Natura 2000 teritorijā vai tās tuvumā 
jābūt īpaši paredzētām katrai estuāra vai piekrastes zonai un 
apstiprinātām ar monitoringa shēmu, kas ļauj atklāt un savlaicīgi 
koriģēt neparedzētu nelabvēlīgu ietekmi uz aizsardzības 
mērķiem.
•	 Lai risinātu jebkādas neparedzētas plāna vai projekta sekas 
vai ar to saistīto seku mazināšanas vai kompensācijas pasākumu 
efektivitātes trūkumu, ir jāievieš apstiprināta sistēma, lai 



Papildinformācija
EK vadlīnijas “Putnu un Dzīvotņu direktīvu īstenošana estuāros un 
piekrastes zonās” 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm 

Vadlīniju dokumenti par pienācīgā novērtējuma procedūru un 
Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. un 4. punkta noteikumi ir pieejami 
Komisijas Natura 2000 tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Bieži uzdotie jautājumi par Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_lv.htm

Darbs sinerģijas veidošanai starp Ūdens pamatdirektīvu, Jūras 
vides stratēģijas direktīvu un Dzīvotņu un Putnu direktīvām 
(angļu valodā)  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/Compilation%20WFD%20MSFD%20HBD.pdf

Pārskats par Ūdens pamatdirektīvas, Jūras vides stratēģiju 
direktīvas, Putnu un Dzīvotņu direktīvu un Plūdu direktīvas 
galvenajiem noteikumiem (angļu valodā):  https://publications.
europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-
a6db-01aa75ed71a1

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