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KOPSAVILKUMS  
 
Lauksaimniecības nozīme Natura 2000 teritorijām 

Lauksaimniecībai ir bijusi liela nozīme bioloģiskās daudzveidības veicināšanā, pateicoties 
gadsimtiem ilgajām lauksaimniecības tradīcijām, kā rezultātā visā ainavā ir izveidojusies 
sarežģīta daļēji dabisko dzīvotņu kombinācija. Tas savukārt ir piesaistījis plašu faunas un 
floras sugu klāstu. 

ES dalībvalstis ir pieņēmušas divus galvenos ES tiesību aktus – Dzīvotņu1 un Putnu2 direktīvu 
–, lai saglabātu Eiropas vērtīgākās sugas un dzīvotnes visā to dabiskajā areālā Eiropas 
Savienībā. Šo dabas aizsardzības direktīvu galvenais elements ir ES mēroga Natura 2000 
teritoriju tīkla izveide, kas jāpārvalda un jāaizsargā, lai nodrošinātu Kopienas nozīmes 
dzīvotņu un sugu saglabāšanu. Bet Natura 2000 teritorijas nav stingri aizsargājamas 
teritorijas, kurās sistemātiski tiek izslēgtas visas darbības. Tā pieņem atšķirīgu pieeju: tādu, 
kas pilnībā atzīst, ka cilvēki ir neatņemama dabas sastāvdaļa un ka tā vislabāk strādā, 
savstarpēji sadarbojoties.  

Daudzas dzīvotnes un sugas, kas ir aizsargātas saskaņā ar Dzīvotņu un Putnu direktīvām, ir 
atkarīgas no lauksaimniecības prakses vai ir ar to saistītas3. Šīs dzīvotnes un sugas tagad ir 
atkarīgas no vietēji pielāgotām ekstensīvās lauksaimniecības sistēmām un prakses to 
ilgstošai izdzīvošanai. Tomēr pēdējos 50 gados lauku saimniecību intensifikācijas un zemes 
pamešanas kombinācijas dēļ lauksaimniecības zemes bioloģiskā daudzveidība ir dramatiski 
samazinājusies.  

Lauksaimnieku nozīme Natura 2000 tīklā atspoguļojas tajā, ka lauksaimniecības zemes veido 
aptuveni 40% no Natura 2000 kopējās platības. Tā kā augsts bioloģiskās daudzveidības 
līmenis parasti sakrīt ar zemu lauksaimniecības produktivitāti, lielākā daļa Natura 2000 
lauksaimniecības zemes atrodas mazāk attīstītās lauksaimniecības teritorijās. Tipiski piemēri 
ir alpīnās pļavas un ganības, stepju līdzenumi, atklātie virsāji un mitrās pļavas.  

Lielākā daļa zemas intensitātes lauksaimniecības sistēmu, kas iekļautas Natura 2000, parasti 
ir izveidojušās laika gaitā, kur saimniecību struktūras un lauksaimniecības prakses ir cieši 
pielāgotas vietējiem apstākļiem (Oppermann et al, 2012). Kopumā tie ietver:  

• lopkopības sistēmas, kurās lopbarības platībās galvenokārt ir daļēji dabiska veģetācija, 
ieskaitot ganības, virsājus un krūmājus;  

• zemas intensitātes aramzemes sistēmas (piemēram, nabadzīgās augsnēs, sausās, sāļās 
vai pārpurvotās vietās vai nomaļās vietās), bieži mijoties ar daļēji dabisku papuves 
veģetāciju;  

• zemas intensitātes ilggadīgās kultūras, piemēram, veci tradicionāli apsaimniekoti augļu 
dārzi un olīvu birzis; un  

• jauktas lauksaimniecības sistēmas ar laukaugiem un/vai ilggadīgām kultūrām ar 
mājlopiem. Šādas lauksaimniecības sistēmas ietver arī mozaīku ar lauksaimniecības 

                                                      
1 Padomes Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību. 01.01.2007. konsolidētā versija. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
2 Padomes Direktīva 2009/147/EKpar savvaļas putnu aizsardzību, Direktīvas 79/409/EEK kodificētā versija. Pieejama 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:LV:PDF  
3 255 sugas un 57 Kopienas nozīmes dzīvotņu veidi ir cieši saistīti ar lauksaimniecību. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF


 

 ii 

zemēm ar zemas intensitātes lauksaimniecību un vērtīgiem ainavu elementiem, kas var 
atbalstīt lielu sugu bioloģisko daudzveidību.  

Dažas Natura 2000 sugas ir sastopamas arī intensīvi apsaimniekotajās lauksaimniecības 
zemēs. Tie ietver dažas starptautiski nozīmīgas zosu un gulbju ziemošanas populācijas, kas 
ziemā ganās intensīvi apsaimniekotajos zālāju un labības laukos. 

Pastāv ievērojama pārklāšanās starp bioloģiski vērtīgajām lauksaimniecības zemes platībām 
un lauksaimniecības zemēm Natura 2000 teritorijā, jo apsaimniekotās teritorijas, kurās 
sastopamas Kopienas nozīmes dzīvotnes un sugas, tiek apzīmētas kā BV lauksaimniecības 
zemes. 

Dažās no šīm teritorijām esošās lauksaimniecības sistēmas un prakse jau ir savienojamas ar 
to sugu un dzīvotņu saglabāšanu, kurām teritorija ir noteikta kā Natura 2000, un uzsvars tiks 
likts uz to, lai rastu veidus, kā turpināt atbalstīt šo lauksaimniecības praksi un pienācīgi 
novērtēt iesaistītos lauksaimniekus. Citos gadījumos tradicionālā lauksaimniecības prakse 
var būt pamesta vai pārveidota citā lauksaimniecības veidā, kas ir mazāk piemērots dabai, 
un tādā gadījumā būs jāatrod veids, kā atjaunot saderīgas lauksaimniecības sistēmas vai 
pielāgot esošo praksi tā, lai tās varētu vēlreiz veicināt to Kopienas nozīmes dzīvotņu un sugu 
saglabāšanu, kurām šī teritorija ir noteikta.  

Tādēļ ir vajadzīga spēcīga partnerība starp attiecīgajiem lauksaimniekiem, valsts iestādēm, 
kas atbildīgas gan par lauksaimniecības un dabas politiku, gan pilsonisko sabiedrību kopumā. 
Šo vadlīniju mērķis ir parādīt, kā šo partnerību var izveidot, lai tā efektīvi darbotos visu labā. 
Tās sniedz pārskatu par galvenajiem jautājumiem, kas jāņem vērā attiecībā uz saistību starp 
lauksaimniecību un Natura 2000, un piedāvā virkni praktisku ideju, piemēru un ieteikumu 
par lauksaimniecības zemes apsaimniekošanu Natura 2000 teritorijās, balstoties uz labas 
prakses pieredzi no visas ES. 

Galvenie faktori un spiediens uz Natura 2000 lauksaimniecības zemēm 

Ekstensīva ganāmpulka apsaimniekošana daudzos lauksaimniecības reģionos ir kļuvusi 
nerentabla, un rezultātā, trūkstot finansiālam atbalstam, no tās atsakās vai to intensificē 
(Beaufoy and Marsden, 2010). 

Visbūtiskākais spiediens uz galvenajām Kopienas nozīmes lauksaimniecības zemēs 
sastopamajām dzīvotnēm un sugām ir atteikšanās no ekstensīvās tradicionālās 
lauksaimniecības prakses. Atteikšanos no lauksaimniecības veicina kompleksi faktori, kas 
apdraud lauksaimniecības dzīvotspēju saistībā ar esošo zemes izmantojumu un 
sociālekonomisko situāciju katrā teritorijā (Keenleyside and Tucker, 2010). Lauksaimniecību 
šajās teritorijās apdraud sociālie, ekonomiskie, politiskie un vides faktori, piemēram, gaļas 
cenu samazināšanās, darbaspēka un laika ierobežojumi, slikta piekļuve tirgiem, lauku 
iedzīvotāju novecošana, augsnes erozija, ražīguma un mehanizācijas ierobežojumi, ko rada 
ģeogrāfiski faktori, piemēram, stāvas nogāzes vai zema augsnes auglība (IEEP and 
Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010). Prognozēts, ka patlaban pamešanas 
riskam visvairāk pakļautās teritorijas ir kalnu un pakalnu teritorijas (Keenleyside & Tucker, 
2010). 

Turpretim otrs būtiskākais spiediens uz galvenajām lauksaimniecības zemēs sastopamajām 
dzīvotnēm un sugām ir apsaimniekošanas intensificēšana. Pēdējo simt gadu laikā un jo īpaši 
kopš 1950. gadiem lauksaimniecības attīstības virzītājspēki (piemēram, pieaugošais preču 
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tirgus un cenas, tehnoloģiskais progress, tirgus pasākumi un atbalsts saskaņā ar KLP) ir 
veicinājuši plaša mēroga uzlabojumus lauksaimniecībā un apsaimniekošanas intensifikāciju. 
Tas ir izraisījis būtiskas izmaiņas lauksaimnieciskajās dzīvotnēs, piemēram, daudzi no 
atlikušajiem dabiskajiem un daļēji dabiskajiem elementiem ir pazuduši, kā rezultātā ir ļoti 
pārveidotas un vienkāršotas lauksaimniecības sistēmas. Daudzas dzīvotnes ietekmē 
pamestība dažās teritorijās un intensifikācija citās teritorijās. 

Atbalsts lauksaimniecības sistēmai 

Daudzas Natura 2000 lauksaimniecības sistēmas ir apdraudētas. Lauksaimnieki, kas veic 
būtisku galveno dzīvotņu un sugu apsaimniekošanu, bieži vien to dara sarežģītos apstākļos, 
izmantojot darbietilpīgas sistēmas neproduktīvās zemēs. Viņi ir ārkārtīgi neaizsargāti pret 
ekonomisko spiedienu atteikties no tradicionālajām lauksaimniecības sistēmām un dažos 
gadījumos pilnībā pārtraukt ražošanu.  

Tāpēc ir svarīgi izveidot integrētu atbalsta paketi Natura 2000 lauksaimniekiem, kas, 
pirmkārt, nodrošina ekstensīvās lauksaimniecības sistēmas ekonomisko dzīvotspēju, no 
kuras ir atkarīga labvēlīgā pārvaldība, un, otrkārt, pievēršas īpašai apsaimniekošanas praksei, 
kas vajadzīga, lai saglabātu galvenās dzīvotnes un sugas. 

Pirmā prioritāte ir novērst galvenos pamešanas un intensifikācijas draudus, nodrošinot, ka 
lauksaimnieks var turpināt (vai atsākt) zemes apstrādi un ka tiek saglabāta ekstensīvās 
lauksaimniecības sistēma. Vispārējais mērķis ir nodrošināt lauksaimniecības sistēmas 
ekonomisko dzīvotspēju, un šā mērķa sasniegšanai var palīdzēt atbalsts, kas paredzēts lauku 
saimniecības infrastruktūras (un lauksaimnieka) kapacitātes celšanai un tirgus ienākumu 
uzlabošanai.  

Kad lauksaimniecības sistēmas pamatā esošais atbalsts būs ieviests, pasākumu kopumu 
papildinās atbalsts par konkrētu Natura 2000 dzīvotņu un sugu apsaimniekošanas praksi. Šo 
integrēto atbalsta paketi var izveidot, izmantojot plašu pasākumu klāstu no abiem KLP 
pīlāriem, kā paskaidrots turpmāk, un to sniegšanu un ieviešanu var atbalstīt ar informācijas 
un konsultāciju pakalpojumiem, ko var sniegt saskaņā ar abiem KLP pīlāriem. Var izmantot 
arī citus ES instrumentus, piemēram, LIFE un ERAF, kā arī citus pieejamos privātos un valsts 
līdzekļus. 

Natura 2000 apsaimniekošanas prasības 

Saskaņā ar Putnu un Dzīvotņu direktīvām dalībvalstīm ir skaidri noteikta atbildība par visu 
Kopienas nozīmes dzīvotņu un sugu saglabāšanu vai atjaunošanu labvēlīgā aizsardzības 
statusā. Natura 2000 teritorijām ir izšķiroša nozīme šā vispārējā mērķa sasniegšanā, jo tajās 
ir vissvarīgākās šo sugu un dzīvotņu pamatteritorijas. Tāpēc katra teritorija ir jāapsaimnieko 
tā, lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku ieguldījumu, palīdzot izraudzītajām sugām un 
dzīvotnēm sasniegt labvēlīgu aizsardzības statusu ES.  

Kad teritorija ir iekļauta Natura 2000 tīklā, dalībvalstīm katrā teritorijā ir jāīsteno 
nepieciešamie aizsardzības pasākumi, kas atbilst Kopienas nozīmes aizsargājamo dzīvotņu 
veidu un sugu ekoloģiskajām prasībām saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu (6. panta 1. punkts); 
tām ir arī jānovērš jebkādas kaitējošas darbības, kas varētu būtiski ietekmēt šīs sugas un 
dzīvotnes (6. panta 2. punkts), un jāaizsargā teritorija no jauniem potenciāli postošiem 
plāniem un projektiem, kam varētu būt nozīmīga ietekme uz Natura 2000 teritoriju (6. panta 
3. un 4. punkts). 
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Dalībvalstis pieliek ievērojamas pūles, lai nodrošinātu visu izraudzīto teritoriju pienācīgu 
pārvaldību, lai gan situācija ir diezgan atšķirīga atkarībā no valstīm – dažām no tām ir 
apstiprināti apsaimniekošanas plāni vai noteikti aizsardzības pasākumi visām Natura 2000 
teritorijām, bet dažām citām ir tikai procentuāla daļa no teritorijām. 

Lai nodrošinātu, ka katra Natura 2000 teritorija pilnībā palīdz sasniegt kopējo labvēlīga 
aizsardzības statusa mērķi, ir svarīgi katrai atsevišķai teritorijai noteikt skaidrus aizsardzības 
mērķus. Tajos būtu jānosaka vēlamais stāvoklis konkrētajā teritorijā katram sugas un 
dzīvotnes veidam, kam teritorija ir noteikta.  

Tiklīdz ir noteikti saglabāšanas mērķi, būtu jānosaka vajadzīgie aizsardzības pasākumi, kas 
vajadzīgi to sasniegšanai, un jāapspriežas ar visām iesaistītajām pusēm, lai pasākumus 
efektīvi īstenotu. Tiem jāatbilst to dzīvotņu un sugu ekoloģiskajām prasībām, kurām 
teritorija ir noteikta. 

Ir vajadzīgs dialogs ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu, ka 
lauksaimniecības zemes apsaimniekošana Natura 2000 teritorijās var dot ieguldījumu 
lauksaimniecisko dzīvotņu un sugu saglabāšanā. Zemniekiem var būt ļoti laba izpratne par 
vēsturisko zemes apsaimniekošanu, kas novedusi pie panākumiem vai neveiksmēm 
teritorijas aizsardzībā.  

Aizsardzības pasākumi var ietvert gan konkrētu teritoriju (t.i., apsaimniekošanas darbības 
un/vai apsaimniekošanas ierobežojumus), gan horizontālus pasākumus, kas attiecas uz 
daudzām Natura 2000 teritorijām plašākā mērogā (piemēram, pasākumi nitrātu 
piesārņojuma samazināšanai vai medību vai resursu izmantošanas regulēšanai). Piemēroti 
instrumenti šādu aizsardzības pasākumu īstenošanai var ietvert apsaimniekošanas plānus, 
kas īpaši izstrādāti teritorijām vai integrēti citos attīstības plānos, un/vai attiecīgus 
normatīvos, administratīvos vai līgumiskos pasākumus.  

Lauksaimniecības un vides nolīgumi ar lauksaimniekiem saskaņā ar Lauku attīstības regulu ir 
viens no brīvprātīga līgumiskā pasākuma piemēriem, kura mērķis ir saglabāt noteiktu 
dzīvotņu veidu (piemēram, pļavu, ganību) un sugu labvēlīgu aizsardzības statusu. 
Nepieciešamo aizsardzības pasākumu sarežģītības dēļ var būt nepieciešami arī dažādi citi 
līgumi un vienošanās un cita veida īpaši pasākumi, tostarp brīvprātīga apsaimniekošana, kas 
neietver maksājumus vai atvieglojumus. 

Horizontāli pasākumi var būt piemēroti noteiktiem dzīvotņu veidiem/sugām visā reģionā vai 
valstī, vai arī, lai novērstu difūzu ietekmi, piemēram, eitrofikāciju no lauksaimniecības 
virszemes noteces ūdeņiem. Dažās situācijās var būt noderīgas vienkāršas prasības, kuras 
var piemērot visai lauksaimniecības ainavai. Pasākumiem var arī nebūt nepieciešama rīcība 
(pasīva apsaimniekošana). Turklāt šie pasākumi ne vienmēr ir jauni, jo esošie pasākumi var 
arī veicināt aizsardzības mērķu sasniegšanu.  

No otras puses, dažās teritorijās var būt vajadzīgas konkrētākas vietējās pieejas, tostarp īpaši 
pielāgoti un mērķtiecīgi pasākumi, kas vislabāk atbilst īpašām konkrētas sugas vai dzīvotnes 
apsaimniekošanas vajadzībām noteiktā vietā. Īpaši svarīgi ir izprast sugu dzīves ciklu un 
ekoloģiskās prasības, izstrādājot apsaimniekošanas pasākumus konkrētām sugām. Vietējie 
apstākļi var radīt zināmas izmaiņas dzīvotņu un sugu īpašajās vajadzībās. 
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Lauksaimniecības prakse, kas var palīdzēt saglabāt vai uzlabot galveno lauksaimniecības 
zemes dzīvotņu un sugu aizsardzības statusu 

Zemas intensitātes lauksaimniecības pārvaldība ir nepieciešama, lai Natura 2000 teritorijās 
turpinātu pastāvēt un tikt aizsargātas ar lauksaimniecības praksi saistītās galvenās dzīvotnes 
un sugas. Atjaunošanas pasākumi var būt nepieciešami arī pirms piemērotas ilgtermiņa 
pārvaldības atkalieviešanas. 

Šos apsaimniekošanas pasākumus galvenokārt īstenos lauksaimnieki, un tiem jāsniedz 
pietiekams atbalsts. Daži lauksaimnieki jau veic labus apsaimniekošanas pasākumus, un ir 
svarīgi apzināties un atbalstīt to nozīmi šādu dzīvotņu saglabāšanā un apsaimniekošanā. 
Citiem būs vajadzīgs atbalsts, lai atjaunotu apsaimniekošanu pamestās zemēs vai atturētos 
no lauksaimniecības zemes intensifikācijas. 

Lielākoties šajās vadlīnijās aplūkotās lauksaimniecības dzīvotnes apsaimnieko ganībās, 
kurām ir jānosaka piemērots ganāmpulka apjoms, sezonalitāte un laiks, vajadzības gadījumā 
izmantojot piemērotas ganību lopu sugas vai ganību lopu kombinēšanu un dažos gadījumos 
arī rotācijveida ganīšanu. Daudzām dzīvotnēm, jo īpaši kalnainos reģionos, ganīšana ir 
nozīmīgs apsaimniekošanas pasākums ar senām kultūras tradīcijām, kas ir jāuztur un 
jāatbalsta. 

Zāles un siena pļaušana arī ir svarīga lauksaimnieciskā darbība daļēji dabiskiem zālājiem 
(pļavām), kur jāņem vērā atbilstošais laiks un biežums, izmantojot piemērotu aprīkojumu un 
iekārtas un ņemot vērā, vai nopļauto sienu aizvākt vai nē atkarībā no dzīvotnes veida. 
Vairākās dzīvotnēs ganības tiek izmantotas kopā ar pļaušanu. 

Attiecībā uz galvenajām lauksaimniecības zemes sugām piemērotu teritoriju 
apsaimniekošanu ir svarīgi nodrošināt, lai visas prasības attiecībā uz barošanu, audzēšanu 
un patvēruma dzīvotnēm tiktu nodrošinātas visos gadalaikos un sugu mītnes teritorijā, kam 
var būt nepieciešama dažādu dzīvotņu mozaīka. Dzīvotņu laukumiem jābūt pietiekami 
lieliem, lai saglabātu dzīvotspējīgas populācijas, vai pietiekami savienotiem, lai atbalstītu 
metapopulācijas. Lauksaimniecības zemes dzīvotnes, piemēram, dzīvžogi, laukakmeņu mūri, 
dīķi un terases, ir galvenās dzīvotnes sugām, kas saistītas ar ekstensīvo lauksaimniecību un 
kuras būtu jāsaglabā vai jāatjauno.  

Teritorijās, kur lauksaimniecības zemes dzīvotnes ir pamestas vai tās ir sabojājusi intensīvās 
lauksaimniecības radītā slodze, var būt nepieciešami atjaunošanas pasākumi, lai galvenās 
Natura 2000 dzīvotnes un sugas sasniegtu labvēlīgu aizsardzības statusu. Atjaunošanas 
darbības var būt šādas: mainīta augsnes bagātināšana un veģetācijas atjaunošana, atkārtota 
sēšana, atjaunojot sugu daudzveidību, krūmāju kontrole, invazīvu nezāļu un svešzemju sugu 
kontrole un hidroloģiskās apsaimniekošanas atjaunošana (piemēram, drenāžas atjaunošana, 
gruntsūdeņu līmeņa un režīma atjaunošana, plūdu un upju regulēšana). 

Arī lauksaimniecības zemes dzīvotņu efektīvai apsaimniekošanai ir jāņem vērā daži būtiski 
aspekti. Apjoms, kādā tiks īstenoti aizsardzības pasākumi, ietekmēs to efektivitāti. Tiem 
jābūt vērstiem uz pietiekami lielu teritoriju, lai saglabātu vai atjaunotu ekoloģiski 
dzīvotspējīgas piemērotu dzīvotņu teritorijas vai uzturētu minimālo dzīvotspējīgu sugu 
populāciju. Dažu galveno dzīvotņu sarežģītā struktūra ir to sugu bagātības pamatā. Lai 
saglabātu dzīvotņu daudzveidību un neviendabīgumu, apsaimniekošanas veidam un 
intensitātei ir jābūt dažādai, kā arī jāuztur nomaļās dzīvotnes.  
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Lauksaimniecības zemes apsaimniekošanai jābūt vietēji pielāgotai. Lai lauksaimniecības 
pasākumi būtu efektīvi, tiem jābūt pielāgotiem un mērķtiecīgiem. Optimālais režīms var 
ievērojami atšķirties starp dzīvotņu apakštipiem un katras teritorijas atsevišķi, atkarībā no 
tādiem faktoriem kā augsne, veģetācija, augstums virs jūras līmeņa, klimats un 
apsaimniekošanas vēsture. Ir svarīgi ņemt vērā arī vietai raksturīgo apsaimniekošanas 
vēsturi, jo dzīvotnes bieži būs pielāgojušās tradicionālajiem režīmiem un būs atkarīgas no 
tiem. Apsaimniekošanas plānošanā jāizmanto gan ekspertu zināšanas par saglabāšanu, gan 
zināšanas par vietējo lauksaimniecību. 

Var būt nepieciešami kompromisi saglabāšanas jomā, jo dažādas sugas atšķirīgi reaģēs uz 
apsaimniekošanas darbībām. Atbilstošām apsaimniekošanas stratēģijām vajadzētu vai nu 
palielināt ieguvumu visām sugām, vai arī jādod priekšroka jutīgām vai prioritārām sugām, kā 
noteikts aizsardzības mērķos.  

ES finansējums Natura 2000 lauksaimniecības zemes apsaimniekošanai  

Natura 2000 finansēšanas iespējas ir iekļautas katrā no attiecīgajiem ES fondiem 2014.-
2020. gada finansēšanas periodā. Jo īpaši kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir bijusi un 
arī turpmāk būs nozīmīgs finanšu avots.  

Lai nodrošinātu to iespēju labāku izmantošanu, kas pieejamas Natura 2000 teritoriju 
apsaimniekošanai no ES līdzekļiem, Komisija ir mudinājusi dalībvalstis izstrādāt prioritāros 
rīcības plānus (PRP) Natura 2000 finansēšanai, kuros būtu noteiktas stratēģiskās prioritātes 
un pasākumi, kas veicami 2014.-2020. gada periodā, kā arī finansēšanas instrumenti, ko 
varētu izmantot minēto pasākumu īstenošanai. 

Komisija ir arī paziņojusi par savu nodomu veicināt novatorisku pieeju un tirgus instrumentu 
izmantošanu, tostarp privāto finansējumu Natura 2000 pārvaldības atbalstam, lai gan tā 
atzīst, ka šie avoti, iespējams, veido tikai nelielu daļu no kopējā Natura 2000 tīkla 
finansējuma tuvākajā nākotnē. Lai nodrošinātu tīkla aizsardzības priekšrocības, joprojām būs 
nepieciešams ES un dalībvalstu pamatfinansējums. 

Reformētā KLP kā galvenais Natura 2000 lauksaimniecības zemes finansējuma avots no 
2014. gada 

KLP ir viens no svarīgākajiem ES finansējuma avotiem lauksaimniecības zemes 
apsaimniekošanai Natura 2000 teritorijās. Abi KLP pīlāri atšķiras finansējuma, darbības un 
struktūras ziņā, lai gan tiem ir kopīgi mērķi. Pirmais pīlārs nodrošina tiešos maksājumus 
lauksaimniekiem (un finansē arī citus pasākumus, piemēram, tirgus intervenci un eksporta 
kompensācijas). Otrais pīlārs piedāvā plašu pasākumu klāstu, lai atbalstītu lauksaimniekus 
un citus zemes apsaimniekotājus un lauku kopienas, ko īsteno ar daudzgadu lauku attīstības 
programmām (LAP), kuras izstrādā valsts vai reģionālās pārvaldes iestādes. 

Ar jauno tiesību aktu ievieš nozīmīgas izmaiņas, kas ir būtiskas, lai atbalstītu Natura 2000 
lauksaimniecību no abiem KLP pīlāriem. Četras galvenās ES KLP regulas tika publicētas 2013. 
gada decembrī, bet šeit nav ietverti sīki izstrādāti īstenošanas noteikumi, kas tiks publicēti 
2014. gadā. 

Pirmā pīlāra uzmanības centrā joprojām ir atsaistīto ienākumu atbalsta maksājumu 
nodrošināšana lauksaimniekiem, taču maksājumu struktūra un diapazons ir ievērojami 
mainījies. No 2015. gada būs daži obligātie maksājumi: jauna pamatmaksājumu shēma (vai 
vienotā platībmaksājuma shēmas turpināšana), “zaļās saimniekošanas” maksājums un 
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papildu maksājums jaunajiem lauksaimniekiem. Dalībvalstis var izvēlēties piedāvāt divus 
papildu tiešo maksājumu komponentus lauksaimniekiem apgabalos, kur ir dabiski 
ierobežojumi, un saistītos maksājumus ar ekoloģiski, ekonomiski vai sociāli svarīgiem 
lauksaimniecības veidiem, kas saskaras ar grūtībām. Kā alternatīvu visiem šiem 
maksājumiem var izveidot daudz vienkāršāku tiešo maksājumu shēmu, kas paredzēta tieši 
mazajiem lauksaimniekiem.  
 

“Zaļināšanas maksājums” par klimata pārmaiņām un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi 
ietver trīs pasākumus, kuri jāievēro lielākajai daļai lauksaimnieku, kam ir tiesības uz 1. pīlāra 
tiešajiem maksājumiem: ilggadīgo zālāju uzturēšana un (attiecībā uz aramzemi) kultūraugu 
dažādošana un ekoloģiski nozīmīgas platības (vismaz 5% no aramzemes, par kuru ir tiesības 
saņemt tiešos maksājumus, ko apsaimnieko ekoloģiskiem mērķiem, piemēram, kā ainavas 
elementi, papuves, terases un buferjoslas). Lauksaimniekiem Natura 2000 teritorijās būs 
tikai jāīsteno videi draudzīga prakse, kas atbilst Natura 2000 mērķiem. Sertificēti bioloģiskie 
lauksaimnieki saņems maksājumu automātiski bez īpaša pienākuma ievērot videi 
draudzīgāku praksi, un mazo lauksaimnieku shēmas saņēmēji ir atbrīvoti no šīm saistībām. 
 

Lai aizsargātu ilggadīgos zālājus: Natura 2000 teritorijās dalībvalstīm jāizraugās ekoloģiski 
jutīgas pļavas, kurām nepieciešama aizsardzība (tostarp kūdras un mitrāju pļavas). Šo platību 
lauksaimniekiem “zaļināšanas” prasība ir nepārveidot vai neart zālāju. Dalībvalstis var 
izvēlēties piemērot līdzīgus apzīmējumus un aizsardzību citiem ekoloģiski svarīgiem zālājiem 
ārpus Natura 2000 teritorijām. Vispārīgākā līmenī prasība ir, lai ilggadīgo zālāju attiecība pret 
kopējo lauksaimniecības platību (salīdzinot ar noteiktu vēsturisku atsauces gadu) 
nesamazinātos vairāk kā par 5 procentiem. Dalībvalstis var izvēlēties piemērot šo prasību 
valsts vai reģionālā līmenī. Tās var arī noteikt šo pienākumu atsevišķu saimniecību līmenī. 

Saskaņā ar otro pīlāru Natura 2000 lauksaimniecības zemes atbalstam var izmantot plašu 
pasākumu klāstu attiecībā uz zemes apsaimniekošanu, aizsardzības plānošanu, zināšanu 
nodošanu un konsultācijām. Viena no jaunajām ELFLA darbības jomām ir “atjaunot un 
saglabāt bioloģisko daudzveidību, arī Natura 2000 teritorijās, un bioloģiski vērtīgas 
lauksaimniecības sistēmas, un Eiropas ainavu stāvokli”. Būtiskas izmaiņas attiecībā uz 
iepriekšējo ELFLA ietver: agrovides pasākuma paplašinātās darbības jomas apstiprināšanu, 
pārdēvējot to par “agrovidi-klimatu”; sadarbības pasākumu vides un klimatisko ieguvumu 
atzīšanu, jo īpaši, bet ne tikai ainavas mērogā, izmantojot iespēju piešķirt augstākas 
darījuma izmaksas gadījumos, kad ir noslēgti līgumi, kuros iesaistīts vairāk nekā viens zemes 
apsaimniekotājs; elastīgus noteikumus par līgumu darbības ilgumu pēc saistību 
piemērošanas sākotnējā perioda; un Natura 2000 kompensācijas pasākuma darbības jomas 
paplašināšana, lai aptvertu lauksaimniecības zemi un/vai meža zemi citās dabas aizsardzības 
teritorijās ar vides ierobežojumiem, kas veicina dzīvotņu savienojamības uzlabošanu 
(Dzīvotņu direktīvas 10. pants). 

Dalībvalstis savos LAP var arī veidot tematiskas apakšprogrammas, parādot, kā tās izmantos 
pieejamos pasākumus, lai palīdzētu īstenot jaunajā regulā noteiktās prioritātes un risinātu 
īpašas vajadzības valsts vai reģionālā kontekstā. Regulā jauno lauksaimnieku, mazo 
saimniecību, kalnu reģionu, īso piegādes ķēžu un klimata pārmaiņu mazināšanas, kā arī 
pielāgošanās un bioloģiskās daudzveidības vajadzības ir noteiktas kā tematisko 
apakšprogrammu tēmas, un tā ļauj dalībvalstīm palielināt maksimālo atbalsta apjomu 
darbībām šajās apakšprogrammās.  
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Abi KLP pīlāri izmanto dažādus instrumentus, bet ir svarīgi, lai saimniecību līmenī tiktu 
izmantota iespējamā sinerģija starp tiem, lai atbalstītu gan Natura 2000 lauksaimniecības 
sistēmas, gan apsaimniekošanas praksi. Ir svarīgi ņemt vērā vietējos apstākļus un analizēt, 
kuri pasākumi ir vislabāk piemēroti, lai palīdzētu sasniegt katras teritorijas aizsardzības 
mērķus.  
Ir arī ļoti svarīgi apvienot dažādus pasākumus, lai nodrošinātu efektīvu atbalstu 
ekstensīvām un bioloģiski vērtīgām lauksaimniecības sistēmām. 1. pīlāra maksājumi bieži ir 
nepieciešami līdztekus 2. pīlāra agrovides apsaimniekošanas maksājumiem, lai nodrošinātu 
lauksaimniecības saglabāšanu teritorijās ar ekstensīvi apsaimniekotām daļēji dabiskajām 
dzīvotnēm (Oñate et al, 2007; Poláková et al, 2011). 

Jāapsver visu Natura 2000 lauksaimniecības zemes atbilstība KLP maksājumiem gan pirmajā, 
gan otrajā pīlārā. Vairākās dalībvalstīs ievērojamas Natura 2000 lauksaimniecības zemes 
dzīvotņu platības ir atzītas par neatbilstošām tiešajiem maksājumiem saskaņā ar KLP pirmo 
pīlāru 2007.-2013. gada periodā. Par to ir atbildīgas dalībvalstis, un atbilstības problēmas 
bieži ir saistītas ar Natura 2000 lauksaimniecības zemes raksturīgajām iezīmēm, kas ir 
būtiska to bioloģiskās daudzveidības vērtības daļa, bet neatbilst dalībvalsts lēmumiem par 
īstenošanu vai ES atbilstības noteikumos paredzētajai elastībai. Problēmjautājumi ietver 
koku, krūmu un krūmāju atrašanos ganībās, lauku saimniecību vai zemes gabalu lielumu, 
zemes īpašumtiesības, novecojušus zemes reģistrus un grūtības ar LLVA standartiem, ko 
dalībvalstis ir izstrādājušas intensīvākām lauksaimniecības sistēmām. 

KLP atbalsts, lai nodrošinātu ekstensīvu Natura 2000 lauksaimniecības sistēmu 
ekonomisko dzīvotspēju 

Pirmais svarīgais solis, lai nodrošinātu, ka Natura 2000 teritorijās tiek turpināta 
lauksaimniecība, ir rūpīgi apsvērt iespējas attiecībā uz prasībām par atbilstību pirmā pīlāra 
maksājumiem, ņemot vērā Natura 2000 lauksaimniecības sistēmu īpatnības. Kad ir 
nodrošināta zemes un lauksaimnieka atbilstība, ir vairāki maksājumi no abiem KLP pīlāriem, 
ko bieži vien kopā var izmantot, lai atbalstītu šo saimniecību ekonomisko dzīvotspēju, 
tostarp: 

• pamatmaksājuma shēma, vienotā platībmaksājuma shēma (1. pīlārs); 
• zaļās saimniekošanas maksājums (1. pīlārs); 
• maksājumi apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi (1. un 2. pīlārs); 
• brīvprātīgie saistītie maksājumi (1. pīlārs); 
• vai kā alternatīva visiem tiešajiem maksājumiem saskaņā ar 1. pīlāru – mazo 

lauksaimnieku atbalsta shēma (1. pīlārs). 

KLP atbalsts Natura 2000 saimniecības jaudas palielināšanai 

Natura 2000 lauksaimniecības sistēmu ilgtermiņa ekonomiskā un ekoloģiskā dzīvotspēja ir 
atkarīga no lauksaimnieka administratīvās un vides kapacitātes un saimniecības 
ekonomiskās kapacitātes stiprināšanas. Valsts atbalsts spēju veidošanai tiek saņemts no 
abiem KLP pīlāriem, bet ir būtiski, lai šis atbalsts būtu pielāgots Natura 2000 teritoriju 
lauksaimnieku īpašajām vajadzībām un lauksaimniecības sistēmām, lai sasniegtu vides 
aizsardzības mērķus. Spēju veidošanas atbalsta klāstā ietilpst: 

• agrāro konsultāciju pakalpojumi (1. un 2. pīlārs); 
• zināšanu un informācijas nodošana un Natura 2000 zemes lauksaimnieku izpratnes 

par vidi palielināšana (2. pīlārs); 
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• materiālie ieguldījumi (2. pīlārs); 
• lauku saimniecību un uzņēmumu attīstība (2. pīlārs); 
• ienākumu atbalsts un citi maksājumi jaunajiem lauksaimniekiem (1. un 2. pīlārs). 

Lauksaimnieku konsultāciju, atbalsta un apmācības sniegšana ir būtiska Natura 2000 
lauksaimniecības sistēmu izdzīvošanai un galveno dzīvotņu un sugu veiksmīgai 
apsaimniekošanai. Vēl joprojām pastāv būtiska vajadzība pēc konsultācijām un atbalsta ES 
lauksaimnieku vidū – 2008. gadā tikai aptuveni 5% lauksaimnieku, kas saņēma tiešos 
maksājumus, saņēma individuālu konsultāciju (European Commission, 2010a). Agrārās 
konsultāciju sistēmas ierosinātā darbības joma un prasības no 2014. gada sniedz 
dalībvalstīm iespēju nodrošināt ļoti specifiskus konsultāciju pakalpojumus, kas pielāgoti 
Natura 2000 lauksaimnieku vajadzībām vides un ekonomikas jomā. 

KLP un cits atbalsts Natura 2000 saimniecību produkcijas vērtības palielināšanai 

Daudzi lauksaimnieki, kas nodarbojas ar Natura 2000 un bioloģiski vērtīgiem zālājiem, 
saskaras ar grūtībām pārdot savus produktus, jo tie bieži ir mazie ražotāji attālos reģionos, 
kur ir maz klientu, kas var maksāt augstas cenas. No otras puses, daži ir piemērotā situācijā, 
lai izmantotu tiešo mārketingu ekotūristiem un tādiem tūrisma pakalpojumiem kā viesnīcām 
un restorāniem. Dažos reģionos Natura 2000 lauksaimnieki ir izveidojuši veiksmīgu tiešo 
mārketingu ar lielveikaliem. Atbalsta klāstā lauksaimniekiem, kas vēlas iegūt pievienoto 
vērtību saviem produktiem, ietverts sekojošais: 

• ražotāju grupu izveide (2. pīlārs); 
• lauksaimniecības produktu kvalitātes shēmas (2. pīlārs); 
• marķēšana un aizsargāts cilmes vietas nosaukums. 

KLP atbalsts Natura 2000 lauksaimniecības zemes dzīvotņu un sugu apsaimniekošanai 

Natura 2000 lauksaimniecības zemes pārvaldību, ņemot vērā galveno dzīvotņu un sugu 
īpašās vajadzības, var veikt, izmantojot atbalsta klāstu no 2. pīlāra, kas ietver: 

• Natura 2000 apsaimniekošanas plānu sagatavošanu un atjaunināšanu;  
• agrovides un klimata maksājumus;  
• neienesīgus ieguldījumus, kas saistīti ar agrovidi un klimatu, un Natura 2000; 
• Natura 2000 kompensāciju maksājumus;  
• dzīvnieku labturības maksājumus;  
• mežu ugunsgrēku radīto postījumu novēršanu un lauksaimnieciskās ražošanas 

potenciāla atjaunošanu.  

Agrovides pasākumi ir īpaši svarīgs Natura 2000 pasākums. Saskaņā ar lauku attīstības 
programmām 2007.-2013. gadam vairākas dalībvalstis jau ir veiksmīgi izstrādājušas 
agrovides shēmas, kas īpaši pielāgotas Natura 2000 teritoriju vai bioloģiski vērtīgas 
lauksaimniecības zemes ar Natura 2000 dzīvotnēm un sugām apsaimniekošanai. Jaunajam 2. 
pīlāram būtu jādod iespēja dalībvalstīm un to reģioniem turpmāk izstrādāt līdzīgas agrovides 
un klimata shēmas, kas vislabāk atbilst viņu pašu Natura 2000 lauksaimniecības zemes 
teritorijām.  
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KLP maksājumi par sadarbības projektiem un vietējām partnerībām  

Vietējām partnerībām ir izšķiroša nozīme Natura 2000 teritoriju aizsardzības pārvaldības 
īstenošanā uz vietas. ELFLA ietver dažādas iespējas finansēt lauksaimnieku darba grupas vai 
partnerattiecības starp lauksaimnieku grupām un citām vietējām organizācijām, piemēram, 
vietējās iestādes vai NVO, tostarp Leader pieeju, ražotāju grupas un sadarbības projektus. 
Šajā 2. pīlāra atbalsta klāstā ietilpst: 

• Sadarbības projekti, lai veicinātu īsas piegādes ķēdes un vietējos tirgus un veicinātu 
kolektīvu pieeju vides projektiem un vides praksei no vietējā uz starptautisko līmeni. 

• Vietējā sadarbība – Leader pieeja. 

Citi ES līdzekļi Natura 2000 teritorijām 

LIFE ir galvenais ES finansēšanas instruments, kas paredzēts vides attīstībai ES. Lai arī tā 
budžets ir neliels salīdzinājumā ar citiem ES finansēšanas instrumentiem, LIFE ir stratēģiska 
nozīme Natura 2000, jo tas finansē ļoti specifiskus, mērķtiecīgus aizsardzības pasākumus, 
kurus ir grūtāk finansēt no citiem ES avotiem, piemēram, uzraudzību un apsekošanu, 
apsaimniekošanas metožu noteikšanu un ieviešanu, kā arī Natura 2000 teritoriju risku 
pārvaldību (Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 2011).  

LIFE finansējums ir īpaši svarīgs teritorijām, kurās ir pārtraukta lauksaimnieciskā 
apsaimniekošana, un Natura 2000 pārvaldības plānošana nav notikusi pietiekami tālu, lai 
varētu pieteikties finansējumam no citiem avotiem (Kettunen et al, 2011). Daudzi Natura 
2000 atjaunošanas projekti ir veiksmīgi apvienojuši LIFE finansējumu ar agrovides 
finansējuma izstrādi, lai nodrošinātu ilgtermiņa finansiālo atbalstu (WWF and IEEP, 2009).  

Jaunie LIFE integrētie projekti, kas iekļauti LIFE fonda regulā 2014.-2020. gadam4, varētu 
izrādīties nozīmīgi arī Natura 2000 dzīvotņu aizsardzībai, uzlabojot vides aspektu integrāciju 
citās ES politikās un koncentrējoties uz plānu un stratēģiju īstenošanu lielākā teritoriālajā 
mērogā (piemēram, reģionālais, vairākus reģionus aptverošais, nacionālais). Integrētiem 
projektiem būtu arī jāpalīdz mobilizēt citus finansējuma avotus, lai sasniegtu aizsardzības 
mērķus un īstenotu Natura 2000 teritorijās nepieciešamos pasākumus. 

Eiropas struktūrfondi var nodrošināt ievērojamu finansējumu Natura 2000 
atjaunošanas,aizsardzības,apsaimniekošanas un uzraudzības darbībām (European 
Commission, 2011). Finansējumu var izmantot arī, lai atbalstītu ekotūrismu, izpratnes 
veidošanu un komunikāciju, apmācību un izglītības pasākumus Natura 2000 teritorijās. 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) ļauj piešķirt līdzekļus bioloģiskajai daudzveidībai, 
jo īpaši saskaņā ar mērķi saglabāt un aizsargāt vidi un veicināt resursu efektīvu izmantošanu, 
tostarp izmantojot dabas mantojumu, Natura 2000 un zaļo infrastruktūru5. Eiropas Sociālais 
fonds (ESF) var atbalstīt spēju veidošanu, lai radītu jaunas darba iespējas saistībā ar Natura 
2000 un mazajiem uzņēmumiem. 

Fondi arī ļauj piešķirt finansējumu starptautiskai, pārrobežu un starpreģionālai sadarbībai, 
kas var dot labumu Natura 2000 teritorijām un sugām, piemēram, projektiem ekotūrisma 

                                                      
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1293/2013 par vides un klimata 
pasākumu programmas (LIFE) izveidi, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 614/2007. OV L 347/185-208 
5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko 
atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 5. pants. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L347/289-302 
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attīstībai un upju baseinu, piekrastes zonu, jūras resursu un mitrāju aizsardzībai, 
atjaunošanai un apsaimniekošanai.  

Tirgus instrumenti un inovatīvi instrumenti 

Pastāv virkne citu iespējamu instrumentu, ar kuru palīdzību valsts finansējums un/vai 
politikas pasākumi var potenciāli veicināt palielinātu privātā sektora finansējumu 
bioloģiskajai daudzveidībai, bieži vien kopā ar publisko finansējumu, piemēram, no 
bezpeļņas organizācijām (NVO, fondi), uzņēmumu ziedojumiem vai no lauku kopienām.  

Mikrofinansējuma potenciāls ir ļoti svarīgs vietējiem uzņēmumiem un kooperatīviem, kas 
atbalsta bioloģisko daudzveidību, piemēram, tiešā mārketinga iniciatīvām. Natura 2000 
teritoriju apmeklētāju un tūristu piedāvāto pievienoto vērtību varētu izmantot arī efektīvāk, 
īstenojot integrētus vietējās attīstības un dabas aizsardzības projektus.  

Maksājumu par ekosistēmas pakalpojumiem (MEP) shēmas var arī stimulēt 
lauksaimniecības zemes bioloģiskās daudzveidības un dzīvotņu aizsardzību un atjaunošanu, 
lai nodrošinātu (vai, iespējams, palielinātu) tās sniegto ekosistēmu pakalpojumu sniegšanu. 
Tipiskie ekosistēmu pakalpojumi, kurus MEP shēmas paredz atbalstīt, ir gruntsūdeņu 
kvalitāte, upju ūdens kvalitāte (barības vielu noteces un augsnes erozijas ierobežošana) un 
oglekļa piesaiste. MEP shēmas var darboties starp zemes apsaimniekotājiem vai 
lauksaimniekiem un sabiedriskām organizācijām (piemēram, pašvaldības ūdensapgādes 
uzņēmumiem) vai privātiem uzņēmumiem (piemēram, alus darītavām), un tās var darboties 
vietējā, reģionālā, upju sateces baseina vai valsts mērogā. Piemēram, Ilgtspējīgas sateces 
pārvaldības programma (SCaMP – Sustainable Catchment Management Programme)6, ko 
izstrādāja Apvienotās Karalistes ūdens uzņēmums sadarbībā ar KPAB (RSBP – The Royal 
Society for the Protection of Birds), piemēro maksājumu par ekosistēmu pakalpojumiem, lai 
uzturētu ganības kalnu virsājos. Ūdens uzņēmums gūst labumu no uzlabotas ūdens 
kvalitātes, samazinot kūdras augsnes eroziju no dedzināšanas un pārmērīgas noganīšanas 
(sīkāku informāciju skatīt šī gadījuma izpētē E pielikumā). 

Pašlaik visā Eiropā darbojas brīvprātīgas un regulētas oglekļa tirdzniecības shēmas, kas 
nozīmē, ka, ja uzkrātais ogleklis tiks pārbaudīts, tam varētu būt ekonomiska un tirgojama 
vērtība (Worrall et al, 2009). Tas nozīmē, ka zemes apsaimniekošanai varētu kļūt pieejamas 
jaunas ienākumu plūsmas. ES dalībvalstīm patlaban ir jāņem vērā emisijas/piesaiste no 
zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) savos 
valstu oglekļa budžetos, kas, iespējams, ir stimuls stiprināt ar oglekli bagātu dzīvotņu 
aizsardzību. Zemie purvi un virsāji ar neskartām kūdras augsnēm varētu gūt labumu no 
oglekļa kompensācijas finansējuma. 

Natura 2000 lauksaimniecības zemes apsaimniekošanas atbalsta pasākumu izstrāde un 
īstenošana 

Šā dokumenta mērķis ir palīdzēt plānot, finansēt un īstenot atbalstu tām lauksaimniecības 
sistēmām un kopienām, no kurām ir atkarīgas galvenās Natura 2000 sugas un dzīvotnes. 
Galvenā uzmanība ir pievērsta KLP 1. un 2. pīlāra finansējuma galvenajam avotam ar 
ieteikumiem katram procesa posmam. Turpmāk ir apkopoti galvenie pasākumi un attiecīgie 
ieteikumi lauksaimniecības zemes apsaimniekošanai Natura 2000 teritorijā. 

                                                      
6 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx
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► Stratēģiskajai plānošanai ir izšķiroša nozīme, lai noteiktu Natura 2000 lauksaimniecības 
zemes saglabāšanas prioritātes un finansējuma vajadzības pirms 2014.-2020. gada 
plānošanas perioda sākuma. Tādēļ ir jānosaka skaidri stratēģiskie mērķi un prioritātes, lai 
saglabātu galvenās dzīvotnes un sugas, kas ir atkarīgas no Natura 2000 lauksaimniecības 
zemes. Par pamatu Natura 2000 finansēšanas prioritāšu integrēšanai ELFLA un citās 
finansēšanas programmās būtu jāizmanto prioritārais rīcības plāns (PRP). Tad būs 
nepieciešams savlaicīgi rīkoties, lai nodrošinātu, ka Natura 2000 mērķi un finansējuma 
vajadzības 2014.-2020. gadam no ELFLA un struktūrfondiem tiek iestrādātas juridiski 
saistošajā partnerattiecību nolīgumā starp dalībvalsti un Eiropas Komisiju. Ir svarīgi Natura 
2000 stratēģiskajā plānošanā nodrošināt sadarbību starp dabas aizsardzības un 
lauksaimniecības iestādēm un attiecīgajām ieinteresētajām personām. 
 

► Natura 2000 lauksaimniecības zemes un lauksaimniecības sistēmu apzināšana un 
sadarbība ar lauksaimniekiem ir svarīgi procesa posmi. Tam nepieciešams novērtēt Natura 
2000 lauksaimniecības zemes pašreizējo stāvokli, Natura 2000 lauksaimniecības sistēmu 
ekonomisko dzīvotspēju un galveno slodzi un izmaiņu veicinātājus zemes apsaimniekošanā 
vai izmantošanā. Ir svarīgi iesaistīt lauksaimniekus un vietējās kopienas šajā informācijas 
vākšanas procesā un attīstīt partnerības pieeju, kas viņus pilnībā iesaista atbalsta pasākumu 
izstrādē, īstenošanā un uzraudzībā viņu lauksaimniecības sistēmām un lauku ekonomikai. 

► Nodrošināt atbilstību KLP atbalstam un noteikt atsauces līmeni, kopīgi un cieši 
sadarbojoties vides aizsardzības un lauksaimniecības iestādēm. Ir svarīgi nodrošināt, ka 
noteiktā Natura 2000 lauksaimniecības zeme tiek klasificēta kā daļa no lauksaimniecības 
platības un ja tā atbilst atbilstības nosacījumiem, to reģistrē zemesgabalu identifikācijas 
sistēmā un integrētajā administrēšanas un kontroles sistēmā.  

Izmantojot KLP regulās lauksaimniecības pārvaldības iestādēm pieejamo elastību, ir 
jānodrošina, ka Natura 2000 lauksaimnieki, kas izmanto šo zemi, ir tiesīgi saņemt gan KLP 1. 
pīlāra, gan 2. pīlāra atbalstu. Tiesiskajā regulējumā noteiktajās robežās lauksaimniecības 
zemes/darbības atbilstības noteikumus var noteikt, lai tie atbilstu bioloģiski vērtīgas un/vai 
Natura 2000 lauksaimniecības zemes īpašībām. Svarīgi ir arī nodrošināt, ka lauksaimnieki 
skaidri un saprotami nošķir a) tiesiskos pienākumus, ko lauksaimniekiem uzliek valsts vai 
reģionālie tiesību akti, kas saistīti ar Natura 2000 īstenošanu, kuriem būtu jāveido ar Putnu 
direktīvu un Dzīvotņu direktīvu saistītās savstarpējās atbilstības obligātās apsaimniekošanas 
prasības (OAP), un b) citus valsts vai reģionālos tiesību aktus. 

► Lai izstrādātu un virzītu saskaņotas KLP atbalsta paketes Natura 2000 saimniecībām, ir 
jāpieņem iekļaujoša partnerības pieeja, pilnībā iesaistot mērķa lauksaimniekus un 
izmantojot viņu ekspertu zināšanas par saimniecībām un dzīvotņu apsaimniekošanu. 
Saskanīgas, integrētas atbalsta paketes no abiem KLP pīlāriem var izstrādāt, lai risinātu 
Natura 2000 lauksaimniecības sistēmu specifiskās vajadzības, kā arī galvenās dzīvotnes un 
sugas, kas ir atkarīgas no lauksaimnieciskās apsaimniekošanas. No 1. pīlāra ir pieejami 
vairāku veidu ienākumu atbalsta maksājumi, un ELFLA jaunā struktūra ievērojami atvieglo 
saskaņotas LAP atbalsta paketes izstrādi 2014.-2020. gada plānošanas periodā. 

Ekstensīvās lauksaimniecības sistēmām, kas nodrošina Natura 2000 dzīvotnes, ir jābūt 
ekonomiski un sociāli dzīvotspējīgām, un tas ir atkarīgs no lauku saimniecībām, kas saņem 
atbilstošus un uzticamus KLP ieņēmumu atbalsta maksājumus un spēju veidošanas atbalstu, 
kā arī no maksājumiem, kas var apmierināt konkrētu dzīvotņu un sugu specifiskās 
apsaimniekošanas vajadzības.  
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Projektēšanas procesā holistiski jāapskata šo saimniecību vajadzības, lai izveidotu saskaņotu 
atbalsta paketi, kuras mērķis ir vispirms nodrošināt lauksaimniecības sistēmu un tās 
ekonomisko dzīvotspēju, pēc tam radīt stimulus visaptverošai dzīvotņu un sugu 
apsaimniekošanai. Šo vajadzību apmierināšanai iespējamo pasākumu klāsts ir atspoguļots 
turpmākajā tabulā, un katrs no šiem pasākumiem ir sīki aprakstīts šajās vadlīnijās, kurās 
sniegti arī attiecīgi praktiski piemēri no dažādām ES valstīm.  

Pasākumu izvēle ir diezgan plaša un būs atkarīga no stratēģiskajiem mērķiem, Natura 2000 
lauksaimniecības sistēmu īpatnībām, draudiem, ar ko tās saskaras, un iespējām, kas 
pieejamas lauku ekonomikā. 

Pieejamā finansējuma rentablu izmantošanu veic, izstrādājot un izvēloties atbalstu pēc 
iespējas tuvāk lauksaimniecības un dzīvotņu prasībām atbilstošā telpiskā mērogā. Ir svarīgi 
nodrošināt, lai mazie lauksaimnieki varētu viegli saņemt atbilstīgu atbalstu no abiem KLP 
pīlāriem. Ir jāapsver iespējas izmantot grupu un sadarbības pieejas, jo īpaši tad, ja ir 
iesaistītas vairākas mazas saimniecības, un veicināt augšupēju (“bottom-up”) piegādi, 
piemēram, Leader pieeju.  
 

Ir svarīgi arī nodrošināt, ka maksājumu likmes apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi (ADI), 
Natura 2000 un agrovides un klimata pasākumiem atspoguļo apsaimniekošanas pilnās 
izmaksas, jo īpaši, ja ir maz ienākumu vai to vispār nav, un izmanto iespēju šiem aprēķiniem 
pievienot darījumu izmaksas, ja tādas ir pieejamas. 
 

Tematiskās LAP apakšprogrammas iespējas kalnu saimniecībām un mazajām lauku 
saimniecībām varētu izmantot, lai izstrādātu konkrētus Natura 2000 risinājumus ar augstāku 
atbalsta līmeni. 

KLP atbalsta pasākumi Natura 2000 lauksaimniecības sistēmām un apsaimniekošanai 
(treknrakstā norādītie pasākumi dalībvalstīm ir obligāti) 

Mērķis  1. pīlārs 2. pīlārs 

Nodrošināt lauksaimniecības 
turpināšanos 

- Pamatmaksājuma shēma, 
vienotā platībmaksājuma 
shēma  

- Zaļās saimniekošanas 
maksājums  

- Maksājumi apgabalos, kuros ir 
dabas ierobežojumi (ADI)  

- Brīvprātīgie saistītie maksājumi  

- Vai kā alternatīva visiem 
tiešajiem maksājumiem 
saskaņā ar 1. pīlāru - mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma  

- ADI kompensācijas maksājums 

Atbalstīt ekstensīvās 
lauksaimniecības sistēmas  

- ADI maksājums 
- Saistītie maksājumi 

- ADI kompensācijas maksājums 
- Bioloģiskā lauksaimniecība  

Palielināt kapacitāti un 
pievienoto vērtību  

- Maksājumu shēma jaunajiem 
lauksaimniekiem 

- Konsultāciju pakalpojumi 
- Zināšanu un informācijas nodošana 
- Materiālie ieguldījumi 
- Lauku saimniecību un uzņēmumu 

attīstība 
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- Ražotāju grupu izveide 
- Lauksaimniecības produktu kvalitātes 

shēmas 
- Pamatpakalpojumi (Natura 

2000/bioloģiski vērtīgu teritoriju 
apsaimniekošanas plānu izstrāde) 

Natura 2000 dzīvotņu un sugu 
aizsardzības pārvaldība 

 - Agrovide un klimats 
- Neienesīgi ieguldījumi 
- Natura 2000 maksājumi 
- dzīvnieku labturības maksājumus; 
- Meža ugunsgrēku novēršana un 

lauksaimniecības potenciāla 
atjaunošana  

 

► Finanšu, tehnisko, konsultatīvo un administratīvo resursu nodrošināšana īstenošanai. 
Ilgtermiņa atbalstam jābūt pieejamiem pietiekamiem finanšu un citiem resursiem, tostarp 
apmācītam konsultatīvajam un maksājumu aģentūras personālam, kam ir tehniskās 
zināšanas, kas vajadzīgas Natura 2000 zemes apsaimniekošanai. 

LAP finansējumam jābūt ilgstošam, ja tas vispār ir iespējams, jo finansējuma trūkums mazina 
lauksaimnieku un zemes īpašnieku paļāvību un attur no ilgtermiņa pasākumu īstenošanas 
(piemēram, dzīvotņu atjaunošana). Ir svarīgi nodrošināt finansējumu ne tikai maksājumiem 
lauksaimniekiem, bet arī segt visas piegādes un atbalsta izmaksas, piemēram, konsultāciju 
pakalpojumus, apmācību un prasmju apguvi, Natura 2000 un BV teritoriju apsaimniekošanas 
plānu sagatavošanu un grupu koordinēšanu.  

Konsultācijas un informācija būtu jāsniedz no lauksaimniekam uzticamiem avotiem, un 
vienmēr būtu jāiekļauj ieteikumi par dabas aizsardzību ar ieteikumiem, kā to var iekļaut 
lauksaimniecības sistēmā. Būtu jānodrošina arī finansējums, lai uzraudzītu 
apsaimniekošanas darbību ietekmi saimniecību līmenī. 

► Uzraudzība, novērtēšana un pārbaude ir būtiska, lai novērtētu pasākumu efektivitāti un 
lietderību mērķu sasniegšanā un ļautu laika gaitā pielāgot un pilnveidot shēmas un 
apsaimniekošanas praksi. Izmantojot Kopējo Monitoringa un novērtēšanas programmu, ir 
izveidots īpašu rādītāju kopums attiecībā uz KLP kopumā un jo īpaši lauku attīstības politiku. 
Tie ietver kopīgus konteksta rādītājus attiecībā uz Natura 2000 teritorijām, lauksaimniecības 
dzīvotņu aizsardzības statusu un BV lauksaimniecību, kas jāpiemēro visās dalībvalstīs. 
Vadošās iestādes var ieviest arī papildu rādītājus, kas ir būtiski to valsts/reģionālajai 
situācijai. 

Uzraudzībai vajadzētu ļaut novērtēt pasākumu ieviešanu un aptvērumu, iespējamās grūtības 
un ierobežojumus to īstenošanā, kā arī to ietekmi attiecībā uz izvirzītajiem aizsardzības 
mērķiem. Ir svarīgi izstrādāt uzraudzības shēmas, ko var piemērot arī lauku saimniecību 
līmenī, izmantojot piemērotus rādītājus, kurus var viegli pārbaudīt. Lauksaimnieku 
iesaistīšana regulārā to rezultātu uzraudzībā, kas sasniegti, īstenojot vajadzīgos pasākumus, 
ir izrādījusies ļoti efektīva un ir veids, kā uzlabot viņu līdzdalību shēmu īstenošanā. Plašāka 
sabiedrības informēšana arī ir ļoti svarīga, lai radītu pozitīvu priekšstatu par mērķa sugām un 
dzīvotnēm un atzītu tos, kuri cenšas tos aizsargāt. 
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Ja Natura 2000 apsaimniekošanas shēmas tiek ieviestas pirmo reizi, neliela apjoma 
izmēģinājumu pārbaude un novērtēšana var uzlabot to efektivitāti, pieņemšanu un 
īstenošanu. 

Nobeiguma piezīmes 

Lauksaimnieki, kas veicina galveno dzīvotņu un sugu piemērotu pārvaldību, kas atkarīga no 
lauksaimniecības prakses, bieži saimnieko grūtos apstākļos un ir ārkārtīgi neaizsargāti pret 
ekonomisko spiedienu, kas viņus var likt atteikties no tradicionālās lauksaimniecības 
sistēmām.  

Pastāv finansējuma iespējas, lai atbalstītu visu saimniecības ekonomisko dzīvotspēju un 
veicinātu to pasākumu īstenošanu, kas vajadzīgi Kopienas nozīmes lauksaimniecības 
dzīvotņu un sugu saglabāšanai un Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanai. 

Dalībvalstis var vislabāk izmantot šīs iespējas, lai izveidotu integrētu atbalsta paketi Natura 
2000 lauksaimniekiem, kas nodrošina ekstensīvās lauksaimniecības sistēmas ekonomisko 
dzīvotspēju, no kuras ir atkarīga labvēlīgā pārvaldība, un arī pievēršas īpašai 
apsaimniekošanas praksei, kas vajadzīga, lai saglabātu galvenās dzīvotnes un sugas. 

Pārskatītā KLP laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam sniedz dalībvalstīm jaunu iespēju 
izstrādāt saskaņotas atbalsta paketes īpaši Natura 2000 lauksaimniekiem. Tiem būtu 
jāapvieno pasākumi no abiem KLP pīlāriem ar mērķi atbalstīt ekstensīvās lauksaimniecības 
sistēmu turpināšanos, palīdzot lauksaimniekiem pievienot produkcijas vērtību un apbalvojot 
viņus par Natura 2000 teritoriju, dzīvotņu un sugu pārvaldību. 
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VADLĪNIJU MĒRĶIS 

• Kam ir paredzētas šīs vadlīnijas? 

Šīs vadlīnijas ir sagatavotas, lai palīdzētu dalībvalstu pārvaldes iestādēm un galvenajām 
ieinteresēto personu grupām, kas ir atbildīgas par lauksaimniecību un dabas aizsardzību, 
izstrādāt un veicināt lauksaimniecības sistēmas un praksi Natura 2000 teritorijās, kas 
palīdzēs saglabāt un uzlabot reto un apdraudēto dzīvotņu un ES nozīmes sugu aizsardzības 
statusu.  

Vadlīnijas ir sagatavotas aktīvā dialogā ar attiecīgajām ieinteresētajām personām 
(lauksaimniecības un vides aizsardzības iestādēm, lauksaimnieku organizācijām, vides NVO), 
lai rastu veidus, kā veicināt integrētāku pieeju lauksaimniecības zemes pārvaldībai Natura 
2000 teritorijās un jo īpaši stiprināt partnerības pieeju. 

Tās sniedz pārskatu par galvenajiem jautājumiem, kas jāņem vērā attiecībā uz saistību starp 
lauksaimniecību un Natura 2000, un piedāvā virkni praktisku ideju, piemēru un ieteikumu 
par lauksaimniecības zemes apsaimniekošanu Natura 2000 teritorijās, balstoties uz labas 
prakses pieredzi no visas ES.  

Tiek sniegtas dažādas pieejas attiecībā uz atbilstošu pasākumu izstrādi, koordinēšanu un 
īstenošanu ES nozīmes dzīvotņu un sugu saglabāšanai, izmantojot dažāda veida 
lauksaimniecības sistēmas un praksi. Šajā sakarā īpaša uzmanība tiek pievērsta Natura 2000 
pārvaldības pasākumu integrācijai Lauku attīstības programmās. 

Dokumenta mērķis ir sniegt noderīgu konsultāciju un ideju avotu dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām. Tas atspoguļo tikai Eiropas Komisijas viedokli un nav juridiski 
saistošs. Dzīvotņu un Putnu direktīvas ir ietvertas subsidiaritātes principā, un dalībvalstīm ir 
jānosaka pasākumi, kas jāveic, lai apsaimniekotu to Natura 2000 teritorijas saskaņā ar 
Dzīvotņu direktīvas 6. panta 1. un 2. punktu.   

Tāpēc vadlīnijas nav paredzētas kā priekšraksti, bet drīzāk to mērķis ir piedāvāt noderīgu 
informācijas un ieteikumu avotu, lai palīdzētu dalībvalstīm īstenot savas saistības saskaņā ar 
Dzīvotņu un Putnu direktīvām.  

• Kādām iestādēm ir paredzētas šīs vadlīnijas? 

Vadlīnijas galvenokārt ir adresētas iestādēm, kas nodarbojas ar kopējo lauksaimniecības 
politiku (KLP) (jo īpaši tām, kas izstrādā lauku attīstības programmas (LAP) un atbalsta to 
īstenošanu), un tām iestādēm, kas nodarbojas ar Dzīvotņu un Putnu direktīvu īstenošanu.  

Aizsardzības iestādes un Natura 2000 apsaimniekotāji atradīs būtisku informāciju un 
norādījumus par galveno lauksaimniecības zemes dzīvotņu un sugu apsaimniekošanu un par 
galveno pieejamo instrumentu izmantošanu, lai atbalstītu to saglabāšanu, inter alia, saskaņā 
ar LAP. 
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Lauksaimniecības iestādes un LAP pārvaldnieki atradīs vispusīgu pārskatu par pienākumiem, 
kas izriet no ES Dzīvotņu un Putnu direktīvām, un to būtiskumu un nozīmi lauksaimniecības 
nozarē. Tās arī atradīs daudz praktisku ieteikumu un ideju par to, kā izstrādāt un veicināt 
atbilstošus lauksaimniecības pasākumus un programmas, kas veicina Natura 2000 teritoriju 
saglabāšanu dažādos sociālos, ekonomiskajos un fiziskajos vai ģeogrāfiskajos apstākļos. 

Turklāt norādījumi var būt noderīgi lauksaimniecības organizācijām un zemes 
apsaimniekotājiem, kas ir iesaistīti lauksaimniecības zemes praktiskā apsaimniekošanā 
Natura 2000 teritorijās. 

• Ko jūs varat atrast šajā dokumentā? 

1. nodaļā izklāstīts vispārējais politikas konteksts un sniegts īss ievads Natura 2000 tīklam un 
ES politiskajām saistībām apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos Eiropā. 

2. nodaļā ir izskaidrota lauksaimniecības nozīme uz ES nozīmes dzīvotnēm un sugām un 
norādīts, kuras Natura 2000 dzīvotnes un sugas ir saistītas ar īpašām lauksaimniecības 
sistēmām un praksi un kā lauksaimniecības pārvaldība ietekmē to saglabāšanu. Tajā sniegts 
arī pārskats par galveno spiedienu un draudiem šīm dzīvotnēm un sugām.  

3. nodaļā sniegts pārskats par Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanas prasībām 
lauksaimniecības zemes kontekstā. Tajā ir izskaidroti galvenie jēdzieni, piemēram, 
aizsardzības mērķu noteikšana, aizsardzības pasākumu noteikšana un “labvēlīga aizsardzības 
statusa” (LAS) sasniegšana. Tajā ir izklāstītas arī dažādas finansējuma iespējas Natura 2000 
teritorijām lauksaimniecības zemēs. 
 
4. nodaļā aprakstītas galvenās lauksaimniecības sistēmas un prakse, kas nepieciešama, lai 
atjaunotu un uzturētu Natura 2000 lauksaimniecības zemes dzīvotnes un sugas labvēlīgā 
aizsardzības statusā. 

5. nodaļā ir aprakstīti politikas instrumenti un fondi, ko var izmantot, lai uzturētu un no 
jauna ieviestu atbilstošas lauksaimniecības sistēmas un praksi Natura 2000 ietvaros. Šajā 
nodaļā aplūkots arī uz tirgu balstītas pieejas potenciāls Natura 2000 pārvaldības atbalstam. 

6. nodaļā sniegti norādījumi pakāpeniskai dažādu KLP pasākumu kopumu izstrādei, lai 
atbalstītu Natura 2000 pārvaldību lauksaimniecības zemēs. Ir iekļauti reāli piemēri no visām 
ES valstīm, lai ilustrētu, kā ieteikumi var tikt un tiek īstenoti praksē. 
 
Pielikumi: 

A pielikumā aprakstīti galvenie Kopienas nozīmes dzīvotņu veidi, kas ir atkarīgi no 
lauksaimniecības, un atkarības pakāpe katram no tiem, kā arī to izplatība, kopējais apjoms, 
dzīvotņu proporcija Natura 2000 ietvaros un to pašreizējais aizsardzības statuss. 

B pielikumā ir uzskaitītas galvenās ar lauksaimniecības zemēm saistītās Kopienas nozīmes 
sugas. Tajā identificēts dzīvotņu lietojums lauksaimniecības kontekstā, to prioritārais statuss 
un pašreizējais aizsardzības statuss.  
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C pielikumā norādīta Kopienas nozīmes lauksaimniecības zemes dzīvotņu platība tajās 
dalībvalstīs, kurās ir 10% vai vairāk no dzīvotnes kopējās platības jebkurā attiecīgajā 
bioģeogrāfiskajā reģionā. Mērķis ir izcelt dalībvalstīm dzīvotnes, par kurām tām ir īpaša 
atbildība. 

D pielikumā sniegti piemēri katra I pielikumā minētā ar lauksaimniecību saistītā galvenās 
dzīvotnes veida apsaimniekošanai. Ieteikumi nav priekšraksti, un apsaimniekošana ir 
jāpielāgo valsts un vietējiem apstākļiem un mērķiem, izmantojot labākās pieejamās vietējās 
zināšanas.  

E pielikumā sniegti 27 gadījumu pētījumi par dažādām pieejām, kas izmantotas 
lauksaimniecības zemes apsaimniekošanai tādā veidā, kas veicina Kopienas nozīmes 
dzīvotņu un sugu saglabāšanu dažādās dalībvalstīs. 



 

 4 

 

1. IEVADS 
 
1.1. Lauksaimniecība gadu gaitā  

Eiropas daudzveidīgā lauksaimniecības prakse ir būtiski ietekmējusi mūsu lauku ainavu, 
radot sarežģītu daļēji dabisku dzīvotņu sajaukumu, kas ir tik raksturīgs mūsdienu ainavai. Tā 
ir daļa no tā, kas Eiropas lauku apvidu padara īpašu gan no kultūras, gan no bioloģiskās 
daudzveidības viedokļa. Pašlaik aptuveni puse ES teritorijas ir lauksaimniecības zeme, un 
lauksaimniecība joprojām ir galvenā saimnieciskā darbība lielākajā daļā lauku teritoriju. Tas 
uztur laukus dzīvotspējīgus, un tam ir būtiska loma vietējās ekonomikas atbalstīšanā.   
 
Protams, lauksaimniecība gadu gaitā ir piedzīvojusi lielas pārmaiņas. Sākot ar 1950. gadu, 
lauksaimnieki tika mudināti pastiprināt un modernizēt savu lauksaimniecības praksi, kur vien 
tas ir iespējams, lai palielinātu ražu un uzlabotu efektivitāti. Tika ieviestas monokultūras, 
paplašināti lauki un lopkopības saimniecības un lietoti pesticīdi un minerālmēsli. Tā rezultātā 
ievērojama daļa no plašajām lauksaimniecības zemēm pēdējo 60 gadu laikā ir izzudusi vai 
pārveidota. 
 
Tomēr ne visās lauksaimniecības zemēs varēja notikt intensifikācijas un mehanizācijas 
process. Daudzviet ES vietējais reljefs nepieļauj tik intensīvu praksi. Nogāzes var būt pārāk 
stāvas, augsne pārāk nabadzīga, teritorija pārāk nomaļa utt. Arī vietējo saimniecību 
struktūra un zemes sadalījuma paradumi apgrūtina šādu nozīmīgu lauksaimniecības 
pārmaiņu ieviešanu.  
 
Tā rezultātā mūsdienās ievērojamā ES daļā lauksaimniecība joprojām tiek veikta ekstensīvā 
veidā, kas ir labi pielāgots vietējiem apstākļiem. Parasti tās ir vietējo sīkzemnieku, nevis lielo 
lauksaimniecības uzņēmumu rokās. Taču viņi nebūt nav mazākumā. Sīkzemnieki un 
ekstensīvi lauksaimniecības uzņēmumi joprojām veido ievērojamu daļu no 14 miljoniem 
Eiropas Savienības lauksaimnieku.  
 
Lai gan šīs lauksaimniecības sistēmas nav tik produktīvas kā mūsdienu lielās saimniecības, 
tās tomēr ir būtiska Eiropas lauku apvidu sociālās un ekonomiskās struktūras sastāvdaļa, un 
tāpēc tām ir būtiska nozīme, lai Eiropas Savienībā darbotos sociāli, ekonomiski un ekoloģiski. 
Tās ir būtisks vietējās nodarbinātības un ienākumu avots, novēršot lauku iedzīvotāju skaita 
samazināšanos un palīdzot saglabāt lauku kopienu dzīvotspēju. Tie ir svarīgs pārtikas un 
produkcijas avots daudziem attāliem lauku rajoniem. Tām ir liela loma Eiropas bagātīgās un 
daudzveidīgās bioloģiskās daudzveidības uzturēšanā. 
 
Tomēr, neraugoties uz to sociālekonomisko nozīmi, ekstensīvi apsaimniekotu 
lauksaimniecības uzņēmumu dzīvotspēja gadu gaitā ir kļuvusi arvien nestabilāka. Daudzās ES 
daļās lauksaimnieki ir bijuši spiesti pamest savu zemi un doties meklēt alternatīvus 
ienākumu avotus citur, radot postošas sociālas un ekonomiskas sekas attiecīgajiem lauku 
rajoniem. Pēdējās desmitgadēs būtiskus ES apgabalus ir ietekmējusi atteikšanās no 
lauksaimniecības. Ir arī pamatotas prognozes, ka lauksaimniecības zemes pamešana Eiropā, 
jo īpaši ekstensīvi ganītās teritorijās, turpināsies nākamajās desmitgadēs.  
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Zemes pamešana zināmā mērā tiek mazināta ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), kas 
atbalsta videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi un lauku kopienas mazražīgās vai mazāk 
produktīvās lauksaimniecības teritorijās, kā arī prasa, lai zemes īpašnieki saglabātu 
lauksaimniecības zemē “labus lauksaimniecības un vides apstākļus”, lai saņemtu KLP 
maksājumus. 
 
1.2. Kopējās lauksaimniecības politikas reformas  

Ir svarīgi, lai sabiedrība pienācīgi atzītu lauksaimniekus, kuri apsaimnieko savu zemi veidā, 
kas ir savietojams ar dabisko vidi un to atbalsta. Kā parādīts iepriekš, tiem ir ne tikai būtiska 
nozīme Eiropas lauku apvidu sociāli ekonomiskās struktūras un vides kvalitātes saglabāšanā, 
bet tie arī sniedz sabiedrībai plašu sabiedriskos labumu vides jomā un pakalpojumu klāstu. 
 
Šī svarīgā loma būtu pienācīgi jāatspoguļo un jāatbalsta ar atbilstīgām politikas saistībām 
visos administratīvajos līmeņos. Šajā ziņā galvenā nozīme ir arī kopējai lauksaimniecības 
politikai (KLP). Gadu gaitā secīgās reformās arvien vairāk tiek atzīts, cik svarīgi ir sniegt 
atbalstu un stimulus šai svarīgajai lauksaimnieku kopienas nozarei, jo īpaši ar lauku attīstības 
pasākumu nostiprināšanu saskaņā ar 2. pīlāru. Tā mērķis cita starpā ir palīdzēt 
lauksaimniekiem, kas dzīvo un strādā sarežģītos lauksaimnieciskajos apstākļos, saglabāt 
ekonomisko dzīvotspēju un turpināt ražot ekoloģiski ilgtspējīgus produktus, kas atbilst 
dabiskajai videi.   
 
Turklāt lauksaimniecības subsīdiju nodalīšana no ražošanas un savstarpējās atbilstības 
noteikumu ieviešana saskaņā ar KLP ir devusi lauksaimniekiem iespēju vieglāk reaģēt uz 
tirgus apstākļiem, vienlaikus ievērojot vides pamatprasības. 
 
Tas nenozīmē, ka vispārējā tendence intensificēt un palielināt specializāciju un mehanizāciju 
mitēsies (jo īpaši jaunajās dalībvalstīs, kur lauksaimniecības struktūras un sistēmas turpina 
mainīties, reaģējot uz tirgus konjunktūru), bet mūsdienu sabiedrībā ir arī spēcīgs politiskais 
pieprasījums, jo īpaši, izmantojot valsts līdzekļus, likt lielāku uzsvaru uz to, ka lauksaimnieki 
ne tikai kā pārtikas ražotāji, bet arī kā mūsu lauku zemes uzturētāji nodrošina plašu 
ekosistēmas preču un pakalpojumu klāstu visas sabiedrības labā un aizsargā mūsu dabisko 
vidi.  
 
Šajā ziņā nedrīkst neņemt vērā to lauksaimnieku centrālo lomu, kuri apsaimnieko savu zemi 
videi nekaitīgā veidā un labi pielāgojas vietējiem apstākļiem, virzoties uz aizvien lielāku 
saimniecību efektivitāti un produktivitāti.  
 
1.3. ES un dalībvalstu saistības bioloģiskās daudzveidības jomā 

Lauksaimniecībai ir bijusi liela nozīme bioloģiskās daudzveidības veicināšanā, pateicoties 
gadsimtiem ilgajām lauksaimniecības tradīcijām, kā rezultātā visā ainavā ir izveidojusies 
sarežģīta daļēji dabisko dzīvotņu kombinācija. Tas savukārt ir piesaistījis plašu faunas un 
floras sugu klāstu. Dažas no tām ir plaši pazīstamas, piemēram, grieze (Crex crex) un baltais 
stārķis (Ciconia ciconia), bet neskaitāmas citas mazāk zināmas sugas, piemēram, tauriņš 
Maculinea nausithous un daudzas orhideju sugas, arī ir izveidojušas savas mājas šajās daļēji 
dabiskajās dzīvotnēs. 
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Šīs sugas tagad ir atkarīgas no vietēji pielāgotām ekstensīvās lauksaimniecības sistēmām un 
prakses to ilgstošai izdzīvošanai. Tomēr pēdējos 50 gados lauku saimniecību intensifikācijas 
un zemes pamešanas kombinācijas dēļ lauksaimniecības zemes bioloģiskā daudzveidība ir 
dramatiski samazinājusies. Mūsdienās palikuši tikai apmēram 15–25% no Eiropas kādreiz 
ekstensīvajām, bioloģiski vērtīgajām lauksaimniecības zemēm. Lauksaimniecības zemes 
putnu populācijas kopš 1980. gadiem arī ir samazinājušās par aptuveni 50%, bet kopš tā 
laika tās ir izlīdzinājušās, savukārt lauksaimniecības zemes tauriņu populācija kopš 1990. 
gada ir samazinājusies par 70%, un līdz šim nav vērojamas atjaunošanās pazīmes (Van Swaay 
et al 2010). 
 
Atzīstot satraucošo Eiropas bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, ES dalībvalstis ir 
pieņēmušas divus galvenos ES tiesību aktus – Dzīvotņu7 un Putnu8 direktīvu –, lai saglabātu 
Eiropas vērtīgākās sugas un dzīvotnes visā to dabiskajā areālā Eiropas Savienībā. Putnu 
direktīvas vispārējais mērķis ir saglabāt un atjaunot ES sastopamo dabisko savvaļas putnu 
sugu populācijas tādā līmenī, kas nodrošinās to izdzīvošanu ilgtermiņā. Dzīvotņu direktīvai ir 
līdzīgi mērķi kā Putnu direktīvai, taču tā attiecas uz sugām, kas nav putni, kā arī uz 
atsevišķiem dzīvotņu veidiem.  
 
Abas direktīvas neattiecas uz katru augu un dzīvnieku sugu ES (t.i., ne visu ES bioloģisko 
daudzveidību). Tā vietā tās pievēršas apakškopai ar apmēram 2000 (no aptuveni 100 000 vai 
vairāk Eiropā sastopamo sugu), kas ir tik reti sastopamas vai apdraudētas, ka tām steidzami 
vajadzīga aizsardzība, lai novērstu to izmiršanu. Tās bieži dēvē par Kopienas vai ES nozīmes 
sugām. 
 
Abas direktīvas paredz, ka dalībvalstīm ir jādara vairāk nekā tikai jānovērš turpmāka šo sugu 
un Kopienas nozīmes dzīvotņu veidu pasliktināšanās, tām ir arī jāievieš pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tie sasniedz labvēlīgu aizsardzības statusu visā to dabiskajā areālā ES. Tas, ka 
dzīvotne vai suga nav apdraudēta (t.i., nav pakļauta tiešai izmiršanai), vēl nenozīmē, ka tai ir 
labvēlīgs aizsardzības statuss.  
 
Šīs divas ES dabas aizsardzības direktīvas ir ES bioloģiskās daudzveidības politikas 
stūrakmeņi. 2012. gadā ES uzstādīja sev mērķi līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu un ekosistēmu pakalpojumu degradāciju Eiropas Savienībā un 
atjaunot tos, ciktāl reāli iespējams, vienlaikus palielinot ES ieguldījumu, lai novērstu 
bioloģiskās daudzveidības izzušanu visā pasaulē.   
 
Tas atspoguļo Eiropas valstu un valdību vadītāju stingro politisko apņemšanos un izvirza 
bioloģisko daudzveidību par ES politiskās darba kārtības prioritāti. ES pārskatītajā Bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijā9, kas pieņemta 2012. gadā, noteiktas sešas galvenās mērķa jomas, 
kurās jārīkojas, lai novērstu galveno ietekmi uz dabu un ekosistēmu pakalpojumiem Eiropas 

                                                      
7 Padomes Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību. 01.01.2007. konsolidētā versija. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
8 Padomes Direktīva 2009/147/EKpar savvaļas putnu aizsardzību, Direktīvas 79/409/EEK kodificētā versija. Pieejama 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:LV:PDF  
9ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas pilns teksts pieejams vietnē: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
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Savienībā. Viens no sešiem mērķiem ir palielināt lauksaimniecības un mežsaimniecības 
ieguldījumu bioloģiskajā daudzveidībā. 
 
ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam 

ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas līdz 2020. gadam mērķis ir apturēt visu to sugu un dzīvotņu 
stāvokļa pasliktināšanos, uz kurām attiecas ES dabas tiesību akti, un panākt būtisku un izmērāmu to 
stāvokļa uzlabošanos. Stratēģijas mērķis ir uzlabot integrāciju galvenajās nozarēs, jo īpaši ar mērķiem 
un rīcību, lai palielinātu lauksaimniecības, mežu un zivsaimniecības nozares pozitīvo ieguldījumu 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un ilgtspējīgā izmantošanā. Attiecībā uz lauksaimniecību 
pašreizējie KLP instrumenti palīdzēs sasniegt šo mērķi. Stratēģijas mērķis ir arī uzlabot savienojamību 
starp Natura 2000 teritorijām un plašākā vidē, attīstot “zaļo” infrastruktūru.  

1. mērķis 
Apturēt ES dabas aizsardzības tiesību aktu aptverto sugu un dzīvotņu stāvokļa pasliktināšanos un 
panākt to stāvokļa ievērojamu un izmērāmu uzlabošanos, lai līdz 2020. gadam sasniegtu to, 
salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju i) par 100% vairāk dzīvotņu novērtējumu un par 50% vairāk sugu 
novērtējumu, ko veic saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, liecina par labvēlīgu vai labāku aizsardzības 
stāvokli un ii) par 50% vairāk sugu novērtējumu, ko veic saskaņā ar Putnu direktīvu, liecina par drošu 
vai labāku stāvokli.  

2. mērķis 
Līdz 2020. gadam nodrošināt ekosistēmu un to pakalpojumu uzturēšanu un uzlabošanu, veidojot zaļo 
infrastruktūru un atjaunojot vismaz 15% degradēto ekosistēmu. 

3. mērķis 
A) Lauksaimniecība: Līdz 2020. gadam palielināt lauksaimniecības platības – zālājus, aramzemi un 
ilggadīgos stādījumus –, uz kurām attiecas ar bioloģisko daudzveidību saistīti KLP pasākumi, lai 
garantētu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un panāktu izmērāmu uzlabojumu to sugu un 
dzīvotņu aizsardzības statusu, kuras ir atkarīgas no lauksaimniecības vai kuras tā ietekmē, un 
ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājumā, salīdzinot ar ES 2010. gada pamatfaktu apkopojumu, 
tādējādi palīdzot veicināt ilgtspējīgu apsaimniekošanu 

Eiropas Komisija ir arī uzsvērusi, ka Natura 2000 aizsargājamo teritoriju efektīvai 
apsaimniekošanai un atjaunošanai ir būtiska nozīme, lai sasniegtu ES 2020. gada bioloģiskās 
daudzveidības mērķi. 
 
1.4. Natura 2000 tīkls  

Galvenais dabas aizsardzības direktīvu elements ir ES mēroga Natura 2000 tīkla izveide. To 
veido Kopienas nozīmes teritorijas (KNT) un īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (ĪADT), kas 
noteiktas saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, un īpaši aizsargājamās teritorijas (ĪAT), kas noteiktas 
saskaņā ar Putnu direktīvu (kopā sauktas par Natura 2000 teritorijām). Tālāk 3. nodaļā 
izskaidrots, kā šīs vietas apsaimniekot un aizsargāt.  

Līdz šim Natura 2000 tīklā ir iekļautas vairāk nekā 26 000 teritorijas. Kopā tās aptver 
aptuveni 18% no ES sauszemes platības, kā arī nozīmīgas jūras teritorijas. Bet Natura 2000 
nav stingru dabas rezervātu sistēma, tā pieņem atšķirīgu pieeju: tādu, kas pilnībā atzīst, ka 
cilvēki ir neatņemama dabas sastāvdaļa un ka tā vislabāk strādā, savstarpēji sadarbojoties. 
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1.5. Partnerība starp lauksaimniekiem un sabiedrību  

Lauksaimnieku nozīme Natura 2000 tīklā atspoguļojas tajā, ka lauksaimniecības zemes veido 
aptuveni 40% no Natura 2000 kopējās platības. Tā kā augsts bioloģiskās daudzveidības 
līmenis parasti sakrīt ar zemu lauksaimniecības produktivitāti, lielākā daļa Natura 2000 
lauksaimniecības zemes atrodas mazāk attīstītās lauksaimniecības teritorijās. Tipiski piemēri 
ir alpīnās pļavas un ganības, stepju līdzenumi, atklātie virsāji un mitrās pļavas.  
 
Dažās no šīm teritorijām esošās lauksaimniecības sistēmas un prakse jau ir savienojamas ar 
to sugu un dzīvotņu saglabāšanu, kurām teritorija ir noteikta kā Natura 2000, un uzsvars tiks 
likts uz to, lai rastu veidus, kā turpināt atbalstīt šo lauksaimniecības praksi un pienācīgi 
novērtēt iesaistītos lauksaimniekus. Citos gadījumos tradicionālā lauksaimniecības prakse 
var būt pamesta vai pārveidota citā lauksaimniecības veidā, kas ir mazāk piemērots dabai, 
un tādā gadījumā būs jāatrod veids, kā atjaunot saderīgas lauksaimniecības sistēmas vai 
pielāgot esošo praksi tā, lai tās varētu vēlreiz veicināt to Kopienas nozīmes dzīvotņu un sugu 
saglabāšanu, kurām šī teritorija ir noteikta.  
 
Tādēļ ir vajadzīga spēcīga partnerība starp attiecīgajiem lauksaimniekiem, valsts iestādēm, 
kas atbildīgas gan par lauksaimniecības un dabas politiku, gan pilsonisko sabiedrību kopumā. 
Šo vadlīniju mērķis ir parādīt, kā šo partnerību var izveidot, lai tā efektīvi darbotos visu labā. 
Tās sniedz pārskatu par galvenajiem jautājumiem, kas jāņem vērā attiecībā uz saistību starp 
lauksaimniecību un Natura 2000, un piedāvā virkni praktisku ideju, piemēru un ieteikumu 
par lauksaimniecības zemes apsaimniekošanu Natura 2000 teritorijās, balstoties uz labas 
prakses pieredzi no visas ES.  
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2. LAUKSAIMNIECĪBAS ZEME NATURA 2000 
TERITORIJĀS 

Ko jūs varat atrast šajā nodaļā? 
Šajā nodaļā sniegts pārskats par dažādu lauksaimniecības sistēmu un prakses nozīmi Natura 
2000 dzīvotņu un sugu saglabāšanā. Tajā ir aprakstīts lauksaimniecības zemes veids, kas ir 
iekļauts Natura 2000 tīklā, un identificētas dzīvotnes un sugas, kas aizsargātas saskaņā ar 
divām ES dabas aizsardzības direktīvām, kuras ir īpaši saistītas ar lauksaimniecības praksi. 
Nodaļā aplūkota galvenā ietekme un draudi lauksaimniecības kontekstā un tas, kā dažādi 
lauksaimniecības pārvaldības aspekti var ietekmēt teritoriju saglabāšanu. 
 
2.1. Kāda veida lauksaimniecības zeme ir iekļauta Natura 2000?  

Agroekosistēmas10 veido vidēji 38% no visas Natura 2000 tīkla platības Eiropas Savienībā 
(EEA, 2010), un Natura 2000 teritorijas aizņem 10,6% (jeb 22,2 miljoni ha) no kopējās 
lauksaimniecības zemes ES-27 (skatīt 2.1. attēlu). 

2.1. attēls. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvars Natura 2000 teritorijās 
Piezīme: LIZ procentuālās daļas Natura 2000 ietvaros aprēķina, izmantojot Corine Land Cover klases. 
Avots: European Commission, 2013a.  

 
Jāatzīmē, ka termins “lauksaimniecībā izmantojamā zeme” šajā kontekstā ir daudz plašāks 
nekā platība, kas citos kontekstos, piemēram, Kopienas lauku saimniecību struktūras 
apsekojumu un kultūru statistikā, klasificēta kā lauksaimniecībā izmantotā zeme11. 

                                                      
10 Šajā sadaļā “agroekosistēmas” ietver šādas CORINE Land Cover (CLC) klases: 

- Regulāri kultivēta zeme, kurā ietilpst neapūdeņota aramzeme (CLC 211. klase), pastāvīgi apūdeņota zeme (212), rīsu 
lauki (213), vīna dārzi (221), augļu koku un ogulāju stādījumi (222), olīvu birzis (223), ganības (231) viengadīgie 
kultūraugi, kas saistīti ar ilggadīgajiem kultūraugiem (241). 

- Jaukta kultivēta zeme: sarežģītas kultivēšanas modelis (242), lauksaimniecības zemes ar ievērojamām dabīgās 
veģetācijas teritorijām (243) un agromežsaimniecības platības (244). 

- Daļēji dabiskas platības ar iespējamu ekstensīvu lauksaimniecības praksi: dabiskās pļavas (321), tīreļi un virsāji (322), 
sklerofīlie augi (323). 
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Lielākā daļa lauksaimniecības zemes Natura 2000 teritorijā ir apsaimniekota ar ekstensīvām 
lauksaimniecības sistēmām, un tādēļ tās turpmāka pastāvēšana ir lielā mērā atkarīga no 
šādu lauksaimniecības sistēmu turpināšanas (skatīt 2.1. izcēlumu). Uzsvars tiek likts uz 
pozitīvu aizsardzības pasākumu veicināšanu lauksaimniecības sistēmās, kas ir ekoloģiski un 
ekonomiski ilgtspējīgas. Natura 2000 tīklā iekļautās zemas intensitātes lauksaimniecības 
sistēmas parasti ir attīstījušās laika gaitā, un lauku saimniecības struktūras un 
lauksaimniecības prakse ir cieši pielāgota vietējiem apstākļiem. Kopumā tie ietver:  

o lopkopības sistēmas, kurās lopbarības platībās galvenokārt ir daļēji dabiska veģetācija, 
ieskaitot ganības, virsājus un krūmājus;  

o zemas intensitātes aramzemes sistēmas (piemēram, nabadzīgās augsnēs, sausās, sāļās 
vai pārpurvotās vietās vai nomaļās vietās), bieži mijoties ar daļēji dabisku papuves 
veģetāciju;  

o zemas intensitātes ilggadīgās kultūras, piemēram, veci tradicionāli apsaimniekoti augļu 
dārzi un olīvu birzis; un  

o jauktas lauksaimniecības sistēmas ar laukaugiem un/vai ilggadīgām kultūrām ar 
mājlopiem. Šādas lauksaimniecības sistēmas ietver arī mozaīku ar lauksaimniecības 
zemēm ar zemas intensitātes lauksaimniecību un vērtīgiem ainavu elementiem, kas var 
atbalstīt lielu sugu bioloģisko daudzveidību.  

Natura 2000 tīklā bieži vērojamas zemas intensitātes lopu audzēšanas sistēmas, jo tajā ir 
lielas daļēji dabisko ganību un pļavu, virsāju un krūmāju teritorijas, kurās mīt daudzas 
Kopienas nozīmes augu un dzīvnieku sugas, un tās veido mūsu augstieņu, kalnu un citu 
teritoriju ainavu. Tādas sugas kā Tatru murkšķis (Marmota marmota latirostris) un retas 
tauriņu sugas (piemēram, Colias myrmidone un Erebia calcaria) sastopamas kalnu ganībās 
un ekstensīvi noganītās pļavās. 

Zemas intensitātes aramzemes sistēmas, piemēram, sausās graudaugu stepju zemes bieži 
tiek noteiktas par Natura 2000 teritorijām, jo tās atbalsta retas un ļoti apdraudētas 
aramzemes savvaļas augu sugas un zīdītājus, piemēram, Rumānijas kāmjus (Mesocricetus 
newtoni) un Eiropas susliku (Spermophilus citellus), un lielas dažu globāli apdraudētu putnu 
sugu populācijas daļas, tai skaitā lielo sīgu (Otis tarda) un stepes piekūnu (Falco naumanni). 
Šo aramzemes sistēmu papuves vai atmatas ir būtiska to dabas vērtības daļa, tāpat kā gan 
kultūru, gan papuves retā un neviendabīgā veģetācijas struktūra. 

Zemas intensitātes meža ganību sistēmas, kas apvieno aramzemes un lopkopības ganības ar 
kokiem, piemēram, dehesas (sklerofilie ganību meži) un montado (korķozolu un 
akmensozolu audzes), ir lauksaimniecības sistēmas ar unikālām īpašībām, kas atbalsta 

                                                                                                                                                                     
11Kopienas lauku saimniecību struktūras apsekojumos (LSSA) lauksaimniecībā izmantotā zeme (LIZ) ir kopējā platība, ko 
aizņem aramzeme, ilggadīgie zālāji, ilggadīgās kultūras un piemājas dārzi, ko izmanto saimniecībā, neatkarīgi no īpašuma 
veida vai no tā, vai to izmanto kā koplietošanas zemes daļu. LIZ neietver neizmantoto lauksaimniecības zemi, meža zemi un 
zemi, ko aizņem ēkas, lauku saimniecības, ceļi, dīķi utt. LIZ tiek definēta arī kultūru statistikas kontekstā (Padomes 1990. 
gada 26. marta Regula (EEK) Nr. 837/90 un Padomes 1993. gada 5. aprīļa Regula Nr. 959/93) attiecīgi kā 1) labības augu 
platība attiecībā uz katru labības augu grupu un katru graudaugu (kā noteikts pielikumos), kura raža pārsniedz 50 000 
tonnas gadā, un 2) aramzemes platības, ilggadīgie zālāji, ilggadīgās kultūras un citas LIZ daļas, izņemot aramzemi (audzē 
kultūras, kas nav labība). Ilggadīgie zālāji ietver arī LIZ daļas ārpus lauku saimniecībām. Pašlaik pastāv būtiskas atšķirības 
starp LIZ,kas balstīta uz lauku saimniecību struktūras apsekojumu, un kultūru statistiku, jo apsekojumos sniegtas dažādas 
definīcijas. 
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daudzas Kopienas nozīmes sugas, piemēram, Ibērijas smaragdķirzaka (Lacerta schreiberi) un 
Spānijas ērglis (Aquila adalberti). 

Natura 2000 teritorijās bieži sastopamas zemas intensitātes ilggadīgās kultūras, tostarp 
augļu un riekstu koku dārzi, olīvu birzis un vīna dārzi, jo to strukturālā bagātība, tostarp 
terašu, dzīvžogu, zālāju un citu daļēji dabisku veģetācijas elementu mozaīkas, nodrošina 
piemērotu dzīvotni daudzām sugām, kas sākotnēji tika saistītas ar atklātām meža un/vai 
akmeņainām dzīvotnēm. Tradicionālie augļu dārzi ir piemēroti plašam sugu diapazonam, 
kam nepieciešams dzīvotņu komplekss, piemēram, lielajam tritonam (Triturus cristatus), un 
saproksilofāgajiem kukaiņiem, kas atkarīgi no satrunējušas koksnes, piemēram, briežvabolei 
(Lucanus cervus). Uz ilggadīgām kultūrām var atrast daudzas putnu sugas, tostarp olīvu ķauķi 
(Hippolais olivetorum). Sikspārņi, piemēram, mazais pakavdegunis (Rhinolophus 
hipposideros), barojas tradicionālajos augļu dārzos. Zemas intensitātes ilggadīgās kultūras 
tiek vērtētas arī pēc to ainavas īpašībām un to kultūrvēsturiskajām asociācijām. 

Dažas Natura 2000 sugas ir sastopamas arī intensīvi apsaimniekotajās lauksaimniecības 
zemēs. Tās ietver dažas starptautiski nozīmīgas zosu un gulbju ziemošanas populācijas, tādas 
kā baltvaigu zosis (Branta leucopsis) un ziemeļu gulbji (Cygnus cygnus), kas ziemā ganās 
intensīvi apsaimniekotajos zālāju un labības laukos. Eiropas kāmis (Cricetus cricetus), kas ir 
uzskaitīts Dzīvotņu direktīvas IV pielikumā, un tādēļ nepieciešama stingra aizsardzība 
saskaņā ar 12. pantu, ir sastopams aramzemē, kur ir pieejami pietiekami pārtikas resursi un 
pietiekami daudz brīvas vietas rupjās lopbarības kultūrās un neapsētās lauku malās.  

2.1. izcēlums. Attiecība starp bioloģiski vērtīgu lauksaimniecības zemi un Natura 2000 

Bioloģiski vērtīgas lauksaimniecībā izmantojamās zemes koncepcija ir plaši izmantota visā Eiropā 
lauksaimniecības politikā. Bioloģiski vērtīgas lauksaimniecības zemes ir tās Eiropas teritorijas, kurās 
lauksaimniecība ir galvenais (parasti dominējošais) zemes izmantošanas veids un kurās šī 
lauksaimniecība atbalsta vai ir saistīta ar lielu sugu un dzīvotņu daudzveidību vai Eiropas un/vai valsts 
un/vai reģionālu dabas aizsardzības problēmu esamību (Beaufoy & Cooper, 2008; Cooper et al, 2007; 
Oppermann et al, 2012). Šajā definīcijā ir noteikti trīs BV lauksaimniecības zemes veidi: 
• 1. veids: Lauksaimniecības zeme ar lielu daļēji dabiskās veģetācijas īpatsvaru 
• 2. veids: Lauksaimniecības zeme ar zemas intensitātes lauksaimniecības un dabisku un 

strukturālu elementu mozaīku, piemēram, lauku robežas, dzīvžogi, akmens sienas, meža zemes 
vai krūmāju laukumi, mazas upes u.c. 

• 3. veids: Lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas atbalsta retas sugas vai lielu Eiropas vai 
pasaules populāciju daļu.  

Praksē pastāv ievērojama pārklāšanās starp BV lauksaimniecības zemes platībām un 
lauksaimniecības zemēm Natura 2000 teritorijā, jo BV 3. tips ir identificēts, izmantojot informāciju no 
Natura 2000 tīkla, kā arī no nozīmīgiem putnu areāliem, galvenajām tauriņu teritorijām un citām 
piemērotām valstu bioloģiskās daudzveidības datu kopām (sīkāku informāciju skatīt Paracchini et al 
2008). 
Tomēr abi jēdzieni ir skaidri atšķirami viens no otra. BV lauksaimniecības zeme ir plašs jēdziens, kas 
aptver visu bioloģisko daudzveidību, un tam nav juridiska spēka. Savukārt Natura 2000 teritorijām ir 
saistoši ES tiesību akti. Lauksaimniecības zemes ir iekļautas Natura 2000 tikai tad, ja tām ir būtiska 
nozīme attiecībā uz vienu vai vairākām ES aizsargājamām sugām un dzīvotnēm saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu vai Putnu direktīvu (t.i., ne visas teritorijas, kurās ir sastopamas sugas un dzīvotnes, ir 
iekļautas Natura 2000 – skatīt 3. nodaļu). Kad tās ir iekļautas Natura 2000, dalībvalstīm ir juridisks 
pienākums pārvaldīt šīs teritorijas tā, lai nodrošinātu to sugu un dzīvotņu veidu saglabāšanu, kuriem 
tā ir noteikta. 
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Atlantijas sālslauks ar Limonium spp.  
(Foto autors: Dr J.P. Doody) 

Sīkāku informāciju par lauksaimniecības sistēmām un dzīvotņu un sugu apsaimniekošanu 
skatīt 4. nodaļā. 
 
2.2. Uz kurām Kopienas nozīmes dzīvotnēm un sugām tas attiecas?  

Daudzas Natura 2000 Kopienas nozīmes dzīvotnes un sugas, kas ir aizsargātas saskaņā ar 
Dzīvotņu un Putnu direktīvām, ir atkarīgas no lauksaimniecības prakses vai ir ar to saistītas 
(skatīt 2.1. tabulu). Tādēļ tām šajā rokasgrāmatā ir pievērsta īpaša uzmanība, un ērtākai 
atsaucei tās vienkārši dēvē par “galvenajām lauksaimniecības zemes dzīvotnēm” un 
“galvenajām lauksaimniecības zemes sugām”.  
 
Jāatzīmē, ka saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu Natura 2000 ir iekļautas tikai vissvarīgākās šo 
dzīvotņu tipu un sugu pamatteritorijas, nevis visas teritorijas, kur tās atrodas. Kā redzams 
2.1. tabulā, dažu dzīvotņu veidu kopējā platība, ko aizsargā Natura 2000 tīkls, ir tikai 20-30%. 

2.2.1. Kopienas nozīmes galvenās lauksaimniecības zemes dzīvotnes 

Dzīvotņu direktīvas I pielikumā uzskaitīti 58 dzīvotņu veidi (no kuriem 23 ir prioritāri 
dzīvotņu veidi12), kurus uzskata par galvenajām lauksaimniecības zemes dzīvotnēm, jo tie ir 
atkarīgi no ekstensīvās lauksaimniecības prakses vai saistīti ar to. Tie ietilpst astoņās plašās 
dzīvotņu grupās (Eiropas Komisija, 2013b). Tālāk ir sniegts īss apraksts. Sīkāka informācija 
par katru dzīvotnes veidu ir iekļauta A pielikumā. 
 
Vairāk nekā trešdaļa no šīm dzīvotnēm (24) tiek uzskatīta par pilnībā atkarīgām no 
atbilstošas lauksaimniecības prakses (Halada et al, 2011). Tās ir dzīvotnes, kurās sugu sastāvs 
ir bijis pakļauts selekcijai daudzu gadu desmitu vai gadsimtu garumā un atbilst gan vietas 
apstākļiem, gan cilvēku veiktās apsaimniekošanas veidam un intensitātei. Gan šīs 
apsaimniekošanas pārtraukšana, gan būtiskas izmaiņas tās intensitātē izraisa (parasti 
neatgriezeniskas) izmaiņas dzīvotnes struktūrā un sugu sastāvā.  
 
Pārējās 34 dzīvotnes tiek uzskatītas par daļēji atkarīgām, jo apsaimniekošana vai nu pagarina 
dzīvotnes pastāvēšanu, novēršot sukcesiju, vai arī paplašina/uztur paplašinātu dzīvotnes 
izplatības teritoriju. Dažas dzīvotnes ir daļēji atkarīgas tikai no dažiem apakštipiem vai to 
sadalījuma. Daži reti primārie dzīvotņu veidi, kas sastopami visekstremālākajos klimatiskajos 
apstākļos, būtu jāaizsargā no jebkāda lauksaimnieciskā 
lietojuma.  
 
o Piekrastes un halofītu dzīvotnes 

Piekrastes sālslauki un sāļie purvi ap Atlantijas okeāna, 
Ziemeļjūras un boreālajā piekrastē bieži vien tiek 
tradicionāli ganīti, un, ja ganības pamestu, to stāvoklis 
pasliktinātos. Arī iekšzemes sālslauki un purvi tiek 
sezonāli ganīti.  
 

                                                      
12 Dzīvotņu direktīvā 72 I pielikuma dzīvotņu apakšgrupas ir noteiktas par prioritāriem dabisko dzīvotņu veidiem, jo tiem 
draud izzušana un tāpēc, ka Kopiena ir īpaši atbildīga par tiem, ņemot vērā to dabiskās izplatības areāla proporciju, kas 
atrodas ES. Tāpat II pielikuma sugu apakšgrupa tiek atzīta par prioritārām sugām, jo Kopiena par tām ir īpaši atbildīga. 
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Kaļķainās nostiprinātās kāpas Seftonas piekrastē 
(Foto autors: John Houston) 
 

 
Ziemeļatlantijas mitrie virsāji Ņūforestā, 
Anglijā (Foto autors: Steve Humble) 

 
Kadiķu krūmājs centrālajā Itālijā.  
(Foto autors: Foreste Casentinesi nacionālais 

parks) 

 
Sugām bagāti zālāji Čehijas Republikā  
(Foto autors: Krkas nacionālā parka administrācija) 

o Piekrastes smilšu kāpas un kontinentālās kāpas 
 

Nostiprinātās kāpu pļavas un krūmāji bieži vien ir 
atkarīgas no ekstensīvas ganīšanas, lai apturētu sukcesiju 
un saglabātu atvērtu dzīvotni. Piejūras pļava (machair) ir 
īpaša piekrastes smilšu ainava, ko gadsimtiem ilgi 
attīstījušas zemas intensitātes ganības un augseka. 
Iekšzemes kāpām un smilšainajiem virsājiem ar zāli un 
krūmiem ir nepieciešama plaša mēroga ganīšana vai 
pļaušana, kā arī neliela mēroga traucējumi, lai uzturētu 
zināmu traucējumu līmeni un saglabātu krūmājus. 
 
o Mērenā klimata joslas virsāji un krūmāji 
 

Sausie virsāji ir daļēji dabiskas dzīvotnes, kas iegūtas no 
meža zemēm ar ilgu ganīšanas un dedzināšanas vēsturi. 
Vēsturiski tās tika izmantotas kā pastāvīgas ganības 
jauktās lauksaimniecības sistēmās. Tās nodrošināja arī 
kurināmo, pakaišus mājlopiem, ziemas lopbarību, niedres 
un pat materiālus ceļu būvei. Arī mitrie virsāji dažreiz tiek 
plaši noganīti, bet ir ļoti jutīgi pret pārmērīgas 
noganīšanas radītiem bojājumiem. Alpu virsāji tradicionāli 
tiek sezonāli ganītas saskaņā ar vasaras ganību režīmu, kā 
arī ar savvaļas ganību sugām. Boreālajos virsājos ganās 
ziemeļbrieži. 
 
o Sklerofītu krūmāji (matorral) 
 

Sklerofītu krūmāju dzīvotnes atrodamas ap Vidusjūru. 
Daži dabiskās veģetācijas laukumi aizņem vietas ar 
ekstremāliem apstākļiem, un tie jāatstāj atsevišķi. Bet 
lielākoties tās ir sekundārās dzīvotnes, kas izveidojušās, 
iznīcinot ozolu mežus un vairākus gadsimtus ilgas atklātas 
ganības ar aitām un kazām un regulāru dedzināšanu. 
Piemēram, kadiķu krūmāju veidojumi virsājos vai 
kaļķainos zālājos ir plaši izplatīti gandrīz visos Eiropas 
reģionos, un, lai saglabātu tiem raksturīgo krūmāju un 
zālāju mozaīku, tie tiek plaši izmantoti ganībās. 

 
o Pilnīgi vai daļēji dabiskas pļavu audzes 
 

 Eiropas pļavām ir plašs tipu un apakštipu klāsts, sākot 
no ļoti sausām, reti veģetētām dabiskiem pļavām līdz 
aluviālām pļavām un mitrajām Molinia pļavām, un no 
Alpu pļavām līdz dehesas (sklerofilajiem ganību mežiem) 
ar mūžzaļajiem ozoliem (Quercus) līdz stepju pļavām. 
Apsaimniekošanas sistēmas un tradīcijas attiecīgi 
atšķiras. Siena pļavas ir visplašāk izplatītās. 
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Sārmainie dumbrāji ar spilvēm 
(Foto autors: Viera Šefferová Stanová) 

 
Kaļķakmens bruģis Burrenā (Īrija) 
(Foto autors: Sharon L. Parr) 

 
Kokiem apaugušās ganības Zviedrijā  
(Foto autors: Jens Johannesson) 

 
o Purvi un dumbrāji 
 

Lielākā daļa purvu nodrošina ļoti nabadzīgu un 
necilu barību, un tie ir jutīgi pret ganīšanu. Tāpēc 
daudzi netiek ganīti, bet, ja ir, tad tiem jābūt ļoti 
rūpīgi kontrolētiem. Dumbrāji lauksaimniecībā 
parasti netiek izmantoti, bet daži dumbrāju 
dzīvotņu veidi, kas nav pārāk mitri, tiek izmantoti 
vieglai ganīšanai vai mājlopu pakaišu materiāla 
novākšanai. 
 
o Klinšu dzīvotnes 
 

Kaļķakmens segumam ir vajadzīga ganīšana un/vai 
augu apgriešana, lai tās būtu atvērtas, un tās tiek 
ganītas kā daļa no dzīvotņu mozaīkas ar daļēji 
dabiskiem zālājiem un krūmiem. Klinšainās 
dzīvotnes var būt arī daļa no lielākas ganību daļēji 
dabiskās dzīvotņu mozaīkas, piemēram, alpīnajās 
ganībās vai ziemeļu alvāru pļavās. 
 
o Kokiem apaugušās ganības un pļavas 
 

Fenoskandijas kokiem apaugušās ganības un pļavas 
ir atlikušie fragmenti no agrāk plaši izplatītajām 
lauksaimniecības sistēmām, kur ganības apvienotas 
ar atsevišķiem kokiem un krūmiem, kas tradicionāli 
tika novākti lopbarībai. 
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2.1. tabula – Kopienas nozīmes galvenās lauksaimniecības zemes dzīvotnes 

Galvenie parametri: Agri dep = atkarība no lauksaimniecības (no Halada et al (2011): 3 = pilnībā atkarīga no 
lauksaimnieciskās apsaimniekošanas, 2 = daļēji atkarīga, 1 = daļēji atkarīga, bet tikai dažiem apakštipiem vai 
daļai. Prioritāte = prioritārais statuss saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas I pielikumu.% N2K = dzīvotņu īpatsvars, kas 
ir aizsargāts Natura 2000 teritorijās, kā minēts Natura 2000 tīkla dzīvotņu un sugu pārklājuma papildinājumā 
17. panta ziņojumā (ETC/BD, 2008).% UFC: Dzīvotņu teritorijas* ar nelabvēlīgu aizsardzības statusu attiecība 
aprēķināta, summējot katras dzīvotnes novērtējuma summu pa dalībvalstīm un bioģeogrāfiskajiem reģioniem, 
kas kopumā tika klasificēti nelabvēlīgā aizsardzības statusā, un pēc tam to dalot ar kopējo reģistrēto dzīvotņu 
platību (ETC/BD 2008. gada 17. panta datu bāze). % XX: Dzīvotnes teritorijas proporcija* ar nezināmu 
aizsardzības statusu tika aprēķināta tādā pašā veidā. (NB: tas nozīmē, ka visa teritorija, kas atrodas nelabvēlīgi 
novērtētā dzīvotnē, ir nelabvēlīgā statusā, turpretim 17. panta pārskatu sniegšanas pamatnostādnēs noteikta 
proporcija joprojām var būt labvēlīga, ja vispārējais stāvoklis tiek uzskatīts par nelabvēlīgu). *Izņemot Rumāniju 
(RO) un Bulgāriju (BG). Dzīvotnes esamība Rumānijā un Bulgārijā atbilst ETC/BD dzīvotņu kontrolsarakstam13.  

PIEZĪME: Horvātijas pievienošanās dēļ ir pievienota papildu pļavas dzīvotne, kas ir atkarīga no pļaušanas: 6540 
Molinio-Hordeion secalini submediteriānās pļavas 

Avots: Padomes 2013. gada 13. maija Direktīva 2013/17/ES, ar ko pielāgo dažas direktīvas vides jomā saistībā 
ar Horvātijas Republikas pievienošanos 

Kods Dzīvotnes veids Agri 
dep 

Prioritār
ā 

dzīvotne 

% N2K % UFC % XX 

1330 Atlantijas sālslauki 1  65% 100% 0% 
1340 Kontinentālie sālslauki 2 * 51% 100% 0% 
1530 Panoniskās sālsstepes un solončaki 1 * 55% 100% 0% 
1630 Boreālās Baltijas piekrastes pļavas 2 * 71% 100% 0% 
2130 Nostiprinātās piekrastes kāpas ar zālaugu veģetāciju 

(“pelēkās kāpas”) 
1 * 57% 95% 1% 

2140 Nepārkaļķojušās nostiprinātās kāpas ar Empetrum 
nigrum 

1 * 58% 93% 0% 

2150 Atlantijas nepārkaļķojušās nostiprinātās kāpas 
(Calluno-Ulicetea) 

1 * 41% 28% 72% 

2190 Mitrās kāpu ieplakas 2  51% 93% 6% 
21A0 Piejūras pļavas 3 * 27% 100% 0% 
2250 Piekrastes kāpas ar Juniperus spp. 2 * 67% 76% 24% 
2310 Sauso smilšu augšņu virsāji ar Calluna un Genista 1   68% 100% 0% 
2320 Sauso smilšu augšņu virsāji ar Calluna un Empetrum 

nigrum 
1   43% 99% 1% 

2330 Kontinentālās kāpas ar atklātām Corynephorus un 
Agrostis zālaugu pļavām 

1   43% 98% 2% 

2340 Panoniskās kontinentālās kāpas 3 * 29% 100% 0% 
4010 Ziemeļatlantijas mitrie virsāji ar Erica tetralix 3  36% 100% 0% 
4020 Mērenās joslas Atlantijas mitrie virsāji ar Erica ciliaris 

un Erica tetralix 
3 * 41% 16% 84% 

4030 Eiropas sausie virsāji 3  37% 52% 47% 
4040 Sausie Atlantijas piekrastes virsāji ar Erica vagans 3 * 33% 63% 0% 
4060 Alpu un boreālie virsāji 1   73% 22% 4% 
4090 Endēmiskie oro-Vidusjūras virsāji ar irbulenēm 2   62% 2% 91% 
5120 Kalnu Cytisus purgans audzes 1   73% 0% 92% 
5130 Juniperus communis audzes virsāja vai kaļķakmens 2   30% 47% 7% 

                                                      
13 ETC/BD (2012) Habitats check list. http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal
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pļavās 
5210 Kokveida krūmāji ar Juniperus spp. 1   65% 0% 86% 
5330 Vidējās joslas Vidusjūras pustuksneša krūmāji 1   69% 15% 77% 
5420 Sarcopoterium spinosum dzelksnāji 2   85% 0% 6% 
5430 Euphorbio-Verbascion endēmiskie dzelksnāji 2   79% 0% 7% 
6110 Kaļķainas vai bāziskas augsnes Alysso-Sedion albi klinšu 

pļavas 
1 * 57% 12% 78% 

6120 Sausas smilšu augsnes kaļķainās pļavas 2 * 18% 99% 1% 
6140 Pireneju Festuca eskia silīcija augsnes pļavas 2   90% 64% 11 
6150 Silīcija augsnes Alpu un boreālās pļavas 2   58% 10% 0% 
6160 Oro-Ibērijas Festuca indigesta pļavas  2   68% 0% 100% 
6170 Alpu un subalpu kaļķainas augsnes pļavas 2   64% 26% 31% 
6180 Makronēziskās mezofilās augsnes pļavas 2   86% 100% 0% 
6190 Klinšu panoniskās pļavas (Stipo-Festucetalia pallentis) 3   47% 63% 0% 
6210 Daļēji dabisku sauso pļavu un krūmāju apvidi ar 

kaļķainu augsni (Festuco-Brometalia) 
3   49% 49% 23% 

6220 Pseidostepe ar stiebrzālēm un viengadīgajiem Thero-
Brachypodietea 

3 * 60% 3% 82% 

6230 Sugām bagātas Nardus pļavas ar silikātu substrātu 
kalnu apvidos (un piekaļņu apvidos – kontinentālajā 
Eiropā) 

3 * 37% 80% 2% 

6240 Subpanoniskās stepes veida pļavas 2 * 67% 100% 0% 
6250 Panoniskās dzeltenzemes stepes veida pļavas 3 * 39% 99% 1% 
6260 Panoniskās smilšu stepes 3 * 33% 100% 0% 
6270 Fenoskandijas zemieņu sugām bagātās sausās – vidēji 

mitrās pļavas 
3 * 22% 100% 0% 

6280 Nordiskās alvas un pirmskembrija perioda kaļķakmens 
plakankalnes 

3 * 54% 53% 0% 

62A0 Austrumu sub-Vidusjūras sausās pļavas 
(Scorzoneratalia villosae) 

3   95% 91% 0% 

6310 Dehesas ar mūžzaļajiem Quercus spp 3   65% 0% 98% 
6410 Molinia pļavas ar kaļķainu, kūdras vai mālu – dubļu 

piesātināto augsni (Molinion caeruleae) 
3   35% 94% 4% 

6420 Molinio-Holoschoenion Vidusjūras garstiebru zāles 
mitrās pļavas 

2   65% 3% 95% 

6430 Zemieņu un kalnāju – Alpu līmeņa hidrofilās garstiebru 
augu audzes 

1  44% 77% 23% 

6440 Cnidion dubii aluviālas pļavas upju ielejās 3   52% 100% 0% 
6450 Ziemeļu boreālās aluviālās pļavas 3   18% 100% 0% 
6510 Zemieņu siena pļavas (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
3   46% 89% 6% 

6520 Kalnu siena pļavas 3   51% 99% 1% 
6530 Fenoskandijas kokiem apaugušās pļavas 3 * 54% 100% 0% 
6540 Molinio-Hordeion secalini submediteriānās pļavas 3  n/a n/a n/a 

7210 Kaļķainie dumbrāji ar Cladium mariscus un Caricion 
davallianae sugām 

1 * 26% 71% 2% 

7230 Sārmaini dumbrāji 2   43% 97% 0% 
8230 Silikātklintis ar Sedo-Scleranthion vai Sedo albi-

Veronicion dillenii piekalņu veģetāciju 
1  34% 9% 82% 

8240 Kaļķakmens slāņi 2 * 47% 27% 37% 
9070 Fenoskandijas kokiem apaugušās ganības 3   19% 100% 0% 
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Lycaena dispar (Foto autors: P. Dzierza) 

 
Iris humilis Ungārijas smilšainajos 
zālājos (Foto autors: Wikimedia 
Commons) 

2.2.2. Kopienas nozīmes galvenās lauksaimniecības zemes sugas 

Dzīvotņu direktīvas II pielikumā uzskaitītas 197 sugas vai pasugas, kas saistītas ar 
agroekosistēmām vai zālāju ekosistēmām. Galvenās lauksaimniecības zemes sugas14 ietver 
115 augu, 48 bezmugurkaulnieku, 4 abinieku, 89 rāpuļu un 21 zīdītāju sugu. Saskaņā ar 
Putnu direktīvas I pielikumu 62 no 195 sarakstā iekļautajām putnu sugām tiek uzskatītas par 
galvenajām lauksaimniecības zemes sugām15. Visas 259 sugas ir uzskaitītas šo vadlīniju B 
pielikumā ar to dzīvotņu izvēli. 

Liela daļa no galvenajām lauksaimniecības zemes sugām ir atkarīgas no ekstensīvās 
tradicionālās lauksaimniecības prakses turpināšanas, lai tās izdzīvotu Eiropas Savienībā. 
Lielākā daļa sugu (215 sugas) galvenokārt ir saistītas ar zālājiem, 11 sugām ar ekstensīvi 
apsaimniekotām lauksaimniecības kultūru zemēm, un 30 sugām ir nepieciešamas abu veidu 
lauksaimniecības sistēmas. 

o Augi  

Dažas no sarakstā iekļautajām augu sugām ir endēmiskas 
nelielās platībās, kur tās vislabāk aizsargā dabas rezervāti, 
bet citas sugas vēl nesen bija izplatītas un ir 
samazinājušās dzīvotņu un tradicionālās ekstensīvās 
lauksaimniecības prakses zuduma dēļ, kas tās uzturēja. 
Sarakstā iekļautas nezāles, kas Eiropā ir diezgan plaši 
izplatītas, bet joprojām ir tikai nelielās, sadrumstalotās 
populācijās teritorijās, kur joprojām notiek ekstensīva 
graudzāļu kultūru audzēšana. 

o Bezmugurkaulnieki 

Ar zālājiem saistīto bezmugurkaulnieku sugu sarakstā 
iekļautas 17 tauriņu un 8 naktstauriņu sugas. Tas attiecas 
arī uz tauriņiem, kas vēl nesen bija plaši izplatīti siena 
pļavās, mitrās pļavās (Molinia un mitrajās pļavās) vai 
kaļķainās ganībās, bet to populācijas ir krasi 
samazinājušās, zaudējot ekstensīvi apsaimniekotos 
zālājus. Tajā ietilpst arī sienāži un circeņi, vaboles un 
gliemeži, kas mitinās daļēji dabiskos zālājos. 
 
                                                      
14ES bioloģiskās daudzveidības bāzes līnijas pārskatā (EVA, 2010. gads) galvenās lauksaimniecības sugas ir identificētas kā 
tādas, kurās kā vēlamo dzīvotni izmanto agroekosistēmas un/vai zālājus. EEZ paskaidrojumos norādīts, ka saikne starp 
sugām un to dzīvotnēm ir izteikta trīs kategorijās: 

• vēlamā dzīvotne: sugas galvenā dzīvotne, sugas parasti šo dzīvotni izmanto visu mūžu, vai arī galvenā populācijas 
daļa ir saistīta ar šo dzīvotnes veidu;  

• piemērota dzīvotne:dzīvotne, kurā sugas regulāri sastopamas, bet tā nav vēlamā dzīvotne vai vēlamo dzīvotni nav 
iespējams noteikt (sugām, kuras regulāri dzīvo vairākos dzīvotņu veidos) 

• neregulāra dzīvotne: sugas dažreiz dzīvo šajā dzīvotnes veidā, bet tikai nedaudz, vai tikai neliela daļa sugu izmanto 
šo dzīvotni. 

15Galvenās lauksaimniecības putnu sugas ir tās, kas uzskaitītas Putnu direktīvas I pielikumā, kurās vismaz vienā gadalaikā ir 
vairāk nekā 10% Eiropas populācijas vienā vai vairākās lauksaimniecības zemes dzīvotnēs (Tucker and Evans, 1997). Sugu 
skaits, kas izmanto katru dzīvotni, prioritārās sugas, izkliedētās sugas un sugas ar nelabvēlīgu aizsardzības statusu, ir 
norādīts B pielikumā. 
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Pļavas odze (Vipera ursinii) galvenokārt saistīta 
ar atklātām pļavām. 

  

 
Eiropas susliks (Spermophilus citellus) (Foto 
autors: MME Archive) 

 
Garastes smilšvistiņa (Pterocles alchata) 
(Foto autors: J.M. Cereza) 

 

o Abinieki un rāpuļi 
Galvenās lauksaimniecības zemes abinieku un 
rāpuļu sugas bieži ir cieši saistītas ar jauktajām 
mozaīkveida lauksaimniecības teritorijām, kas ir 
bagātas ar struktūras elementiem un 
lauksaimnieciskajām pazīmēm, piemēram, dīķiem, 
sausām akmens sienām un terasēm, 
kokaudzētavām, vīna dārziem vai citiem dārziem. 
Citas abinieku sugas var dzīvot pat pārveidotās 
dzīvotnēs, piemēram, krupju pasuga (Pelobates 
fuscus insubricus), kas sastopama dažās Po upes 
palienēs Ziemeļitālijā.  

o Zīdītāji 
Galvenās lauksaimniecības zemes zīdītāju sugas 
ietver dažus lielos dzīvniekus, kuri izmanto 
ekstensīvās ganības, ko radījušas sezonālās vai liela 
mēroga ekstensīvās ganību sistēmas, piemēram, 
divas kalnu kazu sugas (Rupicapra spp.) alpīnajās 
ganībās vai sumbrs (Bison bonasus) zālāju un 
mežainās zemes mozaīkās. Tajā ietilpst arī zīdītāji, 
kas dzīvo dažādās jauktās mozaīkveida 
lauksaimniecības ainavās, kurās ir daudz struktūras 
elementu, tostarp meža sesks (Mustela putorius), 
strupaste (Microtus cabrerae), lielais pakavdegunis 
(Rhinolophus ferrumequinum), stepes sicista 
(Sicista subtilis) un divas susliku sugas 
(Spermophilus citellus un Spermophilus suslicus). 

o Putni  
Galvenās lauksaimniecības zemes putnu sugas ir 
tās, kurām vismaz daļu gada vienā vai vairākās 
lauksaimniecības dzīvotnēs ir vairāk par 10% no to 
Eiropas populācijas. Stepes pļavas ir īpaši 
nozīmīgas, jo Eiropas Savienībā tās ir samērā reti 
sastopamas, un tajās mīt 32 nozīmīgu savvaļas 
putnu sugu populācijas. Īpaši svarīgi putniem ir arī 
daļēji dabiskie Vidusjūras krūmāji un mitrās pļavas.  

Zemas intensitātes graudaugu sistēmas (t.i., 
pseidostepe) ir ļoti svarīgas vairākām I pielikumā 
minētajām putnu sugām. Tipiskās lauksaimniecības 
zemes dzīvotnes ir svarīgas arī plašam skaitam I 
pielikumā minēto regulāri sastopamo putnu sugu, 
no kurām daudzas ir relatīvi izkliedētas. Tām 
nepieciešami aizsardzības pasākumi plašākā 
lauksaimniecības vidē. 
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2.3. Kāds ir pašreizējais no lauksaimniecības atkarīgo dzīvotņu un sugu aizsardzības 
statuss? 

Reizi sešos gados dalībvalstīm jāziņo par Kopienas nozīmes dzīvotņu un sugu aizsardzības 
statusu savā teritorijā (skatīt 2.2. izcēlumu). Ziņojumā par laika posmu no 2001. līdz 2006. 
gadam secināts, ka lielākā daļa no galvenajām no lauksaimniecības atkarīgajām Natura 2000 
dzīvotnēm un sugām joprojām ir apdraudētas – dalībvalstis ir novērtējušas 76% 
lauksaimniecības zemes dzīvotņu kā tādas, kurām ir nelabvēlīgs aizsardzības statuss 
(ETC/BD, 2008; European Commission, 2009). 

Salīdzinot ar lauksaimniecību saistīto dzīvotņu veidu novērtējumu ar citiem zemes 
izmantošanas veidiem, redzams, ka dzīvotņu veidiem, kas saistīti ar lauksaimniecību, 
kopumā ir sliktāks aizsardzības statuss, un tikai 7% novērtējumu ir labvēlīgi, salīdzinot ar 
21% “nelauksaimniecisko” dzīvotņu (skatīt 2.2. attēlu). Dalībvalstu iesniegtie ziņojumi 
liecina, ka zālāji ir visvairāk pakļauti spiedienam.  

Situācija ir īpaši smaga Atlantijas reģionā, kur neviena no ar lauksaimniecību saistītajām 
dzīvotnēm netika novērtēta kā labvēlīga. Atlantijas reģionā ir vislielākais spiediens uz 
lauksaimniecības zemēm, un tas ietver dažas no visintensīvāk apstrādātajām platībām ES. 
Panonijas un Vidusjūras reģionos labvēlīgo novērtējumu īpatsvars šiem dzīvotņu veidiem 
bija attiecīgi 5% un 3%. Tomēr situāciju Vidusjūras reģionā sarežģī tas, ka 2006. gadā tika 
ziņots, ka novērtējums ir “nezināms”. 

2.2. attēls Ar lauksaimniecību saistīto dzīvotņu veidu aizsardzības statuss salīdzinājumā ar 
lauksaimniecību nesaistītajiem veidiem (2001 –2006) 

Ar lauksaimniecību saistītie dzīvotņu veidi 
(204 novērtējumi) 

Ar lauksaimniecību nesaistītie dzīvotņu veidi 
(497 novērtējumi) 

 

52%

24%

17%

7%

 

 

30%

30%

19%

21%

 

Avots: Eiropas Komisija, 2009. 
 

70% Eiropas nozīmes sugu aizsardzības statuss agroekosistēmās ir nelabvēlīgs, bet tikai 3% ir 
labvēlīgā stāvoklī, un 27% aizsardzības statuss nav zināms; attiecībā uz Eiropas nozīmes 
sugām zālaugu ekosistēmās 56% ir nelabvēlīgs aizsardzības statuss, bet 15% ir labvēlīgā 
stāvoklī un 29% aizsardzības statuss nav zināms. 
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2.2. izcēlums. Kopienas nozīmes dzīvotņu un sugu aizsardzības statusa novērtējums 

Dalībvalstīm jāuzrauga to teritorijā esošo Kopienas nozīmes dabisko dzīvotņu un savvaļas faunas un 
floras sugu, t.i., visu dabas aizsardzības direktīvu pielikumos uzskaitīto dzīvotņu un sugu, aizsardzības 
statuss. Šis noteikums neattiecas tikai uz Natura 2000 teritorijām, un dati ir jāvāc gan Natura 2000 
tīklā, gan ārpus tā, lai iegūtu pilnīgu aizsardzības statusa novērtējumu. Par galvenajiem uzraudzības 
rezultātiem Komisijai jāziņo reizi sešos gados saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 17. pantu.  

Pirmais sistemātiskais novērtējums par dzīvotņu veidu un sugu, kas aizsargātas saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu, aizsardzības statusu tika veikts 2007. gadā (aptver laika posmu no 2001. līdz 2006. gadam) 
25 dalībvalstīs un 11 (septiņos sauszemes un četros jūras) bioģeogrāfiskajos reģionos. Dalībvalstis 
ziņoja par katra Natura 2000 dzīvotnes veida un sugu apjomu un statusu savā teritorijā 2007. gadā, 
kā arī noteica katras dzīvotnes un sugas nelabvēlīgā aizsardzības statusa iespējamos cēloņus, 
izmantojot apdraudējuma kodu sarakstu, kas ļauj salīdzinoši vispusīgi novērtēt ar lauksaimniecību 
saistīto apdraudējumu nozīmi attiecībā uz lauksaimniecības dzīvotnēm un Kopienas nozīmes sugām. 
Šajā ziņojumā sniegts pirmais pārskats un atsauces punkts turpmāko tendenču novērtēšanai. 
Nākamie ziņojumi par laikposmu no 2007. līdz 2012. gadam tiks publicēti 2014. gadā. 

Avots: ETC/BD 2008. gada Dzīvotņu direktīvas 17. panta tehniskais ziņojums (2001-2006). Eiropas 
Bioloģiskās daudzveidības tematiskais centrs. (http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17) 
 

Dalībvalstis 2014. gadā pirmo reizi ziņo par putnu sugu aizsardzību saskaņā ar Putnu 
direktīvu.  

Putnu uzraudzība tiek plaši veikta visā ES, un ir skaidrs, ka vairums lauksaimniecības zemes 
putnu samazinās un daudzi no tiem ir apdraudēti. Saskaņā ar BirdLife International datiem 
2005. gadā tika atzīts, ka 55 no 62 lauksaimniecības zemes sugām ir nelabvēlīgs aizsardzības 
statuss ES (Birdlife International, 2004). Ļoti lielais to sugu īpatsvars, kurām ir nelabvēlīgs 
stāvoklis, skaidri parāda, cik svarīgi ir īstenot aizsardzības pasākumus attiecībā uz savvaļas 
putnu sugām. Turklāt 20 no 62 galvenajām putnu sugām ir atzītas par prioritārām sugām, un 
tādēļ tām ir nepieciešami īpaši papildu aizsardzības pasākumi, piemēram, sugu rīcības 
plāni16. 

Šie konstatējumi pastiprina secinājumu, ka lauksaimniecības zemes aizsardzības pasākumi ir 
vajadzīgi, lai nodrošinātu Dzīvotņu direktīvas mērķu sasniegšanu. Šādi pasākumi ir īpaši 
svarīgi zālāju dzīvotnēs, ar kurām tiek saistīta lielākā daļa galveno lauksaimniecības zemes 
sugu. Tas skaidri parāda šo dzīvotņu nozīmi un nepieciešamību izstrādāt un ieviest 
pasākumus, lai atbalstītu lauksaimniekus un īpašas lauksaimniecības sistēmas un praksi, kas 
ir būtiska šo dzīvotņu ilgtermiņa aizsardzībai.  

2.4. Kādi ir galvenie risināmie lauksaimniecības pārmaiņu virzītāji? 

Ekstensīvās lauksaimniecības sistēmas Natura 2000 teritorijās un citās BV lauksaimniecības 
zemes teritorijās ir ļoti neaizsargātas pret pamešanu lauksaimnieciskās darbības rezultātā 
(IEEP & Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010; Poláková et al, 2011; Zimmermann 
et al, 2010).  

                                                      
16Lai gan Putnu direktīvā nav noteiktas prioritārās putnu sugas, Ornis komiteja (kas konsultē Komisiju par direktīvas 
īstenošanu) ir vienojusies par to 51 sugas un pasugas sarakstu, kuru uzskata par prioritāru attiecībā uz LIFE Nature 
finansējumu un rīcības plānu izstrādi. Šīs prioritārās sugas ietver visas globāli apdraudētās sugas, kas regulāri sastopamas 
ES, kā arī dažas citas sugas, kas ir īpaši apdraudētas, ir to retuma un/vai strauji sarūkošās populācijas rezultāts. 
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Atteikšanos no lauksaimniecības veicina kompleksi faktori, kas apdraud lauksaimniecības 
dzīvotspēju saistībā ar esošo zemes izmantojumu un sociālekonomisko situāciju katrā 
teritorijā (Keenleyside & Tucker, 2010). Lauksaimniecību šajās teritorijās apdraud sociālie, 
ekonomiskie, politiskie un vides faktori, piemēram, gaļas cenu samazināšanās, darbaspēka 
un laika ierobežojumi, slikta piekļuve tirgiem, lauku iedzīvotāju novecošana, augsnes erozija, 
ražīguma un mehanizācijas ierobežojumi, ko rada ģeogrāfiski faktori, piemēram, stāvas 
nogāzes vai zema augsnes auglība (IEEP & Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010).  

Ekstensīva ganāmpulka apsaimniekošana daudzos lauksaimniecības reģionos ir kļuvusi 
nerentabla, un rezultātā, trūkstot finansiālam atbalstam, no tās atsakās vai to intensificē 
(Beaufoy & Marsden, 2010). Austrumeiropā daudzu valsts saimniecību slēgšana izraisīja 
mājlopu skaita krasu samazināšanos un lielu ganību platību pamešanu.  

Prognozēts, ka patlaban pamešanas riskam visvairāk pakļautās teritorijas ir kalnu un pakalnu 
teritorijas (Keenleyside & Tucker, 2010). Lielākajai daļai dzīvotņu šajos apgabalos ir zema 
lopbarības vērtība un zems produktivitātes līmenis, kas nozīmē, ka šādas sistēmas mūsdienu 
tirgū bieži ir tikai minimāli rentablas attiecībā uz to lauksaimniecības produktiem (Ecologic, 
2006b). Piemēram, Apvienotajā Karalistē veiktā aptauja atklāja, ka trešdaļa kalnieņu 
zemnieku pēdējo četru gadu laikā ir samazinājuši vai pārtraukuši ganības tīrelī (Clothier and 
Finch, 2012).  

Turpretim otrs būtiskākais spiediens uz galvenajām lauksaimniecības zemēs sastopamajām 
dzīvotnēm un sugām ir apsaimniekošanas intensificēšana. Pēdējo simt gadu laikā un jo īpaši 
kopš 1950. gadiem lauksaimniecības attīstības virzītājspēki (piemēram, pieaugošās cenas un 
preču tirgus, tehnoloģiskais progress, tirgus pasākumi un atbalsts saskaņā ar KLP) ir 
veicinājuši plaša mēroga uzlabojumus lauksaimniecībā un apsaimniekošanas intensifikāciju.  
 
Tas ir izraisījis būtiskas izmaiņas lauksaimnieciskajās dzīvotnēs, piemēram, daudzi no 
atlikušajiem dabiskajiem un daļēji dabiskajiem elementiem ir pazuduši, kā rezultātā ir ļoti 
pārveidotas un vienkāršotas lauksaimniecības sistēmas. Daudzas dzīvotnes ietekmē 
pamestība dažās teritorijās un intensifikācija citās teritorijās. 

2.5. Kādi ir galvenais spiediens un drauds dzīvotnēm un sugām, kas atkarīgas no 
lauksaimniecības? 

Šajā sadaļā sniegts kopsavilkums par būtiskāko spiedienu uz galvenajām lauksaimniecības 
zemes dzīvotnēm un sugām saistībā ar izmaiņām lauksaimniecības praksē17. Rezultāti ir 
parādīti 2.3. un 2.4. attēlā. 

Novērtējums rāda, ka atteikšanās no ekstensīvās tradicionālās lauksaimniecības prakses ir 
visnozīmīgākais spiediens uz galvenajām lauksaimniecības zemēs sastopamajām dzīvotnēm, 
kā aprakstīts iepriekš. Tajā pašā laikā citas problēmas, kas saistītas ar lauksaimniecības 

                                                      
17Pamatojoties uz publicēto literatūru un ekspertu atzinumu, tika veikts detalizēts novērtējums par lauksaimniecības praksi, 
kas ietekmē galvenās lauksaimniecības zemes dzīvotnes. Tika veikti arī detalizēti ietekmes novērtējumi attiecībā uz 
galvenajām lauksaimniecības zemes sugām. Novērtējums balstās uz dalībvalstu ziņojumiem par dzīvotņu un sugu 
aizsardzības statusu, kas 2007. gadā iekļauti Dzīvotņu direktīvā, kā arī uz zinātnisko literatūru un ekspertu atzinumiem 
(atsauces ir uzskaitītas B un D pielikumā). 
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prakses intensifikāciju, negatīvi ietekmē arī galvenās lauksaimniecības zemes dzīvotnes un 
galvenās Kopienas nozīmes lauksaimniecības zemes sugas.  

Kā jau sagaidāms, būtiskākais spiediens uz galvenajām lauksaimniecības zemes sugām lielā 
mērā ir saistīts ar dzīvotnēm, kurās tās ir sastopamas. Ar ganīšanu vai pļaušanu saistītais 
spiediens ietver vissvarīgāko ietekmes klasi, kam seko mēslošana, audzēšana, apmežošana 
un hidroloģiskās izmaiņas. Vairāk nekā pusi sugu ietekmē nepietiekama ganīšana un/vai 
pārmērīga noganīšana, savukārt citas izmaiņas ganīšanas praksē, piemēram, ganāmpulka 
veida maiņa vai ganīšanas trūkums, skar vismaz 32% analizēto sugu.  

o Nepietiekama ganīšana un/vai siena pļaušana 

Tika konstatēts, ka nepietiekama ganīšana skar divas trešdaļas analizēto dzīvotņu, un 
deviņas no tām ir kritiski apdraudētas šāda apsaimniekošanas veida pārtraukšanas dēļ. 
Nepietiekama ganīšana, tostarp zemes atstāšana novārtā, arī ir nozīmīgs faktors, kas 
ietekmē lielāko daļu sugu visos taksonos. Siena pļaušanas prakses samazināšanās vai 
atteikšanās no tās ietekmē visas I pielikumā minētās zālāju dzīvotnes, un pierādījumi liecina, 
ka tas rada būtisku apdraudējumu gandrīz pusei zālāju dzīvotņu veidu. 

Pļaušanas pārtraukšana pat uz dažiem gadiem samazina siena pļavu augu sugu bagātību 
(Baur et al, 2006; Dover et al, 2011). Pamestās ganības sākotnēji var uzrādīt aizsargājamo 
augu sugu skaita palielināšanos, bet tās zaudē vispārējo sugu bagātību, jo īpaši rozešu 
veidošanos un pavasarī ziedošās sugas (Vassilev et al, 2011). Ja dzīvotnes tiek atstātas 
novārtā ilgāku laiku, tās pārtop par krūmājiem un mežiem. Krūmāju un virsāju dzīvotnes ir 
atkarīgas arī no zemas intensitātes ganībām, lai novērstu sukcesiju (Calaciura and Spinelli, 
2008) un saglabātu sugu daudzveidību (Papanikolaou et al, 2011). 

o  Ganīšanas trūkums 

Pēdējas desmitgadēs ganību samazināšanās ir negatīvi ietekmējusi lielas daļēji dabiskas 
ganību teritorijas, izraisot ne tikai krūmāju rašanos, bet arī pārmērīgu noganīšanu dažās 
teritorijās (García-González, 2008; Rochon et al, 2009). Līdz ar to visplašāk sastopamais 
spiediens attiecībā uz galvenajām lauksaimniecības zemes sugām ir atteikšanās no 
ekstensīvām ganību sistēmām un pļavas ar arvien vairāk krūmājiem. Kvalificētu ganu 
ierobežotā pieejamība un augstās izmaksas ir plaši izplatīta problēma daudzās ganību 
teritorijās Eiropas dienvidu un austrumu reģionos (García-González, 2008; Pardini and Nori, 
2011).  
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2.3. attēls To galveno lauksaimniecības zemes dzīvotņu īpatsvars, kuras ietekmē katrs 
slodzes veids, un kritisko apdraudējumu īpatsvars 
Galvenie parametri: nepietiekama noganīšana = pārāk mazs ganību spiediens, lai uzturētu dzīvotnes statusu, 
ieskaitot pamešanu; izmaiņas ganību praksē = laika un ganāmpulka veida izmaiņas, papildu barības 
izmantošana un ganu trūkums; pārmērīga noganīšana = liels ganāmpulka apjoms vai gari ganību periodi, kas 
bojā dzīvotni (tostarp veģetācijas izmaiņas, augsnes sablīvēšanās un erozija, eitrofikācija, ligzdu nomīdīšana); 
mēslojums vai kūtsmēsli = kūtsmēslu un/vai mākslīgā mēslojuma izmantošana; apmežošana = 
mežsaimniecības sugu stādīšana, nevis dabiska reģenerācija; kultivēšana = pārveidošana par intensīvi 
apsaimniekotiem zālājiem ar aršanu, mēslošanu un atkārtotu sēju vai pārveidošana par laukaugu kultūrām; 
hidroloģiskās izmaiņas = tostarp mitrāju notece, dabiskas applūšanas novēršana, pārveidojot dabisko upju vai 
piekrastes dinamiku, gruntsūdeņu dinamikas izmaiņas, kas saistītas ar apūdeņošanu; vāja dedzināšanas 
pārvaldība = degšanas samazināšanās vai pārtraukšana, kas kaitē aizsardzības statusam, kontrolētas 
dedzināšanas pārvaldības trūkuma dēļ vai dabisko ugunsgrēku novēršanas dēļ; siena pļaušanas samazināšanās 
= siena pļaušanas samazināšanās vai pārtraukums, atstājot novārtā lauksaimniecības zemi; izmaiņas siena 
pļaušanā/pāreja uz skābbarību = pļaujas laika izmaiņas, mehanizācija un citas neprecizētas izmaiņas praksē, 
tostarp pāriešana no siena vai ganībām uz pļauju skābbarības iegūšanai; dedzināšanas radītie bojājumi = 
dedzināšana (lauksaimniecības vai citiem mērķiem), kas apdraud dzīvotnes statusu; herbicīdi = herbicīdu 
lietošana, kas apdraud dzīvotnes vai sugas aizsardzības statusu, vai pesticīdu lietošana, kas kaitē sugām. 
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2.4. attēls To galveno lauksaimniecības zemes dzīvotņu īpatsvars, kuras ietekmē katrs 
slodzes veids, un kritisko apdraudējumu īpatsvars 
Galvenie parametri: skatīt augstāk; saimniecību dzīvotņu zaudēšana = saimniecību dzīvotņu elementu 
zaudēšana (piem., dzīvžogi, akmens sienas, terases, nepļautas zālāju malas, sīkmeži, koki, dīķi, vecas ēkas); 
dzīvotņu daudzveidības zaudēšana = kultūraugu specializācija/samazināta augseka/dzīvotņu mozaīkas 
zaudēšana lauksaimniecības intensifikācijas dēļ; saimniecību darbība = dzīvnieku nāve, kuri nevarēja izvairīties 
no tehnikas; konkurence ar lopiem = konkurence attiecībā uz dzīvotni vai pārtiku ar medījamo dzīvnieku vai 
mājlopu sugām vai šo sugu pārnēsātām slimībām. 
 

 
 

o Lauksaimniecības prakses intensificēšana, pārmērīga noganīšana un liels ganāmpulks, 
papildu barošana 

Natura 2000 teritorijās, kurās iespējams palielināt lauksaimniecības produktivitāti vai mainīt 
lopkopības pārvaldību, dzīvotnes bieži ietekmē lauksaimniecības prakses intensificēšana. 
Vairāk nekā pusi no analizētajām dzīvotnēm un sugām dažās izplatības vietās ietekmē pārāk 
intensīva ganīšana. Pārmērīgas noganīšanas ietekme uz nomaļajiem zālājiem ir 
samazinājusies, jo KLP tiešie maksājumi ir atdalīti no lauksaimniecības dzīvnieku skaita (Van 
der Wal et al, 2011). Tomēr dažās teritorijās vēl joprojām notiek pārmērīga noganīšana, jo 
trūkst ganu, ir izmaiņas mājlopu veidā un trūkst citu dzīvnieku kontroles sistēmu, piemēram, 
rotācijveida ganību.  
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Mājlopu papildu barošana arī ļauj palielināt ganāmpulku blīvumu un mainīt ganību 
sezonalitāti, kas palielina spiedienu no ganībām. Turklāt, ja barotavas netiek regulāri 
pārvietotas, lopu koncentrācija ap tām var izraisīt augstu lokālas augsnes erozijas un 
eitrofikācijas līmeni, kā arī nepietiekamu noganīšanu tālāk esošajai veģetācijai. 

o Pārmaiņas pļaušanas praksē un mehanizācijā 

Zāles pļaušanas mehanizācijai un intensificēšanai ir liela negatīva ietekme uz zālāju augiem, 
dzīvniekiem un kopienām. Tradicionālā siena novākšana tika izmantota, lai radītu mozaīku ar 
dažādiem izpļautiem laukumiem mazo lauku zemes gabalu lieluma, ražas novākšanas ar 
rokām un vietējā pieprasījuma un piedāvājuma dēļ. Modernā mehanizētā zāles novākšana 
(piemēram, skābbarības ražošanai vai kā lopbarība novietnēs esošajiem mājlopiem) parasti 
vienlaikus aizvāc zāli virs lielām zemes platībām, kā rezultātā bezmugurkaulnieku un putnu 
dzīvotnes tiek nekavējoties un pilnīgi iznīcinātas, kā arī visā teritorijā tiek sinhronizēta zālāju 
aizaugšana, samazinot dzīvotņu neviendabīgumu un ietekmējot tās sugas, kurām 
nepieciešami kaili vai ar īsu zāli apauguši zemes gabali (Cizek et al, 2012). Mūsdienu 
lauksaimniecības tehnika arī tiešā veidā nogalina lielāko daļu mazo dzīvnieku, kas nevar 
laikus tikt prom, piemēram, sienāžus, bites, abiniekus un dažus vēli ligzdojošos putnus 
(Humbert et al, 2009).  

o Mēslošanas līdzekļi un kaļķis 

Vairums daļēji dabisko zālāju ir barības vielām nabadzīgi un ārkārtīgi jutīgi pret mēslošanu. 
Mēslojuma izmantošanai ir būtiska ietekme uz augu kopienām, parasti samazinot sugu 
daudzveidību un palielinot veģetācijas augstumu un blīvumu (Cop et al, 2009; Gibson, 2009) 
Lielākā daļa Natura 2000 dzīvotņu veidu ir arī ārkārtīgi jutīgi pret kaļķošanu, kas maina 
augsnes pH, tāpēc maina augsnes barības vielu līdzsvaru. Lielākā daļa I pielikuma sauso 
zālāju dzīvotņu veidu nevar paciest nekādu mēslošanu, un gan slāpeklis, gan fosfors atstāj 
būtisku ietekmi (Ceulemans et al, 2013).  

Vairākas no ganību dzīvotnēm atkarīgo galveno augu kopienas samazinās līdz ar pieaugošu 
mēslošanu, jo palielinās dominējošo sugu skaits, kuras labāk spēj izmantot pastiprinātu 
barības vielu pieejamību (Firbank et al, 2008). Izmaiņas augu sabiedrībās kaitīgi ietekmē 
daudzas bezmugurkaulnieku sugas, kas saistītas ar dzīvotnēm ar zemu barības līmeni, kas 
noved pie to pieaugušo īpatņu un kāpuru barības augu zaudēšanas (Orbicon, Écosphère, 
ATECMA, Ecosystems LTD, 2009).  

Dažas siena pļavas saņem nelielu daudzumu sētas kūtsmēslu, lai kompensētu barības vielu 
zudumus siena pļaujas laikā un tādējādi saglabātu produktivitāti, un tas dažreiz ir 
nepieciešams, lai uzturētu siena pļavu augu kopienu. Tomēr šķidrās vircas vai mākslīgā 
mēslojuma izmantošana kopā ar biežu pļauju skābbarības ieguvei noved pie stiebrzāļu 
dominances un rada būtiskas izmaiņas sugu sastāvā, iznīcinot dzīvotnes vērtību (Stoate et al, 
2009; Zechmeister et al, 2003). Siena pļavas, kas atrodas gaisa eitrofikācijas ietekmē, nespēj 
izturēt nekādu mēslošanu, nezaudējot sugu daudzveidību. 

o Herbicīdi un pesticīdi 

Herbicīdu un/vai pesticīdu lietošana zināmā mērā ietekmē daudzas sugas, lai gan tā parasti 
nav plaši izplatīta problēma attiecībā uz zālājiem. Augiem tas ir agroķīmisko vielu tiešās 
ietekmes dēļ, kā arī tāpēc, ka ir zaudētas sugas, kas nodrošina apputeksnēšanas un/vai 
kaitēkļu apkarošanas funkcijas (Geiger et al, 2010; Haughton et al, 2001). Attiecībā uz 
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daudzām rāpuļu, abinieku, putnu un zīdītāju sugām ietekme parasti ir netieša, un to izraisa 
to augu vai bezmugurkaulnieku sugu samazināšanās, ko izmanto kā pārtikas avotus 
(Campbell et al, 1997; IUCN, 2012; Morris et al, 2005).  

Tomēr agroķīmiskās vielas var tieši ietekmēt arī rāpuļu un abinieku veselību, piesārņojot 
ūdensteces un palielinot to neaizsargātību pret parazītiem un slimībām (e.g. Christin et al, 
2009). Avermektīnu vai citu cērmju zāļu lietošanas pieaugums pret mājlopu parazītiem 
negatīvi ietekmē bezmugurkaulniekus mēslos un putnus un sikspārņus, kas no tiem barojas 
(Beynon, 2012; Vickery et al, 2001). Antikoagulantu rodenticīdi, ko izmanto, lai kontrolētu 
grauzēju populācijas, ir indīgi gan graudu ēdājiem, gan plēsīgajiem putniem, kas ēd 
grauzējus, un ir atbildīgi par ievērojamu skaitu Natura 2000 sugu īpatņu nāvi (Lemus et al, 
2011; Sánchez-Barbudo et al, 2012). 

o Zālāju izmantošanas vai audzēšanas intensifikācija un pārveidošana par aramzemi 

Zālāju izmantošanas intensifikācija, izmantojot mēslošanu, atkārtotu sēju un drenāžu, lai 
nodrošinātu skābbarības ražošanu, ļoti negatīvi ietekmē Natura 2000 dzīvotnes (Buckingham 
et al, 2010). Īpaši skarti ir augi un bezmugurkaulnieku sugas, piemēram, lielais mārsilu 
zilenītis (Maculinea arcion), kas saistītas ar dabiskiem vai ekstensīvi apsaimniekotiem 
zālājiem (Orbicon, Écosphère, ATECMA, Ecosystems LTD, 2009). 

o Izmaiņas ekstensīvajā lauksaimniecības zemes praksē 

Sugas, kas galvenokārt saistītas ar ekstensīvām labības sistēmām, īpaši ietekmē vai nu 
atteikšanās no apsaimniekošanas, vai arī tās intensifikācija. Piemēram, stepes piekūns (Falco 
naumanni), lielā sīga (Otis tarda) un mazā sīga (Tetrax tetrax) ir atkarīgi no zemas 
intensitātes graudaugu audzēšanas, kas tiek rotēta un mainīta ar atstāšanu papuvē un aitu 
ganīšanu Spānijā(Catry et al, 2012; SEO & Birdlife International, 2011). Citas Ibērijas 
graudaugu stepju intensifikācijas skartās sugas ir stepes čipste (Anthus campestris), stepes 
cīrulis (Melanocorypha calandra), dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria) un baltais stārķis 
(Ciconia ciconia)(Delgado and Moreira, 2000). Augus īpaši ietekmē izmaiņas tradicionālajā 
laukaugu audzēšanas praksē. Piemēram, Bromus grossus, Centaurea lactiflora, Ononis 
hackelii, Linaria ricardoi, Santolina semidentata and Notothylas orbicularis tradicionālajās 
graudaugu kultūrās tiek uzskatīts par nezāli, bet uzlabota sēklu kontrole un izmaiņas 
lauksaimniecības praksē (intensīvāka augsnes kultivēšana, ziemas rugāju perioda trūkums, 
herbicīdi un mēslošana) ir izraisījušas drastisku to populācijas samazināšanos (BfN, 2011; 
ICNB, 2006). 

o Kontrolējamas dedzināšanas pārvaldības trūkums – nepietiekama dedzināšana, pārāk 
intensīva dedzināšana un meža ugunsgrēku postījumi 

Dažus zālājus un daudzus krūmājus un dzīvotnes tradicionāli apsaimnieko ar kontrolētas 
dedzināšanas palīdzību, lai veicinātu jaunas, barības vielām bagātas veģetācijas augšanu 
mājlopiem un apturētu pārvēršanos par mežu. Ja apsaimniekošana dedzinot tiek atstāta 
novārtā, vienlaikus atsakoties no ganībām, virsāju dzīvotnēs var sākt dominēt dažas sugas un 
pazust bioloģiskā daudzveidība. Turklāt arvien pieaugošā krūmāju sugu dominance un 
zemsegas uzkrāšanās var novest pie nekontrolētiem un intensīviem savvaļas ugunsgrēkiem, 
jo ir pieejama degoša koksnes biomasa. Šāda intensīva degšana var izplatīties ļoti lielās 
platībās, radot ievērojamu kaitējumu augsnei (īpaši kūdrājos), palielinot noteci un eroziju, un 
tai var būt ilgtermiņa ietekme uz ekosistēmām. 
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o Dzīvotņu elementu zaudēšana lauksaimniecības ainavās 

Daudzas sugas ir īpaši atkarīgas no saimniecības norobežojošajām dzīvotnēm (dzīvžogi, 
akmens sienas, grāvji utt.) vai citām ar lauksaimniecības zemēm saistītajiem dzīvotņu 
elementiem (dīķi, ēkas utt.). Tādi apdraudēti rāpuļi kā Eiropas žurku čūska (Elaphe situla) 
dzīvo tradicionāli kultivētā zemē, sausās akmens sienās, terasēs un dzīvžogos, un tos 
ietekmē dzīvotņu izzušana lauksaimniecības prakses pastiprināšanās un tradicionālās 
lauksaimniecības zemes zaudēšanas dēļ (IUCN, 2012; Temple and Cox, 2009).  

o Dzīvotņu daudzveidības zaudēšana 

Dažas sugas ir īpaši atkarīgas no dažādu dzīvotņu mozaīkas to populācijas apgabalā (Batáry 
et al, 2007a; Batáry et al, 2007b). Piemēram, visas zināmās Donavas dzelteno tauriņu 
populācijas (Colias myrmidone) apdzīvo vai ir apdzīvojušas ļoti daudzveidīgas ainavas, kas 
ietver ganības, siena pļavas, aramzemi, papuves, krūmājus un mežu apgabalus (Marhoul and 
Olek, 2010). Sugai ir divas paaudzes gadā, un tām ir daļēji kontrastējošas vajadzības, un tās 
nevar nodrošināt tikai ar vienu zemes izmantošanas veidu vai vienā zemes gabalā. 
Daudzveidīga un dinamiska zemes izmantošana plašākā ainavā ir būtiska, lai nodrošinātu 
visus nepieciešamos resursus katrai paaudzei nākamajos gados. Šīs smalki sadalītās ainavas 
pēdējo gadsimtu laikā radās no tradicionālās zemes izmantošanas, mijiedarbojoties tās 
fiziskajai daudzveidībai attiecībā uz topogrāfiju, augsni un klimatu, kā arī 
kultūrvēsturiskajiem faktoriem (piemēram, īpašumtiesību modeļiem un apsaimniekošanas 
metodēm). 

o Citas saimniecības darbības vai infrastruktūra 

Nožogojuma ierīkošana atklātās dzīvotnēs var radīt ievērojamus draudus dažiem lieliem 
putniem, kas lidojuma laikā nav īpaši manevrētspējīgi. Šādām sugām ir nepieciešamas lielas, 
atklātas dzīvotnes, tāpēc nožogojumu izmantošana dzīvotnēs, piemēram, stepēs, var būtiski 
ietekmēt sugas, piemēram, lielo sīgu (Otis tarda)(Bota et al, 2005), savukārt rubenis (Tetrao 
tetrix) bieži saduras ar briežu žogiem tīrelī Apvienotajā Karalistē (Baines and Andrew, 2003). 

o Izmaiņas hidroloģijā 

Ceturtdaļu sugu un vienu trešdaļu dzīvotņu ietekmē izmaiņas to hidroloģijā, un astoņas 
dzīvotnes šādas izmaiņas kritiski apdraud. Daudzos gadījumos postījumu iemesls ir zemes 
meliorācija, lai nodrošinātu lauksaimniecības, komerciālās mežsaimniecības vai 
infrastruktūras attīstību (Middleton et al, 2006). Mākslīgā drenāža tiek panākta ar kanālu vai 
grāvju rakšanu un dambju un slūžu vārtu izmantošanu ūdens plūsmas novirzīšanai (Holden 
et al, 2004). Tas noved pie pazemināta ūdens līmeņa un dzīvotņu izžūšanas, kā rezultātā 
mainās fizikālās un ķīmiskās īpašības un no tā izrietošās raksturīgās ekoloģiskās kopienas 
(Šefferová et al, 2008a; Šefferová et al, 2008b).  

Mitrie zālāji un pļavas ir ļoti jutīgi pret gruntsūdeņu līmeņa izmaiņām, ko izraisa pārmērīga 
ūdens novadīšana, drenāžas kanālu nolaišana vai upju aizsargdambji (Houston, 2008). Senās 
ūdensceļu sistēmas, kas izveidotas, lai apgādātu pļavas un kalnu ganības, ir arī nozīmīgas 
dzīvotnes augiem un dzīvniekiem, taču tās kļūst aizvien retākas (Küster and Keenleyside, 
2009).  
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o Apmežošana 

Tiek ziņots, ka apmežošanai ir būtiska ietekme uz pamestām ganībām un pļavām, tostarp 
nostiprinātām kāpām, iekšzemes kāpām un sausām smilšu augsnes kaļķainajām pļavām, kas 
apmežoti ar skujkokiem. 

Visbeidzot, lauksaimniecības prakses saglabāšana, jo īpaši dažas tradicionālās ekstensīvās 
lauksaimniecības sistēmas, ir būtiska dabas aizsardzības un Natura 2000 teritorijām. 
Atteikšanās no lauksaimniecības prakses apdraud tradicionālās lauksaimniecības sistēmas 
daudzās Eiropas teritorijās, un ir jārīkojas, lai tās saglabātu; tam ir nepieciešams pietiekams 
un adekvāts atbalsts lauksaimniekiem, kuri saskaras ar iepriekš minētajām 
sociālekonomiskajām problēmām, ņemot vērā viņu sniegtos vides pakalpojumus. 

Papildinformācija 

 A, B un C pielikumā sniegta papildu informācija par dzīvotņu veidiem un sugām, kas ir 
atkarīgas no lauksaimnieciskās apsaimniekošanas vai saistītas ar to, tās izplatību un 
pašreizējo aizsardzības statusu. 

 Natura 2000 bioģeogrāfiskie semināri apkopo detalizētu informāciju par dzīvotņu 
stāvokli, spiedienu un draudiem.  
Skatīt: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 

 Visu Kopienas nozīmes dzīvotņu un sugu aizsardzības statusa novērtējums 17. pantā ir 
pieejams šādā tīmekļa vietnē: 
http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17  

 Eiropas Komisija (2011) Lauku attīstība Eiropas Savienībā – statistikas un ekonomikas 
informācija 2011. gada atskaite.  10. konteksta rādītājs: Natura 2000 teritorija: 
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_lv.htm 

 2010. gada ES bioloģiskās daudzveidības bāzes līnijas pārskats: 
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline 

 Bioloģiski vērtīgas lauksaimniecības sistēmas visā Eiropā ir aprakstītas Oppermann et al 
(2012). Bioloģiski vērtīga lauksaimniecība Eiropā. 35 Eiropas valstis - pieredze un 
perspektīvas. Ubstadt-Weiher, verlag regionalkultur. Skatīt: 
http://efncp.org/publications/books/ 

 Eiropas Komisija ir publicējusi vadlīnijas par pasākumiem sadrumstalotības 
mazināšanai(Kettunen et al, 2007). Skatīt: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_
guidelines.pdf 

 Eiropas Komisija ir sagatavojusi virkni pētījumu par videi nekaitīgas infrastruktūras 
pasākumu īstenošanu. Skatīt: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm  

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline
http://efncp.org/publications/books/
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm
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3. PĀRSKATS PAR NATURA 2000 
APSAIMNIEKOŠANAS PRASĪBĀM  

Kas atrodams šajā nodaļā?  

Šajā nodaļā ir izskaidrotas tiesību normas, kas jāīsteno visās Natura 2000 teritorijās, lai 
nodrošinātu to aizsardzības pārvaldību saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. pantu. Ir izskaidroti 
un parādīti galvenie jēdzieni, piemēram, labvēlīga aizsardzības statusa sasniegšana, 
teritorijas aizsardzības mērķu noteikšana un nepieciešamo aizsardzības pasākumu 
īstenošana.  
 
Nodaļā arī izklāstīts, kā var īstenot 6. panta 1. punktu Natura 2000 teritorijās, kurās ir 
ievērojamas lauksaimniecības zemes platības, paturot prātā, ka apsaimniekošanas 
plānošanas process katrā teritorijā katrā ziņā būs atšķirīgs atkarībā no vides prasībām, 
kādas ir ES nozīmes sugām un dzīvotnēm, kā arī no katras teritorijas sociālekonomiskajiem 
apstākļiem un fiziskajām īpašībām.  
 

3.1. Kā Natura 2000 teritorijas tiek apsaimniekotas un aizsargātas?  

Kā minēts iepriekšējās sadaļās, Dzīvotņu un Putnu direktīvā dalībvalstīm cita starpā ir 
jānosaka Natura 2000 tīkla teritorijas, lai nodrošinātu vairāku retu un apdraudētu sugu un ES 
nozīmes dzīvotņu veidu saglabāšanu, uz kuriem attiecas abas direktīvas.   
 
Ir svarīgi atcerēties, ka Natura 2000 ir jāiekļauj tikai šo sugu un dzīvotņu pamatteritorijas, 
tāpēc nav nepieciešams noteikt visas teritorijas, kurās tās sastopamas. Divās dabas 
direktīvās ir paredzēti citi pasākumi ES nozīmes sugu un dzīvotņu aizsardzībai un 
saglabāšanai ārpus Natura 2000, taču, tā kā šo vadlīniju galvenais mērķis ir Natura 2000 
teritoriju apsaimniekošana, šie nosacījumi tajās nav sīkāk iztirzāti18.  
 
Līdzko teritorija ir iekļauta Natura 2000 tīklā, dalībvalstīm tā ir jāapsaimnieko un jāaizsargā 
saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta noteikumiem. 6. pantā ir ietverti trīs galvenie 
noteikumi; tie paredz, ka dalībvalstīm:  

• katrā teritorijā jāīsteno vajadzīgie aizsardzības pasākumi, kas atbilst Kopienas 
nozīmes aizsargājamo dzīvotņu veidu un sugu ekoloģiskajām prasībām (6. panta 1. 
punkts);  

• jānovērš kaitīgas darbības, kas varētu būtiski traucēt šīs sugas vai noplicināt dabisko 
dzīvotņu veidus vai aizsargājamo sugu dzīvotnes (6. panta 2. punkts); 

• jāaizsargā teritorija no jauniem, potenciāli kaitīgiem projektiem un plāniem, 
nosakot virkni procesuālu un būtisku drošības pasākumu, kas reglamentē plānus un 
projektus, kuriem varētu būt būtiska ietekme uz Natura 2000 teritoriju (6. panta 3. 
un 4. punkts).  

                                                      
18 Papildinformāciju skatiet šeit: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm
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Šajā struktūrā ir redzams, ka Natura 2000 teritorijas nav stingri aizsargājamas teritorijas, 
kurās sistemātiski tiek izslēgtas visas darbības. Tā atbalsta atšķirīgu pieeju: tādu, kas pilnībā 
atzīst, ka cilvēki ir neatņemama dabas sastāvdaļa un ka tā vislabāk strādā, savstarpēji 
sadarbojoties. Šādā veidā Natura 2000 atbalsta ilgtspējīgas attīstības un izmantošanas 
principu. Tās mērķis nav izslēgt saimnieciskās darbības, bet gan noteikt parametrus, ar 
kādiem tās var notikt, vienlaikus aizsargājot Eiropas apdraudētākās un vērtīgākās sugas un 
dzīvotnes.  
 
• “Labvēlīga aizsardzības statusa” sasniegšana 
 
Abu ES dabas aizsardzības direktīvu vispārējais mērķis ir nodrošināt, lai sugas un dzīvotnes, 
ko tās vēlas aizsargāt, sasniegtu “labvēlīgu aizsardzības statusu” to dabiskajā areālā Eiropas 
Savienībā. Šis mērķis ir definēts pozitīvi. Tādējādi nepietiek tikai ar to, ka tiek novērsta ES 
dabas aizsardzības direktīvās uzskaitīto sugu un dzīvotņu turpmāka degradācija vai izzušana. 
Dalībvalstīm arī jāveic pozitīvi pasākumi, lai saglabātu un atjaunotu šo sugu un dzīvotņu 
labvēlīgo aizsardzības statusu.  
 
Natura 2000 teritorijām ir izšķiroša nozīme šā vispārējā mērķa sasniegšanā, jo tajās ir 
vissvarīgākās šo sugu un dzīvotņu pamatteritorijas. Tāpēc katra teritorija ir jāapsaimnieko tā, 
lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku ieguldījumu, palīdzot izraudzītajām sugām un 
dzīvotnēm sasniegt labvēlīgu aizsardzības statusu ES.   
 
Tas, ka daudzām ES nozīmes sugām un dzīvotnēm pašlaik ir nelabvēlīgs aizsardzības statuss 
(skatīt 2. nodaļu),tikai uzsver, cik svarīgi ir īstenot 6. panta1. punkta noteikumus, jo ir 
skaidrs, ka daudzām sugām un dzīvotnēm būs nepieciešami aktīvi aizsardzības atjaunošanas 
pasākumi Natura 2000 teritorijās, lai varētu cerēt uz labvēlīga aizsardzības statusa 
sasniegšanu.  
 
• Aizsardzības mērķu noteikšana   
 
Lai nodrošinātu, ka katra Natura 2000 pilnībā palīdz sasniegt kopējo labvēlīga aizsardzības 
statusa mērķi, ir svarīgi katram dzīvotnes veidam un sugai noteikt skaidrus aizsardzības 
mērķus. Tam nepieciešama reģionāla pieeja attiecībā uz visām dzīvotnēm un sugām, 
izņemot retākās dzīvotnes un sugas, ko pēc tam katrā reģionā var skatīt vietas līmenī 
(Louette et al, 2011). Mērķiem vietas līmenī būtu jānosaka vēlamais stāvoklis konkrētajā 
teritorijā katram sugas un dzīvotnes veidam, kam teritorija ir noteikta.  
 
To vislabāk izdarīt kvantitatīvi, ja vien tas ir iespējams vai ir lietderīgi, piemēram, nosakot 
konkrētus laika mērķus katram ES nozīmes dzīvotnes veidam un sugām (piemēram, 
palielināt griežu populāciju līdz 20 pāriem 8 gadu laikā, par 100 ha palielināt mitrās pļavas 
platību labā aizsardzības stāvoklī). Sīkāku informāciju skatīt 3.2. sadaļā. 
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3.1. izcēlums. Kas ir labvēlīgs aizsardzības statuss? 
 
Termins aizsardzības statuss ir definēts Dzīvotņu direktīvā (1. pants).  

- Dabiskai dzīvotnei aizsardzības statuss ir “uz dabisku dzīvotni un tam raksturīgajām sugām 
iedarbojošos ietekmju kopums, kas ilgtermiņā var ietekmēt šī dzīvotnes dabisko izplatību, 
struktūru un funkcijas, kā arī tam raksturīgo sugu ilglaicīgas izdzīvošanas iespējas 2. pantā 
minētajā teritorijā” (1. panta e) punkts).  

- Sugai aizsardzības statuss ir “uz attiecīgo sugu iedarbojošos ietekmju kopums, kas 
ilgtermiņā var ietekmēt šīs sugas populāciju izplatību un skaitlisko daudzumu 2. pantā 
minētajā teritorijā” (1. panta i) punkts).  

 
Dabiskas dzīvotnes aizsardzības statusu uzskata par “labvēlīgu”, ja: 
• tā dabiskais areāls un teritorijas, ko tas aptver šajā diapazonā, ir stabilas vai palielinās; 

un 
• pastāv un, iespējams, tuvākajā nākotnē turpinās pastāvēt īpaša struktūra un funkcijas, 

kas ir nepieciešamas tā ilgtermiņa uzturēšanai; un 
• tās tipisko sugu aizsardzības statuss ir labvēlīgs, kā noteikts turpmāk. 
 
Sugas aizsardzības statusu uzskata par “labvēlīgu”, ja: 
• attiecīgo sugu populācijas dinamikas dati liecina, ka ilgtermiņā suga sevi atražo un ir 

dzīvotspējīga konkrētās dabiskās dzīvotnes sastāvdaļa, un 
• sugas dabiskās izplatības areāls nav samazinājies, un šķiet, ka tas nemazināsies arī 

tuvākajā laikā, un 
• ir un, iespējams, arī turpmāk būs pietiekami liela dzīvotne, lai ilgtermiņā uzturētu savas 

populācijas. 
 
• Nepieciešamo aizsardzības pasākumu noteikšana  
 
Tiklīdz ir noteikti saglabāšanas mērķi, būtu jānosaka nepieciešamie aizsardzības pasākumi, 
kas vajadzīgi to sasniegšanai, un jāapspriežas ar visām iesaistītajām pusēm, lai pasākumus 
efektīvi īstenotu. Tiem jāatbilst to dzīvotņu un sugu ekoloģiskajām prasībām, kurām 
teritorija ir noteikta.  
 
6. panta 1. punkts: “Attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dalībvalstis nosaka 
vajadzīgos aizsardzības pasākumus, attiecīgā gadījumā tajos iekļaujot atbilstīgus 
apsaimniekošanas plānus, kas izstrādāti īpaši šīm teritorijām vai iekļauti citos attīstības 
plānos, kā arī atbilstīgus normatīvus, administratīvus vai līgumiskus pasākumus, kuri atbilst 
šajās teritorijās sastopamo I pielikuma dabisko dzīvotņu veidu un II pielikuma sugu 
ekoloģiskajām prasībām.” 

Šajā sakarā ir svarīgi atgādināt, ka pienākumi, kas izriet no 6. panta 1. punkta, ir saistoši, 
nevis neobligāti (skatīt 3.2. izcēlumu). Citiem vārdiem sakot, dalībvalstīm visos gadījumos 
jāievieš vajadzīgie aizsardzības pasākumi, nevis tikai “vajadzības gadījumā”. Pasākumi var 
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ietvert gan aktīvu apsaimniekošanu, gan atjaunošanas darbus, piemēram, regulāru pļaušanu 
vai invazīvo krūmu novākšanu, kā arī pasīvas neiejaukšanās darbības, piemēram, nekultivētu 
platību vai papuvju atstāšanu. 

 
3.2. izcēlums. Juridiskā interpretācija attiecībā uz 6. panta 1. punktu 
 
Tiesas nolēmumā (lieta C-508/04) ir teikts, ka dalībvalsts nevar izvairīties no visu 
nepieciešamo saglabāšanas pasākumu veikšanas Natura 2000 teritorijās. “No direktīvas 6. 
panta 1. punkta izriet tas, ka “vajadzīgie aizsardzības pasākumi” ir jāveic visos gadījumos, 
nevis “vajadzības gadījumā”19. Šajā pēdējā minētajā noteikumā vārdi “vajadzības gadījumā” 
attiecas tikai uz apsaimniekošanas plāniem un nav jāsaprot kā vispārējs aizliegums 
pienākumam veikt vajadzīgos normatīvos, administratīvos vai līgumiskos pasākumus. (...)  
 
Direktīva nosaka pienākumu veikt vajadzīgos aizsardzības pasākumus, kas izslēdz jebkādu 
dalībvalstu rīcības brīvību šajā jomā (...). Turklāt tikai administratīvā prakse, kas pēc savas 
būtības ir grozāma pēc iestāžu gribas un nav pienācīgi publiskota, nebūtu jāuzskata par 
dalībvalstij piekrītošo pienākumu izpildi, transponējot direktīvu.” 
 
 
To, kā šie aizsardzības pasākumi īstenojami, atkarībā no katras vietas individuālajiem 
apstākļiem var atšķirties (piemēram, tā ir privātīpašumā esoša zeme vai pieder valstij). Ar 6. 
panta 1. punktu šajā ziņā tiek pieļauta liela elastība, un katra dalībvalsts var izlemt, kādi ir 
labākie līdzekļi, lai īstenotu vajadzīgos aizsardzības pasākumus. Ja nepieciešams, tie var 
ietvert apsaimniekošanas plānus, kas īpaši izstrādāti teritorijām vai integrēti citos attīstības 
plānos, un/vai attiecīgus normatīvos, administratīvos vai līgumiskos pasākumus.  
 
Daudzas dalībvalstis izmanto apsaimniekošanas plānus kā līdzekli, lai palīdzētu 
pārvaldītājiem un citām ieinteresētajām personām rīkoties saistībā ar Natura 2000 teritoriju 
aizsardzību. Vispārīgos apsaimniekošanas plānus teritorijas līmenī izmanto, lai noteiktu 
teritorijas aizsardzības mērķus kopā ar pasākumiem, kas nepieciešami šo mērķu 
sasniegšanai (lai gan var izmantot arī citus instrumentus, ja mērķis ir arī dabas aizsardzības 
mērķu īstenošana).  
 
Apsaimniekošanas plāni var darboties arī kā instruments, lai noteiktu dažādo sociāli 
ekonomisko ieinteresēto personu, iestāžu un NVO attiecīgos pienākumus, īstenojot 
noteiktos vajadzīgos aizsardzības pasākumus. 
 
Apsaimniekošanas plāni var būt atsevišķi dokumenti, vai tos var arī “integrēt citos attīstības 
plānos” saskaņā ar principu par vides integrāciju citās Kopienas politikas jomās. Attiecībā uz 
integrētu plānu ir svarīgi nodrošināt, ka attiecīgajā teritorijā attiecīgajām dzīvotnēm un 
sugām tiek noteikti skaidri mērķi un aizsardzības pasākumi. 

                                                      
19Austrijas valdība apgalvoja, ka 6. panta 1. punktā noteiktais pienākums nebija pieņemt aizsardzības pasākumus visos 
gadījumos, bet tikai “vajadzīgos” aizsardzības pasākumus. Katrā ziņā, ja šādi pasākumi bija nepieciešami papildus saistībām 
un aizliegumiem, kas jānosaka saskaņā ar Austrijas tiesību aktiem, tos patiešām veica provinces kompetentās iestādes, lai 
sasniegtu labvēlīgu aizsardzības statusu. 
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Vēl viena apsaimniekošanas plāna priekšrocība ir tā, ka tas ir noderīgs instruments, lai 
nodrošinātu, ka 6. panta 1. punkta noteikumi tiek īstenoti skaidri un pārredzami, ļaujot 
visām ieinteresētajām personām saņemt informāciju par to, ko ar Natura 2000 vēlas 
sasniegt, un aicinot tās aktīvi piedalīties šajā diskusijā. Apsaimniekošanas plāni var palīdzēt 
arī iegūt finansējumu pasākumiem un panākt labāku integrāciju citos plānos.  
 
Tomēr jāatzīmē, ka esošie apsaimniekošanas plāni citām aizsargājamo teritoriju kategorijām 
(piemēram, nacionālajiem vai dabas parkiem) ne vienmēr ir pietiekami, lai risinātu Natura 
2000 teritoriju apsaimniekošanas jautājumus, un tādēļ tie būtu jāpielāgo konkrētajiem 
aizsardzības mērķiem, kas šajās teritorijās tiek sasniegti saistībā ar esošajām Eiropas 
nozīmes sugām un dzīvotnēm.   
 
Lai gan Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanas plāni ir ierosināti tikai Dzīvotņu direktīvā, 
lielākajā daļā dalībvalstu šie plāni ir vēlamākais risinājums un daudzās pat tiek uzskatīti par 
obligātiem. 

3.2. Dzīvotņu direktīvas 6. panta 1. punkta īstenošana attiecībā uz Natura 2000 
lauksaimniecības zemes teritorijām 

Nākamajā sadaļā ir izklāstīti pasākumi, kas nepieciešami, lai īstenotu 6. panta 1. punktu 
Natura 2000 teritorijās, kurās ir ievērojamas lauksaimniecības zemes platības. Tas, cik lielā 
mērā ir jāveic katrs no šiem pasākumiem, protams, atšķirsies atkarībā no vides prasībām, 
kādas ir ES nozīmes sugām un dzīvotnēm, kā arī no katras teritorijas sociālekonomiskajiem 
apstākļiem un fiziskajām īpašībām. Tāpēc turpmāk uzskaitītās darbības ir tikai orientējošas, 
un to mērķis ir palīdzēt parādīt, kā dalībvalstis varētu īstenot 6. panta 1. punktu. 
 
• Natura 2000 lauksaimniecības zemes un lauksaimniecības sistēmu noteikšana 
 
Lai noteiktu Natura 2000 lauksaimniecības zemi, vispirms nepieciešams kartēt vai citādi 
atrast galvenās lauksaimniecības zemes dzīvotnes un lauksaimniecības platības, ko izmanto 
galvenās sugas. Šajā sakarā ir svarīgi iekļaut daļēji vai nesen pamestas galvenās 
lauksaimniecības zemes dzīvotnes, ko varētu atjaunot, pat ja nav pierādījumu par pašreizējo 
lauksaimniecisko darbību. Jāatzīmē, ka dalībvalstu dati par lauksaimniecībā izmantoto zemi 
(LIZ) var neattiekties uz visu Natura 2000 (vai BV) lauksaimniecības zemi, un dažos 
gadījumos ievērojamas galveno dzīvotņu platības, ko apsaimnieko lauksaimnieki, netiek 
reģistrētas kā LIZ. 

Otrs posms ir noteikt lauksaimniecības sistēmas, kas atrodas šajā lauksaimniecības zemē (vai 
vēl nesen – pamestās zemes gadījumā). Daudzas lauksaimniecības sistēmas ir sarežģītas, 
izmantojot dažādus zemes gabalus, dažkārt arī plaši nodalītus, dažādiem mērķiem, kas visi 
veicina lauksaimniecisko darbību. Pasākumi konkrētu Natura dzīvotņu apsaimniekošanai 
minētajā sistēmā (piemēram, sezonāli ganītas daļēji dabiskās dzīvotnes, siena pļavas vai 
papuves), iespējams, neizdosies, ja, nosakot mērķus un plānojot apsaimniekošanas 
pasākumus, netiks ņemta vērā saistība ar pārējo lauku saimniecību.  

Tas ir īpašs risks, ja lauksaimniecības sistēma kopumā ir neekonomiska, ja, atbalstot tikai 
vienas daļas apsaimniekošanu, tas var neļaut pamest vai pastiprināt sistēmu kopumā. Dažas 
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lopkopības sistēmas ir ļoti piemērotas specifiskām dzīvotnēm, piemēram,vasaras ganību 
sistēmas, koplietošanas zeme vai īslaicīga ganīšana ar sīklopu ganāmpulku.  

Kad abi posmi būs pabeigti, būs iespējams pilnībā noteikt lauksaimniecības zemes platību, 
saimniecības un lauksaimniekus, kas būs jāņem vērā, lemjot par to, kādi aizsardzības 
pasākumi ir vajadzīgi, lai sasniegtu teritorijas aizsardzības mērķus. Tāpēc šajā posmā ir 
svarīgi arī savākt pēc iespējas vairāk informācijas par visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, kuras būtu jāiesaista vai ar kurām būtu jāapspriežas apsaimniekošanas 
plānošanas procesā. 

• Galveno lauksaimniecības zemes dzīvotņu un sugu mērķu noteikšana 
 
Saskaņā ar Putnu un Dzīvotņu direktīvām dalībvalstīm ir skaidri noteikta atbildība par visu 
Kopienas nozīmes dzīvotņu un sugu saglabāšanu vai atjaunošanu labvēlīgā aizsardzības 
statusā (skatīt 3.1 sadaļu). Tomēr praksē ir jāapsver, kurām dzīvotnēm un sugām to 
sasniegšanai būtu nepieciešami vissteidzamākie un plašākie aizsardzības pasākumi.  
 
Tādēļ saistībā ar šīm vadlīnijām par lauksaimniecības zemes dzīvotnēm un sugām ir svarīgi, 
lai dalībvalstis attiecīgi pārskata savu galveno lauksaimniecības zemes dzīvotņu un sugu 
statusu, attiecīgi izmantojot valsts, reģionālo un bioģeogrāfisko bāzi. Galvenajām 
lauksaimniecības zemes dzīvotnēm un sugām (kā noteikts 2. nodaļā vajadzētu būt šā 
novērtējuma sākotnējam mērķim, lai gan dažās valstīs arī citām Kopienas nozīmes 
dzīvotnēm un sugām varētu būt svarīga saistība ar lauksaimniecību, un tādēļ arī tās būtu 
jāņem vērā. 
 
Tiek ierosināts, ka, nosakot prioritātes un mērķus katrai galvenajai lauksaimniecības zemes 
dzīvotnei un sugai, jāņem vērā šādi atribūti ar īpašu aizsardzību:  

• Dzīvotnes teritorijas vai sugu populācijas daļa, kurai ir nelabvēlīgs aizsardzības 
statuss ES, bioģeogrāfiskā un valsts līmenī20 

• Kopējās ES un/vai bioģeogrāfisko dzīvotņu platības vai sugu populācijas daļa, kas 
sastopama dalībvalstī (katras dalībvalsts galveno lauksaimniecības dzīvotņu 
indikatīvos pašreizējos novērtējumus skatīt C pielikumā)  

• Dzīvotnes teritorijas vai sugu populācijas daļa, kas sastopama dalībvalsts Natura 
2000 teritorijās 

 
Kad ir novērtēts galveno dzīvotņu un sugu stāvoklis, ir lietderīgi apsvērt mērķu noteikšanu to 
aizsardzībai katrā Natura 2000 teritorijā. Piemēram, varētu izvirzīt mērķus, lai palielinātu 
(t.i., atjaunotu vai atkārtoti radītu) dzīvotnes vai sugu populācijas, kas ir pārāk mazas (un/vai 
sadrumstalotas), lai tās būtu dzīvotspējīgas ilgtermiņā (Kettunen et al, 2007). Attiecībā uz 
citām mazāk apdraudētām dzīvotnēm būtu lietderīgi noteikt mērķi saglabāt noteiktu 
procentuālo daļu no tiem (piemēram, saglabāt 95% labvēlīgā aizsardzības stāvoklī).  

Ir svarīgi atzīmēt, ka mērķu noteikšanā būtu jāņem vērā arī praktiski apsvērumi, piemēram, 
dzīvotņu atjaunošanas ekoloģiskās iespējas, kā arī papildu ieguvumi no ekosistēmu 
pakalpojumiem, ko var iegūt (piemēram, oglekļa krājumu palielināšana, ūdens resursu un 

                                                      
20 Tam būtu jābalstās uz visjaunāko 17. panta novērtējumu un jāpievērš īpaša uzmanība daļai, kas novērtēta kā “nelabvēlīga 
– sliktā stāvoklī” 
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plūdu pārvaldība, rekreatīvie un ainavu aizsardzības ieguvumi). Šādi papildu ieguvumi varētu 
palielināt vietējo kopienu atbalstu aizsardzības darbībām un radīt alternatīvas finansējuma 
avotu iespējas. 

• Spiediena un iespējamās ietekmes uz aizsardzības statusu novērtēšana 
 

Pēc tam, kad ir noteiktas lauksaimniecības zemes platības un galvenās lauksaimniecības 
zemes dzīvotnes un sugas Natura 2000 ietvaros, nākamais solis ir apzināt dzinējspēkus un 
spiedienu, ar ko saskaras dažādās lauksaimniecības sistēmas, no kurām ir atkarīga Natura 
2000 lauksaimniecības zemes apsaimniekošana. Šāda analīze palīdzēs noteikt gan 
lauksaimniecības sistēmas, gan zemi, ko apdraud atstāšana novārtā vai intensifikācija, ļaujot 
iejaukties, pirms nav par vēlu.  
 
Kopā ar informāciju par galveno lauksaimniecības zemju dzīvotņu un sugu mērķiem un 
prioritātēm pārvaldības iestādes varēs noteikt stratēģiskās prioritātes attiecībā uz 
praktiskiem pasākumiem, lai novērstu spiedienu un sasniegtu aizsardzības mērķus, 
piemēram, izstrādājot apvienotus pasākumu kopumus, kas attiecas uz vairākiem dzīvotņu un 
sugu mērķiem.  
 
Svarīgi ir arī apkopot labāko pieejamo informāciju par lauksaimniecības zemes dzīvotņu un 
sugu stāvokli. Tam nepieciešama piekļuve ticamiem, atjauninātiem un plašiem ekoloģiskiem 
datiem (piemēram, inventarizācijas datiem, dzīvotņu kartēm un sugu atlantiem), tāpēc var 
būt nepieciešams veikt apsekojumus, kā arī apkopot un kartēt ierakstus. Šādas aktivitātes 
var izmaksāt dārgi, tomēr pieredze un pierādījumi liecina, ka labi izpētīti, izstrādāti un 
mērķtiecīgi pasākumi kopumā ir rentablāki. Šajā ziņā ir lietderīgi pēc iespējas labāk izmantot 
vietējo, valsts un starptautisko kompetenci un izmantot pieejamos pakalpojumus21.  

• Natura 2000 teritoriju aizsardzības mērķu izveide teritorijas līmenī 
 
Kā paskaidrots iepriekš, dalībvalstīm ir jānosaka katras Natura 2000 teritorijas aizsardzības 
mērķi. Teritorijas līmeņa aizsardzības mērķos būtu jādefinē nosacījums, kas jāsasniedz 
attiecībā uz katru ES nozīmes sugu un dzīvotnes veidu, kas sastopams šajā teritorijā, lai pēc 
iespējas palielinātu teritorijas ieguldījumu vispārējā labvēlīga aizsardzības statusa 
sasniegšanā.  

Tas nozīmē, ka teritorijas līmenī būs jānovērtē, cik lielā mērā attiecīgās Natura dzīvotnes vai 
sugas ir jāuztur noteiktā aizsardzības stāvoklī vai, biežāk, jāatjauno līdz uzlabotam 
aizsardzības statusam (3.3. un 3.4. izcēlums). Ir svarīgi izstrādāt skaidrus un atzītus 
aizsardzības mērķus, jo uz to bāzes būtu jānosaka aizsardzības pasākumi. Aizsardzības 
mērķus var precizēt lēmumos par teritorijas noteikšanu vai sīkāk izstrādāt saistībā ar 
teritorijas apsaimniekošanas plāniem vai citiem instrumentiem.  

Teritorijas līmeņa aizsardzības mērķi būtu jābalsta uz Natura 2000 dzīvotņu veidu un sugu 
ekoloģiskajām prasībām. Ekoloģiskās prasības ietver visas abiotisko un biotisko faktoru 
ekoloģiskās vajadzības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu dzīvotņu veidu un sugu labvēlīgo 
aizsardzības stāvokli, tostarp to saistību ar vidi (gaisu, ūdeni, augsni, veģetāciju utt.).  

                                                      
21 Piemēram, www.conservationevidence.com 

http://www.conservationevidence.com/
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Šīs prasības pamatojas uz zinātnes atziņām, un tās var definēt tikai katrā gadījumā atsevišķi, 
jo tās atšķirsies ne tikai dažādām sugām, bet arī vienai sugai dažādās teritorijās. Tām būtu 
jāatspoguļo teritorijas nozīme tajā esošo dzīvotņu veidu un sugu saglabāšanā vai 
atjaunošanā labvēlīgā aizsardzības stāvoklī, kā arī Natura 2000 tīkla saskaņotības 
nodrošināšanā.  

Aizsardzības mērķiem būtu jāpievēršas arī degradācijas vai iznīcināšanas draudiem, kam 
pakļautas teritorijā esošās dzīvotnes un sugas. Lai noteiktu konkrētu vietu aizsardzības 
mērķus, ir vajadzīga atbilstoša pamatinformācija.  

3.3. izcēlums. Kā noteikt aizsardzības mērķus Natura 2000 lauksaimniecības zemju 
teritorijām? 

Nosakot konkrētu vietu aizsardzības mērķus, var būt lietderīgi ņemt vērā parametrus, ko izmanto, lai 
novērtētu ES nozīmes dzīvotņu un sugu aizsardzības statusu (kā daļu no Dzīvotņu direktīvas 17. 
panta ziņošanas procesa). Attiecībā uz dzīvotnēm šie parametri ietver apgabalu, teritoriju, uz kuru 
attiecas dzīvotnes veids tā diapazonā, kā arī dzīvotnes specifisko struktūru un funkcijas (tostarp 
tipiskās sugas). Attiecībā uz sugām tiek ņemts vērā areāls, populācija un dzīvotnes teritorija. Tālāk ir 
sniegti daži raksturlielumu piemēri, kurus var ņemt vērā, nosakot aizsardzības mērķus: 

• Dzīvotnes teritorija: Mērķa dzīvotņu apdzīvotajai teritorijai jābūt stabilai vai palielinātai (var 
noteikt vispārējās mērķa teritorijas).  

• Dzīvotnes struktūra un funkcija: Mērķa dzīvotņu kopienām jābūt stabilām pēc to izplatības un 
sastāva. Tiek saglabātas dzīvotņu funkcijas un ekoloģiskie parametri, no kā ir atkarīga dzīvotnes 
noturība. 

• Sugu bagātība un izplatība, populācijas struktūra utt.: Sugu populācijas ir stabilas vai palielinās 
(var noteikt mērķa skaitu). Populācijas skaita tendences uzlabojas. Sugu izplatība, ieskaitot vitāli 
svarīgos apgabalus un savienojamību, tiek uzturēta vai uzlabota (piemēram, uzlabojot dzīvotnes 
un no jauna kolonizējot uzlabotus apgabalus). Populācijas struktūra ir saglabājusies. 

 
• Informēšana par Natura 2000 mērķiem 

Lauksaimnieki un plašāka sabiedrība nebūs pārliecināti par lauksaimniecības zemes 
apsaimniekošanas nepieciešamību Natura 2000 vajadzībām, ja viņi nesapratīs vajadzību pēc 
aizsardzības pasākumiem un to, kā viņu lauksaimniecības zemes aizsardzības mērķu 
noteikšanai savā Natura teritorijā var būt nozīmīga loma valsts un reģionālo mērķu 
sasniegšanā.  

Tādēļ dalībvalstīm ir jāiesaistās dialogā ar ieinteresētajām personām, jo īpaši ar vietējiem 
zemes apsaimniekotājiem, un jāsniedz viegli pieejama informācija par stratēģiskiem un 
aizsardzības mērķiem saistībā ar lauksaimnieciskajām dzīvotnēm un sugām. Tām arī 
jānodrošina, ka aizsardzības mērķus var atspoguļot lauksaimniekiem un zemes 
apsaimniekotājiem atbilstošā un viegli saprotamā veidā. Tas ir svarīgi, lai dotu iespēju 
divpusējai diskusijai ar iestādēm par to, kā to lauksaimniecības zemes apsaimniekošana var 
veicināt Natura 2000 teritorijas saglabāšanu. Zemniekiem var būt ļoti laba izpratne par 
vēsturisko zemes apsaimniekošanu, kas novedusi pie panākumiem vai neveiksmēm 
teritorijas aizsardzībā. 
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3.4. izcēlums. Daži teritorijai raksturīgo aizsardzības mērķu piemēri 

Daži Spānijas Natura 2000 teritoriju, kas ietver sausās lauksaimniecības zemes un stepju putnu 
kopienas, īpašie aizsardzības mērķi: 

- saglabāt un atjaunot piemērotas kvalitātes un apjoma dzīvotnes dažādām Kopienas nozīmes 
stepju putnu sugām, ņemot vērā to īpašās ekoloģiskās prasības;  

- samazināt draudošos faktorus un spiedienu uz Kopienas nozīmes putnu sugām, kas saistītas ar 
lauksaimniecības un citām cilvēku darbībām šajā vietā; 

- samazināt dažu mehānisku darbu ietekmi uz putniem, galvenokārt tiem, kas saistīti ar graudaugu 
kultūrām; 

- palielināt papuves zemes apjomu un kvalitāti un nodrošināt tās pienācīgu apsaimniekošanu; 

- saglabāt un atjaunot ar lauksaimniecības zemi saistīto dzīvžogu un dabiskās veģetācijas platības 
apjomu un kvalitāti; 

- aizsargāt veģetāciju, kas saistīta ar nelielām sezonālām straumēm; 

- veicināt lauksaimniecības ainavas mozaīkas uzturēšanu, ko sekmē tradicionālajā ekstensīvajā 
lauksaimniecībā izmantotā augseka; 

- izstrādāt efektīvāku integrētas ražošanas sistēmu ar stabilāku ražu un zemākām izmaksām; 

- veicināt ekstensīvu lopkopību, lai noteiktās teritorijās saglabātu dabiskos zālājus; 

- veicināt ganību uzlabošanu, sējot piemērotu dažādu vietējo šķirņu maisījumu. 

Šis ir arvien papildināms to mērķu saraksts, kurus var noteikt Natura 2000 stepēm un sausām 
lauksaimniecības zemes platībām. Šeit izklāstītais formulējums ir diezgan vispārīgs, bet konkrētās 
vietas aizsardzības mērķos dzīvotnes, sugas, zemes platības, populāciju skaits un citi attiecīgie 
parametri ir precizēti sīkāk. 

Avots: Vairāki apsaimniekošanas plāni Natura 2000 teritorijām Spānijā, kurās ir sausā 
lauksaimniecības zeme un stepes putni. 

• Nepieciešamo aizsardzības pasākumu noteikšana  
 
Aizsardzības pasākumi ir praktiski pasākumi, kas jāīsteno, lai sasniegtu teritorijas 
aizsardzības mērķus. Tiem jāatbilst to dzīvotņu un sugu ekoloģiskajām prasībām, kurām 
teritorija ir noteikta, un jāņem vērā ekonomiskās, sociālās un kultūras prasības, kā arī 
reģionālās un vietējās īpatnības (2. panta 3. daļa).  
 
Aizsardzības pasākumi var ietvert gan konkrētu teritoriju (t.i., apsaimniekošanas darbības 
un/vai apsaimniekošanas ierobežojumus), gan horizontālus pasākumus, kas attiecas uz 
daudzām Natura 2000 teritorijām plašākā mērogā (piemēram, pasākumi nitrātu 
piesārņojuma samazināšanai vai medību vai resursu izmantošanas regulēšanai). Piemēroti 
instrumenti šādu aizsardzības pasākumu īstenošanai var ietvert apsaimniekošanas plānus, 
kas īpaši izstrādāti teritorijām vai integrēti citos attīstības plānos, un/vai attiecīgus 
normatīvos, administratīvos vai līgumiskos pasākumus.  
 



 

 38 

Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanas plāni tiek plaši izmantoti ES valstīs, bet veiksmīgi 
tiek īstenoti arī citi pasākumi, un daudzās valstīs Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanai 
tiek izmantotas dažādas iespējas. Daudzas dalībvalstis izmanto teritoriju apsaimniekošanas 
plānus, lai palīdzētu pārvaldītājiem un citām ieinteresētajām personām rīkoties saistībā ar 
Natura 2000 teritoriju aizsardzību, izmantojot dažādus pasākumus.  

Apsaimniekošanas plāni teritorijas līmenī tiek izmantoti, lai formulētu mērķus kopā ar 
pasākumiem, kas vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai. Apsaimniekošanas plāni var darboties arī 
kā instruments, lai noteiktu sociālekonomisko ieinteresēto personu, iestāžu un NVO 
atbildību par apsaimniekošanas īstenošanu, noteiktu atļautās darbības un identificētu 
iespējamos apdraudējumus no konkrētām darbībām, kas saistītas ar vietu noteiktajām 
interesēm.  

Turklāt valstu, reģionālos vai Eiropas dabas aizsardzības rīcības plānus attiecībā uz 
konkrētām sugām vai dzīvotnēm (kas dažkārt tiek saukti arī par sugu rīcības plāniem) var arī 
izmantot, lai virzītu nepieciešamos aizsardzības pasākumus, kas jāīsteno katrā teritorijā. Tie 
var ierosināt un definēt aizsardzības pasākumus dažādās teritorijās un vietās, un tos var 
izmantot kā instrumentu šo pasākumu īstenošanai, jo īpaši Natura 2000 teritorijās. Nozaru 
apsaimniekošanas plānos (piemēram, mežsaimniecībā, lauksaimniecībā, ūdenssaimniecībā) 
arī var noteikt aizsardzības mērķus un īpašus pasākumus Natura 2000 teritorijām. 

Normatīvie pasākumi parasti ievēro procesuālajos noteikumos paredzēto kārtību, un ar 
tiem var noteikt konkrētas prasības attiecībā uz darbībām, kas Natura 2000 teritorijā ir 
atļautas, ierobežotas vai aizliegtas. Ar administratīvajiem pasākumiem var noteikt 
attiecīgus nosacījumus, ar kuriem reglamentē aizsardzības pasākumu īstenošanu vai citu 
darbību atļaušanu Natura 2000 teritorijās. 

Līgumiskie pasākumi ietver līgumus vai vienošanās, ko parasti slēdz apsaimniekošanas 
iestādes un zemes īpašnieki vai teritorijas izmantotāji. Lauksaimniecības un vides nolīgumi ar 
lauksaimniekiem saskaņā ar Lauku attīstības regulu ir viens no brīvprātīga līgumiskā 
pasākuma piemēriem, kura mērķis ir saglabāt noteiktu dzīvotņu veidu (piemēram, pļavu, 
ganību) un sugu labvēlīgu aizsardzības statusu. Nepieciešamo aizsardzības pasākumu 
sarežģītības dēļ var būt nepieciešami arī dažādi citi līgumi un vienošanās un cita veida īpaši 
pasākumi, tostarp brīvprātīga apsaimniekošana, kas neietver maksājumus vai atvieglojumus. 

Jebkurā gadījumā nepieciešamie aizsardzības pasākumi būtu jāizstrādā pietiekami sīki, lai 
nodrošinātu efektīvu īstenošanu. Jānorāda to īstenošanai vajadzīgo līdzekļu un instrumentu 
precīza atrašanās vieta un apraksts. Būtu jāiesniedz arī atbilstošs darba plāns, kurā norādīts 
īstenošanas laiks un noteikti uzdevumi un pienākumi tiem, kas iesaistīti pasākumu 
īstenošanā. Darba plānam jābūt pietiekami elastīgam, lai pēc vajadzības varētu to pārskatīt 
un pielāgot, piemēram, pamatojoties uz jau veikto pasākumu faktiskajiem rezultātiem. 

Svarīgi ir arī noteikt laika grafiku, lai pārskatītu veiktos aizsardzības pasākumus attiecībā uz 
to piemērotību un virzību uz mērķu sasniegšanu, lai pārbaudītu to piemērotību, izmērāmību 
un īstenošanu. 
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Plānojot lauksaimniecības zemes apsaimniekošanu šajās teritorijās, būtu jānodrošina, ka 
Natura 2000 teritorijās tiek ievēroti apsaimniekošanas plāni vai noteiktie aizsardzības 
pasākumi. 

Dažādos lauksaimniecības apstākļos ir vajadzīgas atšķirīgas apsaimniekošanas pieejas, 
piemēram, ekstensīvās sistēmās var pietikt ar esošās lauksaimniecības prakses uzturēšanu, 
bet intensīvākās lauksaimniecības sistēmās var būt nepieciešamas būtiskas pārmaiņas.  

Horizontāli pasākumi var būt piemēroti noteiktiem dzīvotņu veidiem/sugām visā reģionā vai 
valstī, vai arī, lai novērstu difūzu ietekmi, piemēram, eitrofikāciju no lauksaimniecības 
virszemes noteces ūdeņiem. Dažās situācijās var būt noderīgas vienkāršas prasības, kuras 
var piemērot visai lauksaimniecības ainavai. Turklāt šie pasākumi ne vienmēr ir jauni, jo 
esošie pasākumi var arī veicināt aizsardzības mērķu sasniegšanu.  

No otras puses, dažās teritorijās var būt vajadzīgas konkrētākas vietējās pieejas, tostarp īpaši 
pielāgoti un mērķtiecīgi pasākumi, kas vislabāk atbilst īpašām konkrētas sugas vai dzīvotnes 
apsaimniekošanas vajadzībām noteiktā vietā. Īpaši svarīgi ir izprast sugu dzīves ciklu un 
ekoloģiskās prasības, izstrādājot apsaimniekošanas pasākumus konkrētām sugām. Vietējie 
apstākļi var radīt zināmas izmaiņas dzīvotņu un sugu īpašajās vajadzībās. 

Ir svarīgi skaidri definēt, kādi nepieciešamie aizsardzības pasākumi ir paredzēti tiesību aktos 
(ja tādi ir), un norādīt, uz ko un uz kuras zemes šie pienākumi attiecas. Obligātās zemes 
apsaimniekošanas prasības lauksaimniekiem, iespējams, ietekmēs veicināšanas maksājumu 
piedāvāšanas iespējas, jo dažiem maksājumiem saistības būs daļa no atsauces līmeņa22 
(sīkāku informāciju skatīt 5.3. sadaļā). 

3.3. Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanai nepieciešamo resursu noteikšana  

Ir būtiski noteikt finansiālās vajadzības pienācīgai Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanai, 
lai optimizētu to ieguldījumu Kopienas nozīmes dzīvotņu un sugu aizsardzībā. Pirmais solis ir 
nepieciešamo aizsardzības pasākumu noteikšana (piemēram, apsaimniekošanas plānos un 
citos instrumentos).  
 
Lai efektīvāk izmantotu iespējas, kas pieejamas Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanai no 
ES līdzekļiem, īpaša uzmanība būs jāpievērš stratēģiskākai daudzgadu plānošanas pieejai 
Natura 2000 finansējumam. Komisija ir mudinājusi dalībvalstis izstrādāt prioritāros rīcības 
plānus (PRP) Natura 2000 finansēšanai, kuros būtu noteiktas stratēģiskās prioritātes un 
pasākumi, kas veicami 2014.-2020. gada periodā, kā arī finansēšanas instrumenti, ko varētu 
izmantot minēto pasākumu īstenošanai23 (3.5. izcēlums). 
 
 
 
 

                                                      
22Atsauces līmenis nosaka dalījumu starp vides aizsardzības līmeni, ko lauksaimniekiem paredzēts nodrošināt 
uz sava rēķina, un uzlabotu vides pārvaldības līmeni, par kuru lauksaimniekiem var maksāt, piemēram, 
izmantojot agrovides shēmas(Kristensen and Primdahl, 2006). 
23 SEC(2011) 1573 final  
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Eiropas līdzfinansējums 

Natura 2000 finansēšanas iespējas ir iekļautas katrā no attiecīgajiem ES fondiem 2014.-
2020. gada finansēšanas periodā24. Jo īpaši kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir bijusi un 
arī turpmāk būs nozīmīgs finanšu avots (skatīt 5. nodaļu). Lai gan galvenā atbildība par 
Natura 2000 finansēšanu gulstas uz dalībvalstīm, Dzīvotņu direktīvas 8. pants nepārprotami 
saista Natura 2000 nepieciešamo aizsardzības pasākumu īstenošanu ar ES līdzfinansējumu.  

Komisija ir izklāstījusi savu viedokli par to, cik svarīgs jaunajā daudzgadu finanšu shēmā ir 
Savienības finansējums bioloģiskajai daudzveidībai un dabas aizsardzībai, un norādījusi, ka 
tam ir vajadzīga pastiprināta integrēta pieeja, kas nodrošina Natura 2000 rīcības programmu 
prioritāšu iekļaušanu ES nozaru fondu valsts un reģionālajās programmās (European 
Commission, 2011)25. 

Integrētā pieeja tika izvēlēta, lai nodrošinātu, ka teritoriju apsaimniekošana ir daļa no 
plašākas zemes un ūdens apsaimniekošanas politikas, lai ļautu dalībvalstīm noteikt 
prioritātes un izstrādāt politiku un pasākumus, kas atspoguļo valstu un reģionu īpatnības, un 
lai novērstu dažādu ES finansēšanas instrumentu dublēšanos un pārklāšanos, kā arī 
administratīvos sarežģījumus un darījumu izmaksas, kas būtu saistītas ar šādu dublēšanos.  

Komisija ir arī paziņojusi par savu nodomu veicināt novatorisku pieeju un tirgus instrumentu 
izmantošanu, tostarp privāto finansējumu Natura 2000 pārvaldības atbalstam, lai gan tā 
atzīst, ka šie avoti, iespējams, veido tikai nelielu daļu no kopējā Natura 2000 tīkla 
finansējuma tuvākajā nākotnē un arī turpmāk būs nepieciešams ES un dalībvalstu pamat 
finansējums, lai nodrošinātu tīkla sniegtās aizsardzības priekšrocības. 

Prioritārie rīcības plāni kalpo kā stratēģiskās plānošanas instrumenti, lai stiprinātu Natura 
2000 finansējuma integrēšanu attiecīgajos ES finanšu instrumentos jaunajam plānošanas 
periodam, jo īpaši dažādu finansēšanas instrumentu attiecīgajām darbības programmām. 

Pietiekama finansējuma nodrošināšana īstenošanai 

Lai gan vairāki ES politikas instrumenti, iespējams, nodrošina finansējumu Natura 2000 
apsaimniekošanai, praksē dalībvalstis nepietiekami piešķir finansējumu, un tam nevar 
piekļūt; tiek lēsts, ka pašlaik ir pieejama tikai piektā daļa vai mazāk no nepieciešamā 
finansējuma (European Commission, 2011; Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 2011). 
Virkne ierobežojumu, piemēram, ierobežota Natura 2000 integrācija valsts finansējuma 
prioritātēs un nozares neatzīšana vai ieinteresēto pušu kapacitātes trūkums, kavē ES 
līdzfinansējuma sistēmas sniegto iespēju izmantošanu (Kettunen et al, 2011). 

 

                                                      
24 Kohēzijas finansējums COM (2011) 612 galīgā redakcija, COM (2011) 614 galīgā redakcija; Kopējā 
lauksaimniecības politika COM (2011) 625 galīgā redakcija, COM (2011) 627 galīgā redakcija; Eiropas 
jūrniecības un zivsaimniecības politika COM (2011) 804 galīgā redakcija; LIFE finanšu instruments vides un 
klimata jomā COM (2011) 874 galīgā redakcija 
25 Eiropas Komisijas paziņojums “Stratēģijas “Eiropa 2020” budžets” (COM(2011) 500 galīgās redakcijas I daļa 
(un vides un klimata politikas faktu lapas COM(2011) 500 galīgā redakcija, II daļa) 
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3.5. izcēlums. Prioritārās rīcības plāns – stratēģisks Natura 2000 finansēšanas plānošanas 
instruments  

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 8. pantu Komisijai jāpieņem prioritārs rīcības plāns pasākumiem, kas 
saistīti ar līdzfinansējumu Natura 2000 teritorijās, ņemot vērā pieejamos finansējuma avotus saskaņā 
ar attiecīgajiem Kopienas instrumentiem un pamatojoties uz to īstenošanai nepieciešamo attiecīgo 
pasākumu, to izmaksu un finansējuma, tostarp līdzfinansējuma, noteikšanu. Tas būs iespējams tikai 
tad, ja dalībvalstis izveidos nacionālus un/vai reģionālus Natura 2000 prioritāros rīcības plānus (PRP) 
nākamajam finanšu periodam (2014.-2020. gads). Šāda pieeja nodrošinās skaidrāku ietvaru mērķu 
un prioritāšu noteikšanai, aprakstīs finansējamos Natura 2000 pasākumus, noteiks katra ES fonda 
iespējamo ieguldījumu valsts/reģionālajā Natura 2000 tīklā nākamajam finanšu plānam un noteiks 
veicamās prioritārās darbības, kā arī atbalstīto pasākumu uzraudzību un novērtēšanu. Dzīvotņu 
komiteja kopā ar dalībvalstīm ir izstrādājusi vienotu veidu prioritārām rīcības plāniem. 

PRP ir paredzēti kā plānošanas instrumenti, kuru mērķis ir noteikt galvenās prioritātes un sniegt 
integrētu pārskatu par to, kā tās sasniegt, ņemot vērā dažādus finansēšanas instrumentus. 
Dalībvalstu prioritārie rīcības plāni nosaka stratēģiskās Natura 2000 aizsardzības prioritātes 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam. Dalībvalstīm arī jāprecizē savas Natura 2000 finansēšanas 
vajadzības saskaņā ar attiecīgajiem plāniem vai programmām. Lai palielinātu to ietekmi un iespēju 
tos izmantot pēc integrācijas pieejas, šādi darbības plāni jāizveido, pirms tiek pabeigta vienošanās 
par galvenajām programmām lauksaimniecības, zivsaimniecības un reģionālās attīstības jomā 2014.-
2020. gada finansēšanas periodā. Mērķis ir nodrošināt stratēģisku fokusu uz vissvarīgākajām 
prioritātēm, kā arī informācijas papildināmību un konsekvenci starp prioritārajiem rīcības plāniem un 
attiecīgajām programmām. 

Papildinformācija: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 

Dalībvalstīm jānosaka prioritātes un jāizstrādā politika un pasākumi, kas atspoguļo valstu un 
reģionu īpatnības. Natura 2000 aizsardzības efektīvai pārvaldībai un atjaunošanai 
nepieciešama stratēģiska plānošana, kuras finansējuma nodrošināšanai tiek izmantotas 
iespējas, ko piedāvā ES nozaru politika un attiecīgie fondi. 

5. nodaļā aprakstītas Eiropas līdzfinansējuma iespējas. Ieteikumi par Natura 2000 
lauksaimniecības zemes apsaimniekošanas finansēšanas plānošanu ir sniegti 6. nodaļā. 

Papildinformācija 

• Eiropas Komisijas vadlīnijas par Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanu: Dzīvotņu 
direktīvas 92/43/EEK 6. panta noteikumi Eiropas Komisija, 2000. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

• Eiropas Komisijas skaidrojums par Natura 2000 teritoriju aizsardzības mērķu definēšanu 
un jaunām vadlīnijām par aizsardzības pasākumu noteikšanu saskaņā ar 6. panta 1. 
punktu.  

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission
_note/commission_note2_EN.pdf 

• Eiropas Komisijas vadlīnijas par Natura 2000 finansēšanu:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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4. IETEIKUMI NATURA 2000 LAUKSAIMNIECĪBAS 
DZĪVOTŅU UN SUGU PĀRVALDĪBAI 

 
Kas atrodams šajā nodaļā? 
 
Šajā nodaļā apkopoti galvenie apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami, lai 
galvenajām lauksaimniecības dzīvotnēm un sugām tiktu saglabāts labvēlīgs aizsardzības 
stāvoklis Natura 2000 teritorijā. 

Tajā sniegti ieteikumi par galvenajiem aspektiem, kas jāņem vērā, īstenojot piemērotu 
lauksaimniecības praksi, kas var veicināt Natura 2000 dzīvotņu un sugu aizsardzību. 
 

4.1. Dzīvotņu apsaimniekošana 

Zemas intensitātes lauksaimniecības pārvaldība ir nepieciešama, lai turpinātu pastāvēt daļēji 
dabiskās dzīvotnes un sugas, kas noteiktas saskaņā ar šīm vadlīnijām, kā arī lai Natura 2000 
teritorijās nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības statusu galvenajām dzīvotnēm un sugām, kas 
saistītas ar lauksaimniecības praksi. Atjaunošanas pasākumi ir bieži nepieciešami pirms 
piemērotas ilgtermiņa pārvaldības atkalieviešanas. 

Šos apsaimniekošanas pasākumus galvenokārt īstenos lauksaimnieki, un tiem jāsniedz 
pietiekams atbalsts. Daži lauksaimnieki jau veic labus apsaimniekošanas pasākumus, un ir 
svarīgi apzināties un atbalstīt to nozīmi šādu dzīvotņu saglabāšanā un apsaimniekošanā. 
Citiem būs vajadzīgs atbalsts, lai atjaunotu apsaimniekošanu pamestās zemēs vai atturētos 
no lauksaimniecības zemes intensifikācijas. 

Šajā sadaļā aprakstīta galvenā lauksaimniecības prakse, kas var veicināt Natura 2000 
dzīvotnēm un sugām piemērotu apsaimniekošanu. 

Ganības 

Lielākā daļa vadlīnijās aplūkoto dzīvotņu tiek apsaimniekotas ar ganību palīdzību, kas novērš 
pārvēršanos par briksnājiem un kokiem un kontrolē invazīvas svešzemju sugas. Tomēr 
dzīvotnes var tikt degradētas ar pārāk lielu vai nepietiekamu noganīšanu vai nepiemērotiem 
ganību lopiem un režīmu. Galvenie apsvērumi ganību apsaimniekošanā ir šādi: 

 Ganāmpulka apjoms/intensitāte. Attiecībā uz gandrīz visām galvenajām daļēji 
dabiskajām dzīvotnēm apsaimniekošanas ieteikumi paredz, ka ganību režīms ir 
ekstensīvs, ar mazu līdz vidēju ganāmpulku. Tomēr nelielam skaitam ir nepieciešama 
intensīvāka ganīšana, lai saglabātu to dabas aizsardzības vērtību. Nosakot dzīvotņu 
veidam piemēroto ganāmpulka apjomu, jāņem vērā īpaši vietējie apstākļi, tostarp: 
veģetācijas veids un vecums; dzīvotnes ražība; augsnes veids; hidroloģiskie apstākļi; 
savvaļas zālēdāju ganīšanās apjoms; teritorijas apsaimniekošanas vēsture un 
aizsardzības mērķi. Lai nodrošinātu piemērotu ganīšanas slodzi, būtu jānosaka rūpīgs 
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ganāmpulka apjoma un ganību perioda ilguma līdzsvars. Svarīgi ir arī ņemt vērā to, 
cik daudz ganāmpulks tiks izmantots. 

 Ganāmpulku veidi, šķirnes un ganību kombinēšana. Dažādas lopu sugas ganās 
atšķirīgi, ietekmējot to piemērotību atsevišķām dzīvotnēm. Liellopi nav izvēlīgi 
ganītāji un tādējādi var nomākt bagātīgas zālāju sugas. Aitas ir labāk piemērotas pret 
barības vielām jutīgām dzīvotnēm teritorijās, kas jutīgas pret eroziju, kur apstākļi ir 
sausāki un zālaugu ražība zemāka. Zirgi un poniji tiek izmantoti retāk un parasti 
kombinācijā ar aitām vai liellopiem. Jaukti kazu un aitu ganāmpulki ir izdevīgi dažiem 
dzīvotņu veidiem, jo īpaši tad, ja tās ir apaugušas ar krūmājiem. Tomēr kazas nedrīkst 
ganīt bez ganiem vietās ar jutīgu dzīvotņu laukumiem. Izmantojot ganību 
kombinācijas, var veidoties daudzveidīga zālāja struktūra ar plašu sugu klāstu. 

 Sezonalitāte un laiks, rotācijveida ganīšana. Dažās alpīnajās un subalpu pļavās 
sezonalitāte balstās uz tradicionālajiem vasaras ganību režīmiem, kuros lopi vasarā 
ganās kalnos un ziemā tiek novesti uz ielejas ganībām. Ganību sezonalitāte reģionāli 
atšķiras, un ražīgums un augsnes apstākļi var veicināt ganību veidošanos visa gada 
garumā, kur noteiktos platuma un platuma grādos ir attiecīgās dzīvotnes. Lai gan 
sezonālos ganību modeļus nosaka ilgtermiņa klimatiskie apstākļi, ir nepieciešams 
pielāgot apsaimniekošanas līmeņus katru gadu, jo daudzas daļēji dabiskās dzīvotnes 
liecina par ievērojamām ražīguma svārstībām, kas radušās klimata mainīguma dēļ. 
Parasti priekšroka dodama nevis nepārtrauktai, bet rotējošai ganīšanai, jo tas ir 
labākais veids, kā radīt neviendabīgu dzīvotni, vienlaikus izvairoties no pārmērīgiem 
bojājumiem, kas saistīti ar atsevišķu laukumu nomīdīšanu un apmēslošanu. Tomēr 
tas ir dārgi un darbietilpīgi (nepieciešama ganīšana vai nožogojums), kas potenciāli 
ierobežo tā praktiskumu. Kā minēts iepriekš, ir jāatrod līdzsvars starp ilgu relatīvi 
zemas intensitātes ganību periodu vai īsāku augstākas intensitātes režīmu. 

Ganīšana 

Daudzām dzīvotnēm, jo īpaši kalnu reģionos, ganīšana ir kultūras tradīcija. Prasmīga 
ganīšana uztur ekstensīvas atklāto dzīvotņu ganības, daudzveidību telpā un laikā, kā arī 
optimālu intensitāti veģetācijas daudzveidības uzturēšanai, kas piemērota gan lopiem, gan 
bioloģiskajai daudzveidībai. Gani sadala lielas ganību platības sektoros, kuros tie uztur 
optimālu līdzsvaru, mudinot mājlopus patērēt gan garšīgākas, gan mazāk garšīgas sugas, lai 
nodrošinātu labu uzturu ar minimālu enerģijas patēriņu, vienlaikus uzturot ganības un 
kontrolējot krūmu izplatību. Ganīšana īpaši veicina bioloģisko daudzveidību, jo tādējādi tiek: 

• kontrolēti krūmāji un virsāji; 

• uzturētas dzīvotņu mozaīkas un to nomales; 

• kontrolēti mežu ugunsgrēki; 

• samazināts erozijas un pārtuksnešošanās risks; 

• piegādāti lopu liemeņi; 

• izplatītas sēklas; 

• pārdalītas un koncentrētas barības vielas. 
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Zālāju ganību un vasaras ganību sistēmas, kas uztur sezonālu ganīšanos atklātos zālājos bieži 
tiek atstātas novārtā. Pašreizējās iniciatīvas šo sistēmu atbalstam ietver ganu skolas Francijā 
un Spānijā. 

Aitu un liellopu aploki, ūdens un nojumes atrašanās vieta 

Dažās Eiropas daļās, kur tiek izmantoti gani, aitas un liellopi tradicionāli naktīs tiek turēti 
nožogotās teritorijās, lai tos aizsargātu no plēsējiem. Šī prakse, kas pazīstama turēšana 
aplokā, var radīt ļoti lielu ganību spiedienu uz nelielu teritoriju, izraisot intensīvu barības 
meklēšanu un nomīdīšanu, eitrofikāciju un augsnes īpašību izmaiņas, kas var izraisīt 
raksturīgo sugu samazināšanos un nereti svešzemju sugu invāziju. Tāpat ūdens piegādes un 
nojumes atrašanās vieta ietekmēs ganāmpulka uzvedību, potenciāli radot līdzīgas 
problēmas. Turēšana aplokā nav ieteicama dabiskos zālājos vai daļēji dabiskos sausajos 
zālājos. Tomēr dažās vietās to var atļaut, ja katru dienu aizvāc aizgaldus vai ganāmpulka 
blīvums un ganību periods ir ierobežots. 

Kontrolēta dedzināšana 

Dažiem ganītiem dabiskiem un daļēji dabiskiem zālājiem, krūmājiem un virsājiem var būt 
nepieciešama rūpīga apsaimniekošana dedzinot, lai novērstu kokaugu sugu ieviešanos (īpaši, 
ja nav atbilstošu ganību), samazinātu zemsegu un izdalītu barības vielas. Dedzināšana var 
palīdzēt uzturēt trūcīgus barības vielu apstākļus, jo īpaši tad, ja atmosfēras piesārņojums 
rada lielāku vielu daudzumu, nekā no lietusgāzēm uzņemtās dabiskās barības vielas. Kalnu 
virsājos, piemēram, Apvienotās Karalistes tīreļos, tiek plaši kontrolēta nelielu laukumu 
dedzināšana, lai palielinātu veģetācijas strukturālo daudzveidību, uzturot visu dominējošās 
sugas augšanas fāzi, kas veicinās bezmugurkaulnieku un putnu sugu bagātību. Tomēr 
neatbilstoša dedzināšanas pārvaldība (piemēram, pārāk bieža vai lielu platību dedzināšana, 
nepareizs veģetācijas veids vai vecums, vai tas tiek veikts kūdrājos) rada būtisku negatīvu 
ietekmi. 

Tāpēc, ja nepieciešams, dedzināšanas pārvaldība ir ļoti rūpīgi jāplāno un jākontrolē (jo īpaši, 
ja ir risks, ka ugunsgrēki nevar tikt kontrolēti) un jāveic stingri saskaņā ar valsts noteikumiem 
un vadlīnijām, piemēram, tām, kas uzskaitītas šīs nodaļas beigās.  

Pļauja/siena pļaušana 

Daudzos daļēji dabiskos zālājos (pļavās) tiek nopļauts siens, lai iegūtu lopbarību, ko var 
uzglabāt liellopu barošanai ziemā. Daži zemas produktivitātes zālāju veidi, piemēram, 
Molina pļavas, tradicionāli tiek izpļauti vēlu, lai iegūtu pakaišus. Pļaušana ir nav selektīva, 
tāpēc veicina zāles un zemu augu augšanu, tajā pašā laikā samazinot garos augus un 
likvidējot kokaugus. Nopļautās zāles aizvākšana no lauka nozīmē, ka ilgstoši saglabājas zems 
barības vielu līmenis, kā rezultātā rodas daļēji dabiskas pļavas ar ļoti lielu augu daudzveidību 
un ievērojamu aizsardzības vērtību gan augiem, gan ar tiem saistītām bezmugurkaulnieku 
kopienām. 

 Laiks un biežums. Kopumā siena pļavu dzīvotnes būtu jāpļauj pēc tam, kad ligzdojošie 
putni ir izšķīlušies un augi ir izsējuši sēklas, kad zāle sasniedz aptuveni 50-120 cm 
augstumu. Pļaušanas darbībām būtu jāmainās laikā un telpā, lai radītu dzīvotņu 
mozaīku, vai nu vienu gadu atstājot platības nenopļautas (10-20% no dzīvotnes) un 
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katru gadu mainot nepļautos laukumus, vai arī gada laikā nopļaujot visus laukumus, 
bet dažādos laikos pļaujot dažādas platības. Rotācijveida zālāju apsaimniekošanas 
programma uztur virkni dažādu sukcesijas posmu, palielinot sugu daudzveidību. 
Optimālais pļaušanas biežums atšķiras pa dzīvotņu veidiem un apakštipiem, kā arī 
atkarībā no vietas, piemēram, no tās saglabāšanas mērķiem. 

 Žāvēšana uz lauka un nopļautās biomasas noņemšana. Siena pļavās nopļautajam 
sienam pirms savākšanas un kraušanas vajadzētu tikt atstātam uz lauka nožūt, lai 
varētu nokrist sēklas un nodrošināt ziedošo augu pavairošanos. Lielākajai daļai citu 
dzīvotņu nopļautais jānoņem pēc iespējas ātrāk, lai izvairītos no bagātināšanās ar 
barības vielām un pamatā esošās veģetācijas apslāpēšanas. 

 Pļaušanas aprīkojums/iekārtas. Tradicionālās zemas intensitātes siena pļaušanas 
metodes, piemēram, ar izkapti, ir kļuvušas neekonomiskas, bet smagās iekārtas var 
bojāt dzīvotnes, jo īpaši ar pārmitrās vai irdenās augsnēs, kas ir jutīgas pret eroziju un 
blīvēšanos. Mitrās augsnēs zāle jāpļauj ar rokām vai izmantojot īpašas iekārtas. Lai 
mazinātu iekārtu tieši radīto pļavu faunas sugu mirstību, pļaušana jāveic no lauka 
vidus uz āru; zāle jānopļauj ne zemāk kā 10 cm augstumā; pļauja jāveic pēc 10 no 
rīta; un jāizmanto saudzīgāks griezējagregāts. Tomēr dažos reģionos tradicionālā 
siena pļaušanas prakse pieprasa, lai siens tiktu nopļauts īsi virs sūnu stāva, un pļaujas 
laiks var atšķirties. 

 Pļaušanas un ganīšanas kombinēšana. Vairākās dzīvotnēs ganības izmanto 
kombinācijā ar pļaušanu, parasti pēc pļaušanas un parasti rudenī vai sausās un 
mērenās teritorijās ziemas laikā. Ganības var radīt lielāku dzīvotņu neviendabīgumu 
un daudzveidīgāku reljefu nekā tikai ar pļaušanu, jo dzīvnieki vispirms ganās 
visbagātīgākajos zālājos, un nomīda kailas augsnes laukumus. Dažos gadījumos 
pļaušanu var izmantot, lai novērstu problēmas, ko rada nepietiekama ganīšana, jo 
īpaši to dzīvotņu sākotnējai attīrīšanai, kas ir blīvi pārklātas ar krūmiem. 

 Pļaušanas aizstāšana ar ganībām. Tas nav ieteicams, jo tā rezultātā, visticamāk, 
mainīsies ekoloģiskās kopienas sastāvs (Dover et al, 2011). Tomēr dažās dzīvotnēs un 
daudzām ganību tauriņu sugām, piemēram, ļoti zemas intensitātes ganības var būt 
piemērots aizstājējs pļaušanai.  

Mēslošanas līdzekļu ierobežota izmantošana vai to neizmantošana – kūtsmēsli un 
minerālmēsli 

Gandrīz neviens no sauso zālāju veidiem nevar paciest mēslošanu ne tā teritorijā, ne blakus 
apgabalos, un daudzi no tiem jau ir pakļauti eitrofikācijai. Šo dzīvotņu apsaimniekošanā par 
prioritāti jānosaka barības vielu ieplūdes novēršana no mēslošanas, lauksaimniecības 
noteces vai ieplūšanas virszemes ūdenī, kas bagāts ar barības vielām, kā arī no ganību 
papildbarības. 

Arī pļavu mēslošana parasti nav ieteicama, it īpaši apgabalos, kas iepriekš nav mēsloti. Dažas 
pļavas parasti tiek apsaimniekotas ar zemu kūtsmēslu daudzumu, lai novērstu barības vielu 
zudumu siena pļaušanas dēļ, vai mēslotas, periodiski applūdinot, kas rada ar barības vielām 
bagātas nogulsnes. Mūsdienās daudzas pļavas skar eitrofikācija, un mēslošana ir stingri 
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jākontrolē vai jāaizliedz gan dzīvotnes robežās, gan apkārtējā teritorijā. Tomēr dažos 
apstākļos daži kalnu un zemienes siena pļavu veidi var gūt labumu no neliela mēslojuma 
apjoma, lai saglabātu produktivitāti un sugu daudzveidību. Pirms jebkura mēslošanas līmeņa 
piemērošanas jāapsver ietekme uz sugu daudzveidību, ņemot vērā eitrofikācijas ietekmi. 
Ieteicama integrēta vairāku taksonu pieeja apsaimniekošanai, lai noteiktu minimālo kaitīgo 
ietekmi uz sugu bagātību un daudzveidību šādās pļavās. 

Intensīvāki atjaunošanas pasākumi, tostarp dzīvotņu atjaunošana 

Teritorijās, kur lauksaimniecības zemes dzīvotnes ir pamestas vai tās ir sabojājusi intensīvās 
lauksaimniecības radītā slodze, var būt nepieciešami būtiski atjaunošanas pasākumi, lai 
galvenās Natura 2000 dzīvotnes un sugas sasniegtu labvēlīgu aizsardzības statusu. 
Atjaunošanas pasākumi var tikt ietverta: 

 Augsnes bagātināšana un veģetācijas atjaunošana. Ja dzīvotnes ir bojātas 
lauksaimniecības intensifikācijas rezultātā, ieskaitot nosusināšanu un mēslošanu, tās 
ir jāatjauno, samazinot augsnes auglību, pārtraucot mēslošanu un dažos gadījumos 
noņemot barības vielas. Tas var ietvert barības vielām bagātinātas augšējās augsnes 
kārtas noņemšanu vai vairāku gadu kultivēšanu un barības vielas patērējošo kultūru 
noņemšanu. 

 Atkārtota sēja, lai atjaunotu augu sugu daudzveidību. To var panākt, izkaisot sienu 
no piemērotiem zālājiem (zaļš vai kaltēts siens) vai iegūstot noteiktu augu šķirņu 
sēklas un vasarā pārsējot to uz kailas augsnes, ieklājot ar veltni vai iesējot zālājā, 
izmantojot sējmašīnu. Dažkārt var būt nepieciešams sagatavot dobi, uzarot vai 
izjaucot zālāju velēnu daļu. 

 Krūmāju kontrolēšana. Pirms atkal ieviest pļaušanas un/vai ganību apsaimniekošanu, 
pamestas vai nepietiekami ganītas daļēji dabiskas dzīvotnes var atjaunot, noņemot 
krūmus. 

 Invazīvu nezāļu un svešzemju sugu kontrole. Invazīvie svešzemju krūmāji un koku 
sugas jāizgriež un celmi jānoņem vai jāapstrādā, lai novērstu to atjaunošanos. No 
nezālēm var atbrīvoties ar ķēdes ecēšām, pļaušanu vai nogriežot to augšējo daļu 
pirms to ziedēšanas, bet ne putnu ligzdošanas laikā. Ganīšana no ziemas beigām līdz 
agram pavasarim var palīdzēt kontrolēt dažas daudzgadīgas nezāles, savukārt 
intensīva teritorijas nomīdīšana ar mājlopiem var palīdzēt kontrolēt ērgļpapardi 
(Pteridium aquilinum). 

 Koku kopšana mežu ganībās: vainaga veidošana, atvasāju griešana, atjaunošana. 
Nepietiekami noganītās un ar kokiem aizaugušās pļavās krūmu invāzijai var būt 
kaitīga ietekme uz dižkokiem (t.i., lieliem, veciem un dobiem kokiem), un audze ap 
tiem būtu jāizretina. Dažiem kokiem var ļaut nobriest un sadalīties, tādējādi 
palielinot strukturālo dzīvotņu daudzveidību. Spānijas un Portugāles dehesās un 
montado ozolu stādīšana ir jāaizsargā un jāveicina ar pārstādīšanu, jaunu koku 
aizsardzību pret ganībām un rotācijveida ganībām. 
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Hidroloģiskās pārvaldības atjaunošana 

Dažas galvenās daļēji dabiskās ir sastopamas mitrzemes reģionos ar augstu ūdenslīmeni vai 
periodisku applūšanu, un tie ir atkarīgi no vēsturisko hidroloģisko režīmu turpināšanas. Tās 
bieži ir mainītas plūdu pārvaldības nolūkā vai lai atļautu alternatīvu zemes izmantošanu vai 
attīstību. Ja iespējams, pārvaldībā būtu jāietver šādu pārmaiņu atcelšana. Hidroloģisko 
režīmu atjaunošanas stratēģijas jāizstrādā tā, lai tās imitētu dabiskas hidroloģiskas funkcijas, 
tostarp viena un tā paša ūdens avota izmantošanu. 

 Hidroloģisko vienību pārvaldība. Pārvaldība jāveic atsevišķu hidroloģisko vienību 
mērogā, ja tās var izolēt atsevišķi, kā arī visas hidroloģiskās sistēmas līmenī. Līdz ar to 
hidroloģiskā pārvaldība prasa labas zināšanas par sistēmu, un to veic tikai tad, ja var 
novērst nelabvēlīgu ietekmi uz blakus esošajām dzīvotnēm vai tuvējo infrastruktūru. 

 Nosusināšanas efekta likvidēšana. Esošos drenāžas kanālus var bloķēt, nosprostojot 
ar koka, metāla vai plastmasas loksnēm vai aizpildot ar augsnes un veģetācijas 
“aizbāzni” ūdens uzturēšanai. Nav pieļaujama turpmāka nosusināšana.  

 Gruntsūdeņu līmeņa un režīma atjaunošana. Vairākas daļēji dabiskas dzīvotnes (jo 
īpaši mitrās pļavas) ir ļoti jutīgas pret gruntsūdeņu līmeņa izmaiņām. Gruntsūdens 
līmenis jāpaceļ, apturot gruntsūdeņu ieguvi vai, ja tas nav iespējams, ierobežojot 
ūdens daudzumu, ko var izvadīt, un laiku, kad tas var notikt. Dažos apgabalos 
gruntsūdeņus var papildināt, izbūvējot lejteces aizsprostus vai slūžas, lai noturētu 
ūdeni, kaut arī pastāv zināma nevēlama ūdens stagnācijas vai kanālu ar ierobežotu 
infiltrāciju pārpludināšanas iespēja dzīvotņu tipos ar mazāk caurlaidīgu augsni. 

 Plūdi un upju regulēšana. Dažas svarīgas dzīvotnes (piemēram, aluviālās pļavas) ir 
atkarīgas no regulāras barības un substrāta materiāla plūsmas. Ziemas applūšana 
daudzās palieņu pļavās ir ļoti svarīga arī ziemojošiem ūdensputniem (piemēram, 
pīlēm, zosīm un gulbjiem), kā arī piemērotu dzīvotņu izveidei bridējputniem. Vietās, 
kur ir iespējami aizsprosti, slūžas var izmantot, lai ziemā saglabātu applūstošās 
vietas. Ja tas nav iespējams, citos veidos būtu jāatjauno dabiskāks upes režīms 
(Eriksson, 2008). 

 Piekrastes hidroloģija. Piekrastes dzīvotnes, ieskaitot pļavas un kāpu sistēmas, ir 
atkarīgas no regulāriem traucējumiem, ko rada plūdmaiņas, viļņi un vējš. Ir pilnībā 
apsvērta pārvaldītā pārkārtošana, t.i., krasta aizsargspēju likvidēšana, lai atjaunotu 
dabisko piekrastes dinamiku, var no jauna izveidot atklātu dzīvotni un atjaunot 
dzīvotņu dinamiku, radot visas iespējamās sekas (piemēram, nogulumu režīmu, 
erozijas pakāpi piekrastē). Daudzos gadījumos nav iespējams pilnībā atcelt 
aizsargjoslas, bet tās var pārveidot, lai atjaunotu dabiskāku plūdu režīmu. Piemēram, 
piekrastes aizsargvaļņiem var pievienot plūsmas regulēšanas kanālus un slūžu vārtus, 
lai varētu regulēt plūdmaiņas, kas ir svarīgi piekrastes pļavām un ganībām.  

4.2. Sugu apsaimniekošana 

Pasākumi, kas vajadzīgi, lai saglabātu un atjaunotu labvēlīgu aizsardzības statusu lielākajai 
daļai galveno lauksaimniecības zemes sugu, būs tādi paši vai līdzīgi tiem, kas aprakstīti 
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iepriekšējā sadaļā par galvenajām lauksaimniecības zemes dzīvotnēm. Galvenie elementi 
ietver piemērotu ganīšanas ātrumu un sezonas, pareizu siena pļaušanas laiku, ūdens līmeņa 
un plūdu režīmu uzturēšanu mitrās pļavās, kā arī izvairīšanos no mēslošanas līdzekļu un 
pesticīdu izmantošanas vai to stingru kontroli. Ja dedzināšana ir vajadzīga dzīvotņu 
apsaimniekošanai, ir nepieciešama rūpīga plānošana un kontrole, lai izvairītos no 
ligzdošanas sezonas putniem, kas ligzdas taisa uz zemes, vai periodiem, kad augi ir īpaši 
jutīgi pret uguni. 

Šo vadlīniju tvērumā neietilpst visas papildu darbības, kas var būt nepieciešamas visām 
galvenajām lauksaimniecības zemes sugām. Tomēr dažas īpaši izplatītas vai svarīgas 
vispārīgas darbības sugu saglabāšanai ietver: 

• nodrošināšanu, lai visas prasības attiecībā uz barošanu, audzēšanu un patvēruma 
dzīvotnēm tiktu nodrošinātas visos gadalaikos un sugu mītnes teritorijā, kam var būt 
nepieciešama dažādu dzīvotņu mozaīka; 

• konkrētu dzīvotņu elementu, piemēram, dzīvžogu, koku, grāvju u.c., uzturēšanu, kā 
aprakstīts turpmāk; 

• dažu sugu dzīvnieku ar īpašām prasībām papildu barošanu, ko nevar viegli aizstāt 
(piemēram, ar liemeņiem maitēdājiem); 

• izmaiņas lauksaimniecības praksē, piemēram, pļaušana un ganību blīvums un laiks, 
lai novērstu vai samazinātu jutīgu sugu mirstību un traucējumus (piemēram, uz 
zemes ligzdojošie putni). 

• tādu svešzemju sugu kontroli vai izskaušanu, kas konkurē ar vietējām aizsargājamām 
sugām vai barojas ar tām.  

Aizsardzības pasākumi prasa labas zināšanas par sugu ekoloģiju, dzīves ciklu un vietas 
specifisko stāvokli un prasībām. Agrovides pasākumos jāiekļauj īpaši pielāgoti pasākumi, 
kam jābūt vērstiem uz produktivitāti un efektivitāti (skatīt 6. nodaļu). Ir svarīgi atzīmēt, ka 
daudzas Kopienas nozīmes sugas ir atkarīgas arī no dzīvotnēm ārpus Natura 2000 tīklā 
iekļautajām teritorijām. 

Galvenie pasākumi, lai saglabātu sugas aramzemē 

Dažas no visapdraudētākajām sugām, kas uzskaitītas Dzīvotņu un Putnu direktīvās, ir 
atkarīgas no ekstensīvas aramzemes apsaimniekošanas. Galvenie pārvaldības pasākumi ir 
šādi: 

• kultivēšana ar zemu izejvielu daudzumu: zems mēslošanas līdzekļu patēriņš, 
apūdeņošanas nav vai ir maz, kā arī kultūraugu šķirnes, kas piemērotas zemas 
produktivitātes videi; 

• netiek lietoti pesticīdi; 
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• netiek veikta dziļā aršana aramzemēs ar smilšainām augsnēm, kur sastopams 
varžukrupis (Pelobates fuscus), vai smilšmāla augsnēm, kur sastopamas kāmju sugas 
(Cricetus cricetus vai Mesocricetus newtoni); 

• vasaras graudaugu audzēšana ar ilgu rugāju periodu un papuves platību uzturēšana; 

• laukaugu un zālāju kultūru platību jaukšana un maiņa; 

• laukumi vai zemes strēmeles lopbarības kultūrām un/vai patvērumam, piemēram, 
rupjajai lopbarībai zaļmasā, sēklām putniem; 

• kultūraugu novākšanas metožu pielāgošana sugu vajadzībām, piemēram, atstāt 
nepļautus šaurus gabalus vai laukumus kā patvērumu, izmantot pļāvēju ar 
griezējagregātu, izmantot ķēdes stieni pļāvēja priekšā, lai brīdinātu dzīvniekus, 
izvairīties no siena apstrādes tehnikas (tikko nopļautas zāles sasmalcināšana, lai tā 
ātrāk nožūtu); 

• žogu marķēšana (piemēram, ar atstarojošām zīmēm), lai novērstu sadursmi ar lieliem 
putniem, piemēram, ar lielo sīgu (Otis tarda); 

• ligzdošanas laukumu vai zemes gabalu patvērumam izveide. 

Galvenie pasākumi sugu saglabāšanai intensīvi apsaimniekotās lauksaimniecības zemēs 

Dažas nozīmīgas sugas, jo īpaši zosis un citi ūdensputni, un Eiropas kāmji, ir sastopamas 
intensīvi apsaimniekotās lauksaimniecības zemēs. Pasākumiem attiecībā uz šīm sugām ir 
tendence būt mainīgiem un pielāgotiem sugām, bet piemēri ietver: 

• zosu un citu ūdensputnu radīto ganību postījumu (galvenokārt ziemā) pārvaldību, 
nodrošinot kultūraugus vai kultūraugu atlieku krājumus (ar kompensāciju 
lauksaimniekiem) neskartās teritorijās;  

• vaislas putnu aizsardzību pret saimniecības darbībām, iezīmējot ligzdas; 

• pesticīdu lietošanas ierobežošanu, lai saglabātu bezmugurkaulnieku populāciju, jo 
īpaši attiecībā uz lauku robežām; 

• gruntsūdeņu līmeņa, applūšanas ziemas laikā un/vai augsnes struktūras uzturēšanu, 
lai nodrošinātu labu augsnes caurlaidību, putniem, kas meklē barību; 

• pasākumus Eiropas kāmim (Cricetus cricetus) – zaļās rupjās lopbarības platību 
uzturēšana, tiem paredzētās zemes strēles ar graudaugiem, dziļās aršanas 
neveikšana, lai novērstu bojājumus alām (skatīt Nīderlandes gadījuma izpēti E 
pielikumā). 

Lauksaimniecības zemes dzīvotņu aizsardzība, uzturēšana un atjaunošana attiecībā uz 
sugām 

Lauksaimniecības zemes dzīvotnes, piemēram, dzīvžogi, sausas akmens sienas, dīķi un 
terases, ir galvenās dzīvotnes sugām, kas saistītas ar ekstensīvo lauksaimniecību. Tradicionāli 
pārvaldītās ilggadīgās kultūras, tostarp vīnogulāji, augļu dārzi, olīvu birzis un riekstu audzes, 
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ir svarīgas dzīvotnes vairākiem putniem, zīdītājiem, rāpuļiem, abiniekiem un Kopienas 
nozīmes bezmugurkaulniekiem. Paši kultūraugi (īpaši veci koki), kā arī ekstensīvi 
apsaimniekotie zālāji un citas ar tiem saistītās dzīvotnes nodrošina ligzdošanas un barošanās 
vietas (skatīt Itālijas gadījumu pētījumu E pielikumā). 

Galvenās lauksaimniecības zemes dzīvotnes un elementi, kam nepieciešama saglabāšana un 
uzturēšana, ir šādi: 

• dzīvžogi, atvasāji vai mazi mežaini apgabali, atsevišķi koki un krūmi – var būt 
nepieciešama aizsardzība pret ganīšanos un barības meklēšanu, apgriešanu un 
atzarošanu un aizvietojošu stādīšanu, lai saglabātu nepārtrauktību; 

• koki un krūmi, ko tradicionāli izmanto vainagu veidošanai un atvasāju griešanai, būtu 
jāsaglabā tradicionālos veidos un vajadzības gadījumā jāpārstāda, lai nodrošinātu 
dzīvotnes nepārtrauktību; lieli dižkoki lauksaimniecības teritorijās ir jāsaglabā, rūpīgi 
apsaimniekojot un likvidējot konkurējošo veģetāciju, to pēc vajadzības pārstādot, lai 
saglabātu nepārtrauktību; 

• lauksaimniecības zemes dīķi un grāvji ir regulāri jābagarē, jākontrolē veģetācija, 
jāaizsargā no piesārņojuma un jānovērš to izžūšana, kā arī bieži jāveido jauni dīķi; 

• sausās akmens sienas un akmens terases – jāsaglabā un jāuztur; 

• lauku malas un buferjoslas – jāuztur pļaujot un neizmantojot pesticīdus un 
herbicīdus; 

• augļu dārzi, olīvu birzis, riekstu audzes ar veciem, nobriedušiem kokiem – ir jāuztur, 
regulāri jāapgriež, jāpārstāda un jātur brīvus no pesticīdiem; 

• lauku saimniecības ēkas, pagrabi un alas – tās tiek izmantotas kā sikspārņu, putnu, 
rāpuļu u.c. pārziemošanas, uzturēšanās un vairošanās vietas, un tās jāsargā no 
traucējumiem. 

Dzīvotspējīgu populāciju un metapopulāciju saglabāšana 

Dzīvotņu laukumiem jābūt pietiekami lieliem, lai saglabātu dzīvotspējīgas populācijas, vai 
pietiekami savienotiem, lai atbalstītu metapopulācijas26. Tas ir svarīgi lielām sugām, kam 
nepieciešamas lielas dzīvotnes platības (piemēram, daudzi plēsīgie putni un lieli gaļēdāji), jo 
īpaši sadrumstalotās ainavās. Sugas, kas ir reti sastopamas piemērotu dzīvotņu trūkuma dēļ, 
visvairāk iegūs no piemērotu dzīvotņu atjaunošanas un atbilstošas apsaimniekošanas, un tās 
var atkārtoti ieviest tur, kur tās ir izzudušas. No otras puses, sugas, kas ir reti sastopamas 
galvenokārt dabisku iemeslu dēļ, ir jāsaudzē, aizsargājot vietas, kur tās jau sastopamas, 
piemēram, botāniskajos “mikroliegumos”. 

Ja populācija ilgtermiņā nav dzīvotspējīga, aizsardzības pasākumi būtu jākoncentrē uz mērķa 
vietām. Pirms uzlabot savienojamību, jāpalielina piemērotās dzīvotnes platība un/vai 
                                                      
26 Metapopulācija ir vienas sugas populāciju kopums, kas pastāv sadrumstalotā ainavā un ir sadalīts vairākos 
dzīvotņu laukumos, kas saistīti, izkliedējot īpatņus. Izkliede ir atkarīga no attāluma starp laukumiem un ainavas 
kvalitāti starp tiem (šķēršļi, koridori utt.), un tā ietekmē vietējo izmiršanas un atkārtotas kolonizācijas ātrumu, 
kas savukārt nosaka metapopulācijas dzīvotspēju. 
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kvalitāte. Dzīvotņu atjaunošanas pasākumi var būt nepieciešami, lai ilgtermiņā uzturētu 
esošās populācijas. Vietās, kur nepieciešama savienojamība, ir jārada “atspēriena punkti” un 
jāveido tilti galvenajām barjeras, piemēram, ceļiem un dzelzceļiem. Meži un aramzemes var 
būt arī iedarbīgi šķēršļi zālaugu sugām, un atklātas pļavas dzīvžoga robežas, ceļmalas un 
dzelzceļi var nodrošināt būtiskus koridorus, kas savieno metapopulācijas, ja vien tos 
pienācīgi apsaimnieko. 

4.3. Natura 2000 lauksaimniecības zemes apsaimniekošanas plānošanas galvenie 
apsvērumi 

Arī lauksaimniecības zemes dzīvotņu efektīvai apsaimniekošanai ir jāņem vērā šādi galvenie 
apsvērumi:  

• Vietēji pielāgoti skaidri aizsardzības mērķi – lai pasākumi būtu efektīvi, katras 
teritorijas aizsardzības mērķiem jābūt skaidriem un saprotamiem, lai 
apsaimniekošanas pasākumus varētu skaidri saistīt ar mērķiem. Ja mērķi ir skaidri 
formulēti, var noteikt vispārēji piemērotus apsaimniekošanas pasākumus, lai tos 
sasniegtu, kas atvieglo efektīvu īstenošanu uz vietas (Poláková et al., 2011). 

• Vietēji pielāgota pārvaldība – lai lauksaimniecības pasākumi būtu efektīvi, tiem jābūt 
pielāgotiem un mērķtiecīgiem. Optimālais režīms var ievērojami atšķirties starp 
dzīvotņu apakštipiem un katras teritorijas atsevišķi, atkarībā no tādiem faktoriem kā 
augsne, veģetācija, augstums virs jūras līmeņa, klimats un apsaimniekošanas vēsture. 
Ir svarīgi ņemt vērā vietai raksturīgo apsaimniekošanas vēsturi, jo dzīvotnes bieži būs 
pielāgojušās tradicionālajiem režīmiem un būs atkarīgas no tiem.  

• Labāko pieejamo zināšanu izmantošana – apsaimniekošanas plānošanā jāizmanto 
gan ekspertu zināšanas par saglabāšanu, gan zināšanas par vietējo lauksaimniecību. 
Ir būtiski mācīties no labākās pārvaldības prakses un no labākajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, apspriežoties ar dabas aizsardzības ekspertiem un pārvaldniekiem 
gan valsts, gan starptautiskā līmenī. Ir svarīgi ņemt vērā tradicionālās zināšanas un 
praksi, ja tā ir izrādījusies efektīva dzīvotņu kvalitātes saglabāšanā. 

• Atjaunošanas pasākumi bieži ir nepieciešami pirms piemērotas ilgtermiņa 
apsaimniekošanas atjaunošanas. 

• Aizsardzības kompromisi – ir nepieciešams līdzsvars starp aizsardzības pasākumiem 
un skaidriem aizsardzības mērķiem, jo dažādas sugas dzīvotnē reaģēs atšķirīgi uz 
apsaimniekošanas pasākumiem. Atbilstošām apsaimniekošanas stratēģijām 
vajadzētu vai nu palielināt ieguvumu visām sugām, vai arī jādod priekšroka jutīgām 
vai prioritārām sugām, kā noteikts aizsardzības mērķos.  

• Adaptīva apsaimniekošana un inovācijas – bieži ir vajadzīgs veikt eksperimentus, lai 
noteiktu optimālo apsaimniekošanas stratēģiju konkrētai teritorijai, jo īpaši dzīvotņu 
atjaunošanas laikā. Tāpēc ir rūpīgi jāplāno atbilstošas darbības un jāuzrauga to 
ietekme, lai vajadzības gadījumā veiktu papildu pielāgojumus. 
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• Dzīvotņu daudzveidība un neviendabīgums – dažu galveno dzīvotņu sarežģītā 
struktūra ir to sugu bagātības pamatā. Lai saglabātu neviendabīgumu, 
apsaimniekošanas veidam un intensitātei dzīvotnēs ir jābūt dažādai, kā arī jāuztur 
nomaļās dzīvotnes. 

• Ainaviski pasākumi – apjoms, kādā tiks īstenoti aizsardzības pasākumi, ietekmēs to 
efektivitāti. Tiem jābūt vērstiem uz pietiekami lielu teritoriju, lai saglabātu vai 
atjaunotu ekoloģiski dzīvotspējīgas piemērotu dzīvotņu teritorijas vai uzturētu 
minimālo dzīvotspējīgu sugu populāciju. 

Papildinformācija 

D pielikumā sīkāk aprakstīti galvenie apsaimniekošanas pasākumi, kas vajadzīgi, lai atjaunotu 
un uzturētu katru no galvenajām I pielikumā minētajām dzīvotnēm, kas ir atkarīgas no 
lauksaimnieciskās apsaimniekošanas. Tiek sniegta arī papildu literatūra par dzīvotņu 
apsaimniekošanas ieteikumiem un norādījumiem. 

Pārvaldības ieteikumi dažiem dzīvotņu veidiem, kas atkarīgi no lauksaimnieciskās 
apsaimniekošanas, ir sniegti Komisijas tīmekļa vietnē par Natura 2000 pārvaldību. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.ht
m 

Pārvaldības ieteikumi attiecībā uz dažām Natura 2000 sugām ir sniegti ziņojumā par savvaļas 
dzīvnieku ilgtspējīgas lauksaimniecības iniciatīvu (2007.-2009. gads), kurā aprakstīts, kā ar 
lauku attīstības programmām (2007.-2013. gads) var atbalstīt konkrētu savvaļas sugu 
saglabāšanu, kas aizsargātas saskaņā ar Dzīvotņu un Putnu direktīvām. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 
un 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.p
df 
 
Natura 2000 zināšanu bāze piedāvā piekļuvi zināšanām par dzīvotņu un sugu 
apsaimniekošanu, attiecīgiem kontaktiem, diskusiju forumam, kā arī attiecīgajiem 
notikumiem, dokumentiem un ziņām:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 
 
Eiropas Komisijas daļēji dabisko zālāju bibliotēka ir arvien pieaugošs informācijas avots 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm
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5. KLP UN CITI NATURA 2000 LAUKSAIMNIECĪBAS 
SISTĒMU FINANSĒJUMA AVOTI 

 
 

Ko jūs varat atrast šajā nodaļā? 
 
Šajā nodaļā aprakstīti būtiskākie pasākumi lauksaimniecības zemes apsaimniekošanai 
Natura 2000 saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP). Pārskats ir balstīts uz 
pierādījumiem par to, kā dalībvalstis ir izmantojušas KLP pasākumus 2007.-2013. gada 
periodā, un tajā ir norādītas finansējuma iespējas, kas ir pieejamas no 2014. gada, ņemot 
vērā galvenās izmaiņas tiesību aktos, kas ieviestas nesenajā KLP reformā. 
 
Šeit aprakstītie politikas instrumenti ietver gan abus KLP pīlārus, gan dažus citus svarīgus ES 
fondus, piemēram, struktūrfondus un LIFE instrumentus. Šajā nodaļā arī apskatīts uz tirgu 
balstītas pieejas potenciāls Natura 2000 apsaimniekošanas atbalstam, piemēram, veicot 
maksājumus par vides pakalpojumiem un akreditācijas un marķēšanas shēmas. 
 
 
5.1.  ES finansējums Natura 2000 lauksaimniecības zemei  

Šajā sadaļā ir apkopoti galvenie politikas un finansēšanas instrumenti, ko dalībvalstis var 
izmantot, lai uzturētu vai atjaunotu lauksaimniecības sistēmas un lauksaimniecības 
pārvaldību, kas vajadzīga Natura 2000 lauksaimniecības zemes teritoriju un sugu 
aizsardzībai. Ļoti svarīgi ir divi kopējās lauksaimniecības politikas fondi – Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF), kas atbalsta KLP 1. pīlāru, un Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), kas atbalsta lauku attīstību saskaņā ar 2. 
pīlāru. KLP un struktūrfondu reformas mērķis ir uzlabot ES izdevumu papildināmību, 
koordināciju un pievienoto vērtību, un no 2014. gada dalībvalstīm būs jāpierāda, kā tās 
plāno to darīt, pirms tiek apstiprinātas izdevumu programmas 2014.-2020. gadam.  

Ar Kopīgo noteikumu regulu27 pirmo reizi ievieš kopīgu mērķu un noteikumu kopumu 
pieciem ES fondiem, kas līdz šim pārvaldīti atsevišķi, tostarp ELFLA un struktūrfondiem28. 
Papildus konkrētajiem mērķiem katrs no šiem fondiem tagad atbalstīs vienpadsmit 
tematiskos mērķus, tostarp “vides saglabāšanu un aizsardzību un resursu efektīvas 
izmantošanas veicināšanu”29. Katrai dalībvalstij ir jāizveido partnerattiecību nolīgums (PN) ar 
reģionālajām un vietējām iestādēm, ekonomikas, sociālajām un vides organizācijām un NVO, 
sīki izklāstot, kā tā plāno izmantot piecus fondus laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam, un 
tas jāiesniedz apstiprināšanai Komisijai. Faktiski tas nozīmē, ka, ja Natura 2000 atbalsts no 
šiem pieciem fondiem nav noteikts partnerattiecību nolīgumā, ir daudz mazāk ticams, ka 
Komisija to apstiprinās attiecīgajās 2014.-2020. gada programmās katram fondam. 5.1. 

                                                      
27 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013 
28 Pieci fondi, kurus kopīgi dēvē par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, ir: Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), Kohēzijas fonds (KF), Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF). 
29 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013 9. pants 
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tabulā norādīti galvenie ES finansējuma avoti Natura 2000 lauksaimniecības zemēm un 
galvenie ES tiesību akti, kas kontrolē šo fondu izmantošanu dalībvalstīs. 

5.1. tabula ES fondi, kas var atbalstīt Natura 2000 lauksaimniecības zemes 
apsaimniekošanu 

ES fonds Saistība ar Natura 2000 lauksaimniecības zemes apsaimniekošanu  

KLP 2. pīlārs  

Eiropas 
Lauksaimniecības Fonds 
lauku attīstībai (ELFLA) 

Galvenais finansējuma avots, ko dalībvalstis var izmantot, lai atbalstītu Natura 2000 
lauksaimniecības zemes aizsardzību un Natura 2000 lauksaimniecības sistēmu un 
saistīto vietējo kopienu ilgtspējīgu sociāli ekonomisko attīstību.  

KLP 1. pīlārs 

Eiropas 
Lauksaimniecības 
garantiju fonds (ELGF)  

Nozīmīgs tiešo maksājumu klāsts, kas var palīdzēt atbalstīt zemas intensitātes 
Natura 2000 saimniecību un lauksaimniecības sistēmu ekonomisko dzīvotspēju, 
saskaroties ar ekonomisko spiedienu, kas veicina intensifikāciju vai zemes 
pamešanu. 

Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF) 

Eiropas Sociālais fonds 
(ESF) 

Kohēzijas fonds (KF) 

Finansējumam jābūt saistītam ar plašāku reģiona ilgtspējīgas sociālekonomiskās 
attīstības kontekstu. Attiecīgie mērķi ietver vides saglabāšanu un aizsardzību un 
resursu izmantošanas efektivitātes veicināšanu, mazo uzņēmumu konkurētspējas 
un inovāciju stiprināšanu, darbavietu radīšanu un videi nekaitīgas izaugsmes 
veicināšanu, sociālās iekļaušanas, izglītības un apmācību veicināšanu.  

LIFE Svarīgs finansējums novatoriskiem un demonstrējumu zemes apsaimniekošanas 
projektiem, bet ne pastāvīga apsaimniekošanas finansējuma avots. LIFE ir ļoti 
selektīva un finansē tikai tās darbības, kuras nav tiesīgas saņemt citu Kopienas 
finansējumu. 

Galvenās ES regulas, kas nosaka šo līdzekļu izmantošanu: 

Tiešie maksājumi: Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1307/2013, ar ko 
izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās 
lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 73/2009 (2003) OV L347/608, 20.12.2013. 

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 639/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem 
maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza 
minētās regulas X pielikumu (2014) OV L181/1, 20.06.2014 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 641/2014 (2014. gada 16. jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā 
piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par 
lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas 
atbalsta shēmām (2014) OV L181/74, 20.06.2014 

Horizonāli: Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) 
Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (2013) OV 
L347/549, 20.12.2013. 

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:EN:PDF
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Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu 
atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, 
lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā (2014) OV L181/48, 20.06.2014 

Kopīgie noteikumi: Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko 
paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, 
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (2013) OV L347/320, 20.12.2013. 

ELFLA: Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 
1698/2005 (2013) OV L347/487, 20.12.2013.  

Pārejas noteikumi: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1310/2013 (2013. gada 17. decembris), ar 
ko nosaka konkrētus pārejas posma noteikumus par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA), groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 attiecībā uz 
līdzekļiem un to sadalījumu 2014. gadam un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz to piemērošanu 
2014. gadā 

ERAF Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1299/2013 (2013. gada 17. decembris) par īpašiem 
noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi "Eiropas teritoriālā 
sadarbība". (2013) OV L347/259, 20.12.2013. 

LIFE:  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1293/2013 par vides un 
klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 614/2007 (2013) OV L347/185, 
20.12.2013. 

Svarīga piezīme: citi sīki izstrādāti noteikumi saskaņā ar šīm regulām tiks izklāstīti deleģētajos aktos un 
īstenošanas aktos, kas jāpublicē vēlāk 2014. gadā 

 
 
Pašreizējā līdzekļu piešķiršanas un izmantošanas līmeņa palielināšana, lai novērstu Natura 
2000 atbalsta deficītu (aprakstīts 3.3. sadaļā), gandrīz pilnībā ir atkarīga no dalībvalstu 
lēmumiem, kas pieņemti 2014. gadā par prioritāšu noteikšanu un to finanšu resursu 
piešķiršanu, kas tiem pieejami abās KLP programmās. 

Jaunie plānošanas rīki sniedz dalībvalstīm iespēju nodrošināt labāku atbalstu Natura 2000 
lauksaimniecības zemes apsaimniekošanai galvenajās finansēšanas programmās, jo īpaši 
KLP, bet tas, protams, ir jādara, ņemot vērā daudzas citas ES finansējuma konkurējošas 
prioritātes. Pirmais uzdevums ir stratēģiski plānot Natura 2000 finansējuma vajadzības un 
koordinēt darbības dažādu finansējuma plūsmu ietvaros un starp tām. Dalībvalstu prioritārie 
rīcības plāni nosaka stratēģiskās Natura 2000 dabas aizsardzības prioritātes 2014.-2020. 
gada periodam un nodrošina pamatu šo prioritāšu īstenošanai nepieciešamā finansējuma 
veida, apjoma un avotu aprēķināšanai (skatīt 3.3. sadaļu). Natura 2000 iestādes arī vēlas 
nodrošināt, lai viņu intereses tiktu pārstāvētas gan Komisijas apstiprināšanai iesniegtajā 
partnerattiecību nolīgumā, gan tālākajā partnerattiecību darbā. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF
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5.2. Ievads reformētajā KLP kā galvenajam Natura 2000 lauksaimniecības zemes 
finansējuma avotam no 2014. gada 

Abi KLP pīlāri atšķiras finansējuma, darbības un struktūras ziņā. Pirmais pīlārs tiek finansēts 
no ELGF un nodrošina tiešos maksājumus lauksaimniekiem (un finansē arī citus pasākumus, 
piemēram, tirgus intervenci un eksporta kompensācijas). Otro pīlāru kopīgi finansē ELFRLA 
un dalībvalstis, un tas piedāvā plašu pasākumu klāstu, lai atbalstītu lauksaimniekus un citus 
zemes apsaimniekotājus un lauku kopienas, ko īsteno ar daudzgadu lauku attīstības 
programmām (LAP), kuras izstrādā valsts vai reģionālās pārvaldes iestādes. Jaunās regulas 
ievieš nozīmīgas izmaiņas, kas ir būtiskas, lai atbalstītu Natura 2000 lauksaimniecību no 
abiem KLP pīlāriem. 

Izmaiņas 1. pīlāra ienākumu atbalsta maksājumos lauksaimniekiem 

Pirmā pīlāra uzmanības centrā joprojām ir atsaistīto atbalsta maksājumu nodrošināšana 
lauksaimniekiem, taču Natura 2000 teritorijām nozīmīgo maksājumu struktūra un diapazons 
ir ievērojami mainījies.  

Saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem30 dalībvalstīm ir jāievieš platībmaksājumi: 

• pamatmaksājumu shēma, ar kuru no 2015. gada aizstāj vienotā maksājuma shēmu 
(lai gan dalībvalstis, kas izmanto vienotā platībmaksājuma shēmu, to var turpināt 
darīt līdz 2020. gadam); 

• maksājums lauksaimniekiem, kuri ievēro klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi (zaļināšanas maksājums); 

• papildu maksājums jaunajiem lauksaimniekiem. 
 

Dalībvalstīm ir iespēja piedāvāt lauksaimniekiem vēl trīs maksājumus:  

• papildu maksājumu lauksaimniekiem apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi; un 
• papildu saistītie maksājumi, kur “konkrēti lauksaimniecības veidi vai konkrētas 

lauksaimniecības nozares, kas ir īpaši svarīgas ekonomisku, sociālu un/vai ar vidi 
saistītu iemeslu dēļ, saskaras ar zināmām grūtībām”, vai 

• vienkāršotais maksājumsmazajiem lauksaimniekiemcitu 1. pīlāra maksājumu vietā. 
 

Visi šie maksājumi būs atkarīgi no platības, izņemot saistītos maksājumus, kas var būt balstīti 
uz noteiktām platībām, ražību vai dzīvnieku skaitu. Dalībvalstīm, kas pašlaik izmanto VMS, 
līdz 2019. gadam būs jāmaina “vēsturiskie” maksājumi par lauku saimniecībām, kuru pamatā 
bija subsīdijas, kas saņemtas konkrētajā pārskata gadā, uz vienotas likmes vai vienotākiem 
maksājumiem par hektāru. Tas ietekmēs lielāko daļu ES-15 dalībvalstu, kas šodien piemēro 
vienotā maksājuma shēmu, un neizbēgami novedīs pie maksājumu pārdales starp 
lauksaimniekiem. Maksājumu līmeņus var noteikt vai nu valsts, vai reģionālā līmenī, 
nodrošinot elastību, lai definētu reģionus attiecībā uz vairākiem kritērijiem, tostarp 
“agronomiskajam un sociālekonomiskajam raksturojumam un reģionālajam 
lauksaimniecības potenciālam, vai to institucionālajai vai administratīvajai struktūrai”31. 
                                                      
30 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1307/2013 
31 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013 23. pants 
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Tikai “aktīvi lauksaimnieki”, veicot “lauksaimniecisko darbību”, varēs saņemt 1. pīlāra 
maksājumus, un, ja viņi saimniekos “lauksaimniecības zemēs, kuras tiek dabiski uzturētas 
noganīšanai vai kultūraugu audzēšanai piemērotā stāvoklī”, kā var darīt Natura 2000 
lauksaimnieki, viņu atbilstība būs tieši atkarīga no tā, kā dalībvalstis izvēlēsies definēt 
“darbību minimumu” un “ilggadīgos zālājus” sistēmā, ko nodrošinās Komisija32.  

Izmaiņas 2. pīlārā - jauna tematiskā struktūra 2014.-2020. gada LAP 

Izmaiņas 2. pīlārā tiesību aktos galvenokārt attiecas uz regulas struktūru un līdz ar to uz 
lauku attīstības programmu (LAP) 2014.-2020. gadam struktūru. Ir svītrotas trīs asis, kas 
raksturo iepriekšējo lauku attīstības politiku, un dalībvalstis var izmantot pasākumu 
kombinācijas, lai piešķirtu sešas ELFLA prioritātes, atspoguļojot kopējos tematiskos mērķus, 
kas noteikti pieciem ESI fondiem, tostarp ELFLA. Prioritātes ir šādas: 

1. “Veicināt zināšanu pārnesi un inovāciju lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos; 

2. Veicināt lauku saimniecību 
dzīvotspēju un uzlabot visu lauksaimniecības veidu konkurētspēju visos reģionos un 
veicināt novatoriskas lauksaimniecības tehnoloģijas un ilgtspējīgu mežu 
apsaimniekošanu; 

3. Veicināt pārtikas preču aprites organizēšanu, tostarp lauksaimniecības produktu 
pārstrādi un tirdzniecību, dzīvnieku labturību un riska pārvaldību; 

4. Atjaunot, saglabāt un uzlabot ekosistēmas, kas saistītas ar lauksaimniecību un 
mežsaimniecību; 

5. Veicināt resursu efektīvu izmantošanu un atbalstīt pret klimata pārmaiņām noturīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē; un 

6. Veicināt sociālo iekļautību, nabadzības mazināšanu un ekonomisko attīstību lauku 
apvidos.” 

Katra prioritāte ir sīkāk definēta vairākās mērķa jomās, un regula piedāvā orientējošu 
sarakstu ar attiecīgajiem LAP pasākumiem sešām prioritātēm. Lauksaimniecības un mežu 
ekosistēmām ir trīs prioritārās jomas, no kurām viena ir “atjaunot, saglabāt un veicināt 
bioloģisko daudzveidību (tostarp Natura 2000 teritorijās un apgabalos, kuros ir dabiskie vai 
citi specifiski ierobežojumi), un apgabalos ar augstas dabas vērtības lauksaimniecību, kā arī 
Eiropas ainavu stāvokli”33. Turklāt katrai programmai jāveicina trīs transversāli mērķi: 
inovācijas, vide un klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām.  

Dalībvalstis var izveidot tematiskas apakšprogrammas, lai apmierinātu konkrētas vajadzības 
valsts vai reģionālā kontekstā, izveidojot “mini LAP” galvenajā programmā. Tematiskās 
apakšprogrammas var īstenot vietējās pašvaldības, reģionālās attīstības iestādes vai NVO, un 
tās var piedāvāt saņēmējiem augstākas maksājumu likmes. Jauno lauksaimnieku, mazo 
lauku saimniecību, kalnu reģionu, īso piegādes ķēžu un klimata pārmaiņu mazināšanas, kā 

                                                      
32 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013 4.-9. pants 
33 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 5. pants un VI pielikums 
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arī pielāgošanās un bioloģiskās daudzveidības vajadzības ir noteiktas kā daži no tematisko 
apakšprogrammu iespējamajiem tematiem34.  

Citas izmaiņas, kas attiecas uz Natura 2000 lauksaimniekiem, ietver sadarbības pasākumu 
vides un klimatisko ieguvumu atzīšanu, jo īpaši ainavas mērogā, un sadarbību visā piegādes 
ķēdē. Liels uzsvars tiek likts arī uz inovācijām, vidi, tostarp "ietverot Natura 2000 teritoriju 
īpašās vajadzības”35 un klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām. Natura 2000 
kompensācijas pasākuma darbības joma ir paplašināta, lai aptvertu lauksaimniecības zemes 
un meža zemes citās dabas aizsardzības teritorijās ar vides radītiem ierobežojumiem, kas 
palīdz uzlabot dzīvotņu savienojamību (Dzīvotņu direktīvas 10. pants).  

Potenciālā sinerģija starp 1. pīlāra un 2. pīlāra atbalstu Natura 2000 lauksaimniekiem  

Abiem KLP pīlāriem ir dažādi instrumenti, un saimniecību līmenī to iespējamās sinerģijas var 
izmantot, lai atbalstītu gan Natura 2000 lauksaimniecības sistēmas, gan aizsardzības 
apsaimniekošanas praksi; jaunajos tiesību aktos uzsvērta vajadzība izmantot priekšrocības 
no šādas sinerģijas36. 1. pīlāra maksājumi bieži ir nepieciešami līdztekus 2. pīlāra agrovides 
apsaimniekošanas maksājumiem, lai nodrošinātu lauksaimniecības saglabāšanu teritorijās ar 
ekstensīvi apsaimniekotām daļēji dabiskajām dzīvotnēm (Oñate et al, 2007; Poláková et al, 
2011).  

2. pīlārs, protams, ir bijis galvenais ES finansējuma avots lauksaimniecības zemes īpašai 
dabas aizsardzības pārvaldībai, taču Natura 2000 lauksaimniecības zemes atbalsta apmērs 
un mērķa lielums dažādās dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgs. Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam 
šādam finansējumam arvien vairāk būs jākonkurē ar daudzām citām lauku attīstības 
prioritātēm dalībvalstu vai reģionu līmenī, un ir svarīgāk nekā jebkad agrāk izveidot 
saskaņotas Natura 2000 lauksaimniecības zemes atbalsta paketes, izmantojot līdzekļus no 
abiem KLP pīlāriem, lai nodrošinātu pietiekamu atbalstu zemas intensitātes Natura 2000 un 
BV lauksaimniecības sistēmām.  

5.3. Vides atsauces līmenis KLP maksājumiem 

Savstarpējā atbilstība un citas prasības 

“Atsauces līmeņa” jēdziens, ko piemēro saimniecību maksājumiem saskaņā ar abiem KLP 
pīlāriem, ir izmaksu sadales mehānisms, lai noteiktu dalījumu starp vides aizsardzības līmeni, 
ko lauksaimniekiem paredzēts nodrošināt uz sava rēķina, un uzlabotu vides pārvaldības 
līmeni, par kuru lauksaimniekiem var maksāt, piemēram, izmantojot agrovides shēmas. 

Vides atsauces līmenis visiem platībatkarīgajiem KLP maksājumiem ietver:  
• attiecīgās obligātās apsaimniekošanas prasības (OAP) piemēram, Dzīvotņu vai Putnu 

direktīvu elementi, kas attiecas uz Natura 2000 dzīvotņu un sugu aizsardzību 
saimniecību līmenī;  

• Labi lauksaimniecības un vides apstākļi (LLVA) kā tos definējušas dalībvalstis kopējā 
                                                      
34 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 7., 8. un 66. pants un IV pielikums 
35 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta (iv) daļa 
362013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013 I pielikuma “Vienots stratēģiskais satvars” 4.2. 
paragrāfa pirmā daļa 
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ES sistēmā; 
• citi valsts vai reģionālie noteikumi, ko piemēro saimniecību līmenī, neatkarīgi no tā, 

vai lauksaimnieks saņem KLP maksājumus. 

Turklāt attiecībā uz agrovides un klimata maksājumiem un citiem ELFLA platībatkarīgajiem 
maksājumiem atsauces līmenis ietver:  

• attiecīgos kritērijus, kas noteikti saskaņā ar “lauksaimniecisko darbību” (Regulas (ES) 
Nr. 1307/2013 4. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 4. panta 2. punkts). 

• (tikai agrovides, klimata un bioloģiskās lauksaimniecības maksājumu saņēmējiem) 
prasības par mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu, kas 
dalībvalstīm jānosaka LAP.  

Zaļināšanas prasības 1. pīlāra tiešajiem maksājumiem ir būtiskas, lai aprēķinātu agrovides un 
klimata piemaksas, jo ir jāizslēdz dubults finansējums agrovides un klimata saistībām, kas 
tiek atbalstītas saskaņā ar agrovides maksājumiem un kas pēc savas būtības atbilst Regulas 
(ES) Nr. 1307/2013 43. pantā minētajai praksei (klimatam un videi labvēlīga 
lauksaimniecības prakse), uz kuru attiecas vides aizsardzības maksājumi saskaņā ar 1. pīlāru. 

Dalībvalstīm ir jānosaka savi pārbaudāmie LLVA standarti lauksaimniecības zemēm jaunā 
kopējā sistēmā, un, to darot, tām ir jāņem vērā “attiecīgo platību specifiskās īpašības, tajā 
skaitā augsnes un klimatiskos apstākļus, pastāvošās lauksaimniecības sistēmas, zemes 
izmantošanu, augseku, lauksaimniecības praksi un saimniecības struktūras”37.  

KLP reformas tiesību aktos ir pārskatīta savstarpējās atbilstības sistēma, kā parādīts 5.2. 
tabulā. LLVA standarti un OAP patlaban ir sadalīti trīs grupās: vide, klimata pārmaiņas, 
zemes labi lauksaimniecības apstākļi; sabiedrības veselība, dzīvnieku un augu veselība; un 
dzīvnieku labturība. OAP, kas balstītas uz Dzīvotņu un Putnu direktīvām, kopumā ir tās 
pašas, bet LLVA sistēma ir ievērojami mainījusies. Ir atcelti neobligātie LLVA standarti, 
tostarp “minimālie ganāmpulku apjomi un/vai atbilstīgie režīmi” un problemātiskā 
“izvairīšanās no nevēlamas veģetācijas invāzijas”, ko dažas dalībvalstis bija īstenojušas tādā 
veidā, kas kaitēja Natura 2000 dzīvotnēm. Pēdējo aizstāj ar attiecīgiem uzturēšanas un 
darbību minimuma kritērijiem, ko noteikušas dalībvalstis (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
1307/2013 4. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) un iii) punktu). Turklāt dalībvalstīm 
vajadzības gadījumā ir pieejama jauna iespēja LLVA 7 ieviest “pasākumus invazīvo augu sugu 
izplatības novēršanai”. Lai segtu pāreju uz 1. pīlāra “zaļināšanas” maksājuma ieviešanu, 
2015. un 2016. gadā spēkā esošie noteikumi par pastāvīgo ganību platības uzturēšanu38 
joprojām būs savstarpējās atbilstības daļa. 

                                                      
37 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1306/2013 94. pants 
38 Saskaņā ar Regulu (EK) 1120/2009 



 

 60 

5.2. tabula. Savstarpējās atbilstības prasības no 2015. gada attiecībā uz vidi, klimata 
pārmaiņām, zemes labiem lauksaimniecības apstākļiem 
Avots: 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1306/2013 II pielikums (OV L347, 20.12.2013) 

Sfēra Galvenā 
problēma 

Prasības un standarti 

Vide, 
klimata 
pārmaiņas, 
labs zemes 
lauksaimnie
cības 
stāvoklis 

Ūdens 

OAP 1 

Padomes 1991. gada 12. decembra Direktīva 91/676/EEK 
attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko 
rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (OV L375, 
31.12.1991, 1. lpp). 

4. un 5. 
pants 

LLVA 1 Buferjoslu izveide gar ūdensteci (1)  

LLVA 2 Ja apūdeņošanā lietotā ūdens izmantošanai 
nepieciešama atļauja, – atļauju procedūru ievērošana  

LLVA 3 

Gruntsūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu – aizliegums 
veikt tiešu nopludināšanu gruntsūdeņos un pasākumi 
gruntsūdeņu netiešā piesārņojuma novēršanai, kas 
rodas, nopludinot zemē Direktīvas 80/68/EEK pielikumā 
minētās bīstamas vielas un tām iesūcoties zemē; šeit 
domāta tā minētās direktīvas versija, kas ir spēkā tās 
spēkā esamības pēdējā dienā, ciktāl tas attiecas uz 
lauksaimnieciskām darbībām 

 

Augsne un 
oglekļa 
krāja 

LLVA 4 Minimālais augsnes pārklājums  

LLVA 5 Minimāla tādas zemes apsaimniekošana, kurā tiek ņemti 
vērā vietai specifiskie apstākļi, lai ierobežotu eroziju  

LLVA 6 
Augsnes organisko vielu satura saglabāšana, izmantojot 
atbilstīgas metodes, tostarp aizliegums dedzināt aramās 
rugaines, izņemot fitosanitāru apsvērumu dēļ (2) 

 

Bioloģiskā 
daudzveidīb
a 

OAP 2 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK 
(2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.) 

3. panta 
1. 
punkts, 
3. panta 
2. 
punkta 
b) 
apakšpu
nkts, 4. 
panta 
1., 2. un 
4. 
punkts 

OAP 3 
Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par 
dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 
(OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.) 

6. panta 
1. un 2. 
punkts 

Ainava, 
minimālais 
apsaimniek
ošanas 
līmenis 

LLVA 7 

Ainavas elementu, tostarp attiecīgos gadījumos 
dzīvžogu, dīķu, grāvju, rindās, grupās vai atsevišķi augošu 
koku, laukmaļu un terašu saglabāšana, tostarp 
aizliegums griezt dzīvžogus un cirst kokus putnu 
vairošanās un ligzdošanas sezonā, un iespējamie 
pasākumi invazīvo augu sugu izplatības novēršanai. 
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(1) LLVA buferjoslās gan jutīgajos apgabalos, gan ārpus tiem, kas noteikti saskaņā ar Direktīvas 
91/676/EEK 3. panta 2. punktu, jāievēro vismaz Direktīvas 91/676/EEK II pielikuma A.4 punktā 
minētās prasības attiecībā uz nosacījumiem mēslojuma iestrādāšanai zemē tuvu ūdenstecēm, kas 
jāpiemēro saskaņā ar dalībvalstu rīcības programmām, kuras noteiktas saskaņā ar Direktīvas 
91/676/EEK 5. panta 4. punktu. 

(2) Prasību var ierobežot ar vispārēju aramzemes rugāju dedzināšanas aizliegumu, bet dalībvalsts var 
pieņemt lēmumu noteikt papildu prasības. 

 

“Zaļināšanas” maksājuma ietekme saskaņā ar 1. pīlāru 

Dalībvalstīm (vai reģioniem) ir jāatvēl 30 procenti no 1. pīlāra tiešo maksājumu budžeta 
jaunajiem “zaļināšanas” maksājumiem par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības 
praksi.39 Gandrīz visiem lauksaimniekiem, kam ir tiesības saņemt pamata maksājumus vai 
vienkāršotos platībmaksājumus, ir jāievēro trīs zaļināšanas pasākumi (vai noteikta līdzvērtīga 
prakse). Izņēmumi ir šādi: sertificēti bioloģiskie lauksaimnieki, kas saņems maksājumu 
automātiski; lauksaimnieki, kuru saimniecības pilnībā vai daļēji ir Natura 2000 teritorijās un 
kuriem ir jāatbilst tikai tiktāl, ciktāl “videi draudzīga” prakse ir saderīga ar Natura 2000 
direktīvu mērķiem; un mazo lauksaimnieku maksājuma saņēmēji, kuri ir atbrīvoti no 
zaļināšanas prasībām.  

Vislielākā ietekme uz zemes apsaimniekošanu, iespējams, būs saimniecībās, kurās ir 
ievērojamas laukaugu un papuves platības, bet salīdzinoši nelielas zāles vai zālaugu 
lopbarības kultūru platības. Zaļināšanas prasības dalībvalstīm piedāvā arī iespēju stiprināt 
vērtīgo pastorālo dzīvotņu aizsardzību pret aršanu vai pārveidošanu. 

Trīs zaļināšanas prasības ir šādas: 

• Kultūru dažādošana40: saimniecībās, kurās ir vairāk nekā 10 ha aramzemes (ieskaitot 
papuvi), jāaudzē vismaz divi dažādi kultūraugi, un galvenais kultūraugs aizņem ne 
vairāk kā 75% no aramzemes; kurās ir vairāk nekā 30 ha aramzemes, jāaudzē trīs 
dažādi kultūraugi. Šīs prasības attiecas tikai uz zālājiem vai jauktām saimniecībām, 
kurās ir vairāk nekā 30 ha laukaugu (tostarp papuves, izņemot zāli un augu 
lopbarības kultūras), un ir paredzēti arī citi izņēmumi. 

 

• Ilggadīgie zālāji41:  
o Dalībvalstīm jānodrošina, ka vispārīgākā līmenī prasība ir, lai ilggadīgo zālāju 

attiecība pret kopējo lauksaimniecības platību (salīdzinot ar noteiktu vēsturisku 
atsauces gadu) nesamazinātos vairāk kā par 5 procentiem, un viņi var izvēlēties 
piemērot šo prasību valstiski vai reģionāli. Tās var arī noteikt šo pienākumu 
atsevišķu saimniecību līmenī. Apmežotie ilggadīgie zālāji šajā aprēķinā nav 
uzskatāmi par zaudējumiem.  

o Natura 2000 teritorijās dalībvalstīm ir jāizraugās ilggadīgie zālāji, kas ir 
“ekoloģiski jutīgi” (tālāk skatīt jauno “ilggadīgo zālāju” definīciju) “tostarp 
kūdrājā un mitrājos”, kas ir stingri jāaizsargā, lai sasniegtu Natura mērķus. Šo 

                                                      
39 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013 43.-47. pants  
40 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013 44. pants 
41 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013 45. pants 



 

 62 

platību lauksaimniekiem “apzaļumošanas” prasība ir šīs zemes nepārveidošana 
vai aršana.  

o Ārpus Natura 2000 teritorijām dalībvalstis var izvēlēties noteikt “citus jutīgus 
apgabalus” no “ekoloģiski vērtīgiem” ilggadīgiem zālājiem, tostarp tiem, kas 
aug ar oglekli bagātā augsnē, kur saskaņā ar zaļināšanas prasībām būtu 
jāpiemēro tāds pats aizsardzības līmenis. 

• Ekoloģiski nozīmīga platība42; lauksaimniekiem, kuriem ir vairāk nekā 15 ha 
aramzemes (ar dažiem citiem izņēmumiem), jānodrošina, ka teritorija, kas atbilst 5% 
no viņu aramzemes platības, ir “ekoloģiski nozīmīga platība”. Šīs platības var būt 
papuves, terases, ainavas elementi, buferjoslas, agromežniecība, meža malas, 
īscirtmeta atvasāji un platības, kas apmežotas ar LAP vai līdzvērtīgu atbalstu; arī 
starpkultūras, augsnes zaļais segums un slāpekli piesaistoši kultūraugi. Ja 
lauksaimniekiem ir jāizveido ekoloģiski nozīmīgas platības, tas varētu nozīmēt, ka 
Natura 2000 sugām ir pieejams vairāk dzīvotņu aramzemē ārpus Natura 2000 
teritorijām, un tiek uzlabota intensīvi apsaimniekota aramzemes teritoriju dzīvotnes 
vērtība un caurlaidība (Dänhardt et al, 2010; Gilbert-Norton et al, 2010; Smith et al, 
2010). Tomēr tas, cik papildu labas kvalitātes dzīvotne ir reāli pieejama, ir atkarīgs no 
tā, kāda daļa no ENP ir īslaicīga papuve, kādas cita veida platības un elementi ir 
aizsargātas, vai tās tiek apsaimniekotas bioloģiskās daudzveidības dēļ un kā tās tiek 
izplatītas vietējā un ainavas mērogā (Allen et al, 2012a).  
 

Attiecībā uz Natura 2000 un BV lauksaimniecības zemi būtiskākā 1. pīlāra zaļināšanas 
maksājuma ietekme ir bāzes vērtības paaugstināšana agrovides un klimata maksājumu 
aprēķiniem, lai nodrošinātu, ka tās nepārklājas ar 1. pīlāra zaļināšanas prasībām un papildu 
aizsardzības līmeni pastorālajām dzīvotnēm ārpus Natura 2000 teritorijām, ja dalībvalstis 
izvēlas izmantot savas jaunās izraudzīšanas pilnvaras. 

5.4.  Jaunā ilggadīgo zālāju un pastāvīgo ganību definīcija 

Esošajos tiesību aktos pastāvīgās ganības ir definētas kā “zeme, ko izmanto stiebrzāļu vai 
cita veida zāles lopbarības dabiskai audzēšanai (pašsējā) vai kultivējot (iesējot), un kas nav 
bijusi iekļauta saimniecības augsekas sistēmā piecus gadus vai ilgāk”. Tas izraisīja zināmu 
neizpratni par to, vai zemes, ko apsaimnieko dabas aizsardzībai, var izmantot 1. pīlāra 
maksājumiem, kas tika pārbaudīts Eiropas Kopienu Tiesā 2010. gadā43. Jaunie tiesību akti 
piedāvā iespēju ievērojami paplašināt ilggadīgo zālāju definīciju, kas tiek izmantota, lai 
varētu pretendēt uz KLP maksājumiem, bet galvenie lēmumi par to, tieši kādas pastorālās 
dzīvotnes un zeme tiks iekļauta, ir dalībvalstu atbildība, kuras var nolemt neizmantot 
paplašināto definīciju.  

No 2015. gada ilggadīgo zālāju pamatdefinīcija (ieskaitot pastāvīgās ganības) paliek “zeme, 
ko izmanto stiebrzāļu vai cita veida zāles lopbarības dabiskai audzēšanai (pašsējā) vai 
kultivējot (iesējot), un kas nav bijusi iekļauta saimniecības augsekas sistēmā piecus gadus vai 
ilgāk”, bet tagad tas arī “var būt arī citas sugas, piemēram, krūmi un/vai koki, ko var 

                                                      
42 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013 46. pants 
43 Eiropas Kopienu Tiesas lēmums lietā C-61/09. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/lv/TXT/HTML/?isOldUri=true&uri=CELEX:62009CJ0061 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:EN:HTML
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:EN:HTML
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izmantot noganīšanai, ar noteikumu, ka pārsvaru saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi”. Turklāt dalībvalstis var izvēlēties izmantot paplašinātu definīciju un iekļaut arī 
“zemi, ko var izmantot noganīšanai un kas veido daļu no izveidotās vietējās prakses, ja 
stiebrzāles un citi lopbarības zālaugi tradicionāli nav dominējoši ganību teritorijās”. Komisija 
noteiks kritērijus, pēc kuriem noteikt stiebrzāļu un citu lopbarības veidu pārsvaru, un 
kritērijus, lai noteiktu “izveidoto vietējo praksi”.  

Daudzas ganības ir visvērtīgākās bioloģiskajai daudzveidībai, ja tās sastāv no atklātu ganību 
mozaīkas ar izkaisītiem krūmiem un/vai kokiem vai citiem ainavas elementiem, piemēram, 
nepļautas zāles laukumiem, sienām, akmeņiem, mitrām platībām, vai tāpēc, ka tās ir meža 
ganību sistēmas (Bergmeier et al, 2012). Dalībvalstis varētu izmantot jaunās ilggadīgo zālāju 
definīcijas kopā ar lēmumiem par tiesību uz 1. pīlāra maksājumu piešķiršanu, lai 
nodrošinātu, ka šādas dzīvotnes var pretendēt uz KLP atbalstu. Paplašinātā definīcija arī 
piedāvā iespēju aizsargāt svarīgas dzīvotnes saskaņā ar zaļināšanas maksājumiem.  

Tie ir potenciāli ļoti nozīmīgi un atzinīgi vērtējami uzlabojumi, bet atšķirība, kā tie faktiski 
darbojas, būs atkarīga no dalībvalstu vēlmes pieņemt paplašināto definīciju, kas dažos 
gadījumos varētu ievērojami palielināt kopējo zemes platību, par kuru var saņemt 
maksājumus no tiem piešķirto tiešo maksājumu budžeta.   

5.5. Natura 2000 lauksaimniecības zemes atbilstība KLP maksājumiem 

Ir iespējams, ka Natura 2000 lauksaimniecības zeme ir tiesīga saņemt KLP maksājumus gan 
1. pīlāra, gan 2. pīlāra ietvaros, bet vairākās dalībvalstīs tika uzskatīts, ka 2007.-2013. gada 
periodā uz 1. pīlāra tiešajiem maksājumiem nav tiesības pretendēt ievērojamām Natura 
2000 lauksaimniecisko dzīvotņu platībām. Atbilstības problēmās ietverta koku, krūmu un 
krūmāju atrašanās ganībās, lauku saimniecību vai zemes gabalu lielums, zemes 
īpašumtiesības, novecojuši zemes reģistri un grūtības ar LLVA standartiem, ko dalībvalstis ir 
izstrādājušas intensīvākām lauksaimniecības sistēmām. Šīs problēmas bieži ir saistītas ar 
Natura 2000 lauksaimniecības zemes raksturīgajām iezīmēm, kas ir būtiska to bioloģiskās 
daudzveidības vērtības daļa, bet neatbilst ES atbilstības noteikumiem vai dalībvalsts 
lēmumiem par šo noteikumu īstenošanu.  

Komisijas vadlīnijās parasti ieteikts ka zeme, kurā ir vairāk nekā 50 koku uz hektāru44, 
jāuzskata par neattiecināmu. Lai gan dalībvalstis kā alternatīvu varēja piemērot 
proporcionālu sistēmu, dažās jomās šis noteikums radīja problēmas. KLP reformas tiesību 
aktu ietvaros tiks izdoti jauni noteikumi un pamatnostādnes45. 

Daudzās dalībvalstīs lielas ganību platības klasificē kā mežu zemi, nevis lauksaimniecības 
zemi. Piemēram, Spānijā pastāvīgās ganības galvenokārt klasificē kā “monte” vai meža zemi; 
vairāk nekā 19 miljoni hektāru tiek izmantoti ganībām, galvenokārt kā koplietošanas zeme 
(Beaufoy et al, 2011a).  

                                                      
44 Komisijas ieteikums, ka zemes gabals, kurā ir vairāk nekā 50 koki uz hektāru, “parasti” būtu uzskatāms par 
neatbilstīgu http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011 
45 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1306/2013 76. panta 2. punkta c) apakšpunkts 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011
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Piemēri 5.1. izcēlumā parāda, kā agrāk dažas dalībvalstis no KLP atbalsta izslēdza galvenās 
Natura 2000 lauksaimniecības zemes platības un kā citas ir izmantojušas ES noteikumu 
tvērumu, lai nodrošinātu, ka Natura 2000 dzīvotnes un lauksaimnieki ir tiesīgi saņemt 
atbalstu. 

Tomēr daudzi elementi un platības, ko dažas dalībvalstis ir izslēgušas no 1. pīlāra tiešajiem 
atbilstīgās platības maksājumiem, tika uzskatīti par tiesīgiem uz agrovides maksājumiem 
saskaņā ar 2. pīlāru. Dažas agrovides shēmas ir ieviestas lielā mērā kā reakcija uz šādu 
dzīvotņu neatbilstību tiešajiem maksājumiem saskaņā ar 1. pīlāru, piemēram, shēmas, kas 
paredzētas daļēji dabiskajām mežu dzīvotnēm Igaunijā un Zviedrijā, un svarīgs elements ir 
Natura 2000 teritorijas (King, 2010). Būtu vēlams, ja šādus atbilstības jautājumus varētu 
atrisināt. Dažos gadījumos tas var būt iespējams nākotnē ar paplašināto “ilggadīgo zālāju” 
definīciju un gaidāmajiem noteikumiem par ainavas elementu atbilstību46. 

Dažos gadījumos Natura 2000 saimniecības tika izslēgtas no atbalsta saņemšanas tikai tāpēc, 
ka tās ir mazākas par valsts iestāžu noteikto minimālo lielumu. Tiesību aktos ir noteiktas 
indikatīvas minimālās robežvērtības 1. pīlāra tiešajiem maksājumiem (vai nu mazākas par 
100€ gadā vai mazākas par vienu hektāru zemes), bet dalībvalstis var izvēlēties koriģēt šo 
robežvērtību noteiktās robežās, “lai ņemtu vērā lauksaimniecības ekonomikas struktūru”. 
Piemēram, minimālā atbilstīgā platība vienai saimniecībai varētu būt 0,1 ha Maltā, 0,3 ha 
Kiprā, Ungārijā, Portugālē, Rumānijā un Slovēnijā, 0,4 ha Grieķijā un 0,5 ha Bulgārijā, Itālijā 
un Polijā47. 

Dalībvalstis varētu izmantot iespēju noteikt zemākas robežvērtības, lai nodrošinātu, ka 
mazās Natura 2000 saimniecības ir tiesīgas saņemt 1. pīlāra atbalstu.  

5.1. izcēlums. KLP 1. pīlāra atbilstības noteikumu īstenošana dalībvalstīs 2007.-2013. gadā 

2007.-2013. gada plānošanas periodā bija būtiskas atšķirības starp dalībvalstīm, interpretējot 
Komisijas norādījumus par zemes atbilstību KLP maksājumiem un LLVA standartu definīciju, jo īpaši 
attiecībā uz ganībām ar krūmiem un kokiem. Dažas dalībvalstis izmantoja plašu pieeju, kas ir 
labvēlīga BV un Natura 2000 lauksaimniecības zemēm, iekļaujot lielas platības aktīvi izmantotām 
ganībām ar krūmiem un kokiem 1. pīlāra maksājumiem atbilstīgajās teritorijās. Apvienotā Karaliste 
savā ZGIS iekļāva lielāko daļu virsāju platību un uzskatīja, ka tā ir tiesīga saņemt 1. pīlāra maksājumus 
tik ilgi, kamēr veģetācija nav pārāk bieza, lai ganītu dzīvniekus (DVL and NABU, 2009). Francija ir 
nepārprotami atļāvusi platības ar zemu ražību izmantot kā piemērotu lopbarību, ja tajās ir zāles, 
krūmu vai augļu (kastaņu, ozolzīļu) resursi, kas ir patērējami, pieejami un kuros ganāmpulks 
ganās/meklē barību, ieskaitot plašas un nelīdzenas ganības, tīreli un meža apgabalus (ieskaitot tos, 
kuros ir vairāk nekā 50 koku uz hektāru)(Beaufoy et al, 2011b). Spānija izveidoja īpašas ZGIS 
kategorijas ganībām ar krūmiem un ganībām ar kokiem; piemēram, aptuveni 40% no visām 
lauksaimniecības zemēm, kas var pretendēt uz 1. pīlāra atbalstu Kastīlijas un Leonas reģionā, ir vienā 
no šīm divām kategorijām (Beaufoy et al, 2011a). Salīdzinot ar to, citas dalībvalstis neizmantoja visas 
tiesiskā regulējuma iespējas, lai ZGIS pievienotu plašas ekstensīvo ganību platības un nodrošinātu 1. 
pīlāra maksājumus, tādējādi atsakoties no iespējām pozitīvi ietekmēt gan bioloģisko daudzveidību, 
gan šo svarīgo lauksaimniecības sistēmu dzīvotspēju. 

                                                      
46 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1306/2013 76. panta 2. punkta c) apakšpunkts 
47 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013 10. pants un IV pielikums 
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LLVA standarts, lai novērstu “nevēlamas veģetācijas izplatību”, dažās vietās bija definēts tādā veidā, 
kas mudināja ganībās atbrīvoties no krūmu vai briksnāju laukumiem (Birdlife International, 2009; 
Cumulus Consultants, 2011; Hart and Baldock, 2011; King, 2010). Bulgārijas vadošā iestāde 2009. 
gadā atklāja, ka 400 836 ha ilggadīgo zālāju, kas iepriekš bija identificēti kā bioloģiski vērtīgi, nebija 
izpildītas prasības attiecībā uz 1. pīlāra maksājumiem, galvenokārt tāpēc,tāpēc, ka saskaņā ar LLVA 
standarta definīciju pastāvīgo ganību aizsardzībai “pastāvīgās ganības vai pļavas ir jāattīra no 
nevēlamiem krūmiem”. Zemnieki sāka tīrīt krūmājus un biezokņus, iznīcinot dažas vērtīgas un 
aizsargājamas dzīvotnes.  

Šī LLVA prasība apvienojumā ar pamestās zemes (galvenokārt pastāvīgo ganību, bet arī aramzemes) 
problēmu noveda pie tā, ka lielām platībām netika piemēroti ne vienkāršotie platībmaksājumi, ne 
platībatkarīgie maksājumi saskaņā ar 2. asi (Keenleyside et al, 2012).  

Vācijā uz 1. pīlāra maksājumiem nepretendē dažādi zālāji un virsāju platības, uz kurām attiecas dabas 
aizsardzības pārvaldība, jo tiek uzskatīts, ka tās neietilpst (produktīvā) lauksaimniecības 
apsaimniekošanā (DVL & NABU, 2009), lai gan tas var mainīties Eiropas Kopienu Tiesas nolēmuma 
rezultātā. Rumānijā 1,9 miljoni mazo lauksaimnieku (45% no visām saimniecībām) ir izslēgti no 
vienkāršotajiem platībmaksājumiem, jo tie audzē mazāk par 1 hektāru (Redman, 2010). Lielas 
neiežogotas ganību zemes platības (parasti koplietošanas zeme) tiešajiem maksājumiem netiek 
pieteiktas (Nori and Gemini, 2011).  

Noteikumi par ainavas elementu, piemēram, krūmu, koku vai dzīvžogu, iekļaušanu teritorijā, par 
kuru var saņemt tiešos maksājumus, dalībvalstīs arī ir īstenoti atšķirīgi (DVL & NABU, 2009; 
Oppermann, 2009). Piemēram, elementi, kas ir vairāk nekā 4 m plati (vai platāki par 2 m, ja tas ir 
zemes gabala iekšpusē), parasti ir izslēgtas no teritorijas, par kuru ir tiesības pretendēt uz atbalstu48, 
lai gan dalībvalstīm bija iespēja atļaut atbilstošajā saimniecības teritorijā pieļaut ainavas elementus, 
piemēram, jebkāda platuma dzīvžogus, ja tās informēja Komisiju, ka šādi elementi tiek nepārprotami 
uzskatīti par “ainavas elementiem”, kas lauksaimniekam jāsaglabā saskaņā ar LLVA. Īrija tā izdarīja, 
bet daudzas citas dalībvalstis ne (Beaufoy et al, 2011b), piemēram, Apvienotā Karaliste izslēdza vides 
elementus, piemēram, dzīvžogu no atbalstāmās teritorijas. Ja ainavu elementi, kuru platība 
pārsniedz 0,1 ha, bija daļa no teritorijas, par kuru ir tiesības pretendēt uz atbalstu, tos bija paredzēts 
kartēt un digitalizēt zemesgabalu identifikācijas sistēmā (ZGIS) kontroles nolūkā49. Tas ir ļoti grūti 
izdarāms dinamiskiem elementiem, piemēram, krūmājiem ekstensīvi ganītās ganībās (DVL & NABU, 
2009). Pat tad, ja lauksaimnieki un gani cenšas tos kartēt, pieliekot lielas pūles, to atrašanās vieta 
un/vai platība var būt mainījusies līdz revīzijas laikam.  

5.6. Lauksaimniecības sistēmas atbalsta nozīme ne tikai zemes apsaimniekošanā 

Daudzas Natura 2000 lauksaimniecības sistēmas ir apdraudētas. Lauksaimnieki, kas veic 
būtisku galveno dzīvotņu un sugu apsaimniekošanu, bieži vien to veic sarežģītos apstākļos, 
izmantojot darbietilpīgas sistēmas neproduktīvās zemēs. Viņi ir ārkārtīgi neaizsargāti pret 
ekonomisko spiedienu atteikties no tradicionālajām lauksaimniecības sistēmām un dažos 
gadījumos pilnībā pārtraukt ražošanu.  

Ekstensīvās lopkopības sistēmas ir pakļautas īpašam spiedienam, un daži zālāji tagad ir 
nopļauti, nevis ganīti, un tam var būt kaitīga ietekme uz to dzīvotņu veidu bioloģisko 
daudzveidību, kas tradicionāli tiek noganīti. Piemēram, Igaunijā, Francijā, Vācijā un Čehijā 
zemnieki nopļauj vai sasmalcina zāli un atstāj nopļauto zāli mulčai, samazinot augu sugu 
                                                      
48 Padomes 2009. gada 19. janvāra Regulas (EK) Nr. 73/2009 34. pants, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/lv/ALL/?uri=celex:32009R0073 
49 http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement


 

 66 

daudzveidību, noslāpējot to ataugšanu (King, 2010). Zemnieki var nopļaut zāli arī ziedēšanas 
periodā. Alternatīvais lēmums pāriet uz intensīvākām ražošanas sistēmām var būt vienlīdz 
postošs, ja izmitinātie lopi vairs neizmanto vasaras ganības, turklāt siena pļavas tiek 
pārvērstas, lai ražotu skābbarību.  

Ja Natura 2000 lauksaimniecības sistēma kopumā ir neekonomiska, vienkārši atbalsta 
nodrošināšana konkrētu dzīvotņu un elementu apsaimniekošanai var nebūt pietiekama, lai 
nodrošinātu šīs prakses turpināšanu. Gadījumos, kad Natura 2000 zeme ir tikai daļa no lauku 
saimniecības (piemēram, piensaimniecības ar kalnu vasaras ganībām), ir jāņem vērā 
saimniecība kopumā, tostarp jebkura zeme ārpus Natura 2000. 

Tāpēc ir svarīgi izveidot integrētu atbalsta paketi Natura 2000 lauksaimniekiem, kas, 
pirmkārt, nodrošina ekstensīvās lauksaimniecības sistēmas ekonomisko dzīvotspēju, no 
kuras ir atkarīga labvēlīgā pārvaldība, un, otrkārt, pievēršas īpašai apsaimniekošanas praksei, 
kas vajadzīga, lai saglabātu galvenās dzīvotnes un sugas.  

Pirmā prioritāte ir novērst galvenos pamešanas un intensifikācijas draudus, nodrošinot, ka 
lauksaimnieks var turpināt (vai atsākt) zemes apstrādi un ka tiek saglabāta ekstensīvās 
lauksaimniecības sistēma. Pēc tam ekonomisko un sociālo dzīvotspēju var uzlabot ar 
mērķtiecīgu atbalstu spēju veidošanai un pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem. 
Kad lauksaimniecības sistēmas pamatā esošais atbalsts būs ieviests, pasākumu kopumu 
papildinās atbalsts par konkrētu Natura 2000 dzīvotņu un sugu apsaimniekošanas praksi, kā 
tas vērojams 5.1. attēlā. Šo integrēto atbalsta paketi var izveidot, izmantojot plašu 
pasākumu klāstu no abiem KLP pīlāriem, kā paskaidrots 5.7. līdz 5.12. sadaļā. 
 
5.1. attēls. Integrētas atbalsta paketes izveide Natura 2000 lauksaimniecības sistēmām 
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5.7. KLP atbalsts, lai nodrošinātu ekstensīvu Natura 2000 lauksaimniecības sistēmu 
ekonomisko dzīvotspēju  

Zemas un vidējas intensitātes ganību sistēmas ES ir ļoti atkarīgas no 1. pīlāra tiešo ienākumu 
atbalsta maksājumiem to ekonomiskās dzīvotspējas dēļ (Osterburg et al, 2010). Daudzās 
dalībvalstīs šiem maksājumiem ir svarīga nozīme lauksaimniecības saglabāšanā tādā zemē, 
kas citādi būtu pamesta. Īpaši svarīgi ir izvairīties no zemes pamešanas šajās teritorijās, jo šie 
lauksaimnieki joprojām saglabā tradicionālās lauksaimniecības zināšanas un prasmes, kas 
apgūtas paaudžu gaitā un kas ir pielāgotas vietējām ekosistēmām. Šajās situācijās, 
pārtraucot lauksaimniecību, pastāv risks neatgriezeniski zaudēt šādas lauksaimniecības 
prasmes. 

Pirmais svarīgais solis, lai nodrošinātu, ka lauksaimniecība turpinās Natura 2000 teritorijās, ir 
tiesības saņemt 1. pīlāra maksājumus. Būtu jāņem vērā Natura 2000 lauksaimniecības 
sistēmu īpatnības, piemēram, izmantojot paplašināto “ilggadīgo zālāju” definīciju, nosakot 
kritērijus un minimālo aktivitāti, kā prasīts Regulas (ES) Nr. 1307/2013 4. panta 1. punkta c) 
apakšpunkta ii) un ii) punktā, un izstrādājot noteikumus par ainavas elementiem un 
minimālo saimniecības lielumu. Tikpat svarīgi ir nodrošināt, ka Natura 2000 lauksaimniekiem 
ir “tiesības uz maksājumu”, jo īpaši, ja viņi nekad agrāk nav spējuši pieprasīt tiešos 
maksājumus. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu (līdz 2014. gada 1. augustam) piešķirt jaunas 
tiesības uz maksājumiem aktīviem lauksaimniekiem, kuri nevarēja pieprasīt 1. pīlāra 
maksājumus (piemēram, dalībvalstīs, kas piemēro VPMS, jo viņiem bija tikai zeme, kas 
neatbilda “laba lauksaimnieciskā stāvokļa” prasībām laikā, kad tiesības uz maksājumu par 
pašreizējām shēmām tika piešķirtas 2003. gadā). Dalībvalstis, kas pašlaik piemēro VMS, var 
arī nodrošināt tiesības lauksaimniekiem, kuriem to nav, un kuri sniedz pierādījumus, ka ir īsti 
lauksaimnieki50. Šī ir lieliska iespēja, lai KLP tiešo maksājumu jomā atkal iekļautu Natura 
2000 lauksaimniecības zemi, kas pašlaik netiek atbalstīta. 

Kad ir nodrošināta zemes un lauksaimnieka atbilstība, no abiem KLP pīlāriem tiek veikti 
vairāki maksājumi, kurus var izmantot, bieži vien kopā, lai atbalstītu šo saimniecību 
ekonomisko dzīvotspēju, tostarp: 

• Pamatmaksājuma shēma un vienotā platībmaksājuma shēma un saistītās “zaļās” 
prasības (1. pīlārs) VAI 

• Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma (1. pīlārs) 
• Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi (1. un 2. pīlārs) 
• Brīvprātīgais saistītais atbalsts (1. pīlārs) 
• Bioloģiskās lauksaimniecības maksājumi (2. pīlārs) 

Pamatmaksājuma shēma, vienotā platībmaksājuma shēma (1. pīlārs) 

Pamatmaksājuma shēma ir saimniecības ienākumu atbalsta maksājums, kas atdalīts no 
lauksaimnieciskās ražošanas, kas 2015. gadā aizstāj pašreizējo vienreizējo maksājumu 
shēmu (VMS), bet dalībvalstis, kas izmanto vienotā platībmaksājuma shēmu (VPMS), to var 
turpināt darīt līdz 2020. gadam. Pamatmaksājuma shēma tiks izmaksāta pēc standarta 
likmes par hektāru, vēlākais, 2019. gadā, bet dalībvalstis var elastīgi ņemt vērā vēsturiskos 
faktorus ar nosacījumu, ka neviena likme par hektāru nav zemāka par 60% no vidējās. 
                                                      
50 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013 24. panta 1. punkts 
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Turklāt tās var noteikt atšķirīgas likmes dažādiem reģioniem, ja tās ir objektīvi definētas, 
piemēram, pēc “to agronomiskajam un ekonomiskajam raksturojumam un reģionālajam 
lauksaimniecības potenciālam, vai to institucionālajai vai administratīvajai struktūrai”51. 

Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma (1. pīlārs) 

Kā alternatīvu dalībvalstis var izvēlēties izveidot mazo lauksaimnieku shēmu, kas piedāvā 
vienkāršotu tiešo maksājumu 50052 līdz 1250 eiro apmērā par vienu saimniecību gadā, kuru 
mazie lauksaimnieki var izvēlēties visu pārējo 1. pīlāra maksājumu vietā53. Tā mērķis ir 
vienkāršot administratīvo slogu, kas saistīts ar ienākumu atbalsta izmaksu lielam skaitam ļoti 
mazu saimniecību ES, un, ja to izmantotu, tās varētu palīdzēt mazām daļēji naturālām 
Natura 2000 saimniecībām pirmo reizi piekļūt atbalstam. Ir svarīgi atzīmēt, ka 
lauksaimniekiem būs tikai viena iespēja izvēlēties šo maksājumu, īsi pēc tam, kad tiesību akti 
stāsies spēkā, bet dalībvalstis var automātiski pārvietot lauksaimniekus, kas jau saņem 
zemus tiešos maksājumus. 

Zaļās saimniekošanas maksājumi (1. pīlārs) 

Lauksaimniekiem Natura 2000 teritorijās būs jāievēro tikai tādas zaļināšanas prasības, kas 
atbilst Natura 2000 mērķiem, un mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas atbalsta saņēmēji būs 
atbrīvoti no zaļināšanas pienākumiem. Patiesībā vairums Natura 2000 saimniecību, 
iespējams, jau atbilst prasībām (sīkākai informācijai skatīt 5.3. iedaļu), bet ir svarīgi, lai pirms 
maksājumu uzsākšanas dalībvalstis precīzi definētu, kas (ja vispār) būs jādara Natura 2000 
lauksaimniecības zemes saimniekiem. Vienlīdz svarīga ir nepieciešamība nodrošināt, ka 
lauksaimnieki to saprot, lai novērstu jebkādu iespēju, ka tie varētu sabojāt Natura 2000 
dzīvotnes (piemēram, pārvēršot ekstensīvi apsaimniekoto aramzemi par ENP), jo viņi 
uzskatīja, ka tas ir maksājuma nosacījums). 

Jaunās prasības dalībvalstīm noteikt Natura 2000 teritorijās vērtīgas teritorijas ar ganītām 
dzīvotnēm nodrošina papildu aizsardzību šai zemei, kuru lauksaimnieki nevarētu apart vai 
pārveidot (ja vien viņi nebūtu gatavi riskēt ar dažu vai visu tiešo maksājumu zaudēšanu). 
Līdzīgus nosacījumus var izmantot arī ārpus Natura 2000 teritorijām, ja dalībvalstis to vēlas.  

Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi (1. un 2. pīlārs) 

Tā sauktie MLA (vai apgabali, kuros ir nelabvēlīgi dabas apstākļi) jau ilgu laiku ir snieguši 
būtisku atbalstu, lai uzturētu ekstensīvas ganību sistēmas, kas ir ļoti svarīgas daudzām 
galvenajām lauksaimniecības dzīvotnēm un sugām. Piemēram, Itālijā lielākā daļa zemas 
produktivitātes Alpu ganību ir valsts īpašums, un vietējās pašvaldības izmanto MLA 
maksājumus, lai atbalstītu ekstensīvas tradicionālās vasaras ganību sistēmas. Pasākums 
sniedz arī nozīmīgu sociālekonomisko atbalstu nelabvēlīgiem lauku reģioniem, un tāpēc 
daudzas dalībvalstis šim pasākumam piešķir lielu daļu no sava LAP budžeta (tostarp Austrija, 
Somija, Francija, Īrija, Itālija, Luksemburga, Slovākija un Slovēnija) (Cooper et al, 2006). 
Vairāk nekā puse Polijas lauksaimniecības zemes saņem MLA maksājumus, un dalībvalstis 
kopumā vairāk nekā pusi lauksaimniecības zemes ES ir klasificējušas kā MLA. Uzskata, ka šā 
pasākuma izmantošana sniedz svarīgu vēstījumu par lauksaimniecības sociālo vērtību šajās 

                                                      
51 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013 22. panta 5. punkts 
52 Zemākā robeža var būt 200 eiro Kiprā, Horvātijā un Slovēnijā un 50 eiro Maltā 
532013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013 61.-65. pants 
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jomās un norāda uz sabiedrības apņemšanos nodrošināt to ekonomisko dzīvotspēju 
(Poláková et al, 2011). Šie maksājumi lielākoties ir bez īpašām apsaimniekošanas prasībām, 
un lauksaimnieki uzskata, ka 2. pīlāra maksājums ir KLP ienākumu atbalsta veids, lai gan 
laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam dažas dalībvalstis aizstāja MLA pasākumu ar 
mērķtiecīgākām agrovides shēmām (piemēram, Anglijā un Velsā).  

Saskaņā ar jauno regulu teritorijas ar dabas ierobežojumiem (ADI) tiks definētas, izmantojot 
jaunus biofizikālus kritērijus54, kuru rezultātā tiks veiktas dažas izmaiņas pašreizējās MLA 
robežās (pārejas 2. pīlāra maksājumi būs pieejami par MLA zemi, kas nav uzskatāma par 
ADI). Dalībvalstīm būs iespēja piedāvāt lauksaimniekiem divus atsevišķus ADI maksājumus: 
papildu 1. pīlāra ienākumu atbalsta maksājumu papildus pamatmaksājumu shēmai un 
zaļināšanas maksājumiem, kā arī jaunāko versiju par pazīstamāko kompensācijas maksājumu 
saskaņā ar 2. pīlāru (kas sākotnēji bija saistīts ar lauksaimniecības dzīvnieku skaitu vai 
kultūraugu platību, bet tagad tiek maksāts par hektāru).  

Dalībvalstis varēs noteikt trīs dažādus ADI teritorijas veidus55: 

a) Kalnu apvidi, kuros ir ļoti sarežģīti klimatiskie apstākļi, ievērojami saīsina 
augšanas periodu augstuma dēļ vai tāpēc, ka pastāv nogāzes, kas ir pārāk stāvas 
nespecializētai tehnikai lielākajā teritorijas daļā, vai tāpēc, ka atrodas uz 
ziemeļiem no 62. paralēles; 

b) Citus apgabalus, kas saskaras ar būtiskiem dabas ierobežojumiem, var definēt, ja 
vismaz 66% no LIZ atbilst viena vai vairāku tādu klimata, augsnes un reljefa 
kritēriju saraksta sliekšņiem, kas ierobežo ražošanu, bet dalībvalstīm ir jāizslēdz 
zeme šajās teritorijās, kurās lauksaimnieciskie ieguldījumi vai saimnieciskā 
darbība ir pārsniegusi šos ierobežojumus; 

c) citus apgabalus, kurus ietekmē īpaši ierobežojumi, un ja ir nepieciešams turpināt 
zemes apsaimniekošanu, lai saglabātu vai uzlabotu vidi, saglabātu lauku ainavu, 
saglabātu tūrisma potenciālu vai aizsargātu piekrastes joslu. Šīs platības nedrīkst 
pārsniegt 10 procentus no dalībvalstu teritorijas. 

Būs jānodrošina, ka jaunā nozīmīgā prasība izslēgt no b) tipa zemes ar lauksaimnieciski 
uzlabotu kvalitāti netiks izmantota tādā veidā, kas izslēdz noteiktas Natura 2000 
lauksaimniecības zemes (piemēram, siena pļavas).  

Dalībvalstīm nav pienākuma noteikt ADI maksājumus saskaņā ar jebkuru pīlāru, bet, ja tas 
tiks darīts, Natura 2000 lauksaimnieki, kuriem ir zeme jaunajās ADI platībās, varēs pieprasīt 
2. pīlāra ADI kompensācijas maksājumus un arī 1. pīlāra ADI tiešo atbalstu (ja vien viņi 
neizvēlējās mazo lauksaimnieku shēmu). ADI 1. pīlāra maksājumiem var piešķirt ne vairāk kā 
5 procentus no valsts budžeta maksimālā apjoma 1. pīlāram, un tiem nav jābūt pieejamiem 
visās dalībvalstu ADI teritorijās56. 

                                                      
54 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 III pielikums 
55 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 32. pants un III pielikums 
56 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013 48. un 49. pants 
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ADI 2. pīlāra maksājumi būs no 25 līdz 250 eiro (vai 450 eiro kalnu reģionos) gadā par 
hektāru, pamatojoties uz negūtajiem ienākumiem un izmaksām, kas radušās saistībā ar 
nelabvēlīgiem dabas apstākļiem, salīdzinot ar lauksaimniecības zemi, kurā nav dabas 
ierobežojumu. Šī salīdzināšanas prasība ir būtiskas izmaiņa maksājumu aprēķinā, kā 
rezultātā var palielināties maksājumu likmes par dažām Natura 2000 un citām BV zemēm 
salīdzinājumā ar pašreizējo periodu, bet tas būs ļoti atkarīgs no tā, kā tiek veikts 
salīdzinājums un kādas izmaksas tiek ņemtas vērā. Situācijās, kad pastāv Natura 2000 
lauksaimniecības zemes pamešanas risks, ir svarīgi pilnībā ņemt vērā zemes saimniekošanas 
izmaksas (Barnes et al, 2011). Šie ADI maksājumi būtu pakāpeniski samazināti saimniecībām, 
kas pārsniedz noteiktu lielumu57. 

Brīvprātīgais saistītais atbalsts (1. pīlārs) 

Jaunie 1. pīlāra tiešie maksājumi ietver instrumentu (līdzīgi iepriekšējam īpašajam atbalstam 
saskaņā ar Regulas Nr. 73/2009 68. panta 1. punkta b) apakšpunktu), kas ļauj dalībvalstīm 
izmantot 8% (vai dažos gadījumos vairāk) valsts gada budžeta maksimālo apjomu tiešajiem 
maksājumiem, lai piešķirtu saistīto atbalstu ierobežotam nozaru un ražojumu sarakstam 
nozarēm vai reģioniem, kuros “konkrēti lauksaimniecības veidi vai konkrētas 
lauksaimniecības nozares, kas ir īpaši svarīgas ekonomisku, sociālu un/vai ar vidi saistītu 
iemeslu dēļ, saskaras ar zināmām grūtībām”58. Par atbalsta pasākumiem, kas jāīsteno 
dalībvalstīm, jāpaziņo Komisijai. 

Šāda veida maksājumi var būt lietderīgs, mērķtiecīgs atbalsts ekonomiski neaizsargātiem 
lopkopības veidiem, jo īpaši augstiņu un kalnu apvidos, lai gan agrāk dalībvalstis kopumā nav 
noteikušas nekādus vides kritērijus lauksaimniekiem, kuri saņem 68. panta līdzekļus, un nav 
novērtējušas, vai ir sasniegti ieguvumi vides jomā (IEEP & Alterra, 2010). Dalībvalstis 
galvenokārt ir izmantojušas iespēju atbalstīt liellopu gaļas nozari, sniedzot zināmu atbalstu 
aitām, kazām un piensaimniekiem, jo īpaši ekonomiski vai ekoloģiski jutīgos apgabalos (Pitts 
et al, 2010). Piemēri tam, kā 68. pantā minētie maksājumi tiek izmantoti dabas aizsardzībai, 
ir shēma ekstensīvās lopkopības Burenas Natura 2000 apgabalā Īrijā (skatīt gadījuma izpēti E 
pielikumā); vietējām šķirnēm un ekstensīvajai lopkopībai Portugālē, jo īpaši BV pļavās un 
dehesās; un ekstensīvajai lopkopībai un pastāvīgajām ganībām Dānijā (Hart et al, 2010).  

Bioloģiskās lauksaimniecības maksājumi (zaļā saimniekošana no 1. pīlāra un 2. pīlārs) 

Daudzām ekstensīvajām Natura 2000 lauksaimniecības sistēmām būtu nepieciešamas 
relatīvi nelielas izmaiņas, lai atbilstu bioloģiskās ražošanas standartiem. Sertificētas 
bioloģiskās saimniecības automātiski kvalificējas zaļināšanas maksājumiem 1. pīlārā. 
Dalībvalstīs, kurās ir liels to pastāvīgo ganību īpatsvars, kas audzētas ar gandrīz bioloģiskām 
sistēmām, 2. pīlāra atbalsts pārveidei uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi vai tās 
uzturēšanai varētu būt nozīmīgs papildu ienākumu avots Natura 2000 lauksaimniekiem59, kā 
arī potenciāli ekstensīvas aitu un kazu ganīšanas sistēmas Vidusjūras valstīs, piemēram, 
Grieķijā, Itālijā un Portugālē, un plašas aramzemes sistēmas mazauglīgā augsnē (piemēram, 
izpētes gadījums par graudaugu ražošanu Spānijā).  
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Jaunajā tiesību aktā atbalsts pārveidei par bioloģiskās lauksaimniecības sistēmām un to 
uzturēšanai ir nošķirts no agrovides un klimata pasākuma, bet ir līdzīgs pēc struktūras, ar 
pieciem līdz septiņiem ikgadējiem maksājumiem60. Pastāv noteikums maksāt par zemnieku 
darījuma izmaksām, sākotnējā maksājuma aprēķinam pieskaitot 20 procentus (vai 30 
procentus, ja piesakās lauksaimnieku grupas). Maksimālās maksājumu likmes svārstās no 
450 līdz 600 eiro par hektāru atkarībā no saimniekošanas sistēmas. 

5.8. KLP atbalsts Natura 2000 saimniecības jaudas palielināšanai 

Bez atbalsta daudzas Natura 2000 saimniecības vienkārši neizdzīvos, un Natura 2000 
lauksaimniecības sistēmu ilgtermiņa ekonomiskā un ekoloģiskā dzīvotspēja ir atkarīga no 
lauksaimnieka administratīvās un vides kapacitātes un saimniecības ekonomiskās 
kapacitātes stiprināšanas:  

• lai izmantotu iespējas, ko sniedz valsts finansēts atbalsts, lauksaimniekam vispirms ir 
jāsaprot Natura 2000 mērķi un viņa saimniecības nozīmīgā loma šo mērķu 
sasniegšanā, un, otrkārt, lauksaimniekam ir jābūt zināšanām un administratīvajai 
kapacitātei, lai pieteiktos uz šiem maksājumiem un pakalpojumiem, saprast, kas tiek 
prasīts, un uzturēt nepieciešamo dokumentāciju. Jo īpaši svarīgi, lai lauksaimnieki 
saprastu, ka atbalsta mērķi ir vides, nevis lauksaimniecības intensifikācija. 

• daudzi Natura 2000 lauksaimnieki varētu samazināt izmaksas un uzlabot ienākumus, 
ja viņi varētu izmantot darbtaupīgu tehnoloģiju, piekļūt Natura 2000 
lauksaimniecības produktu tirgum un atbilst kvalitātes standartiem. Šādi attīstot 
lauksaimniecības uzņēmumu un lauksaimniecības darbinieku kapacitāti, var 
nodrošināt lauksaimniecības un ģimenes ienākumus, neapdraudot vides 
pakalpojumus.  
 

Valsts atbalsts spēju veidošanai tiek saņemts no abiem KLP pīlāriem, bet ir būtiski, lai šis 
atbalsts būtu pielāgots Natura 2000 teritoriju lauksaimnieku īpašajām vajadzībām un 
lauksaimniecības sistēmām, lai sasniegtu vides aizsardzības mērķus. Spēju veidošanas 
atbalsta klāstā ietilpst: 

• agrāro konsultāciju pakalpojumi (1. un 2. pīlārs) 
• zināšanu un informācijas nodošana (2. pīlārs) 
• ieguldījumi atbalstam (2. pīlārs) 
• lauku saimniecību un uzņēmumu attīstība (2. pīlārs) 
• Ienākumu atbalsts un citi maksājumi jaunajiem lauksaimniekiem (1. un 2. pīlārs) 
• Natura 2000 zemes lauksaimnieku izpratnes par vidi palielināšana (2. pīlārs) 

Agrāro konsultāciju pakalpojumi (1. un 2. pīlārs) 

Lauksaimnieku konsultāciju, atbalsta un apmācības sniegšana ir būtiska Natura 2000 
lauksaimniecības sistēmu izdzīvošanai un galveno dzīvotņu un sugu veiksmīgai 
apsaimniekošanai.  
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Vēl joprojām pastāv būtiska vajadzība pēc konsultācijām un atbalsta ES lauksaimnieku vidū – 
2008. gadā tikai aptuveni 5% lauksaimnieku, kas saņēma tiešos maksājumus, saņēma 
individuālu konsultāciju (European Commission, 2010a). Ar konsultatīviem dienestiem mazie 
lauksaimnieki netiek pienācīgi sasniegti, un savstarpējās atbilstības konsultantiem bieži vien 
trūkst apmācības par dzīvotņu un sugu aizsardzību lauksaimniecības zemēs. Ir arī vajadzīga 
efektīva saikne starp pētniecību un savstarpējās atbilstības īstenošanu (Angileri, 2011). Daži 
lauksaimnieki ir teikuši, ka bailes pārkāpt savstarpējās atbilstības prasības attur viņus no 
aizsardzības pasākumu īstenošanas (Goßler, 2009). Tas liecina par to, cik svarīga ir 
informācijas par bioloģisko daudzveidību paziņošana un izplatīšana lauksaimniekiem saistībā 
ar to saimniecību pārvaldību kopumā, kā arī katra lauksaimnieka situācijas izvērtēšana un 
konsultēšana, nevis tikai vispārīgas informācijas sniegšana. 

Dalībvalstīm ir pienākums izveidot agrāro konsultāciju sistēmu, kurai no 2015. gada ir 
jāsniedz konsultācijas lauksaimniekiem par: savstarpējo atbilstību (OAP un LLVA); 
zaļināšanas prasībām; prasībām lauku saimniecību līmenī saskaņā ar ES tiesību aktiem ūdens 
un pesticīdu jomā; un LAP pasākumiem attiecībā uz lauku saimniecību modernizāciju, 
konkurētspējas palielināšanu, nozaru integrāciju, inovācijām, tirgus orientāciju un 
uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem61. Dalībvalstis var piedāvāt daudz plašāku 
konsultāciju klāstu, izmantojot agrāro konsultāciju sistēmu, jo īpaši šādās jomās: lauku 
saimniecību pārveidošana un dažādošana; riska pārvaldība un preventīvie pasākumi; 
pamatprasības agrovides un klimata maksājumiem; un ieteikumi par konkrētiem tematiem, 
kas attiecas uz klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, bioloģisko daudzveidību 
un ūdeni62.  

Agrāk lielās saimniecības ir bijušas galvenās ieguvējas no agrāro konsultāciju sistēmas, un 
dažās dalībvalstīs iestādēm ir bijušas problēmas ar konsultāciju sniegšanu mazajām 
saimniecībām.  

No 2015. gada dalībvalstis var, ja vēlas, piešķirt noteiktām lauksaimnieku kategorijām 
prioritāru piekļuvi agrārajām konsultācijām, bet tām vismaz jāpiešķir prioritāte 
lauksaimniekiem, kuriem ir visierobežotākā piekļuve citiem konsultāciju pakalpojumiem, un 
jānodrošina, ka lauksaimniekiem “ir pieejamas konsultācijas, kas atspoguļo to saimniecību 
konkrēto situāciju”63.  

Agrārās konsultāciju sistēmas ierosinātā darbības joma un prasības no 2015. gada sniedz 
dalībvalstīm iespēju nodrošināt ļoti specifiskus konsultāciju pakalpojumus, kas pielāgoti 
Natura 2000 lauksaimnieku vajadzībām vides un ekonomikas jomā. Tomēr nav garantijas, ka 
tās to darīs vai ka Natura 2000 un BV lauksaimnieku konsultāciju vajadzības tiks noteiktas 
par prioritārām salīdzinājumā ar intensīvākas lauksaimniecības vajadzībām. 

Agrāro konsultāciju sistēmas nodrošināšana ir 1. pīlāra prasība, bet finansējums dalībvalstīm 
konsultāciju pakalpojumu izveidei ir no 2. pīlāra līdzfinansēta LAP pasākuma64. Maksājumi 
saskaņā ar šo pasākumu tiek veikti konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem, un tiek sniegts arī 
finansiāls atbalsts konsultantu apmācībai. Agrāro konsultāciju sistēmas efektivitāte būs 
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atkarīga no to darbinieku darba kvalitātes un kompetences, kuri sniedz konsultācijas, kā arī 
no tā, kā viņi iesaistās un sazinās ar zemes apsaimniekotājiem. Konsultantiem ir arī būtiska 
nozīme kā saiknei starp pētniekiem un lauksaimniekiem, apzinot lauksaimnieku vajadzības, 
apkopojot praktisko pieredzi un pielietojot no pētniecības iegūtās zināšanas vietēja mēroga 
situācijās. Ir jānodrošina, lai konsultantiem būtu nepieciešamās tehniskās iespējas un 
zināšanas, jo īpaši attiecībā uz Natura 2000 lauksaimniecības zemēm, tādējādi tas varētu būt 
svarīgs finansējuma avots gan apmācību konsultantiem, gan arī sniegt pakalpojumus 
lauksaimniekiem. Dalībvalstis lauksaimniekiem bieži ir sniegušas konsultācijas par agrovides 
shēmām, izmantojot atsevišķu organizāciju vai privātus līgumslēdzējus, taču šos 
pakalpojumus var sniegt arī vietējās organizācijas, piemēram, NVO un lauksaimnieku 
apvienības, un bieži tiem ir būtiska nozīme, lai novērstu plaisu starp mazajiem 
lauksaimniekiem un konsultatīvajiem dienestiem, kā norādīts 5.2. izcēlumā. 

5.2. izcēlums Agrāro konsultāciju pakalpojumu piemēri lauksaimniekiem, kas pārvalda 
Natura 2000 dzīvotnes un sugas 

Austrija un Vācijas federālā valsts Reinzeme-Pfalca ir ieviesušas integrētus vides aizsardzības un 
agronomijas konsultāciju dienestus, kas nodrošina labāku sugu un dzīvotņu aizsardzību saimniecībās, 
jo īpaši agrovides shēmu pielāgojumus saimniecībām un novatoriskas brīvprātīgas iniciatīvas. 

NVO Fundaţia ADEPT Transilvānijā, Târnava Mare teritorijā Rumānijā sadarbībā ar vietējām kopienām 
un Rumānijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ministriju un Vides un mežu ministriju ir 
izveidojusi agrāro konsultāciju dienestu, kas apvieno bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, Natura 
2000 dzīvotņu un sugu aizsardzības pienākumus un lauku ienākumu atbalstu. Tās redzējums ir panākt 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu ainavu mērogā, sadarbojoties ar mazajiem lauksaimniekiem, 
lai radītu stimulus daļēji dabisku ainavu saglabāšanai, ko tie ir radījuši. Šis pakalpojums ir palīdzējis 
mazajiem lauksaimniekiem iegūt tiesības saņemt KLP tiešos maksājumus, palīdzējis izstrādāt un 
veicināt mērķtiecīgas agrovides shēmas un pavēris lauksaimniekiem tirdzniecības iespējas. 

Skotijā (UK) tika uzsākta Spejas upes ielejas mitrāju un bridējputnu iniciatīva, lai risinātu problēmu, 
kas saistīta ar to, ka strauji samazinās vietējo populāciju skaits, piemēram, kuitala (Numenius 
arquata) un pļavas tilbīte (Tringa tetanus) daļēji dabiskajā palienē, kur ligzdojošo putnu skaits laika 
posmā no 2000. līdz 2010. gadam bija samazinājies par 42%. Mērķis bija veicināt sadarbību starp 
dabas aizsardzības darbiniekiem, lauksaimniecības uzņēmumiem un zemes apsaimniekotājiem, lai 
radītu augstas kvalitātes dzīvotņu apsaimniekošanas plānus ainavu mērogā un veicinātu agrovides 
maksājumu saņemšanu. Zemes īpašniekiem un nomniekiem tiek piedāvāti ļoti specifiskas 
konsultācijas par ligzdojošo putnu dzīvotnēm, piemēram, nepieciešamais zāles augstums barošanai, 
ganību proporcija, kurās var augt doņi (Juncus), un nepieciešamo seklo dīķu skaits. Pastāv arī citi 
kapacitātes palielināšanas veidi, piemēram, apmācība, pētniecība un kontaktu dibināšana. Tehniskās 
konsultācijas sniedz vairāki dalībnieki, tostarp Skotijas Lauksaimniecības koledža, Kērngormas 
Nacionālā parka pārvalde, neatkarīgie lauksaimniecības aģenti un Karaliskā putnu aizsardzības 
biedrība (KPAB), kas ir vides NVO. 2012. gada februārī apkopotie rezultāti liecināja, ka iniciatīvā 
reģistrēti 2250 hektāri zemes, un ir cerība, ka laika gaitā šī pozitīvā mitrāju apgūšana un labāka 
apsaimniekošana novērsīs to bridējputnu skaita samazināšanos, kuri tos izmanto. 
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Zināšanu un informācijas nodošana (2. pīlārs) 

Papildus konsultāciju sniegšanai dalībvalstis var izmantot šo 2. pīlāra pasākumu, lai finansētu 
profesionālās izglītības un prasmju apmācības, seminārus un izaugsmes vadību, 
demonstrējumus un saimniecību apmeklējumus, un īstermiņa lauku saimniecību pieredzes 
apmaiņu65. Finansējumu var piešķirt arī, lai apmācītu personālu, kas sniedz pakalpojumu, un 
segtu lauksaimnieku izmaksas par šo pasākumu apmeklēšanu (ceļošana, izmitināšana, 
dienasnaudas izmaksas un lauksaimnieka aizstāšanas izmaksas viņa prombūtnes laikā). 
Apmācības un informācijas apmaiņu var pielāgot, lai atbalstītu jebkuru pasākumu 
kombināciju jebkurā detalizācijas pakāpē ar vispārēju mērķi uzlabot zemes apsaimniekotāju 
spēju sasniegt Natura 2000 mērķus. 

Semināri un demonstrējumi varētu palīdzēt iesaistīt zemes apsaimniekotājus tādu 
priekšrocību saņemšanā, ko grūti sasniegt lauku saimniecību mērogā un kam nepieciešama 
ainaviskā mēroga iejaukšanās; piemēram, dzīvotņu tīkli vai ekstensīva galvenās dzīvotnes 
apsaimniekošana. Lauku saimniecību apmeklējumiem un lauksaimnieku savstarpējai 
apmaiņai ir īpaši svarīga nozīme, lai mudinātu tos pievienoties agrovides shēmām, lai 
palielinātu viņu motivāciju un veicinātu radošumu un jauninājumus apsaimniekošanas 
praksē attiecībā uz saglabāšanu (skatīt, piemēram, gadījumu pētījumus no Īrijas, Vācijas, 
Čehijas Republikas, Rumānijas, Austrijas un Nīderlandes, kur cita starpā ir izveidotas 
efektīvas konsultāciju sistēmas un regulāra saziņa ar lauksaimniekiem).  
 
Šim pasākumam ir vislielākais potenciāls, ja to izmanto kopā ar zemes apsaimniekošanas 
pasākumiem, ja zināšanu nodošana un informēšana ir pielāgota konkrētas shēmas vai 
projekta vajadzībām. Tas varētu ietvert LAP finansējuma izmantošanu, lai atbalstītu dabas 
aizsardzības organizācijas, citas NVO un esošos lauksaimniekus, kuri jau var brīvprātīgi sniegt 
konsultācijas. Pasākuma, kas paredzēts pamatpakalpojumiem un ciematu atjaunošanai 
lauku apvidos, ietvaros ir pieejams arī finansējums pasākumiem vides jomā, kas saistīti ar 
bioloģiski vērtīgām teritorijām66. 

Materiālie ieguldījumi (2. pīlārs) 

Jaunie tiesību akti vienā pasākumā67 apvieno plašu ieguldījumu atbalsta spektru, ieskaitot 
saimniecības vispārējās darbības uzlabošanu, produktu pārstrādi, tirdzniecību un attīstību, 
infrastruktūras uzlabojumus un neproduktīvas vides investīcijas (pēdējais ir atsevišķi 
aplūkots 5.10. sadaļā). Atbalsta likmes var palielināt jaunajiem lauksaimniekiem, grupas 
investīcijām, integrētiem projektiem dažos apgabalos ar dabas ierobežojumiem (ADI) 
teritorijās un ieguldījumiem, kas saistīti ar agrovides un klimata maksājumiem un Natura 
2000 maksājumiem. 

Daudzi no šiem ieguldījumiem varētu uzlabot ekstensīvi apsaimniekoto Natura 2000 
lauksaimniecības sistēmu ekonomisko dzīvotspēju. Piemēram, nelielas piena pārstrādes 
vienības var saglabāt, finansējot uz vietas esošās vai tuvumā esošās vienības, kas vietējiem 
ražotājiem sniedz ienākumus no produktiem ar pievienoto vērtību. Ieguldījumi kūtsmēslu 
uzglabāšanas un ūdens efektivitātes uzlabošanā lauku saimniecībās var samazināt izmaksas 
un dot netiešu labumu bioloģiskajai daudzveidībai un dzīvotnēm, uzlabojot ūdens kvalitāti 
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vai pieejamību un samazinot slāpekļa piesārņojumu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisijas 
(Boccaccio et al, 2009; European Commission, 2010c). Kipras līdzšinējā LAP ietvaros tā 
atbalstīja ieguldījumus “zemes attīstībā lopkopībai”, tostarp plānošanā, ainavu veidošanā un 
infrastruktūrā (ūdens, elektrība) ganību teritorijām. Francijā, Itālijā, Spānijā un Čehijā 
ieguldījumu atbalsts ir nepārprotami saistīts ar kalnu apgabaliem un kalnu lauksaimniecības 
darbībām. Tomēr ELFLA līdzekļi ir izlietoti arī ieguldījumiem, kas var radīt apdraudējumu 
videi (Boccaccio et al, 2009).  

Šis pasākums var sniegt nozīmīgu atbalstu, lai saglabātu esošās zemas intensitātes Natura 
2000 lauksaimniecības sistēmas, jo īpaši, ja to izmanto kopā ar īpaši pielāgotiem 
diversifikācijas un uzņēmējdarbības attīstības pasākumiem, piemēram, uzlabojot piekļuvi 
tirgum. Tomēr mazie un daļēji naturālie lauksaimnieki var nebūt investīciju atbalsta 
prioritāte, un šā pasākuma izmantošanai ir nepieciešams pārvarēt būtiskas problēmas, 
tostarp: grūtības individuāli piesaistīt mazākos ražotājus, kas nav reģistrēti; izmaksas, kas 
saistītas ar lielu skaitu ļoti mazu saimniecību, lauksaimnieku nevēlēšanās sadarboties, kā arī 
daudzu naturālo lauksaimnieku lielais vecums un zemais izglītības līmenis (Redman, 2010). 

Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai nodrošinātu, ka ar šo pasākumu sniegtais ieguldījumu 
atbalsts Natura 2000 saimniecībām nerada tiešu vai netiešu negatīvu ietekmi uz vidi. 

Lauku saimniecību un uzņēmumu attīstība (2. pīlārs) 

Lauku saimniecību un uzņēmumu attīstība var būt būtiska mazām saimniecībām un daļēji 
naturālām saimniecībām, un šis ierosinātais pasākums nodrošina uzņēmējdarbības 
uzsākšanas atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem, mazajām saimniecībām un 
nelauksaimniecisko darbību dažādošanu, kas varētu palīdzēt uzlabot saimniecību ģimenes 
ienākumus. Šo pasākumu68 var izmantot arī, lai piedāvātu mazo lauksaimnieku maksājuma 
saņēmējiem (aprakstīts 5.7. sadaļā) papildu ikgadēju maksājumu līdz 2020. gadam, ja tie 
nodod visu savu saimniecību un attiecīgās tiesības uz maksājumu citam lauksaimniekam.  

Lai gan tiesību aktos nav īpaši minētas vides prioritātes, šis atbalsts, ja tas ir rūpīgi plānots 
pasākumu kopuma ietvaros, varētu palīdzēt saglabāt Natura 2000 saimniecību un kopienu 
ekonomisko dzīvotspēju neaizsargātās teritorijās. 

Maksājumi jaunajiem lauksaimniekiem (1. un 2. pīlārs) 

Viena no problēmām Natura 2000 un citu BV lauksaimniecības zemes ilgtermiņa 
apsaimniekošanā ir tā, ka daudziem lauksaimniekiem tuvojas pensionēšanās vecums, un 
viņiem nav pēcteču. Daudzu saimniecību jaudas palielināšanas būtiska sastāvdaļa ir 
nākotnes darbavietu nodrošināšana jauniešiem gan kā lauksaimniekiem, gan ar to saistītajā 
pārstrādes nozarē, un jaunie lauksaimnieki, iespējams, var gūt labumu no vairākiem 
normatīvajos aktos noteiktajiem pasākumiem. 

Saskaņā ar jauno 1. pīlāra tiešo maksājumu struktūru dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt 
jaunajiem lauksaimniekiem papildu ikgadēju maksājumu līdz pieciem gadiem papildus to 
pamata maksājumiem vai vienkāršotajiem platībmaksājumiem69. Vērtība būs aptuveni 25% 
no to pamatmaksājumu shēmas, ko tie saņems, un tā būs pieejama tiem jaunajiem 
                                                      
68 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 19. pants 
69 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013 50. pants 
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lauksaimniekiem, kas ir jaunāki par 40 gadiem un kas pirmo reizi izveido paši savu 
saimniecību (vai ir to izdarījuši piecu gadu laikā pirms pirmās pieteikšanās pamatmaksājumu 
shēmai). Dalībvalstīm ir arī iespēja novirzīt dažus LAP pasākumus jaunajiem 
lauksaimniekiem, tostarp ieguldījumu atbalstu un īpašu atbalstu uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, un jaunajiem lauksaimniekiem būtu vieglāk iegādāties papildu zemi, ja 
dalībvalstis izvēlētos piedāvāt mazajiem lauksaimniekiem veicināšanas maksājumu par 
zemes un tiesību nodošanu, kā aprakstīts iepriekš. 

5.9. KLP un cits atbalsts Natura 2000 saimniecību produkcijas vērtības palielināšanai 

Daudzi lauksaimnieki, kas nodarbojas ar Natura 2000 un bioloģiski vērtīgiem zālājiem, 
saskaras ar grūtībām pārdot savus produktus, jo tie bieži ir mazie ražotāji attālos reģionos, 
kur ir maz klientu, kas var maksāt augstas cenas. No otras puses, daži ir piemērotā situācijā, 
lai izmantotu tiešo mārketingu ekotūristiem un tādiem tūrisma pakalpojumiem kā viesnīcām 
un restorāniem. Dažos reģionos Natura 2000 lauksaimnieki ir izveidojuši veiksmīgu tiešo 
mārketingu ar lielveikaliem.  

Atbalsta klāstā lauksaimniekiem, kas vēlas iegūt pievienoto vērtību saviem produktiem, 
ietverts sekojošais: 

• Ražotāju grupu izveide (2. pīlārs) 
• lauksaimniecības produktu kvalitātes shēmas (2. pīlārs) 
• marķēšana un aizsargāts cilmes vietas nosaukums 

Ražotāju grupu izveide (2. pīlārs) 

Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu, lai izveidotu ražotāju grupas lauksaimniecības (vai meža) 
produktiem, varētu palīdzēt Natura 2000 lauksaimniekiem gūt labumu no apjomradītiem 
ietaupījumiem, tirgojot videi draudzīgus produktus. Šis pasākums, kas īpaši paredzēts 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem70, nodrošina finansējumu pieciem gadiem ražotāju 
grupu izveidei, lai pielāgotu ražošanu tirgus prasībām, kopīgai tirdzniecībai, noteikumu 
pieņemšanai par produktu informāciju, uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai un inovācijai.  

Lauksaimniecības produktu kvalitātes shēmas (2. pīlārs) 

Vietējo un reģionālo tirgu izveide ar kvalitatīviem dabiskiem produktiem no Natura 2000 
teritorijām var uzlabot saimniecību ienākumus un palīdzēt saglabāt tradicionālās ekstensīvās 
lauksaimniecības sistēmas. Piemēram, šīs sistēmas var piedāvāt tādus pievienotās vērtības 
produktus kā “zaļā” liellopu gaļa, sieri, vīni, augļi un medus, produkti no apdraudētām 
vietējām mājlopu vai kultūraugu šķirnēm un no savvaļas augļiem, sēnēm un ārstnieciskajiem 
augiem. Kvalitatīvi vietējie produkti arī stimulē tūrismu un tādējādi vēl vairāk palielina 
ienākumus vietējām kopienām. Ar šo pasākumu71 lauksaimniekiem tiek atlīdzinātas 
izmaksas, kas saistītas ar dalību kvalitatīvu produktu sertifikācijas shēmās, tostarp tādas, kas 
garantē īpašu lauksaimniecības vai ražošanas metožu izmantošanu. Atbalsts nepārsniedz 
piecus gadus. 

                                                      
70 COM(2011) 627 galīgā redakcija/3, 28. pants 
71 COM(2011) 627 galīgā redakcija/3, 17. pants 
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Marķēšana un aizsargāts cilmes vietas nosaukums 

Marķēšana tiek veiksmīgi izmantota kopā ar tiešo tirdzniecību, lai atbalstītu Natura 2000 
teritoriju ekstensīvu apsaimniekošanu, izmantojot tradicionālās lopkopības šķirnes, kā 
parādīts 5.3. izcēlumā. Lai saglabātu priekšrocības, ko sniedz ekstensīvā lauksaimniecība un 
ražošanas prakse, kā arī reģionālās identitātes kultūras vērtība, mērķa tirgi bieži ir jāorganizē 
vietējā vai reģionālā līmenī. Marķēšanas sistēmu panākumiem būtiska ir uzticības un tiešas 
saiknes nodibināšana starp ražotājiem un patērētājiem. Pastāv arī daudzas vietējās 
marķēšanas shēmas, ieskaitot tādas, kas īpaši attiecas uz Natura 2000 teritorijām. 

Arī bioloģiskās lauksaimniecības produktu sertifikācija var uzlabot lauksaimniecības 
produktu rentabilitāti, izmantojot ekstensīvas lauksaimniecības sistēmas, un bioloģiskās 
lauksaimniecības marķējumi ietver Eirolapas marķējumu un dažādas valsts vai neatkarīgas ar 
IFOAM saistītas akreditācijas shēmas un marķējumus72. Pašlaik nav iespējams kvantitatīvi 
noteikt bioloģiskās ražošanas apjomu no Natura 2000 teritorijām, bet bioloģiskajai 
lauksaimniecībai ir liela nozīme, atbalstot ekstensīvu aitu un kazu ganīšanu Vidusjūras 
valstīs, tostarp tādu reģionālo sieru ražošanu kā Feta, Caprino, Casu Marzu vai Halloumi. Cita 
veida KLP atbalsts bioloģiskajai lauksaimniecībai ir aprakstīts 5.7. sadaļā. 

Aizsargāta cilmes vietas nosaukuma (ACVN) marķēšanas sistēma visā ES aizsargā 
nosaukumus lauksaimniecības produktiem no noteiktiem apgabaliem (un pastāv citas mazāk 
svarīgas shēmas attiecībā uz aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu (AĢIN) un garantētu 
tradicionālo īpatnību (GTĪ) etiķetēm73). Lai pretendētu uz ACVN etiķeti, produktam jābūt ar 
tādām īpašībām un raksturīgajām pazīmēm, kuras galvenokārt nosaka tā ražošanas reģions, 
un tas ir jāražo, jāapstrādā un jāsagatavo tikai šajā reģionā. ACVN piemēri ir Prosciutto 
Toscano (šķiņķis no Itālijas Toskānas reģiona) un Bryndza Podhalańska (Polijas aitas piena 
siers).  

Daži piemēri veiksmīgai ACVN etiķetes izmantošanai Natura 2000 dzīvotņu produktu 
tirdzniecībā ir parādīti 5.4. izcēlumā. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka ACVN marķējums 
negarantē, ka produkts ir devis labumu bioloģiskajai daudzveidībai, daudz mazākā mērā 
Natura 2000 teritorijām, jo marķējuma kritēriji parasti nenosaka dzīvotņu apsaimniekošanas 
pasākumus. Vietējās “Natura 2000” marķēšanas shēmas var dot tiešāku labumu Natura 
2000 lauksaimniecības zemes apsaimniekošanai. 

                                                      
72 International Federation of Organic Agriculture Movements http://www.ifoam.org/; http://www.organic-
bio.com/en/labels/ 
73 [Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (AĢIN) etiķetes prasības pieprasa tikai laba produkta reputāciju 
no noteikta reģiona (nevis objektīvi atšķirīgas īpašības), ja vien kāds no ražošanas, pārstrādes un 
sagatavošanas posmiem notiek šajā reģionā. AĢIN piemēri ir skotu liellopu gaļa un jēra gaļa no Skotijas, Stilton 
siers no trim Anglijas novadiem, Oscypek (kūpināts siers, kas izgatavots no sālīta aitas piena) no Tatru kalniem 
Polijā (vai visur, kur ir emigrējuši Tatru iedzīvotāji). Garantēto tradicionālo īpatnību (GTĪ) etiķeti var izmantot 
produktiem, kas ražoti, izmantojot tradicionālās sastāvdaļas vai kuriem piemīt īpašības, kas raksturīgas 
tradicionālajam ražošanas vai pārstrādes veidam, bet produktam nav jābūt ražotam noteiktā apgabalā. Šī 
sistēma darbojas paralēli sistēmām, kuras izmanto konkrētās dalībvalstīs, piemēram, Francijā izmantotajam 
Appellation d'origine contrôlée (AOC), Itālijā izmantotajam Denominazione di Origine controllata (DOC), 
Denominação de Origem Controlada (DOC), ko izmanto Portugālē un Denominación de Origen (DO) sistēma, ko 
izmanto Spānijā. Dažiem produktiem ES marķējuma vietā tiek parādīta valsts etiķete, piemēram, vīnam un 
sieram Francijā] 

http://www.ifoam.org/
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5.3. izcēlums. Veiksmīgu vietējo marķēšanas shēmu piemēri, kas atbalsta Natura 2000 
lauksaimniecības zemes apsaimniekošanu  
(sk. arī Luksemburgas, Igaunijas un Spānijas gadījumu pētījumus E pielikumā) 

Igaunija – gaļa no piekrastes pļavām. Projekti boreālo 
piekrastes pļavu apsaimniekošanas atjaunošanai ir stimulējuši 
augošu tirgu vietējai augstas kvalitātes bioloģiskajai gaļai. 
Jaundibinātā liellopu selekcionāru biedrība organizē studijas-
ekskursijas sev un zemniekiem no kaimiņu rajoniem. 
Tradicionālās amatniecības atdzimšana, izmantojot vietējās 
izejvielas, ir iedibinājusi vietējo produktu gadatirgus tradīciju 
Hījumā salā, un attīstās vietējie tūrisma uzņēmumi. 

 

Vācija – Rhönschaf. Rēna biosfēras rezervāts izmantoja LIFE 
finansējumu, lai ar kooperatīva "Natur- und Lebensraum Rhön 
e.V." starpniecību Natura 2000 zālāju aitu gaļu reklamētu kā 
dabai draudzīgu produktu. Tipisks gans vienā no atjaunotajām 
vietām līdz 2002. gadam 70% no sava gada jēru pārpalikuma 
pārdeva tieši vietējiem restorāniem un viesnīcām par labām 
cenām. Vietējās viesnīcas un restorāni tīklā savā ēdienkartē 
apņēmās izmantot tikai Rēna aitu produktus un popularizēt 
apmeklētājiem, kā šo ēdienu patēriņš palīdz saglabāt ainavu, 
ko tie ieradušies baudīt.  

 

 

Vācija – Altmuehltaler Lamm. Altmuehltal reģionu Bavārijā 
raksturo kadiķu krūmi kaļķainās pļavās (I pielikuma 5130. tips). 
Aitu ganāmpulki ražo augstas kvalitātes jēra gaļu un vilnu. Gani 
un zemes īpašnieki reģionālajā kooperatīvā vienojas ganīt 
vismaz pusi no savām aitām Altmuehltal dabas rezervātā, 
barot tikai vietēji ražotu papildu barību un ievērot vadlīnijas 
attiecībā uz dzīvnieku labturību, ganību blīvumu un pesticīdu 
un mēslošanas līdzekļu izmantošanas aizliegumu. Ganiem tiek 
garantēta godīga cena, un jēra gaļa tiek pārdota vietējās 
viesnīcās un pie miesniekiem.  

Spānija - Riet Vell. SEO/BirdLife izveidoja uzņēmumu, kas 
nodarbojas ar bioloģisko produktu ražošanu un tirdzniecību 
saistībā ar dabas aizsardzību (Riet Vell). Uzņēmumam ir 
panākumi rīsu tirgošanā, kas ražoti Ebro deltā (ĪAT), un 
organiskos cietos kviešus no Belchite un Monegros stepēm 
(lielākoties ražotus Natura 2000 apgabalos) un no tiem ražot 
augstas kvalitātes makaronus un spageti. Kopš 2003. gada Riet 
Vell ir pārdevis aptuveni 180 000 kg saražotā (sīkāku 
informāciju skatīt gadījuma izpētē no Spānijas). 
Avoti: http://www.altmuehltaler-lamm.de/ 
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29, 
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-
heute/uh2-07-p44-45.pdf 

 

 

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
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5.4. izcēlums. To produktu piemēri, kas reģistrēti saskaņā ar ES aizsargātā cilmes vietas 
nosaukuma (ACVN) marķējumu un kas gūst labumu no Natura 2000 dzīvotnēm 

Vācija: ACVN shēma attiecībā uz aitu gaļu (“Diepholzer Moorschnucke”) palīdzēja izveidot daļēji 
dabisku tīreļu un Ramsāres sarakstā iekļauto mitrāju dzīvotņu rentablu apsaimniekošanu Diepholz 
apgabalā, Vācijā, kas citādi būtu pasliktinājusies. Shēmā izmantota vietējā aitu šķirne, kas tradicionāli 
tika izmantota ganību tīrelim un mitrājiem. Apsaimniekošana ir veicinājusi vairāk nekā 5000 hektāru 
tīreļa atjaunošanu. Šajā teritorijā ir atjaunojušās vairākas apdraudētas sugas, tostarp rasene un sila 
cīruļi, savukārt tradicionālās aitu šķirnes saglabāšana veicina agrobioloģisko daudzveidību.  

Francija: ACVN Pays d' auge sidrs un Calvados no tradicionālajiem ābeļu dārziem, kas ir svarīgas 
dzīvotnes dobumos mītošajiem putniem un sikspārņiem. 

Spānija: Veiksmīga ACVN shēma attiecībā uz aitas piena sieru (“Idiazabal”) no ekstensīvi ganītajām 
kalnu dzīvotnēm Basku un Navarras reģionos Spānijā ietver ražošanas metodes, kas balstās uz zemas 
intensitātes ganībām ar tradicionālajām aitu šķirnēm Laxta un Carranzana. Produkta tirgus palīdz 
saglabāt vasaras ganības un ganīšanu, kas veidojusi daļēji dabiskās dzīvotnes.  

Spānija: Tradicionālās rīsu šķirnes, ko ražo saskaņā ar ACVN shēmu “Arroz de Valencia”, tiek 
audzētas Albuferas nacionālā parka aizsargātajos mitrājos Valensijas reģionā, kas ir svarīgi 
migrējošiem putniem un ūdensputniem, kā arī abiniekiem, zivīm un daudzām citām sugām. 
Ražošanas metodes ir pielāgotas dzīvotnei, paļaujoties uz dažādajiem plūdu līmeņiem, kas uztur 
mitrzemju augsnes apstākļus, un līdz minimumam samazinot agroķīmisko resursu izmantošanu.  

Spānija: Tradicionāli apsaimniekotajās dehesās cūkas rudenī-ziemā barojas ar ozolzīlēm un ganās 
pavasarī, bieži kopā ar aitām vai lopiem. ACVN Ibērijas šķiņķi, kas iegūts no cūkām, kuras ganītas 
dehesās, var marķēt ar norādi “barotas ar ozolzīlēm” (de bellota), ja cūkas zīlēm barojas vismaz 60 
dienas pirms kaušanas, un tas ietver nosacījumu, ka inspektori pārbauda, vai ganāmpulka blīvums ir 
dehesas noslogojuma kapacitātes robežās (attiecībā uz ozolzīļu ražošanu). Tāpēc, lai izpildītu ACVN 
prasību, cūkām vismaz gada laikā jāganās dehesā, tādējādi atbalstot šīs dzīvotnes ilgtspējīgu 
izmantošanu. 

Avoti: (Ecologic, 2006b; Oppermann and Spaar, 2003; Verhulst et al, 2007) 
 

5.10. KLP atbalsts Natura 2000 lauksaimniecības zemes dzīvotņu un sugu 
apsaimniekošanai 

Iepriekšējās šīs nodaļas sadaļās ir aprakstīti iespējamie KLP atbalsta avoti, lai nodrošinātu 
zemas intensitātes Natura 2000 lauksaimniecības sistēmu turpināšanu un palielinātu šo 
saimniecību kapacitāti un ienākumus. Šajā sadaļā aprakstīti dzīvotņu un sugu 
apsaimniekošanas maksājumi, kas balstās uz šo pamatu, lai nodrošinātu Natura 2000 
teritoriju aizsardzību, sākot ar finansējuma avotiem, lai palīdzētu sagatavot Natura 2000 
apsaimniekošanas plānus, jo šie plāni (vai līdzīgas iniciatīvas) ir pamatā galveno atbalsta 
pasākumu, tostarp agrovides un klimata maksājumu un neproduktīvu investīciju, izstrādei. 
Šajā atbalsta klāstā ietilpst: 

• Lauku mantojums un Natura 2000 pārvaldības plāni (2. pīlārs) 
• Agrovides un klimata maksājumi (2. pīlārs) 
• Neienesīgi ieguldījumi, kas saistīti ar agrovidi un klimatu, un Natura 2000 (2. pīlārs) 
• Natura 2000 kompensāciju maksājumi (2. pīlārs) 
• Dzīvnieku labturības maksājumi (2. pīlārs) 
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• Mežu ugunsgrēku radīto postījumu novēršana un lauksaimnieciskās ražošanas 
potenciāla atjaunošana (2. pīlārs) 

Lauku mantojums un Natura 2000 pārvaldības plāni (2. pīlārs) 

Pasākums74 “pamatpakalpojumu sniegšanai un ciematu atjaunošanai lauku apvidos” ietver 
iespēju finansēt “aizsardzības un apsaimniekošanas plānu izstrādi attiecībā uz Natura 2000 
objektiem un citām vietām ar augstvērtīgu dabu” izstrādāšanu un atjaunināšanu. Līdzekļi ir 
pieejami arī maza mēroga infrastruktūrai un pētījumiem un ieguldījumiem, kas saistīti ar 
“ciematu, lauku ainavu un augstas dabas vērtības teritoriju kultūras un dabas mantojuma 
saglabāšanu, atjaunošanu un uzlabošanu, arī attiecībā uz sociālekonomiskajiem aspektiem, 
kā arī darbībām, ar kurām veicina izpratni par vides jautājumiem”. Lielākā daļa ES subsīdiju 
nevar nodrošināt finansējuma veidu, kas tiek piedāvāts, lai uzlabotu vai atbalstītu līdzdalības 
procesus apsaimniekošanas plānu izstrādei, un šo pasākumu varētu izmantot daudz lielākā 
mērā, lai atbalstītu stingru Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanas plānu izstrādi, 
nodrošinot ieinteresēto personu līdzdalību, lai tās atbalstītu apsaimniekošanas mērķus 
(Boccaccio et al, 2009), un palīdzētu novērst konfliktu risku, kas radušies vairākās dalībvalstīs 
(Apostolopoulou and Pantis, 2009; Grodzinska-Jurczak and Cent, 2011; Keulartz, 2009; 
Rauschmayer et al, 2009). 
 
Vairākas citas dalībvalstis ir izmantojušas līdzvērtīgu pasākumu savos 2007.-2013. gada LAP. 
Pasākumu plaši izmantoja Vācijā, lai izstrādātu Natura 2000 teritoriju plānošanu, dzīvotņu 
uzturēšanu/atjaunošanu un sugu aizsardzības programmu īstenošanu, Ūdens 
pamatdirektīvas projektus un dabas aizsardzības konsultāciju pakalpojumus. Francijā šo 
pasākumu izmantoja, lai finansētu Natura 2000 apsaimniekošanas plānus, Natura 2000 
līgumus ar īpašniekiem, kas nav lauksaimnieki vai mežsaimnieki, un izpratnes veicināšanas 
pasākumus; Francijā, izmantojot šo pasākumu, tika īstenoti pasākumi, lai mazinātu 
konfliktus ar lielajiem gaļēdājiem. Somijas vides aizsardzības NVO tagad var meklēt 
finansējumu saskaņā ar šo pasākumu, lai sagatavotu apsaimniekošanas plānus 
privātīpašumā esošiem Natura 2000 mežiem un, piemēram, veicinātu tos kā ekotūrisma 
objektu izmantošanu (Figeczky et al, 2010). Velsā šo pasākumu izmantoja, lai atbalstītu 
palieņu ganības purvu un solončaku atjaunošanu Ynys-hir dabas rezervātā, lai uzlabotu 
apmeklētāju piekļuvi un tās iespējas, sabiedrības izpratni par teritoriju un tās mērķiem, kā 
arī lai veicinātu efektīvu sadarbību tūrisma nozarē (Allen at al. 2012b). 

Agrovides un klimata maksājumi (2. pīlārs) 

Šī pasākuma darbības joma ir paplašināta, kā norādīts jaunajā nosaukumā, un tas ir vienīgais 
obligātais pasākums, kas dalībvalstīm jāīsteno savos LAP (izņemot Leader)75. Šo maksājumu 
pārskatītais mērķis ir “saglabāt un veicināt tādas izmaiņas, kas vajadzīgas tādas 
lauksaimniecības prakses īstenošanai, kura dod pozitīvu ieguldījumu attiecībā uz vidi un 
klimatu”.  

Klimata pievienošana agrovides pasākumam liecina par apņemšanos atbalstīt 
lauksaimniecības pārvaldības praksi, kas veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām un to 
mazināšanu, kas var kļūt vēl nozīmīgāka, ja ES pieņems noteikumus par siltumnīcefekta gāzu 

                                                      
74 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 20. pants 
75 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28. pants 
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emisiju uzskaiti zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības 
nozarē. Citas izmaiņas ietver jaunu uzsvaru uz lauksaimnieku un citu zemes apsaimniekotāju 
grupu pieteikumiem, kā arī izdevīgākas darījumu izmaksas, kas varētu palīdzēt nodrošināt 
lielāka mēroga dzīvotņu un sugu apsaimniekošanu Natura 2000, ja dalībvalstis to izvēlētos. 
Efektīvu sadarbības pieeju un grupu pieteikumu izmantošanu agrovides shēmām jau var 
aplūkot Nīderlandē (Franks and McGloin, 2006). 

Pasākums piedāvā lauksaimniekiem un citiem zemes apsaimniekotājiem ikgadējos 
maksājumus par vides pārvaldības pakalpojuma sniegšanu, izmantojot daudzgadu saistības, 
ievērojot skaidri noteiktu apsaimniekošanas praksi. Šī prakse rada īpašu labumu videi, kas 
pārsniedz aizsardzības atsauces līmeni, ko jau nodrošina vides regulējums un savstarpējā 
atbilstība (sīkāku informāciju par atsauces līmeni skatīt 5.3. sadaļā). Dalība ir brīvprātīga, un, 
lai saņemtu maksājumu, lauksaimniekiem jāparaksta apsaimniekošanas līgums ar vadošo 
iestādi, parasti uz pieciem līdz septiņiem gadiem. Līgumā ir precizētas saimniecības līmeņa 
apsaimniekošanas prasības, kas bieži vien ir ļoti detalizētas, un var būt nepieciešama 
plānošana un uzskaite (piemēram, attiecībā uz barības vielu izmantošanu un ganāmpulka 
pārvietošanos)76. 

Agrovides un klimata pasākumus var izstrādāt, noteikt un īstenot valsts, reģionālā vai vietējā 
līmenī. Šis ir viens no elastīgākajiem KLP atbalsta pasākumiem saskaņā ar tiesību aktos 
paredzētajiem noteikumiem, un tas ļauj dalībvalstīm brīvi risināt vides prioritātes tādā veidā, 
kas atspoguļo vietējo biofizikālo, klimatisko, vides un agronomisko apstākļu lielo 
daudzveidību dažādās saimniecībās un dažādos Eiropas reģionos. Dalībvalstis ir izstrādājušas 
virkni dažādu agrovides shēmu, ne tikai reaģējot uz dažādām vides prioritātēm un grūtībām, 
bet arī reaģējot uz sabiedrības vēlmēm, institucionālajiem pasākumiem un finansiālo un 
politisko spiedienu (IEEP, 2011).  

Vairākas dalībvalstis ir īpaši pielāgojušas agrovides shēmas Natura 2000 teritoriju vai 
lauksaimniecības zemes ar Natura 2000 dzīvotnēm un sugām apsaimniekošanas vajadzībām 
(skatīt 5.5. un 5.6. izcēlumu). Piemēram, Spānija ir atbalstījusi savu tradicionālo ekstensīvo 
aitkopības sistēmu, izmantojot agrovides shēmu (Caballero and Fernández-Santos, 2009). 
Tomēr dažas valstis (piemēram, Grieķija, Francija un lielākā daļa Spānijas) no sava ELFLA 
budžeta maz ir tērējušas agrovidei (Boccaccio et al, 2009). Kopumā dalībvalstu agrovides un 
klimata shēmām jābūt līdzsvarotām, lai tās atbilstu gan bioloģiskās daudzveidības 
vajadzībām visā lauksaimniecības vidē, gan retākām Kopienas nozīmes dzīvotnēm un sugām.   

Zemes apsaimniekotājiem, kas galvenokārt nav lauksaimnieki, piemēram, privātas dabas 
aizsardzības struktūras, pieder nozīmīgas zemes platības, kas ir svarīgas bioloģiskajai 
daudzveidībai. Agrovides un klimata atbalstu var izmaksāt ne tikai lauksaimniekiem, bet arī 
citiem zemes apsaimniekotājiem individuāli vai grupās. Izstrādājot LAP, jārūpējas par to, lai 
būtu pieejams atbalsts tām personām, kuras vislabāk spēj veikt vides pārvaldību, kas 
nepieciešama vides prioritāšu īstenošanai. Parasti maksājumus veic katru gadu, 5 līdz 7 
gadus (ilgāk, ja nepieciešams, lai panāktu vai saglabātu ieguvumus vides jomā), bet tos var 
veikt arī vienotas likmes vai vienreizēja maksājuma veidā, lai “atteiktos no teritoriju 

                                                      
76 Agrovides maksājumu saņēmējiem jāievēro prasības par mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošanu, kas jānosaka dalībvalstīm (kā prasīts Regulas (EK) Nr. 1698/2005 39. panta 3. punktā). 
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komerciālas izmantošanas”. Maksājumu aprēķini ietver 20% darījumu izmaksas (30% 
grupām). 

Kultūrvēsturiskais mantojums un mājlopu, jo īpaši liellopu un aitu, vietējās šķirnes ir svarīgas 
daļēji dabisko ganību apsaimniekošanai, un šis pasākums, kas nodrošina atbalstu to 
saglabāšanai un izmantošanai, ir lietderīgs papildu resurss Natura 2000 lauksaimniecības 
zemes apsaimniekošanai. Agrārās vides shēmas ģenētisko resursu saglabāšanai ir izmantotas 
agrākos LAP, piemēram, Itālijā, Portugālē, Vācijā un Austrijā, lai atbalstītu ievērojamu daļu 
šo valstu liellopu šķirņu (Nitsch, 2006), piemēram, Ungārijas pelēkos un plankumainos 
liellopus, “Mangalica” cūkas un Racka aitas, kas ganās panoniskajās sālsstepēs un 
solončakos; Igaunijas vietējo zirgu un Igaunijas piekrastes pļavu liellopu sugu; un Slovēnijas 
shēma 14 dzīvnieku šķirnēm, tostarp Cika liellopiem, Krainas medus bitei un Jezersko-
Solčava aitām, kas ganās alpīnajās pļavās. Bulgārijā finansējums Karakahanas aitu 
sargsuņiem ir bijis svarīgs atbalsts I pielikuma dzīvotņu ekstensīvai noganīšanai. 

Agrovides un klimata shēmu panākumi ir atkarīgi no vairākiem faktoriem. Galvenais no tiem 
ir vides resursu pārvaldības konsultācijas un lauksaimnieku apmācība, kā arī pietiekama 
tehniskā un institucionālā kapacitāte, lai izstrādātu shēmas un uzraudzītu rezultātus. Shēmas 
ir veiksmīgākas, ja tās izstrādā, piedaloties pašiem lauksaimniekiem, un to izstrādē izmanto 
lauksaimnieku zināšanas (piemēram, skatīt Vācijas, Čehijas Republikas, Rumānijas un 
Igaunijas gadījumu pētījumus E pielikumā).  

Lauksaimniecības vides un klimata līgumi lauksaimniekiem nav obligāti, un to sekmīga 
izmantošana ir atkarīga no maksājumu likmēm, kas atspoguļo lauksaimnieku patiesās 
izmaksas un sniedz pietiekamu atbalstu saimnieciski neizdevīgu lauksaimniecības sistēmu 
uzturēšanai. Agrovides maksājumi tiek aprēķināti kā papildu izmaksas un negūtie ienākumi, 
kas radušies apsaimniekošanas prasību dēļ, bet veids, kādā šī formula ir izmantota, 
neattiecas uz saimniecībām ar ļoti zemiem saimniecības ienākumiem, jo īpaši BV augstieņu 
lopkopības saimniecībām, kuras jau nodrošina augstu vides pārvaldības līmeni, bet kurām 
nav ienākumu, lai no tiem atteiktos, un kurās nav vajadzības mainīt lauksaimniecības 
sistēmu, un tādējādi rodas papildu izmaksas. Bez agrovides maksājumu likmēm, kas ņem 
vērā arī lauksaimniecības sistēmas darbaspēka izmaksas un fiksētās izmaksas, ekonomiski 
reālākā izvēle šiem lauksaimniekiem ir atteikties no lauksaimniecības. Dalībvalstis varētu 
vairāk izmantot elastīgumu tirdzniecības noteikumos, kas ir šīs formulas pamatā, lai 
atspoguļotu pilnīgās izmaksas par BV lauksaimniecības turpināšanu, ja ir pierādīts 
pamešanas vai intensifikācijas risks (Barnes et al, 2011; RSPB & Birdlife International, 2011). 
Svarīgs maksājumu aprēķina elements, ko dalībvalstis bieži neņem vērā, ir papildu 
maksājums par lauksaimnieka darījuma izmaksām (laiks un pūles, kas pieliktas, izveidojot un 
pildot līgumu). Tas var papildināt maksājumu aprēķinu ar vēl 20 procentiem (30% attiecībā 
uz grupas līgumiem) un būtiski atšķirties no lauksaimnieku viedokļa, bet daudzas vadošās 
iestādes pašlaik nepievieno darījumu izmaksas agrovides maksājumu aprēķiniem, 
neraugoties uz pierādījumiem, ka tas var ietekmēt ieviešanu (Keenleyside et al, 2012).  
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5.5. izcēlums. Agrovides shēmas, kas paredzētas Natura 2000 dzīvotnēm 2007.-2013. 
gadā 

Rumānija – bioloģiski vērtīgu pļavu apsaimniekošana. Shēma ietver prasības attiecībā uz 
tradicionālo kūtsmēslu izmantošanu, ķīmiskā mēslojuma neizmantošanu, nopļauto augu 
savākšanu 2 nedēļu laikā pēc pļaušanas, ganību ierobežojumus applūdušās ganībās; ir pieejams 
papildu maksājums par “tradicionālās prakses uzturēšanu” (ar nosacījumu izmantot tikai pļaušanu 
ar rokām) (ENRD, 2010; Güthler and Oppermann, 2005; Riccheri, 2006). Šī shēma ļauj saglabāt 
tradicionālo ainavas modeli, kas saistīts ar siena pļavu mozaīkas apsaimniekošanu, ar dažādiem 
pļaušanas laikiem, kas ir ideāli piemēroti daudzveidīgu dzīvnieku un augu kopienu attīstībai. 

Slovākija – daļēji dabisko ganību un pļavu apsaimniekošana. Agrovides shēmas daļēji dabisku un 
dabisku zālāju aizsardzībai ietver apsaimniekošanu, kas piemērota septiņiem zālāju veidiem (sausi 
zālāji, mēreni mitri zālāji, kalnu siena pļavas, mitras pļavas mazākā augstumā, aluviālie Cnidion 
zālāji, mitras pļavas lielākā augstumā, dumbrāji un Molinia zālāji, augstkalnu pļavas), kas ir 
nacionālajā zālāju inventarizācijā atzītas par daļēji dabiskām (pamatojoties uz diagnostiskajām 
sugām). Apsaimniekošanas noteikumos ietilpst pļaušana starp noteiktiem datumiem, ganīšana, 
neizmantojot aplokus, drenāžas aizliegums un nepiekopjot mulčēšanu. Ganīšana dumbrājos un 
Molinia pļavās ir aizliegta. Pēc pirmās pļaušanas ir atļauts ganīties ieleju aluviālajās pļavās un 
kalnu siena pļavās. Agrovides pasākumi patlaban finansē vairāk nekā 102 000 ha daļēji dabisko 
zālāju (17 miljoni eiro gadā). 

Spānija – “dehesu” uzturēšana. Agrovides shēmās, kas ieviestas Extremadura, Castilla-La 
Mancha un Andalucía apgabalos (un Castilla-y-Leon “meža vides” apgabalā), iekļautas 
apsaimniekošanas prasības attiecībā uz labības/pākšaugu/rupjās lopbarības kultūru aizliegšanu 
vai ierobežošanu (izplatītas intensīvāk pārvaldītās “dehesās”), ganāmpulka blīvums no 0,1 līdz 1,0 
ZV/ha un citi ierobežojumi, lai izvairītos no pārmērīgas noganīšanas, lai nodrošinātu ainavu 
elementu (piemēram, akmens sienu) saglabāšanu, koku blīvuma uzturēšanu vai palielināšanu 
(Quercus, Olea), prasības to atzarošanai un atjaunošanai, kā arī krūmu apsaimniekošana un dažas 
brīvprātīgas saistības, piemēram, vietas ar ganību aizliegumu vai bioloģiskā augkopība. Pasākumu 
var apvienot ar citu agrovides shēmu vietējo šķirņu - cūku, liellopu, aitu un citu - aizsardzībai, kas 
tradicionāli atbalsta dehesu dzīvotnes un lauksaimniecības dzīvnieku bioloģisko 
audzēšanu.(Ecologic, 2006a; Rauschmayer et al, 2009; SEO and Birdlife International, 2011) 

Zviedrija – Natura 2000 ganību apsaimniekošana. Zviedrijā ir pasākumi ganībām ar īpašu vērtību, 
piemēram, kaļķakmens ganībām, kalnu ganībām, siena pļavām un mitrājiem, kas piemērojami 
vairākiem Natura 2000 dzīvotņu veidiem. Citas shēmas ir paredzētas mežu ganībām. Shēmas 
mudina turpināt šīm dzīvotnēm piemērotu zemu resursu apsaimniekošanu ar prasībām, kas 
saistītas ar ganībām un ražas novākšanu, pesticīdu lietošanas aizliegumu un rotācijveida aršanas 
ierobežojumiem.   

UK - mitro virsāju parastā ganīšana. Koplietošanas zemes iekļaušana agrovides shēmā bieži ir 
sarežģīta, bet Velsā (Apvienotajā Karalistē) 16 iedzīvotājiem, kuru aitas ganās 800 ha Natura 2000 
nozīmes virsājos, ir 5 gadu agrovides līgums, lai palielinātu liellopu ganību līmeni pavasarī un 
vasarā ar mērķi apturēt paparžu izplatīšanos un noganīt rupjo veģetāciju, kas sākusi dominēt 
mitrajos virsājos. Aitu skaits ziemā ir ierobežots, lai novērstu pārmērīgu noganīšanu, un 
neproduktīvie ieguldījumi ir izmantoti, lai iztīrītu brikšņus un krūmājus dzīvotņu atjaunošanai. 
 
Avoti: (IEEP & Alterra, 2010; Poláková et al, 2011; RSPB and Birdlife International, 2011) un 
Natura 2000 lauksaimniecības zemes apsaimniekošanas gadījumu izpēte (skatīt E pielikumu) 

 



 

 84 

 

Dažas agrovides shēmas, kuru mērķis ir saglabāt ar bioloģisko daudzveidību bagātas 
dzīvotnes vai konkrētas sugas, ir balstītas uz “maksājumu pēc rezultātiem”, ļaujot 
lauksaimniekiem lemt par vajadzīgo apsaimniekošanas veidu (skatīt, piemēram, gadījumu 
pētījumu no Īrijas E pielikumā). Tas var labi darboties attiecībā uz dzīvotņu veidiem un 
sugām, kur viegli uzraugāms rezultāts ir tieši saistīts ar dzīvotnes vispārējo stāvokli, bet var 
radīt lielāku risku lauksaimniekiem, jo vides rezultāti var būt atkarīgi no ārējiem faktoriem, 
kas nav to kontrolē (piemēram, laika apstākļiem un migrācijas). Tas arī rada grūtības valstu 
iestādēm, pārbaudot atbilstību, un var izraisīt paaugstinātu kļūdu īpatsvaru un samazināt 
maksājumus. Lai gūtu panākumus, šīm shēmām jābūt labi izstrādātām, un tās nedrīkst 
zemniekam radīt pārāk augstu riska līmeni.  

Neienesīgi ieguldījumi, kas saistīti ar agrovidi un klimatu, un Natura 2000 (2. pīlārs) 

Šis pasākums ir būtisks papildinājums agrovides, klimata un Natura 2000 pasākumiem, kas 
nodrošina ikgadējus maksājumus par noteiktu zemes apsaimniekošanu, bet nepiedāvā 

5.6. izcēlums. Panākumi agrovides pasākumu pielāgošanā Natura 2000 sugām 

Francija – rupjās lopbarības kultūras mazajai sīgai (Tetrax tetrax). Kopš mērķtiecīgas agrovides 
shēmas ieviešanas Poitou Charentes reģionā 2004. gadā šajā apgabalā ir redzams, ka mazo sīgu 
skaits atkal sāk palielināties. Shēmas mērķis ir novērst divus galvenos putnu skaita samazināšanās 
cēloņus: ligzdu iznīcināšanu un badu. Iespējas ietver ikgadējo kultūraugu pāreju uz lopbarības 
kultūrām un zālājiem, ierobežojumus attiecībā uz lucernas pļaušanu, kā arī aizliegumu izmantot 
insekticīdus un herbicīdus. 

Portugāle – ekstensīva graudaugu pseidostepe lielajai sīgai (Otis tarda) un citiem stepes 
putniem. Castro Verde zonas programmas agrovides shēma atbalsta lauksaimniekus tradicionālās 
graudaugu augsekas paņēmienu uzturēšanā un veicina insekticīdu un herbicīdu mazāku 
izmantošanu un zemu ganību līmeni. Rezultātā lielo sīgu (Otis tarda) populācija teritorijā ir 
dubultojusies. Ir uzlabojušās arī stepes piekūna (Falco naumanni) un mazās sīgas (Tetrax tetrax) 
populācijas. Tas ir par spīti faktam, ka maksājumu likmes ir nepietiekamas, lai kompensētu 
lauksaimniekiem apsaimniekošanas darbību ierobežojumus.  

Slovēnija - pļavu augļudārzu un ar tiem saistīto putnu aizsardzība. Shēma atbalsta koku 
apgriešanu un pārstādīšanu (ne mazāk kā 50, ne vairāk kā 200 koku/ha), noteiktos koku 
apgriešanas datumus; sugām bagātas ganības zem kokiem ar ierobežotu ganāmpulka blīvumu un 
augu aizsardzības līdzekļu un mēslošanas līdzekļu izmantošanas ierobežojumus. I pielikuma sugas, 
kas gūst labumu no tradicionālajiem augļu dārziem, ir mājas apogs Athene noctua, pupuķis Upupa 
epops un tītiņš Jynx torquilla. 

Lielbritānija (Anglija) - zālāju apsaimniekošana skabiozu pļavraibenim (Euphydryas aurinia). 
Skabiozu pļavraibeņu populācijas, kas lielā daļā Eiropas bija gandrīz izmirušas mitru un kaļķainu 
pļavu trūkuma dēļ, ir stabilizējušās vai palielinās mērķtiecīgas agrovides shēmas īstenošanas 
rezultātā. Shēma finansē apsaimniekošanas iespējas, kas rada nevienmērīgu īsās un garās 
veģetācijas kombināciju mitrās kaļķainajās pļavās, izmantojot ekstensīvu ganību liellopu vai 
tradicionālās zirgu šķirnes, kā arī ar selektīvu pļaušanu un krūmu noņemšanu.  

Avoti: (Poláková et al, 2011; RSPB & Birdlife International, 2011), Liga para a protecção da 
natureza (LPN) personiskā komunikācija; Natura 2000 lauksaimniecības zemes apsaimniekošanas 
gadījumu izpēte E pielikumā 
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investīciju atbalstu. Neproduktīvi vides ieguldījumi, kas bieži vien ir nepieciešami pirms piecu 
gadu līguma uzsākšanas, var būt būtiski, lai īstenotu zemes apsaimniekošanas prasības, jo 
īpaši shēmās, kas vērstas uz BV lauksaimniecību un Natura 2000 dzīvotnēm un sugām. 

Tagad kā daļa no plašāka ieguldījumu pasākuma77 ir paplašināta iepriekšējā ELFLA pasākuma 
darbības joma, iekļaujot tajā ieguldījumus, kas saistīti ar “ar sugu un dzīvotņu bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzības statusu”, kā arī pazīstamāko “agrovides un klimata jomā noteikto 
mērķu sasniegšanu” un “estētiskās vērtības paaugstināšanu Natura 2000 teritorijā vai citās 
bioloģiski vērtīgās sistēmās”. 

Pasākumu var izmantot arī, lai finansētu infrastruktūru, kas ir vajadzīga Natura 2000 
dzīvotņu apsaimniekošanai, piemēram, mitrāju padziļināšana, ūdens apsaimniekošanas 
sistēmu atjaunošana, lai atjaunotu mitrāju hidroloģiju, un piekļūšanas ceļi, nožogojumi un 
iekārtas. Tas var segt līdz pat 100 procentiem no vides ieguldījumu izmaksām, piemēram, 
dzīvžogu, žogu, sienu un citu struktūru atjaunošanas vai izveides izmaksām, kas dod labumu 
vides jomā, bet kam ir mazs vai nav produktīva mērķa, un kas lauksaimniekiem ir ekonomiski 
nepievilcīgi. Pasākums ir plaši izmantots līdztekus agrovides pasākumam, un daudzos 2007.-
2013. gada agrovides shēmas pasākumos ir finansēti abi šie pasākumi.  

Pasākums nodrošina nozīmīgu finansējumu Natura 2000 zemes dzīvotņu atjaunošanai, un 
ieguldījumi var būt, piemēram, krūmāju apsaimniekošana un aizvākšana; tradicionālo 
lauksaimniecības zemes, piemēram, terašu, akmens sienu un aitu aploku atjaunošana; 
mitrāju, piemēram, dīķu, pļavu, purvu un grāvju atjaunošana; tradicionālo augļu dārzu, olīvu 
biržu un ganību ar kokiem atjaunošana. Attiecībā uz Natura 2000 pārvaldību ir svarīgi 
atzīmēt, ka nožogojuma ierīkošana, ūdens apgāde un citas nepieciešamās lopkopības 
apsaimniekošanas infrastruktūras var radīt ievērojamas izmaksas vides ganību režīmiem, jo 
īpaši, ja tās tiek ieviestas no jauna. Ieguldījumi var arī sniegt atbalstu, lai nodrošinātu celiņus, 
putnu vērošanas slēpņus un informāciju Natura 2000 teritoriju apmeklētājiem, citām 
aizsargājamām dabas aizsardzības teritorijām un BV zemei. 

Natura 2000 kompensāciju maksājumi (2. pīlārs) 

Jaunā 2. pīlāra regulā ir dažas izmaiņas pasākumā,78 lai mēģinātu to vienkāršot un veicinātu 
tā izmantošanu. Zemes apsaimniekotāji, kas nav lauksaimnieki, varēs pretendēt uz 
maksājumiem, ja tas būs pamatoti. Maksājumi būs iespējami arī par “citām norobežotām 
dabas aizsardzības teritorijām, kurās noteikti ar vidi saistīti ierobežojumi, kas attiecas uz 
lauksaimniecību, un kuras palīdz īstenot Dzīvotņu direktīvas 10. pantu”. Šādas teritorijas 
nedrīkst pārsniegt 5% no Natura 2000 zemēm apgabalā, uz kuru attiecas konkrētā 
programma. 

Šis pasākums atšķiras no citiem LAP pasākumiem, jo tas paredz kompensācijas maksājumus 
par ierobežojumiem attiecībā uz lauksaimniecības zemes un mežu apsaimniekošanu, kas 
noteikti valsts tiesību aktos, ar kuriem īsteno Dzīvotņu un Putnu direktīvas (un arī Ūdens 
pamatdirektīvu). Maksājumi lauksaimniekiem, mežsaimniekiem vai citiem zemes 
apsaimniekotājiem Natura 2000 teritorijās ir atkarīgi no Natura 2000 teritorijas oficiālas 
noteikšanas, un ir izstrādāts apsaimniekošanas plāns vai līdzvērtīgs tiesību akts, kas precizē 
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apsaimniekošanas darbības, kuras zemes apsaimniekotājiem ir likumīgi jāveic, lai veicinātu 
šīs teritorijas labvēlīgā ekoloģiskā stāvokļa atjaunošanu un saglabāšanu.  

Maksājumi ir standarta vienota likme par hektāru, pamatojoties uz negūtajiem ienākumiem 
un/vai izmaksām, kas radušās Natura 2000 tiesību aktos noteikto ierobežojumu dēļ, kuri 
pārsniedz LLVA savstarpējās atbilstības prasības un minimālās darbības, kas noteiktas pīlāra 
kontekstā. Piemēram, tie var ietvert ganāmpulka blīvuma, ganību un pļaušanas datumu 
ierobežojumus vai atteikšanos no nosusināšanas vai apmežošanas darbībām.  

Šis pasākums varētu būt ļoti svarīga daļa no LAP pasākumu kopuma, kuru mērķis ir uzlabot 
galveno ES lauksaimniecības zemes dzīvotņu aizsardzības statusu. To var maksāt ar 
standartizētām likmēm uz atbalstu tiesīgajiem lauksaimniekiem un mežsaimniekiem, tam ir 
salīdzinoši zemas darījumu izmaksas, un tas nodrošina pamatu mērķtiecīgākiem agrovides 
un klimata un neproduktīvu investīciju maksājumiem, piemēram, ja ir nepieciešama 
dzīvotņu atjaunošana vai specializēta 1. pielikumā minēto sugu apsaimniekošana. Tiesību 
paplašināšana, iekļaujot citas aizsargājamās dabas teritorijas, varētu palīdzēt uzlabot 
dzīvotņu savienojamību un bioloģiskās daudzveidības pielāgošanos klimata pārmaiņām, bet 
to var ierobežot prasība ieviest “vides ierobežojumus”. 

Neraugoties uz relatīvo vienkāršību, Natura 2000 pasākuma izmantošana 2007.-2020. gadā 
daudzās dalībvalstīs bija ļoti ierobežota, kas veido tikai 0,5% no LAP izdevumiem ES kopumā. 
Tikai dažas dalībvalstis piešķīra šim pasākumam ievērojamu finansējumu savos LAP budžetos 
2007.-2013. gadam, un līdz 2009. gadam tikai Vācija, Čehija, Igaunija, Lietuva un Latvija bija 
sasniegušas savus mērķus79. Īrija arī piešķīra līdzekļus, bet nebija sasniegusi savu mērķi. 
Daļēji tas ir tāpēc, ka daudzās Natura 2000 teritorijās vēl nav noteiktas apsaimniekošanas 
prasības, kas nozīmē, ka dalībvalstis nav spējušas izlaist maksājumus saskaņā ar šo 
pasākumu (European Commission, 2010c). Piemēram, Polijas 2007.-2013. gada LAP bija 
paredzēta iespēja veikt tiešos Natura 2000 maksājumus, bet tās īstenošanu atlika līdz 
apsaimniekošanas plānu sagatavošanai un pārvaldības faktisko ekonomisko izmaksu un 
ierobežojumu aprēķināšanai (CEEweb, 2011) (un atbalsts Natura 2000 teritorijām tika 
ierosināts brīvprātīgās agrovides kontekstā). 

Vairākas dalībvalstis ir vēlējušās izmantot brīvprātīgos agrovides pasākumus, lai finansētu 
pārvaldību Natura 2000 teritorijās, jo šīs shēmas jau bija izveidotas, nevis atkarīgas no 
teritorijas apsaimniekošanas plāna, un piedāvāja elastīgāku finansējumu. 

Dzīvnieku labturības maksājumi (2. pīlārs) 

Dzīvnieku labturības pasākumu80 var izmantot, lai atbalstītu saimnieciskās darbības, kas 
nodrošina dzīvnieku labturību, pārsniedzot obligātās saistības, ietverot ūdeni un barību, kas 
ir tuvāka to dabiskajām vajadzībām; uzlabotus turēšanas apstākļus, piemēram, platību, 
guļvietas, dabisko gaismu; piekļuvi brīvai dabai utt.  

                                                      
79 Eiropas Lauku attīstības tīkls (2011) 2007.-2013. gada Lauku attīstības programmas 2007.-2009. gadā 
sasniegtie rādītāji. 213. pasākums: Natura 2000 maksājumi un maksājumi, kas saistīti ar Direktīvu 2000/60/EK 
(ŪPD) (atjaunināts 2011. gada jūnijā). http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-
figures/rdp-monitoring-indicator-tables/output-indicators/en/output-indicators_en.cfm 
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Dažas dalībvalstis šo pasākumu izmantoja, lai atbalstītu brīvo ganību sistēmas, tostarp 
Natura 2000 ganības. Piemēram, Vācija ir atbalstījusi lopus ganībās vasaras ganībās, tostarp 
kalnu pļavās, un liellopus un cūkas vaļējos staļļos (atvērtās nojumes kūtīs) ar ganībām. 
Emilia-Romagna reģions Itālijā ir palīdzējis Parmigiano-Reggiano siera ražotājiem ganīt lopus 
kalnu rajonos, un Cataluña (Spānija) ir sniegusi papildu atbalstu bioloģiskajiem lopkopjiem 
(Zemekis et al, 2007). Dzīvnieku labturības pasākums var arī atbalstīt pakaišu izmantošanu, 
tādējādi potenciāli nodrošinot tirgu Natura 2000 pļavās izpļautajai zālei. 

Mežu ugunsgrēku radīto postījumu novēršana un lauksaimnieciskās ražošanas potenciāla 
atjaunošana (2. pīlārs) 

Ja Natura 2000 lauksaimniecības zeme atrodas blakus mežiem (vai lauksaimniecības zemei, 
kas ir reģistrēta kā meža zeme), ir divi pasākumi, ko varētu izmantot, lai atbalstītu vai 
atjaunotu ganības, kurām ir svarīga nozīme kā ugunsdrošības joslām starp mežiem vai ar 
tiem.  

Mežiem paredzētais pasākums81 sniedz atbalstu zemes apsaimniekošanas darbībām, kurās 
tiek uzturēta aizsargājoša infrastruktūra, piemēram, ugunsdrošības joslas. Pasākumu, ar ko 
atbalsta lauksaimniecības potenciāla atjaunošanu pēc dabas katastrofām vai katastrofāliem 
notikumiem82, iespējams, varētu izmantot, lai finansētu dzīvotņu atjaunošanas darbības pēc 
ugunsgrēka, piemēram, ganību atjaunošanu krūmājos, kuros bieži rodas savvaļas 
ugunsgrēki. 

5.11. KLP maksājumi par sadarbības projektiem un vietējām partnerībām  

Vietējām partnerībām ir izšķiroša nozīme Natura 2000 teritoriju aizsardzības pārvaldības 
īstenošanā uz vietas. ELFLA ietver dažādas iespējas finansēt lauksaimnieku darba grupas vai 
partnerību starp lauksaimnieku grupām un citām vietējām organizācijām, piemēram, 
vietējās iestādes vai NVO, tostarp Leader pieeju, ražotāju grupas un sadarbības projektus. 
Šajā atbalsta klāstā ietilpst: 

• Sadarbība (2. pīlārs) 
• Vietējā sadarbība – Leader (2. pīlārs) 

Sadarbība (2. pīlārs) 

KLP reforma piedāvā dalībvalstīm izvērstu un elastīgāku pasākumu sadarbības projektiem83, 
lai veicinātu īsas piegādes ķēdes un vietējos tirgus un veicinātu kolektīvu pieeju vides 
projektiem un vides praksei no vietējā uz starptautisko līmeni. Šo finansējumu var apvienot 
ar finansējumu no citiem ES avotiem. Atbalsts attiecas uz sākotnējiem pētījumiem, 
apsaimniekošanas plānu sagatavošanu un projektu veicināšanu un īstenošanu, un attiecībā 
uz kolektīvajiem vides projektiem sākotnējo septiņu gadu periodu var pagarināt. 

Daudzām vides prioritātēm ir vajadzīgs atbalsts un apsaimniekošana plašākā ainavas 
mērogā, kas pārsniedz atsevišķu saimniecību robežas. Lai efektīvi apsaimniekotu Natura 
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2000 teritorijas un citas aizsargājamās teritorijas, ir vajadzīga dažādu veidu zemes 
apsaimniekotāju (lauksaimnieki, mežu īpašnieki, valsts iestādes, kas pārvalda valsts zemi) 
kopīga rīcība, un šim pasākumam varētu būt īpaša nozīme ekoloģiski svarīgās teritorijās, 
kurās draud ekonomikas lejupslīde, lai veicinātu vides pārvaldību un ekonomikas 
atjaunošanu. 

Agrovides shēmu sasniedzamību ainavas mērogā var ievērojami palielināt reģionālās 
asociācijas un ar lauksaimniecību nesaistītu grupu iesaistīšana, kā to pierādījuši Nīderlandes 
vides kooperatīvi (Franks and Mc Gloin, 2007) un Vācijas ainavu pārvaldības biedrības. Šīs 
kooperatīvās apvienības vieno dabas aizsardzības grupas ar vietējiem lauksaimniekiem un 
vietējām kopienām visā reģionā, un bieži vien tās var pulcēt pretējas interešu grupas, lai 
sadarbotos, rūpējoties par Natura 2000 teritorijām. Apvienojot intereses un vietējos spēkus, 
Bavārijas ainavu pārvaldības biedrības īsteno integrētu un ilgtspējīgu zemes 
apsaimniekošanas praksi, lai aizsargātu floru un faunu un atbalstītu ilgtspējīgu attīstību. 
Vietējie koordinatori izstrādā projektus konkrētiem ainavu veidiem, ietverot zinātniskus 
pasākumus, finanšu aprēķinus un agrovides shēmu īstenošanu. Tie piesakās uz pieejamajiem 
līdzekļiem valsts līmenī un uzrauga darbību īstenošanu, ko galvenokārt veic vietējie 
lauksaimnieki, kā arī uzrauga projekta rezultātus. Sekmīgo projektu pamatā ir cieša 
sadarbība ar lauksaimniekiem, vietējām kopienām, aizsardzības grupām un valsts iestādēm. 
5.7. izcēlumā ir norādīti daži Natura 2000 sadarbības iniciatīvu piemēri. 

5.7. izcēlums. Veiksmīgas sadarbības iniciatīvas Natura 2000 produktu un 
lauksaimniecības tūrisma veicināšanai, izmantojot Leader un integrēto KLP finansējumu 

Austrijas “Almo Genussregion” – Almenlandes restorāni un liellopu gaļas tirdzniecība 

Leader+ reģions “Almenland Teichalm – Sommeralm” Štīrijā ražo izcilas kvalitātes liellopu gaļu 3600 
ha alpu ganībās. Almo, t.i., šajās kalnu ganībās audzētais vērsis, tagad ir reģistrēta preču zīme, un 
produkts tiek sertificēts. Vietējā rīcības grupa tūristiem reklamē Almo reģionu kā “Genussregion”, un 
labākie restorāni un veikali piedāvā vietējo Almo liellopu gaļu. Šajā procesā panākumu pamatā ir 
atvērta saziņa ar vietējiem iedzīvotājiem un cieša sadarbība starp pašvaldībām, lauksaimniekiem, 
tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, reģionālo kautuvi un ražojošo uzņēmumu. Liellopu gaļa tagad tiek 
pārdota arī tirdzniecības stendos aptuveni 250 tirdzniecības vietās valsts lielveikalu ķēdē. 

Itālijas Grosseto province – integrēta lauku attīstība 

Grosseto province Toskānas laukos ir īstenojusi stingru integrētu pieeju lauku attīstības 
finansējumam. Laikposmā no 2000. līdz 2007. gadam Grosseto provincē lauksaimniecības tūrisma 
apmeklējumi divkāršojās. Lauku tūrisms tiek uzskatīts par kanālu vietējo lauksaimniecības produktu, 
kā arī dabas un vēsturiskā mantojuma popularizēšanai. Lauksaimniecības pievienotā vērtība pieauga 
par apmēram 2% gadā. Tajā pašā laikā teritorija, uz kuru attiecas reģionālās aizsargājamās teritorijas, 
ir pieaugusi līdz apmēram 10% no reģiona, tostarp 3 reģionālie parki un 35 valsts rezervāti. Teritorija 
ir bagāta arī ar ziedaugu bioloģisko daudzveidību. 

Avoti: (Beaufoy et al, 2011b; European Commission, 2009; Keenleyside et al, 2012; Poláková et al, 
2011); un http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf, 
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf  

http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf
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Kā piemēru sadarbībai valsts līmenī var minēt Nīderlandi, kur agrovides pieteikumu 
iesniedzējiem tika ieviesti kolektīvie līgumi. Šo kolektīvo līgumu mērķis bija uzlabot 
lauksaimnieku saziņu un palielināt viņu izpratni par vidi, lai stiprinātu viņu spēju radīt 
labumu videi, izmantojot kopīgu paraugpraksi. Šī pieeja tika uzskatīta arī par rentablāku 
līdzekli agrovides mērķu sasniegšanai. Šie koplīgumi radīja dažādas priekšrocības 
bioloģiskajai daudzveidībai, jo īpaši attiecībā uz vietējām sugām, piemēram, kāmjiem un 
pļavu putniem, un arī attiecībā uz ainavas elementiem (Allen et al, 2012b).  

Vietējā sadarbība - Leader pieeja (2. pīlārs) 

Leader pieejai ir liels potenciāls izmantot vietējās rīcības grupas, lai sagatavotu inovatīvus 
projektus lauksaimnieku apmācībai, īstenotu labvēlīgu zemes apsaimniekošanu ainavu 
mērogā, izstrādātu un īstenotu Natura 2000 apsaimniekošanas plānus un finansētu 
starptautiskus projektus, kuru mērķis ir uzzināt par aizsargājamām dzīvotnēm, kas šķērso 
robežas (Cooper et al, 2006). Leader papildina agrovides shēmas un citu dabas aizsardzības 
finansējumu, jo tas koncentrējas uz pasākumiem, kuru pamatā ir vietējās teritorijas, 
piesaista vietējos dalībniekus, izmantojot partnerības, un finansē apmācības un inovācijas. 

Dalībvalstis nav izmantojušas Leader kā nozīmīgu Natura 2000 pārvaldības pasākumu 
finansēšanas avotu, taču tas var potenciāli sniegt būtiskus ieguvumus, veicinot vietējo 
dalībnieku sadarbību un izstrādājot integrētus projektus, kas ilgtspējīgā veidā apvieno dabas 
aizsardzību un zemes izmantošanu. Piemēram, Somija ir piedāvājusi Leader finansējumu 
NVO Natura 2000 pļavu un mitrāju apsaimniekošanai, kas nepieder profesionāliem 
lauksaimniekiem (Figeczky et al, 2010). Daži Leader projekti ir palielinājuši Natura 2000 
teritoriju vērtību, izmantojot ekotūrisma attīstības shēmas vai programmas, lai ražotu un 
pārdotu kvalitatīvus vietējos lauksaimniecības produktus, piemēram, liellopu gaļu, atbalstot 
tradicionālās lauksaimniecības sistēmas un ar tām saistītās daļēji dabiskās dzīvotnes. Tomēr 
līdz šim nav daudz pierādījumu par patiesiem bioloģiskās daudzveidības sasniegumiem 
(Beaufoy & Marsden, 2010; Cooper et al, 2006; Redman, 2010), un shēmas ir kritizētas par 
to, ka tām trūkst pārskatāmības attiecībā uz procedūrām un ieviešanu (European Court of 
Auditors, 2010), un par to, ka vietējās rīcības grupās nav iekļauts pietiekams vides 
izvērtējums (Birdlife International, 2009a; Boccaccio et al, 2009). 

Leader pieeja ietver vietēja līmeņa publiskā un privātā sektora partnerības, spēju veidošanu 
un mērķtiecīgu apsaimniekošanu, un tāpēc tai ir īpašs potenciāls sniegt ieguvumus 
bioloģiskās daudzveidības jomā. Pasākums84 ļauj Leader vietējām rīcības grupām (VRG) veikt 
uzdevumus, ko tām deleģējusi vadošā iestāde, un tas paver iespēju veikt mērķtiecīgus vides 
pasākumus vietējā mērogā, kas, iespējams, saistīti ar tematiskajām apakšprogrammām. 
Pašreizējā plānošanas periodā ir atzīts, ka kapacitātes palielināšana ir būtiska Leader pieejai, 
un šis pasākums tagad sedz izmaksas, kas saistītas ar Leader darbības uzsākšanu, kapacitātes 
palielināšanu, apmācību un kontaktu veidošanu. 

Leader pieeja nodrošina lielāku vietējo autonomiju un elastību, lai risinātu gan vides, gan 
sociālekonomiskos jautājumus, nekā tas ir iespējams, pateicoties tradicionālajam ELFLA 
atbalstam “no augšas uz leju” (top-down), Leader finansējumam var piekļūt plašs lauku 
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ieinteresēto personu loks, un tāpēc tas piedāvā plašākas iespējas nākotnē Leader projektus 
varētu vairāk orientēt uz Natura 2000 teritoriju mērķiem, jo īpaši gadījumos, kad Leader 
izmanto kopā ar citiem zemes apsaimniekošanas pasākumiem, lai īstenotu vides prioritātes. 
Jaunā ELFLA tematiskā struktūra dod lielāku stimulu Leader grupām iesaistīties zemes 
apsaimniekošanas pasākumos, atšķirībā no iepriekšējā perioda, kad Leader darbība dažkārt 
aprobežojās ar 3. ass pasākumu īstenošanu. Šos pasākumus var izmantot, lai atbalstītu un 
uzlabotu lauksaimniecības sociāli ekonomisko dzīvotspēju Natura 2000 teritorijās, vietējā 
mērogā tirgojot augstvērtīgus lauksaimniecības produktus, agroekotūrismu vai citas 
iniciatīvas, piemēram, izglītības vai kultūras pakalpojumus. Tūrisms Natura 2000 
lauksaimniecības zemes teritorijās var būt svarīgs vietējās ekonomikas virzītājspēks un 
katalizators, lai izveidotu vietējus tirgus augstas kvalitātes Natura 2000 lauksaimniecības 
produktiem un lai atjaunotu citas sociālās un kultūras iniciatīvas. Viens no galvenajiem 
instrumentiem, lai sasniegtu šo mērķi, ir Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanas 
plānošanas process, kas apvieno lietotāju grupu, tostarp atpūtas un tūrisma, un vietējo 
uzņēmumu prasības ar atbilstošiem pasākumiem sugu un dzīvotņu aizsardzībai.  

Divi piemēri tam, kā Leader un vietējās rīcības grupas (VRG) var atbalstīt šeit apspriestās 
transversālās vides prioritātes, ir skatāmi Polijā 2007.-2013. gada plānošanas periodā. Kraina 
Lokstengów Odrzańskich VRG atbalstīja nelielus vietējus projektus, ar kuriem tiek uzturēta 
un saglabāta purvainā zeme un mitrāji aizsargājamās teritorijās, jo īpaši tajās, kas ietilpst 
Natura 2000 teritorijās. Vietējie iedzīvotāji piedalās plānošanā un apsaimniekošanā. 
Wrzosowa Kraina VRG uzturēja un saglabāja vietējas vides nozīmes teritoriju, kur aug virši. Šī 
vietējā rīcības grupa nodrošina apmācību, skolas nodarbības un komunikācijas aktivitātes 
teritorijas saglabāšanai. Tas arī atbalsta vietējo tūrismu, ieviešot apkārtnē pastaigu takas. Lai 
gan abas vietējās iniciatīvas sniedz dažādas priekšrocības vietējai videi, lielākā daļa vietējās 
rīcības grupu Polijā nepievēršas dabas aizsardzībai. Šajā plānošanas periodā Polijā gūtā 
mācība ir tāda, ka Leader ir plašāk jāizmanto dabas aizsardzības nodrošināšanai. 

5.12. Citi ES līdzekļi Natura 2000 teritorijām 

LIFE programma  

LIFE ir galvenais ES finansēšanas instruments, kas paredzēts vides attīstībai ES, un to 
pārvalda Eiropas Komisija. Lai arī fonds ir mazs, tas nodrošina pamudinājuma finansējumu 
paraugpraksei vai demonstrācijas projektiem, kuriem pēc tam ir paredzēts atrast ilgtermiņa 
finansējumu no citiem avotiem. LIFE programma 2014.-2020. gadam ir sadalīta divās 
apakšprogrammās – vide un rīcība klimata jomā85. Vides programmu sīkāk iedala trīs 
prioritārās jomās: vide un resursu efektivitāte; daba un bioloģiskā daudzveidība; un vides 
pārvaldība un informācija. LIFE galvenokārt nodrošina darbības dotācijas projektu 
finansēšanai, atsaucoties uz ikgadējiem uzaicinājumiem, bet var arī nodrošināt darbības 
dotācijas bezpeļņas organizācijām, kas darbojas vides vai klimata jomā. 

LIFE programmai ir bijusi galvenā loma Natura 2000 tīkla izveidošanas finansēšanā un 
apsaimniekošanas uzsākšanā (COWI, 2009). LIFE ir stratēģiska nozīme Natura 2000, jo tas 
finansē ļoti specifiskus, mērķtiecīgus aizsardzības pasākumus, kurus ir grūtāk finansēt no 

                                                      
85 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1293/2013 par vides un klimata 
pasākumu programmas (LIFE) izveidi, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 614/2007 
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citiem ES avotiem, piemēram, uzraudzību un apsekošanu, apsaimniekošanas metožu 
noteikšanu un ieviešanu, kā arī Natura 2000 teritoriju risku pārvaldību (Gantioler et al, 2010; 
Kettunen et al, 2011). LIFE finansējums ir īpaši svarīgs teritorijām, kurās ir pārtraukta 
lauksaimnieciskā apsaimniekošana, un Natura 2000 pārvaldības plānošana nav notikusi 
pietiekami tālu, lai varētu pieteikties finansējumam no citiem avotiem (Kettunen et al, 
2011).  

Galvenais LIFE mērķis ir sniegt labākās prakses piemērus, tāpēc notiekošās 
apsaimniekošanas darbības, kuras, visticamāk, neuzskatīs par “labāko praksi”, var neietilpt 
finansēšanas jomā. Rezultātā projekta pozitīvā ietekme tiks zaudēta, ja pēc projekta beigām 
netiks atbalstīta atbilstoša pārvaldība no citiem avotiem, jo īpaši agrovides shēmām (COWI, 
2009). Tāpēc agrovides shēmu izstrāde Natura 2000 pārvaldībai ir LIFE budžeta prioritāte 
(European Commission, 2003). Daudzi Natura 2000 atjaunošanas projekti ir veiksmīgi 
apvienojuši LIFE finansējumu ar agrovides finansējuma izstrādi, lai nodrošinātu ilgtermiņa 
finansiālo atbalstu (WWF & IEEP, 2009).   

LIFE līdzekļiem ir nepieciešams 60% līdzfinansējums, bet 75% ir pieejami projektiem, kas 
saistīti ar Natura 2000 prioritārajām dzīvotnēm un sugām. Tāpēc finansējums jārod no 
citiem avotiem, un jaunajā LIFE regulā uzsvars tiek likts uz sinerģijas mobilizēšanu ar citām 
politikām un fondiem, kā arī uz novatorisku finanšu instrumentu izmantošanu. Tas var 
ietvert ieguldījumus kopīgi finansētos integrētos projektos, kas darbojas lielā teritoriālajā 
mērogā. Šie projekti ir izstrādāti, lai īstenotu vides un klimata politiku un labāk integrētu 
šādus politikas mērķus citās politikas jomās. Aizvien svarīgāk būs parādīt LIFE projektu 
pievienotos ieguvumus: 2017. gada jūnijā Eiropas Komisija veiks LIFE ārēju un neatkarīgu 
vidusposma novērtējumu, un no 2018. gada valstu piešķīrumi tiks pakāpeniski pārtraukti un 
projekti izraudzīti visā ES, pamatojoties uz nopelniem.  

Eiropas struktūrfondi: Reģionālās attīstības fonds, Kohēzijas fonds un Sociālais fonds 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Eiropas Kohēzijas 
fonds veido vairāk nekā pusi no ES centrālā budžeta. Fondu vispārējais mērķis ir veicināt 
mazāk attīstīto reģionu, nozaru un sociālo grupu ekonomisko un sociālo attīstību ES, 
samazinot reģionālās atšķirības un atbalstot reģionālo ekonomiku strukturālo attīstību un 
pielāgošanos tām (Farmer, 2011). Laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam fondi ir orientēti 
uz stratēģijas “Eiropa 2020”, 7. Savienības vides rīcības programmas un citu attiecīgo ES 
vides un klimata stratēģiju un plānu mērķiem, kā noteikts 11 tematiskajos mērķos Kopīgo 
noteikumu regulā (skatīt 5.1. sadaļu).   

Tāpēc ir jāpierāda plašāki ieguvumi no ieguldījumiem Natura 2000 finansējumā, saistot 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas darbības ar ieguvumiem darba vietu radīšanai (īpaši 
maziem uzņēmumiem), citiem sociālajiem ieguvumiem, ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, pielāgošanos klimata pārmaiņām vai resursu efektīvu izmantošanu 
(izmantojot ekosistēmu pakalpojumus un videi nekaitīgu infrastruktūru). Piemēram, Eiropas 
Sociālā fonda prioritātes uzņēmējdarbības un uzņēmumu izveides veicināšanā, kā arī 
institucionālās kapacitātes un efektīvas publiskās pārvaldes stiprināšanā attiecas uz Natura 
2000 lauksaimniecības zemēm. Ir pieejami daudz pierādījumu un norāžu, lai parādītu šos 
Natura 2000 ieguvumus (sīkāku informāciju skatīt zemāk). 
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Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) ļauj piešķirt līdzekļus bioloģiskajai daudzveidībai, 
jo īpaši saskaņā ar mērķi saglabāt un aizsargāt vidi un veicināt resursu efektīvu izmantošanu, 
tostarp izmantojot dabas mantojumu, Natura 2000 un zaļo infrastruktūru86. Eiropas 
Sociālais fonds (ESF) var atbalstīt spēju veidošanu, lai radītu jaunas darba iespējas saistībā ar 
Natura 2000 un mazajiem uzņēmumiem. 

Fondi arī ļauj piešķirt finansējumu starptautiskai, pārrobežu un starpreģionālai sadarbībai, 
kas var dot labumu Natura 2000 teritorijām un sugām, piemēram, projektiem ekotūrisma 
attīstībai un upju baseinu, piekrastes zonu, jūras resursu un mitrāju aizsardzībai, 
atjaunošanai un apsaimniekošanai. Eiropas struktūrfondi var nodrošināt ievērojamu 
finansējumu Natura 2000 atjaunošanas,aizsardzības,apsaimniekošanas un uzraudzības 
darbībām (skatīt 5.8. izcēlumu) (European Commission, 2011). Finansējumu var izmantot arī, 
lai atbalstītu ekotūrismu, izpratnes veidošanu un komunikāciju, apmācību un izglītības 
pasākumus Natura 2000 teritorijās. 

Svarīgi atzīmēt, ka ES līmenī apzinātās iespējas (t.i., iespējas, kas noteiktas dažādās regulās 
un pantos) ir tikai orientējošas. Katra strukturālā fonda finansēšanas prioritātes ir noteiktas 
darbības programmās valsts vai reģionālā līmenī, un ir būtiski, lai šajās programmās būtu 
pienācīgi noteiktas Natura 2000 finansēšanas prioritātes, lai nodrošinātu līdzekļu 
pieejamību. Katrā darbības programmā ir jāatsaucas uz attiecīgās dalībvalsts Natura 2000 
prioritāro rīcības plānu. Ir pieejami norādījumi, kā nodrošināt Natura 2000 prioritāšu 
pienācīgu iekļaušanu darbības programmās (sīkāku informāciju skatīt zemāk).  

Lielākā daļa reģionu un dalībvalstu 2007.-2020. gadā savās darbības programmās kā 
prioritāti iekļāva bioloģisko daudzveidību, un lielākā daļu līdzekļu no ERAF tika atvēlēti dabas 
aizsardzībai un Natura 2000 (INTERREG IVC SURF Nature project, 2011). Tomēr 2007.-2013. 
gada finansēšanas perioda analīze rāda, ka bioloģiskās daudzveidības finansēšanas iespējas, 
ko nodrošina struktūrfondi, nav pilnībā izmantotas (Kettunen et al, 2011). Kopumā ir grūti 
noteikt, cik daudz ir iztērēts Natura 2000 un kāda ir bijusi tās ietekme uz bioloģisko 
daudzveidību (Kettunen et al, 2011).  

ES struktūrfondu un reģionālo fondu izmantošanu Natura 2000 apsaimniekošanai ierobežo 
ievērojamie ieguldījumi, kas nepieciešami, lai pieteiktos uz fondiem, un ilgais termiņš līdz 
līdzekļu saņemšanai. Kopumā fondi ir pieejami tikai liela mēroga projektiem.  

                                                      
86 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un 
nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 5. pants. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 
L347/289-302 
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5.13. Tirgus instrumenti un inovatīvi instrumenti 

Šajā sadaļā ir apskatīti instrumenti, kurus var izmantot, lai piesaistītu privāto finansējumu 
Natura 2000 pārvaldībai un/vai palielinātu Natura 2000 pārvaldības ekonomisko dzīvotspēju. 
Šīs iniciatīvas bieži gūst labumu no ES fondiem saskaņā ar vienu vai vairākiem iepriekš 
aprakstītajiem pasākumiem, palīdzot izveidot shēmu. Pastāv virkne citu iespējamu 
instrumentu, ar kuru palīdzību valsts finansējums un/vai politikas pasākumi var potenciāli 
veicināt palielinātu privātā sektora finansējumu bioloģiskajai daudzveidībai, bieži vien kopā 
ar publisko finansējumu, piemēram, no bezpeļņas organizācijām (NVO, fondi), uzņēmumu 
ziedojumiem vai no lauku kopienām (Kettunen et al, 2011). Mikrofinansējuma potenciāls ir 
ļoti svarīgs vietējiem uzņēmumiem un kooperatīviem, kas atbalsta bioloģisko daudzveidību, 
piemēram, tiešā mārketinga iniciatīvām. Natura 2000 teritoriju apmeklētāju un tūristu 
piedāvāto pievienoto vērtību varētu izmantot arī efektīvāk, īstenojot integrētus vietējās 
attīstības un dabas aizsardzības projektus. Svarīgs apsvērums ir tas, ka šiem pasākumiem 
vajadzētu būt iespējai balstīties uz pamatiem, kas noteikti politikas pamatprincipos un 
galvenajos publiskā finansējuma pasākumos Natura 2000 lauksaimniecības zemes 
apsaimniekošanai, kas aprakstīti iepriekšējās sadaļās, nevis jāuzskata par alternatīvām. 

Maksājumi ekosistēmu pakalpojumu shēmās 

Maksājumi par Ekosistēmas pakalpojumu shēmām ir kārtība, kādā ekosistēmu pakalpojumu 
saņēmēji maksā šo pakalpojumu sniedzējiem par to uzturēšanu (ten Brink, 2011). 
Maksājumi var arī stimulēt lauksaimniecības zemes bioloģiskās daudzveidības un dzīvotņu 

5.8. izcēlums - ERAF līdzekļu izlietojums Natura 2000 piekrastes dzīvotnēm 2007.-2013. 
gadā 

ERAF līdzekļu novatoriskas izmantošanas piemērs Natura 2000 pārvaldībā bija projekts, kura 
mērķis bija īstenot integrēto Vēzeres pārvaldības plānu Vēzeres upes estuārā ar 3 KNT un 3 ĪAT, kā 
arī Brēmenes un Brēmerhāfenes grīvas pilsētām. Projektā (2010.-2013. gads) tika izstrādāts 
integrēts pārvaldības plāns ar lielu sabiedrības atbalstu un atjaunots grīvas dzīvotņu un sugu 
klāsts. ERAF līdzekļi tika piešķirti saskaņā ar 2. prioritāti “Pilsētas ekonomikas un dzīves kvalitātes 
aktivizēšana”, darbībām upes krasta atjaunošanai un atpūtas iespēju uzlabošanai, kā arī upes 
baseina atjaunošanai un apsaimniekošanai.  

ERAF Interreg finansētais Natureship projekts (Somija, Zviedrija, Igaunija un Latvija) no 2009. līdz 
2013. gadam akcentēja jaunu pieeju tradicionālo lauku ainavu plānošanā un apsaimniekošanā gar 
Baltijas piekrasti. Projekta mērķis ir rast risinājumus, kas dod labumu dabai, ūdens aizsardzībai, 
vietējiem lauksaimniekiem un uzņēmējiem, kā arī iedzīvotājiem, pamatojoties uz integrētu 
ilgtspējīgu piekrastes plānošanu un īpašu uzsvaru uz Natura 2000 teritorijām.  

TIDE (Plūdmaiņu upes attīstība) (2010-2013) bija ERAF Interreg IV B Ziemeļjūras programmas 
projekts Elbas upes (Vācija), Hambera (Anglija), Šeldta (Beļģija un Nīderlande) un Vēzeres (Vācija) 
estuāriem. TIDE mērķis bija radīt instrumentus plānošanas integrēšanai vietējā politikā, vienlaikus 
nodrošinot Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvas prasību ievērošanu, identificējot svarīgākos 
ekosistēmu pakalpojumus katrā estuārā un ar tām saistītās priekšrocības. Projekts īstenoja virkni 
estuāru dzīvotņu pārvaldības un atjaunošanas pasākumu, ieskaitot piekrastes ganību purvus. 

Avots: Hjerp et al, 2011, http://www.umwelt.bremen.de/de/detail.php?gsid=bremen179.c.8044.de, 
http://www.tide-project.eu/, http://www.ymparisto.fi/natureship,  

http://www.tide-project.eu/
http://www.ymparisto.fi/natureship
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aizsardzību un atjaunošanu, lai nodrošinātu (vai, iespējams, palielinātu) tās sniegto 
ekosistēmu pakalpojumu sniegšanu. Tipiskie ekosistēmu pakalpojumi, kurus MEP shēmas 
paredz atbalstīt, ir gruntsūdeņu kvalitāte, upju ūdens kvalitāte (barības vielu noteces un 
augsnes erozijas ierobežošana) un oglekļa piesaiste. MEP shēmas var darboties starp zemes 
apsaimniekotājiem vai lauksaimniekiem un sabiedriskām organizācijām (piemēram, 
pašvaldības ūdensapgādes uzņēmumiem) vai privātiem uzņēmumiem (piemēram, alus 
darītavām), un tās var darboties vietējā, reģionālā, upju sateces baseina vai valsts mērogā. 
Dažādi finansēšanas un maksājumu mehānismi ir minēti kā MEP shēmas, tostarp nodokļu 
atvieglojumi, brīvprātīgie tirgi un plaši publiskie pasākumi, piemēram, agrovides shēmas, bet 
šajā sadaļā mēs atsaucamies tikai uz MEP sistēmām, kuru pamatā ir tiešie maksājumi starp 
saņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem. 

MEP shēmas dažkārt tiek kritizētas kā slēptas subsīdijas, lai veicinātu atbilstību spēkā 
esošajiem standartiem un likumiem, kas zemes apsaimniekotājiem un lauksaimniekiem 
jāievēro bez papildu maksājumiem, piemēram, pārvaldības pasākumiem nitrātu emisiju 
ierobežošanai. Tādēļ faktori, kas ir būtiski MEP shēmu sekmīgai īstenošanai Eiropā, ir šādi: 

• shēmas projekta pamatā ir plaša informācija par zemes izmantošanas un ekosistēmu 
pakalpojumu pamatstāvokli, lai izvairītos no vides apdraudējuma pārvērtēšanas; 

• shēmā piedalās visas galvenās ieinteresētās personas; 

• maksājumi ir saistīti ar regulāru un pārredzamu rādītāju uzraudzību, kas pienācīgi 
mēra ekosistēmas pakalpojuma(-u) uzlabojumus; 

• shēma netiek izmantota, lai maksātu par pārvaldības praksi, kas būtu jāveic, lai 
izpildītu juridiskās saistības; 

• sistēma tiek pielāgota, kad spēkā esošie noteikumi un normas tiek pastiprinātas; 

• sistēmu nekavē pretrunīga politika un noteikumi, kas veicina ekosistēmu 
pakalpojumu pasliktināšanos. 

Veiksmīgām shēmām nepieciešams caurspīdīgums, uzticamība (piemēram, maksājumiem), 
vides pārvaldības vērtību akceptēšana, uzticība un visu galveno ieinteresēto personu stingra 
apņemšanās. Praksē MEP shēmas var apturēt ekosistēmu pakalpojumu un bioloģiskās 
daudzveidības degradāciju vai zudumu tikai tad, ja tās ir iekļautas plašākā politikas 
instrumentu kopumā, kas attiecas uz visu vienas teritorijas ekosistēmu pakalpojumu klāstu 
(ten Brink, 2011). 

Maksājumi par Ekosistēmas pakalpojumu shēmām, izņemot plašas publiskā finansējuma 
shēmas, joprojām ir samērā reti, bet dažu shēmu panākumi liecina, ka tām ir potenciāls 
atbalstīt un uzlabot Natura 2000 lauksaimniecības zemes apsaimniekošanu. Piemēram, 
Ilgtspējīgas sateces pārvaldības programma (SCaMP)87, ko izstrādāja Apvienotās Karalistes 
ūdens uzņēmums sadarbībā ar KPAB, piemēro maksājumu sistēmu par ekosistēmu 
pakalpojumiem, lai uzturētu ganības kalnu virsājos. Ūdens uzņēmums gūst labumu no 
uzlabotas ūdens kvalitātes, samazinot kūdras augsnes eroziju no dedzināšanas un 
pārmērīgas noganīšanas (sīkāku informāciju skatīt šī gadījuma izpētē E pielikumā). 

                                                      
87 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx
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Oglekļa emisiju kompensācijas un ar oglekli bagātu dzīvotņu aizsardzība 

Pašlaik visā Eiropā darbojas brīvprātīgas un regulētas oglekļa tirdzniecības shēmas, kas 
nozīmē, ka, ja uzkrātais ogleklis tiks pārbaudīts, tam varētu būt ekonomiska un tirgojama 
vērtība (Worrall et al, 2009). Tas nozīmē, ka zemes apsaimniekošanai varētu kļūt pieejamas 
jaunas ienākumu plūsmas. ES dalībvalstīm patlaban ir jāņem vērā emisijas/piesaiste no 
zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) savos 
valstu oglekļa budžetos, kas, iespējams, ir stimuls stiprināt ar oglekli bagātu dzīvotņu 
aizsardzību. Vienlaikus šīs dzīvotnes spēcīgi ietekmē gan zemes izmantošanas izmaiņas, gan 
klimata pārmaiņas (Holden et al, 2007; Reed et al, 2009).  

Zemie purvi un virsāji ar neskartām kūdras augsnēm varētu gūt labumu no oglekļa 
kompensācijas finansējuma. Apvienotās Karalistes pētījumā tika modelētas oglekļa 
priekšrocības, ko dod mērķtiecīga pārvaldības iejaukšanās kalnu ganībās, un tika lēsts, ka, 
ņemot vērā pašreizējās izmaksas, kas rodas, atjaunojot kūdrājus, un oglekļa kompensāciju 
vērtību, iespējams, 51% no tām kalnu teritorijām, kurās tika lēsts oglekļa ieguvums, 30 gadu 
laikā gūtu peļņu no oglekļa kompensācijas (Worrall et al, 2009). Tomēr šis procentuālais 
daudzums ir ļoti atkarīgs no izmantotā oglekļa cenas. 
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 Natura 2000 finansēšanas rokasgrāmata 2007.-2013. gadam (drīz būs pieejama 
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 Papildinformācija: http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm 

 SURF Nature (2012) rokasgrāmata par bioloģiskās daudzveidības finansēšanu saistībā 
ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF). http://www.surf-
nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2
012.pdf 

 Eiropas Lauku attīstības tīkla datu bāze par “paraugprakses” lauku attīstības 
programmām un pasākumiem 
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-
services/en/environmental-services_en.cfm 

 Kettunen & ten Brink (eds) (2013) Social and Economic Benefits of Protected Areas: 
An Assessment Guide. Routledge. 

 Addressing biodiversity and habitat preservation through measures applied under 
the Common Agricultural Policy CAP and biodiversity. Report prepared for the 
European Commission, DG Agriculture and Rural Development. Institute for 
European Environmental Policy (IEEP), London, 2011: 
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-
protection/index_en.htm 
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6. NATURA 2000 LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES 
APSAIMNIEKOŠANAS ATBALSTA PASĀKUMU 
IZSTRĀDE UN ĪSTENOŠANA 

 
Kas atrodams šajā nodaļā? 
 
Šajā nodaļā sniegts ceļvedis, kā plānot, finansēt un īstenot atbalstu tām lauksaimniecības 
sistēmām un kopienām, no kurām ir atkarīgas galvenās Natura 2000 sugas un dzīvotnes. 
Galvenā uzmanība ir pievērsta KLP 1. un 2. pīlāra finansējuma galvenajam avotam ar 
ieteikumiem katram procesa posmam.  
 
 

6.1. Stratēģiskā plānošana un aizsardzības mērķu un finansējuma prioritātes noteikšana 

Rekomendācijas:  

• Natura 2000 stratēģiskajā plānošanā nodrošināt sadarbību starp dabas aizsardzības 
un lauksaimniecības iestādēm un attiecīgajām ieinteresētajām personām.  

• Noteikt skaidrus stratēģiskos mērķus un prioritātes, lai saglabātu galvenās dzīvotnes 
un sugas, kas ir atkarīgas no Natura 2000 lauksaimniecības zemes. 

• Par pamatu Natura 2000 finansēšanas prioritāšu integrēšanai ELFLA un citās 
finansēšanas programmās izmantot prioritāro rīcības plānu (PRP).  

•   Savlaicīgi rīkoties, lai nodrošinātu, ka Natura 2000 mērķi un finansējuma vajadzības 
2014.-2020. gadam no ELFLA un struktūrfondiem tiek iestrādātas juridiski saistošajā 
partnerattiecību nolīgumā starp dalībvalsti un Eiropas Komisiju. 

Natura 2000 integrētas stratēģiskās plānošanas nodrošināšana 

Stratēģiskā plānošana ir svarīga, lai noteiktu Natura 2000 lauksaimniecības zemes 
saglabāšanas prioritātes un finansējuma vajadzības pirms 2014.-2020. gada plānošanas 
perioda sākuma. Tas ir svarīgi, jo finansējums ir ierobežots, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai ir jākonkurē ar daudziem citiem mērķiem, un valstu un ES finansējuma 
prioritātes tiek noteiktas plānošanas procesa sākumā. Stratēģiskajai plānošanai attiecībā uz 
Natura 2000 lauksaimniecības zemēm būtu jākļūst par sadarbības procesu, iesaistot vides un 
lauksaimniecības iestādes un galvenās ieinteresētās personas. 

Tālāk ir aprakstīti svarīgi stratēģiskās plānošanas, kā arī finansējuma nodrošināšanas soļi. 

Skaidru Natura 2000 lauksaimniecības zemes aizsardzības mērķu noteikšana 

Stratēģiskajā plānošanā jānosaka skaidri aizsardzības mērķi un prioritātes valsts un/vai 
reģionālajā līmenī, ņemot vērā galveno lauksaimniecības dzīvotņu un sugu aizsardzības 
statusu, to nozīmi valstī vai reģionā un citus būtiskus aspektus. Ir svarīgi atbalstīt esošās 
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lauksaimniecības sistēmas, kas saglabā dzīvotņu kvalitāti, nevis tikai Natura 2000 
lauksaimniecības zemes platības, kuras ir pakļautas tūlītējam spiedienam to intensificēt vai 
atteikties no tās. To var izdarīt, ņemot vērā dzīvotņu un sugu aizsardzības statusa 
novērtējumu no 17. panta ziņojuma, kā arī datus par spiediena rādītājiem, piemēram, tiem, 
kas saistīti ar lauksaimniecības zemes pamešanas risku. 

Aizsardzības mērķus var noteikt reģionālā vai valsts līmenī, pēc tam tos pārtulkot teritorijas 
līmenī, t.i., Natura 2000 teritorijās, kur ir mērķa dzīvotnes un sugas (skatīt arī 3.1. sadaļu par 
aizsardzības mērķu noteikšanu). Ir vajadzīgas atšķirīgas apsaimniekošanas pieejas dažādās 
lauksaimniecības un aizsardzības stāvokļa situācijās, sākot no esošo lauksaimniecības 
sistēmu un prakses uzturēšanas līdz dzīvotņu atjaunošanai un apsaimniekošanas 
atjaunošanai pamestās zemēs.  

Ne visām teritorijām būs nepieciešams teritorijas apsaimniekošanas plāns (un pieejas Natura 
2000 teritoriju apsaimniekošanas plānošanai dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgas), bet vienmēr 
ir jānosaka nepieciešamie aizsardzības pasākumi visām īpaši aizsargājamām teritorijām 
saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 1. punktu (skatīt 3.2. sadaļu). Ir svarīgi noteikt 
lauksaimniecības zemes dzīvotņu un sugu statusu un aizsardzības mērķus, kā arī sniegt 
norādījumus par atbilstīgām apsaimniekošanas iespējām. LAP finansējumu ir iespējams 
izmantot, lai atbalstītu Natura 2000 apsaimniekošanas plānu un procesu sagatavošanu un 
atjaunināšanu (skatīt 5.8. sadaļu). 

Lai saglabātu un uzlabotu sugas pietiekami saskaņotu dzīvotni, lai saglabātu vai izveidotu 
dzīvotspējīgu populāciju, pasākumiem jābūt vērstiem uz pareizajām teritorijām un jāveic 
pietiekamā platībā (Whittingham, 2007). Tāpēc ar to var nepietikt, lai fokusētos tikai uz tām 
teritorijām, kurās pašlaik ir iedzīvotāji, lai nodrošinātu panākumus ilgtermiņa aizsardzībā 
(RSPB & Birdlife International, 2011).  

Natura 2000 lauksaimniecības zemes aizsardzības mērķu integrēšana attiecīgajās 
stratēģiskajās politikās un programmās un pienācīga finansējuma nodrošināšana 

Ir svarīgi noteikt finanšu resursus, lai atbalstītu Natura 2000 lauksaimniecības zemes 
apsaimniekošanu un nodrošinātu to lauksaimniecības sistēmu ilgtermiņa ekonomisko 
izdzīvošanu, no kurām tās ir atkarīgas. Nepieciešamo aizsardzības pasākumu noteikšana 
apsaimniekošanas plānos un citos instrumentos ir tikai procesa sākums.  

Dalībvalstīm, kurām ir prioritārie rīcības plāni Natura 2000 finansēšanai, būtu jānosaka 
stratēģiskās prioritātes, 2014.-2020. gada plānošanas periodam nepieciešamie pasākumi un 
finansēšanas instrumenti, ko var izmantot minēto pasākumu īstenošanai (skatīt 3.3. sadaļu). 
Lai nodrošinātu ES līdzfinansējumu 2014.-2020. gadam, ir nepieciešama savlaicīga rīcība, 
pirms tiek sagatavotas attiecīgās darbības programmas. Lauku attīstības programmu 
plānošanas cikls 2014.-2020. gadam ir parādīts 6.1. attēlā. Dažas valstis jau ir izstrādājušas 
interesantas pieejas Natura 2000 finanšu vajadzību integrācijai attiecīgajās ES 
līdzfinansētajās programmās, tostarp lauku attīstībā (skatīt 6.1. izcēlumu). 
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6.1. attēls. Tipisks lauku attīstības plānošanas cikls 

 

 

Ir svarīgi iekļaut Natura 2000 politikas mērķus reģionālās ilgtspējīgas attīstības stratēģijās. 
Natura 2000 lauksaimniecības zemes kopienas var arī gūt labumu no tādām iniciatīvām kā 
ekotūrisms, lauksaimniecības produktu vērtības palielināšana no Natura 2000 
lauksaimniecības zemēm, kvalitātes marķējums un atbalsts tiešās tirdzniecības struktūrām. 
Dažos gadījumos tirgus shēmas, kas ievieš maksājumus par ekosistēmu pakalpojumiem, ir 
parādījušas potenciālu atbalstīt apsaimniekošanu. Natura 2000 bioloģiskās daudzveidības 
ilgtermiņa aizsardzībai var būt nepieciešama arī kultūras un sociālā kapitāla atjaunošana, 
izmantojot vides vērtības, zināšanas, prasmes un inovācijas potenciālu, kas pastāv 

6.1. izcēlums. Natura 2000 integrēšana ES finansējuma programmās  

Slovēnijas “Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanas programma 2007.-2013. gadam” ir nozīmīgs 
piemērs valsts līmeņa integrētai pieejai Natura 2000 aizsardzības plānošanai.    Programmā 
izstrādāti sīki izstrādāti aizsardzības mērķi, pasākumi to sasniegšanai un monitoringa un 
pētniecības priekšlikumi attiecībā uz visām Natura 2000 dzīvotnēm, sugām un teritorijām 
Slovēnijā. Tas tika sagatavots sadarbībā ar attiecīgajiem sabiedriskajiem dienestiem, ministrijām 
un citiem, ar zināšanām par tiesisko regulējumu un zemes izmantošanas reģistru, kā arī balstoties 
uz ekspertu darbu un zinātniskajām atziņām. Vienlaikus pasākumi tika iekļauti Lauku attīstības 
plānā 2007.-2013. gadam un Slovēnijas reģionālās attīstības programmā. Programmā analizētas 
finanšu vajadzības Natura 2000 apsaimniekošanai un sīki izklāstīta gan ES fondu, gan valsts fondu 
līdzekļu izmantošana.  

Avots: (Slovēnijas Republikas Vides un telpiskās plānošanas ministrija, 2007. gads). 
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lauksaimniecības kopienās. Tas var ietvert veidus, kā ar apbalvojumiem un publicitāti atzīt 
zemes apsaimniekotāju ekoloģijas zināšanas, kā arī veidus, kā mudināt lauksaimnieku 
kooperatīvus vai apvienības atvieglot Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanu un gūt papildu 
labumu. 6.2. attēlā ir parādīti plašāki ieguvumi, ko Natura 2000 teritoriju aizsardzībai sniedz 
uz sabiedrību balstīta pieeja, 

6.2. attēls. Pozitīva sinerģija un ieguvumi, ko var gūt no Natura 2000 lauksaimniecības 
zemes aizsardzības. (Pēc Mantino, 2011). 
 

 

 

6.2. Natura 2000 lauksaimniecības zemes un lauksaimniecības sistēmu apzināšana un 
sadarbība ar lauksaimniekiem 

Rekomendācijas:  

• Noteikt Natura 2000 lauksaimniecības zemes platību un atrašanās vietu, ieskaitot 
zemi, ko izmanto lauksaimnieki, bet kas nav pieteikta un ko ZGIS nav reģistrējušas 
lauksaimniecības iestādes kā daļu no lauksaimniecībā izmantotās zemes; nesen 
pamesto lauksaimniecības zemi; un zemi ārpus Natura 2000 teritorijas, kas ir 
neatņemama daļa no lauksaimniecības sistēmas, kura uztur Natura 2000  

• Novērtēt Natura 2000 lauksaimniecības zemes pašreizējo stāvokli, Natura 2000 
lauksaimniecības sistēmu ekonomisko dzīvotspēju un galveno slodzi un izmaiņu 
veicinātājus zemes apsaimniekošanā vai izmantošanā  

• Iesaistīt lauksaimniekus un vietējās kopienas šajā informācijas vākšanas procesā un 
attīstīt partnerības pieeju, kas viņus pilnībā iesaista atbalsta pasākumu izstrādē, 
īstenošanā un uzraudzībā viņu lauksaimniecības sistēmām un lauku ekonomikai 
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Natura 2000 lauksaimniecības zemes platības un atrašanās vietas noteikšana 

Lielākajā daļā dalībvalstu esošās lauksaimniecības datu bāzēs (piemēram, IAKS un ZGIS), 
kurās ir reģistrēta zeme un lauksaimnieki, kas ir tiesīgi saņemt KLP atbalstu, gandrīz noteikti 
ir nepilnīga informācija par Natura 2000 lauksaimniecības zemēm. Tāpēc ir svarīgi 
sadarboties ar vietējiem ekspertiem, pašiem lauksaimniekiem un vides un lauksaimniecības 
iestādēm, lai noteiktu Natura 2000 lauksaimniecības zemes faktisko platību un atrašanās 
vietu. Tādi resursi kā dzīvotņu un sugu ieraksti un zemes virsmas attēlveidošana var palīdzēt, 
bet ir svarīgas vietējās zināšanas. 

Natura 2000 lauksaimniecības zeme, visticamāk, ietver zemi, ko izmanto lauksaimnieki, bet 
ko lauksaimniecības iestādes pašlaik nav reģistrējušas kā daļu no lauksaimniecībā izmantotās 
zemes (dažādu iemeslu dēļ), nesen pamesto lauksaimniecības zemi un zemi ārpus Natura 
2000 teritorijas, kas ir neatņemama daļa no lauksaimniecības sistēmas, uzturot Natura 2000 
zemi (piemēram, zemieņu siena pļavas vai ganības, kas nodrošina ziemas lopbarību 
mājlopiem, kuri vasarā ganās Natura 2000 dzīvotnēs).  

Ir svarīgi arī noteikt zemi, ko izmanto lauksaimnieki, bet kas pieder citiem, piemēram, 
koplietošanas zemi, kā arī aramzemi vai ganības, kurās daļu gada ganās lopi, kuriem savas 
zemes platības. Dažās dalībvalstīs zemes lietojuma kadastra ieraksti var būt novecojuši vai 
lauksaimniecības zeme var būt reģistrēta kā mežs. Ar Natura 2000 saistītās lauksaimniecības 
zemes platība un atrašanās vietas reģistrēšana ir pirmais būtiskais solis atbalsta maksājumu 
nodrošināšanā, un informācija jāapkopo ĢIS formātā, ko var viegli atjaunināt un kas ir 
savietojams ar ZGIS sistēmu, ko izmanto lauksaimniecības iestādes (skatīt 6.2. izcēlumu). 
Tālākajā 6.4. sadaļā ir aplūkots svarīgais jautājums par iespējām noteikt atbilstības 
noteikumus, iekļaujot Natura 2000 lauksaimniecības zemi KLP maksājumos. 

6.2. izcēlums – Natura 2000 lauksaimniecības zemes dzīvotņu integrēšana KLP pārvaldes 
sistēmās 

Daļēji dabisko zālāju valsts mēroga pārskats Slovākijā: Slovākija ir kartējusi savas daļēji dabiskās 
zālāju dzīvotnes valsts līmenī, un šī kartēšana ir iekļauta lauksaimniecības zemes gabalu 
apsaimniekošanas sistēmā. Tāpēc Slovākijas zālāju inventarizācija ir ne tikai viena no labākajām 
Eiropā, bet arī viena no tām, kas vislabāk iekļaujas agrovides atbalstā, lai gan tā ir jāatjaunina. 
Kartēšanu izmanto, lai noteiktu valsts agrovides pasākumu programmu, atbalstot ekstensīvu 
lauksaimniecību daļēji dabiskos zālājos visā valstī teritorijās, kuras atzītas par tādām, kam ir minimālā 
bioloģiskās daudzveidības vērtība (augsta dabas vērtība), tostarp Natura 2000 teritorijām. 
Programma nosaka īpašu lauksaimniecības praksi attiecībā uz konkrētiem dzīvotņu veidiem, kas 
sagrupēti septiņās kategorijās saskaņā ar inventarizāciju (sausie zālāji, mēreni mitrie zālāji, kalnu 
siena pļavas, mitras pļavas mazākā augstumā, aluviālie Cnidion zālāji, mitras pļavas lielākā augstumā, 
dumbrāji un Molinia pļavas un augstkalnu pļavas).  

Avots: Seffer et al 2002, Slovākijas gadījumu pētījums E pielikumā 
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Natura 2000 lauksaimniecības pašreizējā stāvokļa un tās ekonomiskās dzīvotspējas 
novērtēšana un galveno pārmaiņu virzītājspēku noteikšana 

Lai varētu noteikt atbilstošus mērķus un prioritārās darbības un izstrādāt programmas, kas 
uzlabos galveno lauksaimniecības dzīvotņu un sugu aizsardzības statusu, dalībvalstīm ir 
jāveic sava valsts un/vai reģionālā analīze par to Natura 2000 lauksaimniecības sistēmu 
pašreizējo stāvokli. Tajā jāņem vērā ekstensīvās lauksaimniecības sistēmu ekonomiskā 
dzīvotspēja un to veicinātāji, kā arī spiediens uz izmaiņām, ar kurām viņi saskaras tagad un 
nākotnē. Neekonomiskās saimniecības ir īpaši neaizsargātas pret pavisam nelielām 
izmaiņām to apstākļos, kas var izraisīt lielas izmaiņas zemes izmantošanā un 
apsaimniekošanā. Analīzē būtu jānosaka teritorijas, kuras ir pakļautas riskam, ko rada 
intensifikācija vai zemes pamešana, bet tikpat svarīgi ir noteikt esošās lauksaimniecības 
sistēmas, kas saglabā sugas un dzīvotnes, piemēram, lauksaimnieciskās platības ar augstu 
dabas vērtību (skatīt 2.4. un 2.5. sadaļu). 

Lauksaimnieku un vietējās kopienas iesaistīšana un partnerības pieeju attīstīšana atbalsta 
pasākumu plānošanā, izstrādē un ieviešanā 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes integrētai pārvaldībai Natura 2000 teritorijās 
nepieciešama aktīva lauksaimniecības un dabas/vides pārvaldes iestāžu sadarbība valsts un 
reģionālā līmenī, nosakot stratēģiskās prioritātes un izstrādājot atbilstošus pasākumus, kā arī 
vietēja sadarbība, izstrādājot un īstenojot šos pasākumus. Izstrādājot piemērotus 
instrumentus un pasākumus, shēmu izstrādē un ieviešanā jāiesaista lauksaimnieki un zemes 
apsaimniekotāji. Ir būtiski nodrošināt, ka atbalsta mehānismi ir piemēroti mērķiem vietējā 
mērogā un ka vietējās kopienas tos pilnībā akceptē un izmanto. Ir arvien vairāk pierādījumu 
tam, ka lauksaimnieki vēlas paust savu viedokli atbalsta pasākumu izstrādē un ka tas 
nodrošina sekmīgus rezultātus (Poláková et al, 2011). 

Politikas un finansēšanas instrumentos bieži netiek ņemti vērā veidi, kā apvienot cilvēkus, un 
tāpēc tie joprojām nav pietiekami atzīti un nav pietiekami nodrošināti ar resursiem. Tā 
rezultātā dažās kopienās joprojām ir izteikta neuzticēšanās Natura 2000. To var pārvarēt, 
vienīgi nodrošinot sistemātiskāku pieeju dialogam un sadarbībai vietējā līmenī un veidojot 
un izmantojot vietējās organizācijas/partnerības, kas apvieno dažādas puses, lai praktiskā 
līmenī apspriestu, kā integrēt visas intereses (kā Francijā sistemātiski notiek ar local comités 
starpniecību). Šā procesa atbalstam ir iespējams izmantot LAP finansējumu (skatīt 5.9. 
sadaļu). 

Partnerības princips jau ir iekļauts lauku attīstības politikā (tāpat kā citos attiecīgajos ES 
fondos), un tajā ir izvirzīta prasība dalībvalstīm un reģioniem visos LAP sagatavošanas, 
īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas aspektos iesaistīt attiecīgus sociālus, ekonomiskus 
un citas atbilstošas organizācijas (tostarp vides organizācijas). Tiesību aktos 2014.-2020. 
gadam noteikts, ka “partneri” jāiesaista katrā programmas cikla posmā, un tiem jābūt 
uzraudzības komitejas locekļiem. 

Vietējās partnerības, lai uz vietas īstenotu Natura 2000, var radīt atšķirību starp salīdzinoši 
zemu panākumu līmeni un reāliem sasniegumiem gan attiecībā uz labvēlīgu aizsardzības 
statusu, gan ekonomiski dzīvotspējīgu lauksaimniecību. Lauksaimniecības un dabas 
aizsardzības iestādes, NVO, lauksaimnieki un citas ieinteresētās personas arvien vairāk 
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strādā partnerībās, lai attīstītu zemes apsaimniekošanas shēmas Natura 2000 teritorijās, un 
kolektīvas atbildības un vietējās piederības sajūta ir viens no svarīgākajiem objektu 
apsaimniekošanas veiksmes faktoriem (skatīt 6.3. izcēlumu). 

Natura 2000 teritoriju noteikšana bieži ir radījusi bažas un pārpratumus, bet ir daži labi 
piemēri, kad zemes izmantošanas konflikti ir veiksmīgi atrisināti ar partnerības pieeju vietējā 
mērogā un dažādi pasākumi ir veiksmīgi apvienoti, lai radītu situāciju, kad lauksaimniecības 
Natura 2000 dzīvotnes ir sociāli un ekonomiski dzīvotspējīgas.  

6.3. izcēlums - Piemērošanās pasākumi vietējiem apstākļiem ar zemnieku un zemes 
apsaimniekotāju piedalīšanos  

Lauksaimniecība dabas aizsardzības nolūkos Burrenā (Īrija) 

Vērā ņemams lauksaimniecības pasākumu piemērs, kas ir īpaši pielāgots konkrētu dzīvotņu 
aizsardzībai, ir sastopams Natura 2000 teritorijās Burrenas apgabalā, kur tradicionālā liellopu 
ganīšanas prakse ziemā ir tikusi augstu novērtēta par tās spēju saglabāt šajā apgabalā esošo bagātīgo 
sugu un dzīvotņu daudzveidību. Burrenas lauksaimniecības saglabāšanas programma (BFCP) sniedz 
lauksaimniekiem padomus, kā no savas zemes panākt maksimālu labumu videi (apmeklējot 
teritoriju, izstrādājot saimniecības plānus un nodrošinot labākās prakses vadlīnijas). Paredzams, ka 
lauksaimnieki izmantos pašiniciatīvu, lai radītu optimālas, ar sugām bagātas pļavas, un ierosinās 
pasākumus un prioritātes. Atbalstītās aktivitātes kartē un izmaksā apmācīts konsultants BFCP 
komandā (finansē National Parks and Wildlife Service). Attiecībā uz shēmu izstrādātie novatoriskie 
kompensācijas pasākumi tiek uzskatīti par galvenajiem, lai sasniegtu vēlamos rezultātus. Lauku 
saimniecību plāni patlaban ir diezgan vienkārši un skaidri, tos veido tikai 2 papīra lapas; vienā pusē ir 
saimniecības karte, kurā norādītas svarīgās dzīvotnes, kultūras elementi un ierosinātās darbības, bet 
otrā – darbību saraksts ar katrai pievienotajām izmaksām.  
Avots: Īrijas gadījumu pētījums E pielikumā un Īrijas Lauku attīstības programmas priekšlikums (skatīt: 
https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/press/pressreleases/2014/DraftConsultation%20DocRDP14%
20Jan.pdf) 
 
Zālāju apsaimniekošana Krkas nacionālajā parkā (Čehijas Republika)  

Kopš 2010. gada Krkas nacionālā parka un KNT zālāju dzīvotnes tiek pārvaldītas saskaņā ar 
aizsardzības prioritātēm un lauksaimniecības praksi, kas noteikta desmit gadu apsaimniekošanas 
plānā. Parks ir izstrādājis “dabai draudzīgas apsaimniekošanas” izmēģinājuma modeli saimniecības 
līmenī, lai saglabātu un uzlabotu dzīvotņu stāvokli, izmantojot lauksaimniecību, kas ir ekonomiski 
dzīvotspējīga un labi piemērota vietējiem apstākļiem. Mērķis ir arī saskaņot dažādu sugu un dzīvotņu 
aizsardzības pasākumus lauku saimniecību līmenī un novērst bioloģiskās daudzveidības degradāciju, 
ko izraisa neatbilstoša saimniecību prakse (piemēram, krūmu aizvākšana var kaitēt dažiem 
tauriņiem). Pasākumi ir noteikti saimniecību plānos, un tie attiecas uz sugām bagātiem zālājiem un 
atsevišķām valsts un Eiropas nozīmes sugām (piemēram, Crex crex). Saimniecības plānā ir aprakstītas 
saimniecībā esošās dabiskās vērtības un noteikti sīki izstrādāti apsaimniekošanas noteikumi attiecībā 
uz katru lauksaimniecības zemes poligonu. Tajā uzskaitīti pieejamie pasākumi, kuru pamatā ir esošās 
agrovides shēmas, un īpaši pasākumi, piemēram, elastīgāka vēlā pļaušana, daudzveidīgi ganību 
režīmi, atbalsts daļējai (šauru gabalu, mozaīkas) pļaušanai un mājlopu samazināšana uz hektāru. 
Plānā var iekļaut arī izņēmumus no vispārējiem noteikumiem ar dabas aizsardzības iestādes atļauju 
un īpašas norādes noteiktu kukaiņu sugu aizsardzībai (piemēram, zemes gabali bez 
apsaimniekošanas), putnu aizsardzībai pļavās (piemēram, pļaušana no centra) vai aramzemē 
(piemēram, mēslošanas līdzekļu izmantošanas samazināšana). Lai palielinātu informētību par vidi, 
izšķiroša nozīme ir efektīvai konsultatīvai sistēmai un regulārai saziņai ar lauksaimniekiem. 
Avots: Čehijas Republikas gadījumu pētījums E pielikumā 
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6.3. Atbilstības nodrošināšana KLP atbalstam un atsauces līmeņa noteikšana 

Rekomendācijas:  

Ar kopīgu darbu un ciešu sadarbību starp vides un lauksaimniecības iestādēm:  

• nodrošināt, ka tiek ņemtas vērā visas iespējas, lai identificētās Natura 2000 
lauksaimniecības zemes tiktu klasificētas kā daļa no “lauksaimniecības platības”, kas 
definēta jaunajā regulā, tostarp visas lauksaimniecības platības, kuras dabiski tiek 
turētas ganībām vai kultivēšanai piemērotā stāvoklī; un ka šī zeme ir reģistrēta 
ZGIS/IAKS sistēmās 

• izmantojot KLP regulās lauksaimniecības pārvaldības iestādēm pieejamo elastību, 
nodrošināt, ka Natura 2000 lauksaimnieki, kas izmanto šo zemi, ir tiesīgi saņemt gan 
KLP 1. pīlāra, gan 2. pīlāra atbalstu (kam var būt atšķirīgi atbilstības noteikumi) 

• likumdošanas robežās definēt citus KLP atbilstības noteikumus tādā veidā, kas atbilst 
bioloģiski vērtīgas un/vai Natura 2000 lauksaimniecības zemes īpašībām  

• nodrošināt, ka lauksaimnieki skaidri un saprotami nošķir a) tiesiskos pienākumus, ko 
lauksaimniekiem uzliek valsts vai reģionālie tiesību akti, kas saistīti ar Natura 2000 
īstenošanu, kuriem būtu jāveido ar Putnu direktīvu un Dzīvotņu direktīvu saistītās 
savstarpējās atbilstības obligātās apsaimniekošanas prasības (OAP), un b) citus valsts 
vai reģionālos tiesību aktus; un c) attiecīgā gadījumā – prasības saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1307/2009 4. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) un iii) punktu. 

Tiesību saņemt KLP atbalstu nodrošināšana, izmantojot KLP regulās pieejamo elastīgumu 

Ir svarīgi, lai Natura 2000 lauksaimniecības zeme tiktu klasificēta kā “lauksaimniecības 
zeme”, ne tikai attiecībā uz tiesībām saņemt KLP maksājumus, jo īpaši attiecībā uz 
ieņēmumu atbalstu saskaņā ar 1. pīlāru, bet arī tāpēc, ka rādītāji, kas tiks noteikti, lai 
novērtētu ELFLA līdzekļu izmantošanas ietekmi uz dalībvalstīm, visticamāk, tiks novērtēti 
lauksaimniecības platībās. Zeme, kas nav atzīta par lauksaimniecības zemi, tiks izslēgta no šī 
ELFLA finansējuma efektivitātes novērtējuma, apgrūtinot finansējuma pamatošanu 
nākamajā plānošanas periodā. 

Lauksaimniecības iestādes, kas pārvalda KLP un ELFLA finansējumu dalībvalstu vai reģionālā 
līmenī, ir atbildīgas par noteikumu noteikšanu un piemērošanu attiecībā uz zemes un 
atbalsta saņēmēju atbilstību KLP maksājumiem, kā arī par uzskaites uzturēšanu un izdevumu 
uzraudzību. Ir ļoti svarīgi, lai starp Natura 2000 iestādēm un lauksaimniecības iestādēm būtu 
cieša un savlaicīga sadarbība, lai nodrošinātu, ka atbilstības jautājumi tiek pienācīgi 
atrisināti, pirms tiek pabeigti nākamā plānošanas perioda priekšlikumi un iesniegti 
apstiprināšanai Komisijā. KLP regulām ir ievērojama elastība, lai apmierinātu Natura 2000 
lauksaimnieku īpašās vajadzības, taču iestādēm nav pienākuma to izmantot šim nolūkam (un 
bieži vien arī citu lauksaimniecības nozaru spiediens nosaka noteikumus, kas vislabāk atbilst 
lielākām, intensīvākām lauksaimniecības sistēmām). 

Īpaša uzmanība būtu jāpievērš situācijai, kādā atrodas lauksaimnieki, kas izmanto citu 
lauksaimnieku zemi neformāli vai tikai uz daļu no gada; lauksaimniecības zemei ar sarežģītu 
zemes īpašumtiesību sistēmu, piemēram, kopējo izmantošanu; un Natura 2000 ganītajām 
dzīvotnēm, kurās ir ievērojama koku un krūmu daļa, kas veicina to bioloģiskās daudzveidības 
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vērtību, bet kas pagātnē ir izslēgti no maksājumiem, bieži vien tāpēc, ka dalībvalstis ir 
interpretējušas noteikumus par koku klātbūtni. 

6.4. izcēlums. Palīdzība mazajiem Natura 2000 lauksaimniekiem piekļuvē KLP atbalsta 
maksājumos 

Konsultāciju dienesti Transilvānijā (Rumānija) 

NVO Fundaţia ADEPT Transilvānijā, Târnava Mare teritorijā Rumānijā sadarbībā ar vietējām 
kopienām un Rumānijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ministriju un Vides un mežu ministriju 
ir izveidojusi agrāro konsultāciju dienestu, kas apvieno bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, 
Natura 2000 dzīvotņu un sugu aizsardzības pienākumus un lauku ienākumu atbalstu. Tās redzējums 
ir panākt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu ainavu mērogā, sadarbojoties ar mazajiem 
lauksaimniekiem, lai radītu stimulus daļēji dabisku ainavu saglabāšanai, ko tie ir radījuši. Šis 
pakalpojums ir palīdzējis mazajiem lauksaimniekiem iegūt tiesības saņemt KLP tiešos maksājumus. 
Aptuveni 60% lauku saimniecību ir mazākas par minimālo lielumu (1 ha kopplatība, kas sastāv no 
vismaz 0,3 ha zemes gabalu), kas Rumānijā ir nepieciešami, lai saņemtu tiešos maksājumus saskaņā 
ar KLP 1. pīlāru. Tomēr NVO ir atvieglojusi kārtību, saskaņā ar kuru aktīvie lauksaimnieki nomā zemi 
no kaimiņiem un var pretendēt uz maksājumiem atbilstoši to apsaimniekotās zemes apjomam. 
Turklāt pašvaldības, kurām pieder kopīpašuma ganību zeme un kuras nevar pretendēt uz 
maksājumiem, ir vienojušās par ilgtermiņa nomu ar ganību apvienībām, lai tās varētu pieteikties 
agrovides līgumiem. Tas ir ļāvis lielas zemes platības iekļaut KLP finansētās pārvaldības shēmās un ir 
novērsis pamešanas risku. 

Avots: Rumānijas gadījumu pētījums E pielikumā 

Maksājumu atsauces līmeņa noteikšana 

Atsauces līmenis KLP ienākumu atbalstam, agrovides, klimata un citiem platībatkarīgajiem 
maksājumiem 2014. – 2020. gada plānošanas periodā ir mainījies, savstarpējās atbilstības 
sistēmā ieviešot zaļās saimniekošanas maksājumus un pārskatot LLVS un OAP (un atbilstošos 
valsts vai reģionālā līmeņa standartus). 

Tāpat kā attiecībā uz tiesībām saņemt KLP maksājumus pastāv elastīgums attiecībā uz to, kā 
var definēt LLVA standartus un “ilggadīgos zālājus”, un dalībvalstīm ir jāņem vērā vietējie 
apstākļi un iedibinātā vietējā prakse, kas nozīmē, ka jābūt iespējai pieņemt definīcijas, kas 
lielākā mērā ietver BV un Natura 2000 zemi 1. un 2. pīlāra atbalsta sistēmās. Turklāt būs 
vajadzīga cieša un savlaicīga sadarbība starp lauksaimniecības un vides iestādēm, nosakot 
ilggadīgos zālājus un jaunus savstarpējās atbilstības standartus. Jāņem vērā arī iespējas, kas 
dalībvalstīm pieejamas, nosakot maksimālo budžeta apjomu dažādām shēmām un 
maksājumu likmes par hektāru saskaņā ar šīm shēmām. Nosakot lauksaimniekiem juridiskas 
saistības attiecībā uz Natura 2000 zemes apsaimniekošanu, ir svarīgi atzīt, ka tās ir arī daļa 
no bāzes līnijas agrovides un klimata maksājumu aprēķināšanai. Lai gan lauksaimniekiem var 
piešķirt kompensāciju par tiesiskajām prasībām, šie Natura 2000 maksājumi nespēj atbalstīt 
pozitīvu atjaunošanas pārvaldību tādā pašā mērā kā agrovides un klimata maksājumi, un tos 
nevar saskaņot ar atsevišķu saimniecību vai dzīvotņu vajadzībām, un nav noteikumu, kas 
segtu lauksaimnieku darījumu izmaksas. Juridiskās prasības saskaņā ar Dzīvotņu un Putnu 
direktīvu un šiem diviem LAP pasākumiem būtu jāveido kā integrēta Natura 2000 atbalsta 
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pakete, kas efektīvi kompensē lauksaimnieku dabas aizsardzības un pozitīvas 
apsaimniekošanas izmaksas. 

6.4. Saskaņotu KLP atbalsta pasākumu kopumu izstrāde Natura 2000 saimniecībām 

Rekomendācijas:  

• Pieņemt iekļaujošu partnerības pieeju, lai izstrādātu Natura 2000 atbalsta pasākumus, 
pilnībā iesaistot mērķa lauksaimniekus un izmantojot viņu īpašās zināšanas par 
saimniecību un dzīvotņu apsaimniekošanu. 

• Izstrādāt saskanīgas, integrētas atbalsta paketes no abiem KLP pīlāriem, lai risinātu 
Natura 2000 lauksaimniecības sistēmu un galveno dzīvotņu un sugu specifiskās 
vajadzības. Tām būtu jāatbilst vietējām vajadzībām, lai atbalstītu: 

- lauksaimniecības turpināšanu; 
- ekstensīvās lauksaimniecības sistēmas; 
- ražošanas jaudas palielināšana un vērtības pievienošana lauksaimniecības 

produktiem; 
- Natura 2000 lauksaimniecības dzīvotņu un sugu pārvaldība; 

• Apsvērt iespējas nodrošināt, ka mazie lauksaimnieki var viegli saņemt atbilstīgu atbalstu 
no abiem KLP pīlāriem. 

• Izmantot tematiskās LAP apakšprogrammas iespējas kalnu saimniecībām un mazajām 
lauku saimniecībām ar augstāku atbalsta līmeni. 

• Nodrošināt, ka maksājumu likmes apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi (ADI), Natura 
2000 un agrovides un klimata pasākumiem atspoguļo apsaimniekošanas pilnās izmaksas, 
jo īpaši, ja ir maz ienākumu vai to vispār nav, un izmanto iespēju šiem aprēķiniem 
pievienot darījumu izmaksas, ja tādas ir pieejamas. 

• Veikt pieejamā finansējuma rentablu izmantošanu, izstrādājot un izvēloties atbalstu pēc 
iespējas tuvāk lauksaimniecības un dzīvotņu prasībām atbilstošā telpiskā mērogā. 

• Pilnībā izmantot izmantot grupu un sadarbības pieejas iespējas, jo īpaši tad, ja ir 
iesaistītas vairākas mazas saimniecības, un veicināt augšupēju (“bottom-up”) piegādi, 
piemēram, Leader pieeju. 
 

Saskaņotas, integrētas atbalsta paketes izveide  

Kad mērķi un saglabāšanas mērķi un vajadzības būs noteiktas attiecīgajā mērogā, būs 
jāizstrādā un jāatlasa piemēroti instrumenti un pārvaldības pasākumi šo mērķu sasniegšanai. 
Skaidrībai par mērķiem ir izšķiroša nozīme, izstrādājot politikas risinājumus, kas gan risina 
jautājumus, gan nodrošina saskaņotību starp dažādiem pasākumiem, jo īpaši saistībā ar to 
atbilstības kritērijiem un apsaimniekošanas prasībām. 

Natura 2000 lauksaimniecības sistēmām un no tām atkarīgajām galvenajām dzīvotnēm un 
sugām ir nepieciešamas saskaņotas, integrētas atbalsta paketes no abiem KLP pīlāriem. No 
1. pīlāra ir pieejami vairāku veidu ienākumu atbalsta maksājumi, un ELFLA jaunā struktūra 
ļauj daudz vieglāk izstrādāt saskaņotas RDP atbalsta paketes 2014.-2020. gada plānošanas 
periodam (pretstatā agrākajām LAP, kurās atbalstu ekonomiskajiem, vides un sociālajiem 
mērķiem varētu apvienot, izmantojot tikai Leader). 
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Pašlaik daudzas Natura 2000 lauksaimniecības sistēmas ir KLP sistēmas “sliktā saistība” ar 
nepilnīgu piekļuvi sadrumstalotiem atbalsta avotiem un zemu maksājumu līmeni. 
Ekstensīvās lauksaimniecības sistēmām, kas nodrošina Natura 2000 dzīvotnes, ir jābūt 
ekonomiski un sociāli dzīvotspējīgām, un tas ir atkarīgs no lauku saimniecībām, kas saņem 
atbilstošus un uzticamus KLP ieņēmumu atbalsta maksājumus un spēju veidošanas atbalstu, 
kā arī no maksājumiem, kas var apmierināt konkrētu dzīvotņu un sugu specifiskās 
apsaimniekošanas vajadzības. Projektēšanas procesā holistiski jāapskata šo saimniecību 
vajadzības, lai izveidotu saskaņotu četru saistītu atbalsta veidu paketi: 

• nodrošināt lauksaimniecības turpināšanu Natura 2000 zemē 

• atbalstīt ekstensīvās lauksaimniecības sistēmas, kas saistītas ar galvenajām sugām un 
dzīvotnēm 

• palielināt kapacitāti un pievienot pievienoto vērtību lauksaimniecības produkcijai, 
uzlabot ekonomisko ilgtspējību 

• atbalstīt Natura 2000 dzīvotņu un aizsardzības pārvaldību 

Šīs saskaņotā atbalsta hierarhijas loģiskā struktūra ir vispirms nodrošināt lauksaimniecības 
sistēmu un tās ekonomisko dzīvotspēju, tad veicināt ļoti detalizētu dzīvotņu un sugu 
apsaimniekošanu. Potenciālo pasākumu klāsts šo vajadzību apmierināšanai ir parādīts 6.1. 
tabulā, un katrs atbalsta veids ir aprakstīts 5. nodaļā. Pasākumu izvēle ir diezgan plaša un 
būs atkarīga no stratēģiskajiem mērķiem, Natura 2000 lauksaimniecības sistēmu īpatnībām, 
draudiem, ar ko tās saskaras, un iespējām, kas pieejamas lauku ekonomikā. 

Ir svarīgi pieņemt iekļaujošu partnerības pieeju, lai izstrādātu Natura 2000 atbalsta 
pasākumus. Veiksmīgām shēmām ir jāapvieno lejupvērsta (top-down) stratēģiskie plānošana 
ar atbilstīgu praktisku pārvaldības pasākumu augšupēju (bottom-up) izstrādi. Ir svarīgi arī 
iekļaut vietējās zināšanas aizsardzības pasākumu izstrādē, pilnībā iesaistot lauksaimniekus 
un izmantojot viņu izpratni par saimniecību un dzīvotņu apsaimniekošanu. 

Ir īpaši svarīgi apsvērt dalībvalstīm pieejamās iespējas, lai nodrošinātu, ka mazie 
lauksaimnieki var piekļūt maksājumiem no abiem KLP pīlāriem. Iepriekš tika apspriests 
jautājums par tiesībām pretendēt uz atbalstu, taču daži no šiem lauksaimniekiem var būt 
pilnīgi nepazīstami ar administratīvo sistēmu. Ir ļoti svarīgi, lai viņiem būtu pieejams atbalsts 
no uzticama avota tādā formā un vietā, kas ir viegli pieejama, piemēram, vietējā birojā. 

Ierosinātās jaunās tematiskās LAP apakšprogrammas iespējas dalībvalstīm ietver fokusu uz 
kalnu un mazām saimniecībām, ar integrētām atbalsta programmām un augstākām 
maksājumu likmēm. Ir iespēja izstrādāt īpašus pasākumus šajās apakšprogrammās attiecībā 
uz Natura 2000 un citām BV lauksaimniecības sistēmām, ko varētu atzīmēt partnerattiecību 
nolīgumā ar Eiropas Komisiju un pilnībā izstrādāt LAP. 
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6.1. tabula. KLP atbalsta pasākumi Natura 2000 lauksaimniecības sistēmām un 
apsaimniekošanai (treknrakstā norādītie pasākumi dalībvalstīm ir obligāti) 

Mērķis  1. pīlārs 2. pīlārs 

Nodrošināt lauksaimniecības 
turpināšanos 

- Pamatmaksājuma shēma, 
vienotā platībmaksājuma 
shēma 

- Zaļās saimniekošanas 
maksājums  

- Maksājumi apgabalos, kuros ir 
dabas ierobežojumi (ADI) 

- Brīvprātīgie saistītie maksājumi  

- Vai kā alternatīva visiem 
tiešajiem maksājumiem saskaņā 
ar 1. pīlāru - mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma  

 

- ADI kompensācijas maksājums 

Atbalstīt ekstensīvās 
lauksaimniecības sistēmas  

- ADI maksājums 

- Saistītie maksājumi  

- ADI kompensācijas maksājums 

- Bioloģiskā lauksaimniecība  

Palielināt kapacitāti un pievienoto 
vērtību  

- Maksājumu shēma jaunajiem 
lauksaimniekiem 

- Konsultāciju pakalpojumi 

- Zināšanu un informācijas 
nodošana 

- Materiālie ieguldījumi 

- Lauku saimniecību un uzņēmumu 
attīstība 

- Ražotāju grupu izveide 

- Lauksaimniecības produktu 
kvalitātes shēmas 

- Pamatpakalpojumi (Natura 
2000/bioloģiski vērtīgu teritoriju 
apsaimniekošanas plānu izstrāde) 

Natura 2000 dzīvotņu un sugu 
īpašā aizsardzības pārvaldība 

 - Agrovide un klimats 

- Neienesīgi ieguldījumi 

- Natura 2000 maksājumi 

- dzīvnieku labturības maksājumus; 

- Meža ugunsgrēku novēršana un 
lauksaimniecības potenciāla 
atjaunošana  
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Maksājumu aprēķini ADI un agrovides un klimata maksājumiem 

Maksājumu likmes noteikšana ir svarīga, lai sekmīgi ieviestu zemes apsaimniekošanas 
maksājumus, kas saistīti ar vidi, jo lauksaimnieki nepieteiksies uz shēmām, ja uzskatīs, ka 
maksājumu likmes ir pārāk zemas. Maksājumu sistēmai jābūt caurspīdīgai un saprotamai, lai 
veidotu uzticību lauksaimniekiem, dabas aizsardzības organizācijām un plašai sabiedrībai. 

Maksājumu aprēķina formulai (negūtie ienākumi + radušās izmaksas + saņēmēja darījumu 
izmaksas88) un izmantotajiem datiem jāatbilst pašreizējās parastās lauksaimniecības prakses 
un aizsardzības darbu izmaksām apgabalā, kurā shēma tiek īstenota. Tas nozīmē, ka 
maksājumi par vienu un to pašu pasākumu var ievērojami atšķirties atkarībā no apstākļiem. 
Ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka maksājumu likmes ADI, Natura 2000 un agrovides un klimata 
pasākumiem atspoguļo apsaimniekošanas pilnās izmaksas, jo īpaši, ja ir maz ienākumu vai 
nav, no kā atteikties. Šie aprēķini būtu jāpapildina ar darījumu izmaksām, jo tās var prasīt 
ievērojamu lauksaimnieku laiku tādās mērķtiecīgās shēmās kā Natura 2000 teritorijās, kā arī 
attiecībā uz lauksaimniekiem, kuriem nav administratīvā atbalsta. Dalībvalstīm būtu jāievēro 
Regulā noteiktās maksimālās maksājumu likmes, ja vien tās nevar pamatot augstākas likmes, 
kas dažkārt var būt dažās Natura 2000 teritorijās, jo īpaši, ja tajās ir lauksaimnieciskās 
pamešanas risks. 

Mērķu noteikšana un mērogs 

Ir svarīgi izmaksu ziņā efektīvi izmantot pieejamo finansējumu, izstrādājot atbalstu pēc 
iespējas precīzāk atbilstoši lauksaimniecības un dzīvotņu prasībām un atbilstošā telpiskā 
mērogā. 

Horizontāli pasākumi var būt noderīgi dažās situācijās attiecībā uz konkrētiem dzīvotņu 
veidiem vai sugām, kur var piemērot dažas vienkāršas prasības attiecībā uz visu 
apsaimniekoto ainavu kādā reģionā vai valstī, kā tas ir attiecībā uz zālāju saglabāšanu 
Slovākijā vai Baltijas jūras pļavās Igaunijā (skatīt 6.5. izcēlumu un gadījuma izpēti E 
pielikumā).  

6.5. izcēlums Stratēģiskās pieejas konkrētu dzīvotņu plaša mēroga aizsardzībai  

Sadarbība starp Vides un Lauksaimniecības ministrijām attiecībā uz galvenajām 
lauksaimniecības zemes dzīvotnēm Igaunijā 

Igaunijas Vides ministrija 2001. gadā uzsāka nacionāla mēroga shēmu Baltijas piekrastes pļavu 
atjaunošanai un apsaimniekošanai. Pirmais solis bija atjaunot šīs pļavas līdz tādam līmenim, kur tās 
varētu atkal regulāri ganīt un pļaut. Restaurācijas darbus galvenokārt veica vietējie zemes īpašnieki 
un lauksaimnieki, kas noslēdza apsaimniekošanas līgumus ar Vides ministriju. Pēc tam 
Lauksaimniecības ministrija izstrādāja īpašu agrovides shēmu daļēji dabiskajām dzīvotnēm saskaņā ar 
Igaunijas LAP programmu (2007 –2013). Daudzi zemnieki, kas bija sākuši ar Vides ministrijas shēmu, 
vēlāk pievienojās LAP shēmai. Agrovides shēma bija vērsta uz daudz plašāku teritoriju, un tā attiecās 
arī uz citiem daļēji dabiskām dzīvotnēm, piemēram, mitrām pļavām, meža pļavām, meža ganībām, 
alvāru dzīvotnēm, applūdušām pļavām un dumbrājiem, kadiķu saaudzēm, virsājiem un 
minerālaugsnes pļavām – visas ir bioloģiski vērtīgas dzīvotnes un ir aizsargātas saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu.  

                                                      
88 papildu summa līdz 20 vai 30 procentiem atkarībā no shēmas  
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Shēmu pārvalda Zemkopības ministrija ciešā sadarbībā ar Valsts dabas aizsardzības centru, kas 
komentē un apstiprina katru agrovides pieteikumu. Abu ministriju ciešā sadarbība ir galvenais 
panākumu elements. Līdz šim agrovides shēmā ir iekļauta aptuveni puse no visām Igaunijas 
piekrastes pļavām. 

Avots: Igaunijas gadījumu pētījums E pielikumā  
 

Daudzās teritorijās var būt vajadzīgas konkrētākas vietējās pieejas, tostarp īpaši pielāgoti un 
mērķtiecīgi pasākumi, kas vislabāk atbilst īpašām konkrētas sugas vai dzīvotnes 
apsaimniekošanas vajadzībām noteiktā vietā. Mērķauditorijas atlase varētu būt ļoti svarīga 
daudzām Natura dzīvotnēm un sugām, jo tās ne vienmēr var efektīvi aizsargāt ar plaša 
mēroga (piemēram, valsts) agrovides pasākumiem, kuru galvenais mērķis ir saglabāt dzīvotni 
vispārīgā nozīmē. Piemēram, Slovākijas daļēji dabīgo zālāju shēmas atklāja, ka horizontālie 
pasākumi nav īpaši efektīvi, jo dažādām sugām un dzīvotnēm bieži ir atšķirīgas aizsardzības 
vajadzības, kas var atšķirties vietējā līmenī. Tādēļ mērķis ir uzlabot shēmas efektivitāti, 
izstrādājot konkrētākus pasākumus, kas vērsti uz prioritārām teritorijām (piemēram, Natura 
teritorijām) ar apstiprinātiem (un pārraudzītiem) apsaimniekošanas noteikumiem lauka 
līmenī, ja nepieciešams. Tādēļ, lai to panāktu, ir nepieciešama pasākumu augšupēja izstrāde, 
izmantojot vietēji saskaņotu dialogu ar lauksaimniekiem (6.6. izcēlums). 

Agrovides pasākumu mērķtiecīgai izmantošanai ir nepārprotami nepieciešama piekļuve 
ticamiem, atjauninātiem un plašiem ekoloģiskiem datiem (piemēram, inventarizācijas 
datiem, dzīvotņu kartēm un sugu atlantiem), tāpēc var būt nepieciešams veikt apsekojumus, 
kā arī apkopot un kartēt ierakstus. Šādas darbības var izmaksāt dārgi, un var būt 
nepieciešami ievērojami ieguldījumi, lai palielinātu dabas aizsardzības organizāciju 
kapacitāti. Taču šādas darbības varētu būt rentablas, ja tās samazinātu teritoriju, kurā 
jāpiemēro pasākumi vēlamā aizsardzības rezultāta sasniegšanai. 

6.6. izcēlums. Liels vai vietējs mērogs?  

Dažādu apsaimniekošanas prasību līdzsvarošana dažādām sugām un dzīvotnēm Natura 2000 
teritorijā var būt ļoti sarežģīta, bet tradicionālā lauksaimnieciskā apsaimniekošana teritorijās, kur 
sugas un dzīvotnes izdzīvo, var nodrošināt risinājumus, kas ir labi piemēroti vietējām vajadzībām. 
Piemēram, palieņu pļavās Slovākijā ir sastopamas vairākas tauriņu sugas, kas iekļautas Dzīvotņu 
direktīvā, piemēram, Maculinea teleius, M. nausithous un Lycaena dispar, kas ir cieši saistītas ar 
tradicionāli izmantotajām aluviālajām pļavām. Šīs sugas tika pielāgotas tradicionālajai mozaīkveida 
pļaušanai, jo vieta nekad netika pļauta uzreiz. Mozaīkveida apsaimniekošana ir svarīga arī griezei 
(Crex crex), īpaši gados ar īsākiem plūdu periodiem. Turpretim citas Eiropas nozīmes putnu sugas, 
piemēram, brūnā čakste (Lanius collurio) vai melnais stārķis (Ciconia nigra), var gūt labumu no liela 
mēroga pļaušanas, jo svaigi izpļauti zālāji ir ļoti pievilcīgi pārtikas avoti.  

Avots: RSPB and BirdLife International, 2011). 
 

Grupas un kooperatīvās pieejas  

Daudzām zemes apsaimniekošanas shēmām, lai tās būtu efektīvas, ir nepieciešama 
ieviešana plašākā ainavas mērogā un kopīga rīcība starp dažādiem zemes pārvaldītājiem 
(lauksaimniekiem, mežu īpašniekiem, valsts iestādēm, kas pārvalda valsts zemi). Tāpēc 
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vadošajām iestādēm būtu jāsadarbojas ar plašu ieinteresēto personu loku, tostarp ar 
lauksaimniecības un mežsaimniecības kopienām, izstrādājot savus LAP, un pēc iespējas labāk 
jāizmanto regulas iespējas, lai veicinātu un atbalstītu ainavas mēroga shēmas ieviešanu. 
Dažkārt var būt efektīvāk mudināt un atvieglot lauksaimniekus apvienoties kooperatīvos vai 
apvienībās, lai parakstītu agrovides līgumus, nevis parakstītu līgumus ar atsevišķiem 
lauksaimniekiem. 

Grupas un kooperatīva pieeja, lai īstenotu LAP pasākumus, var būt īpaši noderīga Natura 
teritorijām, jo īpaši tad, ja ir iesaistītas vairākas mazas saimniecības. Piemēram, Rumānijā 
organizācija Fundaţia ADEPT sadarbojas ar mazajiem lauksaimniekiem Târnava Mare Natura 
2000 teritorijā, lai iekļautu tos atbalsta shēmās un veicinātu uzlabojumus shēmas izstrādē, 
lai nodrošinātu pieejamību mazajiem lauksaimniekiem (skatīt 6.4. ielikumu un gadījuma 
izpēti no Rumānijas E pielikumā). Koordinatoru vai koordinācijas organizācijas loma ir īpaši 
svarīga grupu nolīgumos, un to varētu atbalstīt saskaņā ar LAP.  

Leader var atbalstīt tādu grupu iesaistīšanu, kas nav lauksaimnieki, un “augšupēju” pieeju 
vietēja mēroga programmu īstenošanai. To labi ilustrē Nīderlandes vides kooperatīvi (Franks 
and Mc Gloin, 2007), kā arī Vācijas ainavu pārvaldības biedrības (skatīt 6.6. izcēlumu). Šīs 
kooperatīvās apvienības vieno dabas aizsardzības grupas ar vietējiem lauksaimniekiem un 
vietējām kopienām visā reģionā, un bieži vien tās var pulcēt pretējas interešu grupas, lai 
sadarbotos, rūpējoties par Natura 2000 teritorijām. Sekmīgo projektu pamatā ir cieša 
sadarbība ar lauksaimniekiem, vietējām kopienām, aizsardzības grupām un valsts iestādēm. 

6.6. izcēlums. Kooperatīvās partnerības ar lauksaimniekiem un vietējām kopienām 

Ainavu pārvaldības asociācijas Vācijā strādā pie piemērotu lauksaimniecības pasākumu īstenošanas 
Natura 2000 sadarbībā ar lauksaimniekiem un vietējām kopienām. Šīs reģionālās nevalstiskās 
asociācijas saista dabas aizsardzības grupas ar vietējiem lauksaimniekiem un vietējām kopienām. 155 
ainavu pārvaldības apvienības (vismaz viena katrā federālajā valstī) strādā rajona līmenī kopā ar 20 
000 lauksaimniekiem, vairāk nekā 3000 pašvaldībām un 1000 NVO. Šīs bieži pretējās interešu grupas 
sadarbojas, lai īstenotu integrētu un ilgtspējīgu zemes apsaimniekošanas praksi daudzās Natura 2000 
teritorijās. Piemēram, Altmühltal Natura 2000 sauso zālāju reģionā Bavārijā, Vācijā, ainavu 
pārvaldības biedrībām ir bijusi izšķiroša nozīme, lai atbalstītu aitkopjus, kuri koordinē apmēram 25 
000 aitu ekstensīvo ganīšanu un ražo sertificētu Almühl ielejas jēra gaļu. Koordinācija starp 
lauksaimniekiem ir nepieciešama arī, lai nodrošinātu, ka apsaimniekošanas pasākumi netiek veikti 
vienlaicīgi visās teritorijās, piemēram, pļaušana, lai dzīvotnē būtu pietiekami daudz neviendabīguma, 
no kura labumu gūst visas sugas. 

Vietējie koordinatori izstrādā projektus konkrētiem ainavu veidiem, ietverot zinātniskus pasākumus, 
finanšu aprēķinus un agrovides shēmu īstenošanu. Tie piesakās uz pieejamajiem līdzekļiem valsts 
līmenī un uzrauga darbību īstenošanu, ko galvenokārt veic vietējie lauksaimnieki, kā arī uzrauga 
projekta rezultātus. Sekmīgo projektu pamatā ir cieša sadarbība ar lauksaimniekiem, vietējām 
kopienām, aizsardzības grupām un valsts iestādēm. Natura 2000 apsaimniekošanas pamatā ir trīs 
galvenie finansēšanas elementi: 1) tiešie maksājumi, 2) agrovides programmas, 3) zemes 
apsaimniekošanas programmas, kas finansētas, izmantojot ELFLA dabas mantojuma pasākumu. 

Avoti: www.altmuehltaler-lamm.de un www.lpv.de 

 

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
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6.5. Finanšu, tehnisko, konsultatīvo un administratīvo resursu nodrošināšana īstenošanai 

Rekomendācijas: 

• Jānodrošina, ka ilgtermiņa atbalstā ir pieejami pietiekami finanšu un citi resursi, 
tostarp apmācīts konsultatīvais un maksājumu aģentūras personāls, kam ir tehniskās 
zināšanas, kas vajadzīgas Natura 2000 zemes apsaimniekošanai. 

• Konsultācijas un informācija būtu jāsniedz no avotiem, kam lauksaimnieki uzticas. 

Ilgtermiņa atbalstam pieejamu pietiekamu finanšu un citu resursu nodrošināšana 

LAP finansējumam jābūt ilgstošam, ja tas vispār ir iespējams, jo finansējuma trūkums mazina 
lauksaimnieku un zemes īpašnieku paļāvību un attur no ilgtermiņa pasākumu īstenošanas 
(piemēram, dzīvotņu atjaunošana). Ja ilgtermiņa finansējums nebūs pieejams, lauksaimnieki 
koncentrēsies uz pasākumiem, kurus var viegli mainīt, kā rezultātā dažos gadījumos tiks 
neatgriezeniski zaudēti pabalsti, kas varētu tikt iegūti shēmas īstenošanas gaitā. Tas 
samazinās valsts izdevumu ilgtermiņa ieguvumus. 

Ir svarīgi nodrošināt finansējumu ne tikai maksājumiem lauksaimniekiem, bet arī segt visas 
institucionālās piegādes un atbalsta izmaksas. Dažas no šīm izmaksām līdzfinansē ELFLA, 
piemēram, konsultāciju pakalpojumus, apmācības un prasmju apguvi (tostarp konsultantu 
un instruktoru apmācību), Natura 2000 un BV apsaimniekošanas plānu sagatavošanu, grupu 
koordinēšanu un Leader pieeju. Daudzos gadījumos līgumslēdzēji šos pakalpojumus sniedz 
valdībai, ieskaitot NVO un lauksaimnieku organizācijas (sīkāku informāciju skatīt 5. nodaļā).  

Piešķirot līdzekļus Natura 2000 atbalsta sniegšanai, ir svarīgi atzīt, ka iestāžu darījumu 
izmaksu slogs ir proporcionāli lielāks, ja ir iesaistīts liels skaits mazo lauksaimnieku un pirmo 
reizi ir iesaistīti gan lauksaimnieki, gan piegādes personāls. Piegādes personālam un jo īpaši 
maksājumu aģentūru darbiniekiem, kas ir atbildīgi par atbilstības nodrošināšanu, būs 
nepieciešama specializēta apmācība Natura 2000 apsaimniekošanas un lauksaimniecības 
sistēmās, un tie lems, vai lauksaimnieki ir izpildījuši savstarpējās atbilstības prasības un savus 
agrovides līgumus, un tāpēc tos var apmaksāt. 

Būtu jānodrošina arī finansējums, lai uzraudzītu apsaimniekošanas darbību ietekmi 
saimniecību līmenī. 

Integrētu padomu un informācijas sniegšana  

Konsultācijas un informācija būtu jāsniedz no lauksaimniekam uzticamiem avotiem (pretējā 
gadījumā to, iespējams, ignorēs), un vienmēr būtu jāiekļauj ieteikumi par dabas aizsardzību 
ar ieteikumiem, kā to var iekļaut lauksaimniecības sistēmā (skatīt 6.7. ielikumu). 
Konsultantiem ir arī būtiska nozīme kā saiknei starp pētniekiem un lauksaimniekiem, apzinot 
lauksaimnieku vajadzības, apkopojot praktisko pieredzi un pielietojot no pētniecības iegūtās 
zināšanas vietēja mēroga situācijās. Jānodrošina, lai konsultantiem būtu nepieciešamās 
tehniskās iespējas un zināšanas, jo īpaši attiecībā uz Natura 2000 lauksaimniecības zemēm. 
Konsultāciju pakalpojumus var sniegt arī vietējās organizācijas, piemēram, NVO un 
lauksaimnieku apvienības. KLP atbalsta pieejamība konsultāciju un informatīvajiem 
pakalpojumiem ir aprakstīta 5.6. sadaļā. Ir svarīgi arī izmantot iespējas, lai finansētu 
profesionālās izglītības un prasmju apmācības, seminārus un izaugsmes vadību, 
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demonstrējumus un saimniecību apmeklējumus, un īstermiņa lauku saimniecību pieredzes 
apmaiņu. Lauku saimniecību apmeklējumiem un lauksaimnieku savstarpējai apmaiņai ir īpaši 
svarīga nozīme, lai mudinātu tos pievienoties agrovides shēmām, lai palielinātu viņu 
motivāciju un veicinātu radošumu un jauninājumus apsaimniekošanas praksē attiecībā uz 
saglabāšanu (skatīt, piemēram, gadījumu pētījumus no Īrijas, Vācijas, Čehijas Republikas, 
Rumānijas, Austrijas un Nīderlandes, kur cita starpā ir izveidotas efektīvas konsultāciju 
sistēmas un regulāra saziņa ar lauksaimniekiem).  
 

6.7. izcēlums. Integrēti lauksaimniecības un aizsardzības padomi lauksaimniekiem  

Programma "Partnerbetrieb Naturschutz" Reinzemes-Pfalcas apgabalā, Vācijā 

Iniciatīva “Partnerbetrieb Naturschutz” lauksaimniekiem piedāvā integrētas lauksaimniecības un 
aizsardzības konsultācijas visai saimniecībai un uz dialogu balstītu plānošanu. Konsultatīvajās grupās 
ir iekļauti gan vides, gan agronomijas konsultanti. Lauksaimnieks un padomdevēja komanda veic 
dialogu un situācijas analīzi par visu lauku saimniecību un tās apkārtējo ainavu. Ir izstrādāts visas 
saimniecības aizsardzības plāns, tostarp lauksaimniecības aizsardzības potenciāla un lauku 
saimniecību īpašo aizsardzības mērķu analīze, izmantojot kartes un aerofotogrāfijas un zemes 
apzīmējumus, īpašu uzmanību pievēršot Natura 2000 dzīvotnēm un sugām un saglabāšanas mērķiem 
saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu. Pēc tam lauksaimnieks un padomdevēja grupa izstrādā un 
vienojas par lauku saimniecībai pielāgotu aizsardzības plānu. Darba grupa piedāvā pastāvīgu 
konsultatīvu pakalpojumu, novērtējumu un atgriezenisko saiti. Lauksaimnieks un komanda katru 
gadu kopīgi izmēra un novērtē rezultātus. Lauksaimnieki meklē atbildes, kas raksturīgas viņu 
saimniecībai, piemēram, kāda ietekme būs ekstensīvai ganību apsaimniekošanai uz piena ražošanu 
saimniecībā? Kāda jēga ir noteiktam apsaimniekošanas pasākumam? Kāda ir ietekme, kaut ko 
nedarot? Kādus vides resursus, dzīvotnes vai sugas es varu aizsargāt savā saimniecībā? Pārliecinošu 
atbilžu sniegšana ir galvenais elements, rastos uzticība ierosinātajiem aizsardzības pasākumiem. 

Avots: Vācijas gadījumu pētījums E pielikumā 

6.6.  Uzraudzība, novērtēšana un pārskatīšana 

Rekomendācijas:  

• Uzraudzīt, kā tiek veikti pasākumi saistībā ar katru attiecīgo Natura 2000 dzīvotni un 
sugu, pārbaudīt, vai tie atbilst mērķiem, un pārskatīt shēmas izstrādi un piegādi, ja 
mērķi netiek sasniegti. 

• Nodrošināt, ka datu vākšanas sistēmas jau no paša sākuma tiek iestrādātas shēmas 
piegādes procesos. 

• Nodrošināt pietiekamu jaudu, lai gan pārraudzītu, gan novērtētu rezultātus. 

• Norādīt vēlamos rezultātus vai “atskaites punktus” un definēt atbilstošas uzraudzības 
procedūras un rādītājus, ko lauksaimnieki var viegli piemērot un saprast. 

• Iesaistīt lauksaimniekus attiecīgo novērtējumu rezultātu un secinājumu uzraudzībā 
un paziņošanā tiem. 
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Efektīvas uzraudzības un novērtēšanas nodrošināšana 

Efektīva uzraudzība un novērtēšana ir būtiska, lai novērtētu pasākumu efektivitāti un 
lietderību mērķu sasniegšanā un ļautu laika gaitā pielāgot un pilnveidot shēmas un 
apsaimniekošanas praksi. 

Uzraudzība un novērtēšana jāveic dažādos līmeņos. Regulārai uzraudzībai jābūt katras 
Natura 2000 atbalsta programmas neatņemamai sastāvdaļai. Uzraudzībai vajadzētu ļaut 
novērtēt pasākumu ieviešanu un pārklājumu, iespējamās grūtības un ierobežojumus to 
īstenošanā, kā arī to ietekmi attiecībā uz izvirzītajiem aizsardzības mērķiem. Svarīgi ir arī 
iekļaut zinātnisko uzraudzību un pētījumu rezultātus apsaimniekošanas ieteikumu 
uzlabošanā (skatīt 6.9. izcēlumu un 4.3.sadaļu). 

Ir svarīgi izstrādāt uzraudzības shēmas, ko var piemērot arī lauku saimniecību līmenī, 
izmantojot piemērotus rādītājus, kurus var viegli pārbaudīt. Lauksaimnieku iesaistīšana to 
rezultātu regulārajā uzraudzībā, kas gūti, īstenojot vajadzīgos pasākumus, ir izrādījies ļoti 
efektīvs veids, kā uzlabot lauksaimnieku līdzdalību īstenošanā. Plašāka sabiedrības 
informēšana arī ir ļoti svarīga, lai radītu pozitīvu priekšstatu par mērķa sugām un dzīvotnēm 
un atzītu tos, kuri cenšas tos aizsargāt. 

Dalībvalstīm Natura 2000 regulāru uzraudzības ziņojumu rezultāti būtu jāintegrē 
finansēšanas mehānismos un attiecīgi jāpārorientē esošie politikas instrumenti. Tāpēc 
Natura 2000 monitoringa rezultāti ir jāintegrē lauksaimniecības politikas pasākumos, kuriem 
ir tieša ietekme uz galvenajām Natura 2000 lauksaimniecības zemes sugām un dzīvotnēm. 
Lai efektīvi īstenotu integrētu apvienoto pasākumu programmu, ir svarīgi izveidot kopēju 
datu informācijas sistēmu, kas apvienotu lauksaimniecības, botānikas, zooloģijas un zemes 
lietotāju datus par Natura 2000 teritorijām. 

LAP uzraudzība tiks noteikta, izmantojot rādītājus, kas jānosaka jaunā kopējā uzraudzības un 
novērtēšanas sistēmā (noteikta īstenošanas aktos vēlāk 2014. gadā). Tie jāpiemēro visās 
dalībvalstīs un ietver kopīgus konteksta rādītājus attiecībā uz Natura 2000 teritorijām, 
lauksaimniecības dzīvotņu aizsardzības statusu un BV lauksaimniecību. Dalībvalstis var 
ieviest arī papildu rādītājus, kas ir būtiski to valsts/reģionālajai situācijai. Papildus šīm 
formālajām novērtēšanas prasībām paātrināti iekšējās pārskatīšanas procesi, ko izveidojušas 
vadošās iestādes pirmajos divos shēmas darbības gados, var nodrošināt ļoti efektīvu veidu, 
kā identificēt un atrisināt problēmas, pirms tās var ietekmēt īstenošanu, vides efektivitāti vai 
lauksaimnieku attieksmi.  

Valsts vai reģionālā līmenī uzraudzības un novērtēšanas pasākumu galvenais mērķis ir 
nodrošināt sistēmu vadītājiem un politikas veidotājiem atgriezenisko saiti par to, kā darbojas 
Natura 2000 shēma un vai tā sasniedz tās mērķus. Tas faktiski ir daļa no “aktīva mācīšanās 
procesa”, kas ļauj vadošajai iestādei pārskatīt un pārskatīt esošās shēmas un pasākumus un 
uzlabot turpmāko shēmu un pasākumu izstrādi. Ja Natura 2000 apsaimniekošanas shēmas 
tiek ieviestas pirmo reizi, neliela apjoma izmēģinājumu pārbaude un novērtēšana var 
uzlabot to efektivitāti, pieņemšanu un īstenošanu. 
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6.8. izcēlums. Lauksaimnieki un pētnieki sadarbojas, lai optimizētu sugu aizsardzību  

Nīderlandē ir īstenota kāmjiem draudzīga apsaimniekošana, efektīvi sadarbojoties lauksaimniekiem 
un pētniekiem. Pētījumu rezultāti un elastīgi apsaimniekošanas noteikumi ļāva veikt adaptīvu 
apsaimniekošanu. Projekta laikā vadības konsultācijas tika būtiski mainītas, pateicoties plašākam 
ieskatam no kāmju uzraudzības pētījumiem, ko veica Alterras, Vāgeningena & Radbūda universitāte 
Nijmēgenā. Apsaimniekošanas elastība bija iespējama, jo projekts oficiāli bija eksperiments saskaņā 
ar ES noteikumiem, ļaujot iesaistītajām pusēm mainīt noteikumus un apsaimniekošanas 
priekšrakstus. Piemēram, ikgadējos līgumos tika noteikta 20 m gara patvēruma josla, tāpēc pētnieki 
katru gadu varēja vērsties pie lauksaimniekiem, kuriem bija optimāla vieta, kas būtu noderīga 
kāmjiem. 

Tiešas un pastāvīgas konsultācijas un individuāls atbalsts lauksaimniekiem arī ievērojami sekmēja 
projekta panākumus. Projekta laikā pētnieki informēja un palīdzēja lauksaimniekiem ar ražas 
apsaimniekošanu un citiem kāmju aspektiem, atbildot uz tādiem jautājumiem kā “Vai ir iespējams 
novākt ražu?” Vai “Es esmu atradis alu, kas man jādara?”. Kāmju koordinators veic uzraudzību, 
pārbauda, vai ir vajadzīgi jauni apsaimniekošanas līgumi, un pārbauda atbilstību kultūraugu 
apsaimniekošanas pasākumiem. 

Avots: Nīderlandes gadījumu pētījums E pielikumā 
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AKRONĪMU SARAKSTS 
AKRONĪMS PILNS NOSAUKUMS 
ADI Apgabals, kurā ir dabas ierobežojumi (kādreiz MLT) 
PS Pamatmaksājuma shēma 
KLP Kopējā lauksaimniecības politika 
CLC CORINE Zemes pārklājuma datubāze 
KMNP Kopējā Monitoringa un novērtēšanas programma 
ELFLA Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
ELGF Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds 
ENP Ekoloģiski nozīmīgā platība 
ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
ESF Eiropas Sociālais fonds 
ESI fondi Eiropas strukturālie un investīciju fondi 
AKS Agrārā konsultāciju sistēma 
LAS Labvēlīgs aizsardzības statuss 
LLVA Labi lauksaimniecības un vides apstākļi 
BVL Bioloģiski vērtīga lauksaimniecība 
IAKS Integrētā administrācijas un kontroles sistēma 
VRG Vietējā rīcības grupa (Leader ietvaros) 
MLA Mazāk labvēlīgs apgabals (šobrīd ADI) 
LIFE ES finanšu instruments videi 
ZIS Zemesgabalu identifikācijas sistēma 
ZIZIMM Zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība 
NVO Nevalstiskā organizācija 
PRP Prioritāras rīcības plāns 
ACN Produkts ar aizsargātu cilmes nosaukumu 
MEP Maksājumi ekosistēmu pakalpojumu shēmās 
LAP Lauku attīstības programma 
ĪADT Īpaši aizsargājama dabas teritorija 
VPS Vienotā platībmaksājuma shēma 
ĪADT Īpaši aizsargājamā dabas teritorija 
SVN Stratēģiskais vides novērtējums 
MVU Mazie un vidējie uzņēmumi 
OAP Obligātās apsaimniekošanas prasības 
ĪAT Īpaši aizsargājama teritorija 
VMS Vienreizējo maksājumu shēma 
LIZ Lauksaimniecībā izmantotā zeme 
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