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Vadlīnijas
Ar enerģētiku nesaistītu 
derīgo izrakteņu ieguve un 
Natura 2000 
Kopsavilkums

Vide



Par šo bukletu

Ieguves rūpniecība, kas nav saistīta ar enerģijas ražošanu 
(NEEI – Non-Energy Extractive Industry), nodrošina daudzas 
pamatizejvielas Eiropas apstrādes rūpniecības un būvniecības 
nozarēm. Tomēr atsevišķi NEEI plāni un projekti var nonākt 
pretrunā ar dabas aizsardzību un jo īpaši ar ES Dzīvotņu un Putnu 
direktīvām.

Šajā bukletā sniegts kopsavilkums vadlīnijām “Ar enerģētiku 
nesaistītu derīgo izrakteņu ieguve un Natura 2000”, kas 
izstrādātas, lai sniegtu norādījumus par to, kā vislabāk nodrošināt, 
lai NEEI attīstība būtu saderīga ar abu ES direktīvu nosacījumiem. 
Tās īpaši pievēršas procedūrām, kas jāievēro saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvas 6. pantu, un sniedz skaidrojumus par dažiem 
galvenajiem aspektiem šajā apstiprināšanas procesā, jo īpaši 
saistībā ar NEEI attīstību.

Rokasgrāmata paredzēta kompetentajām iestādēm un 
attīstītājiem, kā arī konsultantiem, Natura 2000 teritoriju 
apsaimniekotājiem un citiem praktiķiem, kas iesaistīti derīgo 
izrakteņu plānu vai NEEI projektu izstrādes, projektēšanas, 
ieviešanas vai apstiprināšanas procesā. Tā var interesēt arī NVO, 
starptautiskās organizācijas un sabiedrību kopumā.

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

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

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

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

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

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

ES atklāto datu portāls (http://data.europa.eu/euodp/lv) 
dod piekļuvi ES datu kopām. Datus var lejupielādēt un 
bez maksas izmantot kā komerciāliem, tā nekomerciāliem 
mērķiem.
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pieņēma Izejvielu iniciatīvu, kurā izklāstīti mērķtiecīgi pasākumi, 
lai nodrošinātu un uzlabotu piekļuvi izejvielām ES.

Izejvielu iniciatīvas pamatā ir trīs pīlāri: nodrošināt piekļuvi 
izejvielām starptautiskajos tirgos ar tādiem pašiem 
nosacījumiem, kādi attiecas uz citiem rūpniecības konkurentiem, 
noteikt pareizos pamatnosacījumus Eiropas Savienībā, lai 
veicinātu ilgtspējīgu piegādi no Eiropas avotiem, un palielināt 
vispārējo resursu efektivitāti un veicināt otrreizējo pārstrādi ar 
mērķi samazināt ES patēriņu.

Otrais pīlārs ir patiess izaicinājums, jo rūpniecība var darboties 
tikai tur, kur ir derīgie izrakteņi, un tāpēc nevar mēģināt darboties 
tikai tajās teritorijās, kur nebūtu konfliktu ar citiem zemes 
izmantošanas veidiem, sabiedrību vai aizsargājamām teritorijām, 
ainavu vai vizuālu nozīmi.

Vajadzība pēc piekļuves konkrētiem zemes gabaliem nozīmē, ka, 
lai gan zemes apjoms, kas nepieciešams ar enerģētiku nesaistītai 
derīgo izrakteņu ieguvei, absolūtā izteiksmē ir salīdzinoši neliels 
(mazāk nekā 1% no ES teritorijas), atsevišķi attīstības projekti 
tomēr var nonākt pretrunā ar konkurējošu zemes izmantojumu 
vai plašākām sabiedrības interesēm, vai arī tiem var būt 
nepieņemami liela ietekme uz vidi.

Ar enerģētiku nesaistītā ieguves rūpniecība Eiropas Savienībā

Eiropas NEEI sektors bieži ir sadalīts trīs galvenajās apakšnozarēs 
atkarībā no attiecīgo derīgo izrakteņu fizikālajām un ķīmiskajām 
īpašībām un jo īpaši no to izmantošanas pakārtotajā rūpniecībā, 
kuru ar tiem apgādā:
•	 “būvniecības” derīgie izrakteņi, parasti ietverot dažāda 
lieluma agregātus, piemēram, smiltis, granti un sasmalcinātus 
dažāda veida iežus (krīts, kaļķakmens, smilšakmens), dabiskus 
iežu materiālus (marmors, granīts), kā arī dažāda veida mālus, 
ģipsi un slānekli;
•	 “industriālie” derīgie izrakteņi, ietverot fizikālas izcelsmes 
derīgos izrakteņus (bentonīts, borāti, kalcija karbonāti, diatomīts) 
vai ķīmiskas izcelsmes derīgos izrakteņus (sāls, potašs, sērs); un 
•	 “metāliskie” derīgie izrakteņi, kas aptver plašu rūdu klāstu, 
no kurām pēc pārstrādes iegūst metālus vai metāliskas vielas, 
piemēram, alumīniju, hromu, varu, zeltu, litiju, mangānu.

Būvniecībai paredzēto derīgo izrakteņu un to agregātu ieguve ir 
lielākā NEEI apakšnozare Eiropas Savienībā vērtības un apjoma 
ziņā.

Uzticamas un netraucētas piekļuves nodrošināšana izejvielām 
kļūst par arvien svarīgāku ES ekonomiskās konkurētspējas 
faktoru. Ņemot to vērā, Eiropas Komisija 2008. gada novembrī 
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ES politikas satvars

Natura 2000 tīklā pašlaik ir vairāk nekā 27500 teritoriju, kas 
aptver aptuveni 18% ES platības, un vairāk nekā 9% apkārtējo 
jūru. Tā nav stingras aizsardzības rezervātu sistēma, kur tiek 
izslēgtas visas cilvēka darbības. Dabas aizsardzības direktīvas 
nodrošina vienotu tiesisko regulējumu visām ES valstīm, kurā 
tiek nodrošināts, ka cilvēka darbības, tostarp NEEI darbības, tiek 
veiktas tādā veidā, kas negatīvi neietekmē Natura 2000 teritoriju 
viengabalainību.

Dzīvotņu direktīvas 6. pantā ir noteikta procedūra, kas jāievēro, 
atļaujot plānus un projektus, kuriem varētu būt būtiska ietekme 
uz Natura 2000 teritoriju. Būtībā tā paredz, ka plānam vai 
projektam, kam varētu būt būtiska ietekme uz Natura 2000 
teritorijām, ir jāveic “pienācīgs novērtējums” (PN), lai sīki izpētītu 
šīs ietekmes un redzētu, kā tās saistītas ar teritorijas saglabāšanas 
mērķiem.

Tāpat kā visiem citiem zemes izmantotājiem, ar enerģētiku 
nesaistītajai derīgo izrakteņu ieguves industrijai jādarbojas 
ES vides tiesību aktu ietvaros, kas ietver Dzīvotņu un Putnu 
direktīvas. Eiropas Savienības Dzīvotņu un Putnu direktīvas ir ES 
bioloģiskās daudzveidības politikas stūrakmeņi. Tās dod iespēju 
visām dalībvalstīm sadarboties, lai aizsargātu un nodrošinātu 
Eiropas apdraudētāko un jutīgāko sugu un dzīvotņu veidu 
pastāvēšanu. 

Direktīvām ir divi galvenie mērķi: 
•	 tās pašas aizsargā sugas visā ES (ievērojot noteikumus par sugu 
aizsardzību); 
•	 tās saglabā noteiktus retus un apdraudētus dzīvotņu veidus vai 
galvenās dzīvotnes konkrētām retām un apdraudētām sugām, 
lai nodrošinātu to turpmāku izdzīvošanu (izmantojot teritorijas 
aizsardzības noteikumus, kā rezultātā tika izveidots Natura 2000 
tīkls).
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Uz NEEI plāniem un projektiem var attiekties arī Stratēģiskā 
vides novērtējuma (SVN) un Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) 
direktīvu noteikumi.

SVN direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai konkrētu plānu un 
programmu ietekme uz vidi tiktu noteikta, novērtēta un ņemta 
vērā to sagatavošanas laikā un pirms to pieņemšanas. Ja tas tiek 
darīts, tas parasti ļauj labāk noteikt turpmāko attīstību ārpus 
teritorijām, kurās iespējami konflikti ar dabas aizsardzību.

IVN direktīva darbojas individuālu publisko un privāto projektu 
līmenī. Attīstības saskaņojums projektiem, kuriem var būt būtiska 
ietekme uz vidi, būtu jāpiešķir tikai pēc tam, kad ir veikts IVN un 
ņemti vērā tā konstatējumi.

Starp SVN vai IVN procedūrām un pienācīgo novērtējumu ir 
daudz līdzību, tādēļ ir ieteicama to racionalizēšana. Tomēr ir 
arī dažas svarīgas atšķirības, tāpēc SVN vai IVN nevar aizstāt 
PN, jo neviena no procedūrām neaizvieto otru. Viena no 
galvenajām atšķirībām, izņemot to, ka PN īpaši pievēršas Natura 
2000 teritorijas saglabāšanas mērķiem, ir tā, cik saistošs ir PN 

rezultāts. Pretēji SVN un IVN, ja PN nevar pārliecināties, ka plāns 
vai projekts (tostarp visi nepieciešamie ietekmes mazināšanas 
pasākumi) negatīvi neietekmēs Natura 2000 teritorijas integritāti, 
iestāde tam nevar piekrist (ja vien nepastāv īpaši nosacījumi, t.i., 
nav mazāk kaitīgu alternatīvu risinājumu, tiek piesaukti sevišķi 
svarīgi iemesli, kā arī noteikti kompensācijas pasākumi). Savukārt 
SVN/IVN ir paredzēti, lai plānošanas iestādes pilnībā apzinātos 
ierosinātā plāna vai projekta ietekmi uz vidi, lai tos ņemtu vērā 
galīgajā lēmumā.

Citi ES vides tiesību akti un politikas virzieni, kas attiecas uz NEEI 
darbībām, ietver:
•	 direktīvu par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu 
(2006/21/EK);
•	 direktīvu par atbildību vides jomā (2004/35/EK);
•	 Ūdens pamatdirektīvu (2000/60/EK) un Gruntsūdeņu direktīvu 
(2006/118/EK);
•	 Jūras stratēģijas pamatdirektīvu (2008/56/EK);
•	 ES tematisko stratēģiju dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai;
•	 piesardzības principu.
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Ietekmes uz vidi veids un pakāpe dažādās vietās ievērojami 
atšķiras atkarībā no vairākiem faktoriem. Tāpēc tā jānosaka, 
izskatot katru gadījumu atsevišķi. 

Jāņem vērā arī kumulatīvā ietekme, jo tā var rasties, ja noteiktā 
teritorijā atrodas vairākas ieguves vietas vai ja ieguves darbību 
un citu attīstības veidu (piemēram, citas infrastruktūras vai 
rūpniecības attīstības) kopējās ietekmes rezultātā rodas vairākas 
ieguves vietas. Tāpēc pat tad, ja atsevišķu ieguves projektu nevar 
uzskatīt par tādu, kam ir nelabvēlīga ietekme uz Natura 2000 
teritoriju, projektu attīstītājiem tomēr ir jāņem vērā arī šī projekta 
iespējamā kumulatīvā ietekme apvienojumā ar citiem plāniem un 
projektiem šajā teritorijā.

Potenciālā ieguves darbību ietekme uz sugām un dzīvotņu 
veidiem, kas ir Kopienas interesēs, ietver:
•	 dzīvotņu izzušanu un degradāciju: NEEI sektora galvenā 
ietekme uz bioloģisko daudzveidību bieži rodas, likvidējot zemi 
un virszemes objektus derīgo izrakteņu ieguves laikā vai veidojot 

NEEI iespējamā ietekme uz dabu

Būtībā minerālu ieguve pastāvīgi negatīvi ietekmē zemi, kurā tā 
tiek veikta. Tomēr ir arvien vairāk piemēru par to, kā ieguves vieta 
visa aprites cikla laikā ir devusi vispārēju labumu bioloģiskajai 
daudzveidībai. Tas ir tāpēc, ka ekspluatācijas beigās arvien vairāk 
karjeru, šahtu un raktuvju tiek atjaunotas, domājot par bioloģisko 
daudzveidību. Ja tas notiek jau noplicinātā vidē, šādas atjaunotas 
teritorijas var būtiski veicināt bioloģisko daudzveidību, 
nodrošinot jaunas dzīvotnes savvaļas dzīvniekiem.

Novērtējot ieguves darbību iespējamo ietekmi uz dabu un 
savvaļas dabu, ir svarīgi paturēt prātā, ka šī ietekme var attiekties 
ne tikai uz pašu ieguves vietu, bet arī uz visiem saistītajiem 
infrastruktūras objektiem, piemēram, piekļuves ceļiem, 
konveijeriem, drupinātājiem, uzglabāšanas vietām, uzbērumiem, 
lagūnām un dīķiem utt. Tas attiecas arī uz visiem attīstīšanas 
priekšlikuma posmiem, sākot no teritorijas sākotnējās izpētes 
un faktiskās ekspluatācijas (tostarp objekta pārvietošanas/
paplašināšanas) līdz tās iespējamai slēgšanai un sanācijai.
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Stratēģiskās plānošanas svarīgums

Stratēģiskā līmeņa teritoriālā plānošana ir instruments, ko 
izmanto valsts iestādes, lai palīdzētu izveidot saskaņotu 
ilgtspējīgas attīstības politiku savā teritorijā. Tas ir viens no 
efektīvākajiem līdzekļiem iespējamo konfliktu identificēšanai 
un ietekmes uz dabu un savvaļas dzīvniekiem samazināšanai 
plānošanas procesa sākumā. Tas ne tikai veicina integrētāku, 
pārredzamāku un stabilāku nozares attīstības sistēmu, bet arī 
samazina atsevišķu projektu sarežģījumu vai kavējumu risku.

To vislabāk izdarīt, apspriežoties ar visām ieinteresētajām 
personām un interešu grupām, lai tiktu izpētītas stabilas 
alternatīvas.

NEEI nozarei ir nepieciešamas detalizētas derīgo izrakteņu kartes, 
lai noteiktu, kurās vietās atrodas konkrēti derīgo izrakteņu veidi, 
un vai tie no komerciālā viedokļa uzskatāmi vai nav uzskatāmi 
par izmantojamiem. Šo derīgo izrakteņu karšu pārklāšana 
ar Natura 2000 kartēm, kurās attēlota Natura 2000 teritoriju 
atrašanās vieta un robežas, var palīdzēt ātri noteikt teritorijas, 
kurās nav iespējamu konfliktu vai kur to ir maz, kā arī teritorijas, 
kurās pastāv lielāks risks. Detalizētu iespējamo konfliktu zonu 
izpēti var veikt vai nu pati nozare uz nākotni vērstās stratēģijas 
ietvaros, vai izmantojot valsts iestāžu derīgo izrakteņu plānu vai 
teritorijas attīstības/zemes izmantošanas plānus. Tālāk tos var 
pētīt ar SVN, IVN un PN palīdzību.

ar to saistītu infrastruktūru, piemēram, piekļuves ceļus, izgāztuves 
un nosēdbaseinus. Šī procesa laikā esošās dzīvotnes var tikt 
mainītas, bojātas, sadrumstalotas vai lokāli likvidētas;
•	 sugu traucējumus un pārvietošanos: NEEI ieguves process 
var arī radīt būtiskus traucējumus atsevišķiem augiem vai 
dzīvniekiem. Ietekme var būt īslaicīga vai pastāvīga, tieša vai 
netieša, konkrētajā vietā vai ārpus tās, un projekta cikla laikā tā 
var rasties dažādos brīžos. Dzīvniekiem var traucēt vairāki faktori, 
piemēram, troksnis, putekļi, piesārņojums, cilvēku klātbūtne, 
regulāra kustība (piemēram, preču pārvadāšana) utt. Tas var 
ietekmēt sugu spēju vairoties, baroties, atpūsties vai izklīst un 
migrēt.

Ieguves darbību ietekmi uz bioloģisko daudzveidību var izraisīt 
vairāki faktori, tostarp:
•	 atbrīvošana no zemes: bieži tiek noņemta virskārta, lai 
piekļūtu derīgajiem izrakteņiem un atbrīvotu vietu visām 
saistītajām infrastruktūrām, tostarp krautnēm vai izgāztuvei, 
nosēdbaseiniem un fiziskām struktūrām, piemēram, transportieru 
jostām, pārstrādes rūpnīcām utt.;
•	 hidrauliskie traucējumi (hidroloģisko/hidroģeoloģisko 
apstākļu maiņa): ja ir nepieciešama rūdas vai jebkuras citas 
ieguves vietas atūdeņošana, ieguves darbības var potenciāli 
pārveidot hidroloģiskos apstākļus ieguves apgabalos un to 
apkārtnē, kā rezultātā notiek noteces sistēmas izmaiņas, ko izraisa 
īslaicīgs virszemes noteces, infiltrācijas u.c. disbalanss. Šādos 
gadījumos tas var radīt ietekmi uz tuvējiem vai tāliem avotiem un 
mitrājiem gan kvantitātes, gan kvalitātes ziņā;
•	 izmaiņas ūdens kvalitātē: daži derīgo izrakteņu ieguves un 
ražošanas procesi var radīt piesārņojumu, kā arī izraisīt citas 
izmaiņas ūdens kvalitātē, kas var vai nu tieši ietekmēt teritorijā 
esošās ūdens dzīvotnes un sugas un/vai netieši ietekmēt citas 
vietas, kuras ir jutīgas pret šāda veida pārmaiņām;
•	 dzīvotņu izmaiņas, kas var veicināt invazīvu sugu kolonizāciju: 
ekoloģiskās izmaiņas, ko izraisa raktuves un karjeri, var veicināt to 
sugu kolonizāciju, no kurām dažas var kļūt invazīvas;
•	 citi faktori ietver troksni un vibrācijas, ar kustību saistītus 
traucējumus un putekļus.
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•	 nodrošināt mehānismu, lai ārkārtas apstākļos apstiprinātu 
plānus vai projektus, par kuriem nav iespējams pārliecināties, ka 
tie negatīvi neietekmēs Natura 2000 teritoriju pat pēc ietekmes 
mazināšanas pasākumu ieviešanas, ja šie plāni vai projekti, 
kuriem nav alternatīvu risinājumu, tiek uzskatīti par sevišķi 
svarīgiem sabiedrības interesēs.

Plāns vai projekts jāapstiprina kompetentajām valsts iestādēm, 
ņemot vērā PN secinājumus. Ja ir pamatotas zinātniskas šaubas 
par to, ka nav negatīvas ietekmes uz teritorijas viengabalainību 
saistībā ar konkrēto plānu vai projektu, kompetentajai 
iestādei būs jāatsaka atļauja un/vai jāievieš turpmāki ietekmes 
mazināšanas pasākumi, lai novērstu šaubas.

Pienācīgā novērtējuma veikšana

Gan plānus (piemēram, derīgo izrakteņu plānus), gan atsevišķus 
projektus var pakļaut pienācīgajam novērtējumam saskaņā ar 
Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu.

Pienācīgajā novērtējumā būtu jāņem vērā ietekme uz Natura 
2000 teritoriju viengabalainību derīgo izrakteņu plānošanas/
ieguves projektā atsevišķi un kopā ar citiem plāniem vai 
projektiem. Šī procedūra ir paredzēta, lai: 
•	 pilnībā novērtētu to plānu vai projektu ietekmi, kuriem varētu 
būt būtiska ietekme uz Natura 2000 teritoriju;
•	 pārbaudītu, vai var izslēgt negatīvu ietekmi uz teritorijas 
viengabalainību. Ja tā nav, plānu vai projektu var apstiprināt 
tikai tad, ja var ieviest ietekmes mazināšanas pasākumus vai 
plānošanas nosacījumus, kas novērš vai līdz minimumam 
samazina nelabvēlīgo ietekmi uz teritoriju;
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Sanācija un kompensēšana

NEEI veic nozīmīgus pasākumus, lai ne tikai samazinātu ietekmi, 
bet arī veicinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, jo īpaši 
atjaunojot ieguves vietas un īstenojot bioloģiskās daudzveidības 
kompensēšanu.

Sanācija ir nolaistas zemes pārveidošana par izmantojamu 
zemi, un tā var ietvert gan inženiertehniskos, gan ekoloģiskos 
risinājumus. Sanācijas plāns parasti ir NEEI projekta sastāvdaļa un 
daļa no atļaujas nosacījumiem; ja to pareizi plāno un īsteno, tas 
var palīdzēt mazināt nelabvēlīgo ietekmi.

Lai izpildītu ietekmes mazināšanas pasākuma prasības saskaņā ar 
6. panta 3. punktu, galvenais sanācijas kritērijs ir vienmēr pierādīt, 
ka tiek saglabāta objekta viengabalainība, it īpaši:
•	 sanācijas pasākumam jāpievēršas negatīvi ietekmētajām 
dzīvotnēm un/vai sugām (t.i., viena un tā paša dzīvotnes tipa/
sugas atjaunošanai);
•	 sanācijas pasākumam jābūt vērstam uz skarto teritoriju;
•	 sanācijas rezultātā ievērojami jāsamazinās negatīvās ietekmes 
ilgumam, apjomam un intensitātei. Šis samazinājums jāpanāk īsā 
termiņā ieguves laikā.

Bioloģiskās daudzveidības kompensēšana ir prakse, ko 
NEEI bieži izmanto, lai kompensētu nenovēršamo ietekmi uz 
bioloģisko daudzveidību, ko rada industrijas darbība. Tā var 
ietvert dzīvotņu izveidi, atjaunošanu vai uzlabošanu, kā arī 
līdzvērtīgas dzīvotnes teritorijas iegādi ilgtermiņa aizsardzībai. 
Dažos gadījumos var veikt sugu vai augu kopienu pārvietošanu. 
Ja ir izpildīti visi 6. panta 4. punktā noteiktie nosacījumi, 
kompensācijas pasākumi varētu piedāvāt iespēju nodrošināt 
atlīdzību minētā panta izpratnē.

Ja, pamatojoties uz PN, nevar pārliecināties, ka plāns vai projekts 
negatīvi neietekmēs attiecīgās teritorijas viengabalainību, tad 
jebkuriem turpmākiem lēmumiem, kas pieņemti, lai turpinātu 
ierosināto projektu, piemēro Dzīvotņu direktīvas 6. panta 
4. punktu un izstrādā nosacījumu kopumu, kas jāizpilda, lai 
kompetentā iestāde to varētu apstiprināt. Tas attiecas uz jebkuru, 
kas vēlas izmantot 6. panta 4. punktu, lai kā priekšnoteikumu 
pierādītu, ka nosacījumi ir izpildīti. Tie ir šādi:
•	 apstiprinājumam izvirzītā alternatīva ir vismazāk kaitīgā Natura 
2000 teritorijas viengabalainībai attiecībā uz tās atbilstošajām 
interesēm, un nav citu iespējamu alternatīvu, kas negatīvi 
neietekmētu Natura 2000 teritorijas integritāti;
•	 pastāv būtiski iemesli, kuru dēļ ir sevišķi svarīgas sabiedrības 
intereses attiecībā uz cilvēku veselību un sabiedrības drošību 
vai sevišķi labvēlīga ietekme uz vidi, vai citu svarīgu iemeslu dēļ, 
ja pirms plāna vai projekta apstiprināšanas ir sniegts Komisijas 
atzinums;
•	 ir pieņemti visi nepieciešamie kompensācijas pasākumi, lai 
nodrošinātu Natura 2000 vispārējās vienotības aizsardzību. 

Kompensācijas pasākumiem vajadzētu:
•	 veicināt dabisko dzīvotņu un Kopienas nozīmes sugu 
saglabāšanu attiecīgajā bioģeogrāfiskajā reģionā vai tajā pašā 
apgabalā, putnu sugu migrācijas maršrutu vai ziemošanas 
teritoriju (t.i., saskaņā ar Putnu direktīvu izraudzīto teritoriju 
gadījumā) attiecīgajā dalībvalstī;
•	 pielīdzināmās proporcijās pievērsties Kopienas nozīmes 
dzīvotnēm un sugām, kas ir negatīvi ietekmētas;
•	 nodrošināt funkcijas, kas ir salīdzināmas ar tām, kas pamatoja 
sākotnējās vietas izvēli, jo īpaši attiecībā uz atbilstošu ģeogrāfisko 
izvietojumu.
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NEEI Natura 2000 jūras teritorijās

Derīgo izrakteņu ieguve jūras teritorijās kļūst arvien svarīgāka. 
Smilts un grants veido lielāko no jūras bagarēto iežu daļu, bet ir 
arī citi ieži, piemēram, biogēnie ieži un metālu saturoši izrakteņi.

Jūras teritoriālā plānošana ir galvenais instruments, lai optimizētu 
jūras teritorijas izmantošanu ekonomiskās attīstības un jūras 
vides labā. Izmantojot zonētu pieeju, var nodrošināt iespēju 
stratēģiskā veidā ieviest jūras dzīlēs esošo izrakteņu ieguvi 
daudzfunkcionālā vidē, nosakot teritorijas, kurās bagarēšana 
varētu būt piemērotāka vai pieņemamāka.

Derīgo izrakteņu ieguve var potenciāli ietekmēt jūras vidi, 
piemēram, bentosa atdalīšana, ūdens duļķainuma palielināšanās, 
nogulumu sastāva izmaiņas, hidrodinamikas/nogulumu 
transportēšanas izmaiņas utt. Ietekmes nozīmīgums un apjoms 
būs atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp no ieguves teritorijas 
atrašanās vietas, virsmas un pamatā esošo nogulumu īpašībām, 
piekrastes procesiem, ieguves plāna, metodes, ātruma, apjoma 
un intensitātes, kā arī no Natura 2000 teritorijā esošo dzīvotņu un 
sugu jutīguma.

Būtiskākā bagarēšanas ietekme ir jūras gultnes līmeņa 
pazemināšanās un jūras gultnes nogulumu likvidēšana, kas 
izraisa jūras gultnes topogrāfijas, nogulumu sastāva un struktūras 
īslaicīgu pārveidošanu, kas savukārt iznīcina dziļūdens dzīvos 
organismus. Pētījumos ziņots par 30 –80% sugu daudzveidības, 
populācijas blīvuma un bentosa bezmugurkaulnieku biomasas 
zudumiem bagarētās teritorijās atkarībā no bagarēšanas 
intensitātes visā teritorijā. Šie zudumi nav strikti ierobežoti 
bagarētajā teritorijā, jo bagarēšanas darbību radītā ietekme var 
ievērojami pārsniegt apstrādāto teritoriju. Tāpēc dažreiz derīgo 
izrakteņu ieguve ārpus Natura 2000 teritorijām var tās netieši 
ietekmēt.

Dažas sugas var būt īpaši jutīgas, ja derīgo izrakteņu ieguve 
sakrīt ar teritorijām, kurās tās ir audzētas vai nārsto. Galvenais 
smilšu mākoņu nogulsnēšanas risks ir zivju ikru iznīcināšana 
nārsta vietās, piemēram, siļķēm un smilšu zušiem. Ir jāņem vērā 
arī dziļūdens biocenozes stāvokļa pasliktināšanās sekas saistībā 
ar pārtikas ķēdēm, kas ir ļoti svarīgas aizsargājamām sugām. 
Piemēram, smilšu zuši ir galvenais jūras barošanās tīkla faktors, 
un tiem ir īpaša nozīme attiecībā uz jūras putniem un jūras 
zīdītājiem.
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Ietekmes mazināšanas pasākumu 
piemēri jūras derīgo izrakteņu ieguvē
Bagarēšanas intensitātes periods ir ierobežots līdz noteiktam 
stundu skaitam uz virsmas vienību (ha).

Lai aizsargātu putnu sugas, kas ir jutīgas pret traucējumiem, 
noteiktos gada mēnešos netiek veiktas nekādas bagarēšanas 
darbības.

Jūras zīdītāju, kuri ir ārkārtīgi jutīgi pret traucējumiem, 
vairošanās un audzēšanas laikā netiek veikti bagarēšanas 
pasākumi.

Ap īpaši jutīgām teritorijām tiek izveidotas pietiekami lielas 
buferzonas, kurās nenotiek nekāda darbība.

Lai līdz minimumam samazinātu bagarēto jūras gultnes 
teritoriju un līdz ar to arī ietekmi uz vidi, darba teritorijas 
ir salīdzinoši nelielas. Katrā pieļautajā gadījumā ir atļauts 
ierobežots darba zonu skaits. Jaunu zonu var atvērt tikai 
tad, kad ir pabeigta iepriekšējā. Lai nodrošinātu optimālu 
dabiskās reģenerācijas vidi, atgriešanās iepriekš bagarētajās 
teritorijās nav atļauta.

Nogulumu bagarēšanas dziļums ir ierobežots.

Bagarētājs novada pārpalikumu jūrā zem kuģa apakšējās 
daļas, lai samazinātu smilšu mākoni.

Galvenie ieteikumi
Atbalstīt vispārēju efektīvu un iedarbīgu NEEI darbību 
novērtēšanas un īstenošanas procesu:

monitoringa plāna izveide, lai pārbaudītu profilakses, 
mazināšanas un, ja nepieciešams, kompensācijas pasākumu 
efektivitāti;

kompetento iestāžu un priekšlikuma iesniedzēju sadarbība, 
lai apspriestu ierobežojumus un rastu vispiemērotākos 
risinājumus katrā gadījumā atsevišķi;

savlaicīga un regulāra apspriešanās starp kompetentajām 
iestādēm, projektu izstrādātājiem un attiecīgajām 
ieinteresētajām personām.

spēkā esošo noteikumu par sugu aizsardzību izskatīšana 
saskaņā ar Putnu direktīvu un Dzīvotņu direktīvu.



12

Situācijas analīze
Karjerā ierīkots SPA

SPA Dubnické štrkovisko atrodas teritorijā, kur Vas upē (Slovākijā) 
tika veikti industriālie grants izrakumi. Pateicoties nepilnīgiem 
izrakumiem (t.i., atstājot nelielas salas), tika izveidota dabiska 
vieta. Tiklīdz derīgo izrakteņu ieguve tika apturēta, radās ātra 
dabiskā pēctecība, kas noveda pie augstas kvalitātes teritorijas 
izveides savvaļas putniem. Slovākijā šī teritorija (apm. 60 
ha) ir viena no trim labākajām ligzdošanas dzīvotnēm Putnu 
direktīvas sugai Sterna hirundo, kas atkarīga no regulārām 
rūpēm par dabisko sukcesiju, ko šajā gadījumā veic gan valsts, 
gan nevalstiskās organizācijas. Teritorijā atrodamas vēl sešas 
ligzdojošās putnu sugas, tostarp Ixobrychus minutus un Porzana 
porzana.

Senie karjeri tiek izmantoti arī migrējošajām sugām un 
ziemošanai. Teritorija saglabā savu ekoloģisko raksturu, 
neskatoties uz to, ka tā ir daļa no teritorijas, kurā atļauta derīgo 
izrakteņu ieguve, un atrodas cilvēku būtiski pārveidotā teritorijā 
tuvu pilsētai un lielceļam.

Vides ministrija, Slovākija, 2008. gads.

Labā prakse jūras bagarēšanā

Jūras iežiem ir svarīga nozīme augstas kvalitātes izejvielu 
nodrošināšanā gan Apvienotās Karalistes būvniecības 
nozarei, gan krasta aizsardzībai. Bagarēšanas teritorijas pēc 
plaša ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) un apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām ir licencētas valsts īpašumos, ko 
kādreiz reglamentēja kopienas un vietējās pašvaldības (CLG 
– Communities and Local Government) un Vides aizsardzības, 
pārtikas jautājumu un reģionālo lietu departaments (Defra), bet 
tagad – Jūrniecības un zivsaimniecības aģentūra (MFA), kas ir 
Defra izpildaģentūra.

Valdība 2002. gadā nodrošināja papildu finansējuma avotu, 
uzliekot nodevu par primārajiem derīgajiem izrakteņiem gan no 
sauszemes resursiem, gan no jūras avotiem. Derīgo izrakteņu 
nodevu ilgtspējas fondam (ALSF – Aggregate Levy Sustainability 
Fund) ir četri galvenie mērķi:
•	 samazināt pieprasījumu pēc primārajiem derīgajiem 
izrakteņiem;
•	 veicināt videi draudzīgu derīgo izrakteņu ieguvi un transportu;
•	 risināt iepriekš veiktās derīgo izrakteņu ieguves ietekmi uz vidi;
•	 kompensēt vietējām kopienām ietekmi no derīgo izrakteņu 
ieguves.

Jūras dzīļu ieguve: palīgs labas prakses noteikšanā. Konferences 
raksts: 2006. gada septembris. Redaktori: Newell un Garner. 
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Pamatnostādnes par derīgo izrakteņu plānošanu 
Anglijā

Derīgo izrakteņu politikas ziņojumā ir izklāstīta nacionālā derīgo 
izrakteņu plānošanas politika Anglijā. Īpaši mērķi paredzēti 
dažāda veida materiāliem (agregātiem, ķieģeļu māliem, 
dabiskajam būvniecības un jumta seguma akmenim, naftai un 
dabasgāzei).

Ja tiek ierosināta derīgo izrakteņu izstrāde Natura 2000 
teritorijā vai blakus vai ja tā var būtiski ietekmēt Natura 2000 
teritoriju, ir jāņem vērā konkrēti plānošanas politikas ziņojumi 
un pamatnostādnes. Tajos ir izklāstīti skaidri noteikumi 
un nosacījumi plānotajai darbību attīstībai. Tiek noteiktas 
plānošanas iestādes, projekta attīstītāja un izpildaģentūras 
Natural England lomas un pienākumi.

Šajās pamatnostādnēs ir ietverts PN saturs, sabiedriskās 
apspriešanas iespējas, alternatīvu risinājumu novērtējums, īpaši 
svarīgu sabiedrības interešu apsvērumu un kompensācijas 
pasākumu īstenošanas nosacījumu ievērošana.

Valsts plānošanas politikā ir izklāstīts, kā individuālām derīgo 
izrakteņu plānošanas iestādēm (MPA) būtu jāveic sava derīgo 
izrakteņu plānošana. Katra MPA izstrādā Minerālās attīstības 
sistēmu (MDF), kurai būtu:
•	 jānorāda bioloģiskajai daudzveidībai svarīgo teritoriju 
atrašanās vieta, pēc hierarhijas nošķirot starptautiskās, valsts, 
reģionālās un vietējās teritorijas; un
•	 jānosaka visas teritorijas vai teritorijas jaunu prioritāro 
dzīvotņu atjaunošanai vai izveidei, kas veicina reģionālo mērķu 
sasniegšanu.

http://www.communities.gov.uk/publications/
planningandbuilding/mineralspolicystatement5

Ietekmes mazināšanas pasākumi attiecībā uz 
lidvāverēm

Somijas dienvidrietumos tika projektēta un dota atļauja 
zelta raktuvēm, ieskaitot gan atklātas, gan pazemes raktuves. 
Saskaņā ar dabas pētījumu, kas veikts papildus ietekmes uz 
vidi novērtējumam, šajā teritorijā dzīvo 1 - 3 lidvāveru tēviņi 
(Pteromys volans) un trīs sugas mātītes, kas ir nozīmīgākie zīdītāji 
teritorijā, kura aizsargāta saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu. Katra 
teritorija tika sīki izpētīta, apsverot arī iespējamo saistību starp 
tām un ar citiem lidvāveru areāliem ārpus ieguves vietas. Tuvākā 
Natura 2000 teritorija atradās 5 km attālumā no raktuvēm.

Pieteikuma iesniedzējs pēc apspriešanās ar reģionālajām vides 
iestādēm papildināja savu pieteikumu attiecībā uz lidvāveru 
aizsardzību un atļaujas nosacījumos cita starpā iekļāva šādus 
nosacījumus:
•	 Atklāto raktuvju mala var stiepties ne vairāk kā 40 m attālumā 
no tuvākā ligzdošanas koka. Starp ligzdošanas koku un bedri 
kokus nedrīkst izcirst, izņemot 5 metru laukumu starp bedres 
malu un koku, kur var atļaut izciršanu raktuvju drošības 
apsvērumu dēļ. Tādējādi tiktu saglabāta 40 m plata meža josla 
starp ligzdošanas koku pirmajā teritorijā un atklāto raktuvju malu.
•	 Lidvāveru teritorijās kokus, kas nepieciešami, lai vairotos un 
barotos, teritorijā neiznīcina, un apkārt migas kokiem teritorijās 
saglabā pietiekami daudz koku, kur rast patvērumu. Lidvāveru 
pārvietošanās maršrutā raktuvju teritorijā atstāj koku koridorus.

Euromines (Polar Mining Oy, Vammala, Finland).



Papildinformācija
Šī publikācija ir kopsavilkums Eiropas Komisijas vadlīnijām 
“Ar enerģētiku nesaistītu derīgo izrakteņu ieguve un Natura 
2000”: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm 

Komisija ir izstrādājusi vadlīnijas, lai palīdzētu izprast un piemērot 
pienācīgā novērtējuma procedūru. Tās ir pieejamas Komisijas 
Natura 2000 tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Natura 2000 teritoriju pārvaldība: Direktīvas 92/43/EEK par 
dabiskajām dzīvotnēm 6. panta uzdevumi   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_lv.pdf

Dzīvotņu direktīva: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/
TXT/?uri=CELEX:31992L0043

Putnu direktīva: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/
TXT/?uri=CELEX:32009L0147

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

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