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1. IZVĒRTĒŠANA UN PIENĀCĪGS NOVĒRTĒJUMS: PIEEJAS, METODES, DALĪBVALSTU PIEMĒRI 

1.1. Informācija un praktiski instrumenti, kas atvieglo izvērtēšanu un pienācīgus 

novērtējumus (PN) 

Vācija. Federālās dabas aizsardzības aģentūras (BfN) datubāze un informācijas sistēma 

pienācīgu novērtējumu vajadzībām 

Nepieciešamā informācija par gandrīz visu projektu veidu un plānu iespējamo negatīvo 
ietekmi ir sniegta Federālās dabas aizsardzības aģentūras informācijas sistēmā FFH-VP-Info. 
Turklāt FFH-VP-Info ietverta vērienīga datubāze par iespējamu ietekmi un sekām attiecībā uz 
konkrētiem dzīvotņu veidiem un sugām, ko var izmantot izvērtēšanai un pienācīgiem 
novērtējumiem. http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp 

I. FFH-VP-Info mērķi un funkcijas 

FFH-VP-Info galvenais mērķis ir darboties kā centrālai platformai, kas sniedz informāciju par 
ietekmes faktoriem, kuri jāņem vērā plānu vai projektu izvērtēšanā (1. posms) un pienācīgos 
novērtējumos (2. posms), kā arī sniegt informāciju par iespējamām ietekmes sekām attiecībā 
uz noteiktām dzīvotnēm un sugām saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu un Putnu direktīvu. 

Ar piekļuves veidu Nr. 1 (projekta veidi, plāni, ietekmes faktori) paredzēts atbalstīt pieteikuma 
iesniedzējus un projektu izstrādātājus, sniedzot ātru pārskatu par visiem ietekmes faktoriem, 
kas viņiem jāņem vērā. 

Piekļuves veids Nr. 2 (dzīvotnes, sugas) ļauj padziļināti izpētīt konkrētas ietekmes faktora 
sekas attiecībā uz dzīvotnēm vai sugām, kas var radīt bažas projektā. 

Papildu informācija ietver glosāriju, citēto literatūru, datus par mobilitāti un sugu dzīves 
areālu. 

Kopumā FFH-VP-Info mērķis ir sniegt labākās zinātniskās atziņas, atvieglot ekspertu 
novērtējumus un kontroli, ko veic atļauju piešķiršanas iestādes. Lai gan tiesiskās drošības 
garantēšanai ir svarīgs novērtējumu pilnīgums un precizitāte, izmantoto laiku, finanšu un 
personīgo pūļu apjomu abās pusēs var uzturēt saprātīgā līmenī, nodrošinot ērtu piekļuvi 
attiecīgajai informācijai. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel (ievads par FFH-VP-Info) 

II. Projektu veidu un plānu, kā arī to iespējamo seku izvērtēšanas rīks 

Izvērtēšanas rīks sniedz datus par aptuveni 140 projektu veidiem, kas sadalīti 19 grupās. Tas 
ietver iespējamās nozīmes aplēsi attiecībā uz 36 dažādiem ietekmes faktoriem. Nozīmi 
apzīmē ar cipariem: 

0 = parasti nav nozīmes (var būt izņēmumi); 

1 = var būt nozīme; 

2 = parasti / vispārīgi ir nozīme. 

Katram projekta veidam ir pieejams kontrolsaraksts un ziņojums ar īsiem individuāliem 
paskaidrojumiem par ietekmes faktoru nozīmes vērtējumiem. Katrai ietekmes faktora 
skaidrojošajai lapai ir pievienota īsa definīcija un sīki izklāstīti apraksti par attiecīgā faktora 
iespējamām sekām (skatīt zemāk). 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen (ievads par projektiem) 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start (projektu datubāze) 

 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start
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III. Dabisko dzīvotņu un Putnu direktīvā minēto dzīvotņu un sugu datubāze un datu lapas 

Tās ir informācijas sistēmas pamats. Tās sniedz sīki izklāstītu informāciju par jutīgumu un 
ietekmes faktoru iespējamām sekām attiecībā uz gandrīz visām Vācijā sastopamām 

 dzīvotnēm, kas minētas Dzīvotņu direktīvas I pielikumā => http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Lrt.jsp; 

 sugām, kas minētas Dzīvotņu direktīvas II pielikumā => http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Art.jsp;  

 putnu sugām, kas minētas Putnu direktīvas I pielikumā un 4. panta 2. punktā => 
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp.  

Kad priekšmets ir izvēlēts, tabulā tiek parādīta dažādu ietekmes faktoru nozīme attiecībā uz 
konkrētu dzīvotni vai sugām. Atkarībā no atlasītā temata/sekām tiek sniegta papildu 
informācija, kas sadalīta piecās kategorijās:  

1. jutīgums / iespējamās sekas (labākās zinātniskās atziņas par dzīvotņu un sugu jutīgumu 
un par iespējamām visu 36 ietekmes faktoru sekām); 

2. atjaunošanās spēja (informācija par dabisko pašatjaunošanos); 

3. ieviestās ietekmes novērtēšanas metodes (norādes, atsauces un piezīmes par 
parametriem, kritērijiem vai metodēm ietekmes un seku prognozēšanai); 

4. būtiskuma robežvērtības un informācija izvērtēšanas vajadzībām (piemēram, 
orientējošas vērtības, attiecīgo seku robežvērtības); 

5. nozīmīguma robežvērtības un ieteikumi par pienācīgu novērtējumu (piemēram, 
orientējošas vērtības, būtisku kaitīgo seku robežvērtības). 

Turpinot atlasīt ietekmes faktora sekas, tiek atvērta viena vai vairākas lapas, lai parādītu 
datubāzē esošo zinātnisko atzinumu, ekspertu zināšanu un aplēšu fragmentus. Ir iespējams 
izlasīt vai izdrukāt selektīvus vai visaptverošus šo datu pārskatus. 

Nozīmīguma vērtējumu pamatā ir izvērtēti un iegūti zinātniski avoti. Ja šādi avoti nav pieejami, 
vērtējumi ir orientējoši ieteikumi, salīdzināmi ar projektu veidu nozīmīguma vērtējumiem.  

Izmantotie avoti ir atzīmēti, ņemot vērā to zinātnisko kvalitāti un/vai specifiku. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraumarten (ievads par 
dzīvotnēm/sugām) 

IV. 36 ietekmes faktoru definīcija un apraksts  

Zināšanu bāze par 36 ietekmes faktoriem, kas sadalīti 9 grupās, ar konkrētām definīcijām un 
sīki izklāstītu aprakstu par iespējamām sekām attiecībā uz dzīvotnēm un sugām. Šie ietekmes 
faktori ir kopēja saikne starp projektiem un dzīvotnēm/sugām. Tos var arī lasīt vai izdrukāt 
ziņojumu veidā. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren (ievads par ietekmes 
faktoriem) 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp (ietekmes faktoru datubāze) 

V. Papildu informācija 

Līdz šim papildu informācija ir bijusi sistēmā citētās literatūras bibliogrāfija, glosārijs un saites, 
kas satur, piemēram, Vācijas Natura 2000 teritoriju tīmekļa kartēšanas sistēmu. Nākotnē 
sistēma varētu būt platforma, kurā sniegt papildu informāciju par ietekmes un seku 
novērtēšanu, ciktāl tas ir atbilstoši federālā līmenī. 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraum_arten
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp
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Īrija. PN GeoTool. Informācija izvērtēšanas un pienācīgam novērtējuma vajadzībām  

PN GeoTool lietojumprogramma atvieglo datu vākšanas procesu, veicot izvērtēšanu (1. posms) 
un pienācīgu novērtējumu (2. posms). Vides aizsardzības aģentūra (EPA) un Nacionālo parku un 
savvaļas dienests (NPWS) ir strādājuši kopā, lai izstrādātu PN GeoTool. Lietojumprogrammā tiek 
izmantoti dati tieši no NPWS sniegta tīmekļa pakalpojuma. Dati tiek regulāri atjaunināti, un 
novērtējumu pamatā ir jaunākā pieejamā informācija. 

PN GeoTool ļauj lietotājam atlasīt punktu kartē un pēc tam meklēt ĪADT un ĪAT noteiktā attālumā 
/ uz augšu/leju no minētā punkta. Lietotāja izvēlētais attālums ir atkarīgs no plāna vai projekta 
iespējamās ietekmes uz vidi apmēra.  

Savāktā informācija par katru Natura 2000 teritoriju, kas atrodas atlasītajā attālumā, ietver: 

1. teritorijas veidu, piemēram, ĪADT vai ĪAT; 

2. teritorijas unikālo kodu; 

3. teritorijas nosaukumu; 

4. teritorijas attālumu no lietotāja atlasītā sākumpunkta; 

5. lietotāja izvēlēto meklēšanas virzienu; 

6. katras teritorijas atbilstošo interešu sarakstu; 

7. url saiti uz katras teritorijas aizsardzības mērķiem. 

Saite uz PN GeoTool: https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool. 

Papildu informācija par konkrētām Natura 2000 teritorijām ir pieejama NPWS tīmekļa vietnē: 
http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp un arī 
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default. 

 

Nīderlande. Rīki un norādījumi pienācīgam novērtējumam 

Nīderlandē ir pieejams1 “maršruta plānotājs aizsargājamās dabas izskatīšanai vides atļaujās”, kas 
palīdz veikt visas vajadzīgās procesa darbības. Šis maršruta plānotājs ir paredzēts vides atļaujas 
pieteikuma iesniedzējam, ja nepieciešama dabas pārbaude. Tas ir paredzēts arī kompetentajai 
iestādei, kas iesaistīta vides atļaujas pieteikuma apstrādē, proti, pašvaldībai un provincei. Šajā 
maršruta plānotājā ir aprakstītas procedūras darbības, kas jāveic, ja aizsargājamo sugu vai 
aizsargājamo Natura 2000 teritoriju novērtējums ir vides atļaujas saņemšanas procedūras daļa. 
Maršruta plānotājs palīdz pieteikuma iesniedzējiem un speciālistiem atbildēt uz tādiem 
jautājumiem kā “Kā es varu zināt, vai dabas novērtējums ir vajadzīgs?”, “Kurā posmā vajadzētu 
būt pieejamiem ekoloģiskajiem datiem?” un “Cik ilga ir procedūra?”. 

Ir arī tāds rīks, kas paredzēts, lai prognozētu iespējamo ietekmi uz sugām un dzīvotņu veidiem 
Natura 2000 teritorijās (bet ne uz teritorijas viengabalainību kā tādu). Ietekmes rādītājs 
“Natura 2000 — ekoloģiski priekšnosacījumi un traucējoši faktori” ir rīks izstrādātājiem, atļauju 
izsniedzējiem un plānu izstrādātājiem, kuriem ir saistība ar darbībām “Natura 2000” teritorijās 
vai to tuvumā. Ietekmes rādītājs ir instruments, ar kura palīdzību var izpētīt iespējamo darbības 
un plānu kaitīgo ietekmi. Ietekmes rādītājs sniedz informāciju par sugu un dzīvotņu veidu 
jutīgumu pret visbiežāk sastopamajiem traucējošajiem faktoriem. Šī informācija ir vispārīga: lai 
noteiktu, vai praktiski darbība ir kaitīga, jāveic turpmāka izpēte.  

                                                           
1  https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx 

https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool
http://www.npws.ie/
http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default
https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx
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Tīmeklis satur arī vadlīnijas par nozīmīgumu2, kas izstrādātas 2010. gadā un kurās sniegti padomi 
attiecībā uz ietekmes uz Natura 2000 teritorijām nozīmīguma novērtēšanu. Sākumpunkts ir tāds, 
ka, ja intervences dēļ dzīvotnes platība, sugu skaits vai dzīvotnes kvalitāte būs mazāka, nekā 
norādīts aizsardzības mērķos, tam var būt būtiskas sekas. Tomēr darbības īpatnības vai teritorijas 
īpašie apstākļi var izraisīt to, ka, neraugoties uz samazinājumu, būtisku seku nav. Tāpēc sīki 
izstrādātā analīzē teritorijas līmenī var tikt izdarīts atšķirīgs secinājums, kas izklāstīts 
pamatnostādnēs.  

Turklāt ir īpašas vadlīnijas projektiem ar iespējamu slāpekļa iedarbību. Attiecībā uz N nogulsnēm 
Nīderlandē ir izstrādāta sarežģīta sistēma, kurā ņemta vērā (tikai) dažādas izcelsmes slāpekļa 
kumulatīvā ietekme. 

Attiecībā uz valsts projektiem “atļauju datu banka” sniedz visu attiecīgo informāciju, lēmumu un 
kopš 2017. gada 1. janvāra arī pilnīgus pienācīgus atļauju novērtējumus saistībā ar Dabas 
aizsardzības likuma īstenošanu. 

 

1.2. Novērtēšanas vadlīnijas 

Austrija. Transporta infrastruktūras novērtēšanas pamatnostādnes 

Austrijas Autoceļu, dzelzceļa, transporta pētniecības asociācija (www.fsv.at) ir izstrādājusi 
pamatnostādnes, sauktas “RVS”3. Austrijas Transporta, inovāciju un tehnoloģiju ministrijas 
Autoceļu un automaģistrāļu departaments ir padarījis šīs pamatnostādnes saistošas ASFINAG 
(valsts sabiedrisko ceļu uzņēmums), kā arī noteicis tās par “spēles noteikumu” daļu citiem 
projektiem. Tajās cita starpā aprakstīts, kā jāsagatavo plānošanas procesi, kādas metodes 
jāizmanto, lai pietiekami ņemtu vērā dažādas vides prasības. Šajās pamatnostādnēs ir, 
piemēram, ieteikumi vai vienošanās par robežvērtībām, vākšanas metožu apraksti vai tehnisko 
terminu definīcijas. Dabas aizsardzības vajadzībām — jo īpaši attiecībā uz Natura 2000 un ES 
sugu aizsardzības prasībām — tika izstrādātas un 2015. gadā publicētas īpašas RVS (“Sugu 
aizsardzības novērtējumi infrastruktūras projektos”, RVS, 04.03.13.) Temati, piemēram, būtisku 
populācijas vai Natura 2000 teritorijas traucējumu noteikšana, tiek aplūkoti veidā, ko 
lietotāji — projekta plānošanas biroji un infrastruktūras izvērtēšanas iestādes — var skaidri 
saprast. 

 

Beļģija. Pamatnostādnes par to, kā novērtēt paskābināšanos un eitrofikāciju, ko izraisa 

nogulsnes no gaisa 

Ir pamatnostādnes par tādu ietekmi kā “paskābināšanās, ko izraisa nogulsnes no gaisa” un 
“eitrofikācija, ko izraisa nogulsnes no gaisa”. Šīs metodikas ir saistītas ar tādām darbībām kā 
intensīva lauksaimniecība, rūpnieciskie apkures un enerģētikas procesi un mobilitāte (NOx un 
NH3 nogulsnēšanās). Lai novērtētu šo iespējamo ietekmi, tiek veicināta divpakāpju pieeja. 
Pirmajai izvērtēšanai ir pieejams interaktīvs tiešsaistes rīks, lai, veicot ātru skenēšanu, noteiktu, 
vai ir iespējama ietekme. Ja šī ātrā nogulšņu skenēšana dod “zaļo gaismu”, nav gaidāma 
iespējama kaitīga ietekme. Ja rīks dod “sarkanu gaismu”, tas nozīmē, ka var būt kaitīga ietekme, 
kas jāpārbauda rūpīgāk, veicot pienācīgu novērtējumu (https://www.milieuinfo.be/voortoets/). 

 

                                                           
2 https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf  
3 RVS = autoceļu plānošanas, būvniecības un uzturēšanas pamatnostādnes un noteikumi (RVS) www.fsv.at 

 

http://www.fsv.at/
https://www.milieuinfo.be/voortoets/
https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf
http://www.fsv.at/
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Vācija. Robežvērtību noteikšana nolūkā noteikt būtisku negatīvo ietekmi 

Vācijā, tāpat kā citās valstīs, augstā subjektivitātes līmeņa dēļ bija grūti aplēst, cik būtiska ir 
ietekme uz Natura 2000 tīkla mērķiezīmēm, kas ir pienācīgā novērtējuma pamatā. Tādēļ 
kompetentajām iestādēm bieži vien nebija pieņemamas zinātniskas pārliecības, lai pamatotu 
lēmumus par atļaujas izsniegšanu vai neizsniegšanu plānam vai projektam. 

Lai risinātu šo problēmu un nodrošinātu, ka praktiskajā ietekmes nozīmīguma novērtēšanā tiek 
izmantota vienotāka un konsekventāka pieeja, Vācijas Federālā dabas aizsardzības aģentūra 
(BfN) pasūtīja pētniecības projektu, lai izstrādātu zinātniski pārbaudītus noteikumus un normas 
par ietekmes nozīmīguma novērtēšanu attiecībā uz Vācijā sastopamu visa veida dzīvotnēm un 
sugām, kas uzskaitītas Putnu direktīvā un Dzīvotņu direktīvā. Sagatavotās vadlīnijas tika 
publicētas 2007. gadā (Lambrecht & Trautner, 2007). 

A. Standartu konteksts un stāvoklis 

Pamatojoties uz EST lēmumu Waddenzee lietā, Vācijas augstākā valsts administratīvā tiesa 
(BVerwG) izdarīja secinājumu, ka dzīvotnes zudums, kas ir Natura 2000 teritorijas aizsardzības 
mērķu daļa, kopumā ir uzskatāms par būtisku negatīvu ietekmi uz teritorijas viengabalainību. Arī 
EST lēmums Galway lietā 11.04.2013 (C-258/11) nepārprotami apliecina, ka Natura 2000 
teritorijās ir nepieciešama stingra dzīvotņu aizsardzība un ka noteiktos apstākļos pat nelieli 
zudumi būtu vērtējami kā būtiski. 

Lai pienācīgi reaģētu uz salīdzinoši nelieliem zudumiem, Lambrecht & Trautner (2007) standarti 
sniedz orientējošus nozīmīguma līmeņus. Šos standartus izstrādāja zinātniskās izpētes un 
izstrādes projektos, un pēc tam sešus gadus tos apsprieda un izvērtēja procedūrā, kurā piedalījās 
plašs ekspertu loks. Tagad tie ir plaši pieņemti un saskaņoti, ieteikti pamatnostādnēs, oficiāli un 
regulāri ņemti vērā administratīvajās tiesās un plaši izmantoti visa veida pienācīgos 
novērtējumos. 

B. Standartu jēdziens 

Standarta sākumpunkts ir tāds, ka kopumā pastāvīgs dzīvotņu veidu un sugu dzīvotņu zudums, 
kas ir Natura 2000 teritorijas aizsardzības mērķu daļa, ir uzskatāms par būtisku nelabvēlīgu 
ietekmi uz teritorijas viengabalainību. Tomēr noteikts zuduma līmenis attiecībā uz atsevišķiem 
dzīvotņu veidiem un sugām, pastāvot konkrētiem nosacījumiem, varētu būt uzskatāms par 
nebūtisku. 

Vadlīnijās ir sniegti zinātniski apstiprināti kritēriji un robežvērtības nozīmīguma noteikšanai, kuru 
pamatā ir ne vien kvalitatīvi un funkcionāli aspekti, bet arī kvantitatīvi kritēriji. Lai ietekmi varētu 
uzskatīt par nenozīmīgu, ir jāiestājas visiem tālāk minētajiem nosacījumiem: 

A. nav ietekmēta neviena svarīga vai īpaša dzīvotnes funkcija vai paveids; dzīvotnes īpatnībām 
jāpaliek nemainītām; 

B. “kvantitatīvs — absolūtais platības zudums” (noteikts katram dzīvotnes veidam un sugu 
dzīvotnēm) orientējošās vērtības nav pārsniegtas; 

C. “relatīvais platības zudums” 1 % apmērā no kopējās dzīvotnes platības attiecīgajā teritorijā 
nav pārsniegts; 

D. kumulatīvā ietekme ar citiem projektiem nepārsniedz minētās robežvērtības (B un C); 

E. kumulatīvā ietekme ar citiem ietekmes faktoriem arī nepārsniedz minētās vērtības. 

C. Dzīvotnes zuduma robežvērtību noteikšana 

Nenozīmīgu zudumu orientējošās vērtības tika izstrādātas ar konkrētai dzīvotnei un sugām 
paredzētu pieeju, izmantojot kritēriju kopumu. Robežvērtības tika noteiktas, ņemot vērā 
dzīvotņu neaizsargātību, kas tika aprēķināta, pamatojoties uz trīs galvenajiem un četriem 
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sekundārajiem kritērijiem. 

Galvenie kritēriji, kas attiecas uz dzīvotņu veidiem: 

 dzīvotnes minimālā ekoloģiskā dzīvotspējīgā platībā; 

 vidējā dzīvotnes platība Natura 2000 teritorijās; 

 visa dzīvotnes platība Natura 2000 tīklā. 

Sekundārie kritēriji: 

 dzīvotnes veida retums/biežums; 

 prioritārās dzīvotnes stāvoklis; 

 dzīvotnes apdraudējums; 

 atjaunošanās spēja. 

Tika noteiktas piecas sauszemes dzīvotņu neaizsargātības klases un divas jūras dzīvotņu 
neaizsargātības klases (sk. 1. tabulu), pamatojoties uz Natura 2000 tīkla valsts mēroga dzīvotņu 
krājuma izvērtējumu.  

Pēc tam tika izveidota neaizsargātības klašu matrica ar 3 areāla relatīvā zuduma līmeņiem (I, II 
un III līmenis), kas atbilst relatīvajam zudumam 1 %, 0,5 % un 0,1 % apmērā. Katrai dzīvotņu 
klasei un katram relatīvā zuduma līmenim tika aprēķinātas pieļaujamā absolūtā platības zuduma 
robežvērtības (sk. 1. tabulu). 

1. tabula. Dzīvotņu direktīvas 1. pielikumā noteikto aizsargājamo dzīvotņu pieļaujamo nebūtisko 
zudumu absolūto un relatīvo robežvērtību orientējošās vērtības (OV).  

Relatīva 

zuduma 

gadījumā: 

Līmenis Orientējošo vērtību klases 

(dzīvotnes absolūtā kvantitatīvā zuduma robežvērtības) 

1 2 3 4 5 6a 6b 

Īpašā jūras klase 

 

< 1 % 

I. 

Pamata 

OV 

0 m2 25 m2 50 m2 100 m2 250 m2 500 m2 0,5 ha 

< 0,5 % II. 

Vidējā 

OV 

0 m2 125 m2 250 m2 500 m2 1250 m2 2500 m2 2,5 ha 

< 0,1 % III. 

Augšējā 

OV 

0 m2 250 m2 500 m2 1000 m2 2500 m2 5000 m2 5 ha 

Praksē tas nozīmē, ka 21 no 91 dzīvotnes veida, kādi sastopami Vācijā, nav pieļaujami nekādi 
zudumi, savukārt pārējās dzīvotnēs noteiktu zudumu varētu uzskatīt par nebūtisku, ja nav 
pārsniegtas katram dzīvotnes veidam noteiktās orientējošās vērtības.  

Absolūtā platības zuduma sasaiste ar relatīvo zudumu nozīmē, ka lielāka dzīvotnes teritorija ļaus 
sasniegt lielāku absolūto zudumu, ja vien tas aptver mazāku skartās teritorijas daļu. Lai noteiktu 
robežvērtības, tika ņemta vērā dzīvotnes minimālā dzīvotspējīgā platība. Dzīvotnes zuduma 
orientējošās vērtības, kas noteiktas dažiem I pielikumā minētajiem dzīvotņu veidiem, kas 
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sastopamas Vācijā, ir norādītas 2. tabulā. 

2. tabula. Dzīvotnes zuduma orientējošās vērtības, kas noteiktas dažiem I pielikumā minētajiem 
dzīvotņu veidiem, kuri ir sastopami Vācijā.  

Kods Dzīvotnes veids Dzīvotnes zuduma orientējošā vērtība 

(m2) 

klase I līmenis II līmeni

s 

III līmenis 

ja 

zudums  

 1 % 

ja 

zudums  

 0,5 % 

ja zudums  

 0,1 % 

9110 Luzulo-Fagetum dižskābarža mežs 5 250 1250 2500 

9130 Asperulo-Fagetum dižskābarža mežs 5 250 1250 2500 

9170 Ozolu un skābaržu mežs 4 100 500 1000 

91E0* Sanesu mežs 4 100 500 1000 

6510 Zemieņu siena pļavas 4 100 500 1000 

4030 Eiropas sausie virsāji 3 50 250 500 

6430 Hydrophilus garstiebru apmales 

lakstaugu sabiedrības 

3 50 250 500 

6120* Sausas smilšu augsnes kaļķainās pļavas 2 25 125 250 

7110* Aktīvie augstie purvi 1 0 0 0 

7220* Pārakmeņojušās atradnes ar tufa 

audzēm 

1 0 0 0 

C. Dzīvnieku sugu dzīvotņu zudumu robežvērtības 

Aizsargājamo sugu dzīvotņu pieļaujamo zudumu izmaiņas galvenokārt bija atkarīgas no sugu 
dzīvotņu tipiskā lieluma un literatūras pārskata, ņemot vērā dzīves areālus, teritoriju platību un 
īpatņu mobilitāti, kā arī populāciju dzīves areālus. Sugas tika sagrupētas astoņās vidējo dzīves 
areālu klasēs (saskaņā ar Bink, 1992) šādi: < 1 ha, 4 ha, 16 ha, 64 ha, 260 ha, 10 km2, 40 km2, 
160 km2. 

Pēc tam nozīmīguma līmeņu “orientējošās vērtības” tika noteiktas kā 1/100 vai 1/1000 no klases 
vērtības atkarībā no tā, vai konkrētā klase tika izvēlēta attiecīgi īpatņiem vai populācijām. 
Orientējošajās vērtībās tika ņemta vērā arī relatīvo un absolūto zudumu līmeņu kombinācija. 

Turklāt, lai noteiktu, kurām dzīvotņu daļām var izmantot orientējošās vērtības, jāņem vērā sugu 
īpašais dzīvotnes izmantojums. Ļoti apdraudētām sugām orientējošās vērtības nav norādītas, 
proti, ir pieņemts, ka būtiskas ietekmes robežvērtība ir lielāka par nulli. 

No 53 sugām, kas minētas II pielikumā, 16 sugām nav noteiktas robežvērtības, tāpat tādu nav 20 
no 98 sugām, kas minētas Putnu direktīvā. Citiem vārdiem sakot, visdrīzāk nekāds zudums netiks 
uzskatīts par pieņemamu. Visi minētie secinājumi/rādītāji/robežvērtības ir vienīgi orientējošas. 
Tas nozīmē, ka katram attiecīgajam novērtējumam aizvien ir nepieciešama sava pieeja katrā 
atsevišķā gadījumā.  
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D. Standartu priekšrocības 

Šīs vadlīnijas kopš to izdošanas ir sekmīgi izturējušas apstrīdēšanu Vācijas tiesās un pašlaik tiek 
piemērotas visā valstī. Pamatojoties uz vairāk nekā desmit gadu pieredzi, var noteikt vairākas šīs 
pieejas priekšrocības: 

 lielāka pārredzamība un objektivitāte, skaidra novērtēšanas sistēma būtiskas negatīvas 
ietekmes uz integritāti novērtēšanai; 

 pienācīga novērtējuma noteikumi ir skaidri visiem (pieteikuma iesniedzējam, konsultantiem, 
kompetentajai iestādei, dabas aizsardzības iestādei, tiesnešiem/tiesām un sabiedrībai); 

 standarti garantē novērtējumu kvalitāti; 

 šī pieeja varētu būt noderīga arī attiecībā uz citu ietekmi (pakāpeniskiem zudumiem); 

 nodrošina lielāku tiesisko un plānošanas noteiktību. 

Plašāku informāciju par izstrādi vai praktisku piemērošanu un izmantošanu judikatūrā skatīt: 

Lambrecht H., Trautner J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen 
zurBestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil 
Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. (Ekspertu informācijas sistēma un noteikumi 
attiecībā uz nozīmīguma novērtējumu saistībā ar pienācīgu novērtējumu. Galīgā ziņojuma daļa 
“Ekspertu noteikumi”, galīgā versija, 2007. gada jūnijs. Vācu valodā.) 
https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html 

Bernotat, D. (2013): Appropriate Assessment: Standards of significance for more planning 
certainty (Pienācīgs novērtējums. Nozīmīguma standarti lielākai plānošanas noteiktībai). 
Prezentācija par Jaspers semināru par dabas aizsardzību, Brisele, 10.04.2013. 
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessme
nt%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2. 

 

Vācija. Savvaļas dzīvnieku mirstības novērtēšanas kritēriji projektu un darbību kontekstā 

Vācijā laikposmā no 2008. līdz 2016. gadam tika izstrādāta antropogēnās mirstības nozīmīguma 
klasifikācijas sistēma sugu līmenī. Šajā sistēmā ņemti vērā parametri, kas saistīti ar populācijas 
bioloģiju un dabas aizsardzības statusu.  

Pirmkārt, tika izstrādāts populācijas bioloģijas jutīguma indekss (PSI), pamatojoties uz tādiem 
parametriem kā mirstības līmenis, ilgmūžība, pirmās vairošanās vecums, vairošanās spēja, valsts 
populācijas izmērs un populācijas tendence. Lielākajai daļai parametru izmērītās vērtības tika 
pārvērstas vērtēšanas sistēmā, kas ataino neaizsargātību pret antropogēno mirstību — no 
augstas neaizsargātības (1 punkts) līdz zemai neaizsargātībai (9 punkti).  

Tika izveidots arī aizsardzības vērtības indekss (NWI). Šajā indeksā tiek ņemti vērā tādi 
parametri kā “statuss valsts sarkanajā sarakstā”, “skaitliskais daudzums Vācijā”, “populācijas 
stāvoklis” (saskaņā ar Natura 2000 sistēmu) un “valsts atbildība par sugām”.  

Lai atvieglotu konkrētu sugu novērtējumus, abi indeksi (PSI un NWI) tika apvienoti matricā un 
tika iegūts jutīguma pret mirstību indekss (MGI). Šis indekss atvieglo īpatņa zuduma ietekmes 
uz visu populāciju novērtējumu. Tas ļauj noteikt, kurās sugās (atkarībā no tā, cik retas, 
apdraudētas un jutīgas tās ir) tikai dažu īpatņu zudums ir uzskatāms par nozīmīgu novērtējumu 
kontekstā. MGI ļauj noteikt arī tās skaitliski bagātās sugas, kurās nav sīkāk jāapsver mirstības 
riski, kas saistīti ar projektu, vismaz tad, ja runa ir vienīgi par dažiem īpatņiem. 

Papildus indeksiem iestādes izstrādāja arī instrukcijas par MGI piemērošanu plānošanas un 
ietekmes novērtējumā. Plānošanas un atļauju izsniegšanas procesā jāņem vērā sadursmju vai 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2


 

11 
 

mirstības riski katrā konkrētā projektā. Piemēram, vēja turbīnu, elektropārvades līniju 
(sadursmes un elektrotraumas) un satiksmes maršrutu (autoceļu un dzelzceļu) izraisīts putnu 
mirstības risks atšķiras ne tikai atkarībā no sugas, bet var būt atkarīgs arī no projekta veida. Tas 
pats attiecas uz sikspārņiem. 

Tāpēc otrajā posmā katras sugas mirstības risks, kas saistīts ar konkrētiem projektu veidiem, tika 
sadalīts četrās klasēs putnu gadījumā (sadursmes pie elektropārvades līnijām, elektrotraumas 
pie vidēja sprieguma mastiem, sadursmes ar automašīnām un vēja turbīnām) un divās klasēs 
sikspārņu gadījumā (sadursmes ar automašīnām un vēja turbīnām). Šā izvērtējuma pamatā ir 
plašs literatūras pārskats par nogalināto dzīvnieku skaitu katrā projekta veidā Vācijā un Eiropā, 
kā arī zināšanas par sugu bioloģiju un uzvedību (piemēram, mobilitāte, dzīves areāla platība, 
lidojuma augstums, uzvedība lidojuma laikā, manevrēšanas spēja, pārvietošanās ātrums, 
ķermeņa lielums, spārnu laidums vai redzamība), publicētās ekspertu aplēses (tostarp publicētās 
valsts un starptautiskās pamatnostādnes) un pašu aplēses. Interpretējot upuru statistiku 
dažādos projektos, tika ņemts vērā arī attiecīgo sugu skaitliskais daudzums.  

Pēc tam mirstības risks, kas saistīts ar konkrētiem projektu veidiem, tika apvienots ar vispārīgo 
jutīgumu pret mirstību (MGI) jutīguma pret mirstību indeksā, kas saistīts ar konkrētiem 
projektu veidiem (vMGI).  

Lai to vēl labāk ilustrētu, augsts risks sadurties ar elektropārvades līnijām, vēja turbīnām vai 
autoceļiem automātiski nenozīmē, ka būtiski paaugstinās mirstības risks (sensu aizsardzības 
tiesību akti) sugās, kuru dabiskā mirstība ir 50–60 %. Radikālāki piemēri ir kukaiņi (piemēram, 
daudzi tauriņi un spāres), kuru sadursmju risks uz ceļiem ir augsts, bet no kuriem katru gadu 
jebkurā gadījumā dabiski bojā iet 100 % iedomātu indivīdu. Šie dzīvnieki ir pielāgoti lieliem 
zudumiem visā autekoloģijā (augsta dabiskā mirstība, zema ilgmūžība, liels vairošanās ātrums, 
liela populācija). Tādējādi sugām, kas nav ilgdzīvojošas, noteikti antropogēni mirstības riski, ko 
rada infrastruktūra, ir daudz nenozīmīgāki nekā ilgdzīvojošām sugām ar zemu dabisko mirstību 
un lēnu vairošanos (k-stratēģi). Izmantojot MGI metodi, šie autekoloģiskie aspekti un atšķirības 
tiek ņemtas vērā, izvērtējot mirstības riskus, kas attiecas uz konkrētu projektu. 

Visbeidzot, katrs atsevišķs gadījums ir jāvērtē, ņemot vērā projekta iespējamo ietekmi uz skarto 
sugu īpatņu skaitu. Šim nolūkam tiek piemērots “kopumam raksturīgs risks” (KSR). Šā riska 
izvērtējuma pamatā ir uz konkrētu jomu attiecināma informācija un projekta parametri. 

Kopumā jutīguma pret mirstību indekss (MGI) nevar aizstāt mirstības novērtējumu katrā 
atsevišķā gadījumā. Tā vietā diferencētās klasifikācijas palīdz objektīvi novērtēt mirstības riskus, 
piemēram, saistībā ar Ietekmes mazināšanas regulu (saskaņā ar Vācijas Federālo dabas 
aizsardzības likumu) vai Dzīvotņu direktīvas 6. pantu (pienācīgs novērtējums) un 12. pantu (sugu 
aizsardzība) vai Direktīvas par atbildību vides jomā noteikumiem. Metodes mērķis ir nodrošināt 
standartizētu veidu, kā novērtēt sugu mirstības ietekmi un tādējādi palielināt ietekmes 
novērtējumu objektivitāti un pārredzamību. 

BERNOTAT, D. & DIERSCHKE, V. (2016): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität 

wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen. 3. Fassung – Stand 20.09.2016. – 

Leipzig (Bundesamt für Naturschutz), 460 S. 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html  

 

Itālija. Valsts pamatnostādnes novērtējumiem saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. un 

4. punktu 

Itālija nesen publicēja valsts pamatnostādnes, kurās saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. 
un 4. punktu ir izklāstītas izvērtēšanas, pienācīga novērtējuma un atkāpju īstenošanas 
procedūras. 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html


 

12 
 

Dokumentu sagatavoja darba grupa, kurā piedalījās ietekmes novērtēšanas jomā kompetenti 
valsts un reģionālo iestāžu un valsts pārvaldes pārstāvji. Tajās ņemti vērā piemērotības 
pārbaudes laikā saņemtie ieteikumi un Komisijas atjauninātie norādījumi par 6. pantu. 

Pamatnostādņu mērķis ir valsts līmenī saskaņot 6. panta 3. un 4. punkta īstenošanu. Tās veicina 
nevis tikai plānu un projektu, bet gan plānu, programmu, projektu, intervences pasākumu un 
darbību (P/P/P/I/A) iekļaušanu procedūrā. Ir paredzēts “izvērtēšanas formāts”, lai šajā posmā 
nodrošinātu vienotu pieeju un standarta izvērtēšanas kritēriju izmantošanu valsts līmenī. Ir 
sagatavots arī “attīstītāja formāts” attiecīgās informācijas sniegšanai par P/P/P/I/A. Attiecībā uz 
pienācīgu novērtējumu pamatnostādnēs ir iekļautas sīki izstrādātas specifikācijas par saturu un 
informāciju, kas jāņem vērā, jo īpaši par noteikumiem un elementiem, kas vajadzīgi ietekmes uz 
Natura 2000 teritorijām nozīmīguma izpētei un kvalitatīvai un kvantitatīvai analīzei.  

Attiecībā uz atkāpi saskaņā ar 6. panta 4. punktu pamatnostādnēs īpašā nodaļā ir aplūkota 
alternatīvu risinājumu izvērtēšana. Pamatnostādnēs uzsvērts, ka šis izvērtējums aizvien ir 
formāls, un jebkurā gadījumā tas ir priekšnoteikums 6. panta 4. punktā paredzētajai atbrīvojuma 
procedūrai, lai gan tiek uzskatīts, ka pienācīgā novērtējumā tam vajadzētu arī sniegt iespēju 
īstenot priekšlikumus, izmantojot risinājumus ar mazāku ietekmi uz vidi.  

Pamatnostādnēs izklāstīti arī kritēriji, lai pārbaudītu sevišķi svarīgu sabiedrības interešu (SSSI) 
ievērošanu, metodes atbilstošu kompensācijas pasākumu noteikšanai un īstenošanai, kā arī 
skaidrojumi par to pārbaudi un paziņošanu Eiropas Komisijai, aizpildot attiecīgu veidlapu. 
Attiecībā uz kompensācijas pasākumiem ir ierosinātas šādas minimālās kompensācijas 
attiecības: 2: 1 prioritāro dzīvotņu un/vai Kopienas nozīmes sugu gadījumā (derīga arī prioritāro 
sugu dzīvotnēm); 1,5: 1 dzīvotņu un/vai Kopienas nozīmes sugu gadījumā (derīga arī sugu 
dzīvotnēm); 1: 1 papildu dzīvotņu, sugu vai sugu dzīvotņu gadījumā. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf  

 

IETEKMES UZ NATURA 2000 TERITORIJU NOZĪMĪGUMA NOVĒRTĒJUMS 

(ITĀLIJAS VALSTS PAMATNOSTĀDNĒS IEKĻAUTĀ IZVĒRTĒŠANAS FORMĀTA DAĻA)  

1. KOPIENAS NOZĪMES DZĪVOTNES 

Kopienas nozīmes dzīvotnes (I HD pielikums), uz ko attiecas priekšlikums: 

 ........ 

 ........ 

Iespējams Kopienas nozīmes dzīvotņu zudums: 

- Dzīvotnes kods: ................ 

- norādīt katrai attiecīgajai dzīvotnei 

□ Nē □ Jā 

     □ Pastāvīgi 

     □ Īslaicīgi 

 

Iespējama Kopienas nozīmes dzīvotņu sadrumstalotība: 

- Dzīvotnes kods: ................ 

- norādīt katrai attiecīgajai dzīvotnei 

□ Nē □ Jā 

     □ Pastāvīgi 

     □ Īslaicīgi 

 

2. KOPIENAS NOZĪMES SUGAS UN SUGU DZĪVOTNES 

Kopienas nozīmes sugas (II HD pielikums BD 4. pants), uz ko attiecas priekšlikums: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf
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 ........ 

 ........ 

Iespējami Kopienas nozīmes dzīvotņu traucējumi: 

- Sugas: ……………………………………………………………… 

- norādīt katrai attiecīgajai sugai 

□ Nē □ Jā 

     □ Pastāvīgi 

     □ Īslaicīgi 

 

Iespējams tiešs/netiešs Kopienas nozīmes sugu zudums 
(norādīt katrai attiecīgajai sugai): 

- Sugas: ……………………………………………………………… 

- Īpatņu, pāru, ... skaits no DSV 

□ Nē □ Jā 

Aplēstais zudums 
(īpatņu, pāru ... 
skaits)  

Iespējams sugu dzīvotņu zudums/sadrumstalotība: 

- Sugas: ………………………………………………………………..... 

- Sugu dzīvotnes veids: 

........................................................................................ 

(norādīt katrai attiecīgajai sugu dzīvotnei) 

□ Nē □ Jā 

     □ Pastāvīgi 

     □ Īslaicīgi 

 

3. KUMULATĪVĀS IETEKMES NOVĒRTĒJUMS 

Vai citi P/P/I/A var izraisīt būtisku kumulatīvu un/vai sinerģisku ietekmi uz Natura 2000 
teritoriju, ko aplūko kopā ar attiecīgo priekšlikumu? 

      □ Jā   □ Nē 

Ja “jā”, norādiet, kuri citi P/P/I/A, un aprakstiet, kā tie būtiski ietekmēs teritoriju, kā arī 
izskatāmo priekšlikumu: 

................................................................................................................................................. 

4. NETIEŠĀS IETEKMES IZVĒRTĒŠANA 

Vai priekšlikums var netieši ietekmēt Natura 2000 teritoriju? 

      □ Jā   □ Nē 

Ja “jā”, norādiet, kādā veidā:  

................................................................................................................................................. 

5. NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS 

Vai P/P/P/I/A var izraisīt tiešu, netiešu un/vai kumulatīvu, pat iespējamu, ietekmi uz kopienas 

nozīmes dzīvotnēm? 

      □ Jā   □ Nē 

Ja “jā”, kādēļ:  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Vai P/P/P/I/A var izraisīt tiešu, netiešu un/vai kumulatīvu, pat iespējamu, ietekmi uz kopienas 

nozīmes sugām? 
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      □ Jā   □ Nē 

Ja “jā”, kādēļ:  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Vai P/P/P/I/A var izraisīt tiešu, netiešu un/vai kumulatīvu, pat iespējamu, ietekmi uz 

Natura 2000 teritorijas(-u) viengabalainību? 

      □ Jā   □ Nē 

Ja “jā”, kādēļ:  

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

6. IZVĒRTĒŠANAS SECINĀJUMS 

Secinājumi un pamatojums (argumentēts atzinums)  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

7. IZVĒRTĒŠANAS REZULTĀTS 

□ Pozitīvs: pienācīgs novērtējums 
nav nepieciešams 

□ Negatīvs: pienācīgs novērtējums ir 
nepieciešams 

Avots: Pamatnostādnes par ietekmes uz Natura 2000 teritorijām izvērtēšanu (Itālija). Linee 

guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA). Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, 

paragrafi 3 e 4. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2019.  

 

1.3. Īrijas valsts elektroenerģijas programmas pienācīgs novērtējums — kumulatīvās ietekmes 

novērtējums 

Grid25 īstenošanas programma (ĪP) ir plāns elektrotīkla attīstībai Īrijā līdz 2025. gadam. Tās 
mērķis ir nodrošināt ilgtermiņā ilgtspējīgu un uzticamu piegādi no atjaunojamiem un 
tradicionāliem avotiem pilsētām, mazpilsētām, ciematiem, mājām un citiem galvenajiem 
tirgiem, kur nepieciešama jauda.   

ĪP galvenie noteikumi līdz 2025. gadam ir šādi:  

• esošā tīkla modernizēšana 2530 km garumā un 

• jaunas infrastruktūras izbūve 828 km garumā.  

Grid25 ĪP kā augsta līmeņa stratēģija sniedz norādes par infrastruktūras prasību veidiem, kas 
nākotnē varētu rasties, ņemot vērā valdības politiku atjaunojamās enerģijas jomā un prognozēto 
pieprasījuma pieaugumu, taču tajā nav precīzi noteikts tādas infrastruktūras atrašanās vieta kā 
elektrostacijas vai transformatori, vai pārvades līniju maršruti. Tā vietā tajā sniegts orientējošs 
pārskats par piedāvāto vispārējo pieeju tīkla turpmākai attīstībai. 
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Programmā ir veikts pienācīgs novērtējums saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu. 
Tā kā ĪP attiecas uz visu Īrijas Republiku un tai var būt sinerģiska ietekme ārpus Īrijas, izvērtēšana 
tika veikta visās Natura 2000 teritorijās republikā un Ziemeļīrijā.  

Tika veikta iepriekšēja to ietekmes veidu pārbaude, kas var rasties ĪP dēļ. Ietekmes veids ir 
atkarīgs no uzbūvētās infrastruktūras veida, tostarp:  

 teritorijā esoša infrastruktūra, piemēram, elektroenerģijas ražošanas stacijas, 
transformatori u. c.;  

 lineāra infrastruktūra, piemēram, gaisvadu elektropārvades līnijas, pazemes kabeļi. 

Ietekme, kas varētu rasties, īstenojot ĪP, tika iedalīta vairākās kategorijās:  

 dzīvotnes teritorijas zudums/samazināšanās; 

 galveno sugu traucējumi; 

 dzīvotnes veida vai sugu dzīvotnes sadrumstalošanās; 

 sugu blīvuma samazināšanās; 

 izmaiņas galvenajos aizsardzības vērtības rādītājos, piemēram, ūdens kvalitātes un 
daudzuma samazināšanās. 

ĪP būtības dēļ ietekme tika izklāstīta vispārīgi, taču tā tika īpaši noteikta katrai teritorijai, kurā 
tika veikta izvērtēšana. Izvērtēšanas procesā tika noteiktas aptuveni 340 ĪADT un 97 ĪAT, kuras 
varētu tieši vai netieši ietekmēt ĪP ierosinātā infrastruktūras attīstība. Pārrobežu 
starpsavienojumi var ietekmēt vēl 18 ĪADT un 2 ĪAT Ziemeļīrijā.  

Pēc tam pienācīgā novērtējumā tika ņemta vērā iespējamā nelabvēlīgā ietekme, kas radusies, 

piemērojot ĪP, atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem, programmām un/vai projektiem. 

Kumulatīvās ietekmes novērtējums vispirms tika veikts, lai pārliecinātos, ka tā ir pienācīgi ņemta 

vērā, novērtējot ĪP iespējamo būtisko ietekmi. 

Kumulatīvās ietekmes novērtēšana 

Novērtējumā tika noteikti galvenie plāni, politikas virzieni un programmas (valsts, reģiona un 
apgabala līmenī), kas varētu veicināt izmaiņas, kuras izraisītu ietekmi, kas varētu apvienoties vai 
mijiedarboties ar Grid25 ĪP. Šai analīzei bija nepieciešamas zināšanas par visu izskatāmo 
plānu/norišu iespējamo ietekmi, un, neraugoties uz to, ka informācija par dažu plānu iespējamo 
ietekmi, bija ierobežota, ar to varēja noteikt mijiedarbību, kas dažos plānos rada kumulatīvu 
ietekmi. Daži piemēri ir norādīti nākamajā tabulā.  

 

Politika, plāns, 
programma vai 
projekti  

Mijiedarbība, kas izraisa kumulatīvu ietekmi  

Valsts (piemērs) 

Programma 
“Transport 21” 

Iespējama kombinēta ietekme var rasties, ja jauni vai modernizēti 
transporta koridori tiek būvēti atbilstoši jaunai vai modernizētai 
elektropārvades infrastruktūrai. Ietekme var ietvert:  

 dzīvotnes zudumu un traucējumus. Tas var ietekmēt visas noteiktās 
sauszemes teritorijas atkarībā no infrastruktūras un elektropārvades 
līniju atrašanās vietas / maršruta; 
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 vietējās hidroloģijas izmaiņas un ietekme uz blakus esošajām 
dzīvotnēm. Visticamāk, tiks ietekmētas no gruntsūdeņiem atkarīgas 
dzīvotnes, piemēram, dumbrāji, kūdrāji un purvi;  

 piesārņojums nogulšņu dēļ un ar to saistītā hidroloģiskā ietekme, kad 
tiek ietekmētas no virszemes ūdens atkarīgās sugas un dzīvotnes. Tas 
var ietekmēt lašus, nēģus, baltspīļu vēžus un saldūdens pērļu 
gliemenes; 

 virszemes un gruntsūdeņu piesārņošana ar piesārņotājiem (piemēram, 
degvielu, smērvielām, betonu) būvniecības laikā. Tas var ietekmēt 
lašus, nēģus, baltspīļu vēžus un saldūdens pērļu gliemenes;  

 sugu traucējumi būvniecības un uzturēšanas laikā. Var tikt ietekmētas 
tādas sugas kā ligzdojošie un pārziemojošie putni krasta un saldūdens 
ĪAT; ūdri un jūras putni, ja ietekme notiek blakus ūdenstecēm vai tās 
šķērsojot; sikspārņi, ja ietekme skar mežus, dzīvžogus vai ligzdošanas 
vietas; 

 sadursmes ar putniem risks, ja gaisvadu elektropārvades līnijas ir 
uzstādītas netālu no ĪAT vai pāri putnu lidošanas ceļiem.  

Reģions (piemērs) 

Reģionu 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
plāni  

Iespējama kombinēta ietekme var rasties, ja jauna atkritumu 
infrastruktūra un jauna elektropārvades infrastruktūra parādās kopā 
noteiktā teritorijā vai tās tuvumā.  

Iespējamā būtiskā ietekme ir tāda, kā izklāstīts iepriekš.  

Apgabals (piemērs) 

Apgabalu 
un pilsētu 
attīstības plāni  

Iespējama kombinēta ietekme var rasties, ja ir jānodrošina jauna 
infrastruktūra, īstenojot apgabalu un pilsētu attīstības plānus. Saistītās 
elektropārvades infrastruktūras nodrošināšana var izraisīt iespējamu 
būtisku ietekmi, kā izklāstīts iepriekš.  

 

Projekti 

Ārzonas enerģijas 
ražošanas projekti  

Kombinēta ietekme var rasties, saskaroties atkrastes un piekrastes 
infrastruktūrai. Ietekme, kas varētu rasties, ir šāda:  

 dzīvotnes zudums un traucējumi. Tas var ietekmēt visas noteiktās 
sauszemes teritorijas atkarībā no infrastruktūras un elektropārvades 
līniju atrašanās vietas / maršruta; Dzīvotņu zudums var notikt arī 
piekrastes un krasta zonās. Dzīvotņu zudums būs lielāks vietās, kur 
uzstādīti pazemes kabeļi;  

 piesārņojums nogulšņu dēļ un ar to saistītā hidroloģiskā ietekme, kad 
tiek ietekmētas no virszemes ūdens atkarīgās sugas un dzīvotnes. Tas 
var ietekmēt lašus, nēģus, baltspīļu vēžus un saldūdens pērļu gliemenes; 

 virszemes un gruntsūdeņu piesārņošana ar piesārņotājiem (piemēram, 
degvielu, smērvielām, betonu) būvniecības laikā. Tas var ietekmēt lašus, 
nēģus, baltspīļu vēžus un saldūdens pērļu gliemenes;  
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 sugu traucējumi būvniecības un uzturēšanas laikā. Var tikt ietekmētas 
tādas sugas kā ligzdojošie un pārziemojošie putni krasta un saldūdens 
ĪAT; jūras zīdītāji vietās, kur mijiedarbojas atkrastes un piekrastes 
infrastruktūra; ūdri un jūras putni, ja ietekme notiek blakus ūdenstecēm 
vai tās šķērsojot; sikspārņi, ja ietekme skar mežus, dzīvžogus vai 
ligzdošanas vietas; 

Novērtējumā tika secināts, ka jaunas enerģijas ražošanas infrastruktūras attīstība apvienojumā 
ar citām norisēm ekonomikā varētu izraisīt dzīvotņu un/vai sugu zudumu, sugu/populācijas 
sadrumstalotību un ūdens kvalitātes izmaiņas. Šīs iespējamās pretrunas varētu mazināt ar 
pasākumiem, kas izklāstīti pienācīgajā novērtējumā, un attiecīgi tiem tiktu pievērsta uzmanība 
zemāka līmeņa vides novērtējumā. 

Iespējamās būtiskās ietekmes novērtējums un ietekmes mazināšanas pasākumu 
priekšlikums 

Kā jau minēts iepriekš, Grid25 īstenošanas programma sniedz orientējošu pārskatu par vispārējo 
pieeju, kas ierosināta tīkla turpmākai attīstībai, un tajā nav precīzi noteikta infrastruktūras 
atrašanās vieta. Pēc būtības tas ierobežo veicamā novērtējuma līmeni un nozīmē, ka iespējamās 
būtiskās ietekmes novērtējums jāveic vispārīgi. Tāpēc tika veikta vispārīga ietekmes un jutīguma 
pārbaude. Novērtējumā tika noteikti ietekmes uz skartajām dzīvotnēm un sugām veidi, ko varētu 
paredzēt attiecībā uz šādiem galvenajiem ĪP elementiem:  

 gaisvadu elektropārvades līnijas; 

 pazemes kabeļi; 

 jaunu apakšstaciju būvniecība un esošo apakšstaciju paplašināšana; 

 elektropārvades sistēmas pastiprināšana reģionos. 

Attiecībā uz pēdējo katrā reģionā tika noteikti galvenie jutīgie aspekti un izklāstīti ieteikumi, lai 
izvairītos no paredzamās ietekmes (piemēram, stiprinot reģiona elektropārvades sistēmas, 
izvairīties no noteiktām sevišķi jutīgām teritorijām, mudināt izvietot apakšstacijas un gaisvadu 
maršrutus pilsētas zemē vai teritorijās, kurās ir blīvi izvietoti senatnē izveidotas apmetnes 
koridori, vienlaikus izvairoties no jutīgākiem kalnu apvidiem utt.).  

Novērtējumā tika arī noteikta vairāku tīkla izmaiņu, kas ir sasniegušas detalizētas projektēšanas 
stadiju (lai gan šo projektu atrašanās vieta un maršruts vēl nav noteikts), ietekme uz tuvumā 
esošām Natura 2000 teritorijām, ko varētu skart attiecīgie individuālie projekti.  

Grid25 ĪP stratēģiskās būtības dēļ minētajā posmā nevarēja pārliecinoši apgalvot, ka ĪP 
neietekmēs Natura 2000 tīkla viengabalainību. Tāpēc tika ierosināti ietekmes mazināšanas 
pasākumi, lai nodrošinātu būtiskas ietekmes novēršanu.  

Ir ierosināti divi ietekmes mazināšanas pasākumu līmeņi. Pirmais pasākumu līmenis būs pamatā 
stratēģiskajai pieejai ietekmes mazināšanai, taču otrais ietekmes mazināšanas pasākumu līmenis 
attiecas konkrēti uz ietekmi un to piemēro, ja pēc projekta līmeņa ietekmes uz vidi novērtējuma 
(IVN) un pienācīga novērtējuma ir noteikta būtiska ietekme. 

Vispārējie ietekmes mazināšanas pasākumi ir izklāstīti galvenajām noteiktajām ietekmes 
kategorijām un galvenajām dzīvotnēm un sugām, kas varētu tikt skartas. Piemēram, attiecībā uz 
vispārēju dzīvotņu zudumu un traucējumiem ir izklāstīti novēršanas un ietekmes mazināšanas 
pasākumi attiecībā uz purviem un kūdrājiem, putniem, sikspārņiem, ūdriem, no ūdens atkarīgām 
dzīvotnēm un sugām, saldūdens pērļu gliemenēm, citām aizsargājamām sugām utt.  

Apsverot ietekmes mazināšanas pasākumus, augstākā prioritāte būs ietekmes novēršana un 
mazināšana, ja no tās nevar izvairīties. Turklāt visos zemāka līmeņa projektos, kas radušies, 
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īstenojot ĪP, tiks veikts pienācīgs novērtējums, kad būs zināma sīkāka informācija par 
projektēšanu un atrašanās vietu.  

Ja ietekmes mazināšanas pasākumi ir iekļauti, uzskatāms, ka Grid25 īstenošanas programmai 
nebūs būtiskas negatīvas ietekmes uz Natura 2000 tīkla integritāti. Tomēr visi projekti, kas tiks 
īstenoti saskaņā ar ĪP, tiks pārbaudīti un vajadzības gadījumā tiks veikts pienācīgs novērtējums. 

Avots: Natura Impact Statement in support of the Appropriate Assessment of the Grid25 
implementation programme (Paziņojums par ietekmi uz Natura, kas papildina Grid25 
īstenošanas programmas pienācīgo novērtējumu). Pieejams vietnē  

 https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-

of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf. 

  

https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
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2. SEVIŠĶI SVARĪGAS SABIEDRĪBAS INTERESES (SSSI)  

2.1  Dažādu SSI piemēri un pamatojums 

Dzīvotņu direktīvas 6. panta 4. punkts:  

“ja, neņemot vērā negatīvu vērtējumu saistībā ar ietekmi uz teritoriju, alternatīvu risinājumu 

trūkuma dēļ plāns vai projekts tomēr ir jāīsteno sevišķi svarīgu sabiedrības interešu labā, kas 

ietver arī sociāla un ekonomiska rakstura intereses, tad dalībvalsts veic visus vajadzīgos 

kompensācijas pasākumus, lai nodrošinātu Natura 2000 tīkla kopējās vienotības aizsardzību. 

Dalībvalsts informē Komisiju par pieņemtajiem kompensācijas pasākumiem. 

Ja attiecīgajā teritorijā sastopams prioritārs dabiskās dzīvotnes veids un/vai prioritāra suga, 

tad vienīgie pieņemamie argumenti ir tie, kas saistīti ar veselības aizsardzību vai sabiedrības 

drošību, videi primāri svarīgām labvēlīgām pārveidēm vai, pēc Komisijas atzinuma, citām 

sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm.” 

 

I. Sociāla un ekonomiska rakstura SSSI (teritorija ar mērķiezīmēm, kas nav prioritāras) 

Projekts — ierosināta esošās ūdens attīrīšanas iekārtas modernizēšana Lough Talt, Co. Sligo 
(Īrija, 2019).  

Projekta un Natura 2000 teritorijas apraksts  

Kopš pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem Lough Talt kalnu ezers, kas ir SAC IE0000633 
Lough Hoe purva daļa, ir bijis ūdens avots vairāk nekā 13 000 iedzīvotāju, izmantojot vienu ūdens 
attīrīšanas iekārtu (ŪAI). Lai nodrošinātu pastāvīgu dzeramā ūdens piegādi atbilstoši pašreizējam 
ieguves apjomam, ŪAI ir jāmodernizē. Hidroģeoloģiskajos izmeklējumos tika secināts, ka ilgstoša 
sausuma periodos ūdens ieguve veicina būtisku ūdens līmeņa kritumu ezerā, kas nelabvēlīgi 
ietekmē četrzobu pumpurgliemeža Vertigo geyeri dzīvotni. Lai nepieļautu šo ietekmi, lielākajā 
daļā gada ieguve būtu jāmazina par aptuveni 50 %.  

Lai gan šajā teritorijā V. geyeri nav reģistrēts kopš 2007. gada, tā populācija ir uzskatāma par 
nozīmīgu valsts mērogā un tā ir jāatjauno. Ierosinātie aizsardzības pasākumi uzlabos dzīvotnes 
apstākļus, izmantojot apūdeņošanas un mitrināšanas atjaunošanas sistēmu. Tomēr tie nenovērš 
ieguves izraisīto vēsturisko sugu zudumu. Ierosinātais projekts turpinās mainīt abiotisko un 
biotisko dinamiku, kas nosaka V. geyeri populācijas struktūru un funkciju, tādējādi kavējot tā 
aizsardzības mērķa sasniegšanu.  

Alternatīvi risinājumi  

Tika novērtētas septiņas alternatīvas, tostarp scenārijs “nedarīt neko” (nulles variants), ņemot 
vērā to ietekmi uz veselību, sociālo un ekoloģisko ietekmi. Vienīgā pieejamā tūlītējā iespēja ir 
nodrošināt modernizētu attīrīšanu esošajā ŪAI teritorijā, lai uzlabotu apstrādi pret 
parazītiskajiem vienšūņiem un nepieļautu vides piesārņotāju trihalometānu (THM) līmeņa 
pārsniegšanu. Šī modernizēšana nodrošinās ūdeni, ko varēs droši dzert vietējie iedzīvotāji 
apmēram 7–10 gadus, kamēr tiks izstrādāts un ieviests ilgtspējīgs ilgtermiņa risinājums. 

SSSI pamatojums 

Nodrošināt drošu un uzticamu dzeramo ūdeni vairāk nekā 13 000 iedzīvotāju. 

Ierosinātie kompensācijas pasākumi 

Četrzobu pumpurgliemeža populācijas ilgtspējīga atjaunošana ĪADT ir ierosināta, izmantojot sīki 
izstrādātu programmu galvenās kaļķainu purvu dzīvotnes pagaidu apūdeņošanai, līdz teritorija 
tiks atbrīvota no ūdens ieguves izraisītā spiediena. Notiekošā apūdeņošanas sistēmas darbības 
nepārtrauktā uzraudzība un pakāpeniska gliemežu pārvietošana uz purvu dzīvotni kopā ar 
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apūdeņošanas pārvaldību ir ierosināta uz četru gadu periodu, sākot ar mazāk jutīgām sugām un 
beidzot ar Vertigo geyeri pārvietošanu no citas ĪADT, kur ir tam labvēlīgi aizsardzības apstākļi. 

II. SSSI pamatojums: dzīvību un īpašuma aizsardzība 

Projekts — vadāma poldera uzstādīšana aizsardzībai pret plūdiem Rosā (Vācija, 2014)  

Projekta un Natura 2000 teritorijas apraksts  

Projekta mērķis ir modernizēt pašreizējās sausā poldera plūdu aizsardzības konstrukcijas blakus 
Rosas ciematam līdz aizsardzības līmenim HQ200 (maksimālais līmenis maksimālās izplūdes laikā, 
kas notiek reizi 200 gados). Projekta galvenie elementi ir: apmēram 7,5 km atjaunotu dambju, 
kas ir 5 m plati apakšā un 3 m plati korē; jaunas ieplūdes un izplūdes iekārtas; un divas 1225 m 
un 310 m garas sienas aizsardzībai pret plūdiem. Pašreizējie dambji nodrošina aizsardzību tikai 
pret HQ100, taču neparedzamu ārkārtēju laikapstākļu dēļ ir iespējami plūdi virs šā līmeņa, kas var 
nopietni kaitēt apdzīvotām vietām un rūpniecībai lejpus pašreizējā poldera.  

Projekts tiks īstenots SAC DE4340301 Muldeaue oberhalb “kabatā”, tieši aizņemot zemi un 
tādējādi ietekmējot šādus mērķa dzīvotņu veidus: 6430–604 m2 (0,17 % no šā dzīvotnes veida 
platības ĪADT); 6510–40,665 m2 (20,33 %); 91F0: 456 m2 (0,46 %). Saskaņā ar oficiālo Vācijas 
ietekmes nozīmīguma novērtēšanas metodiku visa šī ietekme ir uzskatāma par “būtisku” 
(tostarp ja aizņemtās zemes platība ir acīmredzami nenozīmīga, jo tiek ņemti vērā daudzi faktori, 
ne tikai aizņemtās zemes īpatsvars). 

Alternatīvi risinājumi  

Projektam nav alternatīvu upes ielejas raksturlielumu dēļ, tomēr, meklējot alternatīvas, tiek 
veiktas daudzas nelielas projekta korekcijas, kas samazina tā negatīvo ietekmi (piemēram, 
izmaiņas dambja nogāzes slīpumā, kas ļauj atjaunojot zālājus, nedaudz pārvietot dambjus un 
sienas, u. c.). 

SSSI pamatojums 

Poldera dambja būvniecība ir nepieciešama, lai palielinātu dambja drošību, kā arī aizsargātu 
iedzīvotājus no plūdiem. Tāpēc galvenais SSSI pamatojums ir saistīts ar sabiedrības drošību un 
cilvēku veselību.  

Ierosinātie kompensācijas pasākumi 

ĪADT tiks izveidots dzīvotnes veids 6430 attiecībā 1: 8. Uz dambja nogāzēm galvenokārt ārpus 
ĪADT tiks no jauna izveidots dzīvotnes veids 6510 attiecībā 1: 5. Zudušās meža dzīvotnes 91F0 
(ar kvalitāti “D”) tiks kompensētas, stādot galvenokārt ārpus teritorijas jaunu mežu ar tādu pašu 
sugu sastāvu attiecībā 1: 4, kā arī stādot koku “apmetni” gar esošajiem mežiem attiecībā 1: 16. 
Lai saglabātu tīkla vienotību, ĪADT teritorija tiks palielināta, iekļaujot kompensācijas pasākumu 
vietas. 

III. SSSI pamatojums: citi iemesli, tostarp sociāli un ekonomiski 

Projekts — sabiedriskie darbi saistībā ar ātrgaitas vilcienu starp Tūru un Bordo (Francija, 
2013).  

Projekta un Natura 2000 teritorijas apraksts  

Projekts paredzēts jaunai ātrgaitas vilcienu līnijai starp Tūru un Bordo. Tas ietver jaunas līnijas 
(302 km) izvietošanu un savienošanu ar esošajām dzelzceļa līnijām (38 km), kā arī sānu ceļiem, 
baseiniem, elektroenerģijas iekārtām, virszemes un pazemes pārejām (lauksaimniecības ceļiem, 
faunas pārejām), darba platformām un palīgiekārtām.  

Maršruts šķērso četras ĪAT (FR5412006 Vallée de la Charente en amont d'Angoulême, 
FR5412018 Plaines du Mirebelais et du Neuvillois, FR5412021 Plaines de Villefagnan, FR5412022 
Plaine de la Mothe St Héray du Lezay) un divas ĪADT (FR5402010 Vallée du Lary et du Palais, 
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FR5400405 Coteaux calcaires laine de la Mothe St Héray Lezay). Nevēlamās sekas ir griezes Crex 
crex saglabāšanai svarīgo mitro pļavu 1,9 ha platībā un sekundāro dzīvotņu 4,2 ha platībā 
iespējama iznīcināšana. Tas tiešā veidā skars 185 ha un netieši ietekmēs (traucējumi) 2947 ha, 
kas varētu būt mazās sīgas Tetrax tetrax dzīvotnes; izraisīs viltus ziedu taureņa Coenonympha 
oedippus dzīvotnes iznīcināšanu 2 ha platībā; kā arī izraisīs to, ka tiks iznīcināti 0,35 ha, kuros ir 
ļoti labi pārstāvēti 6210 daļēji dabisku sauso pļavu un krūmāju apvidi ar kaļķainu augsni (Festuco-
Brometalia), un tiks sadrumstalota šīs dzīvotnes vietējā savienojamība. 

Alternatīvi risinājumi  

Tika novērtētas trīs maršruta alternatīvas. Ātrgaitas līnijas gadījumā nav daudz iespēju ieviest 
daļējas maršruta izmaiņas; un tika secināts, ka izvēlētās alternatīvas nelabvēlīgā ietekme uz 
Natura 2000 teritorijām ir vismazākā, lai gan tehniski to aizvien ir iespējams īstenot. 

SSSI pamatojums 

Ar jaunu līniju 340 km garumā starp Tūru un Bordo šī ātrgaitas līnija (TGV) ir viens no 
svarīgākajiem dzelzceļa projektiem Eiropas mērogā. Ar to tiks izveidota efektīvs savienojums ar 
Atlantijas okeāna piekrasti, lai apmierinātu pieaugošo mobilitātes pieprasījumu. Ar komerciālo 
ātrumu 300 km/h tā atvieglos ceļošanu un uzlabos maršrutā esošo pilsētu apkalpošanu. Ar 
nedaudz vairāk kā divām stundām starp Parīzi un Bordo dzelzceļa transporta konkurences 
priekšrocības salīdzinājumā ar gaisa transportu kļūst izšķirošas, tādējādi veicinot transporta 
veida maiņu. Šim projektam būs būtiska loma, stiprinot Eiropas asi, kas caur Atlantijas okeāna 
piekrasti savieno Eiropas ziemeļu un austrumu reģionus ar Francijas dienvidrietumiem un 
Ibērijas pussalu. 

Tas arī veicinās attiecīgo teritoriju aktivitāti: uzlabota konkurētspēja un paplašināti reģionālo 
uzņēmumu tirgi; atvieglota ceļošana, veicot darbības, kurās nepieciešama augsta mobilitāte, kas 
ir galvenais arguments jauna uzņēmuma izveidošanai vai pārcelšanai no Parīzes uz reģioniem; 
tūrisma attīstība, īpaši īstermiņa uzturēšanās; darbavietu radīšana gan būvēšanas, gan 
ekspluatācijas laikā; lielu pilsētu projektu attīstība. Ceļotājiem vilciens ir ātrs un ērts transporta 
līdzeklis, 34 reizes drošāks nekā automašīna. TGV ar 300 km/ h var pārvadāt līdz 1000 pasažieru. 
Tas ir arī energoefektīvs un vietu taupošs ceļošanas veids.  

Ātrgaitas vilcienam ir galvenā loma elektroenerģijas izmaksu samazināšanā un reģionu 
ilgtspējīgā attīstībā. Tas rada 20 reizes mazāk siltumnīcefekta gāzu nekā automašīna un 45 reizes 
mazāk nekā lidmašīna. Tas nerada vietēju atmosfēras piesārņojumu: elektrovilcieni nodrošina 
90 % satiksmes. Sabiedrībai pasažieru vai preču pārvadāšanas izmaksas piesārņojuma, 
negadījumu un ietekmes uz klimatu izteiksmē ir 4,5 reizes lielākas, izmantojot autoceļus nekā 
dzelzceļu.  

Ierosinātie kompensācijas pasākumi 

Tika iegādāti 35 ha, lai kompensētu griezes dzīvotnes zudumu 6,1 ha platībā. Mazās sīgas 
gadījumā kompensācijas shēma trīs ĪAT aptvers 702 ha: tiks iegādāti 160 ha, un 542 ha tiks 
pārvaldīti saskaņā ar līgumu, veicot pasākumus, kas atbilst ĪAT apsaimniekošanas plāniem. Ir 
paredzēta uzraudzības programma, un atjaunošanas programmā piedalīsies privāta struktūra. 
Tiks iegādāti 5 ha zemes ar dzīvotnes veidu 6210 (kompensācija 1: 14). 
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IV. SSSI pamatojums: citi iemesli, pamatojoties uz Komisijas atzinumu 

Projekts — Donavas ūdensceļa padziļināšana starp Straubingu un Vilshofenu; posms 
Straubinga-Degendorfa (Vācija, 2019). 

Projekta un Natura 2000 teritorijas apraksts  

Donavas upē starp Straubingu-Degendorfu (apmēram 40 km) kuģošanas apstākļi zema ūdens 
līmeņa periodā (iegrime 2 m) nekad netika nodrošināti pretstatā posmam augštecē (2,90 m) un 
lejtecē (2,70 m), tādējādi izveidojot sašaurinājumu. 2,50 m iegrimi var sasniegt tikai tad, ja ūdens 
līmenis ir vidējs, kas novērojams vien 144 dienas/gadā. Projekta mērķis ir novērst šo šķērsli 
kuģošanai un ieviest uzlabotus pretplūdu pasākumus. Saskaņā ar galīgo projektu upes gultne tiks 
padziļināta par 20 cm līdz -2,20 cm, salīdzinot ar pašreizējo zemā ūdens līmeņa atzīmi -2,00 m. 
Upes gultne tiks padziļināta vēl par 45 cm līdz -2,65 cm 9,7 km garā posmā. Tikmēr plūdu 
aizsardzības pasākumiem vajadzētu nodrošināt aizsardzību pret Q100(maksimālā izplūde, kas 
notiek reizi 100 gados). 

Projekta posmā Straubinga-Vilshofena ir vislielākais negadījumu skaits, ņemot vērā pašreizējo 
kuģu ceļa profilu. Pētījumā konstatētais negadījumu skaits ir 39 negadījumi gadā (2004. gadā), 
kas līdz 2025. gadam palielināsies līdz 55,4 negadījumiem, palielinoties transporta apjomam. 

Projekts skars lielu ĪADT (4720 ha) DE7142301 Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen. 
Tika konstatēta iespējama būtiska ietekme — gan tieša, gan netieša, gan kombinēta — uz 
septiņām zivju, vienu tauriņu un vienu gliemju sugu, kā arī septiņiem dzīvotņu veidiem, tostarp 
prioritāro 91E0* Aluviālie meži ar Alnus glutinosa un Fraxinus excelsior. 

Alternatīvi risinājumi  

Papildus izvēlētajai projekta struktūrai tika rūpīgi novērtētas četras citas alternatīvas, kā arī 
nulles alternatīva. Neviena no alternatīvām neradītu būtiski mazāku ietekmi kā izvēlētā iespēja, 
jo tās vai nu aptvertu lielāku ĪADT nekā ierosinātais projekts, vai arī būtiski ietekmētu lielāku 
aizsargājamo sugu dzīvotni.  

SSSI pamatojums 

a) Valsts un Eiropas transporta politikas mērķa sasniegšana. Donavas padziļināšana starp 
Straubingu un Vilshofenu novērš nepilnību pašreizējā ūdensceļu savienojumā starp Ziemeļjūru 
un Melno jūru caur Reinu, Mainu, Mainas-Donavas kanālu un Donavu. Saskaņā ar ES Regulu 
Nr. 1315/2013 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai Donavas 
federālais ūdensceļš ir Eiropas TEN-T tīkla pamattīkla gaļa un tas ir ļoti svarīgs Eiropas 
ekonomikas interesēm. 

b) Labāka iekšzemes ostu savienojamība. Projekts uzlabos kuģošanas apstākļus projekta 
teritorijā, kad Donavā ir zems ūdens līmenis. Atšķirībā no citiem transporta veidiem, kuģojot pa 
Donavu, aizvien ir neizmantota transportēšanas jauda, kuru varētu efektīvāk izmantot, 
padziļinot kuģu ceļu.  

c) Droša un ērta navigācija. Neraugoties uz satiksmes apjoma pieaugumu, projekta īstenošana 
varētu samazināt negadījumu biežumu no prognozētajiem 55,4 līdz 42,4 negadījumiem gadā. 

d) Paredzamais transporta apjoma pieaugums. Paredzams, ka kravu apjoms palielināsies no 
7,0 miljoniem tonnu gadā (2007. gadā) līdz 9,7 miljoniem tonnu gadā līdz 2025. gadam vai par 
50 % līdz 10,5 miljoniem tonnu gadā. 

Ierosinātie kompensācijas pasākumi 

Visus skartos dzīvotņu veidus, tostarp prioritāro 91E0*, kompensēs ar jaunu dzīvotņu 
izveidošanu attiecībā 3:1. Maculinea nausithous gadījumā tiks izveidotas jaunas pļavu dzīvotnes, 
kā arī jaunas dzīvotnes Unio crassus vajadzībām jaunu upju salu un upju atzaru veidā (pēdējie 
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paredzēti arī skartajām zivju sugām). Paredzēta jauno dzīvotņu ilgtermiņa uzraudzība un 
pārvaldība. 

Komisijas atzinums (pilna versija ir publicēta vietnē 
(https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm): 

  

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm.
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3. KOMPENSĀCIJAS PASĀKUMI 

3.1 6. panta 4. punktā paredzēto kompensācija pasākumu piemēri 

Plāns vai projekts 

Tālsatiksmes dzelzceļa līnija starp diviem mezgliem un 100 gadus 
veca tilta atjaunošana Bādenē-Virtembergā (Vācija).  

Projektā ir iekļautas virsmas izmaiņas, kuru ietekme mazināta ar 
tuneļiem. 

Skartā Natura 2000 

teritorija 
Skartā teritorija ir DE 7220-311 “Glemswald und Stuttgarter Bucht” 
(3813 ha ar 31 sīkāk sadalītu teritoriju). 

Ietekme 

Ietekmi rada zemes aizņemšana un tam sekojošs dzīvotnes zudums 
un noplicināšanās, tostarp nobriedušu koku ciršana. Skartie 
Kopienas nozīmes aktīvi ir šādi: 

sugas. Dzīvotņu direktīvas II pielikumā minēto prioritāro sugu 
Osmoderma eremita populācija ar labvēlīgu aizsardzības statusu; 

dzīvotne. 6510 Zemieņu siena pļavas (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis). 

Kompensācijas 

pasākumi 

- 50 ha zemes noteikšana par Natura 2000 teritoriju netālu no 
nacionālā dabas rezervāta (Neuweiler Viehweide); 

- noteiktās teritorijas, kas paredzēta *Osmoderma eremita, 
pārvaldība, atjaunojot būtiskās ekoloģiskās īpašības, kas 
nepieciešamas sugas izdzīvošanai. 

Apsaimniekotā noteiktā zeme savieno divas galvenās pastāvošās 
aizsargājamās teritorijas, kas bija izolētas, ar ekoloģisko robežu 
ietekmi uz prioritārajām sugām. Paredzams, ka mērķorientēta 
pārvaldība palīdzēs saglabāt labvēlīgu prioritāro sugu aizsardzības 
statusu. 

Avots: C(2018) 466 galīgā redakcija, 30.1.2018. 

 

Plāns vai projekts Ceļš B173 starp vietās Bavārijā (Vācija) 

Skartā Natura 2000 

teritorija 

Skartā teritorija ir DE 5833-371 Maintal von Theisau bis Lichtenfels 
KNT (872 ha), kas lielā mērā sakrīt ar ĪAT DE 5931-471.02 Täler von 
Oberem Main, Unterer Rodach und Steinach.  

ĪAT ir skarta vairāk nekā KNT. Teritorijas funkcionalitāte ir saistīta ar 
deviņām citām Natura 2000 teritorijām kontinentālajā 
bioģeogrāfiskajā reģionā. Teritorijās ir palieņu dzīvotnes ar stāvošu un 
tekošu ūdeni.  

Ietekme 

Ceļa izmaiņas krustojas ar Natura 2000 tīklu un to ietekmē zemes 
aizņemšanas (dzīvotņu zudums) un dzīvotņu un sugu 
traucējumu/noplicināšanās dēļ autoceļa būvniecības un 
ekspluatācijas laikā galvenokārt slāpekļa nogulsnēšanās dēļ. Sīkāka 
informācija: 

I pielikumā minētie dzīvotņu veidi, kurus ietekmē projekts: seši, no 
kuriem viens ir prioritārs (91E0*). 
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Ietekmētās II pielikumā minētās sugas: piecas, no kurām trīs minētas 
arī IV pielikumā.  

Būtiska ietekme uz: 

Dzīvotņu direktīvas I pielikumā minētajiem dzīvotņu veidiem 3150, 
6430, 6510 un 91E0*; 

Putnu direktīvas I pielikumā minētajām putnu sugām Circus 
aeruginosus.  

Kompensācijas 

pasākumi 

Lai līdzsvarotu dzīvotnes zudumu nolūkā saglabāt Natura 2000 tīkla 
vispārējo vienotību, kompensācijas attiecība ir noteikta šādi: 

1:3 dzīvotņu veidiem 3150, 6430 un 91E0*; 

1:6 dzīvotnes veidam 6510. 

KNT paplašināšana par 2 ha. 

Circus aeruginosus niedru dzīvotnes izveide. 

Finanšu plāns un uzraudzības un izvērtēšanas plāns. 

Eiropas Komisija nosaka, ka šis kompensācijas plāns ir atkarīgs no 
šādu nosacījumu izpildes: 

- īstenošana saskaņā ar darba plānu, ko Vācijas iestādes iesniegušas 
Eiropas Komisijai; 

- uzraudzības un izvērtēšanas ziņojumi saskaņā ar darba plānu, kas 
iesniegts saskaņā ar vienošanos ar Vācijas iestādēm. Ziņojumam jābūt 
publiski pieejamam internetā; 

- jāņem vērā Natura 2000 tīkla uzraudzības un izvērtēšanas rezultāti, 
lai paredzētu kompensācijas pasākumu un ar projektu saistīto 
ietekmes mazināšanas pasākumu izvērtēšanu un pārskatīšanu; 

- Vācija pilda saistības attiecībā uz Natura 2000 tīkla teritoriju DE 5833 
- 371, kā noteikts Dzīvotņu direktīvas 4. panta 4. punktā un 6. panta 
1. punktā. 

Avots: C(2015) 9085 galīgā redakcija, 18.12.2015. 

 

Plāns vai projekts 

Valsts autoceļš B 252 / B 62; 17,56 km jauna autoceļa, lai apietu 
Minhhausenas, Veteras un Lahntalas (Hesenes) pašvaldības.  

Ziemeļu-dienvidu savienojums starp Paderbornas- Korbahas un 
Marburgas-Giešenas reģioniem. Valsts autoceļš B 62 savieno Bīdenkopfu 
caur Ķelbi ar tālsatiksmes asīm Giešena -Marburga-Kassela. 

Jaunās izmaiņas nozīmē sabiedriskās infrastruktūras, piemēram, 
koplietošanas ceļu, energotīklu, dzelzceļa un gāzes cauruļvada, izmēru 
un izvietojuma maiņu. 

Skartā Natura 2000 

teritorija 

Pienācīgā novērtējuma darbības jomā bija vairākas Natura 2000 
teritorijas. Secinājumi bija šādi:  

teritorija DE 5017-305 “Lahnhänge zwischen Biedenkopf und Marburg”: 
projekts nerada negatīvu ietekmi;  



 

26 
 

teritorija DE 5018-401 “Burgwald”: projekts rada pozitīvu ietekmi, jo tas 
atradīsies atstatus no teritorijas un samazinās lielāko daļu pašreizējās 
valsts autoceļa B 252 satiksmes slodzes;  

teritorija DE 5118-302 “Obere Lahn und Wetschaft mit 
Nebengewässern”: teritorija tiks būtiski ietekmēta. 

Ietekme 

Izmainītais valsts autoceļa B 252 / B 62 maršruts krustojas ar 
Natura 2000 tīklu trīs vietās. Tiešais spiediens ir dzīvotņu zudums un 
dzīvotnes noplicināšanās; pastāv barjerefekts un slāpekļa 
nogulsnēšanās, kas dzīvotņu traucējumu un noplicināšanās dēļ vispārīgi 
ietekmē dzīvotnes un sugas. Aktīvi, kuri šīs ietekmes dēļ piedzīvo 
būtiskas sekas, ir šādi: 

- Dzīvotņu direktīvas I pielikumā minētie dzīvotnes veidi:  

91E0* (aluviālie meži ar Alnus glutinosa un Fraxinus excelsior);  

3260 (zemieņu — kalnāju līmeņa ūdensteces ar Ranunculion fluitantis un 
Callitricho-Batrachion veģetāciju);  

- Dzīvotņu direktīvas II pielikumā minētās sugas: 

Cottus gobio un Lampetra planeri.  

Visi I pielikumā minētie dzīvotņu veidi un citas sugu dzīvotnes ir 
pakļautas būtiskai ietekmei paaugstinātas slāpekļa nogulsnēšanās dēļ. 
Palielinātas nogulumu slodzes būtiski negatīvi ietekmē visas ūdenī 
dzīvojošās sugas. Būtiskākai tiešais un netiešais kaitējums skar dzīvotnes 
veidu 91E0*, ko mēslo un paskābina ar slāpekļa gāzēm.  

Kompensācijas 

pasākumi 

Dzīvotnes veida 91E0* Aluviālie meži ar Alnus glutinosa un Fraxinus 
excelsior zudums: 

tiešās ietekmes kompensācija: attiecība 1: 3; 

netiešās ietekmes kompensācija: attiecība 1:2. 

Avots: C(2012) 3392, 29.5.2012. 

 

Plāns vai projekts 

Mainas upes kuģu ceļa padziļināšana un paplašināšana Vipfeldas, 
Garstādas un Šveinfurtas posmā (Bavārija/Vācija) 

Projekta galvenais mērķis ir paplašināt pašreizējo Mainas kuģu ceļu 
starp Vipfeldas (316,12 km) un Otendorfas (345,29 km) slūžām no 
36 m līdz 40 m un padziļināt upes ūdensceļu no 2,50 m līdz 2,90 m. Tas 
palielinās laivu manevrēšanas spēju. 

Ietekme 

Jo īpaši tiks ietekmēts Kopienas nozīmes prioritārais dzīvotnes veids 
91E0* aluviālie meži ar Alnus glutinosa un Fraxinus excelsior un 
dzīvotnes veids 6510 zemieņu siena pļavas. Abi dzīvotņu veidi tiks tieši 
bojāti, jo tiks zaudēts 91E0* 9460 m²platībā un 6510 6440 m² platībā. 

Skartā Natura 2000 

teritorija 

Pienācīga novērtējuma darbības jomā bija Natura 2000 tīkla 
apakštīkls, kas atrodas blakus ūdenstecei. PN secinājumi par katru 
Natura 2000 teritoriju bija šādi: 

teritorija “Maintal zwischen Schweinfurt und Dettelbach” (ĪAT): nav 
būtiskas ietekmes; 
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teritorija “Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und Kitzingen” (KNT): 
būtiska ietekme; 

teritorija “Maintal bei Sennfeld und Weyer” (KNT): būtiska ietekme. 

Būtiski ietekmēto teritoriju platība ir 1706 ha. 

Kompensācijas 

pasākumi 

Tika apstiprinātas šādas attiecības: 

dzīvotnes veids 6510: gandrīz 1:7; 

dzīvotnes veids 91E0*: gandrīz 1:4.  

Pēdējā gadījumā attiecībā ir ņemts vērā tas, ka dzīvotnes atjaunošana 
var ilgt vairākas desmitgades. 

Kompensācijas zona ir vietēja, jo vajadzīgā ekoloģiskā funkcija ir 
atrodama netālu.  

Skartās Natura 2000 teritorijas tiks paplašinātas ar ierosinātajiem 
kompensācijas pasākumiem, un pēc tam dalībvalsts tās noteiks un 
paziņos. Kopumā plūdu zonā Šveinfurtā un Vipfeldā ir paredzēti 
desmit pasākumi. 

 

3.2 Ar laiku saistīti kompensācijas pasākumu aspekti 

Vācija. Ar laiku saistīti kompensācijas pasākumu aspekti (izraksts no 2004. gada LANA)4 

Pasākumiem vienotības nodrošināšanai vajadzētu būt veiktiem un funkcionējošiem jau tad, kad 
rodas kaitējums, ja tas ir tehniski iespējams. ES Komisija uzskata, ka skartajām sugām piemērotas 
dzīvotnes atjaunošanu var uzskatīt par vienotības nodrošināšanas pasākumu tikai tad, ja 
“izveidotā teritorija ir pieejama laikā, kad skartā teritorija zaudē savu dabisko vērtību ” (EIROPAS 
KOMISIJA 2000:49). 

Tāpēc starp ekspertiem valda liela vienprātība par to, ka vienotības nodrošināšanas pasākumi 
būtu jāveic vēl pirms projekta īstenošanas (būvniecības sākumā) vai vismaz pirms attiecīgās 
Natura 2000 teritorijas būtiskā bojājuma sākuma, lai tie būtu gatavi lietošanai un cik vien 
iespējams funkcionāli bojājumu rašanās brīdī (piemēram, BAUMANN et al. 1999:470, AG FFH 
VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 1999:72, SSYMANK et al. 1998:39, WEYRICH 1999:1704, EIROPAS 
KOMISIJA 2000:49, SCHRÖDTER 2001:17, FGSV 2002:18, BERNOTAT 2003:25). 

Šajā saistībā Federālā Administratīvā tiesa (17.05.2002. spriedums) arī atsaucas uz 
apdraudējumu, ko rada “funkcionalitātes nobīde laikā”. EIROPAS KOMISIJA (2000:50) pieprasa, 
lai parasti pasākuma rezultāts būtu izmantojams, ja ar projektu saistītajā teritorijā rodas 
kaitējums, ja vien nevar pierādīt, ka šī vienlaicība nav nepieciešama, lai nodrošinātu teritorijas 
ieguldījumu Natura 2000 tīklā.  

Protams, šīs funkcionalitātes nobīde laikā ir pieļaujama tikai tad, ja var droši sagaidīt, ka, veicot 
pasākumus, tiks panākta nepieciešamā kompensācija un tādējādi atjaunota vienotība 
(RAMSAUER 2000:608). 

Tāpēc katrā atsevišķā gadījumā ir jāpārbauda,vai Natura 2000 ekoloģiskās vienotības 
kontekstā šī funkcionalitātes nobīde laikā ir pieļaujama. Tālāk ir izklāstīts gadījumu kopums 
(A gadījums. Vienotības nodrošināšanas pasākumu pilnīga funkcionalitāte, kas nepieciešama, 

                                                           
4 LANA / Pastāvīgās LANA komitejas “intervences regula” (2004): tehniskās prasības vienotības 
nodrošināšanas pasākumiem saskaņā ar 34. panta 5. punktu Federālajā dabas aizsardzības likumā 
(BNatSchG). Pielikums 2004. gada 4. un 5. marta LANA 87. sanāksmes 4.6. TOP. 
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samazinoties vērtībai; B gadījums. Samazinoties vērtībai, pasākumu pilnīga funkcionalitāte nav 
nepieciešama).  

Ja funkcionalitātes nobīdi laikā nevar saskaņot ar attiecīgo aizsardzības mērķi, vienotības 
nodrošināšanas pasākuma atzīšana būtu jāatliek. 

A gadījums.  Vienotības nodrošināšanas pasākumu pilnīga funkcionalitāte, kas nepieciešama, 

samazinoties vērtībai. 

Sugām nepieciešamajam dzīvotnes veidam vai dzīvotnēm jābūt pilnībā funkcionējošām pirms 
vērtības samazināšanās, jo īpaši, ja pastāv risks zaudēt attiecīgu sugas populāciju (tās daļu), kas 
aizsargāta saskaņā ar FFH direktīvas 2. pielikumu vai Putnu direktīvas 1. pielikumu. Šādos 
gadījumos tikai iepriekš īstenoti pasākumi, kas jau ir funkcionējoši intervences laikā, ir uzskatāmi 
par pietiekamiem pasākumiem vienotības nodrošināšanai. Dabas aizsardzības apsvērumu dēļ 
nav pieļaujama funkcionalitātes nobīde laikā. 

Būtībā sugu dzīvotņu attīstībai nepieciešamais laiks, no vienas puses, ir atkarīgs no attiecīgo 
dzīvotņu vietējās attīstības periodiem un, no otras puses, no teritoriju pieejamības 
nepieciešamās populācijas ietvaros. Sugu populācijas atjaunošanas potenciālu cita starpā 
nosaka sugu telpiskais sadalījums, konkrētu izplatības centru un avota populāciju sastopamība 
ģeogrāfiskajā tuvumā, sugai raksturīgā mobilitāte un izplatīšanās spēja, kā arī teritoriju 
netraucēta pieejamība.  

Ja intervence ietekmē stipri izolētas sugas vai sugu ar mazu mobilitāti parādīšanos, ar vienotības 
pasākumiem radītā dzīvotne var tikt no jauna apdzīvota vai populāciju tajā var atjaunot no 
ārpuses. Ir ļoti svarīgi, lai dzīvotnes tiktu iepriekš attīstītas pēc iespējas tuvāk skartajai populācijai 
un lai vieni un tie paši īpatņi vai populācijas jau pirms intervences varētu apdzīvot dzīvotni kā 
glābšanās dzīvotni. Vēlāk populācijas atjaunošanu dzīvotnē vairs nevar pilnībā garantēt, ņemot 
vērā būtisko populācijas vērtības samazināšanos. 

Dzīvotņu veidu gadījumā dzīvotņu attīstības laiku nosaka to atjaunošanās spēja un abiotiskās 
teritorijas apstākļi, kas jāizveido, kā arī kolonizācija ar raksturīgām augu un dzīvnieku sugām (sal., 
piemēram, RIECKEN et al. 1994:21ff). Pilnīgu funkcionalitāti A gadījumā var sasniegt to dzīvotņu 
veidu gadījumā, kuriem ir īsāks attīstības laiks. 

Pasākumu iepriekšēja īstenošana  

Lai A situācijā varētu turpināt rīkoties, ir jābūt iespējai finansēt un īstenot pasākumus pirms 
projekta galīgās apstiprināšanas (…). Piemēram, pastāv praktiska iespēja nodrošināt teritoriju 
jau pirms lēmuma par plāna apstiprināšanu pieņemšanas, veicot zemes iegādi sagatavošanās 
nolūkā vai agrīnu zemes iegādi. Būtībā pakāpeniskas procedūras tam nodrošina labvēlīgākus 
nosacījumus.  

Ņemot vērā vēlākā apstiprināšanas lēmuma īpašās juridiskās noteiktības prasības, FFH ietekmes 
novērtējuma sākotnējā procedūrā (piemēram, līniju noteikšanai vai teritorijas plānošanas 
procedūrās) galvenie lēmumi par vienotības nodrošināšanas pasākumu priekšmetu, vietu un 
apjomu jāpieņem jau projekta posmā. (sal., piemēram, KÜSTER 2001). Ja projekta struktūra 
paliek nemainīga, projekta apstiprināšanas laikā tās būtiski nemainīsies; pasākumus var īstenot 
iepriekš, tiklīdz kļūst zināms, ka projekts būtībā ir īstenojams. 

Arī teritoriju apkopošanas instrumenti un jau citā kontekstā noteikti kompensācijas pasākumi 
liecina, ka ir iespējama agrāka pasākumu īstenošana un tos var praktiski piemērot plānošanas 
ziņā (sal., piemēram, AMMERMANN et al. 1998, BUNZEL & BÖHME 2002). Papildu iespēja ir 
noslēgt nolīgumus arī starp projekta īstenotāju un zemes rezervāta apsaimniekotāju. Šie 
nolīgumi ļautu zemes rezervju apsaimniekotājam pārņemt veiktos pasākumus un saņem 
finansiālu kompensāciju gadījumā, ja projektu tomēr nevarētu īstenot kāda neparedzēta iemesla 
dēļ, kas ir maz ticams. 
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Turpmāk sniegtais A 26 plānošanas piemērs arī apliecina, ka papildus zemes iegādei 
sagatavošanās nolūkā ir arī atbilstoši izmantot plānošanu un apstiprināšanu apbūves posmā, lai 
varētu veikt pasākumu iepriekšēju īstenošanu. 

Piemērs. Pasākumu iepriekšēja īstenošana A 26 gadījumā.  

Projekta skartu aizsargājamu putnu teritoriju ietekmē un tās vērtību mazina vairāki saistīti 
būvniecības posmi. Pašreizējā būvniecības posma apstiprināšanas laikā vienotības 
nodrošināšanas pasākumi jau ir veikti, kas daļēji ir tikai nākamo divu posmu, par kuriem vēl nav 
pieņemts plānošanas apstiprināšanas lēmums, izraisītās vērtības samazināšanās dēļ. Lai jauno 
dzīvotņu izveides pasākumi kļūtu iedarbīgāki, jau šā būvniecības posma plānošanas 
apstiprinājumā ir jāpārbauda,vai ir noteikts pasākumu apjoms, kas paredzēts pienācīgajā 
novērtējumā. Pasākumu īstenošana šādā veidā tika paātrināta par aptuveni pieciem gadiem, 
tādējādi izvairoties no laika starpības starp vērtības samazināšanos un kompensācijas funkciju. 

Priekšnoteikumi tam ir zemes platību pieejamība tādā apmērā, kādus eksperti noteikuši kā 
nepieciešamu, nolīgums par apsaimniekošanas ierobežojumiem tur strādājošajiem 
lauksaimniekiem un vajadzības gadījumā līdzekļu pieejamība avansa kompensācijai, kas 
samaksāta krietni pirms nākamā būvniecības posma apstiprināšanas lēmuma. Šādu ieviešanas 
pamatnosacījumu iespējamība noteikti ir jāinterpretē katrā gadījumā atsevišķi. Projektā 
A 26 šādi nosacījumi ir nepārprotami. Zemes iegāde sagatavošanās nolūka ļāva nodrošināt 
teritorijas. Šajā procedūrā izvēlētā pieeja ir vērtējama atzinīgi, jo tā novērš īslaicīgu funkcionālu 
trūkumu draudus un nodrošina nepārtrauktu Natura 2000 tīkla vienotību visa projekta laikā, 
neaizkavējot to. 

Vajadzības gadījumā ir iespējams arī atsevišķs vienotības nodrošināšanas pasākumu plānošanas 
apstiprinājums, kas paredz to agrāku īstenošanu. Protams, projektu virzītājiem vienmēr ir 
iespēja brīvprātīgi agrīni īstenot pasākumus uz sava rēķina. Ja pasākumi, kas paredzēti 
intervences noteikumu kontekstā, tiek īstenoti savlaicīgi, vienotības nodrošināšanas pasākumi 
var pozitīvi ietekmēt kompensācijas un aizstāšanas pasākumu apjomu, jo papildu izmaksas, kas 
rodas pagaidu funkcionālo trūkumu dēļ, var tikt samazinātas. 

Sabiedriskā sektora projektu operatoriem un projektu operatoriem, kuri īsteno daudzus vai 
lielus projektus, iespējams, veicot pakāpeniskas apstiprināšanas procedūras, šeit ir vislielākās 
rīcības iespējas, un tāpēc viņiem ir īpaša atbildība. 

B gadījums. Samazinoties vērtībai, vienotības nodrošināšanas pasākumu pilnīga 
funkcionalitāte nav nepieciešama.  

Dzīvotnes veidam vai sugu dzīvotnei nav obligāti jābūt pilnībā funkcionālai pirms būtiskas 
vērtības samazināšanās. Dažu tehnisku iemeslu dēļ, kas jānorāda visaptveroši, funkcionalitātes 
nobīde laikā ir attaisnojama līdz pasākuma pilnīgai darbībai, un tā ir jākompensē, īstenojot 
pasākumus attiecīgi plašākā mērogā. Ir pierādīts, ka šādā veidā tiek garantēts arī teritorijas 
ieguldījums Natura 2000 tīklā. 

Arī šajos gadījumos būtu jācenšas panākt pasākumu iepriekšēja īstenošana. Pieredze, kas iegūta, 
īstenojot citus dabas aizsardzības instrumentus, ļauj secināt, ka noteiktos apstākļos 
funkcionalitātes nobīdi laikā var novērst, palielinot pasākuma mērogu. To cita starpā pamato 
tas, ka laika nobīdi šādā veidā var lielā mērā kompensēt attiecībā uz noteiktām dzīvotnes 
funkcijām.  

Pamatojoties uz funkcionalitātes nobīdi laikā, būtu jāizvēlas lielāki zemes papildinājumi, jo, lai 
gan pasākumi (piemēram, stādīšana) sākumā nevar pienācīgi pildīt funkcijas, tomēr būtiski 
lielāks krājums kopumā tomēr var sasniegt aptuveni tādu pašu kompensācijas līmeni. Plašāks 
pasākuma mērogs arī palielina prognožu drošību attiecībā uz funkcionālajiem aspektiem. 

Piemērs. Šķērsojot plūstošu ūdenstilpni, ceļa projekts būtiski samazina dzīvotnes *91E0 “kastaņu 
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un alkšņu meži gar tekošiem ūdeņiem” vērtību. Dzīvotnes zudums ir jākompensē citās teritorijās, 
kas ir piemērotas savas atrašanās vietas un funkcijas dēļ, ar vienotību nodrošinošiem 
pasākumiem; tas tiks panākts ar atbilstošu dzīvotnes veida stādīšanu un atjaunošanu. Tā kā citi 
papildu pasākumi, piemēram, veco mežu attīstība esošos līdzīgos dzīvotņu veidos, nav iespējami, 
pasākumu plānots īstenot daudzkārt lielākā teritorijā, lai kompensētu funkcionalitātes nobīdi 
laikā. Šeit ir runa par dzīvotnes veidu, kam raksturīgi koki un kuram ir attiecīgi ilgs attīstības laiks, 
ko nevar sasniegt pat ar pasākumu iepriekšēju īstenošanu. 

Tomēr šis pasākums būtībā ir atzīstams par vienotību nodrošinošu pasākumu ar nosacījumu, ka 
pret to neliecina neviens konkrēts gadījums. 
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4 SAIKNES STARP VIDES NOVĒRTĒJUMA PROCEDŪRĀM: PN, IVN, SVN 

4.1. pielikums. Procedūru salīdzinājums pienācīgajā novērtējumā (PN), IVN un SVN 

 PA IVN SVN 

Uz kāda veida 

norisēm 

attiecas?  

Visiem plāniem vai 

projektiem, kam 

atsevišķi vai kopā ar 

citiem 

plāniem/projektiem 

varētu būt būtiska 

ietekme uz Natura 2000 

teritoriju (izņemot 

plānus vai projektus, kas 

tieši saistīti ar teritorijas 

apsaimniekošanu 

aizsardzības 

vajadzībām). 

Visiem I pielikumā 

uzskaitītajiem 

projektiem.  

II pielikumā uzskatītājiem 

projektiem vajadzību pēc 

IVN nosaka individuāli vai 

pēc dalībvalstu 

noteiktajām 

robežvērtībām vai 

kritērijiem (kuros ņemti 

vērā III pielikumā 

norādītie kritēriji). 

Visiem plāniem un 

programmām vai to 

grozījumiem, kas: 

a) jāsagatavo un/vai jāpieņem 

iestādēm valsts, reģionālā vai 

vietējā mērogā; 

b) prasīti saskaņā ar 

normatīviem, regulatīviem vai 

administratīviem 

noteikumiem; 

c) ir sagatavoti lietošanai 

lauksaimniecībā, 

mežsaimniecībā, 

zivsaimniecībā, enerģētikā, 

ražošanā, transporta nozarē, 

atkritumu apsaimniekošanā, 

ūdens resursu 

apsaimniekošanā, 

telekomunikāciju nozarē, 

tūrismā, pilsētu un lauku 

rajonu plānošanā vai zemes 

izmantošanā un nosaka 

satvaru attīstības saskaņošanai 

nākotnē projektiem, kas 

uzskaitīti IVN direktīvas I un 

II pielikumā; vai 

kuru iespējamās ietekmes dēļ 

uz vidi noteikta prasība veikt 

novērtējumu saskaņā ar 

Direktīvas 92/43/EEK 6. vai 

7. pantu. 

Kāda dabai 

būtiska 

ietekme ir 

jānovērtē?  

Novērtējums jāveic, 

ņemot vērā teritorijas 

saglabāšanas mērķus 

(kas attiecas uz 

sugām / dzīvotņu 

veidiem, kuru 

sastopamība šajā 

teritorijā ir ievērojama).  

Novērtējums 

jāsagatavo, lai noteiktu, 

Tieša un netieša, 

sekundāra, kumulatīva, 

pārrobežu, īstermiņa, 

vidēja termiņa un 

ilgtermiņa, pastāvīga un 

īslaicīga, pozitīva un 

negatīva būtiska ietekme 

uz populāciju un cilvēka 

veselību; bioloģisko 

daudzveidību, īpašu 

Iespējamā būtiskā ietekme uz 

vidi, tostarp uz tādiem 

aspektiem kā bioloģiskā 

daudzveidība, populācija, 

cilvēka veselība, fauna, flora, 

augsne, ūdens, gaiss, 

klimatiskie faktori, materiālās 

vērtības, kultūras mantojums, 

tostarp arhitektūras un 

arheoloģiskais mantojums, 



 

32 
 

vai būs negatīva 

ietekme uz attiecīgās 

teritorijas 

viengabalainību.  

uzmanību pievēršot 

sugām un dzīvotnēm, kas 

tiek aizsargātas saskaņā 

ar Direktīvu 92/43/EEK un 

Direktīvu 2009/147/EK; 

zemi, augsni, ūdeni, gaisu, 

klimatu un ainavu; 

materiālajām vērtībām, 

kultūras mantojumu un 

ainavu; un mijiedarbību 

starp šiem faktoriem. 

 

ainava un iepriekšminēto 

faktoru mijiedarbība. 

Kas ir 

atbildīgs par 

izvērtējumu?  

Par PN veikšanu ir 

atbildīga kompetentā 

iestāde. Šajā kontekstā 

attīstītājam var būt 

jāveic visa vajadzīgā 

izpēte un jāsniedz 

kompetentajai iestādei 

visa informācija, kas 

vajadzīga, lai tā varētu 

pieņemt pilnā mērā 

informētu lēmumu. 

Tādējādi vajadzības 

gadījumā kompetentā 

iestāde var arī ievākt 

atbilstošu informāciju 

no citiem avotiem. 

Attīstītājs sniedz 

vajadzīgo informāciju, kas 

kompetentajai iestādei, 

kura dod piekrišanu 

attīstīšanai, rūpīgi jāņem 

vērā, tāpat kā 

apspriešanās rezultāti. 

SVN direktīva dod dalībvalstīm 

plašu rīcības brīvību SVN 

atbildīgo iestāžu noteikšanā. 

Tās var būt iestādes, kas ir 

atbildīgas par 

plāna/programmas 

sagatavošanu, vides 

aizsardzības iestādes, ar ko 

apspriežas ex lege par tās 

informācijas apjomu un 

detalizācijas pakāpi, kas 

jāiekļauj vides ziņojumā, kā arī 

par plāna/programmas 

projektu un pievienoto vides 

ziņojumu, vai iestādes, kam 

īpaši uzticēta SVN procedūras 

vadīšana. 

Vai notiek 

apspriešanās 

ar publiskām 

vai citām 

iestādēm? 

Dzīvotņu direktīvā nav 

noteikts nepārprotams 

pienākums saņemt 

plašākas sabiedrības 

viedokli, apstiprinot 

tādus plānus vai 

projektus, kam jāveic 

pienācīgs novērtējums. 

Saskaņā ar 6. panta 

3. punkta formulējumu 

tas ir jādara tikai 

“vajadzības gadījumā”. 

Tomēr Tiesa ir 

paskaidrojusi, ka, 

pamatojoties uz 

Orhūsas konvencijas 

prasībām, attiecīgajai 

Obligāti — apspriešanās 

pirms attīstīšanas 

priekšlikuma 

pieņemšanas. 

Dalībvalstīm jāveic 

pasākumi, kas vajadzīgi, 

lai nodrošinātu, ka tām 

iestādēm, kuras varētu 

būt saistītas ar projektu 

(tostarp vides 

aizsardzības, vietējās un 

reģionālās iestādes), tiek 

dota iespēja izteikt savu 

viedokli par lūgumu 

atļaut veikt attīstīšanu. 

Tie paši principi attiecas 

Obligāti — apspriešanās pirms 

plāna vai programmas 

pieņemšanas.  

Dalībvalstīm jāapspriežas ar 

iestādēm, kuras to specifisko 

vides aizsardzības pienākumu 

dēļ varētu būt saistītas ar 

plāna/programmas 

īstenošanas radīto ietekmi uz 

vidi. Ir jāapspriežas ar 

sabiedrību, tostarp to 

sabiedrības daļu, kuru ir 

skārusi vai ko varētu skart šī 

ietekme, vai kurai ir interese 

par lēmumu pieņemšanu 

(tostarp NVO). 
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sabiedrībai, tostarp 

atzītām vides NVO, ir 

tiesības piedalīties 

atļauju piešķiršanas 

procedūrā (C-243/15 

49. punkts). Šīs tiesības 

jo īpaši ietver “tiesības 

“efektīvi piedalīties 

[visā] ar vidi saistīto 

lēmumu pieņemšanas 

procesā”, “rakstiski vai 

attiecīgos gadījumos 

sabiedriskās 

apspriešanas laikā vai 

publiskās pārrunās ar 

pieteikuma iesniedzēju 

[iesniedzot] jebkādus 

komentārus, 

informāciju, analīzi vai 

viedokļus, ko sabiedrība 

uzskata par būtiskiem 

saistībā ar paredzamo 

darbību” (lieta C-

243/15, 46. punkts).  

uz apspriešanos ar 

attiecīgo sabiedrības daļu.  

Ja būtiska ietekme uz vidi 

varētu rasties citā 

dalībvalstī, jāapspriežas ar 

šīs valsts attiecīgajām 

iestādēm un sabiedrību.  

 

Iestādēm un sabiedrībai agrīnā 

posmā un atbilstošā laika 

periodā jādod iespēja reāli 

paust savu viedokli par plāna 

vai programmas projektu un 

tam pievienoto vides 

ziņojumu, pirms šis plāns vai 

programma tiek pieņemta vai 

iesniegta izskatīšanai 

likumdošanas procedūrā.  

Ja būtiska ietekme uz vidi 

varētu rasties citā dalībvalstī, 

jāapspriežas ar šīs valsts 

attiecīgajām iestādēm un 

sabiedrību. 

Cik saistoši ir 

novērtējuma 

rezultāti?  

Saistoši.  

Kompetentās iestādes 

drīkst dot piekrišanu 

plānam vai projektam 

tikai pēc tam, kad ir 

pārliecinājušās, ka šis 

plāns vai projekts 

negatīvi neietekmēs 

teritorijas 

viengabalainību. 

Apspriešanas rezultāti un 

IVN laikā apkopotā 

informācija ir pienācīgi 

jāņem vērā, saskaņojot 

attīstību.  

Lēmums dot atļauju 

attīstībai ietver vismaz 

pamatotu secinājumu 

(proti, IVN lēmumu) un 

visus ar to saistītos 

vidiskos nosacījumus. 

Vides ziņojums un paustie 

viedokļi ir jāņem vērā, 

sagatavojot plānu vai 

programmu un pirms šo 

dokumentu pieņemšanas vai 

iesniegšanas izskatīšanai 

likumdošanas procedūrā. 
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5 STRATĒĢISKĀ PLĀNOŠANA. PLĀNU NOVĒRTĒŠANA 

5.1. piemērs. Lielceļu plānošana Austrijā 

Lielceļu plānošana Austrijā. Izvērtēšana un pienācīgs novērtējums  

Lielceļu plānošana Austrijā notiek trīs dažādos projekta posmos, kuros atkārtoti nosaka 
pienācīga novērtējuma nepieciešamību.  

1. posmā (“Voruntersuchung” vai “Korridoruntersuchung”) nosaka iespējamās konflikta zonas 
aplūkojamajā teritorijā, lai izslēgtu koridorus ar nepieļaujamu iedarbību un attiecīgi lielu risku, 
ka tos neapstiprina. Īpaša uzmanība tiek pievērsta aizsargājamām teritorijām, tostarp 
Natura 2000 teritorijām. 1. posma rezultāti ir iespējamo projekta un izpētes programmas 
variantu iepriekšēja atlase 2. posmam. Parasti vajadzība veikt pienācīgu novērtējumu tiek 
noteikta šajā posmā (izvērtēšanas posmā). 

2. posmā (“Vorprojekt” vai “Variantenuntersuchung”) nosaka dzīvotņu un sugu jutīgumu 
dažādos iespējamos projekta variantos un paredz to iespējamo ietekmi uz vidi. Saskaņā ar valsts 
iekšējām prasībām (RVS*5) šajā posmā ir vajadzīgi sīki izstrādāti apsekojumi par pienācīgu 
novērtējumu. Mērķis ir garantēt iespējami drīzu ES aizsargātu sugu un dzīvotņu izskatīšanu. Šā 
posma beigās tiek izvēlēts viens iespējamais projekta variants.  

3. posmā (“Einreichprojekt”) notiek apstiprināšanas procedūru plānošana. Tiek precizēta 
izvēlētā maršruta iespējamā ietekme uz vidi, un iespējamo negatīvo ietekmi mazina ar 
atbilstošiem pasākumiem. Mērķis ir ekoloģiski atbildīgs, bez ietekmes uz teritorijas aizsardzības 
mērķiem vai aizsargājamām sugām un likumīgi apstiprināmu projekta plānu. 

Priekšlaicīgas izvērtēšanas priekšrocības ir vajadzīgo juridisko procedūru, šajā 
gadījumā — atbilstoša novērtējuma vai citos gadījumos — atkāpes procedūras, savlaicīga 
noteikšana. Tādējādi procesuālie riski tiek noteikti pietiekami agri un var īstenot izvairīšanās 
stratēģijas. 

Iespējamu konflikta teritoriju lokalizācijai tiek izmantotas Natura 2000 teritoriju standarta datu 
veidlapas, kā arī dati no vaislas putnu nacionālā atlanta, reģionālo un vietējo dzīvotņu 
apsekojumi (ciktāl tie ir pieejami un aktuāli). Izvērtējot pašreizējo situāciju un iespējamo ietekmi, 
tiek ņemti vērā arī sarkanie saraksti (valsts vai provinces), dati no 17. pantā paredzētā ziņojuma, 
valsts un provinču noteikumi par valsts aizsargājamām sugām un citi reģionā pieejamie dati. Ja 
iespējams, var izmantot papildu uzraudzības datus, piemēram, no sugu aizsardzības projektiem 
vai reģionā īstenotajiem LIFE projektiem.  

Avots: gadījuma analīze, ko sagatavojusi ASFINAG. 

  

                                                           
5  RVS = autoceļu plānošanas, būvniecības un uzturēšanas pamatnostādnes un noteikumi (RVS) www.fsv.at 

 

http://www.fsv.at/
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5.2. piemērs. Jaunas hidroelektrostacijas stratēģiskā plānošana Donavā  

Jaunas hidroelektrostacijas stratēģiskā plānošana Donavas baseinā  

Ilgtspējīgas hidroelektrostacijas attīstības pamatprincipus Donavas baseinā izstrādāja 
Starptautiskā Donavas upes aizsardzības komisija (ICPDR), un Donavas reģiona valstis tos 
pieņēma 2013. gada jūnijā. Pamatprincipi tika izstrādāti plašā līdzdalīgā procesā, kurā piedalījās 
pārstāvji no enerģētikas un vides jomas pārvaldes iestādēm, hidroenerģijas nozares, NVO un 
zinātnieku aprindām. 

Viņi iesaka stratēģisku plānošanas pieeju jaunu hidroelektrostaciju attīstībai. Šai pieejai ir 
jābalstās uz divpakāpju novērtējumu (tostarp ieteicamo kritēriju sarakstiem) — nacionālo vai 
reģionālo novērtējumu, kam seko konkrētā projekta novērtējums.  

Vispirms apzina tos upes posmus, kuros hidroenerģijas attīstīšanu aizliedz nacionālie vai 
reģionālie tiesību akti vai vienošanās (aizlieguma zonas). Kritēriji, kas ir spēkā dažās Eiropas 
valstīs šajā kategorijā, ir šādi: aizsargājamās teritorijas, augstas ekoloģiskās vērtības posmi, 
atskaites posmi, sateces baseina lielums.  

Ieteicamajā valsts/reģionālo kritēriju sarakstā ietver šādu informāciju: 

- dabīgums. Upes posmu/ ūdenstilpes stāvoklis attiecībā pret novirzi no veidam raksturīgiem 
dabas apstākļiem attiecībā uz hidroloģiju, morfoloģiju, bioloģisko un nogulumu 
nepārtrauktību, kā arī bioloģiskajām kopienām; 

- ūdenstilpes stāvoklis attiecībā uz retumu un ekoloģisko vērtību. Upes veida retums, upes 
posma ekoloģiskais stāvoklis un jutīgums; 

- upes posma īpašā ekoloģiskā struktūra un funkcija arī attiecībā uz visu sateces 
baseinu/apakšbaseinu un saistībā ar ekosistēmu pakalpojumiem. Piemēram, īpašas 
dzīvotnes jutīgām/vērtīgām zivju sugām vai citiem upes ekoloģijas bioloģiskās kvalitātes 
elementiem (piemēram, sarkanā saraksta sugām); 

- aizsargājamās teritorijas un aizsargājamās vietas. Piemēram, Natura 2000 teritorijas, 
Ramsaras vietas, UNESCO biosfēras rezervāti, nacionālie, reģionālie un dabas parki utt. 

Otrajā posmā visi pārējie posmi tiks novērtēti, izmantojot novērtēšanas matricu un klasifikācijas 
shēmu. 

Tā kā daudzi upju posmi un palienes Donavas baseinā ir aizsargāti saskaņā ar Putnu direktīvu un 
Dzīvotņu direktīvu, ir jāņem vērā noteikumi un prasības atbilstoši Natura 2000 teritoriju 
apsaimniekošanai un aizsardzībai, kā arī nepieciešamība pienācīgi novērtēt iespējamo projektu 
ietekmi attiecīgajās teritorijā.  

Nacionālais vai reģionālais novērtējums ir instruments, kas palīdz pārvaldei novirzīt jaunas 
hidroelektrostacijas uz tām teritorijām, kur paredzamā ietekme uz vidi ir minimāla. Ja 
nepieciešams, ir jāņem vērā Donavas baseina mēroga vai pārrobežu aspekti. Labumu no 
nacionālā vai reģionālā novērtējuma gūst gan vides saimniecības un ūdenssaimniecības nozares, 
gan hidroenerģijas nozare, jo tas vairo lēmumu pieņemšanas procesa paredzamību un skaidri 
atklāj, kurās vietās varētu atļaut īstenot jaunus projektus.  

Novērtējums nacionālā vai reģiona līmenī ir vispārīgāks, turpretī projekta novērtējumā, kurā 
upes posmus iedala pēc to piemērotības iespējamai izmantošanai hidroenerģijas vajadzībām, 
tiek sniegts detalizētāks un dziļāks konkrēta projekta priekšrocību un ietekmes novērtējums. Tas 
palīdz izvērtēt, vai projekts ir pienācīgi pielāgots konkrētai atrašanās vietai. Projekta 
novērtējumu veic, reaģējot uz pieteikumu jaunas hidroelektrostacijas licences izdošanai, tādēļ 
tas ir atkarīgs no konkrētā projekta veidola.  
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Tad ietekmes mazināšanas pasākumi ir jānosaka tā, lai līdz minimumam samazinātu 
hidroenerģijas iekārtu negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām. Zivju migrācijas un ekoloģiskā 
caurplūduma nodrošināšana ir prioritāri pasākumi ūdeņu ekoloģiskā stāvokļa saglabāšanai un 
uzlabošanai.  

Upju ekoloģijai un no ūdens ekosistēmām tieši atkarīgajiem mitrājiem nozīmīgi ir citi ietekmes 
mazināšanas pasākumi, piemēram, nogulšņu apsaimniekošanas uzlabošana, mākslīgu ūdens 
līmeņa svārstību (maksimumslodzes režīmā) negatīvās ietekmes mazināšana, pazemes ūdeņu 
stāvokļa uzturēšana vai konkrēta veida dzīvotņu un piekrastes zonu atjaunošana. Tādēļ šo 
pasākumu īstenošana būtu jāapsver projekta izstrādes gaitā, ņemot vērā izmaksu lietderību un 
elektroapgādes drošību.  

Pamatprincipos ir noteikta Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. un 4. punktā paredzētās procedūras 
piemērošana gadījumos, kad jaunas hidroelektrostacijas attīstība var ietekmēt Natura 2000 
teritoriju. 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower 

 

5.3. piemērs. Atkrastes vējparku un tīkla savienojumu teritoriālais plāns Vācijas EEZ 

Ziemeļjūrā 

Atkrastes energotīklu telpiskais plāns Vācijas ekskluzīvajai ekonomikas zonai Ziemeļjūrā  

Atkrastes tīkla plānā ir noteikti atkrastes vējparki, kas piemēroti kolektīviem tīkla 
savienojumiem. Līdztekus tam atkrastes tīkla plānā ir noteikti nepieciešamie kabeļu maršruti un 
vējparku tīkla savienojumu vietas, tajā ir iekļauti starpsavienojumu kabeļu maršruti un 
iespējamo šķērssavienojumu apraksti.  

Vācijas EEZ kuģošanai, cauruļvadiem un atkrastes vēja enerģijas ražošanai ir paredzētas 
prioritāras teritorijas. Šajās teritorijās citi izmantošanas veidi ir aizliegti, ja vien tie nav saderīgi. 
Natura 2000 teritorijās vēja turbīnas nav atļautas. Teritoriālajos ūdeņos un satiksmes sadales 
shēmu šķērsošanas vietās EEZ saražotās elektroenerģijas transportēšanai paredzēto zemūdens 
kabeļu novietojumu jāprojektē noteiktajos kabeļu koridoros. Plāna izstrādes laikā tika veikts 
stratēģiskais vides novērtējums.  

Lai mazinātu negatīvo ietekmi uz jūras vidi cauruļvadu un kabeļu likšanas darbu laikā, plānā ir 
noteikts, ka jutīgas dzīvotnes nedrīkst šķērsot laikā, kad konkrētas sugas ir īpaši ievainojamas.  

Cauruļvadu un kabeļu likšanas un ekspluatācijas laikā nedrīkst nodarīt bojājumus vai iznīcināt 
tādus smilšu sēkļus, rifus un aizsargājamo bentisko sabiedrību apgabalus, kuri ir uzskatāmi par 
īpaši jutīgām dzīvotnēm, turklāt saskaņā ar OSPAR konvenciju ir jāievēro vidiskās paraugprakses. 
Plāna nolūks bija arī salāgot prioritāros apgabalus cauruļvadu un vējparku celtniecībai. 

Plānošanas principi, piemēram, maksimāla kabeļu apvienošana un trašu projektēšana, apejot 
Natura 2000 teritorijas, ir vērsti uz to, lai samazinātu energotīklu infrastruktūrai vajadzīgo 
platību un samazinātu potenciālo ietekmi uz jūras vidi. Plānā, kuram tika veikts stratēģiskais 
vides novērtējums, ir noteikta nākamajos desmit gados izveidojamo atkrastes energotīklu 
pieslēgumu jauda un plānotais grafiks.  

https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_plann
ing_node.html 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower
https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html
https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html

