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Plānošanas dokumenti  

Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam 
 

Dabas aizsardzības politikas mērķis -nodrošināt ekosistēmu 
kvalitāti, dabas aizsardzības un sociāli - ekonomisko interešu 
līdzsvarotību, sekmēt Latvijas kā „zaļas” valsts tēla 
veidošanos. 

 

VPP plānotie pasākumi: 

Darbības programma «Izaugsme un nodarbinātība» 

Prioritārais virziens: 5.4 aizsargāt un atjaunot bioloģisko 
daudzveidību un augsni un veicināt ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp izmantojot Natura 2000 un zaļo 
infrastruktūru 
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Programmas  
specifiskie atbalsta mērķi  

SAM 5.4.1 Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un 
aizsargāt ekosistēmas 

-antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve Natura 
2000 teritorijās, lai mazinātu tūristu plūsmu negatīvo 
ietekmi uz apdraudētajām sugām un biotopiem, tādējādi 
līdzsvarojot sociāli ekonomiskās un dabas aizsardzības 
intereses 

-praktiski pasākumi ES nozīmes aizsargājamo biotopu 
atjaunošanai dabā 

 

SAM 5.4.2 Nodrošināt vides monitoringa un kontroles 
sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī 
sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā 

-biotopu kartēšana 

-ĪADT dabas aizsardzības plānu izstrāde 
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Investīciju koordinācija 
 

SAM 5.4.1. Saglabāt un atjaunot 
bioloģisko daudzveidību un aizsargāt 

ekosistēmas 

1.atlases kārta 
Infrastruktūras attīstība ĪADT 
saskaņā ar spēkā esošajiem 
dabas aizsardzības plāniem 
(2015.g. IV cet.)  

2.atlases kārta  
Biotopu atjaunošana (2017.g. beigas) 

5.4.2.1. Bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana 
(2015.g.III cet.) 

5.4.2.2. Vides monitorings, 
kontrole un sabiedrības 
līdzdalība 

5.4.2.3 Vides informācijas un 
izglītības centri 

SAM 5.4.2 Nodrošināt vides monitoringa un kontroles 
sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā 

arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā 
 

Biotopu kartēšana 

ĪADT dabas un 
sugu aizsardzības 
plānu izstrāde 



SAM 5.4.1 antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras izveide un esošās infrastruktūras 
rekonstrukcija „Natura 2000” teritorijās un to 
funkcionālajās teritorijās 

 
1.Atlases kārta (plānota 2015.gada beigās):  
-Finansējuma saņēmējs – pašvaldības  
-Kopējais finansējums – 3,4 milj. EUR 
 
Nosacījumi:  
- ĪADT ar spēkā esošu dabas aizsardzības plānu (apm. 30% 
ĪADT)  
-prioritāri jutīgos biotopos, t.sk. piekrastes biotopos, uz 
kuriem ir ievērojama antropogēnā ietekme 
-izvērtējot izveidojamās infrastruktūras pienesumu 
pašvaldību attīstībai 
-tie infrastruktūras objekti, kuru izbūve, atjaunošana netiek 
finansēta iepriekš noteiktajos SAM 5.5.1 projektos 
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ĪADT dabas aizsardzības plāni  
 
 



 
VARAM un DAP piekrastes projekti 

- Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās 
infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās, IV kārta, 
Kohēzijas fonds 

 

- Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un 
apsaimniekošanas programma, LIFE DABA 

 

- Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma 
pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un 
pārvaldībā, LIFE VIDE  

 

- Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija 
teritorijas plānojumā, NFI 
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Paldies! 

www.varam.gov.lv  

www.daba.gov.lv  

 

http://www.varam.gov.lv/
http://www.daba.gov.lv/

