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Ministru kabineta noteikumi Nr.199
Rīgā 2002.gada 28.maijā (prot. Nr.22 11.§)

Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) izveidošanas
kritēriji Latvijā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43.panta otro daļu
1. Noteikumi nosaka kritērijus, kas piemērojami Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju
(Natura 2000) izveidošanai Latvijā.
2. Par Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), ņemot vērā zinātnisko
informāciju, var noteikt tikai tādu teritoriju, kura atbilst šādiem nosacījumiem:
2.1. tajā ir sastopami viens vai vairāki normatīvajos aktos noteiktie īpaši aizsargājamo biotopu veidi
vai viena vai vairākas normatīvajos aktos noteiktās īpaši aizsargājamās sugas un to dzīvotnes;
2.2. atbilstoši šo noteikumu 3. un 4.punktā noteiktajiem kritērijiem tā ir vai varētu būt nozīmīga
attiecīgo īpaši aizsargājamo biotopu veidu vai īpaši aizsargājamo sugu un to dzīvotņu turpmākajā
aizsardzībā un saglabāšanā;
2.3. teritorija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir noteikta par valsts nozīmes īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju vai mikroliegumu;
2.4. teritorijas izveidošanu Vides ministrija saskaņojusi ar attiecīgo vietējo pašvaldību likumā "Par
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" noteiktajā kārtībā.
(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1587)

3. Novērtējot teritorijas nozīmi īpaši aizsargājamo biotopu veidu turpmākajā aizsardzībā un
saglabāšanā, ņem vērā šādus kritērijus:
3.1. īpaši aizsargājamā biotopa veida sastopamības biežums attiecīgajā teritorijā;
3.2. platība, kuru attiecīgajā teritorijā aizņem īpaši aizsargājamā biotopa veids, attiecībā pret kopējo
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tā paša biotopa veida aizņemto platību Latvijā;
3.3. īpaši aizsargājamā biotopa veida struktūras un funkciju apdraudētības, aizsardzības un
saglabāšanas pakāpe un atjaunošanas iespējas;
3.4. attiecīgās teritorijas starptautiskā nozīme īpaši aizsargājamā biotopa veida aizsardzībā un
saglabāšanā.
(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1587)

4. Novērtējot teritorijas nozīmi īpaši aizsargājamo sugu un to dzīvotņu turpmākajā aizsardzībā un
saglabāšanā, ņem vērā šādus kritērijus:
4.1. īpaši aizsargājamās sugas populācijas lielums un blīvums attiecīgajā teritorijā attiecībā pret šīs
sugas populāciju lielumu un blīvumu Latvijā kopumā;
4.2. īpaši aizsargājamai sugai nozīmīgas dzīvotnes un tās iezīmju aizsardzības pakāpe un
atjaunošanas iespējas;
4.3. attiecīgajā teritorijā esošās īpaši aizsargājamās sugas populācijas izolācijas pakāpe attiecībā pret
citām tās pašas sugas populācijām un šīs sugas dabisko izplatību kopumā;
4.4. attiecīgās teritorijas starptautiskā nozīme īpaši aizsargājamās sugas un tās dzīvotņu aizsardzībā
un saglabāšanā;
4.5. dzīvnieku sugai ar plašu dabiskās izplatības areālu teritoriju nosaka atbilstoši sugas dabiskās
izplatības robežām, kuru ietvaros biotiskajiem un abiotiskajiem faktoriem ir būtiska nozīme sugas
pastāvēšanas un vairošanās procesā;
4.6. ūdenī mītošai sugai ar plašu izplatības areālu teritoriju nosaka tikai tad, ja iespējams precīzi
noteikt robežas, kuru ietvaros izpaužas biotiskie un abiotiskie faktori, kuriem ir būtiska nozīme sugas
pastāvēšanas un vairošanās procesā.
(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1587)

5. Ievērojot sugu un biotopu (īpaši prioritāro sugu un biotopu) monitoringa rezultātus, Vides
ministrija izvērtē nepieciešamību precizēt Natura 2000 teritoriju sarakstu.
(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1587 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu
(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1587 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1992.gada 21.maija Direktīvas
92/43/EEK par dabisko biotopu savvaļas faunas un floras aizsardzību.
Ministru prezidents A.Bērziņš
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
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