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Invazīvo sugu pārvaldība –
aktuāls pienesums dabas aizsardzības politikas īstenošanā 

Santa Rutkovska, Jēkabs Dzenis

LIFE-IP LatViaNature Biotopu un sugu aizsardzības ekspertu nodaļa

Invazīvo sugu eksperti



Kas ir invazīva suga? 

VISAS SUGAS
SVEŠZEMJU
SUGAS

INVAZĪVAS
SUGAS

Invazīva suga ir 
svešzemju suga,
kas:
• apdraud 

vietējās sugas, 
to dzīvotnes,

• rada 
ekonomiskus 
zaudējumus, 

• rada kaitējumu 
cilvēka 
veselībai, videi
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Nepieciešamības 
pamatojums I



Latvija
Nacionālais regulējums - tikai augi

1 suga

Augu aizsardzības likums                                                           

invazīvo augu sugu nodaļa - spēkā no 2007.gada          grozījumi no 

2009.gada

Invazīvo augu sugu 

izplatības ierobežošanas 

noteikumi                     
spēkā no 2008. gada (MK 467)

Invazīvo augu sugu 

saraksts                                   
spēkā no 2008.gada (MK 468)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1143/2014 par 
invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās 

profilaksi un pārvaldību  - spēkā no 2014. gada
66 sugas

Nepieciešamības 
pamatojums II



Zemes īpašnieku viedokļa 
noskaidrošana

Monitoringa metodiku
pielāgošana

Mazo grantu programma

Efektivitātes monitorings

Sagatavošanās izskaušanas
pasākumu testēšanai

Izskaušanas metožu  testēšana         

Nacionālais invazīvo sugu saraksts
Agrīna atklāšana un ātra izskaušana 

Pārvaldības plāni

+ informācija normatīvā regulējuma veidošanā 
+ informācija izpratnes veidošanas rīcībām
+ informācija izskaušanas metodēm

+ izpratnes veidošana
+ informācija pārvaldības plāniem

+ informācija pārvaldības plāniem
+ informācija kapacitātes celšanai un izpratnes veidošanai

+ teritorijas kapacitātes celšanai                                                                                           
un izpratnes veidošanai
+ informācija pārvaldības plāniem

Sadarbība

Kapacitātes paaugstināšana
Izpratnes veidošana

+  pieredze normatīvā regulējuma jomā  
+  pieredze invazīvo sugu pārvaldībā

+ iesaistes veicināšana
+ normatīvu ieviešana

+ paaugstina izpratni un iesaistīšanos

+ izskaušanas veicināšana
+ izpratnes veidošana

NORMATĪVAIS

REGULĒJUMS

INFORMĀCIJAS 
IEGUVE

JAUNAS 
IZSKAUŠANAS 

METODES

IZPRATNE



Zemes īpašnieku 
viedoklis

Monitoringa metodiku 
pielāgošana

Nacionālais invazīvo 
sugu saraksts

Agrīna atklāšana un 
ātra izskaušana 

Mazo grantu programma

Izglītojoši pasākumi
Izglītojoši materiāli

Projekta 1.fāzē (2021. – 2022.)
paredzētās aktivitātes

NORMATĪVAIS 
REGULĒJUMS

JAUNAS 
IZSKAUŠANAS 

METODES

IZPRATNE UN 

IESAISTE

INFORMĀCIJAS 
IEGUVE

Pilotteritoriju un metožu 
atlase



Partneri

DAP – vadošais partneris

DU- zinātniskais un praktiskais aspekts invazīvo sugu jomā

ViA- zinātniskais aspekts viedokļu noskaidrošanā

LLKC- informācijas izplatīšana, izglītošana, datu ieguve

LVM – tehniskais un metodiskais aspekts izskaušanas metožu 
testēšanā

VARAM – saturiskā iesaiste un projekta rezultātu iestrāde 
normatīvajos aktos

Daugavpils 

Universitāte
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PALDIES!

Invazīvo sugu pārvaldība – aktuāls pienesums dabas aizsardzības 
politikas īstenošanā 

Santa Rutkovska, Jēkabs Dzenis LIFE-IP LatViaNature Biotopu un sugu aizsardzības ekspertu
nodaļa, Invazīvo sugu eksperti


