
Sugas aizsardzības plāna 
izstrāde sugu grupai ,,ROŅI” 



Sugas aizsardzības plāns 

• Sugas aizsardzības plāns = sugas 
«apsaimniekošanas» plāns, kas nosaka 
nepieciešamos pasākumus sugas labvēlīga 
aizsardzības statusa nodrošināšanai ilgtermiņā. 

 

• Dokuments, kurā ir apkopota informācija par sugas 
atradnēm, sugas populācijas tendencēm, to 
ietekmējošajiem faktoriem, kā arī ieteicamie 
pasākumi, kas veicami sugas aizsardzības stāvokļa 
uzlabošanai. 

 



Sugas aizsardzības plānu izstrādā 
sugām, kurām: 
• aizsardzības stāvoklis Latvijā novērtēts kā nelabvēlīgs, nezināms, 

vai ar tendenci pasliktināties; 

• populācijas stāvoklis Latvijā ir nelabvēlīgs, un Latvijas populācija 
veido nozīmīgu Eiropas vai pasaules populācijas daļu; 

• medījamās sugas, par kurām Latvijas uzņēmusies starptautiskās 
saistības; 

• sugas, par kurām Latvijas uzņēmusies starptautiskās saistības un 
kuras ietekmē intensīva saimnieciskā darbība; 

• sugas, kuru aizsardzībai nepieciešams sabalansēt dažādu interešu 
grupu vēlmes; 

• sugas, kuru dzīvotnēm nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi.  

 

• *LR VARAM 11.05.2015. rīkojums Nr. 127 "Par īpaši aizsargājamo sugu un 
biotopu aizsardzības plānu izstrādāšanas kārtību" 

 



Roņu sugu grupas plāna izstrāde 

 

• Izstrādi veic SIA ProMare (Igaunijas kompānija) 
piesaistot Latvijas ekspertus; 

 

• Izstrāde notiek 12.2016. - 09.2019. 

 

• Plāns tiek izstrādāts 10 gadu laika posmam. 

 



Darba uzdevums:  
 

• izstrādāt sugas aizsardzības plānu Latvijas 
Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās 
zonas ūdeņos sugu grupai ,,ROŅI”, ietverot tajā 
Baltijas jūrā sastopamās sugas: pelēkais ronis 
(Halichoerus grypus), plankumainais ronis (Pusa 
vitulina ) un pogainais ronis (Phoca hispida) 

 

Pelēkais ronis 
Plankumainais ronis Pogainais ronis        

@www.latvijasdaba.lv        



Plānotie pasākumi 

• Apkopot vēsturiskos un aktuālos datus par visu Latvijas 
piekrastē sastopamo roņu sugu novērojumiem. 

• Sagatavot datus par pelēkā un pogainā roņa sugas stāvokli 
Latvijā. 

• Ņemt vērā un Plānā izmantot valsts iestāžu un organizāciju 
pētījumus par roņu populācijas stāvokli un to radīto 
zaudējumu zvejsaimniecībā Latvijā un kaimiņvalstīs. 

• Izvērtēt un izstrādāt ieteikumus pavasarī pludmalē 
sastopamo roņu mazuļu aizsardzības pasākumiem. 

• Izvērtēt nepieciešamību veikt roņu ieguvi ierobežotā 
daudzumā zvejniecībā radīto zaudējumu mazināšanai un 
noteikt iegūstamo roņu apjomu. 

• Plāna izstrādē jāizvērtē roņu-zvejniecības konfliktsituācijas 

 



Šajā gadā 

• Izstrādāta anketa, tiek aptaujāti zvejnieki dažādos 
piekrastes zvejas rajonos par roņu ietekmi. 

• Roņu fotografēšana jūrā, lai veiktu to identifikācijas 
eksperimentu. Izvēlētās vietas ir Saulkrasti un 
Ķesterciems. 

• Roņu atbaidītājs. 

• Esošās informācijas apkopošana. 

 

 




