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Publicēts: 01.11.2020.

Atalgojumi
Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta devītajai daļai un Ministru kabineta
2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības
noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” informācija par amatpersonu un darbinieku
atlīdzības noteikšanas kritērijiem un mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām:



Informācija par Dabas aizsardzības pārvaldes amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

(BRUTO,euro) 



Informācija par piemaksām, prēmijām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Dabas aizsardzības pārvaldē 

Izdevumu tāmes
Plānoto izdevumu tāmes 2020. gadam

Programma 21 Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijas. Apakšprogramma 1300Nozares vides
projekti



1-08/8/2020 - Priekšnoteikumu nodrošināšana biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai - meža
inventarizācija
1-08/16/2020 - Sagatavošanās pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai - zemes vienību
kadastrālā uzmērīšana
1-08/111/2020 - Mūsdienīgu komunikācijas un dabas izglītības kanālu un rīku izstrāde un attīstīšana nacionālajai un
starptautiskajai auditorijai
1-08/115/2020 - Līgatnes dabas taku dabas vērtību un vietas raksturojošo identitāšu attīstīšana
1-08/118/2020 - VARAM īpašumā esošo degradēto teritoriju sakopšana

Programma 24 Dabas aizsardzība. Apakšprogramma 0800 Nacionālo parku darbības nodrošināšana

Nacionālo parku darbības nodrošināšana



Programma 61.00.00.Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana. Apakšprogramma 61.08.00 Kohēzijas fonda (KF)
projekti (2014-2020)



5.4.2.1/16/I/001 - Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai
Latvijā
5.4.2.2/17/I/002 - Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības
veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru

Programma 62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošāna. Apakšprogramma 0700
Eiropas Reģionbālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)



4.2.1.2/18/I/029 - Dabas aizsardzības pārvaldes administratīvās ēkas Aiviekstes ielā 3, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā,
Madonas novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Programma 69.00.00 Mēria "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu
īstenošana. Apakšprogramma 0800 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasakumi (20142020)



CB779 - Pārrobežu pārgājiena maršruts "Meža taka" (Forest Trail)
ENI-LLB-1-077 - Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi
aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā
ENI-LLB-1-077 - Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi
aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā
Est-Lat 62 No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu Gaujas-Koivas upju baseina
apgabalā (Ground Eco)
LLI-306 - Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumi Latvijas - Lietuvas pārrobežu reģionos, īstenojot ilgtermiņa
pārvaldības pasākumus mitrājos (Open Landscape)

Programma 70 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošāna. Apakšprogramma 0200
Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu (20072013)

881586 - Tehniskās palīdzības projekts Integrētā projekta Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldībai un
apsaimniekošanai Latvijā (LIFE TA GMNature)



Programma 70 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošāna. Apakšprogramma 0600 LIFE
programma projekti



LIFE15 NAT/LV/000900 - Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra" (NATURA 2000 site)
881586 - Tehniskās palīdzības projekts Integrētā projekta Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldībai un
apsaimniekošanai Latvijā (LIFE TA GMNature)

Programma 99 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

https://www.daba.gov.lv/lv/budzets



