Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Veiktas 380 pārbaudes.
Pie administratīvās
atbildības sauktas un sodītas
8 personas par kopējo
summu 755 latu.
Pārkāpuma lietas materiāli
iesniegti Valsts policijai
kriminālprocesa
ierosināšanai – 1 gad. par
patvaļīgu augošu koku
ciršanu valsts mežā.
Aprēķināti mežam nodarītie
zaudējumi - 21019,26 latu
un valstij nodarītie
materiālie zaudējumi 1926,35 latu.
Veiktas 213 pārbaudes.
Pie administratīvās
atbildības sauktas un sodītas
4 personas par kopējo
summu 998 latu.

Veiktas 524 pārbaudes.
Pie administratīvās
atbildības sauktas un sodītas
46 personas par kopējo
summu 1710 latu.

Veiktas 453 pārbaudes.
Pie administratīvās
atbildības sauktas un sodītas
35 personas par kopējo
summu 2170 latu.
Pārkāpuma lietas materiāli
iesniegti Valsts policijai
kriminālprocesa
ierosināšanai – 2 gad. par
patvaļīgu koku ciršanu
valsts mežā. Aprēķināti
valstij nodarītie materiālie
zaudējumi – 1603,43 latu.

Veiktas 86 pārbaudes.
Pie administratīvās
atbildības sauktas un sodītas
3 personas par kopējo
summu 410 latu.

Veiktas 111 pārbaudes.

Veiktas 22 pārbaudes.
Pie administratīvās
atbildības saukta un sodīta 1

Veiktas 5 pārbaudes.
Pie administratīvās
atbildības sauktas un sodītas

Veiktas 11 pārbaudes.
Ierosināta 1 administratīvā
lietvedība un 1

1. Dabas aizsardzības normatīvo aktu ievērošanas kontrole:
1.1.

Veikt
2200
ĪADT
aizsardzības
režīma
ievērošanas pārbaudes

pastāvīgi

reģionālo
administrāciju
direktori

Veiktas 439 pārbaudes.
Pie administratīvās
atbildības sauktas un
sodītas 11 personas par
kopējo summu 900 latu.
Pārkāpuma lietas materiāli
iesniegti Valsts policijai
kriminālprocesa
ierosināšanai – 1 gad. par
patvaļīgu koku ciršanu,
ierosināts kriminālprocess.
Izteikts 1 aizrādījums.

1.2.

Veikt
240
īpaši
aizsargājamo sugu un
īpaši
aizsargājamo
biotopu,
tai
skaitā,
mikroliegumu,
aizsardzības
prasību
ievērošanas pārbaudes
Veikt
60
pārbaudes
tirdzniecībai
ar
apdraudētajiem savvaļas

pastāvīgi

reģionālo
administrāciju
direktori

Veiktas 53 pārbaudes.

pastāvīgi

reģionālo
administrāciju
direktori

Veiktas 2 pārbaudes.

1.3.

1

Nr.p.k.

Darba
pabeigšanas
termiņš

Darba
nosaukums

dzīvniekiem un
sugu īpatņiem

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

augu

persona.

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

2 personas par kopējo
summu 100 latu.

administratīvā lietvedība
pārņemta no Rīgas
pašvaldības policijas. Pie
administratīvās atbildības
saukta un sodīta 1 persona
par summu 100 latu.

Noorganizēti 21 izglītības
pasākumi, semināri un
lekcijas par dažāda veida ar
dabas aizsardzību saistītām
tēmām studentiem,
skolēniem, vides
izglītotājiem, ārvalstu
delegācijām u.c.
interesentiem.
Dalība starptautiskā „Sūnu –
sfagnu
simpozija”
organizēšanā un norisē (40
dalībnieki no 14 valstīm).
Novadīta lekcija LU
Bioloģijas fakultātes
maģistratūras studentiem.
Prezentēta Klimata pārmaiņu
adaptācijas izstāde festivāla
„Homo alibi” rīkotajā
starptautiskajā konferencē un
Zinātnes nakts pasākumā
„Taka” Rīgā.

Noorganizēti 17 izglītības
pasākumi, semināri un
lekcijas par dažāda veida ar
dabas aizsardzību saistītām
tēmām pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņiem,
skolēniem, studentiem,
pedagogiem u.c.
interesentiem.
Dalība
Latvijas
Lauku
konsultāciju un izglītības
centra rīkotajā seminārā
„Nekoksnes resursu ieguves
normatīvi saistībā ar medību
saimniecību”,
prezentējot
Pārvaldes redzējumu par
medījamo
dzīvnieku
medībām
ĪADT,
t.sk.,
Rāznas NP.
Sagatavota un vietējās
pašvaldībās izstādīta
fotoizstāde ”Teiču un
Krustkalnu daba” un
fotoizstāde par Latvijas dabas
vērtībām.

2. Sabiedrības informēšana un izglītošana:
2.1.

Organizēt 120 dabas
izglītības
pasākumus,
seminārus un lekcijas

pastāvīgi

struktūrvienību
vadītāji

Noorganizēti 37 izglītības
pasākumi, semināri un
lekcijas par dažāda veida ar
dabas aizsardzību saistītām
tēmām studentiem,
skolēniem, vides
izglītotājiem un
koordinatoriem, pašvaldību
darbiniekiem u.c.
interesentiem.
Sagatavotas foto izstādes
„Slīteres nacionālā parka
putni” un „Slīteres nacionālā
parka abinieki un rāpuļi”,
kas izstādītas 5 bibliotēkās.
Vadītas lekcijas LU
Ģeogrāfijas un zemes
zinātņu fakultātes studentiem
par Ramsāres konvencijas
teritorijām, purvu biotopiem,
veģetāciju, ES biotopiem,
ainavām, mikroainavām
Latvijā, īpaši aizsargājamām
sugām Teiču dabas rezervātā
un 3 lekcijas par
aizsargājamiem biotopiem
un invazīvajām sugām.
Dalība zinātniskajās
konferencēs un semināros ar
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Noorganizēti 62 izglītības
pasākumi, semināri un
lekcijas par dažāda veida ar
dabas aizsardzību saistītām
tēmām studentiem, skolēniem,
vides izglītotājiem un
koordinatoriem, pašvaldību
darbiniekiem, ekspertiem u.c.
interesentiem.
Vadītas lekcijas Daugavpils
universitātes un Vidzemes
augstskolas studentiem, LDF
pārstāvjiem, Norvēģijas
Dabas resursu izpētes institūta
pārstāvjiem, Latvijas –
Igaunijas kopprojekta dabas
ekspertiem.
Organizēti praktiski apmācību
semināri Lietuvas
koordinatoriem tekošu
saldūdens biotopu
atjaunošanā.

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

2.2.

Vadīt
120
dabas
izglītības nodarbības un
nometnes,
izglītojošus
pārgājienus dabā ĪADT

pastāvīgi

struktūrvienību
vadītāji

2.3.

Organizēt
bioloģiskai
daudzveidībai
veltītus
pasākumus, tai skaitā,
Starptautisko
Mitrāju

pastāvīgi

struktūrvienību
vadītāji

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

3 referātiem.
Novadītas 37 dabas
izglītības nodarbības un 8
izglītojoši pārgājieni un
ekskursijas dabā.

Noorganizēti 11
Starptautiskajai Mitrāju
dienai veltīti pasākumi un
5 Starptautiskajai Ūdens

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Novadītas 85 dabas izglītības
nodarbības un 12 izglītojoši
pārgājieni un ekskursijas
dabā skolēniem, studentiem,
biologu grupai no Somijas.

Novadītas 78 dabas
izglītības nodarbības un 17
izglītojoši pārgājieni un
ekskursijas dabā skolēniem,
studentiem, ārvalstu
delegācijām, projekta
„Klusuma pasaule”
dalībniekiem – cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām,
Norvēģijas dabas zinātnieku
asociācijas un Vācijas
vēstniecības Latvijā
darbiniekiem u.c.
interesentiem.
A/S „Latvijas finieris”
organizētā nometnē 9.10.jūlijā skolēniem no LV,
LT un EE (kopā 140
dalībnieki), novadītas
nodarbības par tēmu „Ķērpji
– gaisa kvalitātes indikatori”.
Noorganizēta un novadīta
Latvijas - Lielbritānijas
jauniešu nometne (”Wild
about Nature”).
Novadītas dabas izziņas
aktivitātes bērnu vasaras
nometņu dalībniekiem.
Novadīts augsnes izpētes
grupas darbs starptautiskajā
jauniešu nometnē Krievijā.
Noorganizēti 6 bioloģiskai
daudzveidībai veltīti
pasākumi:
Sēņu dienas, „Dzērvju šovs

Novadītas 58 dabas
izglītības nodarbības un 10
izglītojoši pārgājieni un
ekskursijas dabā skolēniem,
jauniešiem, ģimenēm,
Rēzeknes augstskolas un
ERASMUS studentu
apmaiņas programmas
audzēkņiem, Saulrītu
rehabilitācijas centra
iemītniekiem.
Noorganizēts lašveidīgo
zivju sugu nārsta vērošanas
pārgājiens Gaujas NP gar
Strīķupi un pasākumi „Diena
ar reindžeri”.

Noorganizēti 13 bioloģiskai
daudzveidībai veltīti
pasākumi:
Putnu dienas, Meža dienas,
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Noorganizēti 6 bioloģiskai
daudzveidībai veltīti
pasākumi:
Eiropas putnu vērošanas

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

dienu, Nacionālo parku
dienu, Ūdens dienu,
Putnu dienas, Meža
dienas, Sēņu dienas

2.4.

Organizēt
Dabas
aizsardzības 100-gadei
veltītus pasākumus

30.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

dienai veltīti pasākumi.
Izveidota izstāde „Dabas
dziednīca purvs”, kas
izstādīta Latvijas Dabas
muzejā.
Dalība Mitrāju dienas
organizēšanā Latvijas Dabas
muzejā, nolasīts ziņojums
par Ventas rumbas
attīrīšanas pasākumiem un
prezentācija „Spāres, mitrāji
un sūnupurvu dižspāre”.
Noorganizēti 4 pasākumi,
t.sk.:
slēpošanas pārgājiens dabas
parkā „Bernāti”;
izglītojoša ievadlekcija
zīmēšanas akcijai „Vēro,
iepazīsti, uzzīmē!”
Kuldīgas mākslas skolā;
„Zaļās pēcpusdienas”
29.februārī Lazdu
bibliotēkā Vecmokās un
23.martā Ķemeru
bibliotēkā.
Noorganizēta dabas
aizsardzības 100-gadei
veltīta fotogrāfiju izstāde
Varakļānu novada muzejā.
Izsludināts konkurss
„Gadsimts Ķemeru
nacionālajā parkā”.
Notiek darbs pie 2 galveno
pasākumu organizēšanas:
- pasākuma, kas plānots
24.aprīlī, Eiropas

Lielā talka, Pļavu dienas,
Nacionālo parku diena, dalība
Augu aizsardzības dienā
Botāniskajā dārzā, Eiropas
Savienības Parka dienā
Vērmanes dārzā,
Muzeju nakts pasākumos,
Ceļotāju dienās, Bērnu
aizsardzības dienas
pasākumos.
Dalība Vides spēļu konkursa
žūrijā.
Noorganizēti 63 pasākumi,
t.sk.: pasākums Eiropas
Savienības mājā vides
izglītotājiem un dabas
aizsardzības jomas
darbiniekiem;
sadarbībā ar AS „Latvijas
Pasts” speciālā zīmogošana
aploksnei „Moricsalai–100”;
zinātniskā konference
„Moricsalai–100“;
Bioloģiskā daudzveidība
NATURA 2000 vietā –
Moricsalas dabas rezervātā;
mediju diena Moricsalas
dabas rezervātā;
konkurss „Ceļojam pa
Latvijas ĪADT”;
Rāznas nacionālā parka 5
gadu jubilejas pasākums;
fotogrāfiju izstādes
Varakļānu novada muzejā,
Rēzeknes novada
pašvaldībā, Dagdas novada

debesīs”, Sikspārņu nakts,
„Ieraugi jūru”.
Noorganizēta „Atvērto
durvju diena” visās
Pārvaldes reģionālajās
administrācijās.

diena (150 dalībnieku),
„Iepazīsim jūras piekrasti
rudenī”, Putnu dienu
pasākumi - putnu barotavu
gatavošana, putnu vērošanas
pārgājiens, Ziemas dabas
daudzveidības dienas
pasākums.

Noorganizēti 17 pasākumi,
t.sk.:
pasākums „Slīteres kukaiņu
nakts” par simtgadīgu koku
nozīmi dabas daudzveidībā;
laivu brauciens pa Papes
ezeru „Dabas aizsardzībai100”;
lekcija „Moricsalas cilvēki”;
novadu preses pārstāvju
ekskursija uz Moricsalas DR;
Kuldīgas mākslas skolas
audzēkņu zīmējumu izstāde
„Vēro, iepazīsti, uzzīmē”
Slīteres bākā;
Teiču DR 30 un Krustkalnu
DR 35 gadu jubilejas
pasākumi;
„Sikspārņu un nakts tauriņu
salidojums simtgadīgo koku
ēnā ” Baltinavas alejā;
fotogrāfiju izstāde Dagdas
novada tautas bibliotēkā,
Madonas novada pašvaldībā

Noorganizēti 6 pasākumi,
t.sk.:
semināri, prezentācijas un
fotoizstāde par dabas
aizsardzības 100-gadi,
nodarbības „Moricsalai100”.
Noslēgusies akcija ”100
dižkoku Latvijai” un rīkota
talka dižkoku atēnošanai
Rāznas NP, apbalvoti
akcijas dalībnieki.
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Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Savienības mājā, kurā tiks
runāts par Latvijas un
pasaules dabas aizsardzības
vēsturi, par Moricsalas
dabas rezervātu laika
griežos, dabas vērtību
pētniecību no jauniešu
perspektīvas, citiem
plānotajiem pasākumiem
gada garumā, kā arī
klātesošie tiks iepazīstināti
ar Dabas aizsardzības
pārvaldes vides izglītības
piedāvājumu, kas ļauj
iepazīt dižkoku un aleju kā
simtgadīgu dabas vērtību
glabātāju nozīmi dabā;
- pasākuma, kas plānots
6.jūnijā sadarbībā ar AS
„Latvijas Pasts” - speciālā
zīmogošana „Moricsalai100”.
Sagatavotas 2 prezentācijas
par dabas aizsardzības
attīstību Latvijā un pasaulē.
Dalība 2 darba sanāksmēs
par pasākuma zinātniskās
sadaļas jautājumiem.

tautas bibliotēkā, Aglonas
bērnu brīvā laika
pavadīšanas centrā u.c.;
dižkoku atēnošanas talka
Ēveles pag.;
pasākums „Aleju un dižkoku
uzmērīšana” Straupes
pamatskolas skolēniem;
pasākums „Sakopsim
simtgadīgās
Vecmoku alejas”;
velobrauciens „Simtgadīgie
dabas pieminekļi”;
pārgājieni dabā.
Sagatavots stends par
Latvijas dabai veltītām
pastmarkām.

un Pārvaldes birojā Ļaudonā;
sagatavoti materiāli medijiem
par dabas aizsardzības 100gadi;
izvērtēti konkursam
„Apceļosim Latvijas īpaši
aizsargājamās dabas
teritorijas” iesniegtie darbi,
noteikti un apbalvoti
uzvarētāji.

Dalība Dabas koncertzāles
organizēšanā un norisē
30.06., noorganizētas un
novadītas 20 radošās
darbnīcas, pasākuma
zinātniskā sadaļa.
Noorganizēti 9 pasākumi,
semināri un nodarbības
sabiedriskā monitoringa
popularizēšanai.
Saņemti un apstrādāti 66

Darbība veikta 2.ceturksnī.

2.5.

Piedalīties
Dabas
koncertzāles
organizēšanā un norisē

31.08.

reģionālo
administrāciju
direktori

2.6.

Organizēt
sabiedriskā
monitoringa aktivitātes

pastāvīgi

G.Gabrāne

Noorganizēti 12 pasākumi,
semināri un nodarbības
sabiedriskā monitoringa
popularizēšanai.
Saņemti un apstrādāti 55
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Noorganizēti 6 semināri
bibliotekāriem un
skolotājiem par sabiedriskā
monitoringa programmu
(apm. 200 dalībnieki).

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

-

Noorganizēti 7 semināri,
pasākumi un lekcijas
skolēniem, skolotājiem un
vietējiem iedzīvotājiem
sabiedriskā monitoringa

Nr.p.k.

2.7.

2.8.

Darba
nosaukums

Sagatavot
Pārvaldes
2011.gada
publisko
pārskatu
Sagatavot informatīvi
izglītojošus materiālus
par ĪADT un dabas
aizsardzības tematiku

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

01.07.

G.Gabrāne

pastāvīgi

struktūrvienību
vadītāji

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

novērojumu protokoli par
dažādām monitoringa
tēmām.
Veiktas korekcijas 11
sabiedriskā monitoringa
protokola veidlapās,
piemērojot tās elektroniskai
aizpildīšanai, iesūtīšanai un
apstrādei.
Sagatavoti 6 nodarbību
apraksti, lai ieinteresētu
cilvēkus iesaistīties
sabiedriskā monitoringa
programmā. Materiāls
sastāv no prezentācijas,
papildinformācijas, spēļu
aprakstiem, darba lapām.
Sniegta informācija
reģionālajiem laikrakstiem,
skolām un bibliotēkām.
Izsūtīta preses relīze ar
aicinājumu vērot gājputnu
atgriešanos.
Pārskata periodā darbība
nav veikta.
Sagatavotas 40 preses
relīzes un 37 informatīvi –
izglītojoši raksti Pārvaldes
mājaslapai, reģionālajiem
laikrakstiem, žurnāliem un
dabas un vēstures
kalendāram.
Sagatavotas 11 preses
relīzes un 3 raksti, 1
izglītojošs plakāts, 1
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Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

novērojumu protokoli par
dažādām monitoringa
tēmām.
Dabas izziņas aktivitāšu
laikā sniegta informācija par
sabiedriskā monitoringa
programmām, t. sk.
„Dižkoki” un „Alejas”.
Sniegta informācija Zaļo
pēcpusdienu ietvaros reģiona
bibliotēkās, reģionālajos
laikrakstos. Sabiedriskā
monitoringa materiāli
nogādāti reģiona
bibliotēkām.
Sadarbībā ar Jūrmalas
pilsētas domi un Jūrmalas
bērnu un jauniešu interešu
centru uzsākta vides
izglītības akcija „Apzini
dižkokus Jūrmalā”.

Noorganizēta Beišu alejas
uzmērīšana Siguldas
novadā.
Sniegta informācija reģiona
bibliotēkām, dabas zinātņu
skolotājiem un presei.

popularizēšanai.
Izsūtīta preses relīze par
iesaistīšanos
sabiedriskā
monitoringa
aktivitātēs
reģionālajiem medijiem.
Organizēto akciju „Atrodi
dižkokus Jūrmalā” un „100
dižkoki Latvijai” Rāznas NP
ietvaros veikta dižkoku
apsekošana un saņemti 29
novērojumu protokoli.

Pārskata projekts
25.05.2012. iesniegts
VARAM.
Sagatavotas 49 preses relīzes
un 85 informatīvi –
izglītojoši raksti Pārvaldes
mājaslapai, reģionālajiem
laikrakstiem, žurnāliem.
Dalība TV raidījuma
„Eirobusiņš” sagatavošanā
ZBR.
Sagatavoti 23 materiāli
Latvijas TV un radio

Publiskais pārskats
sagatavots un publicēts
Pārvaldes interneta vietnē.
Sagatavotas 22 preses
relīzes un 47 informatīvi –
izglītojoši raksti un
materiāli Pārvaldes
mājaslapai, reģionālajiem
laikrakstiem.
Sagatavotas ķērpju puzles
un krustvārdu mīklas dabas
izglītības nodarbībām.
Sagatavotas 13 „Dabas

-

Sagatavotas 20 preses
relīzes un 34 informatīvi –
izglītojoši raksti, materiāli
un ziņas Pārvaldes
mājaslapai, reģionālajiem
laikrakstiem, žurnāliem,
ziņu portāliem un radio
raidījumiem.
Noorganizēts ideju konkurss
par jaunā Gaiziņkalna skatu

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

kanāliem.
Sniegta intervija par zālāju
bioloģisko daudzveidību
laikrakstam „Neatkarīgās
Tukuma ziņas”.
Intervija par Ķemeru NP
Ziemļvācijas radio.
Sagatavoti materiāli 6
stendiem (sadarbībā ar
biedrību „Ziemeļvidzemes
ģeoparks”).
Vadīts un konsultēts 22
brīvprātīgo, studentu,
skolēnu un praktikantu
darbs.
Organizēts jauno reindžeru
darbs, t.sk.:
saņemts finansējums no
Siguldas novada domes
jauno reindžeru aktivitātēm
– aleju pētīšanas projektam;
veikta gatavošanās jauno
reindžeru dalībai
starptautiskajā nometnē.

buklets, 1 pastkarte,
uzlīmes par Dabas
aizsardzības 100-gadei
veltītiem pasākumiem.
Sagatavotas 12 „Dabas
ziņas” Latvijas Radio 1
raidījumam „Zināmais
Nezināmajā”.

2.9.

Vadīt brīvprātīgo, jauno
reindžeru, praktikantu un
dabas aizsardzības jomas
studentu darbu

pastāvīgi

struktūrvienību
vadītāji

Vadīts un konsultēts 25
brīvprātīgo, studentu,
skolēnu un praktikantu
darbs, t.sk.:
vadīts LU Ģeogrāfijas un
Zemes fakultātes studentes
maģistres darbs par
dižkoku pētīšanu;
vadīts LU Bioloģijas
fakultātes studentes
maģistra darbs;
konsultēts Vidzemes
augstskolas studentes
bakalaura darbs par
Ķemeru kūrorta vēsturi ar
akcentu uz tramvaja
simtgadi;
vadīts Limbažu vidusskolas
skolnieka darbs par avotu
izpēti Viļķenes pagastā –
iegūta sudraba godalga
Valsts vides olimpiādē;
konsultēti Ļaudonas
vidusskolas zinātniski
pētniecisko darbu veicēji;

7

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

ziņas” Latvijas Radio
raidījumam „Zināmais
Nezināmajā”.

torņa izskatu.
Noorganizēta ZBR
kultūrvēstures mantojuma
izstāde.
Dalība TV raidījumu
„Dabas skola” filmēšanā
Ķemeru NP.

Vadīts 13 brīvprātīgo un 5
praktikantu darbs.
Vadītas studentu prakses
nodarbības 80 bioloģijas
studentiem,
organizētas
Vidzemes
Augstskolas
„Baltic
International
Summer School” ārzemju
studentu aktivitātes Ķemeru
NP.
Dalība 11.Jauno reindžeru
nometnē Slovēnijā 21.28.jūlijā.
Piesaistīts brīvprātīgais
darbinieks Ķemeru NP
informācijas centra
nepārtrauktas darbības
nodrošināšanai.

Vadītas 5 studentu prakses
un 2 studentu kursa darbi.
Sniegts atbalsts 1
pētnieciskā darba izstrādei.
Konsultēti 2 studenti.
Noorganizēta prakse
Priekuļu un Jāņumuižas
Ekotūrisma studentiem
Gaujas NP.
Organizēts jauno reindžeru
darbs Gaujas NP.

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

2.10.

Organizēt 9 apmeklētāju
centru darbību ĪADT

pastāvīgi

reģionālo
administrāciju
direktori

2.11.

Nodrošināt ĪADT

pastāvīgi

reģionālo

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

sniegta informācija 1
bakalaura darbam,
vienojoties par studenta
iegūto datu iesniegšanu
Pārvaldei;
konsultēti 2 skolēnu
zinātniski pētnieciskie
darbi.
Saplānots jauno reindžeru
darbs vasaras periodam,
apzināti jauni dalībnieki,
sagatavots pieteikums
jauno reindžeru dalībai
starptautiskajā nometnē,
iegūts papildus finansējums
no Siguldas novada domes.
Izsludināta pieteikšanās uz
starptautisko jauno
reindžeru nometni.
Nodrošināta apmeklētāju
centru darbība Gaujas NP pie Gūtmaņa alas (6509
apmeklētāji, 1238
transportlīdzekļi), Līgatnes
dabas takās (2164
apmeklētāji, 1066 slēpošanas
trases apmeklētāji), Ļaudonā
un Bērzos.

Noorganizēta

Nodrošināta 9 apmeklētāju
centru darbība:
Gaujas NP - pie Gūtmaņa
alas (28 009 apmeklētāji),
Līgatnes dabas takās (6962
apmeklētāji) un pie Zvārtes
ieža (3044 apmeklētāji);
Teiču DR un Krustkalnu DR
(117 apmeklētāji), kā arī
Ļaudonā un Bērzos;
Slīteres NP - Šlīteres bākā
(1334 apmeklētāji);
Ķemeru NP – Meža mājā,
Ķemeros;
Rāznas NP – Lipuškos.
Noorganizētas Rāznas NP
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Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Nodrošināta 9 apmeklētāju
centru darbība:
Gaujas NP - pie Gūtmaņa
alas (45434 apmeklētāji),
Līgatnes dabas takās (15371
apmeklētāji) un pie Zvārtes
ieža (4489 apmeklētāji);
Teiču DR un Krustkalnu DR
(240 apmeklētāji), kā arī
Ļaudonā un Bērzos;
Slīteres NP - Šlīteres bākā
(3200 apmeklētāji);
Ķemeru NP - Meža mājā,
Ķemeros
(1600
apmeklētāju);
Rāznas NP – Lipuškos.
Noorganizēta Ķemeru NP

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Nodrošināta 9 apmeklētāju
centru darbība:
Gaujas NP - pie Gūtmaņa
alas (21160 apmeklētāji),
Līgatnes dabas takās (7058
apmeklētāji) un pie Zvārtes
ieža (1242 apmeklētāji),
Slīteres NP - Šlīteres bākā
(130 apmeklētāji),
Teiču DR un Krustkalnu DR
- Bērzos, Ļaudonā un
Dreimaņos, Ķemeru NP Meža mājā, Ķemeros un
Rāznas NP – Lipuškos.
Pārskata periodā darbība

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

konsultatīvo padomju
darbu

2.12.

Uzturēt un aktualizēt
Pārvaldes interneta vietni

pastāvīgi

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

administrāciju
direktori

Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervāta konsultatīvās
padomes sanāksme
10.janvārī un Slīteres NP
konsultatīvās padomes
sanāksme 24.janvārī.
Aktualizēts Ķemeru NP
konsultatīvās padomes
personālsastāvs un izsūtīta
21 vēstule iestādēm un
organizācijām par pārstāvju
deleģēšanu Gaujas NP
konsultatīvās padomes
darbam.
Pabeigta interneta vietnes
www.daba.gov.lv
pārstrukturēšana. Pastāvīgi
aktualizēta saturiskā
informācija. Izveidotas
divas apakšlapas – forrest.daba.gov.lv un
hydroplan.daba.gov.lv,
programmas LIFE+ divu
projektu publicitātes mērķu
īstenošanai.
Regulāri ievietotas ziņas
mājaslapas aktualitāšu
sadaļā (kopumā 35 ziņas).
Interneta vietnes
aktualizēšanas vajadzībām
sagatavoti 307 Excel faili,
kas satur ĪADT
robežpunktu ģeogrāfiskās
koordinātas.
Aktualizēta informācija par
DP un AAA.

un Ķemeru NP konsultatīvās
padomes sanāksmes.

konsultatīvās padomes
sanāksme 21.septembrī.

nav veikta.

Pastāvīgi aktualizēta
saturiskā informācija.
Regulāri ievietotas ziņas
aktualitāšu sadaļā (kopumā
144 ziņas, 5 informatīvie
bloki ar plašāku informāciju
par nozīmīgākajiem
pasākumiem – 2 konkursi,
Dabas koncertzāle, gada
dabas simboli, Ceļotāju
diena Ķemeru NP; 6
fotogalerijas).

Pastāvīgi aktualizēta
saturiskā informācija.
Regulāri ievietotas ziņas
aktualitāšu sadaļā (kopumā
22 ziņas).

Pastāvīgi aktualizēta
saturiskā informācija.
Regulāri ievietotas ziņas
aktualitāšu sadaļā (kopumā
107 ziņas).
Uzturēti profili sociālajos
tīklos Twiter un Facebook.

G.Gabrāne
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Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

2.13.

Uzturēt un aktualizēt
interneta vietni
"Bioloģiskā
daudzveidība Latvijā informācijas un
sadarbības tīkls (CHM)"

pastāvīgi

J.Jātnieks

3.1

Uzraudzīt 3 ĪADT dabas
aizsardzības plānu
izstrādi un aktualizāciju

pastāvīgi

J.Jātnieks

3.2.

Organizēt 3 sugu un
biotopu aizsardzības
plānu izstrādi un
aktualizāciju

pastāvīgi

J.Jātnieks

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Aktualizēta
novecojusī
informācija,
atjaunotas
teksta sadaļas, saites uz
informācijas
avotiem,
ievietoti jauni informācijas
materiāli.

Aktualizēta
novecojusī
informācija,
atjaunotas
teksta sadaļas, saites uz
informācijas
avotiem,
ievietoti jauni informācijas
materiāli.

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Aktualizēta
informācija.

saturiskā

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Pārskata periodā
nav veikta.

darbība

3. Dabas aizsardzības plānu un sugu aizsardzības plānu izstrāde:
Sagatavots rīkojums par
Uzsākta 2 ĪADT DAP
uzraudzības grupas izveidi
izstrāde:
DL „Eglone” DAP izstrādei. novadīta uzraudzības grupas
sanāksme par DL "Eglone"
DAP izstrādi, sniegti
komentāri par DAP
1.redakciju;
sagatavots rīkojums par
uzraudzības grupas izveidi
ģeoloģiskajam un
ģeomorfoloģiskajam dabas
piemineklim „Zaņas lejteces
atsegumi” DAP izstrādei.
Nosūtīta vēstule par pārstāvju
deleģēšanu uzraudzības
grupai DL "Durbes ezera
pļavas " DAP izstrādei.
Sniegta atbilde par DAP
izstrādi DP „Talsu
pauguraine”.
Sagatavoti nosacījumi sugas Sagatavoti nosacījumi 3
aizsardzības plāna
sugu aizsardzības plānu
izstrādāšanai jūras ērglim.
izstrādāšanai
gludenajai
čūskai, purva bruņurupucim
un
sarkanvēdera
ugunskrupim.
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Uzraudzīta 3 ĪADT dabas
aizsardzības plānu izstrāde:
izstrādāts ģeoloģiskā un
ģeomorfoloģiskā dabas
pieminekļa „Zaņas lejteces
atsegumi” DAP: dalība
uzraudzības grupas
sanāksmēs, sagatavoti
atzinumi par izstrādātajām
DAP redakcijām, DAP
apstiprināts VARAM;
turpinās DL "Eglone" DAP
izstrāde;
uzsākta DL „Durbes ezera
pļavas” DAP izstrāde,
izveidota uzraudzības grupa.

Uzraudzīta 3 ĪADT dabas
aizsardzības plānu izstrāde:
izstrādāti DAP DL "Eglone"
un DL „Durbes ezera
pļavas”, sniegti atzinumi par
izstrādātajām DAP
redakcijām, kā arī uzsākta
DP „Talsu pauguraine” DAP
izstrāde un izveidota
uzraudzības grupa.
Veikta apstiprinātā DAP
dabas piemineklim „Zaņas
lejteces atsegumi”
ekspemplāru izplatīšana.

Organizēta 5 sugu un
biotopu aizsardzības plānu
izstrāde:
uzsākta biotopa „Parkveida
pļavas 6530*” aizsardzības
plāna izstrāde;
turpinās sugu aizsardzības
plānu izstrāde jūras ērglim,
gludenajai čūskai, purva

Organizēta 5 uzsākto sugu
un biotopu aizsardzības
plānu izstrāde: biotopam
„Parkveida pļavas 6530*”,
jūras ērglim, gludenajai
čūskai, purva bruņurupucim
un sarkanvēdera
ugunskrupim, t.sk.,
izstrādāti 3 sugu populāciju

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

bruņurupucim un
sarkanvēdera ugunskrupim.

apsaimniekošanas plāni
(Population management
plans): gludenajai čūskai,
purva bruņurupucim un
sarkanvēdera ugunskrupim.

4. Nosacījumu un atzinumu sniegšana ietekmes uz vidi novērtējumam, pašvaldību teritoriju plānojumiem:
4.1.

Sniegt 4 atzinumus par
ietekmes uz vidi
stratēģiskajiem
novērtējumiem un
ietekmes uz Eiropas
nozīmes aizsargājamo
dabas teritoriju (Natura
2000) novērtējuma
ziņojumiem

pastāvīgi

J.Jātnieks

Sagatavots 1 atzinums par
IVN ziņojumu, 1 atzinums
par IVN ziņojuma
labojumiem, kā arī sniegta
informācija un konsultācijas
IVN ziņojuma izstrādei.
Sagatavoti 4 atzinumi par
stratēģisko IVN, t.sk. par
Rīgas pilsētas plūdu riska
pārvaldības plānu un tā
stratēģisko IVN.
Sagatavoti 5 viedokļi par
stratēģiskā IVN
nepieciešamību plānošanas
dokumentiem.

4.2.

Sniegt 60 nosacījumus,
atzinumus un informāciju
pašvaldību teritoriju
plānojumiem, tai skaitā,
detālplānojumiem

pastāvīgi

J.Jātnieks

Izsniegti 8 nosacījumi, 16
atzinumi un atsauksmes par
pašvaldību teritorijas
plānojumiem.
Sniegti 9 atzinumi par
detālplānojumiem.

Sagatavoti 2 atzinumi par
ietekmes uz Natura 2000
teritoriju novērtējuma
ziņojumu.
Sagatavots 1 atzinums par
stratēģiskā IVN uzsākšanu
pašvaldības plānošanas
dokumentiem.
Sagatavoti 2 viedokļi par
stratēģiskā IVN
nepieciešamību pašvaldību
plānošanas dokumentiem.
Dalība sarunās par
elektropārvades līnijas
„Kurzemes loks” 3.posma
caur Ķemeru NP izbūves
tehniskajiem risinājumiem un
IVN sagatavošanu.

Sniegti 6 atzinumi IVN
ziņojumiem: autoceļa A9
rekonstrukcijai, Apes
dolomīta karjeram, vēja
elektrostaciju parkiem
Tārgales pag. un Dunikas
pag., Mērnieku rekreatīvā
tūrisma kompleksa izveidei.
Sagatavots 1 atzinums par
autoceļa P4 ietekmes uz
Natura 2000 teritoriju DL
„Lielie Kangari”
novērtējumu.
Veikta sarakste un pārrunas
par IVN sagatavošanu
Kurzemes loka 3. posmam un
kūdras atradnei „Lielsalas
purvs”.
Sniegtas 2 atsauksmes par
plānošanas dokumentu Vides
pārskatiem un 3 viedokļi par
stratēģiskā IVN
nepieciešamību plānošanas
dokumentiem.
Sagatavoti 8 nosacījumi un 16 Sniegts 31 nosacījums,
atzinumi pašvaldību teritoriju atzinumi un informācija
plānojumiem.
teritoriju plānojumiem un
Dalība 2 teritoriju plānojumu detālplānojumiem, t.sk.
sabiedriskās apspriešanas
atzinumi par teritorijas
sanāksmēs.
plānojumu gala redakcijām
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Sniegti 5 atzinumi IVN
ziņojumu redakcijām:
autoceļa A9 rekonstrukcijai,
būvniecībai zemes vienībā
Vaivari, Jūrmalā, Tukuma
lidlauka rekonstrukcijai, Vēja
parku ierīkošanai Dunikā un
Tārgalē. Sagatavots 1
atzinums par autoceļa P4
ietekmes uz Natura 2000
teritoriju DL „Lielie Kangari”
novērtējuma pilnveidoto
versiju.

Izsniegti 33 atzinumi,
atsauksmes un nosacījumi
teritorijas plānojumiem, t.sk.,
Daugavpils, Rēzeknes,
Varakļānu, Zilupes, Dagdas,
Jēkabpils, Dundagas,

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Dalība 6 teritoriju plānojumu
sabiedriskās apspriešanas
sanāksmēs.
Sagatavota atbilde VARAM
par detālplānojuma
risinājumiem saistībā ar
privātpersonas iesniegumu.

Sniegta informācija Burtnieku
nov. teritorijas plānojumam.
Sagatavots atzinums par īpaši
aizsargājamām sugām un
biotopiem Gaujas NP –
Gaujas senielejā Siguldas pils.
Siguldas nov. teritorijas
plānojuma izstrādes ietvaros.
Izveidota ekspertu komisija
dabas vērtību un plānoto
darbību ietekmes izvērtēšanai
Ķemeru NP – Ragaciemā un
Bigauņciemā, sagatavots
ekspertu komisijas atzinums
teritorijas plānojuma
risinājumu pamatošanai.
Sagatavots priekšlikums
Krustpils nov. pašvaldībai
dabas pieminekļa – alejas
izveidošanai un aizsardzības
nodrošināšanai.

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Burtnieku, Raunas, Siguldas,
Saulkrastu, Ventspils,
Rundāles, Rūjienas, Mālpils
novadiem, atzinumi par
Rīgas apbūves noteikumu
grozījumiem.

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Pāvilostas, Alūksnes,
Gulbenes, Kokneses,
Vecpiebalgas, Smiltenes un
Mazsalacas novadiem.
Sniegti atzinumi par vēja
elektrostaciju izbūvi Liepājas
pilsētā.
Sniegti 8 atzinumi un
nosacījumi
detālplānojumiem.

5. Starptautiskā līguma „Par 1973. gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu
sugām”(CITES) un normatīvo aktu par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņveidīgajiem ieviešana,
atļauju, saskaņojumu un atzinumu sniegšana ĪADT:
5.1.

5.2.

5.3.

Izsniegt 170 atļaujas
starptautiskajai
tirdzniecībai ar
apdraudētajām augu un
dzīvnieku sugām (CITES
atļaujas), kā arī CITES
sertifikātus
Veikt starptautiskās
tirdzniecības apdraudēto
savvaļas sugu īpatņu
reģistrēšanu
Sagatavot un nosūtīt

pastāvgi

G.Gabrāne

Izsniegtas 48 atļaujas un 6
sertifikāti.

Izsniegtas 55 atļaujas un 5
sertifikāti.

Izsniegtas 53 atļaujas un 3
sertifikāti.

Izsniegtas 62 atļaujas un 26
sertifikāti.

pastāvīgi

G.Gabrāne

15.06.

G.Gabrāne

Veikta 111 starptautiskās
tirdzniecības apdraudēto
savvaļas sugu īpatņu
reģistrēšana.
Pārskata periodā darbība nav

Veikta 12 starptautiskās
tirdzniecības apdraudēto
savvaļas sugu īpatņu
reģistrēšana.
Atskaite sagatavota un

Veikta 3 starptautiskās
tirdzniecības apdraudēto
savvaļas sugu īpatņu
reģistrēšana.
-

Veikta 5 starptautiskās
tirdzniecības apdraudēto
savvaļas sugu īpatņu
reģistrēšana.
-
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Nr.p.k.

5.4.

5.5.

Darba
nosaukums

atskaiti par 2011.gadā
izsniegtajām CITES
atļaujām CITES
sekretariātam un Eiropas
Komisijai
Pārstāvēt LV viedokli
Eiropas Komisijā CITES
jautājumos

Koordinēt CITES
īstenošanu ar CITES
izpildinstitūcijām Latvijā
(VID, muita, ekonomikas
policija, zinātniskās
iestādes)

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

pastāvīgi

G.Gabrāne

pastāvīgi

G.Gabrāne

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

veikta.

nosūtīta 12.06.2012.

Sagatavoti un iesniegti
Eiropas Komisijai (EK) 11
viedokļi par dažādiem
CITES darbības un
ieviešanas jautājumiem.
Dalība EK vadlīniju izstrādē
par legālu izcelsmi
apliecinošiem dokumentiem
A un B pielikuma CITES
īpatņiem.
Dalība 58.Uzraudzības
grupas un 59.Zinātniskās
pārskata grupas sanāksmēs
EK.
Dalība Apvienoto Nāciju un
INTERPOL organizētajā
Apvienoto Nāciju Vides
Programmas pirmajā
starptautiskajā Vides samitā.
Koordinēta sadarbība starp
VID Muitas pārvaldi un
CITES Zinātniskajām
iestādēm par 7 aizturēšanas
gadījumiem, kuros kopumā
sagatavota informācija par
33 iespējamiem CITES
īpatņiem.
Uzturēta regulāra sadarbība
ar ZM Zivsaimniecības
departamentu par CITES
sugas – Eiropas zuša

Sagatavoti un iesniegti
Eiropas Komisijai (EK) 5
viedokļi par dažādiem CITES
darbības un ieviešanas
jautājumiem.
Dalība EK vadlīniju izstrādē
par legālu izcelsmi
apliecinošiem dokumentiem
A un B pielikuma CITES
īpatņiem.
Dalība 59.Uzraudzības grupas
un 60.Zinātniskās pārskata
grupas sanāksmēs EK.
Dalība zivsaimniecības un
CITES ekspertu grupas
sanāksmē par Eiropas zuša
Anquilla anquilla
izmantošanu.

Dalība 2 CITES uzraudzības
grupas sanāksmēs 2.jūlijā un
24.septembrī un
CITES zinātniskās grupas
sanāksmē 11.septembrī.

Dalība CITES uzraudzības
grupas sanāksmē 29.oktobrī,
10.decembrī un ārkārtas
ekspertu sanāksmē
12.novembrī.
Dalība WIPEI CITES
sanāksmē 18.decembrī.

Koordinēta sadarbība starp
VID Muitas pārvaldi un
CITES Zinātniskajām
iestādēm par 3 aizturēšanas
gadījumiem, kuros kopumā
sagatavota informācija par 3
iespējamiem CITES
īpatņiem.
Uzturēta regulāra sadarbība ar
ZM Zivsaimniecības
departamentu un VID Muitas
pārvaldi par CITES sugas –

Sadarbība ar Valsts policijas
ENAP un Rīgas pašvaldības
policiju CITES kontrolēs.
Sadarbība ar muitu un
zinātniskajām iestādēm par
muitas aizturētajiem CITES
īpatņiem.

Dalība CITES CoP
jautājumiem veltītā
sanāksmē Polijā 3.4.decembrī.
Sadarbība ar Rīgas
pašvaldības policiju CITES
kontroles jomā.
Sadarbība ar muitu un
zinātniskajām iestādēm par
muitas aizturētajiem CITES
īpatņiem.
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Nr.p.k.

5.6.

Darba
nosaukums

Veikt kompetentās
iestādes funkcijas
saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par tirdzniecību
ar izstrādājumiem no
roņveidīgajiem, tai
skaitā, pārstāvēt LV
viedokli Eiropas
Komisijā

Darba
pabeigšanas
termiņš

pastāvīgi

Atbildīgie par
izpildi

G.Gabrāne

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Anquilla anquilla
izmantošanu.
Koordinēta Latvijas
atbildīgo iestāžu viedokļu
saskaņošana un priekšlikumu
iesniegšana par jaunām
Eiropas Savienības
likumdošanas iniciatīvām
saistībā ar invazīvajām
sugām.
Veikta viedokļu apkopošana
no CITES izpildinstitūcijām
un tematisko pārskatu
sagatavošana par CITES
ieviešanu pirms EK
sanāksmēm.
Panākta vienošanās ar Valsts
meža dienestu par turpmāko
sadarbību 2 Latvijas faunai
raksturīgu un medījamu
CITES dzīvnieku – vilka un
lūša legālu izcelsmi
apliecinošu dokumentu
izsniegšanā.
Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Eiropas zuša Anquilla
anquilla izmantošanu, t.sk.
sagatavota atskaite par zušu
izmantošanu laika periodā no
01.01.2011. - 30.04.2012. un
iesniegta EK.
Veikta viedokļu apkopošana
no CITES izpildinstitūcijām
un tematisko pārskatu
sagatavošana par CITES
ieviešanu pirms EK
sanāksmēm.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.
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Pēc dalībvalstu vienošanās
nolemts, ka EK sanāksmes
tiks sasauktas tikai
nepieciešamības gadījumā, un
tādas pārskata periodā nav
notikušas.
Kompetentās iestādes
funkcijas un tirdzniecības ar
izstrādājumiem no
roņveidīgajiem kontrole tiek
veikta vienlaikus ar CITES
kontroli.

Pēc dalībvalstu vienošanās
nolemts, ka EK sanāksmes
tiks sasauktas tikai
nepieciešamības gadījumā, un
tādas pārskata periodā nav
notikušas.
Kompetentās iestādes
funkcijas un tirdzniecības ar
izstrādājumiem no
roņveidīgajiem kontrole tiek
veikta vienlaikus ar CITES
kontroli.

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

5.7.

Izsniegt 60 atļaujas
nemedījamo dzīvnieku
iegūšanai

pastāvīgi

G.Gabrāne

5.8.

Izsniegt atļaujas
zooloģisko dārzu
izveidošanai un veikt to
pārbaudes

pastāvīgi

G.Gabrāne

5.9.

Izstrādāt savvaļas
dzīvnieku turēšanas
apstākļu kritērijus
zooloģiskajos dārzos
Latvijā

01.12.

G.Gabrāne

5.10.

Izsniegt 2000 atļaujas,
saskaņojumus
un
atzinumus ĪADT dabas
aizsardzības jomā
Pieņemt lēmumus par
valsts
pirmpirkuma
tiesību izmantošanu uz

pastāvīgi

reģionālo
administrāciju
direktori

pastāvīgi

reģionālo
administrāciju
direktori

5.11.

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Izskatīti 24 pieteikumi
nemedījamo dzīvnieku
ieguvei. Sagatavoti 9 lēmumi
par nemedījamo dzīvnieku
ieguvi un izdotas 5
nemedījamo sugu indivīdu
iegūšanas atļaujas.
Veiktas 2 zooloģisko dārzu
pārbaudes pirms to
reģistrācijas.
Reģistrēti 2 zooloģiskie dārzi
un izsniegtas 2 atļaujas
zooloģiskā dārza
izveidošanai – Rīgas
Nacionālais zooloģiskais
dārzs, Latgales zoodārzs.
Dalība Dzīvnieku
aizsardzības ētikas padomes
darbā – dalība 3 sanāksmēs,
izskatīti 12 pieteikumi par
izmēģinājumu ar
dzīvniekiem un sniegti
komentāri 17 citiem
dokumentiem.

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Sagatavoti 22 lēmumi un
izsniegtas 17 atļaujas
nemedījamo dzīvnieku
ieguvei.

Pārskata periodā nav saņemti Sagatavoti 8 lēmumi un
atļauju pieteikumi.
izsniegta 1 atļauja
nemedījamo dzīvnieku
ieguvei.

Sagatavots 1 lēmums.
Veikta 1 zooloģiskā dārza
pārbaude un ierosināta 1
administratīvā lietvedība.

Reģistrēts 1 zooloģiskais
dārzs un veikta tā pārbaude.

Veiktas 5 zooloģisko dārzu
pārbaudes.

Darbs pie zooloģisko dārzu
pārbaužu veidlapu izstrādes.
Iesniegti priekšlikumi
VARAM par
nepieciešamajiem
grozījumiem normatīvajos
aktos.

Izsniegti 743 dažāda veida
attiecīgie dokumenti.

Dalība Dzīvnieku aizsardzības
ētikas padomes darbā – dalība
2 sanāksmēs. Iesniegti
priekšlikumi VARAM par
nepieciešamajām izmaiņām
zooloģiskā dārza izveidošanu
un reģistrāciju regulējošajos
normatīvajos aktos un
priekšlikumi grozījumiem
LAPK un Dzīvnieku
aizsardzības likumā par
savvaļas sugu dzīvnieku
turēšanu.
Izsniegti 655 dažāda veida
attiecīgie dokumenti.

Izstrādāta veidlapa
zooloģisko dārzu pārbaudei,
kurā ietvertas prasības un
kritēriji zooloģiskā dārza
darbībai. Veidlapa izstrādāta,
ņemot vērā citu ES valstu
pieredzi. Veidlapa tiks
apstiprināta 2013.gada
sākumā, lai nodrošinātu
vienotu pieeju un vienādas
prasības visiem
zooloģiskajiem dārziem
Latvijā.
Izsniegti 482 dažāda veida
attiecīgie dokumenti.

Pieņemti 4 lēmumi.
Sagatavotas 18 vēstules par
nekustamā īpašuma

Pieņemti 23 lēmumi.
Pieņemti 13 lēmumi.
Pieņemti 12 lēmumi.
Sagatavota 31 vēstule par
Sagatavotas 27 vēstules par
Sagatavotas 36 vēstules par
nekustamā īpašuma atrašanos nekustamā īpašuma atrašanos nekustamā īpašuma atrašanos
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Izsniegti 415 dažāda veida
attiecīgie dokumenti.

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

zemi ĪADT
pastāvīgi

reģionālo
administrāciju
direktori

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

atrašanos ĪADT, kur valstij
nav pirmpirkuma tiesību.
Apstiprināti 3 plāni.

ĪADT, kur valstij nav
pirmpirkuma tiesību.
Apstiprināti 49 plāni.

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

ĪADT, kur valstij nav
pirmpirkuma tiesību.
Apstiprināti 15 plāni.
Pieņemti 2 lēmumi par meža
apsaimniekošanas plānu
neapstiprināšanu.

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

ĪADT, kur valstij nav
pirmpirkuma tiesību.
Apstiprināts 21 plāns.

5.12.

Apstiprināt
meža
apsaimniekošanas plānus
ĪADT

6.1.

Nodrošināt labvēlīgu
aizsardzības statusu īpaši
aizsargājamām sugām un
īpaši aizsargājamiem
biotopiem, tai skaitā:
Apsaimniekot pļavu
biotopus – 678 ha
(pļaušana un noganīšana
– 675 ha,
koku un krūmu ciršana –
3 ha)
Apsaimniekot meža
biotopus – 5 ha
(krūmu ciršana)

pastāvīgi

struktūrvienību
vadītāji

Veikti šādi darbi:

Veikti šādi darbi:

Veikti šādi darbi:

Veikti šādi darbi:

pastāvīgi

struktūrvienību
vadītāji

Veikta pļavu noganīšana –
172 ha.

pastāvīgi

struktūrvienību
vadītāji

Veikta pļavu noganīšana –
172 ha;
Veikta koku un krūmu
ciršana – 6,1 ha;
Veikta niedru pļaušana –
30,5 ha.
Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Veikta pļavu noganīšana –
172 ha.
Veikta pļavu pļaušana – 169
ha.
Veikta krūmu ciršana – 0,1
ha.
Veikta krūmu ciršana – 5 ha.

Atjaunot tekošu
saldūdeņu biotopus – 13
km (ūdensteču attīrīšana)
Likvidēt bebru
aizsprostus tekošu
saldūdeņu biotopu
atjaunošanai – 25 gab.
Uzturēt un izveidot
aizsprostus purvu
biotopu
saglabāšanai – 12 gab.

pastāvīgi

struktūrvienību
vadītāji

Veikta tekošu saldūdeņu
biotopu attīrīšana – 11 km.

Veikta tekošu saldūdeņu
biotopu attīrīšana – 1 km.

pastāvīgi

struktūrvienību
vadītāji

Veikta krūmu ciršana meža
biotopa apsaimniekošanai un
dižakmens aizsargjoslas
attīrīšanai – 0,1 ha.
Pārskata periodā darbība nav Attīrīta Narūtas upe Rāznas
veikta.
NP – 1 km un atjaunota Palsas
upes straujtece – 1 km.
Veikta bebru aizsprostu
Veikta bebru aizsprostu
likvidēšana – 2 gab.
likvidēšana – 19 gab.

Veikta pļavu noganīšana –
172 ha.
Veikta pļavu pļaušana –
426,6 ha.
Veikta koku un krūmu
ciršana – 4,6 ha.
Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Veikta bebru aizsprostu
likvidēšana – 37 gab.

Veikta bebru aizsprostu
likvidēšana – 29 gab.

pastāvīgi

struktūrvienību
vadītāji

Pārskata periodā darbība nav Pārskata periodā darbība nav
veikta.
veikta.

Veikti aizsprostu remontdarbi
Teiču DR – 11 gab.

Apsaimniekot bioloģiski
vecus lapu kokus – 15

pastāvīgi

struktūrvienību
vadītāji

Veikta bioloģiski veca koka
atēnošana – 1 gab.

Iegūta informācija par Teiču
DR esošajiem aizsprostiem
purvu biotopu saglabāšanai,
veikta to apsekošana un
remontdarbu plānošana.
Veikta bioloģiski vecu koku
atēnošana – 4 gab.

6. Sugu un biotopu saglabāšana, ĪADT apsaimniekošana, tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras uzturēšana:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

Veikta bioloģiski vecu koku
atēnošana – 5 gab.
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Veikta bioloģiski vecu koku
atēnošana – 7 gab.

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

gab. (koku atēnošana)
Ierobežot invazīvās sugas
– latvāņa izplatību – 3,7
ha (latvāņu pļaušana un
izrakšana)
Uzturēt smilšu krupja
nārsta vietas – 3 ha

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

pastāvīgi

struktūrvienību
vadītāji

Pārskata periodā darbība nav Organizēta latvāņu pļaušana – Veikta latvāņu pļaušana un
veikta.
2,7 ha.
izrakšana – 2 ha.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

pastāvīgi

struktūrvienību
vadītāji

Veikta smilšu krupja nārsta
vietas uzturēšana – 2 ha.

Veikta smilšu krupja nārsta
vietas uzturēšana – 3 ha.

Uzturēt un izvietot lielā
susura būrīšus – 160 gab.
Uzturēt
un
izveidot
plēsīgo putnu mākslīgās
ligzdvietas – 23 gab.

pastāvīgi

struktūrvienību
vadītāji
struktūrvienību
vadītāji

Pārskata periodā darbība nav
veikta.
Pārskata periodā darbība nav
veikta.

6.1.11.

Uzturēt un izveidot pūču
un mazo dobumperētāju
būrus – 128 gab.

pastāvīgi

struktūrvienību
vadītāji

Veikta pūču būru uzturēšana
– 3 gab.

6.1.12.

Uzturēt un izveidot zaļo
vārnu ligzdvietas – 10
gab.
(ligzdu
koku
zaru
apzāģēšana un konusu
uzstādīšana)
Veicināt un koordinēt
ĪADT dabas aizsardzības
plānu ieviešanu

pastāvīgi

struktūrvienību
vadītāji

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Uzsākta jaunas smilšu krupja
nārsta vietas izveidošana –
1,8 ha.
Pārskata periodā darbība nav Pārskata periodā darbība nav
veikta.
veikta.
Pārskata periodā darbība nav Veikta plēsīgo putnu
veikta.
mākslīgo ligzdvietu
uzturēšana un izveidošana – 3
gab.
Izgatavoti un izlikti pūču būri Veikta pūču būru uzturēšana
– 15 gab.
– 20 gab.
Izgatavoti un izlikti mazo
dobumperētāju būti – 40 gab.
Izgatavotas un izliktas zaļo
Pārskata periodā darbība nav
vārnu ligzdas – 10 gab.
veikta.

pastāvīgi

reģionālo
administrāciju
direktori

Veicināta DL „Plieņciema
kāpa”, DP „Vilce” DP
„Piejūra” un Ķemeru NP
DAP ieviešana.
Sagatavoti priekšlikumi un
sniegta informācija par ZBR
ainavu ekoloģiskā plāna
iestrādi Rūjienas novada
teritorijas plānojumā.

Veicināta un koordinēta
Gaujas NP, ZBR, DL „Randu
pļavas”, DL „Karateri”, DL
„Sedas purvs”, AAA
„Ziemeļgauja”, DL „KornetiPeļļi”, DP „Salacas ieleja”,
DL „Vidusburtnieks”, DL
„Vidzemes akmeņainā
jūrmala”, DL „Launkalne”,
DL „Vitrupes ieleja”, DL
„Kadājs” DAP ieviešana.
Dalība sabiedriskajā

Veicināta un koordinēta DP
„Dvietes paliene”, DL
„Pilskalnes Siguldiņa”, AAA
„Augšdaugava”, DP
„Daugavas loki”, Rāznas
NP, DP „Cirīša ezers”, DL
„Grebļa kalns”, DP
„Numernes valnis”, Gaujas
NP, ZBR, DL „Randu
pļavas”, DL „Karateri”, DL
„Sedas purvs”, AAA
„Ziemeļgauja”, DL

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.
6.1.10.

6.2.

pastāvīgi

Veikta smilšu krupja nārsta
vietas uzturēšana – 2 ha.
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Sadarbībā ar Jūrmalas domi
un Jelgavas pašvaldību
koordinēta pļavu pļaušana
DL „Lielupes grīvas pļavās”.
Sadarbībā ar LVM koordinēta
un nodrošināta pļavu biotopu
apsaimniekošana DL „Ukru
gārša”, DL „Svētes ieleja”,
DL „Vīķu purvs”, DP
„Vilce”, DL „Kalnciema
pļavas”.
Sadarbībā ar LVM veikta 9

Veikta lielā susura būrīšu
uzturēšana – 80 gab.
Veikta plēsīgo putnu
mākslīgo ligzdvietu
izveidošana – 6 gab.
Veikta pūču būru uzturēšana
–32 gab.
Veikta mazo dobumperētāju
būru uzturēšana – 75 gab.
Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

apspriešanā par ZBR ainavu
ekoloģiskā plāna iestrādi
Rūjienas nov. teritorijas
plānojumā.

6.3.

Ieviest
Ķemeru
NP
Ilgtspējīga
tūrisma
attīstības rīcības plānu
2011. - 2016.gadam

pastāvīgi

A.Širovs

Organizēta Ķemeru NP
Tūrisma foruma tikšanās
13.martā.
Uzsākta Ceļotāju dienas
organizēšana, kas plānota
5.maijā.
Sadarbībā ar nodibinājumu
„Ķemeru nacionālā parka
fonds” sagatavoti un
atbildīgajām institūcijām
iesniegti 2 starptautiski

Sagatavota preses relīze un
sniegtas intervijas Latvijas
Radio par Eiropas ilgtspējīga
tūrisma hartas sertifikāta
piešķiršanu Ķemeru NP.
Noorganizēti ikgadējie dabas
izglītības pasākumi Ķemeru
NP, iesaistot vietējos
uzņēmējus un uzsverot
nokļūšanas iespējas ar
sabiedrisko transportu –
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Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

salu un pussalas pļaušana,
kopā 4,8 ha, Kaņiera ezerā
Ķemeru NP.

Koordinēta divu Ķemeru NP
izveidoto ilgtspējīga tūrisma
produktu pieteikšana TAVA
izsludinātajam konkursam
„Veiksmīgākais tūrisma
produkts 2012”.
Koordinēta tūrismā iesaistīto
sabiedrisko organizāciju,
uzņēmēju un iedzīvotāju
sadarbība, organizējot
Ķemeru pilsētas svētkus un

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

„Korneti-Peļļi”, DP „Salacas
ieleja”, DL
„Vidusburtnieks”, DL
„Vidzemes akmeņainā
jūrmala”, DL „Launkalne”,
DL „Vitrupes ieleja” DAP
ieviešana.
Veicināta sadarbība un
informāta DL „Īslīces” zemes
īpašniece par DLveicamajiem
apsaimniekošanas
pasākumiem.
Sadarbībā ar LVM veikta 34
ĪADT robežzīmju un 9 krasta
kāpu aizsargjoslas
informatīvo zīmju izlikšana
(DP „Pape”, DL „Ziemupe”,
DL „Tāšu ezers”, DL
„Tosmāres ezers”, DL
„Brienamais purvs”, DL
„Ruņņupe).
Sadarbībā ar Dundagas
novada pašvaldību veikta
dabas takas demontāža
Slīteres NP.
Organizēta Ķemeru NP
tūrisma foruma tikšanās.
Veicināta būtiska Ķemeru
NP tūrisma objekta –
Ķemeru vēsturiskā centra –
sakārtošana,
piedaloties
sanāksmē
par
Ķemeru
attīstības plāna izstrādi
Jūrmalas pilsētas domē.
Veicināta izpratne par
Ķemeru NP vērtībām un

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

projekti:
POSTIE par pieredzes
apmaiņu Ķemeru NP
uzņēmējiem ilgtspējīga
tūrisma jomā Grundtvig
programmā (9 sadarbības
partneri - ĪADT no
Latvijas, Lietuvas, Vācijas,
Spānijas, Itālijas un
Francijas, kā arī
EUROPARC federācija un
tās Atlantijas salu nodaļa
(vadošais partneris));
„Sustainable communities
for sustainable
development” par vietējo
iedzīvotāju iesaistīšanu
dabas aizsardzībā un ĪADT
apsaimniekošanā Nordplus
programmā (3 partneri ĪADT no Lietuvas, Latvijas
un Somijas).
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CEMEX Putnu dienas,
Ceļotāju diena, Pļavu diena,
Bioloģiskās daudzveidības
dienai veltīta talka un dabas
izglītības nodarbība jūras
piekrastē, 2 Zaļās
pēcpusdienas reģiona
bibliotēkās.
Dalība citu tūrismā iesaistīto
pušu rīkotajos pasākumos –
Muzeju nakts pasākumā
Lapmežciemā; Baskāju takas
atklāšanā atpūtas centrā
„Valguma Pasaule”; 17.
Eiropas Kūrortu asociācijas
kongresā Jūrmalā, TAVAs
infodienā, Kurzemes tūrisma
konferencē.
Noorganizētas dabas
izglītības nodarbības un
izglītojoši pārgājieni Ķemeru
NP un reģionā.
Nodrošināta Ķemeru NP
apmeklētāju centra darbība.
Dalība Ķemeru svētku
sagatavošanā kopā ar
Ķemeru iedzīvotāju
biedrību. Sagatavota
informācija par aktualitātēm
Ķemeru NP tūrisma
forumam.
Sagatavots sadarbības
piedāvājums tūrisma
operatoriem.

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

ieviešot jaunu pasākumu
Ķemeru NP – „Sēņu dienu”.
Organizēta ekskursija
Jelgavas reģionālā tūrisma
centra pārstāvjiem Ķemeru
NP, nodibinot kontaktus,
iesaistot Ķemeru NP tūrisma
forumā.
Dalība Zaļā sertifikāta
vērtēšanas komisijā,
pārbaudes braucienā pa
viesu mājām Kurzemē.
Apmeklēti Ķemeru NP
jaundibinātie tūrisma
uzņēmēji.
Sniegts atbalsts Ķemeru NP
fondam jaunu ilgtspējīgu
tūrisma attīstību veicinošu
projektu sagatavošanā
(EDUTAINMENT) un
īstenošanā („Sustainable
communities for Sustainable
development”,
sagatavošanas vizīšu
projekts).
Intervija ProPark fonda
(Rumānija) pārstāvjiem
Vācijas Dabas aizsardzības
federālās pārvaldes pētījuma
„Aizsargājamo dabas
teritoriju pārvaldība
Austrumeiropā –piemēri un
secinājumi” ietvaros.
Prezentācija par Eiropas
ilgtspējīga tūrisma hartu
Ķemeru NP Greifsvaldes

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

ilgtspējīga tūrisma attīstības
principiem, kā arī esošo
pozitīvo piemēru
atpazīstamība un pieredzes
pārņemšana: sniegta
informācija par Ķemeru NP
tūrisma piedāvājumu
Jūrmalas uzņēmēju
sanāksmē, prezentēts Gaujas
NP tūrisma klastera projekts,
sniegta prezentācija par
velotūrisma attīstību ĪADT.
Dalība
TAVA
rīkotajā
konkursā
par
gada
veiksmīgāko
tūrisma
produktu:
„Pa
ĶNP
dziedējošās zelta dzīslas
pēdām” ieguvusi godalgu.
Sniegta
informācija
un
prezentācija
seminārā
„Ieraugi jūru!”.
Sniegta informācija par
Ķemeru NP piedāvājumu
Somijas
„kemperu”
asociācijas pārstāvjiem.
Uzsākta vēsturiskā Pasaules
karu mantojuma iekļaušana
Ķemeru NP tūrisma un
izglītības piedāvājumā.
NORDPLUS programmas
ietvaros
uzsākta
starptautiska
projekta
izstrāde
par
vietējiem
iedzīvotājiem
nozīmīgo
problēmu apzināšanu un
risināšanu.

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

universitātes (Vācija) un
Latvijas tūrisma izglītības
iestāžu kopīgi organizētās
vasaras skolas dalībniekiem
Meža mājā.
Prezentācija par tūrismu un
dabas izglītību
„dabastures.lv” organizētai
Baltkrievijas ĪADT
administrāciju pārstāvju
grupai Meža mājā.
Prezentācija par tūrismu un
sadarbību Ķemeru NP
Jelgavas reģ. tūrisma centra
rīkotajā sezonas noslēguma
pasākumā Jelgavā.
Veikti šādi darbi:

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Organizēts
Eiropas
ilgtspējīga tūrisma hartas
parakstīšanas pasākums ar
EUROPARC
federācijas
prezidenta,
Lietuvas
Kurtuvenai reģionālā parka
vadības,
VARAM,
Pārvaldes un citu interesentu
dalību.

6.4.

Veikt tūrisma un dabas
izglītības infrastruktūras
uzturēšanu ĪADT, tai
skaitā:

pastāvīgi

reģionālo
administrāciju
direktori

Izveidota un uzturēta
distanču slēpošanas trase
Līgatnes dabas takās.
Nodrošināta Līgatnes
pārceltuves darbība
atbilstoši laika apstākļiem.

Veikti šādi darbi:

6.4.1.

Uzturēt, atjaunot un
izveidot dabas takas –
150 km

pastāvīgi

reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta dabas taku
uzturēšana - 21 km

Veikta dabas taku
uzturēšana – 113 km.
Veikta jaunu dabas taku
izveidošana – 12 km.

Veikta dabas taku
uzturēšana – 132 km.

6.4.2.

Uzturēt kāpnes un laipas
– 19 km

pastāvīgi

Veikta kāpņu un laipu
uzturēšana – 3,64 km.

Veikta kāpņu un laipu
uzturēšana – 7 km.

Veikta kāpņu un laipu
uzturēšana – 7 km.

6.4.3.

Uzturēt velomaršrutus –
15 km

pastāvīgi

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Veikta velomaršruta
uzturēšana – 24 km.

Veikta velomaršruta
uzturēšana – 43 km.

Veikta velomaršrutu
uzturēšana – 35 km.

6.4.4.

Uzturēt ūdenstūristu un
autotūristu apmetnes –

pastāvīgi

reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju

Veikta dabas taku
uzturēšana un atjaunošana –
153 km, t.sk. veikta niedru
pļaušana dabas takā DL
„Randu pļavas” – 2,5 km.
Veikta kāpņu un laipu
uzturēšana – 7 km.

Veikta ūdenstūristu un
autotūristu apmetņu

Veikta ūdenstūristu un
autotūristu apmetņu

Veikta ūdenstūristu un
autotūristu apmetņu

Veikta ūdenstūristu un
autotūristu apmetņu
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Veikti šādi darbi:

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

24 gab.

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

uzturēšana – 16 gab.

uzturēšana – 20 gab.

uzturēšana – 24 gab.

uzturēšana – 20 gab.

reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta autostāvlaukumu
uzturēšana – 9 gab.

Veikta autostāvlaukumu
uzturēšana – 11 gab.

Veikta autostāvlaukumu
uzturēšana – 24 gab.

Veikta autostāvlaukumu
uzturēšana – 21 gab.

Veikta skatu torņu
uzturēšana – 11 gab.

Veikta skatu torņu
uzturēšana – 11 gab.

Veikta skatu torņu
uzturēšana – 11 gab.

Veikta skatu torņu
uzturēšana – 11 gab.

Veikta skatu platformu
uzturēšana – 1 gab.

Veikta skatu platformu
uzturēšana – 1 gab.

Veikta skatu platformu
uzturēšana – 2 gab.

direktori

Uzturēt
autostāvlaukumus – 24
gab.
Uzturēt un izveidot skatu
torņus – 11 gab.

pastāvīgi

6.4.7.

Uzturēt un izveidot skatu
platformas – 22 gab.

pastāvīgi

6.4.8.

Atjaunot un izveidot
informācijas stendus – 50
gab.

pastāvīgi

reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta informācijas stendu
atjaunošana – 3 gab.

Veikta informācijas stendu
atjaunošana un izveidošana
– 23 gab.

Veikta informācijas stendu
atjaunošana un izveidošana
– 20 gab.

Veikta skatu platformu
uzturēšana – 1 gab.
Veikta bojātās skatu
platformas demontāža – 1
gab.
Veikta informācijas stendu
atjaunošana un izveidošana
– 4 gab.

6.4.9.

Uzturēt
informācijas
stendus – 267 gab.

pastāvīgi

Veikta informācijas stendu
uzturēšana – 63 gab.

Veikta informācijas stendu
uzturēšana– 87 gab.

Veikta informācijas stendu
uzturēšana– 133 gab.

Veikta informācijas stendu
uzturēšana – 124 gab.

6.4.10.

Uzturēt norādes zīmes –
732 gab.

pastāvīgi

reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta norādes zīmju
uzturēšana – 154 gab.
Veikta jaunu norādes zīmju
uzstādīšana – 4 gab.

Uzturēt ĪADT
robežzīmes – 1188 gab.

pastāvīgi

reģionālo
administrāciju
direktori

6.4.12.

Uzturēt ekotualetes – 2
gab.

pastāvīgi

Veikta robežzīmju
uzturēšana – 726 gab.
Veikta jaunu robežzīmju
uzstādīšana – 65 gab.
Veikta ekotualešu
uzturēšana – 2 gab.

Veikta robežzīmju
uzturēšana – 1122 gab.
Veikta jaunu robežzīmju
uzstādīšana – 55 gab.
Veikta ekotualešu
uzturēšana – 2 gab.

6.5.

Veikt valstij VARAM
personā piederošo mežu
apsaimniekošanu, tai
skaitā:

01.04. 30.12.

reģionālo
administrāciju
direktori
C.Apenītis

Veikta norādes zīmju
uzturēšana – 54 gab.
Veikta jaunu norādes un
informatīvo zīmju
uzstādīšana – 21 gab.
Veikta robežzīmju
uzturēšana – 561 gab.
Veikta jaunu robežzīmju
uzstādīšana– 122 gab.
Veikta ekotualešu
uzturēšana – 2 gab.

Veikta norādes zīmju
uzturēšana – 103 gab.
Veikta jaunu norādes zīmju
uzstādīšana– 5 gab.

6.4.11.

Veikta norādes zīmju
uzturēšana – 162 gab.
Veikta jaunu norādes un
informatīvo zīmju
uzstādīšana – 10 gab.
Veikta robežzīmju
uzturēšana – 190 gab.
Veikta jaunu robežzīmju
uzstādīšana – 37 gab.
Veikta ekotualešu
uzturēšana – 2 gab.
Veikti šādi darbi:

Veikti šādi darbi:

Veikti šādi darbi:

Veikti šādi darbi:

6.4.5.

6.4.6.

pastāvīgi
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Nr.p.k.

6.5.1.
6.5.2.

6.5.3.
6.5.4.

6.5.5.
6.5.6.

6.5.7.

6.5.8.
6.5.9.
6.6.

6.7.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Pārskata periodā darbība
nav veikta.
Veikta kvartālstigas
attīrīšana Teiču DR – 1 km.

Uzturētas mineralizētās
joslas – 190 km.
Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Darbība veikta 2.ceturksnī.

Darbība veikta 2.ceturksnī.

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Pārskata periodā darbība
nav veikta.
Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Uzturēti meža ceļi – 10 km.

Darbība veikta 2.ceturksnī.

Veikta kvartālstigas un
robežstigu attīrīšana – 20
km.
Uzturēti meža ceļi - 5 km.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Pārskata periodā darbība
nav veikta.
Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Veikta meža atjaunošana – 9
ha.
Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Darbība veikta 2.ceturksnī.

Uzturēt mineralizētās
joslas – 197 km
Uzturēt kvartālstigas un
robežstigas – 70 km

01.04. 30.12.
01.04. 30.12.

C.Apenītis

Uzturēt meža ceļus – 10
km
Veikt augsnes
sagatavošanu meža
atjaunošanai – 4,2 ha
Veikt meža atjaunošanu
– 9,4 ha
Veikt jaunaudžu kopšanu
– 45 ha

01.04. 30.12.
01.04. 30.12.

C.Apenītis

01.04. 30.12.
01.04. 30.12.

C.Apenītis

Veikt dabiskai
atjaunošanai atstāto
platību kopšanu – 15 ha
Veikt meža stādījumu
kopšanu – 10,3 ha
Veikt meža stādījumu
papildināšana – 0,9 ha
Īstenot
VARAM
valdījumā esošā valsts
meža
ugunsdrošības
profilaktiskos pasākumus
atbilstoši
pasākumu
plānam

01.04. 30.12.

C.Apenītis

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

01.04. 30.12.
01.04. 30.12.
01.04.

C.Apenītis

Pārskata periodā darbība
nav veikta.
Pārskata periodā darbība
nav veikta.
Apstiprināts Slīteres NP un
Grīņu DR ugunsdrošības
profilaktisko pasākumu
plāns. Sagatavoti
ugunsdrošības profilaktiskos
pasākumu plāni Gaujas NP.

Organizēt

01.04. -

Pārskata periodā darbība nav
veikta.
Veikta meža stādījumu
papildināšana – 2 ha.
Apstiprināts Gaujas NP,
Ķemeru NP, Rāznas NP,
Teiču DR un Krustkalnu DR
ugunsdrošības profilaktisko
pasākumu plāns.
Īstenoti meža ugunsdrošības
profilaktiskie pasākumi
atbilstoši pasākumu plānam,
t.sk. attīrīti galvenie ceļi no
kritušajiem kokiem,
atjaunotas ceļu norobežojošās
barjeras, salabota caurteka.
Pārskata periodā darbība nav

VARAM

C.Apenītis

C.Apenītis

C.Apenītis

C.Apenītis
reģionālo
administrāciju
direktori

C.Apenītis

Pārskata periodā darbība
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Veikta jaunaudžu kopšana
10 ha:
Gaujas NP - 3,8 ha, Rāznas
NP - 6,2 ha.
Veikta dabiskai atjaunošanai
atstāto platību kopšana
Gaujas NP - 3,4 ha.
Veikta meža stādījumu
kopšana Gaujas NP - 1,7 ha.
Darbība veikta 2.ceturksnī.
Īstenoti meža ugunsdrošības
profilaktiskie pasākumi
atbilstoši pasākumu plānam.

Veikta VARAM valdījumā

Veikta augsnes
sagatavošanu meža
atjaunošanai 4,2 ha.
Darbība veikta 2.ceturksnī.
Veikta jaunaudžu kopšana 36,9 ha.

Veikta dabiskai
atjaunošanai atstāto platību
kopšana - 11,6 ha.
Veikta meža stādījumu
kopšana - 6,7 ha.
Darbība veikta 2.ceturksnī.
-

Darbība veikta 3.ceturksnī.

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

valdījumā esošā valsts
meža inventarizāciju

30.12.

6.8.

Uzturēt
VARAM
valdījumā esošās valsts
ēkas un būves

pastāvīgi

V.Seilis

6.9.

Organizēt
VARAM
valdījumā esošās valsts
zemes, ēku un būvju
uzmērīšanu
un
ierakstīšanu
zemesgrāmatā

pastāvīgi

V.Seilis

7.1.

Izskatīt
VARAM
kompetencē
esošo
mikroliegumu
izveidošanas
priekšlikumus

pastāvīgi

I.Timze

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

nav veikta.

veikta.

Uzturētas Pārvaldes
turējumā nodotās ēkas un
būves. Aktualizēta
informācija par kapitālo
remontu nepieciešamību un
to provizoriskajām
izmaksām.
Iesniegti nostiprinājuma
lūgumi un nepieciešamie
dokumenti 4 īpašumu
reģistrācijai zemesgrāmatā.

Uzturētas Pārvaldes turējumā
nodotās ēkas un būves.

Sagatavots un izsludināts
iepirkums par 3 zemes
vienību ar kopējo platību
3153 ha instrumentālo
uzmērīšanu Ķemeru NP.
Iesniegts nostiprinājuma
lūgums un nepieciešamie
dokumenti 2 nekustamo
īpašumu reģistrācijai
zemesgrāmatā.

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

esošā valsts meža
inventarizācija:
Gaujas NP - 338,1 ha,
Ķemeru NP - 1892,7 ha.
Uzturētas Pārvaldes turējumā Uzturētas Pārvaldes turējumā
nodotās ēkas un būves.
nodotās ēkas un būves.

Izsludināts atklāts konkurss
par VARAM valdījumā
esošās valsts zemes
instrumentālo uzmērīšanu
Engures, Tukuma, Rēzeknes,
Kocēnu un Dundagas
novados, kopā 6587 ha.

Veikta valsts zemes
instrumentāla uzmērīšana
Rēzeknes, Dundagas,
Kocēnu novados 851 ha
platībā.

Saņemts 1 pieteikums
mikrolieguma veidošanai.
Dokumenti nosūtīti
pašvaldībai izvērtēšanai.

Izskatīts 1 pieteikums
mikrolieguma veidošanai
Krimuldas novadā,
sagatavoti un nosūtīti
dokumenti VARAM
mikrolieguma noteikšanai.
No VARAM saņemti
lēmumi par mikroliegumu
noteikšanu Carnikavas
novadā un Krimuldas
novadā. Attiecīgie lēmumi
nosūtīti VVD, VZD, VMD
un pašvaldībai.

7. Mikroliegumu izveides procesa administrēšana:
Saņemts 1 pieteikums
mikrolieguma veidošanai.
Dokumenti nosūtīti
pašvaldībai un zemes
īpašniekam izvērtēšanai.

Sagatavoti un nosūtīti
dokumenti par 2
mikroliegumu veidošanu
VARAM (Carnikavas nov. un
Daugavpils pils.).
Nosūtīti papildus informācijas
pieprasījumi ekspertam un
mikrolieguma ierosinātājam
par mikrolieguma veidošanu
Carnikavas nov. Nosūtīts
papildus informācijas
pieprasījums par
mikrolieguma veidošanu
Daugavpils pils. domei.
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Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

8. Kompensāciju izmaksu administrēšana:
8.1.

Administrēt
kompensāciju
piešķiršanu
zemes
īpašniekiem,
kas
iesnieguši pieteikumus
kompensācijas
saņemšanai
par
saimnieciskās darbības
ierobežojumiem ĪADT
vai mikroliegumos

pastāvīgi

I.Timze

Saņemti 4 pieteikumi
atlīdzības saņemšanai.
Nosūtīti 5 pieprasījumi
pašvaldībām par nekustamā
īpašuma nodokļa samaksu.
Sagatavoti un pieņemti 3
lēmumi par pieteikuma
atbalstīšanu un 2 lēmumi par
pieteikuma noraidīšanu.
Sagatavoti 2 lēmumi par
zemes atpirkšanu.
Sagatavotas vēstules Valsts
zemes dienestam un Lauku
atbalsta dienestam. Sniegtas
konsultācijas zemes
īpašniekiem par iespējām
saņemt kompensāciju.
Sagatavots pieprasījuma
pamatojums budžeta līdzekļu
piešķiršanai kompensāciju
izmaksai.

Saņemts 1 pieteikums
atlīdzības saņemšanai un 2
pieteikumi zemes atpirkšanai.
Nosūtīti 3 pieprasījumi
pašvaldībām par nekustamā
īpašuma nodokļa samaksu.
Sagatavots un pieņemts 1
lēmums par pieteikuma
noraidīšanu.
Sagatavotas atbildes vēstules
zemes īpašniekiem. Sniegtas
konsultācijas zemes
īpašniekiem par iespējām
saņemt kompensāciju.

Saņemti 3 pieteikumi
atlīdzības saņemšanai.
Nosūtīti 3 pieprasījumi
pašvaldībām par nekustamā
īpašuma nodokļa samaksu.
Sagatavoti un pieņemti 3
lēmumi par pieteikuma
atbalstīšanu.
Sagatavots darba uzdevums
atlīdzības apmēra
novērtēšanai 2 īpašumos
(Satversmes tiesas sprieduma
izpildes ietvaros).
Sagatavotas vēstules VPVB
un VARAM par darbībām,
izpildot Satversmes tiesas
spriedumu.
Sagatavota vēstule zvērinātu
advokātu birojam. Sniegtas
konsultācijas un sagatavotas
atbildes vēstules zemes
īpašniekiem par iespējām
saņemt kompensāciju.

8.2.

Nodrošināt kompensāciju
izmaksu datu
bāzes
uzturēšanu

pastāvīgi

I.Timze

Pastāvīgi tiek uzturēts un
atjaunots kompensāciju
izmaksu reģistrs.

Pastāvīgi tiek uzturēts un
atjaunots kompensāciju
izmaksu reģistrs.

Pastāvīgi tiek uzturēts un
atjaunots kompensāciju
izmaksu reģistrs.

Saņemti 4 pieteikumi
atlīdzības saņemšanai un 1
pieteikums zemes atpirkšanai.
Nosūtīti 5 pieprasījumi
pašvaldībām par nekustamā
īpašuma nodokļa samaksu.
Sagatavoti un pieņemti 4
lēmumi par pieteikuma
atbalstīšanu un 1 lēmums par
pieteikuma noraidīšanu.
Sagatavoti 2 lēmumi par
atlīdzības apmēru un
izmaksāta aprēķinātā
atlīdzība 2 īpašniekiem
(Satversmes tiesas sprieduma
izpildes ietvaros).
Sagatavotas vēstules VPVB
par darbībām, izpildot
Satversmes tiesas spriedumu.
Sagatavots līgums ar LLU par
kokmateriālu cenu
monitoringu. Sagatavotas
atbildes vēstules zemes
īpašniekiem. Sniegtas
konsultācijas zemes
īpašniekiem par iespējām
saņemt kompensāciju.
Pastāvīgi tiek uzturēts un
atjaunots kompensāciju
izmaksu reģistrs.

9.1.

Veikt sugu un biotopu
aizsardzības
jomas
ekspertu sertificēšanu un
sertificēto
ekspertu

pastāvīgi

I.Timze

Saņemti 5 iesniegumi
eksperta sertifikāta
saņemšanai. Sagatavoti un
pieņemti 5 lēmumi par

Saņemti 5 iesniegumi
eksperta sertifikāta
saņemšanai. Sagatavoti un
pieņemti 4 lēmumi par

Saņemti 4 iesniegumi
eksperta sertifikāta
saņemšanai. Sagatavoti un
pieņemti 2 lēmumi par

9. Ekspertu sertificēšana:
Saņemti 2 iesniegumi eksperta
sertifikāta saņemšanai.
Sagatavoti un pieņemti 2
lēmumi par eksperta
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Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

darbības uzraudzību

9.2.

Nodrošināt
sertificēto
ekspertu
reģistra un
sertificēto
ekspertu
sniegto atzinumu datu
bāzes uzturēšanu

pastāvīgi

10.1.

Aktualizēt mikroliegumu
datus un ievadīt atribūtu
datus

pastāvīgi

J.Jātnieks

10.2.

Aktualizēt ģeoloģisko un
ģeomorfoloģisko dabas
pieminekļu ģeotelpiskos
datus
un
iesniegt

pastāvīgi

J.Jātnieks

I.Timze

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

eksperta sertifikāta
piešķiršanu un izsniegti 5
sertifikāti par tiesībām sniegt
atzinumus sugu un biotopu
jomā.

sertifikāta piešķiršanu un
izsniegti 2 sertifikāti par
tiesībām sniegt atzinumus
sugu un biotopu jomā.
Pēc LOB ierosinājuma
uzsākta ekspertu darbības
pārbaude.

Pastāvīgi tiek uzturēts un
atjaunots sertificēto ekspertu
reģistrs. Sertificēto ekspertu
saraksts ievietots Pārvaldes
mājaslapā.

Pastāvīgi tiek uzturēts un
atjaunots sertificēto ekspertu
reģistrs. Sertificēto ekspertu
saraksts ievietots Pārvaldes
mājaslapā.

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

eksperta sertifikāta
piešķiršanu un 1 lēmums par
atteikumu izsniegt
sertifikātu. Izsniegti 4
sertifikāti par tiesībām sniegt
atzinumus sugu un biotopu
jomā. Sagatavotas 2 vēstules
pretendentiem. Sagatavotas 3
vēstules sertificētajiem
ekspertiem par darbības
izvērtēšanu.
Pastāvīgi tiek uzturēts un
atjaunots sertificēto ekspertu
reģistrs. Sertificēto ekspertu
saraksts ievietots Pārvaldes
mājaslapā.

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

eksperta sertifikāta
piešķiršanu. Izsniegti 2
sertifikāti par tiesībām sniegt
atzinumus sugu un biotopu
jomā. Sagatavotas 2 vēstules
pretendentiem.

Pastāvīgi tiek uzturēts un
atjaunots sertificēto ekspertu
reģistrs. Sertificēto ekspertu
saraksts ievietots Pārvaldes
mājaslapā.

10. Dabas datu pārvaldības sistēmas „Ozols” uzturēšana un datu administrēšana:
Veikta mikroliegumu
reģistra papildināšana ar 15
jauniem mikroliegumiem.
Uzsākta mikroliegumu
anketu un lēmumu
skenēšana – ieskenēti 555
gab.

Veikta mikroliegumu
reģistra papildināšana ar 9
jauniem mikroliegumiem.
Pabeigta mikroliegumu
izveidošanas lēmumu un
anketu skenēšana – ieskenēti
1465 gab.
Mikroliegumu datubāzes
dati un struktūra pilnībā
izveidota, ievietošanai dabas
datu pārvaldības sistēmā
„Ozols”.
Izveidota mikroliegumu
datubāzes publiski pieejamā
daļa.
Saskaņota datu aktualizācija Sagatavoti 160 teritoriju
ar VARAM, sagatavots
robežu precizēšanas projekti.
aktualizācijas plāns,
Veikta robežu precizēšana 5
sagatavoti 11 teritoriju
teritorijās.
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Veikta mikroliegumu
reģistra papildināšana ar 7
jauniem mikroliegumiem.

Veikta mikroliegumu
reģistra papildināšana ar 67
mikroliegumiem. No tiem
12 ir jaunizveidoti, bet par
52 iegūta iepriekšējos gados
neiesniegta informācija no
Valsts meža dienesta, veicot
savstarpējo datu
salīdzināšanu.

Aktualizēti 10 ģeoloģisko un
ģeomorfoloģisko dabas
pieminekļu dati, veicot
priekšizpēti un teritoriju

Aktualizēti 6 ģeoloģisko un
ģeomorfoloģisko dabas
pieminekļu dati, veicot
priekšizpēti un teritoriju

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

VARAM priekšlikumus
MK
noteikumu
grozījumiem

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

robežu precizēšanas projekti,
veikta metodikas aprobācija
1 teritorijā.

10.3.

Aktualizēt aizsargājamo
koku ģeotelpiskos datus
sadarbībā
ar
Dabas
retumu
krātuvi,
Dendrologu
biedrību,
citām organizācijām un
brīvprātīgajiem

pastāvīgi

J.Jātnieks

10.4.

Aktualizēt
īpaši
aizsargājamo
sugu
atradņu
un
īpaši
aizsargājamo
biotopu
ģeotelpiskos
datus
sadarbībā ar ekspertiem,
LDF,
LVM,
citām
organizācijām
un
brīvprātīgajiem

pastāvīgi

J.Jātnieks

Sakārtoti aizsargājamo koku
datu bāzes atribūti, dati
iesniegti Dabas datu
pārvaldības sistēmas
izstrādātājiem.

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

apsekojumus dabā.

Sakārtoti 1502 aizsargājamo
koku koordināšu dati, dati
iesniegti pārvaldības sistēmas
izstrādātājiem.

Veikta 3730 aizsargājamo
koku datu labošana – apm.
1500 dižkoku dati no
LVĢMC pārņemtās
datubāzes sagatavoti
pievienošanai dabas datu
pārvaldības sistēmai „Ozols”
(veikta koordināšu
pārrēķināšana, dublikātu
dzēšana, atribūtu tabulu
sakārtošana), pārējiem
dižkoku datiem sakārtoti sugu
nosaukumi atbilstoši
klasifikatoram.
Izstrādāts dižkoku sugu
klasifikators.
Integrētas 430 jaunas īpaši
Digitalizēti un pievienoti
Pievienoti projekta „Zaļais
aizsargājamo augu atradnes. dabas datu pārvaldības
koridors” dati par zaļo vārnu,
Standarta formātā apkopotas sistēmai „Ozols” dati par īpaši zivju ērgli, kā arī sadarbībā ar
4130 jaunas īpaši
aizsargājamiem biotopiem
nozares ekspertiem 100
aizsargājamo sugu atradnes aptuveni 100 ha platībā.
medicīnas dēles sugas
(inventarizāciju un
Izveidota sugu un biotopu
atradnes.
apsekojumu dati) un
datubāzes publiski pieejamā
ievietotas Dabas datu
daļa.
pārvaldības sistēmā.
Uzsākts datu apmaiņas
process ar LVM.
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Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

apsekojumus dabā.
Organizēta sanāksme ar
VARAM par ģeotelpisko
datu precizēšanu. Koordinēta
līguma noslēgšana ar LU par
70 ģeoloģisko dabas
pieminekļu informācijas
apkopošanu.
Veikta 2260 ierakstu
sagatavošana pārbaudei dabā
(ieraksti, kas pārņemti no
LVĢMC datubāzes bez
koordinātēm).
Uzmērīti dabā 5 dižkoki.

Pievienoti 128 ieraksti no
LVĢMC aizsargājamo augu
datubāzes (pēc apraksta
noteikts sugas atradnes
ģeogrāfiskais novietojums,
dati saskaņoti ar sistēmā jau
esošajiem datiem, lai vienādie
ieraksti nepārklātos).
Pārbaudīti 2313 ieraksti
LVĢMC datubāzē un
izlabotas kļūdas, kā arī tie
saskaņoti ar papīra formāta

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

10.5.

Aktualizēt
ĪADT
ģeotelpiskos datus

10.6.

Apvienot ĪADT un
mikroliegumu valsts
reģistrus un izveidot
vienotu valsts reģistru
dabas datu pārvaldības
sistēmā „Ozols”

10.7.

10.8.

10.9.

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

pastāvīgi

J.Jātnieks

31.03.

J.Jātnieks

Ievadīt informāciju par
veiktajiem,
notiekošajiem un
nepieciešamajiem dabas
aizsardzības pasākumiem
ĪADT un mikroliegumos

pastāvīgi

reģionālo
administrāciju
direktori

Ievadīt apmeklētāju
uzskaites datus no ĪADT
uzstādītajām apmeklētāju
uzskaites ierīcēm
Ievadīt monitoringa un
pētījumu datus

pastāvīgi

reģionālo
administrāciju
direktori

pastāvīgi

J.Jātnieks

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Veikta Natura 2000 teritoriju
ārējās robežas precizēšana
pēc kadastra un meža
kvartālu/nogabalu robežām.
Veikta datu ievadīšana par
īpaši aizsargājamiem
zīdītājiem no EMERALD
anketām.
Dabas datu pārvaldības
sistēmā apvienoti ĪADT un
mikroliegumu valsts reģistri.
Dabas datu pārvaldības
sistēma reģistrēta Valsts
informācijas sistēmu
reģistrā.
Reģistrēts jauns dižkoks
(parastā priede, Talsu
novada Vandzenes pagastā)
un informācija par objektā
veiktajiem, notiekošajiem un
nepieciešamajiem dabas
aizsardzības pasākumiem.

Uzsākts kamerāls darbs pie
aleju robežu precizēšanas.
Aktualizēta ģeotelpiskā
informācija par Gaujas NP
funkcionālo zonējumu.

-

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

datiem.
Sagatavoti ģeotelpiskie dati
par 210 jaunām īpaši
aizsargājamu augu sugu
atradnēm.
Uzmērīti dabā 25 dižkoki,
Aktualizēta informācija par
aktualizēti dabā 10
27 DL un aktualizēts
ģeoloģisko dabas pieminekļu funkcionālais zonējums 4
un 1 alejas dati.
ĪADT.
Aktualizēta ģeotelpiskā
informācija par Gaujas NP
ārējo robežu.
-

-

Ievadīta monitoringa
informācija par zaļziedu
naktsvijolei
nepieciešamajiem dabas
aizsardzības pasākumiem.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Pārskata periodā darbība nav Nolasīti dati no 1 skatītāja.
veikta.

Nolasīti un ievadīti dati no 1
skatītāja.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Dabas datu pārvaldības
Apkopoti dati par projekta
sistēmā ievietoti sugu un
„Zaļais koridors” ietvaros
biotopu monitoringa dati par atrastajām īpaši

Veikta DL „Ģipkas lankas”
Veikta dublējošo ierakstu
ES nozīmes biotopu un īpaši apkopošana dabas datu
aizsargājamo sugu kartēšana, slāņos.
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Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

aizsargājamām sugām un
biotopiem.

2008.-2010.gadu.
Apkopoti ģeoloģisko dabas
pieminekļu pētījumu
materiāli un sakārtoti PDF
formātā.

10.10.

Izstrādāt sagataves un
vadlīnijas datu
iesniegšanai. Uzturēt
datu kvalitātes prasības
un saņemšanu no
pakalpojuma sniedzējiem

10.11.

Sagatavot un izsniegt
datus pēc valsts un
pašvaldību institūciju
pieprasījuma

30.12.

J.Jātnieks

Uzsākta datu iesniegšanas
vadlīniju sagatavošana.
Uzsākta praktiskā datu
ievākšanas un ievadīšanas
metodes sistēma projekta
„Zaļais koridors” ietvaros.
Precizēta dižkoku
reģistrācijas anketa.

pastāvīgi

J.Jātnieks

Sniegta kartogrāfiskā
informācija par ĪADT un
mikroliegumiem 20
pašvaldībām.
Sniegta kartogrāfiskā
informācija par Babītes
novadā un Jūrmalas pilsētā
esošām ĪADT un
mikroliegumiem Valsts
zemes dienestam.
Sniegta informācija par
ĪADT un mikroliegumiem
Rīgas jūras līča piekrastē 15
km sauszemes zonā LHEI.
Izsniegti ĪADT funkcionālo

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

papildināts Ķemeru NP ES
nozīmes biotopu kartējums,
dati ievadīti dabas datu
pārvaldības sistēmā „Ozols”.
Veikta Gaujas NP Roču
dabas rezervāta biotopu
kartējuma precizēšana.
Veikta dabas datu pārvaldības Izstrādātas sagataves (datnes)
sistēmas „Ozols” datubāzes
Gaujas NP meža
struktūras uzlabošana
apsaimniekošanas plāna
atbilstoši INSPIRE direktīvas izstrādei. Sagatavots makets
prasībām. Dalība darba
ģeoloģisko veidojumu slāņa
seminārā par INSPIRE datu
atribūtu sakārtošanai dabas
specifikāciju atbilstību
datu pārvaldības sistēmā
tematiskās ziņošanas datu
„Ozols”.
specifikācijām.
Veiktas sarunas ar LDF
ekspertiem par dabas datu
pārvaldības sistēmas „Ozols”
izmantošanu un datu
ievadīšanu sistēmā.
Sniegti dati par dabas
Sagatavoti dati par dabas
vērtībām un ĪADT robežām
vērtībām un ĪADT robežām 7
nevalstiskajām organizācijām, teritoriju plānojumiem, IVN
pētnieciskām un izglītības
ziņojumam (Lielsalas purvs).
iestādēm, IVN izstrādātājiem Nosūtīta kartogrāfiskā
un meža inventarizācijas
informācija par 3 ĪADT un
veicējiem Gaujas NP projektu mikroliegumiem Alojas,
sagatavošanas vajadzībām,
Ludzas un Durbes novadu
pētījumu īstenošanai, IVN
pašvaldībām. Nosūtīta dabas
izstrādei un meža
datu informācija Latvijas
apsaimniekošanas plānu
Hidroekoloģijas institūtam,
izstrādei Gaujas NP.
SIA „Eiroprojekts”, SIA
Sniegta kartogrāfiskā
„Reģionālie projekti”,
informācija par ĪADT un
Veclaicenes nov., Grobiņas
mikroliegumiem 6
nov., LAD, LVM, Latvijas
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Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Sagatavoti 244 ģeoloģisko
veidojumu (no Latvijas
Petroglifu centra pētījumiem
u.c.) dati, pievienošanai dabas
datu pārvaldības sistēmai
„Ozols”.
Pievienots 21 lietotājs,
aktualizēta informācija par 4
lietotājiem un piešķirtas
piekļuves pieejas 5 auditoru
lietotāju kontiem.
Organizēta sistēmas drošības
dokumentu sagatavošana un
veikts sistēmas drošības
audits.

Sagatavoti dati par dabas
vērtībām un ĪADT robežām 7
teritoriju plānojumiem
(Garkalnes, Kocēnu,
Naukšēnu, Jēkabpils, Rugāju,
Gulbenes un Pāvilostas
novadiem).
Nosūtīta dabas datu
informācija Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas
aģentūrai.
Sagatavoti un izsūtīti dati DP
„Talsu pauguraine” dabas
aizsardzības plāna izveidei un
LU.

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

zonu slāņi un mikroliegumu pašvaldībām un 1 plānojuma
un to buferzonu robežas SIA izstrādātājam teritoriju
„Metrum”.
plānojumu izstrādei.
Izniegta biotopu
reģistrēšanas forma
ievietošanai sistēmā SIA
„BergvikSkog”.
Projekta „Zaļais koridors”
vajadzībām atlasīta ĪADT un
mikroliegumu datu
informācija par projekta
teritoriju.
Sniegta informācija par
īpašuma atrašanos ĪADT
valsts pirmpirkuma tiesību
izmantošanai uz zemi - 3
gad.

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Valsts mežzinātnes institūtam
"Silava".
Noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts reģionālās attīstības
aģentūru par ģeotelpisko
dabas datu iekļaušanu
ģeoportālā.

11. Sugu un biotopu stāvokļa novērtēšana:
11.1.

Sagatavot 4 ziņojumus
Eiropas Komisijai par
Eiropas
nozīmes
aizsargājamām
dabas
teritorijām
(Natura
2000), īpaši aizsargājamo
sugu
un
īpaši
aizsargājamo
biotopu
stāvokli
un
īpaši
aizsargājamo
sugu
indivīdu iegūšanu

pastāvīgi

J.Jātnieks

Dalība apmācībās par
ziņojumu sagatavošanu.
Sagatavota atbildīgās
uzraudzības iestādes
deklarācija par Natura 2000
teritorijām.
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Dalība sanāksmē VARAM
par Putnu Direktīvas
ziņojumu.

Uzsākts darbs pie 2
ziņojumu sagatavošanas un
datu avotu apzināšanas.

Sagatavots ziņojums par
īpaši aizsargājamo sugu
indivīdu ieguvi 2011.2012.g. Ziņojums tiks
publicēts Pārvaldes
mājaslapā 2013.g. janvārī.
Iesniegts Eiropas Komisijai
Latvijas zālāju
apsaimniekošanas piemērs
„Grassland management in
Ķemeri National Park,
Latvia”, kas pievienots
vadlīnijām „Management of
farmland in Natura 2000
areas”.
Veikta Biotopu direktīvas
un Putnu direktīvas
ziņojumu sagatavošana,

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

11.2.

Koordinēt
dabas
ekosistēmu monitoringu
– vides monitoringa
programmas
sadaļu
“Bioloģiskā
daudzveidība”

pastāvīgi

J.Jātnieks

11.3.

Koordinēt
zinātnisko
pētījumu veikšanu ĪADT,
īpaši aizsargājamo sugu
un īpaši aizsargājamo
biotopu aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumu pamatošanai,
iesaistot
augstskolas,
zinātniski pētnieciskās un
citas
institūcijas.
Apkopot
un
glabāt
zinātnisko pētījumu un
monitoringa datus

pastāvīgi

J.Jātnieks

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Izvērtēti un ar izpildītāju
saskaņoti darba uzdevumi
zīdītāju,
bezmugurkaulnieku, putnu
un augu un biotopu
monitoringam Natura 2000
teritorijās.
Sagatavots nākamo 5 gadu
bioloģiskās daudzveidības
monitoringa budžeta
pamatojums.

Sagatavota informācija
VARAM par Vides
monitoringa pamatnostādņu
programmā paredzēto
uzdevumu izpildi 2011.g.
Sagatavoti priekšlikumi
Vides monitoringa
pamatnostādnēm.
Sagatavoti priekšlikumi
nākamo 5 gadu bioloģiskās
daudzveidības monitoringa
budžeta pamatojumam.
Dalība Vides monitoringa
konsultatīvās padomes sēdē.
Pastāvīgi apkopoti un glabāti Pastāvīgi apkopoti un glabāti
zinātnisko pētījumu un
zinātnisko pētījumu un
monitoringa dati.
monitoringa dati.
Veikta datu apkopošana par Sniegtas konsultācijas un
Teiču purvu veģetācijas
informācija 3 studiju darbiem.
monitoringu.
Vadītas lekcija LU Bioloģijas
Dalība LU zinātniskajā
fakultātes maģistratūras
konferencē ar prezentāciju
studentiem.
„Ģeoloģisko dabas
Sniegti dati un konsultācija
pieminekļu uzskaites un
īpaši aizsargājamo augu
aizsardzības aktuālie
atradņu inventarizācijai DL
jautājumi”.
„Garkalnes meži”.
Saskaņots 1 zinātniskais
pētījums ĪADT.
Koordinēta 2 maģistra darbu
izstrāde par ĪADT (DL
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Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Sagatavots pārskats par
Vides monitoringa
programmas ieviešanu
2011.gadā.
Sagatavots finanšu
pieprasījums un pamatojums
valsts budžetā 2013.2015.gadam.
Dalība Vides monitoringa
pamatnostādņu
aktualizācijā.

Saskaņota monitoringa
programma derīgo izrakteņu
ieguves vietas „Dutkas”
ietekmes uz mežu biotopiem
DL „Lielie Kangari”.
Saskaņota monitoringa
metodika DL „Sātiņu dīķi”.

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

t.sk., organizēta datu
kataloga sagatavošana par
ziņojumā iekļautajām putnu
sugām.
Dalība seminārā Briselē par
ziņojumu sagatavošanu.
Saņemtas 2012.g. atskaites
par paveikto Natura 2000
teritoriju zīdītāju un
bezmugurkaulnieku
monitoringa izpildē.
Dalība augu un biotopu
monitoringa 2012.g.
noslēguma seminārā.

Koordinēta līguma
noslēgšana ar LU par 70
ģeoloģisko dabas pieminekļu
informācijas apkopošanu.
Saņemts ziņojums par DL
„Sātiņu dīķi” veikto
monitoringu.

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

„Kinkausku meži”, AAA
„Kaučers”).
Sagatavotas un prezentētas
prezentācijas par esošajiem
datiem un nepieciešamo datu
un ievākšanas (reģistrēšanas)
veidiem projektā „Zaļais
koridors”.
Sniegtas konsultācijas 3
studentiem.
Pārskata periodā darbība
Pēc EK pieprasījuma
nav veikta.
sagatavoti papildus detalizēti
skaidrojumi 2011.g.
izmaiņām datu bāzē par 33
Natura 2000 teritorijām,
sagatavots kartogrāfiskais
pielikums, veikti
precizējumi datu bāzē.

11.4.

Aktualizēt informāciju
par sugām un biotopiem
„Natura 2000 datu bāzē”

pastāvīgi

J.Jātnieks

11.5.

Veikt pļavu biotopu un
meža
ganību
apsaimniekošanas
plānošanu, sadarbojoties
ar ZM, LDF un LAD.
Sniegt
priekšlikumus
references
platību
noteikšanai
Agrovides
programmas pasākumu
atbalstam
Veikt sugu un biotopu
apsaimniekošanas
efektivitātes
un
antropogēnās ietekmes
uz sugām un biotopiem
monitoringu un dabas
vērtību inventarizāciju.

31.03.

J.Jātnieks

Dalība darba grupā ZM.
Apkopoti priekšlikumi par
potenciālajām noganīšanas
teritorijām (428 ieraksti).

-

pastāvīgi

J.Jātnieks

Lasītas 2 prezentācijas LU
Zinātniskajos lasījumos par
Ventas rumbas
rekultivācijas
paņēmieniem, stāvokļa
monitoringu un
efektivitātes izvērtējumu.

Veikts atsevišķu pļavas
indikatorsugu (Primula
farinosa, Trollium europeus)
monitorings noganīšanas
teritorijā Jungas.
Apsekotas visas zināmās
dzeltenās dzegužkurpītes

11.6.
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Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Sagatavots un iesniegts
Eiropas Vides aģentūrai
Natura 2000 datu bāzes
formāts, kas labots pēc
Eiropas Komisijas
norādījumiem.
Aktualizēta Natura 2000
datu bāze jaunajā formātā
un ģeotelpiskie dati.
-

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Veikts zālāju un purvu
apsaimniekošanas
monitorings Ķemeru NP
(140 pastāvīgie
parauglaukumi).
Veikts purva dienas tauriņu
monitorings Teiču DR 3

Veikta Krustkalnu DR
biotopu kartēšana, Teiču
DR Teiču purva dinamikas
monitorings, sniegti 2
eksperta viedokļi par
darbību ārpus ĪADT
iespējamo ietekmi uz

-

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Publicēt un prezentēt
monitoringa
un
inventarizāciju rezultātus
sabiedrībai.
Integrēt
monitoringa
un
inventarizāciju rezultātus
ĪADT,
īpaši
aizsargājamo sugu un
īpaši
aizsargājamo
biotopu aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumu plānošanā

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Prezentēti zālāju
atjaunošanas monitoringa
rezultāti Latvijas
Ģeogrāfijas IV kongresā
(publicēts īss rezultātu
pārskats).
Prezentēti reto augu
sabiedrību inventarizācijas
rezultāti LU 70.Zinātiskajā
konferencē (publicēts īss
rezultātu pārskats).
Sagatavots raksts žurnālā
„Vides Vēstis” par upju
apsaimniekošanas
paņēmieniem pavasarī.

atradnes Ķemeru NP, veikta
atradņu inventarizācija un
augu uzskaite. Veikti lauka
darbi kaļķaino zāļu purvu un
orhideju, t.sk. Lēzeļa lipares
monitorings Ķemeru NP.
Veikta pārnadžu uzskaite
pēc ziemas ekskrementiem
Teiču DR.
Veikta Krustkalnu DR ES
biotopu kartēšana, nokartēti
aptuveni 90%.
Veikta pļavu biotopu
kvalitātes vērtēšana un
nepieciešamās
apsaimniekošanas
noteikšana Teiču DR un
Krustkalnu DR.
Veikta biotopu kartēšana DL
„Raunas Staburags”, Gaujas
NP Dāvida dzirnavās un
Roču dabas rezervātā.
Apsekotas dzeltenās
dzegužkurpītes atradnes
Gaujas NP.
Veikti Kastīres aizsprosta
radīto ūdens līmeņa
svārstību ietekmes
novērojumi un to
novērtējums uz DL „Jaša”
un DL „Jašas un Bicānu
ezers” sugām un biotopiem.
Veikts meža cūku postījumu
novērtējums un to ietekmes
izvērtēšana uz īpaši
aizsargājamām sugām un

parauglaukumos 2 reizes
sezonā.
Septembrī veikta
caurceļojošo dzērvju
uzskaite Teiču DR uzskaitītas 7000 dzērves.
Veikta dabas vērtību
inventarizācija Sibīrijas
mēlziedes atradnē Siguldas
nov., izstrādāti priekšlikumi
potenciālā dabas lieguma
apsaimniekošanai.
Sniegti 3 eksperta atzinumi
un atzinums ekspertu
komisijā pēc prokuratūras
uzaicinājuma.
Dalība darba grupā par
Rāznas ezera ekspluatācijas
noteikumu izstrādi un
sadarbība ar ekspluatācijas
noteikumu izstrādātājiem.

blakusesošo ĪADT.
Izvērtēts Rāznas NP Rāznas
ezera ekspluatācijas
noteikumu projekts, sniegti
priekšlikumi tā
pilnveidošanai.
Sagatavota atskaite par
purva dienas tauriņu
monitoringu Teiču DR.
Veikta caurceļojošo putnu
uzskaite (dzērves, zosis)
Teiču DR.
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Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Nodrošināta dalība apmācību
seminārā 2 cilv. sastāvā.
Sniegta nepieciešamā
informācija projekta
partneriem. Veikta
informācijas sagatavošana
progresa un finanšu
atskaitēm vadošajam
partnerim.

Noorganizēta Vācijas
pārstāves stažēšanās Latvijā
27.-31.augustā.
Rīkotas apmācības par
apmeklētāju centru
menedžmentu, izstāžu
veidošanu un sabiedrības
iesaistīšanu dabas izglītības
jomā.

Sagatavota un iesniegta
projekta atskaite.
Dalība partneru ārpuskārtas
sanāksmē Berlīnē.
Sagatavots projekta finanšu
plāns 2013. gadam.

Apstiprināts projekta
pagarinājuma līgums un
sagatavots finansējuma
pieprasījums. Sagatavota un
nosūtīta VARAM pieprasītā
informācija par projekta
aktivitātēm.

Izstrādāts projekta
Projekts realizēts un
uzraudzības rezultātu
iesniegtas atskaites.
izmantošanas nodrošināšanas
plāns. Saņemts pozitīvs
CFLA atzinums par veikto
projekta pārbaudi. Noslēgts
līgums par dabas datu
pārvaldības sistēmas „Ozols”
papildinājumu
programmēšanu un uzsākti
programmēšanas darbi.
Sagatavots GPS aparātu
iepirkums.

biotopiem Teiču DR un
Krustkalnu DR.
Veikts purva dienas tauriņu
monitorings Teiču DR.
Veikta caurceļojošo putnu
(dzērves, zosis) un rubeņu
uzskaites Teiču DR.

12. Projektu īstenošana:
12.1.

Īstenot
projektu
„Grundtvig
partnerība
„European Volunteers in
Parks””
„Brīvprātīgo
darba
organizēšana
Eiropas
īpaši
aizsargājamās
dabas
teritorijās”

31.12.

G.Gabrāne

12.2.

Īstenot ERAF projektu
„Īpaši
aizsargājamo
dabas
teritoriju
aizsardzības
un
apsaimniekošanas
pasākumu
elektronizācija”

31.10.

J.Jātnieks

12.3.

Īstenot ERAF projektu

30.05.

C.Apenītis

Nodrošināta dalība projekta
darba grupas sanāksmē.
Īstenotas aktivitātes projekta
ietvaros, sniegta
nepieciešanā informācija
partneriem aktivitāšu
īstenošanai. Veikta
informācijas sagatavošana
un izplatīšana latviešu un
angļu valodā par brīvprātīgā
darba semināru „Green
volunteering in Latvia
matters”.
Izveidotas Dabas datu
pārvaldības sistēmas
„Ozols” reģisrtācijas
ievadlapas, sistēmas
galvenes un navigācijas
ikonu un testa sistēmas
„Egle” reģisrtācijas
ievadlapas dizains.
Organizētas 5 apmācības
Pārvaldes darbiniekiem.
Sagatavots projekta
pagarinājuma pieteikums
papildus finansējuma
saņemšanai.
Pārskata periodā darbība
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Projekts realizēts.Veikta

-

-

Nr.p.k.

12.4.

Darba
nosaukums

„Mineralizēto
joslu
uzturēšana
Gaujas
nacionālā
parka
teritorijā”
Īstenot Interreg projektu
„Parki un ieguvumi –
aizsargājamo
teritoriju
dabas resursu ilgtspējīgas
izmantošanas
socioekonomiskais
efekts”

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

A.Širovs

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

mineralizēto joslu uzturēšana
Gaujas NP.

nav veikta.

10.02.

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Sagatavoti un izdoti
informatīvie materiāli par
ilgtspējīgu tūrismu Ķemeru
NP, t.sk.:
noplēšama A2 formāta
Ķemeru NP karte (4 val.);
A3 formāta piekrastes
ciematu karte (latviešu
val.);
A 4 formāta materiāli
(sadarbībā ar LC):
Dumbrāja laipa, Dunduru
pļavas un Slokas ezera
takas (4 val.), „Lielais
Ķemeru NP aplis”
autobraucējiem (4 val.),
„Apkārt Ķemeru NP”
velobraucējiem (4 val.),
„Gar zaļo kāpu”
kājāmgājējiem (4 val.),
Putnu vērotājiem (4 val.),
Jaunķemeri Klapkalnciems (krievu
val.).
Sagatavots un izdots
Ķemeru NP tūrisma
produktu katalogs angļu
valodā, uzsākta izplatīšana.
Sagatavoti un noslēgti 2
sadarbības līgumi ar
tūrisma uzņēmējiem.
Sagatavota un 1. līmeņa
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-

-

-

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

12.5.

Īstenot Interreg projektu
„Klimata
izmaiņas,
ietekme, izmaksas un
pielāgošanās
Baltijas
jūras reģionā”

10.02.

J.Jātnieks

12.6.

Īstenot Interreg projektu
„Baltijas zaļā josta”

10.02.

Ē.Kļaviņa

12.7.

Īstenot Kohēzijas fonda
projektu „Antropogēno
slodzi samazinošās un

25.08.
31.12.**

V.Seilis

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

finanšu kontrolei iesniegta
projekta pēdējā atskaite.
Projekts realizēts.
Dalība projekta noslēguma
seminārā Helsinkos, nolasīts
ziņojums.
Sagatavota projekta gala
atskaite. Saņemts 1.līmeņa
finanšu kontroles auditoru
pozitīvs atzinums.
Publicēts raksts „Vides
Vēstīs”: „Projekts
noslēdzies - ideju realizācija
turpinās” un vietējos
plašsaziņas līdzekļos par
projekta noslēgšanos un
projektā paveikto.
Nodrošināta projekta
ietvaros izveidotās
interaktīvās izstādes
„Pielāgošanās klimata
izmaiņām” darbība
Salacgrīvā.
Projekts realizēts.
Izdota avīze „Slīteres
Nacionālā parka Ziņas
Ceļotājiem 2012” (3000 eks.
un publicēts internetā) un
video materiāls (20 minūšu
filma) „Vērosim dabu
Slīteres nacionālajā parkā”
(100 diski un publicēts
internetā).
Sagatavota un izsludināta
Sagatavotas un izsludinātas
atkārtota būvdarbu
būvuzraudzības un
iepirkuma procedūra, kas
autoruzraudzības iepirkuma
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Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

-

-

-

-

Sagatavoti un parakstīti
līgumi ar būvfirmām,
būvuzraugiem un

Uzsākti būvdarbi Natura
2000 teritorijās projekta I
kārtas ietvaros - izvietotas

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

informatīvās
infrastruktūras
izveide
Natura 2000 teritorijās”

12.8.

Īstenot
Pārvaldes
partnerības saistības EK
vides
finanšu
programmas
LIFE+
projektā „MARMONI”
“Inovatīvas pieejas jūras

31. 12.

J.Jātnieks

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

noslēgsies aprīlī.
Norit darbs pie informācijas
stendos (150 gab.)
ievietojamās informācijas
sagatavošanas.
Organizēts meža zemju
transformācijas veikšanas
process 6 infrastruktūras
objektu izbūvei.
Sagatavoti līgumi ar LVM
par zemes gabalu saņemšanu
bezatlīdzības lietošanā 5
infrastruktūras objektu
izbūvei.
Sagatavots projekta
pieteikums II kārtai,
pieteikumā iekļautas 23
Natura 2000 teritorijas.
Sagatavotas 62 kartes
projekta pieteikuma
vajadzībām. Noslēgti 40
līgumi ar zemju īpašniekiem
par infrastruktūras
izvietošanu.

procedūras. Būvuzraudzības
iepirkums noslēdzies bez
rezultātiem, norit darbs pie
atkārtotas iepirkuma
procedūras sagatavošanas,
kas noslēgsies jūlijā.
Noslēgusies atkārtotā
būvdarbu iepirkuma
procedūra, tiek izvērtēti
rezultāti un gatavoti būvdarbu
līgumi.
Sagatavota 52 informācijas
stendos ievietojamā
informācija, nosūtīta veikta to
rediģēšana.
Organizēts meža zemju
transformācijas veikšanas
process 5 infrastruktūras
objektu būvniecībai.
Sagatavoti papildinājumi
projekta II kārtai un saņemts
lēmums par tā apstiprināšanu.

Organizēta saziņa ar
projekta partneriem.
Analizēti un komentēti
projekta partneru
sagatavotie dokumenti.
Uzsākta 3 informatīvo

Sagatavots un iespiests
informatīvs buklets.
Sagatavoti un uzstādīti 3
informatīvi stendi. Dalība
Jūras dienai veltīta semināra
organizēšanā VARAM.
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Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

autoruzraugiem par Kohēzijas
fonda projekta „Antropogēno
slodzi samazinošās un
informatīvās infrastruktūras
izveide Natura 2000
teritorijās” īstenošanu.
Sagatavoti 31 stendu un 19
robežzīmju maketi.

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

ĪADT robežzīmes, Slīteres
NP pilnībā pabeigta torņu
pamatu izbūve, uzsākta
Slīteres, Sīkraga, Mazirbes
stāvlaukumu būvniecība,
Ķemeru NP izbūvēti 2
Valguma ezera
autostāvlaukumi, Valguma
velotaka 700 m garumā,
uzsākti darbi pie Kaņiera
ezera gājēju takas. Organizēta
būvējamo objektu
nospraušana dabā,
būvmateriālu sagāde, taku
sagatavošana.
Pabeigti 42 stendu un 20
robežzīmju maketi.
Noslēgta vienošanās ar
VARAM par projekta
Nr.3DP/3.5.1.3.0/12/IPIA/V
ARAM/001 „Antropogēno
slodzi samazinošās un
informatīvās infrastruktūras
izveide Natura 2000
teritorijās. II kārta”
īstenošanu. Uzsākta
iepirkumu procedūra „Jaunu
taku maršrutu, būvprojekta
izstrāde un ar to saistītā
būvekspertīze”.
Izstrādāta „Ieinteresēto pušu Noorganizēti 5 sabiedrības
(Steikholder) iesaistīšanas
informēšanas semināri par
stratēģija”.
Jūras Stratēģijas
pamatdirektīvu un
sabiedrības iesaistīšanos
jūras monitoringā: Liepājā,

Nr.p.k.

12.9.

12.10.

12.11.

Darba
nosaukums

bioloģiskās
daudzveidības
monitoringam un Baltijas
jūras
dabas
vērtību
aizsardzības
statusa
novērtējums“
Īstenot
Pārvaldes
partnerības saistības EK
vides
finanšu
programmas
LIFE+
projektā „Fenoskandijas
parkveida pļavu (6530*)
un divu prioritāru vaboļu
sugu apsaimniekošana:
plānošana,
sabiedrības
iesaistīšana, inovācija”

Realizēt
Pārvaldes
partnerības saistības EK
vides
finanšu
programmas
LIFE+
projektā „Retu rāpuļu un
abinieku
aizsardzība
Latvijā”
Īstenot EK vides finanšu
programmas
LIFE+

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Ķemeros, Salacgrīvā,
Carnikavā un Košragā.

stendu maketu izveide.

31. 12.

J.Jātnieks

Organizēta tikšanās ar
vadošajiem projekta
partneriem par 1 ceļojošās
izstādes un 2 stacionāro
izstāžu darbību
organizēšanu.
Sniegti dati par egļu mežiem
Ķemeru NP.

Noorganizēts valsts vides
inspektoru un sabiedrisko
inspektoru 2 dienu apmācību
seminārs par parkveida pļavu
biotopiem un to atpazīšanu
dabā. Uzsākta izstāžu izveide
– izstrādātas idejas un veikta
cenu aptauja. Sagatavots
iepirkums 3 projekta
demonstrāciju vietu izveidei.
Veikta dabas vērtību izpēte
DL „Eglone”.

Sagatavota ceļojošās
izstādes skice.
Pabeigts ekspertu darbs DL
„Eglone” DAP izstrādē,
saņemts teritorijas
novērtējums no
meliorācijas, zīdītāju, putnu,
bezmugurkaulnieku, augu
un biotopu ekspertiem.
Izveidotas projekta
demonstrāciju vietas DL”
Eglone”, DP „Dvietes
paliene” un DP „Silene”.
Notikusi sanāksme ar
Eiropas Komisijas projektu
monitoringa grupas pārstāvi
R.Ratfelderu un vadošo
partneri par projekta
aktivitāšu ieviešanas
progresu. Saņemti ieteikumi
turpmākam darbam.
Pārskata periodā darbības
Pārskata periodā darbības
nav realizētas, jo nav panākta nav realizētas, jo nav
vienošanās par grozījumu
panākta vienošanās par
izdarīšanu Partnerības
grozījumu izdarīšanu
līgumā.
Partnerības līgumā.

31. 12.

J.Jātnieks

Pārskata periodā darbības
nav realizētas, jo nav
panākta vienošanās par
grozījumu izdarīšanu
Partnerības līgumā.

31.12.

A.Širovs

Izveidota interneta vietne
Noorganizēts projekta
http://hydroplan.daba.gov.lv atklāšanas seminārs 4. aprīlī

37

Turpināta biotopu
inventarizācija projekta

Organizēta izstādes
materiālu sagatvošana.

Notikusi projekta partneru
sanāksme. Panākta
vienošanās Partnerības
līguma realizēšanai.

Veikti nepieciešamie darbi 3
zemes īpašumu pirkšanas

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

projektu
„Ķemeru nacionālā parka
hidroloģiskā
režīma
atjaunošana”

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

. Apmācīts programmas
koordinators apakšvietnes
satura pārvaldīšanai.
Izdots buklets par projektu
kopā ar plakātu un uzlīmju
lapu 1000 eksemplāros (800
latv. val., 200 angļu val.).
Veikta 3 pērkamo zemes
gabalu novērtēšana.
Veikta iepirkuma procedūra
un nolīgts projekta juridisko
pakalpojumu sniedzējs.
Veikti sagatavošanās darbi
projekta teritoriju izpētei.
Paplašināta projekta
uzraudzības grupa, iekļaujot
vietējās sabiedrības
pārstāvjus. Uzsākta projekta
komunikācijas stratēģijas
izstrāde, ieskicējot galvenās
mērķgrupas un vadlīnijas
darbam ar tām.

Jaunķemeros un 2 sanāksmes
ar vietējiem iedzīvotājiem Smārdē un Slampē.
Sagatavota un iesniegta EK
projekta Sākuma atskaite –
Inception report.
Veikts hidroloģisko
konsultāciju sniedzēja
iepirkums, pieņemts darbā
upju hidrobiologs, sagatavota
nepieciešamā dokumentācija
zemes uzmērīšanas un
reģistrēšanas zemesgrāmatā
iepirkumam.
Lai realizētu projekta
aktivitātes, noslēgti 2
priekšlīgumi ar zemes
īpašniekiem par zemes
īpašumu pārdošanu, veiktas
pārrunas par pārdošanu ar
trešā zemes gabala īpašnieku.
Notikusi pieredzes apmaiņa
ar LIFE+ projektu „Augstie
purvi” - pieredzes apmaiņas
brauciens.

teritorijās (LDF) un darbs pie
filmu sagatavošanas (Elm
Media). Pabeigta
meliorācijas grāvju kartēšana
projekta teritorijās (VRI).
Notikusi izpēte dabā un
saņemts sertificēta eksperta
atzinums par Skudrupītes
dabiskās gultnes
atjaunošanas darbu ietekmi
uz zivju resursiem. Veikta
Skudrupītes floras un faunas
inventarizācija.
Notikušas pārrunas ar trešā
zemes gabala „Jaunbriģi”
(6,1 ha) īpašnieci, panākta
vienošanās par cenu, EK
nosūtīta vēstule ar lūgumu
pirkt zemi par vienošanās
cenu.
Notikusi tikšanās ar ZM par
nepieciešamajiem
saskaņojumiem mitrāju
atjaunošanai.
Noorganizētas 2 sanāksmes
iedzīvotājiem, informējot par
projektā plānoto mitrāju
atjaunošanu Ķemeros (47
dalībnieki), Lapmežciemā
(28 dalībnieki).
Veikta problēmvietu
situācijas izpēte dabā, kopā
ar projekta hidrologu un
vietējiem iedzīvotājiem
Smārdē, Lapmežciemā.
Sagatavota un vietējos

līgumu sagatavošanai un
saskaņošanai ar VARAM.
Notikušas 2 sanāksmes ar
Engures novada pašvaldības
un iedzīvotāju pārstāvjiem,
lai vienotos par kompromisu
projekta
aktivitāšu
īstenošanai. Noslēgts līgums
ar „Meliorprojektu” par
meliorācijas grāvju izpēti
Zaļā purva apkārtnē.
Notikusi pieredzes apmaiņa,
iepazīstoties
ar
mitrāju
atjaunošanu Dvietes upes
palienē un Teiču purvā.
Notikusi
pirmā
mitrāju
atjaunošanas
hidroloģisko
programmu
izstrādes
sanāksme,
piedaloties
projekta
partneriem
un
ekspertiem.
Veikta projekta finanšu
pārskatīšana un 2013.gada
finanšu plānošana.
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Nr.p.k.

12.12.

Darba
nosaukums

Īstenot EK vides finanšu
programmas
LIFE+
projektu „Meža biotopu
atjaunošana
Gaujas
nacionālajā parkā”

Darba
pabeigšanas
termiņš

31.12.

Atbildīgie par
izpildi

R.Auziņš

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Izveidota interneta vietne
for-rest.daba.gov.lv.
Apmācīts programmas
koordinators apakšvietnes
satura pārvaldīšanai.
Veikta projekta finanšu
plūsmas plānošana,
atbilstoši VARAM un FM
prasībām.
Uzsākts darbs pie
kartogrāfiskā materiāla
izpētes tālākai datu

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Sagatavota un iesniegta EK
projekta Sākuma atskaite –
Inception report. Iesniegts I
cet. pārskats par projekta
īstenošanu LVAFA.
Uzsākts darbs
pie datu ievākšanas par
projekta mērķa biotopiem un
sugām.
Noorganizēta projekta
vadības grupas tikšanās.
Regulāri tiek atjaunota

medijos izplatīta projekta
informācija – atbildes uz
biežāk uzdotajiem
jautājumiem iedzīvotāju
sanāksmju laikā.
Notikušas pārrunas ar 3
sabiedrisko attiecību
aģentūrām par potenciālu
iesaistīšanos projekta
darbību īstenošanā.
Noorganizēta projekta
partneru sanāksme, veikta
turpmāko darbību plānošana.
Noorganizēts starptautisks
pieredzes apmaiņas seminārs
par purvu atjaunošanu (20
dalībnieki).
Veikti sagatavošanās darbi
pieredzes apmaiņas
braucienam uz Dvietes upi
un Teiču purvu.
Atjaunota un papildināta
projekta interneta vietne
http://hydroplan.daba.gov.lv
Veikta attālā izpēte Gaujas
NP, kopumā iegūstot datus
par 27500 ha lielu meža
biotopu platību (Vides
risinājumu institūts).
Uzsākta un turpināta meža
biotopu inventarizācija
Gaujas NP (LDF).
Turpināta īsfilmu
sagatavošana (ELLM
Media).
Veicināta projekta

Turpināta meža biotopu
inventarizācija Gaujas NP.
Uzsākts darbs pie iegūto
attālās izpētes datu (dati par
27500 ha meža biotopiem
Gaujas NP) apstrādes.
Turpināts darbs pie īsfilmu
sagatavošanas.
Iesniegts III ceturkšņa
pārskats par projekta
īstenošanu LVAFA.
Projekta mājaslapa

39

Nr.p.k.

12.13.

Darba
nosaukums

Īstenot Igaunijas-Latvijas
pārrobežu
sadarbības
programmas
projektu
„Saskaņota
dabas
teritoriju
apsaimniekošana
Igaunijas un Latvijas
pierobežā”
(Zaļais
koridors)

Darba
pabeigšanas
termiņš

31.12.

Atbildīgie par
izpildi

R.Auziņš

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

ievākšanai.
informācija projekta interneta
Noorganizēta pirmā LIFE
vietnē.
moniotra vizīte, sakārtota
projekta dokumentācija.
Izveidota projekta
uzraudzības grupa.
Noorganizēts projekta
atklāšanas seminārs, 67
dalībnieki.
Izdots buklets par projektu
1000 eksemplāros (700
latv.val., 300 angļu val.).
Noslēgti 16 līgumi par
Uzsākti īpaši aizsargājamo
aizsargājamo sugu un
sugu un biotopu
biotopu inventarizāciju, 1
inventarizācijas darbi.
līgums par monitoringa
Noorganizētas partneru un
moduļa izstrādi, 1 līgums
inventarizācijas veicēju
par kartogrāfa darbu.
sanāksmes un semināri.
Iegādāta nepieciešamā
Iegādāts nepieciešamais
tehnika un aparāti
aprīkojums on-line
inventarizācijas un biotopu monitoringa veikšanai (web
atjaunošanas darbu
kamera ar aprīkojumu) un
veikšanai.
uzsākti to uzstādīšanas darbi.
Noorganizētas 2 medņu
Izveidotas projekta ieviešanai
biotopu kopšanas talkas,
nepieciešamās darba grupas
veikti darbi ~ 4 ha platībā.
(apsaimniekošanas plāna
Notikušas projektā plānotās izstrādei).
partneru, inventarizācijas
veicēju sanāksmes un
ievadsemināri.
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Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

atpazīstamība - projekts
prezentēts Norvēģijas dabas
aizsardzības NVO
darbiniekiem, kā arī
studentiem projekta „Wild
about Latvia” ietvaros.
Noorganizēts pieredzes
apmaiņas seminārs „Meža
biotopu atjaunošanas un
apsaimniekošanas pieredze
Latvijā” 27.septembrī (40
dalībnieki).
Pabeigta zivju ērgļa, zaļās
vārnas, turpināta medņu
riesta vietu inventarizācija
un potenciālo lidvāveres
biotopu, ķikuta riesta vietu
un Jaunlaicenes pagasta
meža biotopu
inventarizācija. Turpināta
pārējo paredzēto meža, pļavu
un upju biotopu
inventarizācija.
Noorganizētas 2
apsaimniekošanas plāna
izstrādes darba grupas
sanāksmes (tēmasinvazīvās sugas un tūrisms).
Noorganizētas 2 partneru un
1 vadības grupas sanāksmes.
Noorganizēti 2 praktiskie
semināri biotopu (upju
straujteču un parkveida
pļavu) atjaunošanai un 2
praktiskie semināri koku
aizsardzības nodrošināšanai

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

papildināta ar informāciju
par projekta aktualitātēm.
Noorganizētas projekta
vadības grupas tikšanās,
piedaloties projekta partneru
pārstāvjiem.

Pabeigta meža biotopu
inventarizācija Veclaicenes,
Jaunlaicenes, Ziemeru
pagastos un pļavu un meža
biotopu inventarizācija Apes
pagastā, kā arī upju biotopu
inventarizācija projekta
teritorijā. Noorganizēta
apsaimniekošanas plāna
izstrādes darba grupas
sanāksme (tēma – medības).
Noorganizētas 2 partneru
sanāksmes. Sadarbībā ar
MKPC noorganizēts
seminārs meža biotopu
ekspertiem Ziemeru pagastā.
Pabeigta medņa riesta vietu
kopšana 51 ha platībā.
Notikuši 6 semināri par
sabiedrisko monitoringu.
Sagatavota un iesniegta
2.perioda partnera atskaite
1.līmeņa kontrolei.

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

12.14.

Īstenot
LatvijasLietuvas-Baltkrievijas
pārrobežu
sadarbības
programmas
projektu
„Zaļie
maršruti
pierobežas aizsargājamo
teritoriju
attīstības
veicināšanai
un
pieejamībai cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām”

31.12.*

A.Zeize

Sagatavoti un iesniegti
skaidrojumi Apvienotajam
tehniskajam sekretariātam.

Sagatavoti un iesniegti
Apvienotajam tehniskajam
sekretariātam partnerības
līgumi.

12.15.

Īstenot
LatvijasLietuvas-Baltkrievijas
pārrobežu
sadarbības
programmas
projektu
„Pārrobežu
aizsargājamās teritorijas
"Augšdaugava-Braslavas
ezeri"
izveide
un
priekšnoteikumu
radīšana
ilgtspējīgai
teritorijas
apsaimniekošanai”
pieteikums

31.12.*

A.Zeize

Sagatavoti un iesniegti
skaidrojumi Apvienotajam
tehniskajam sekretariātam.

Sagatavoti un iesniegti
Apvienotajam tehniskajam
sekretariātam partnerības
līgumi.
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Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

pret bebriem.
Uzsākti sagatavošanās darbi
medņa riesta vietu kopšanas
pasākumu veikšanai (dabā
iezīmētas un uzmērītas
teritorijas, saskaņotas ar
LVM).
Pabeigta on-line web
kameras un aprīkojuma
uzstādīšana, turpināts darbs
pie on-line monitoringa lapas
pabeigšanas.
Baltkrievijas partneri veic
projekta saskaņošanas
procesu Baltkrievijas
ministrijās un iestādēs, kas
nepieciešams finansēšanas
līguma noslēgšanai. Tiek
risināts jautājums par
saskaņojuma saņemšanu no
Valsts drošības komitejas, kas
Baltkrievijas partnerim uz
šobrīd ir atteikts.
Baltkrievijas partneri veic
projekta saskaņošanas
procesu Baltkrievijas
ministrijās un iestādēs, kas
nepieciešams finansēšanas
līguma noslēgšanai.
Baltkrievijas partneris ir
ierosinājis izmaiņas
normatīvajos aktos, kas
nepieciešamas saskaņojuma
saņemšanai no Ekonomikas
ministrijas.

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Programmas vadošajai
iestādei sagatavoti un
iesniegti dokumenti
Baltkrievijas partnera maiņas
procedūrai. Saņemta atļauja
jaunajam partnerim - dabas
aizsadzības iestādei Eko-rosi
turpināt projekta reģistrācijas
procedūru Baltkrievijā.

Pieņemtas projekta partneru
līdzfinansējuma
attiecināmībai nepieciešamās
izmaiņas normatīvajos aktos,
rīkojuma projekts par
projekta reģistrāciju
Baltkrievijā iesniegts pēdējā
instancē – Baltkrievijas
Republikas Ministru
kabinetā. Veikts iepirkums
par projekta auditora
pakalpojumiem.

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

12.16.

Īstenot
IgaunijasLatvijas-Krievijas
pārrobežu
sadarbības
programmas
projektu
„Dabas
izglītības
sekmēšana-efektīvs
līdzeklis
sabiedrības
dabas
apziņas
veidošanai”

31.12.*

G.Gabrāne

Sadarbībā ar projekta
partneriem sagatavoti un
programmas sekretariātā
iesniegti visi nepieciešami
dokumenti Granta līguma
sagatavošanai un
parakstīšanai.
Dalība projekta
ievadseminārā.
Veikta sagatavošanās
projekta sabiedrisko
attiecību koordinēšanai.

Parakstīts projekta Granta
līgums.
Izveidota projekta darba
grupa, uzsākta projekta
ieviešana.
Noorganizēta projekta
uzsākšanas sanāksme,
piedaloties visu projekta
partneru pārstāvjiem.

Sagatavota iepirkuma
dokumentācija būvniecībai un
remontarbiem Dabas
izglītības centros, sagatavoti
aprīkojuma saraksti, uzsākts
darbs pie koncepciju
izstrādes, rīkoti pasākumi
sabiedrībai.
Noorganizēta dalība
Starptautiskajā jauniešu dabas
nometnē Krievijā 23.28.jūlijā, pieredzes apmaiņas
brauciens uz Igaunijas dabas
izglītības centriem 25.29.septembrī un seminārs par
Vācijas dabas izglītības
centru darbību.

12.17.

Īstenot Latvijas-Lietuvas
pārrobežu
sadarbības
programmas
projektu
„Antropogēnas darbības
radītu
ietekmju
mazināšana (Zemgales
un Ziemeļlietuvas īpaši
aizsargājamās
dabas
teritorijās)” (projektā ir
partnerības saistības)

31.12.*

G.Gabrāne

Veiktas pirmsprojekta
īstenošanas sagatavošanās
aktivitātes.

Veiktas pirmsprojekta
īstenošanas sagatavošanās
aktivitātes.

Izveidots plakāts „Darīsim
kopā!” par sabiedrisko
monitoringu.
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Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Noslēgti līgumi par
būvniecību un
remontdarbiem, kā arī par
būvuzraudzību un
autoruzraudzību. Uzsākti
remontdarbi, kas daļēji
pabeigti. Veikta mēbeļu un
aprīkojuma iegāde dabas
izglītības centru
labiekārtošanai. Veikta
atskaites sagatavošana par
pirmo atskaites periodu, ko
izvērtēja audits. Sagatavota
un iesniegta konsolidētā
atskaite. Noslēgti līgumi par
pakalpojumu sniegšanu
dabas izglītības centru
popularizēšani. Veikts
sabiedrisko attiecību darbs
(piem., papildināta
informācija Pārvaldes
mājaslapā).
Noorganizēti 7 semināri
Zemgales reģiona
bibliotekāriem un
pedagogiem (kopumā 215)
par sabiedriskā monitoringa
programmu.
Noorganizēta konference
Bauskā, kur Zemgales
reģiona cilvēki (87) iepazināti
ar vidzemnieku
pieredzi,veicot novērojumus
dabā.
Sagatavotas 2 preses relīzes
par projekta aktivitātēm.

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

12.18.

Īstenot Eiropas Kopienas
vides
finanšu
programmas
LIFE+
projektu „„Natura 2000
teritoriju
nacionālā
aizsardzības
un
apsaimniekošanas
programma””

01.11. 31.12.*

J.Jātnieks

Projekts ir izskatīšanas
stadijā Eiropas Komisijā.
Sagatavoti skaidrojumi un
precizējumi Eiropas
Komisijai.

Sagatavoti un iesniegti
projekta precizējumi EK.
Projekts apstiprināts.
Uzsākta projekta personāla
atlase.

12.19.

Īstenot Eiropas Kopienas
vides
finanšu
programmas
LIFE+
projektu
„„Eiropas
Savienības
nozīmes
biotopu monitoringa un
uzraudzības
sistēmas
pilnveidošana Latvijā””
Īstenot Eiropas Kopienas
vides
finanšu
programmas
LIFE+
projektu
„Vietējās
sabiedrības iesaistīšana
Natura 2000 teritoriju
apsaimniekošanā
un
pozitīvas
attieksmes
veicināšana,
demonstrējot caur dabas
aizsardzības
un
bioloģiskās
daudzveidības
saglabāšanas
pasākumiem gūstamos
vides,
sociālos
un
ekonomiskos
ieguvumus” (projektā ir

01.11. 31.12.*

J.Jātnieks

Projekts ir izskatīšanas
stadijā Eiropas Komisijā.

Projekts nav apstiprināts.

31.12.*

G.Gabrāne

Veiktas pirmsprojekta
apstiprināšanas un
īstenošanas sagatavošanās
aktivitātes.

Projekts nav apstiprināts.

12.20.
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Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Uzsākta līguma gatavošana ar Noslēgti darba līgumi,
projekta vadītāju, notiek
sagatavoti amata apraksti.
projekta personāla atlase.
Kontraktēts 70% no projekta
personāla. Uzsākta A1 rīcības
ieviešana, pārējo rīcību
plānošana. Sagatavoti
iepirkumu dokumenti ARC
GIS licenču iepirkumam.
Noorganizētas 2 darba grupas
sanāksmes – semināri.
-

-

-

Nr.p.k.

12.21.

12.22.

12.23.

Darba
nosaukums

partnerības saistības)
Īstenot LVAF projektu
„1973.gada Vašingtonas
konvencijas
par
tirdzniecību
ar
aizsargājamām dzīvnieku
un augu sugām (CITES)
ieviešana Latvijā”
Īstenot LVAF projektu
„Transportlīdzekļu
(automobiļu)
noma
Dabas
aizsardzības
pārvaldes centrālo un
teritoriālo
struktūrvienību darbības
nodrošināšanai”
Īstenot LVAF projektu
„Zivju
resursu
aizsardzības
pasākumi
Dabas
aizsardzības
pārvaldes
pārraudzībā
esošajās
īpaši
aizsargājamās
dabas
teritorijās”

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

01.11.*

G.Gabrāne

Projekts īstenots atbilstoši II
ceturksnī plānotajām
aktivitātēm – noorganizēts
seminārs pašvaldības
policijas, Valsts policijas un
valsts vides inspektoriem
Rīgas Nacionālajā
zooloģiskajā dārzā.

Darbs pie starptautiskā
semināra par CITES
sagatvošanas. Seminārs
notiks 3.-5.oktobrī, Siguldā.

31.12.*

C.Apenītis

Projekts īstenots atbilstoši I
ceturksnī plānotajām
aktivitātēm - iegādāts
inventārs dzīvu savvaļas
dzīvnieku pārvietošanai - 10
pāri speciālo cimdu
dzīvnieku satveršanai un 16
kastes un būri dzīvnieku
pārvietošanai.
Veikta autotransporta noma
Pārvaldes darbības
nodrošināšanai.

Veikta autotransporta noma
Pārvaldes darbības
nodrošināšanai.

Veikta autotransporta noma
Pārvaldes darbības
nodrošināšanai.

Noorganizēts seminārs ar
Ukrainas, Krievijas un
Lietuvas CITES uzraudzības
iestādēm Siguldā 3.5.oktobrī. Pārvaldes
mājaslapā publicēti latviskoti
CITES putnu un bruņurupuču
noteicēji. Iesniegta projekta
atskaite.
Veikta autotransporta noma
Pārvaldes darbības
nodrošināšanai.

15.12.

G.Gabrāne

Veiktas 136 pārbaudes,
izņemti nelikumīgi zvejas
rīki - 14 tīkli 950 m
kopgarumā, 338 ūdas, 7
nēģu murdi un 3 auklas 600
m kopgarumā, nojaukti 3
nelikumīgi izveidotie tači.
Pie administratīvās
atbildības sauktas un sodītas
6 personas par kopējo
summu 120 latu.
Iegādāts ekipējums un veikti
plānotie remontdarbi.

Veiktas 149 pārbaudes, īpašu
uzmanību pievēršot līdaku un
plaužu nārsta aizsardzībai.
Izņemti 104 nelikumīgi
zvejas rīki, t. sk. 41 tīkls
2185 m kopgarumā, 3 ūdas,
32 nēģu un vimbu murdi, 15
nēģu murdu stiprinājumi, 2
nakts šņores, nojaukts 1
nelikumīgi izveidots nēģu
tacis.
Pie administratīvās atbildības
sauktas un sodītas 7 personas
par kopējo summu 140 latu.
Veikti plānotie remontdarbi.

Veiktas 107 pārbaudes,
pastiprināta uzmanība
pievērsta Rāznas, Ežezera,
Lubāna, Kaņiera, Slokas un
Valguma ezeriem.
Izņemti nelikumīgi zvejas
rīki - tīkli 915 m kopgarumā,
43 murdi, 8 naktsāķu šņores
un 6 ūdas.
Pie administratīvās atbildības
sauktas un sodītas 3 personas
par kopējo summu 240 latu.
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Veiktas 195 pārbaudes,
pastiprināta uzmanība
pievērsta Rāznas, Ežezera,
Lubāna, Kaņiera, Slokas un
Valguma ezeriem un
lašveidīgo zivju sugu nārsta
vietām Gaujas NP. Kontroles
veiktas Užavas, Abavas,
Irbes, Stendes, Padures upēs,
Pitragupē, Melnsilsupē,
Lorumupē, Krustupē un
Ķikanā. Izņemti
bezsaimnieku zvejas rīki – 4
murdiem līdzīgas
konstrukcijas. Konfiscēts 1
aizliegts zvejas rīks –
žebērklis.
Izņemti nelikumīgi zvejas

Nr.p.k.

12.24.

12.25.

Darba
nosaukums

Īstenot LVAF projektu
„Dabas
aizsardzības
pārvaldes vides valsts
inspektoru
veselības
apdrošināšana”
Sagatavot
projektu
pieteikumus

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

31.12.*

C.Apenītis

31.12.

J.Jātnieks

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Veikta iepirkuma procedūras
dokumentu izstrāde vides
valsts inspektoru veselības
apdrošināšanas veikšanai.

Projekts realizēts.
Veikta Dabas aizsardzības
pārvaldes vides valsts
inspektoru veselības
apdrošināšana.
Pārskata periodā darbība nav Sagatavota informācija
veikta.
Latvijas – Norvēģijas
programmas projektam par
DAP integrēšanu teritoriju
plānojumos, veikta teritoriju
atlase, izmaksu aprēķini,
dalība sanāksmēs.
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Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

-

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

rīki - tīkli 1435 m
kopgarumā, 11 murdi, 6
naktsāķu šņores un 180 m
zemledus tīklu šņores.
Pie administratīvās atbildības
sauktas un sodītas 12
personas par kopējo summu
1560 latu.
Uzsākti 2 kriminālprocesi
par lašveidīgo zivju sugu
ieguvi Gaujas NP.
Aprēķināts zivju resursiem
nodarītais zaudējums – kopā
2500 latu.
-

Sagatavots31 projektu
pieteikums LVAF.
Uzsākta Norvēģijas finanšu
instrumenta programmas
LV07 „Kapacitātes
stiprināšana un institucionālā
sadarbība starp Latvijas un
Norvēģijas valsts
institūcijām, vietējām un
reģionālajām iestādēm”
iepriekš noteiktā projekta
„Latvijas īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju dabas
aizsardzības plānu
integrēšana teritoriju
plānojumos” pieteikuma
izstrāde, piedaloties

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

sanāksmēs Rīgā un Oslo.

13. Starptautiskā sadarbība:
13.1.

Pārstāvēt
LV
EUROPARC federācijā
un
EUROPARC
federācijas Ziemeļu un
Baltijas valstu nodaļā

pastāvīgi

J.Strautnieks

Dalība EUROPARC
federācijas valdes sanāksmē
3.-4.februārī Grosseto un
Nordic-Baltic Section biedru
gada sanāksmē 6.martā
Tallinā.
Dalība EUROPARC
federācijas Ziemeļu un
Baltijas valstu nodaļas
seminārā 7.februārī Roostā,
Igaunijā, kur nolasīts
ziņojums par zaļo
infrastruktūru koncepcijas
realizāciju iniciatīvas „Liec
upē akmeni” ietvaros.

Regulāra komunikācija ar
EUROPARC federācijas
prezidentu Thomas Hansson
un direktori Carol Ritchie.
Vadītas lekcijas un
ekskursijas Ziemeļu un
Baltijas valstu nodaļu
seminārā par zaļajām
infrastruktūrām.

13.2.

Piedalīties
UNESCO
programmas "Cilvēks un
biosfēra"
Eiropas
sadarbības
tīkla
EUROMAB darbā

pastāvīgi

J.Jātnieks

Nodrošināta komunikācija ar
biosfēras rezervātu
pārstāvjiem NordMAB
sadarbības tīkla ietvaros.
Dalība pasākumā par ūdens
resursu ilgtspējīgu
apsaimniekošanu.

13.3.

Piedalīties
„European
Network on Invasive
Alien
Species
(NOBANIS)” sadarbības
tīklā

pastāvīgi

J.Jātnieks

Aktualizēta Latvijas
informācija sadarbības tīkla
interneta portālā.
Dalība invazīvo sugu riska
kartēšanas projektā.

Veikta Stokholmas
universitātes vides
pārvaldības speciālistu
studentu apmācība par
biosfēras rezervāta
koncepciju.
Notiek regulāra informācijas
apmaiņa un gatavošanās
konferencei par biosfēras
rezervātu ilgtspējību un
5.Zviedrijas biosfēras
rezervāta inaugurācijai.
Aktualizēta Latvijas
informācija sadarbības tīkla
interneta portālā.
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Regulāra komunikācija ar
EUROPRC federācijas
direktorātu par gatavošanos
EUROPARC Ģenerālajai
asamblejai, kas notiks š.g.
oktobra beigās Beļģijā, kā arī
par sadarbību ar EUROSITE
un jaunu biedru uzņemšanu.
Novērtēta SaksijasBohēmijas NP (VācijaČehija) pārrobežu
aizsargājamās dabas
teritorijas atbilstība
EUROPARC federācijas
pārrobežu aizsargājamās
dabas teritorijas sertifikāta
saņemšanas prasībām.
Veikta komunikācija ar
NordMAB sadarbības tīmekļa
pārstāvjiem.

Dalība EUROPARC
federācijas valdes sanāksmē,
ģenerālajā asamblejā un
konferencē, kur novadīta
darba grupa Genk, Beļģijā.
Dalība EUROPARC
federācijas Ziemeļu un
Baltijas valstu nodaļas
2013.gada darbu plānošanas
sanāksmē Igaunijā.
Regulāra komunikācija ar
EUROPARC federācijas
prezidentu Thomas Hansson
un direktori Carol Ritchie.

Veikta pastāvīga sarakste
sadarbības tīklā.

Veikta pastāvīga sarakste
sadarbības tīklā.

Sagatavots pārskats - atskaite
par ZBR darbības 15 gadiem.
Veikta komunikācija ar
NordMAB sadarbības tīmekļa
pārstāvjiem.

Nr.p.k.

13.4.

13.4.1.

13.4.2.

13.5.

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Pārstāvēt LV viedokli
Eiropas
Komisijā
starptautiskā līguma „Par
1971.gada
2.februāra
Konvenciju
par
starptautiskas
nozīmes
mitrājiem,
īpaši
kā
ūdensputnu dzīves vidi”
(Ramsāres konvencija)
jautājumos. Sadarboties
ar Ramsāres konvencijas
biroju
Eiropas
un
NorBaltWet programmu
ietvaros, tai skaitā:
Piedalīties
Starptautiskajai mitrāju
dienai veltītā konferencē
(Sooma, Igaunija)

pastāvīgi

J.Jātnieks

Dalība Starptautiskajā
Tehniskajā darba grupā
(STRP).
Organizēts seminārs par
mitrājiem Latvijas Dabas
muzejā.

01.03.

J.Jātnieks

Organizēt
pārrobežu
Ramsāres
konvencijas
teritorijas
„Ziemeļu
Livonijas
mitrāji”
5.gadadienai
veltītu
pasākumu
Sadarboties ar Eiropas
Komisijas
Vides
direktorātu
(DG
Environment)

30.12.

J.Jātnieks

Dalība konferencē.
Sagatavots un nolasīts
ziņojums par Latvijas
starptautiskās nozīmes
mitrājiem un izziņas
infrastruktūru/pasākumiem
tajos.
Pasākums plānots novembrī. Pasākums plānots novembrī.

pastāvīgi

J.Jātnieks

Darba
nosaukums

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Ramsāres biroja interneta
vietnei sagatavota informācija
un ilustrācijas par visām
Latvijas Ramsāres vietām
Baltijas un Ziemeļvalstu
iniciatīvai.

Dalība Bioģeogrāfiskajā
Aktualizēta un iesniegta
seminārā Helsinkos.
Eiropas Vides aģentūrai
Seminārā vadīta darba grupa datubāze par ĪADT (CDDA).
par straujteču biotopiem, kur
Pārvaldes pārstāvis noteikts,
kā atbildīgais par darba
grupas rekomendācijām par
straujteču biotopu
aizsardzību un
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Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Dalība Ramsāres konvencijas Pārskata periodā darbība nav
11.Dalībvalstu Ģenerālajā
veikta.
Konferencē (COP11)
Bukarestē, Rumānija, 6.13.augusts.

-

-

Pasākums plānots novembrī.

Pasākuma organizēšana
pārcelta uz 2013.gadu,
saistībā ar Staiceles
bibliotēkas plānu.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Sagatavots un Eiropas
Komisijai iesniegts Latvijas
zālāju apsaimniekošanas
piemērs „Grassland
management in Ķemeri
National Park, Latvia”, kas
pievienots vadlīnijām
„Management of farmland in
Natura 2000 areas”.

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

apsaimniekošanu, un
hidroelektrostaciju ietekmju
izvērtēšanu.
Dalība INSPIRE direktīvas
ieviešanas darba seminārā
EK Joint Research Centre
Isprā.

13.6.

Pārstāvēt LV viedokli
dabas aizsardzības jomā
starptautiskās
darba
grupās

pastāvīgi

J.Jātnieks

13.7.

Pārstāvēt
Pārvaldi
Eiropas
aizsargājamo
dabas
teritoriju
Ilgtspējīga tūrisma hartas
partneru sadarbības tīklā

pastāvīgi

A.Širovs

Dalība projekta „Parki un
ieguvumi” uzraudzības
grupas noslēguma tikšanās
pasākumā Igaunijā 5. 6.martā.

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Dalība meža, zālāju, purvu un
saldūdeņu ekspertu darba
grupās Boreālā semināra
ietvaros Somijā.
Sagatavotas rekomendācijas
3260 dzīvotņu
apsaimniekošanai Baltijas
reģionam (Latvija kā atbildīgā
valsts).
Sagatavotas rekomendācijas
hidroenerģētisko būvju
ietekmes mazināšanai uz 3260
dzīvotni Baltijas reģionam
(Latvija kā atbildīgā valsts).
Dalība lidvāveru ekspertu
darba grupā projekta „Zaļais
koridors” semināra ietvaros
Igaunijā.
Dalība ilgstspējīga tūrisma
produktu popularizēšanas
ārvalstu ceļotāju grupām un
ilgstspējīga tūrisma
sadarbības piedāvājuma
sagatavošanā tūrisma
operatoriem.
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Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Kopā ar VARAM un
institūciju ekspertiem dalība
Zviedrijas Dabas aizsardzības
pārvaldes un ArtDatabanken
organizētā pieredzes
apmaiņas seminārā par putnu,
kā arī sugu un biotopu
direktīvu objektu monitoringa
metodēm un praktisko
pieredzi.

Dalība starptautiskā seminārā
Vācijā, kas veltīts sicistas
izpētes un aizsardzības
uzlabošanai, sniegti
komentāri par Boreālā
semināra ziņojuma projektu.

Sagatavoti materiāli (foto,
teksti) par Hartu Ķemeru NP
EUROPARC
Consulting
Facebook sociālā tīkla profila
izveidei.

EUROPARC
federācijas
konferencē saņemts Eiropas
aizsargājamo dabas teritoriju
Ilgtspējīga tūrisma hartas
sertifikāts.
19.decembrī
Latvijā,
Ķemeros parakstīts Eiropas
aizsargājamo dabas teritoriju
Ilgtspējīga tūrisma hartas
sertifikāts
un
notikusi
tikšanās ar EUROPARC
federācijas prezidentu T.
Hansonu un hartas partneri –
Kurtuvenai reģionālā parka
pārstāvjiem.

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Dabas aizsardzības
pārvaldes 2 pārstāvju dalība
TransParkNet ikgadējā
seminārā par pārrobežu
aizsargājamo teritoriju
attīstību.
Tikšanās ar Metsahällitus
Natural Heritage Service
sadarbības jaunajām
kontaktpersonām Arto
Ahokumpu un Sanna-Kaisa
Juvonen.
Metsahällitus Natural
Heritage Service 2 pārstāvju
dalība Dabas koncertzālē
Demenē.

Noorganizēta Metsahällitus
Natural Heritage Service 3
darbinieku uzņemšana
Slīteres NP un Ķemeru NP.
Noorganizēts pieredzes
apmaiņas seminārs „Role of
sustainable tourism and
visitor monitoring in
Protected Areas”, Ķemeros,
Meža mājā.

Notikusi tikšanās ar
Metsahällitus Natural
Heritage Service direktoru
R.Vaisanen un viņa
kolēģiem, kuras laikā abas
puses atskaitījās par
2012.gada sadarbību un
sagatavoti priekšlikumi
2013.gada sadarbībai un
projekta pieteikumam
Somijas Vides ministrijā par
sadarbības turpināšanu.
Noorganizēta 4 Pārvaldes
darbinieku dalība pieredzes
apmaiņas braucienā uz
Somiju par vienotas
apmeklētāju uzskaites
sistēmas ieviešanu Latvijas
ĪADT.

Sniegti 48 atzinumi NA
projektiem, t.sk.,
likumprojektiem – 10, MK
noteikumu projektiem – 34,
MK rīkojumu projektiem – 1,
cita veida dokumentu
projektiem – 3.
Iesniegti 3 priekšlikumi
VARAM grozījumu
ierosināšanai šādos NA:
Sugu un biotopu aizsardzības
likumā un saistībā ar tiesiskā
regulējuma nepieciešamību
dabas datu pārvaldības
sistēmai "Ozols" arī ĪADT
likumā un likumprojektā

Sniegti 42 atzinumi NA
projektiem, t.sk.,
likumprojektiem – 2, MK
noteikumu projektiem – 37,
MK rīkojumu projektiem – 2,
cita veida dokumentu
projektiem – 1.
Iesniegti priekšlikumi
VARAM grozījumu
ierosināšanai DL „Lubāna
mitrājs” individuālajos
aizsardzības un izmantošanas
noteikumos, noorganizētas 2
ieinteresēto pušu
(pašvaldības, LVM, NVO,
zemes īpašnieki) sanāksmes

13.8.

Īstenot Pārvaldes un
Metsahällitus
Natural
Heritage
Service
(Somija)
noslēgto
sadarbības līgumu

pastāvīgi

J.Strautnieks

Notikusi tikšanās ar
Metsahällitus Natural
Heritage Service direktoru
R.Vaisanen 28.februārī un
7.martā ar Somijas puses
kontaktpersonu M.Hokkanen
pārrunāts un precizēts šī
gada sadarbības plāns.
Somijas Vides ministrija
sadarbībai piešķīrusi
līdzekļus 7500 EUR apmērā.

14.1.

Sniegt atzinumus un
priekšlikumus normatīvo
aktu
projektiem.
Piedalīties
normatīvo
aktu izstrādes darba
grupās un normatīvo aktu
projektu
saskaņošanas
starpministriju
(starpinstitūciju)
sanāksmēs

pastāvīgi

I.Timze

Sniegti 92 atzinumi NA
projektiem, t.sk.,
likumprojektiem – 4, MK
noteikumu projektiem – 48,
MK rīkojumu projektiem –
37, cita veida dokumentu
projektiem – 3.
Pamatojoties uz ministriju
vai personu ierosinājuma,
sniegti 20 izvērtējumi un
priekšlikumi NA
grozījumiem vai jauniem NA
projektiem.
Dalība 27 NA projektu un
cita veida dokumentu
izstrādes darba sanāksmēs

14. Citi darbi:
Sniegti 64 atzinumi NA
projektiem, t.sk.,
likumprojektiem – 6, MK
noteikumu projektiem – 53,
MK rīkojumu projektiem – 2,
cita veida dokumentu
projektiem – 3.
Pamatojoties uz ministriju vai
personu ierosinājuma, sniegti
3 izvērtējumi un priekšlikumi
NA grozījumiem, kā arī
iesniegti priekšlikumi
VARAM grozījumu
ierosināšanai 2 NA, t.sk.,
zooloģisko dārzu un savvaļas
dzīvnieku turēšanu
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Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

(darba grupās).
Dalība 3 NA projektu
saskaņošanas starpministriju
(starpinstitūciju) sanāksmēs.
Svarīgākie NA, kuriem
izteikti priekšlikumi:
Grozījumi Zvejniecības
likumā; grozījumi
Aizsargjoslu likumā; Zemes
pārvaldības likumprojekts;
MK noteikumu projekts
„Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža”; MK noteikumu
projekts „Noteikumi par
koku ciršanu mežā”; 18
ĪADT individuālie
aizsardzības un
izmantošanas noteikumu
projekti.
Izvērtējot ministriju,
pašvaldību, zemes īpašnieku,
komersantu iebildumus,
sagatavots un iesniegts
VARAM precizētais MK
noteikumu projekts „Gaujas
NP individuālie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi”,
t.sk., precizētais
funkcionālais zonējums un
robežu apraksts.

regulējošajos NA, Ķemeru NP
likumā, t.sk., precizētais
funkcionālais zonējums un
robežu apraksts, un
ierosinājums atcelt MK
09.10.2007. noteik. Nr.688
par ĪADT administrāciju
sniegto maksas pakalpojumu
cenrādi.
Dalība 15 NA projektu un cita
veida dokumentu izstrādes
darba sanāksmēs (darba
grupās).
Svarīgākie NA, kuriem
izteikti priekšlikumi:
groz. lik. „Par zemes
īpašnieku tiesībām uz
kompensāciju par
saimnieciskās darbības
ierobežojumiem ĪADT un
mikroliegumos”; groz. LAPK;
groz. Krimināllikuma
110.pantā; groz. Medību
likumā; groz. MK 06.10.2009.
noteik. Nr.1139 (par
starptautiskās tirdzniecības
apdraudēto savvaļas sugu
īpatņiem); groz. MK
05.12.2000. noteik. Nr.421
(par īpaši aizsargājamo
biotopu veidu sarakstu); groz.
MK 21.02.2006. noteik.
Nr.153 (par Latvijā sastopamo
ES prioritāro sugu un biotopu
sarakstu); MK noteik. proj.
„Mikroliegumu izveidoš.,
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Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

"Kompensāciju par
saimnieciskās darbības
ierobežojumiem ĪADT
likums";
MK 28.08.2007. not. Nr.568
„Kārtība, kādā noformējams
administratīvā pārkāpuma
protokols-paziņojums par
mehānisko transportlīdz.
pārvietošanās noteikumu
pārkāpšanu ārpus autoceļiem
Baltijas jūras un Rīgas jūras
līča piekrastes krasta kāpu
aizsargjoslā, pludmalē vai
ĪADT”; MK 27.07.2010. not.
Nr.704 „Noteikumi par
robežšķērsošanas vietām un
tajās veicamajām pārbaudēm”
2.pielikumā.
Pamatojoties uz ZM
ierosinājuma, sniegti
priekšlikumi Latvijas iekšējo
un jūras piekrastes ūdeņu
resursu ilgtspējīgas
izmantošanas un pārvaldības
padomes nolikumam.
Dalība 6 NA projektu
izstrādes darba sanāksmēs
(darba grupās).
Dalība 4 NA projektu
saskaņošanas starpministriju
(starpinstitūciju) sanāksmēs.
Svarīgākie NA, kuriem
izteikti priekšlikumi:
groz. Ķemeru NP lik.; groz.
Medību lik.; groz.

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

grozījumu apspriešanai.
Dalība 4 NA projektu
izstrādes darba sanāksmēs
(darba grupās).
Dalība 7 NA projektu
saskaņošanas starpministriju
(starpinstitūciju) sanāksmēs.
Svarīgākie NA, kuriem
izteikti priekšlikumi:
Vides politikas
pamatnostādnes 2009.2015.g. un priekšlikumi
turpmākajm periodam līdz
2020.g.; groz. Ķemeru NP
lik.; MK not. proj. "Kritēriji
īpaši aizsargājamo biotopu
atjaunošanai mežā un
atjaunošanas atļaujas
izsniegšanas kārtība"; MK
not. proj."Kārtība, kādā
lauksaimniecībā izmantojamo
zemi ierīko mežā, kā arī
izsniedz un anulē atļauju tās
ierīkošanai"; MK not. proj.
„Parku un mežaparku
izveidošanas un
apsaimniekošanas kārtība";
MK not. proj. „Pašvaldību
vispārīgie teritorijas attīstības
plānošanas, teritorijas
izmantošanas un apbūves
noteikumi"; 2 ĪADT
individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumu
projekti.

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

aizsardz. un apsaimniekoš.
noteik.”; MK noteik. proj.
„Noteik. par koku ciršanu
mežā”; MK noteik. proj.
„Dabas aizsardz. noteik. meža
apsaimniekoš.”; MK noteik.
proj. „Kārtība, kādā
lauksaimn. izmantoj. zemi
ierīko mežā”; MK noteik.
proj. „Atmežošanas
kompensācijas noteikš.
kritēriji, aprēķināš. un
atlīdzināš. kārtība”;
22 ĪADT individuālie
aizsardzības un izmantošanas
noteikumu projekti.

14.2.

Realizēt
Pārvaldes
pretkorupcijas pasākumu
plāna izpildi

pastāvīgi

I.Timze

15.1.

Īstenot Zivju Fonda
projektu
„Lašveidīgo
zivju nārsta un dzīvotņu
kvalitātes
uzlabošana

31.12.

R.Auziņš

Veikti pārvaldes
pretkorupcijas pasākumu
plānā 2011.-2013.gadam
noteiktie pastāvīgie
pretkorupcijas pasākumi.

Veikti pārvaldes
pretkorupcijas pasākumu
plānā 2011.-2013.gadam
noteiktie pastāvīgie
pretkorupcijas pasākumi,
izstrādāta
darbinieku/amatpersonu
novērtēšanas sistēma,
izstrādāta kārtība ārpus
iepirkumu procedūras veikto
iepirkumu organizēšanai.

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Krimināllik.; likumproj.
"Administratīvo pārkāpumu
procesa lik."; MK not. proj.
"Mikroliegumu izveidoš.,
aizsardz. un apsaimniekoš.
not."; MK not. proj."Kārtība,
kādā lauksaimniec.
izmantojamo zemi ierīko
mežā, kā arī izsniedz un anulē
atļauju tās ierīkoš.", ziņojuma
proj. "Par latvāņu izplatības
ierobežošanas programmas
2006.-2012.g. īstenošanu
laika posmā no 01.01.2012.
līdz 31.07.2012.", ziņojuma
proj. "Par vides monitoringu
un zvejas kontroli";
8 ĪADT individuālie
aizsardzības un izmantošanas
noteikumu projekti.
Veikti pārvaldes
pretkorupcijas pasākumu
plānā 2011.-2013.gadam
noteiktie pastāvīgie
pretkorupcijas pasākumi.

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

Veikti pārvaldes
pretkorupcijas pasākumu
plānā 2011.-2013.gadam
noteiktie pastāvīgie
pretkorupcijas pasākumi.

15. Papildus darbi:
-

-
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Veikta
Raunas
upes
attīrīšana no upē iekritušiem
lielu dimensiju kokiem un to
sanesumiem 920 m garā

Darbība
3.ceturksnī.

paveikta

Nr.p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Raunas upē”

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

upes posmā no Valmieras –
Cēsu autoceļa (P20) līdz
upes ietekai Gaujā (kopējais
izvāktās koksnes daudzums
~80
m3).
Sagatavota
projekta
atskaite
un
iesniegta LAD.

15.2.

Īstenot Zivju Fonda
projektu „Zivju dzīvotņu
kvalitātes uzlabošana un
zivju resursu aizsardzība
Vitrupē”

31.12.

R.Auziņš

-

-

Veikta Vitrupes attīrīšana
no upē iekritušiem lielu
dimensiju kokiem un to
sanesumiem 2,68 km garā
upes posmā ZBR ainavu
aizsardzības zonā no tilta
pār autoceļu A1 līdz DL
„Vitrupes ieleja” sākumam
(kopējais izvāktās koksnes
daudzums ~40 m3) un
Vitrupes attīrīšana no upē
iekritušiem lielu dimensiju
kokiem un to sanesumiem
2,08 km garā upes posmā
DL
„Vitrupes
ieleja”
rietumu daļā, dabas lieguma
zonā, kopā 4,76 km garā
upes posmā.

Darbība
3.ceturksnī.

paveikta

15.3.

Īstenot Zivju Fonda
projektu
„Lašveidīgo
zivju un upes nēģa
resursu pavairošana un
atražošana
publiskajās
ūdenstilpēs (Pitragupē,
Mazirbes
upē,
Melnsilupē un Pilsupē) –
nārsta vietu atjaunošana
un ierīkošana”

31.12.

Ē.Kļaviņa

-

-

Veikta Pitragupes, Mazirbes
upes,
Melnsilupes
un
Pilsupes
attīrīšana
no
atsevišķiem
koku
sagāzumiem un no bebru
aizsprostiem, kopā 12 km.
Pitragupē nojaukti 5 bebru
aizsprosti un izvākti koki
~20 m3.

Darbība
3.ceturksnī.

paveikta
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Nr.p.k.

15.4.

15.5.

Darba
nosaukums

Īstenot Zivju Fonda
projektu „Hidroloģiskā
režīma izmaiņu ietekmes
novērtējums uz zivju
resursiem un citām dabas
vērtībām Kaņiera ezerā”
Līgatnes
pārceltuves
darbības nodrošināšana

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

31.12.

A.Širovs

-

01.11. 31.12.

R.Auziņš

-

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
3.ceturksnī, komentāri

Atzīme par izpildi
4.ceturksnī, komentāri

-

Noslēgti izpētes līgumi –
ihtiofaunas pētījumi un
analīze, hodrobiocenošu
pētījumi un ezera ekoloģiskā
stāvokļa izpēte.

Veikta izpēte un saņemti
rezultāti par ihtiofaunas
pētījumiem un analīzi,
hodrobiocenošu pētījumiem
un ezera ekoloģisko stāvokli.

-

-

Nodrošināta Līgatnes
pārceltuves darbība.

*precizēts darba pabeigšanas termiņš pēc projekta apstiprināšanas
**precizēts darba pabeigšanas termiņš sakarā ar projekta īstenošanas laika pagarināšanu
Lietotie saīsinājumi:
AAA – aizsargājamo ainavu apvidus
CITES - the Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora
CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
DAP – dabas aizsardzības plāns
DL – dabas liegums
DP – dabas parks
DR – dabas rezervāts
BVZ – bioloģiski vērtīgie zālāji
ERAF – Eiropas reģionālās attīstības fonds
EK – Eiropas Komisija
ES – Eiropas Savienība
GIS – ģeogrāfiskā informācijas sistēma
IVN – ietekmes uz vidi novērtējums

ĪADT – īpaši aizsargājama dabas teritorija
LAD – Lauku atbalsta dienests
LAPK – Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
LDF – Latvijas dabas fonds
LU – Latvijas Universitāte
LVAF – Latvijas Vides aizsardzības fonds
LVM – AS „Latvijas valsts meži”
LVĢMC - valsts aģentūra "Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas aģentūra"
MA – Management Authority
MK – Ministru kabinets
MKPC – Meža konsultāciju pakalpojumu centrs
NA – normatīvie akti
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NP – nacionālais parks
UNESCO - Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un
kultūras organizācija (Apvienoto Nāciju Organizācijas
(ANO) aģentūra)
Pārvalde - Dabas aizsardzības pārvalde
SA – Scientific Authority
TAVA –Tūrisma attīstības valsts aģentūra
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
VID – Valsts ieņēmumu dienests
VPVB – Vides pārraudzības valsts birojs
ZBR – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
ZM – Zemkopības ministrija
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