Dabas aizsardzības pārvaldes
atskaite par darba plāna izpildi 2013.gadā
Nr.
p.k.

Darba
nosaukums

1.1.

Veikt
2200
ĪADT
aizsardzības
režīma
ievērošanas pārbaudes

1.2.

Veikt
240
īpaši
aizsargājamo sugu un
īpaši
aizsargājamo
biotopu,
tai
skaitā,
mikroliegumu,
aizsardzības
prasību

Darba
Atbildīgie par
pabeigšana
izpildi
Atzīmes par izpildi
Atzīmes par izpildi
Atzīmes par izpildi
s termiņš
1.ceturksnī, komentāri 2.ceturksnī, komentāri 3.ceturksnī, komentāri
1. Dabas aizsardzības normatīvo aktu ievērošanas kontrole
31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Veiktas 459 pārbaudes.
Pie administratīvās
atbildības sauktas un sodītas
34 personas par kopējo
summu 2910 latu. Izņemti
pārkāpuma priekšmeti un
izdarīšanas rīki – 24 zivju
tīkli, 1 zemledus virve, 2
zivju murdi, 231 ūda.
Aprēķināti zivju resursiem
nodarītie zaudējumi – 860
latu, meža resursiem
nodarītie zaudējumi –
2283,30 latu. Aprēķināti
valstij nodarītie materiālie
zaudējumi – 765,94 latu.
Pārkāpuma lietas materiāli
iesniegti kriminālprocesa
ierosināšanai 2 gad. par
patvaļīgu koku ciršanu valsts
mežā.

Veiktas 576 pārbaudes.
Pie administratīvās atbildības
sauktas un sodītas 27 personas
par kopējo summu 1630 latu.
Izņemti pārkāpuma priekšmeti
un izdarīšanas rīki – 70 tīkli,
175 murdi, 4 ūdas un 3 citi
makšķerēšanas rīki.

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Veiktas 22 pārbaudes.
Pie administratīvās
atbildības sauktas un sodītas
2 personas par kopējo
summu 460 latu.

Veiktas 187 pārbaudes.
Pie administratīvās atbildības
sauktas un sodītas 6 personas
par kopējo summu 170 latu.
Izņemti un konfiscēti
nelikumīgi iegūtie īpaši
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Veiktas 716 pārbaudes.
Pie administratīvās
atbildības sauktas un sodītas
94 personas par kopējo
summu 4507 latu. Izņemti
pārkāpuma priekšmeti un
izdarīšanas rīki – 37 tīkli, 37
murdi, 8 ūdas un 9 citi
makšķerēšanas rīki.
Nojaukts 1 nelegāli
izveidotais nēģu tacis.
Aprēķināti zivju resursiem
nodarītie zaudējumi – 120
latu, meža resursiem
nodarītie zaudējumi 3528,51
latu un valstij nodarītie
materiālie zaudējumi – 87,71
latu. Pārkāpuma lietas
materiāli iesniegti
kriminālprocesa
ierosināšanai 2 gadījumos
par patvaļīgu koku ciršanu
valsts mežā.
Veiktas 43 pārbaudes.
Pie administratīvās
atbildības sauktas un sodītas
2 personas par kopējo
summu 250 latu.

Atzīmes par izpildi
4.ceturksnī, komentāri
Veiktas 578 pārbaudes.
Pie administratīvās atbildības
saukta un sodīta 31 persona
par kopējo summu 2880 latu.
Izņemti pārkāpuma priekšmeti
un izdarīšanas rīki – 30 tīkli,
11 murdi, 3 žebērkļi, 1 laiva.
Aprēķināti zivju resursiem
nodarītie zaudējumi – 500 latu
un valstij nodarītie materiālie
zaudējumi – 10,77 latu.
Nosūtīti materiāli VMD
mežam nodarīto zaudējumu
aprēķināšanai. Pārkāpuma
lietas materiāli iesniegti
kriminālprocesa ierosināšanai
3 gad.

Veiktas 22 pārbaudes.
Pie administratīvās atbildības
saukta un sodīta 1 persona par
kopējo summu 200 latu.

ievērošanas pārbaudes

1.3.

Veikt
30
pārbaudes
tirdzniecībai
ar
apdraudētajiem savvaļas
dzīvniekiem un augu
sugu īpatņiem

31.12.

G.Strode
I.Vilne*

Veiktas 2 pārbaudes,
apsekojot 8 tirdzniecības
vietas.
Pie administratīvās
atbildības sauktas un sodītas
4 personas par kopējo
summu 500 latu.
Administratīvā lietvedība
izbeigta pret 2 personām.
Izņemti nelikumīgi iegūtie
savvaļas dzīvnieki un augu
sugu īpatņi – 1 dzīvs pitons,
1 ziloņkaula ilknis, 1 mazā
ērgļa izbāznis. Konfiscēti
nelikumīgi iegūtie savvaļas
dzīvnieki un augu sugu
īpatņi – 1 dzīvs pitons, 1
mazā ērgļa izbāznis un
labprātīgi nodots 1
ziloņkaula ilknis.

2.1.

Organizēt 120 dabas
izglītības
pasākumus,
seminārus un lekcijas

31.12.

struktūrvienību
vadītāji

Noorganizēti 30 dabas
izglītības pasākumi, semināri
un lekcijas skolēniem,
studentiem un citiem
interesentiem, tai skaitā:
pasākums „Dabā ar izpratni”,
lekcijas veltītas likuma „Par
ĪADT” 20-gadei, lekcijas par
purvu veidošanos un to
nozīmi, mikroklimatu,
mikroainavām, tipiem,
veģetāciju, Ramsāres vietām,
ES aizsargājamiem biotopiem

aizsargājamo sugu īpatņi un to
daļas – augi: dzegužpirkstītes
– 28 īpatņi, smaržīgās
naktsvijoles – 4 īpatņi, lakši –
45 buntītes.
Veiktas 6 pārbaudes,
apsekojot 12 tirdzniecības
vietas.
Uzsākta administratīvā
lietvedība - 2 gad.

2. Sabiedrības informēšana un izglītošana

Noorganizēti 29 dabas izglītības
pasākumi, semināri un lekcijas
skolēniem, studentiem un
citiem interesentiem, tai skaitā:
izglītjošas lekcijas: par jūras
ekosistēmu un jūras
piesārņojumu, par mežu un
radošās darbnīcas mežā, likuma
„Par ĪADT” 20-gadei veltītas
lekcijas, par Lubāna mitrāju;
lekcija un dabas izglītības
pasākums par ĪADT,
aizsargājamiem biotopiem un
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Veiktas 7 pārbaudes,
apsekojot 7 tirdzniecības
vietas. Pie administratīvās
atbildības sauktas un sodītas
4 personas par kopējo
summu 130 latu. Izņemti
nelikumīgi iegūtie savvaļas
dzīvnieki – 1 dzīvs
tīģerpitons, 1dzīvs
karaliskais pitons, 2 dzīvi
baltie stārķi.

Veiktas 5 pārbaudes, veicot 2
apdraudēto sugu īpatņu
kontrolpirkumus un pārbaudot
1 apdraudēto dzīvnieku
turēšanas vietu. Pie
administratīvās atbildības
sauktas 3 un sodītas 2
personas par kopējo summu
70 latu. Izņemtas nelikumīgi
iegūtas 2 brūnā lāča ādas.
Izņemtas un izlaistas brīvībā
nelikumīgi turētas 2 meža
pūces.

Noorganizēti 30 dabas
izglītības pasākumi, semināri
un lekcijas skolēniem,
studentiem un citiem
interesentiem, tai skaitā:
dabas izglītības pasākumi:
„Dabas vērtības Lubāna
mitrājā”, „Lielo pārnadžu
loma dabā”, „Dabā ar
izpratni”, “Pārgājieni ar garšu
Veclaicenē”, „Zinātnieku
nakts”, dabas izziņas un
tūrisma infrastruktūras

Noorganizēti 48 dabas izglītības
pasākumi, semināri un lekcijas
skolēniem, studentiem un
citiem interesentiem, tai skaitā:
dabas izglītības pasākumi:
„Zaļā rīcības diena Čornajas
pirmsskolas izglītības iestādē”,
„Dabas diena Tēvzemes
nedēļā”, „Dabas takas un skatu
torņa atklāšana dabas parkā
„Numernes valnis””, „Ražas
diena” Vecmokās, putnu
barotavu gatavošana Vecmokās,

Latvijā, lekcijas par CITES,
seminārs par mitrājiem
Ķemeru NP tūrisma foruma
dalībniekiem, seminārs
zooveikalu īpašniekiem par
normatīvo aktu prasībām
dzīvnieku tirdzniecības jomā,
seminārs meža
inventarizācijas veicējiem par
meža apsaimniekošanas plānu
izstrādes prasībām Gaujas NP,
Gaiziņkalna skatu torņa ideju
konkurss, prezentācijas par
Pārvaldi un dabas aizsardzības
sistēmu Latvijā Kurdistānas
delegācijai, Latvijas Dabas
muzeja „Vides zinību skolai”.

2.2.

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

31.12.

struktūrvienību
vadītāji

kukaiņu sugām; dabas izglītības
pasākumi: „Tauriņu nakts Teiču
DR”, „Zaļā diena”, „Pļavu
diena”, „Pēterdiena”; semināri
par dabas daudzveidības
saglabāšanu mežā, ūdensteču
apsaimniekošanu un Možupes
tīrīšana saskaņā ar labas
apsaimniekošanas praksi;
informatīvs pasākums
zvejniekiem par rūpniecisko
zveju un dabas aizsardzības
prasībām Lubāna ezerā.
Nolasītas prezentācijas: par
dižkokiem un koku mērīšana
dabā, par ZBR konceptu un
mērķiem, darbību pēdējos
gados.
Dalība Lielajā talkā, Ķemeru
ceļotāju dienā, Slīteres ceļotāju
dienās, Meža ABC, Muzeju
nakts pasākumos, Kurzemes
velorallija posma organizēšanā.

Novadītas 66 dabas izglītības
nodarbības un izglītojoši
pārgājieni dabā skolēniem,
studentiem un citiem
interesentiem, tai skaitā:
nodarbības skolās,
pirmsskolas un interešu
izglītības iestādēs, novadīti
pārgājieni „Pa zvēru pēdām”,
slēpošanas pārgājieni, sniega
kurpju pārgājiens pa
mitrājiem, dalība vides

atklāšanas pasākumi ar
interaktīvu darbošanos dabā;
izglītojošas lekcijas: „Ainava
kā atvērta grāmata”, „Zeme.
Gaiss. Ūdens”, lekcijas par
Rūjas purva ģeoloģisko
vēsturi, CITES, Dabas
aizsardzības pārvaldi un tās
darbību;
semināri: „Kājnieku tūrisms
Vidzemē: prakse, pieredze,
idejas” un „Valsts institūciju
loma izziņu un ilgtspējīgu
attīstību veicinoša
piedāvājuma veidošanā
Latvijas īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās. Ķemeru
nacionālā parka piemērs”.
Dalība Annas dienā Rāznas
NP. Noorganizēts ZBR
nevalstisko organizāciju
forums.
Nodrošināti Atvērto durvju
dienas pasākumi un sniegta
informācija par dabas
izglītības centru piedāvātajām
iespējām.
Novadītas 68 dabas izglītības
Novadīta 61 dabas izglītības
nodarbības un izglītojoši
nodarbība un izglītojoši
pārgājieni dabā skolēniem,
pārgājieni dabā skolēniem,
studentiem un citiem
studentiem un citiem
interesentiem, tai skaitā:
interesentiem, tai skaitā:
dabas izziņas pārgājieni: par
nodarbības par nēģiem „Lido
dabas vērtībām Teiču DR,
zivis”, par piekrasti, purviem,
Rāznas NP un Gaujas NP, par augu pielāgošanos,
augu daudzveidību DL „Randu dižkokiem, koku atpazīšanu
pļavas”, par platlapju mežiem
un izmantošanu, dzīvniekiem
DL „Dziļezers un Riebezers”;
un to dzīvesveidu, Eiropas
nodarbības: par purviem un to Savienības aizsargājamiem
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„Leģendu nakts” Jērcēnmuižā
„Mežs un tā iemītnieki”, dabas
dienas pasākums par biotopiem;
semināri: „Rāznas nacionālais
parks - no ieceres līdz
šodienai”, „Dabas tūrisma
infrastruktūra ĪADT-plānošana,
būvniecība, apsaimniekošana”,
„Aizsargājamās dabas teritorijas
un cilvēku veselība”, par
tūrisma aktualitātēm un jaunās
Ķemeru NP filmas
demonstrēšana, par DIC „Meža
māja” piedāvājumu, ”GNP
filmas prezentācija”;
lekcijas: par dabas aizsardzības
sistēmu, Slīteres NP, dabas
pētnieku darbu Slīteres NP,
Pārvaldes funkcijām, ĪADT un
tajās sastopamām dabas
vērtībām, ĪADT un
aizsargājamo kukaiņu sugām,
sugu un biotopu aizsardzību.
Noorganizēti semināri, kuros
prezentētas izveidotās īsfilmas
par ĪADT.
Novadītas 43 dabas izglītības
nodarbības un izglītojoši
pārgājieni dabā skolēniem,
studentiem un citiem
interesentiem, tai skaitā:
nodarbības par jūras piekrasti,
purvu, mežu un augu
pielāgošanos, mežu un meža
dzīvniekiem, pļavām, sēnēm,
dabas aizsardzību, koku
atpazīšanu un izmantošanu,
dabas iepazīšanu ar vides spēļu

2.3.

Organizēt
bioloģiskai
daudzveidībai
veltītus
pasākumus, tai skaitā,
Starptautisko
Mitrāju
dienu, Nacionālo parku
dienu, Ūdens dienu,
Putnu dienas, Meža
dienas, Sikspārņu naktis,
Sēņu dienas

31.12.

struktūrvienību
vadītāji

izziņas spēļu konkursu žūrijā, nozīmi, par kukaiņiem,
dalība „Ēnu diena 2013”.
dzīvniekiem un putniem un to
nozīmi Lubāna mitrājā, par
ezera ekosistēmu un ainavām
Rāznas NP, par maskēšanos
dzīvnieku pasaulē, par mizas
bojājumu ietekmi un koku
dabisko pavairošanos
ietekmējošiem faktoriem, par
piekrastes bioloģisko
daudzveidību – gliemenes,
aļģes, sūnas, graudzāles – to
novērošana un salīdzināšana,
par dedzināšanu un tās ietekmi,
par dabas aizsardzību un ūdens
tīrības pakāpes noteikšanu;
nodarbības „Mēs dabai-daba
mums” un „Koks – ūdens
cirkulācija”.
Nodrošināta dalība vides
izziņas spēļu konkursu žūrijā.
Noorganizēti 22 pasākumi, tai Noorganizēti 26 pasākumi, tai
skaitā:
skaitā:
Starptautiskajai Mitrāju dienai Starptautiskajai Mitrāju dienai
veltīts seminārs Latvijas
veltīti pasākumi, Meža dienas Dabas muzejā, pasākumi
„Kopā nākotnes mežam”, Putnu
Rāznas NP, Gaujas NP, DL
dienām veltīti pasākumi – putnu
„Lubāna mitrājs”, Madonas
vērošana un būrīšu darbnīcas,
novada pašvaldībā;
Bioloģiskās daudzveidības
Ūdens dienai veltīts
dienai un Eiropas dabas un
pārgājiens apkārt Moricsalai, nacionālo parku dienai veltīti
pasākumi Rāznas NP, Gaujas velobraucieni, gada
NP;
ģeoloģiskajam objektam
Putnu dienu ietvaros pūču
„Stiglavas atsegumi” veltīts
vērošanas ekskursijas, putnu pasākums.
būru darbnīca Teiču DR
Fotoizstādes: „Putni barotavā”,
apmeklētāju centrā „Bērzi”,
„Starpelpa”, „Bērzi”, ceļojošā
nodrošināts Pārvaldes atbalsts izstāde „Mežs un dabas vērtības
Latvijas Dabas muzeja
Natura 2000 teritorijās”.
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mežu biotopiem, ainavām un
skatu vietām Gaujas senielejā
un to kopšanu;
pārgājieni dabā Teiču DR,
Krustkalnu DR, Gaujas NP
un Ķemeru NP, DL „Sedas
purvs”, kā arī izglītojošs
velobrauciens DP „Pape”.
Novadīta praktiska mācību
nodarbība un koku alejas
stādīšana.
Noorganizēts.
Novadītas Vides dienas un
dabas izziņas nodarbības un
ekskursijas bērnu nometnēm.

palīdzību, putniem pie
barotavām un ziemojošiem
putniem, CITES jautājumiem;
ekskursijas pa „Slīteres veco
dabas pieminekli”;
pārgājieni dabas rezervātos un
purvos.

Noorganizēti 16 pasākumi, tai
skaitā:
Sēņu dienai un Sikspārņu
naktij veltīti pasākumi;
pasākumi: „Naktstauriņi
Litenē”, „Dabas diena parkā”,
„Zaļā klase”, pirmā siena
talka Ķemeru NP, kas veltīta
dabisko zālāju
apsaimniekošanas
jautājumiem.
Noorganizētas aktivitātes
(makšķerēšanas sacensības,
radošās darbnīcas)
gadskārtējo Ķemeru svētku
ietvaros.
Dalība Valmieras pilsētas
svētkos ar radošām darbnīcām

Noorganizēti 27 pasākumi, tai
skaitā:
Putnu dienai veltīti pasākumi ar
radošajām darbnīcām, putnu
barotavu izgatavošanu un putnu
vērošanu no skatu torņiem, zosu
skaitīšanas vakars.
Noorganizētas izstādes: „Meži
un dabas vērtības Natura 2000
teritorijās”, „Teiču un
Krustkalnu DR daba”, „Rāznas
nacionālais parks”, konkursa
„Mitrāji manām acīm” radošo
darbu izstāde. Noorganizēts
Ziemassvētku tirdziņš Līgatnes
dabas takās.

par tēmām koki un Gaujas
upes zivis.
Noorganizētas izstādes: „Meži
un dabas vērtības Natura 2000
teritorijās”, „Teiču un
Krustkalnu DR daba”,
„Rāznas nacionālais parks”,
„Manas mitrās mājas”,
„Atmiņas mežos un laukos”
un „Pielāgošanās klimata
izmaiņām”.
Uzsākts darbs pie Gaujas
Noorganizēti 8 pasākumi, tai
Noorganizēti 17 pasākumi, tai
nacionālā parka 40 gadu
skaitā:
skaitā:
Slīteres DR: Slīteres ceļotāju
Slīteres DR: „Slīteres kukaiņu
dibināšanas jubilejai veltītu
dienas ar 9 pārgājieniem, izdota nakts”, mēdiju brauciens uz
pasākumu organizēšanas:
avīze „Slīterei 90”, sagatavota Slīteres NP, izstāde „Slīterei
uzsākts darbs pie pasākumu
90”.
plānošanas, izveidotas darba izstāde un noorganizētas
Gaujas NP: GNP 40.jubilejas
grupas aktivitāšu īstenošanai, tikšanās ar vietējiem
uzņēmējiem un pašvaldību par fotoizstāde „Sajūti, iepazīsti,
organizētas tikšanās ar
izbaudi!”, fotoalbums „ GNP
jubilejas pasākumu
pašvaldību, uzņēmēju un
40” un tā atvēršanas svētki ar
organizēšanu.
nevalstisko organizāciju
radošām darbnīcām,
Gaujas NP: Muzeju nakts
pārstāvjiem, izstrādāts foto
videomateriālu prezentāciju
Turaidas muzejrezervātā,
konkursa nolikums un
uzsāktas sarunas par fotoattēlu izglītojoša darbnīca Siguldas
Rīgā radoši informatīvajā
iegādi no foto kolekciju
pilsētas svētkos, turpināts darbs telpā “Esplanāde”, konference
īpašniekiem.
„Cilvēks un daba – Gaujas
pie jubilejas pasākumu
nacionālā parka
organizēšanas.
pamatvērtības”, jubilejas gada
pasākums pie Gūtmaņalas audiovizuāla performance
(mūzika, dejas, smilšu māksla
un gaismas), pasākumi
(darbnīcas – tirdziņi) Rīgā,
Siguldā pie Gūtmaņalas, pie
Zvārtes ieža un Līgatnes
dabas takās sadarbībā ar
Gaujas NP teritorijas
vietējiem uzņēmējiem,
pārgājiens ar vides inspektoru
konkursam „Mans putns”;
informējošs pasākums
medijiem DP „Pape”;
noorganizētas ceļojošās
izstādes „Teiču un Krustkalnu
daba”, Mirklis dabā”,
„Latvijas īpašās zivis”,
„Dabas dziednīca purvs”,
„Ērgļi pāri robežām”, Latvijas
ĪADT veltīta foto izstāde.

2.4.

Organizēt
Gaujas
nacionālā parka 40 gadu
un
Slīteres
dabas
rezervāta
90
gadu
dibināšanas
jubilejai
veltītus pasākumus

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Radošo darbu konkurss “Mitrāji
manām acīm”.
Sniegta izglītojoša infomācija
starptautiskajā festivālā
„Augšdaugava” – DP
„Daugavas loki” un Lielajā
latgaļu tirgū Ludzā.
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Noorganizēti 5 pasākumi, tai
skaitā:
konference „Slīteres daba un
cilvēki cauri gadsimtam”,
fotoizstādes atklāšanas
pasākums Latvijas Dabas
muzejā, seminārs par Slīteres
NP LU Bioloģijas fakultātē.
Izvietota GNP 40.jubilejas
fotoizstāde „Sajūti, iepazīsti,
izbaudi!” Siguldas novadā.

2.5.

Piedalīties
Dabas
koncertzāles
organizēšanā un norisē

31.08.

struktūrvienību
vadītāji

2.6.

Organizēt
sabiedriskā
monitoringa aktivitātes

31.12.

G.Strode
I.Vilne*

„100 dienas pirms GNP 40 tās
jubilejas”, dabas iepazīšanas
pārgājiens ar orientēšanās
elementiem „Līgatnes zelts”,
laivu brauciens pa Gauju
medijiem kopā ar vides
inspektoriem, izveidota
digitālā Fotogrāmata (USB),
kas papildināta ar audio
informāciju latviešu valodā un
titriem angļu un krievu
valodās.
Dalība 2 sanāksmēs par Dabas Dalība Dabas koncertzāles
koncertzāles organizēšanu,
pasākumos Viļķenē un
notikusi 18 zinātnisko
Ogres zilajos kalnos.
darbnīcu saturiskā un
Saturiski izstrādātas,
organizatoriskā sagatavošana
noorganizētas, un novadītas
2 pasākumiem.
18 zinātniskās darbnīcas par
osu. Sagatavota un izplatīta
informācija medijiem.
Dalība 2 sanāksmēs par
Dabas koncertzāles
organizēšanu 2014.gadā.
Novadītas 7 nodarbības par
Novadītas 11 nodarbības par
dižkoku un balto stārķu
sabiedriskā monitoringa
uzskaiti. Noorganizēts
programmām par tēmām pasākums par ūdens kvalitātes dižkoki, gaisa kvalitāte un
noteikšanu. Sniegta
putni.
Saņemti novērojumu
informācija dabas izglītības
nodarību ietvaros par iespējām protokoli par gājputniem,
dižkokiem un baltajiem
iesaistīties sabiedriskā
stārķiem.
monitoringa programmā.
Saņemti novērojumu protokoli
par gājputnu atgriešanos.

Dalība 3 sanāksmēs par
Dabas koncertzāles
organizēšanu.

Dalība sabiedriskā
monitoringa programmas 3
semināros Zemgalē,
sagatavots raksts laikrakstam
„Zemgales Ziņas”. Saņemti
3 novērojumu protokoli.
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Dalība 1 sanāksmē par Dabas
koncertzāles organizēšanu
2014.gadā. Uzsākta sadarbība
ar zinātniekiem un
brīvprātīgajiem par zinātniskās
sadaļas – laboratoriju norises
organizēšanu. Izvēlēta
2014.gada Dabas koncertzāles
tēma - bruņuzivs.
Novadītas 10 nodarbības par
sabiedriskā monitoringa
programmām par tēmām –
putni barotavās, gaisa
kvalitātes noteikšana, dižkoki.
Atrastas 2 jaunas lapkoku
praulgrauža dzīvotnes
Rundāles novadā. Saņemti
novērojumu protokoli par
dižkokiem, baltajiem stārķiem,
gaisa kvalitāti, čurkstēm,
latvāņiem.
Noorganizēts pasākums –
tikšanās ar sabiedriskā
monitoringa aktīvistiem, kā
ietvaros organizēta putnu

2.7.

2.8.

Sagatavot
Pārvaldes
2012.gada
publisko
pārskatu
Sagatavot
informatīvi
izglītojošus
materiālus
par ĪADT un dabas
aizsardzības tematiku

01.07.

G.Strode
I.Vilne*

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

31.12.

struktūrvienību
vadītāji

Sagatavots un publicēts
2013.gada dabas simbolu
informatīvs materiāls un
elektronisks plakāts.
Sagatavota informācija un
raksts Dabas un vēstures
kalendāram. Sagatavoti 8
raksti reģionālajiem
laikrakstiem un ziņu
portāliem, 2 raksti
nacionālajiem laikrakstiem
(tai skaitā laikraksta
„Latvijas avīze” tematiskais
pielikums par Rāznas NP).
Sniegtas 12 telefoniskas
informācijas presei. Dalība
17 radio raidījumos. Sniegta
informācija TV- LRT, LTV
raidījumam „Uz meža takas”
un Latvijas radio raidījumam
„Zaļais vilnis”. Sniegta
intervija vācu žurnālistam
par Gaujas NP. Uzsākta
mācību materiālu veidošana
vides inspektoru apmācībai
sugu un biotopu aizsardzības
jomā - meža silpurenes
noteicējs un metodika.

Publiskais pārskats sagatavots
un publicēts Pārvaldes
interneta vietnē.
Sagatavoti 19 raksti un
informatīvi izglītojoši raksti
reģionālajiem laikrakstiem un
ziņu portāliem. Dalība 7 radio
raidījumos. Sniegtas
konsultācijas un informācija
televīzijai un presei – 5 reizes.
Sniegtas intervijas: par īpaši
aizsargājamo augu
tirdzniecību, par pļavu
ganīšanu Teiču DR, par
aktivitātēm Muzeju naktī, par
aktivitātēm Lielajā latgaļu
tirgū, dabas vērtībām
Augšdaugavā un Rāznas NP,
par normatīvo aktu kontroles
darbu DL „Lubānas mitrājs”,
par iestādes aktivitātēm dabas
izglītības jomā, par radošo
darbu konkursu „Mitrāji
manām acīm”. Sagatavoti
interaktīvi stendi - ķērpju un
sūnu noteicēji. Sagatavota
saturiskā bāze jauniešu
interneta spēlei par vides
inspektoru darbu. Sagatavota
informācija Tūrisma attīstības
valsts aģentūras izdevumam
par nacionālajiem parkiem,
dabas parkiem un dabas
objektiem.
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-

Sagatavoti 34 raksti un
informatīvi izglītojoši raksti
reģionālajiem laikrakstiem
un ziņu portāliem.
Dalība 21 radio raidījumā.
Sniegtas intervijas
laikrakstiem un TV
raidījumiem par kontroli
Rāznas ezerā, informācija
par dabas tūrisma
infrastruktūras objektu
pieejamību apmeklētājiem
DP „Dvietes paliene” un
„Numernes valnis”, par
aktivitātēm dabas izglītības
jomā DP „Ciriša ezers”, par
nakts sēņošanas čempionātu
DP „Numernes valnis”, par
Eiropas putnu vērošanas
dienu aktivitātēm Ķemeru
NP, par Ķemeru NP dabas
izglītības piedāvājumu un
Lielā Ķemeru tīreļa laipu,
par jūras zīdītājiem un
dižkokiem.
Atjaunota bukleta „Mīli ar
acīm” elektroniskā versija.
Izveidota uzziņu lapa un
izdots buklets par DL
“Randu pļavas”.
Sagatavoti metodiskie
materiāli un prezentācijas
dabas izglītības centriem.
Kopā ar ziedot.lv, SIA
„Platforma films” un A/S

būrīšu gatavošana.
-

Sagatavoti 19 raksti un
informatīvi izglītojoši
materiāli reģionālajiem
laikrakstiem un ziņu
portāliem.
Dalība 13 radio raidījumos.
Sniegtas intervijas
laikrakstiem, televīzijas un
radio raidījumiem par
bebriem, akciju „Melnais
stārķis – dzīvības lidojums”,
dabas tūrisma jautājumiem
Teiču DR, dabas vērtībām
Ežezerā un dabas izglītību,
zivju mazuļu ielaišanu Rāznas
NP ezeros, dabas izglītības
centru „Rāzna”, sadarbību
dabas izglītības jautājumos,
lašveidīgo zivju nārstu Gaujas
pietekās, koku pasargāšana no
bebru grauzumiem, dabas
aizsardzības jautājumiem.
Izveidota informatīvā uzziņu
lapa Kokšu ezeru dabas takai.
Dalība gada ģeoloģiskā
objekta darba grupā –
sagatavots informatīvs
materiāls.

2.9.

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

31.12.

struktūrvienību
vadītāji

2.10.

Organizēt
9
apmeklētāju
darbību

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

ĪADT
centru

Noorganizēts pasākums
jaunajiem reindžeriem par
ūdens bagātināšanu ar
skābekli zivju aizsardzībai.
Sagatavoti informatīvie
materiāli skolēnu 2
zinātniski pētniecisko darbu
izstrādei par Siguldas
apkārtnes aizsargājamajiem
augiem. Sniegts atbalsts
skolēna pētījumam par
sēravotiem – avotu izpēte
dabā un konsultācijas LU
ĢZZF studenta bakalaura
darbam par pļavu biotopiem.
Pārvaldes 2 darbinieku
dalība apmācību seminārā
par brīvprātīgo darba
organizēšanu.
Nodrošināta 4 apmeklētāju
centru darbība, tai skaitā:
Gaujas NP – pie Gūtmaņa alas
(6598 apmeklētāji, 1258
transportlīdzekļi) un Līgatnes
dabas takās (3034 apmeklētāji
un 1598 slēpošanas trases
apmeklētāji), Teiču DR „Bērzos” (54 apmeklētāji),
Rāznas NP - dabas izglītības
centrā „Rāzna” Lipuškos (41
apmeklētājs).

Veikta jauno reindžeru
sagatavošana dalībai
EUROPARC Juniorranger
nometnei Vācijā un jaunatnes
konferencei Ungārijā. Vadīts 5
praktikantu darbs. Uzņemtas
studentu grupas no Zviedrijas
un Somijas un iepazīstinātas
ar bioloģisko daudzveidību
Gaujas NP.

„Laima” īstenota ziedojumu
kampaņa un informatīvā
akcija lācenes Ilzītes voljēra
uzlabošanai Līgatnes dabas
takās.
Vadīts 8 praktikantu darbs.
Konsultēta 2 studentu darbu
izstrāde saistībā ar ĪADT un
dabas aizsardzību.
Nodrošināta mācību
brauciena programma pa
Latvijas ĪADT studentiem
no Itālijas.
Nodrošināta Gaujas NP
jauno reindžeru dalība
EUROPARC Jauno
reindžeru nometnē.
Noorganizēts pārgājiens un
nometne Gaujas NP jauniem
reindžeriem.

Nodrošināta 7 apmeklētāju
centru darbība, tai skaitā:
Gaujas NP – pie Gūtmaņa alas
(26 932 apmeklētāji, 4087
transportlīdzekļi), Līgatnes
dabas takās (7413 apmeklētāji)
un pie Zvārtes ieža (1120
apmeklētāji); Slīteres NP –
Šlīteres bākā (1450
apmeklētāji), Teiču DR –
„Bērzos” (93 apmeklētāji),
Rāznas NP – dabas izglītības
centrā „Rāzna” Lipuškos (276
apmeklētāji), Ķemeru NP –
Meža mājā” (869 apmeklētāji).

Nodrošināta 9 apmeklētāju
centru darbība, tai skaitā:
Gaujas NP – pie Gūtmaņa
alas (12943 apmeklētāji, 4087
transportlīdzekļi), Līgatnes
dabas takās (4558
apmeklētāji) un pie Zvārtes
ieža (1645 apmeklētāji);
Slīteres NP - Šlīteres bākā
(3430 apmeklētāji);
Teiču DR un Krustkalnu DR
– „Bērzos” (144 apmeklētāji),
Dreimaņos (42 apmeklētāji)
un Ļaudonā (129
apmeklētāji);
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Vadīts 5 praktikantu darbs.
Konsultēti 5 studenti
bakalaura darba izstrādei par
teritoriju plānojumiem un
telpisko plānošanu. Vadīta 3
skolēnu zinātnisko darbu
izstrāde „Aļģu daudzveidība
Vitrupes ietekas teritorijā”,
„Gaisa kvalitātes noteikšana,
izmantojot bioindikācijas
metodi”, ” Dabas resursu
izmantošana cilvēku ikdienā”.
Konsultēta 1 skolēna Vides
projektu olimpiādes darba
izstrāde „Orhideju atradnes
Viļķenes pagastā”.
Darbību uzsākuši Gaujas NP
jaunie reindžeri Valmierā.
Nodrošināta 9 apmeklētāju
centru darbība, tai skaitā:
Gaujas NP – pie Gūtmaņa alas
(17344 apmeklētāji, 4067
transportlīdzekļi), Līgatnes
dabas takās (10210 apmeklētāji)
un pie Zvārtes ieža (1931
apmeklētājs);
Slīteres NP - Šlīteres bākā (323
apmeklētāji);
Teiču DR un Krustkalnu DR –
„Bērzos” (104 apmeklētāji),
Dreimaņos (18 apmeklētāji) un
Ļaudonā (18 apmeklētāji);
Rāznas NP - dabas izglītības

2.11.

Nodrošināt
konsultatīvo
darbu

ĪADT
padomju

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Nodrošināts Ķemeru NP
konsultatīvās padomes sēdes
darbs.

2.12.

Uzturēt un aktualizēt
Pārvaldes interneta vietni

31.12.

G.Strode
I.Vilne*

Publicētas 67 ziņas un
paziņojumi plašsaziņas
līdzekļiem, ievietotas 7
pasākumu fotogalerijas. 156
adresātiem, kas
parakstījušies uz jaunumiem,
regulāri reizi nedēļā tiek
izsūtīta ziņu vēstkopa.
Pārvaldes Twiter kontam
757 sekotāji, Facebook
kontam – 142 sekotāji.
Uzsākta LIFE+ programmas
projekta NATPROGRAMME interneta
vietnes http://natprogramme.daba.gov.lv
izveide un interneta vietnes

Publicētas 87 ziņas un
paziņojumi plašsaziņas
līdzekļiem, ievietotas 3
pasākumu fotogalerijas. 163
adresātiem, kas parakstījušies
uz jaunumiem, regulāri reizi
nedēļā tiek izsūtīta ziņu
vēstkopa.
Pārvaldes Twiter kontam ir
854 sekotāji, Facebook
kontam – 197 sekotāji.
Izveidota jauna apakšlapa natprogramme.gov.lv, kurā tiek
publicēta informācija par
LIFE+ programmas projektu
NAT-PROGRAMME „Natura
2000 teritoriju nacionālā
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Rāznas NP - dabas izglītības
centrā „Rāzna” Lipuškos (112
apmeklētāji);
Ķemeru NP – Meža mājā”
(~2000 apmeklētāji).
ZBR nevalstisko
organizāciju foruma ietvaros
noorganizēta ZBR
konsultatīvās padomes 3
pārstāvju ievēlēšana no
biedrībām vai
nodibinājumiem, kuru
darbība saistīta ar vides
aizsardzību vai vides
izglītību.

Publicētas 72 ziņas un
paziņojumi plašsaziņas
līdzekļiem, ievietotas 12
pasākumu fotogalerijas.
Vietnei bijuši 52612
skatījumi. Unikālo
apmeklētāju skaits – 27721,
jauni apmeklētāji – 45,6%.
203 adresātiem, kas
parakstījušies uz jaunumiem,
regulāri reizi nedēļā tiek
izsūtīta ziņu vēstkopa.
Regulāri strādāts pie
Pārvaldes sociālo tīklu kontu
satura veidošanas. Pārvaldes
Twiter kontam ir 974
sekotāji, Facebook kontam –

centrā „Rāzna” Lipuškos (106
apmeklētāji);
Ķemeru NP – „Meža mājā”
(417 apmeklētāji).
Noorganizēta Ķemeru NP
konsultatīvās padomes sēde.
Nosūtītas vēstules
pašvaldībām par jaunu
pārstāvju nominēšanu dalībai
Gaujas NP konsultatīvajā
padomē.
Notikusi sadarbība ar Rāznas
NP konsultatīvo padomi par
grozījumu izstrādi Rāznas
nacionālā parka individuālajos
aizsardzības un izmantošanas
noteikumos, derīgo izrakteņu
ieguvi Rāznas NP teritorijā un
„Rāznas nacionālā parka
biedrības” iespējām iesaistīties
projektos.
Publicētas 69 ziņas un
paziņojumi plašsaziņas
līdzekļiem, ievietotas 9
pasākumu fotogalerijas.
Vietnei bijuši 43684 skatījumi.
Unikālo apmeklētāju skaits –
21521, jauni apmeklētāji –
42,1%.
224 adresātiem, kas
parakstījušies uz jaunumiem,
regulāri reizi nedēļā tiek
izsūtīta ziņu vēstkopa par
notikušajiem pasākumiem un
plānotajām aktivitātēm.
Regulāri strādāts pie Pārvaldes
sociālo tīklu kontu satura
veidošanas. Pārvaldes Twiter

2.13.

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

31.12.

K.Vilciņa

3.1

Uzraudzīt 3 ĪADT dabas
aizsardzības
plānu
izstrādi un aktualizāciju

31.12.

K.Vilciņa

3.2.

Organizēt 3 sugu un
biotopu
aizsardzības
plānu
izstrādi
un
aktualizāciju

31.12.

K.Vilciņa

http://www.daba.gov.lv
atsevišķu moduļu
funkcionalitātes uzlabošana.
Uzsākta informācijas
aktualizēšana par Natura
2000 angļu valodā un par
Vērenes gobu un vīksnu
audzi.
Interneta vietne papildināta
ar semināru prezentācijām.
Pārskata periodā darbība nav
veikta.

aizsardzības un
apsaimniekošanas
programma”. Regulāri
atjaunots un aktualizēts
Pārvaldes interneta vietnes
sadaļu saturs.

268 sekotāji.
Regulāri atjaunots un
aktualizēts Pārvaldes
interneta vietnes sadaļu
saturs.

kontam ir 1071 sekotājs,
Facebook kontam – 308
sekotāji.
Regulāri atjaunots un
aktualizēts Pārvaldes interneta
vietnes sadaļu saturs.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Veikta
interneta
vietnes
aktualizācija.
Pievienota
informācija
par
Latvijas
iesniegto ziņojumu Eiropas
Komisijai saskaņā ar Biotopu
direktīvas 17.pantu.
Interneta vietnei pārreģistrēts
domēns:
http://biodiv.lvgma.gov.lv
nomainīts ar
http://biodiv.daba.gov.lv.

3. Dabas aizsardzības plānu un sugu aizsardzības plānu izstrāde
Uzraudzīta 2 ĪADT dabas
aizsardzības plānu izstrāde DL „Eglone” un DP „Talsu
pauguraine”.

Uzraudzīta 2 ĪADT dabas
aizsardzības plānu izstrāde - DL
„Eglone” un DP „Talsu
pauguraine”. Sagatavots
atzinums par DL „Durbes ezera
pļavas” dabas aizsardzības
plāna laboto versiju. Notikušas
2 dabas aizsardzības plānu
izstrādes uzsākšanas sanāksmes
- DL „Silabebru ezers” un DL
„Sātiņu dīķi”.

Uzraudzīta 7 dabas aizsardzības
plānu izstrāde - DL „Eglone”,
DP „Talsu pauguraine”, DP
„Daugavas ieleja”, DL
„Silabebru ezers”, DL „Sātiņu
dīķi”, DL „Ovīši” un DL
„Užava”.
Izstrādāti 2 dabas aizsardzības
plāni - DL „Eglone” un DP
„Talsu pauguraine”. Notikusi
DL „Ovīši” un DL „Užava”
dabas aizsardzības plāna
izstrādes uzsākšanas sanāksme.
Uzraudzīta 1 sugu un biotopu Uzraudzīta 1 sugu un biotopu Uzraudzīta 1 sugu un biotopu Izstrādāts 1 sugu un biotopu
aizsardzības plāna izstrāde - aizsardzības plāna izstrāde - aizsardzības plāna izstrāde - aizsardzības plāns - gludenajai
gludenajai čūskai.
gludenajai čūskai.
gludenajai čūskai.
čūskai.
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Uzraudzīta 5 dabas
aizsardzības plānu izstrāde DL „Eglone”, DP „Talsu
pauguraine”, DP „Daugavas
ieleja”, DL „Silabebru ezers”
un „Sātiņu dīķi”. Notikusi DP
„Daugavas ieleja” dabas
aizsardzības plāna izstrādes
uzsākšanas sanāksme,
izveidota uzraudzības grupa
un notikusi uzraudzības
grupas pirmā sanāksme.

3.3.

Sniegt plānu
nepieciešamo
informāciju

izstrādei

4.1.

Sniegt 4 atzinumus par
ietekmes
uz
vidi
novērtējumiem, tai skaitā
stratēģiskajiem
novērtējumiem,
un
ietekmes uz Eiropas
nozīmes
aizsargājamo
dabas teritoriju (Natura
2000)
novērtējuma
ziņojumiem.
Sniegt
novērtējumu veikšanai
nepieciešamo
informāciju

31.12.

K.Vilciņa

Pārskata periodā darbība nav
veikta - informācija nav
pieprasīta.

Sniegta informācija plāna
izstrādei – 1 gad.

Sniegta informācija plāna
izstrādei – 1 gad. Sniegta
informācija plāna
izstrādātājam par DP „Talsu
pauguraine”, zemes
īpašniekam - par dabas
pieminekli „Skrīveru
dendrārijs”, kā arī par DL
„Jaunciems” un
„Vecdaugava” plānu
izstrādes nepieciešamību.

Sniegta informācija par DL
„Ovīši” un DL „Užava”.
Sniegta informācija 2
pašvaldībām par dabas
aizsardzības plānu izstrādes
iespējām DL „Ruņupes ieleja”
un DP „Abavas senleja”.

Sniegti 7 atzinumi, tai
skaitā:
4 atzinumi par ietekmes uz
vidi novērtējuma
ziņojumiem,
3 atzinumi ietekmes uz
Eiropas nozīmes
aizsargājamo dabas teritoriju
(Natura 2000) novērtējuma
ziņojumiem.
Sniegti 2 nosacījumi
teritoriju plānojumu
stratēģiskajiem ietekmes uz
vidi novērtējumiem.
Sniegtas 4 atsauksmes par
stratēģisko ietekmes uz vidi
novērtējumu teritoriju
plānojumu Vides pārskatiem
un 2 atsauksmes par
pašvaldības attīstības
programmu Vides
pārskatiem.
Sniegtas atbildes par
paredzētās darbības
iespējamo ietekmi uz
bioloģisko daudzveidību.
Nodrošināta dalība

Sniegti 4 atzinumi, tai skaitā:
2 atzinumi par ietekmes uz
vidi novērtējuma ziņojumiem,
2 atzinumi par ietekmes uz
Eiropas nozīmes aizsargājamo
dabas teritoriju (Natura 2000)
novērtējuma ziņojumiem.
Sagatavots viedoklis par
ietekmes uz Eiropas nozīmes
aizsargājamo dabas teritoriju
novērtējuma nepieciešamību
ceļa rekonstrukcijai DL
„Ogres zilie kalni”. Sagatavots
atzinums par pārrobežu
ietekmi dolomīta karjeriem
Igaunijā.
Sagatavotas 2 deklarācijas par
Natura 2000 teritoriju
pārvaldību atbildīgās
institūcijas.
Sniegta 1 atsauksme teritorijas
plānojuma stratēģiskajam
ietekmes uz vidi
novērtējumam, 1 atzinums
stratēģiskajam ietekmes uz
vidi novērtējumam un 1
atzinums stratēģiskā ietekmes

4. Nosacījumu un atzinumu sniegšana ietekmes uz vidi novērtējumam, pašvaldību teritoriju plānojumiem
31.12.

K.Vilciņa

Sniegti 6 atzinumi, tai
skaitā:
3 atzinumi par ietekmes uz
vidi novērtējuma
ziņojumiem, 1 atzinums par
ietekmes uz Eiropas nozīmes
aizsargājamo dabas teritoriju
(Natura 2000) novērtējuma
ziņojumu, 2 atzinumi
teritoriju plānojumu
stratēģiskajiem ietekmes uz
vidi novērtējumiem.
Sniegti 6 atzinumi par
stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma nepieciešamību
teritoriju plānojumiem.
Sniegta informācija VVD
ietekmes uz vidi sākotnējā
izvērtējuma veikšanai - 3
gad.

Sniegti 6 atzinumi, tai skaitā:
1 atzinums ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojumam, 4
atzinumi ietekmes uz Eiropas
nozīmes aizsargājamo dabas
teritoriju (Natura 2000)
novērtējuma ziņojumiem, 1
atzinums teritorijas plānojuma
stratēģiskajam ietekmes uz
vidi novērtējumam.
Sniegtas 3 atsauksmes un 1
nosacījumi teritoriju
plānojumu stratēģiskajiem
ietekmes uz vidi
novērtējumiem.
Sniegta informācija stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma
veikšanai – 1 gad.
Nodrošināta dalība 2
sanāksmēs par ietekmes uz
Natura 2000 teritorijām
novērtējumiem.
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4.2.

Sniegt 30 nosacījumus,
atzinumus
un
informāciju pašvaldību
teritoriju plānojumiem,
tai
skaitā,
detālplānojumiem

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Sniegti 3 nosacījumi un 31
atzinums teritoriju
plānojumiem.
Sniegti 5 nosacījumi un 5
atzinumi detālplānojumiem.
Sniegts 1 nosacījums un 6
atzinumi citiem teritorijas
attīstības plānošanas
dokumentiem.

Sniegti 4 nosacījumi un 21
atzinums teritoriju
plānojumiem.
Sniegti 9 nosacījumi un 4
atzinumi detālplānojumiem.
Sniegts 1 atzinums citiem
teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem.

sabiedriskās apspriešanas
sanāksmēs, sniegta
informācija un priekšlikumi.
Nodrošināta dalība lidostas
„Rīga” attīstības plāna
apspriešanas sanāksmē, kā
arī Rail Baltica trases izvēles
darba grupas sanāksmē.
Sniegti 1 nosacījums un 7
atzinumi teritoriju
plānojumiem.
Sniegti 1 nosacījums un 4
atzinumi detālplānojumiem.
Sniegti 3 nosacījumi un 2
atzinumi par citiem teritorijas
attīstības plānošanas
dokumentiem.
Sniegta informācija par
dižkokiem 4 pašvaldībām
teritorijas plānojumu
izstrādei.

uz vidi novērtējuma vides
pārskata attīstības stratēģijai.

Sniegti 3 nosacījumi un 5
atzinumi teritoriju
plānojumiem.
Sniegti 5 nosacījumi un 2
atzinumi detālplānojumiem.
Sniegta 1 atsauksme teritorijas
plānojumam.
Sniegti 3 nosacījumi un 1
atzinums citiem teritorijas
attīstības plānošanas
dokumentiem.
Sniegta informācija jūras
teritorijas plānojuma izstrādei.

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 230 atļaujas
starptautiskajai
tirdzniecībai
ar
apdraudētajām augu un
dzīvnieku sugām (CITES
atļaujas)
un
CITES
sertifikātus
Veikt
starptautiskās
tirdzniecības apdraudēto
savvaļas sugu īpatņu
reģistrēšanu
Sniegt
atskaiti
par
2012.gadā izsniegtajām
CITES atļaujām CITES
sekretariātam un Eiropas

31.12.

G.Strode
I.Vilne*

Izsniegta 41 CITES atļauja un Izsniegtas 45 CITES atļaujas un Izsniegtas 67 CITES atļaujas
13 CITES sertifikāti.
1 CITES sertifikāts.
un 9 CITES sertifikāti.

Izsniegtas 98 CITES atļaujas un
5 CITES sertifikāti.

31.12.

G.Strode
I.Vilne*

Reģistrēti 70 CITES
dzīvnieki.

Reģistrēti 29 CITES sugu
īpatņi.

Reģistrēti 2 CITES sugu īpatņi.

15.06.

G.Strode
I.Vilne*

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Atskaite sagatavota un iesniegta
Eiropas Komisijai š.g. 29.04.
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Reģistrēti 12 CITES sugu
īpatņi.

-

-

5.4.

5.5.

5.6.

Komisijai
Sniegt bienālo atskaiti
par CITES ieviešanas
sekmēm
CITES
sekretariātam un Eiropas
Komisijai
Pārstāvēt
Latvijas
viedokli
Eiropas
Komisijā
CITES
jautājumos

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

15.06.

G.Strode
I.Vilne*

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Atskaite sagatavota un iesniegta
Eiropas Komisijai š.g. 10.06.

31.12.

G.Strode
I.Vilne*

31.12.

G.Strode
I.Vilne*

Veikta informācijas
aktualizēšana, nosūtot Eiropas
Komisijai aktualizētu un ar
PVD un VID saskaņotu
informāciju par CITES īpatņu
ievešanas/izvešanas punktiem,
kā arī informāciju par CITES
īpatņu aizturēšanas un
konfiskācijas gadījumiem uz
valsts robežas un iekšzemē.
Sagatavots viedoklis VARAM
pirms tikšanās ar ASV,
Kanādas un Japānas
vēstniekiem par CITES
jautājumiem.
Veikta LV pozīcijas
sagatavošana pirms CITES
CoP dalības polārlāča
aizsardzības darba grupā,
dalība WIPEI sanāksmēs š.g.
14.01. un 12.02.
Dalība WIPEI sanāksmēs un
Eiropas Komisijas darba
grupās š.g. 6., 7. un 8.02.
Dalība Eiropas Komisijas
darba grupās š.g. 7. un 8.02.
Dalība CITES CoP no š.g.
01.-15.03.
Sniegti atzinumi par
aizturētajiem CITES īpatņiem,
konsultēti muitas darbinieki.
Uzlabojot CITES atļauju datu
bāzi, nodrošināta pieeja

-

-

Dalība 3 Eiropas Komisijas
sanāksmēs.

Dalība Eiropas Komisijas
darba grupās 12.,13.09.
Dalība IWC Eiropas
Komisijas darba grupā 24.09.

Dalība IWC Eiropas Padomes
darba grupā 21.11.
Dalība Bernes konvencijas CoP
sanāksmē 03.-06.12.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Sniegti atzinumi par
aizturētajiem CITES
īpatņiem, konsultēti muitas
darbinieki. Notikusi sadarbība
ar Latvijas Dabas muzeju

Sniegti atzinumi par
aizturētajiem CITES īpatņiem,
konsultēti VID muitas
darbinieki. Notikusi sadarbība
ar Latvijas Dabas muzeju
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iestādes)

5.7.

5.8.

5.9.

Veikt kompetentās
iestādes
funkcijas
saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par tirdzniecību
ar izstrādājumiem no
tai
roņveidīgajiem,
skaitā, pārstāvēt Latvijas
viedokli
Eiropas
Komisijā,
ja
tiek
sasauktas darba grupas
sanāksmes
Izsniegt
20
atļaujas
nemedījamo dzīvnieku
iegūšanai
Izsniegt
atļaujas
zooloģisko
dārzu
izveidošanai un veikt to
pārbaudes ne retāk kā
reizi gadā

CITES atļauju datubāzei
apskates režīmā VID
kontaktpersonām. Notikusi
sadarbība ar Latvijas Dabas
muzeju CITES īpatņu
ekspertīzē un putnu sugu
nosaukumu latviskošanā.
Noslēgts līgums par jaunu
CITES veidlapu izgatavošanu.
Pārskata periodā darbība nav Pārskata periodā darbība nav
veikta - aktuāli jautājumi nav veikta - aktuāli jautājumi nav
bijuši.
bijuši.

CITES īpatņu ekspertīzē.

CITES īpatņu ekspertīzē.

Pārskata periodā darbība nav
veikta - aktuāli jautājumi nav
bijuši.

Pārskata periodā darbība nav
veikta - aktuāli jautājumi nav
bijuši.

Pieņemti 2 lēmumi un
izsniegtas 2 atļaujas.

Pieņemti 2 lēmumi un
izsniegtas 2 atļaujas.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Veiktas 2 zooloģisko dārzu
pārbaudes.
Dalība Eiropas Komisijas darba
grupas sēdē par Zooloģisko
dārzu direktīvas ieviešanas
vadlīniju izstrādi 22.11.

31.12.

G.Strode
I.Vilne*

31.12.

G.Strode
I.Vilne*

Pieņemti 14 lēmumi un
izsniegtas 9 atļaujas.

31.12.

G.Strode
I.Vilne*

Veiktas 2 zooloģisko dārzu
Pārskata periodā darbība nav
pārbaudes.
veikta.
Dalība Dzīvnieku aizsardzības
ētikas padomes (DZĒP)
darbā, iesaistoties jaunā
DZĒP nolikuma un mērķu
izstrādē.
Darbība Eiropas Komisijas
projektā kā iesaistītajai pusei
(Stakeholder Liasion Group),
lai izstrādātu „EU Zoos
Directive Guidance & Best
Practice Documenet”,
piedaloties aptaujā un
sniedzot priekšlikumus
dokumenta projektam.

Pieņemti 19 lēmumi un
izsniegtas 19 atļaujas.
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Izsniegt 2000 atļaujas,
saskaņojumus
un
atzinumus ĪADT dabas
aizsardzības jomā
Izsniegt atļaujas darbību
veikšanai mikroliegumos

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Izsniegtas 702 atļaujas,
saskaņojumi un atzinumi.

Izsniegtas 623 atļaujas,
saskaņojumi un atzinumi.

Izsniegtas 2214 atļaujas,
saskaņojumi un atzinumi.

Izsniegta 471 atļauja,
saskaņojumi un atzinumi.

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Pārskata periodā darbība nav
veikta – nav saņemti atļauju
pieprasījumi.

Pārskata periodā darbība nav
veikta – nav saņemti atļauju
pieprasījumi.

Pārskata periodā darbība nav
veikta – nav saņemti atļauju
pieprasījumi.

Izsniegta 1 atļauja.

5.12.

Pieņemt lēmumus par
valsts
pirmpirkuma
tiesību izmantošanu uz
zemi ĪADT

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

5.13.

Apstiprināt
meža
apsaimniekošanas plānus
ĪADT

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Pieņemti 8 lēmumi.
Sagatavotas 25 vēstules par
nekustamā īpašuma atrašanos
ĪADT, kur valstij nav
pirmpirkuma tiesību.
Apstiprināti 2 plāni.

Pieņemti 5 lēmumi.
Sagatavotas 29 vēstules par
nekustamā īpašuma atrašanos
ĪADT, kur valstij nav
pirmpirkuma tiesību.
Apstiprināti 24 plāni.

Pieņemti 24 lēmumi.
Sagatavotas 15 vēstules par
nekustamā īpašuma atrašanos
ĪADT, kur valstij nav
pirmpirkuma tiesību.
Apstiprināts 41 plāns.
Pieņemts 1 lēmums par meža
apsaimniekošanas plāna
neapstiprināšanu.

Pieņemti 17 lēmumi.
Sagatavotas 20 vēstules par
nekustamā īpašuma atrašanos
ĪADT, kur valstij nav
pirmpirkuma tiesību.
Apstiprināti 50 plāni.
Pieņemti 2 lēmumi par meža
apsaimniekošanas plāna
neapstiprināšanu.

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)

31.12.

struktūrvienību
vadītāji

31.12.

struktūrvienību
vadītāji

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Apsaimniekot
meža
biotopus – 5 ha
(krūmu ciršana)
Atjaunot
tekošu
saldūdeņu biotopus – 13
km
(ūdensteču attīrīšana)
Likvidēt
bebru
aizsprostus
tekošu
saldūdeņu
biotopu

31.12.

struktūrvienību
vadītāji

31.12.

31.12.

5.10.

5.11.

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.

Veikta pļavu pļaušana – 1,2 ha.
Veikta pļavu noganīšana – 176
ha.
Veikta pļavu biotopu
atjaunošana – 11,1 ha.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Veikta pļavu pļaušana – 0,5 ha. Apsaimniekoti pļavu biotopi –
Veikta pļavu noganīšana – 160 675,9 ha:
veikta pļavu pļaušana un
ha.
noganīšana – 675,6 ha;
veikta koku un krūmu ciršana
– 0,3 ha.
Pārskata periodā darbība nav
Pārskata periodā darbība nav
veikta.
veikta.

struktūrvienību
vadītāji

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Veikta tekošu saldūdeņu
biotopu atjaunošana – 9 km.

Veikta tekošu saldūdeņu
biotopu atjaunošana – 4 km.

struktūrvienību
vadītāji

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Veikta bebru aizsprostu
likvidēšana – 19 gab.

Veikta bebru aizsprostu
likvidēšana – 39 gab.

Veikta bebru aizsprostu
likvidēšana – 35 gab.
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Veikta meža biotopu
apsaimniekošana – 5,3 ha.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.1
0.

6.1.1
1.

6.2.

atjaunošanai – 31 gab.
Uzturēt
un
izveidot
aizsprostus
purvu
biotopu saglabāšanai –
39 gab.
Apsaimniekot bioloģiski
vecus lapu kokus – 25
gab.
(koku atēnošana)
Ierobežot
invazīvās
sugas
–
Sosnovska
latvāņa izplatību – 4,7 ha
(latvāņu pļaušana un
izrakšana)
Atjaunot
un
uzturēt
smilšu krupja nārsta
vietas – 7,7 ha
Uzturēt
un
izveidot
plēsīgo putnu mākslīgās
ligzdvietas – 8 gab.
Uzturēt un izveidot pūču
un mazo dobumperētāju
būrus – 284 gab.

Uzturēt un izveidot zaļo
vārnu ligzdvietas – 70
gab.
(ligzdu
koku
zaru
apzāģēšana un konusu
uzstādīšana)
Veicināt un koordinēt
ĪADT dabas aizsardzības
plānu ieviešanu

31.12.

struktūrvienību
vadītāji

Veikta aizsprostu uzturēšana – Veikta aizsprostu uzturēšana –
5 gab.
5 gab.

Veikta aizsprostu uzturēšana
– 39 gab.

Veikta aizsprostu uzturēšana –
5 gab.

31.12.

struktūrvienību
vadītāji

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Veikta bioloģiski vecu koku
atēnošana – 2 gab.

Veikta bioloģiski vecu koku
atēnošana – 9 gab.

Veikta bioloģiski vecu koku
atēnošana – 14 gab.

31.12.

struktūrvienību
vadītāji

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Veikta latvāņu pļaušana un
izrakšana – 1,7 ha.

Veikta latvāņu pļaušana un
izrakšana – 3,8 ha.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

31.12.

struktūrvienību
vadītāji

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Veikta smilšu krupja nārsta
vietu uzturēšana – 7,7 ha.

Veikta smilšu krupja nārsta
vietu uzturēšana – 7,7 ha.

Veikta smilšu krupja nārsta
vietu uzturēšana – 7,7 ha.

31.12.

struktūrvienību
vadītāji

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Veikta plēsīgo putnu mākslīgo
ligzdvietu uzturēšana – 8 gab.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

31.12.

struktūrvienību
vadītāji

Veikta pūču un mazo
dobumperētāju būru uzturēšana
– 130 gab.

struktūrvienību
vadītāji

Veikta pūču un mazo
dobumperētāju būru uzturēšana
– 64 gab.
Veikta pūču un mazo
dobumperētāju būru
izveidošana – 47 gab.
Veikta zaļo vārnu ligzdvietu
uzturēšana – 70 gab.
Veikta zaļo vārnu ligzdvietu
izveidošana – 70 gab.

Veikta pūču un mazo
dobumperētāju būru
uzturēšana – 19 gab.

31.12.

Veikta pūču un mazo
dobumperētāju būru
uzturēšana – 20 gab.
Veikta pūču un mazo
dobumperētāju būru
izveidošana – 33 gab.
Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Veikta zaļo vārnu ligzdvietu
uzturēšana – 35 gab.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Veicināta un koordinēta
Rāznas NP, Teiču DR,
Krustkalnu DR, DL „Lubāna
mitrājs”, DL”Eglone”,
DL”Lielais Pelečāres purvs”,
DL „Jašas un Bicānu ezers”,
DL”Aklais purvs”, DL „Ukru

Veicināta un koordinēta
Rāznas NP, Teiču DR,
Krustkalnu DR, DL „Lubāna
mitrājs”, DL ”Eglone”, DL
”Lielais Pelečāres purvs”, DL
„Jašas un Bicānu ezers”, DL
”Aklais purvs”, DP

Veicināta un koordinēta
Slīteres NP, Ķemeru NP,
Rāznas NP, Teiču DR,
Krustkalnu DR, DL
„Užava”, DP „Abavas
senleja”, DP „Pape”, DL
„Ances purvi un meži”, DP

Veicināta un koordinēta
Slīteres NP, Ķemeru NP,
Rāznas NP, Teiču DR,
Krustkalnu DR, DL „Užava”,
DP „Abavas senleja”, DP
„Pape”, DL „Ances purvi un
meži”, DP „Daugavas loki”,

16

6.3.

Ieviest
Ķemeru
NP
Ilgtspējīga
tūrisma
attīstības rīcības plānu

31.12.

A.Širovs

gārša”, DP „Numernes
valnis”, DP „Dvietes paliene”,
DP „Sauka”, DP „Daugavas
loki” dabas aizsardzības plānu
ieviešana.

„Numernes valnis”, DP
„Dvietes paliene”, DP
„Sauka”, DP „Daugavas loki”,
DL „Raķupes ieleja”, DL
„Ances purvi un meži” dabas
aizsardzības plānu ieviešana.
Notikušas sarunas ar LVM par
viņu apsaimniekošanā esošo
pļavu atjaunošanu DL
„Raķupes ieleja” un
robežzīmju atjaunošanu DL
„Ances purvi un meži”.
Veikta ūdenstūristu skaita
monitorēšana ar digitālo
skaitītāju Gaujas NP Gaujas
posmā Līgatne – Sigulda.

Noorganizēta Ķemeru NP
tūrisma foruma tikšanās š.g.
14.02. Uzsākta Ceļotāju
dienas
un
Kurzemes
velorallija
posma
organizēšana.
Panākta
vienošanās
par
tūrisma
maršrutu
marķēšanas
pasākumiem, tostarp, lielās
talkas laikā. Sniegts atbalsts
Ķemeru NP fondam Ķemeru
NP
ilgstpējīga
tūrisma
attīstībai
nozīmīgu
2
starptautisku
projektu
sagatavošanā – “Vietējo
kopienu
programma
ilgtspējīgai attīstībai” par
vietējo
iedzīvotāju
anketēšanu
un
rīcības
programmas
izstrādi
3
Baltijas-Ziemeļvalstu

Tūrismā iesaistītās puses
iesaistītas Ķemeru NP ceļotāju
dienas norisē š.g. 11.05. un
Kurzemes velorallija norisē
š.g.
8.06.
Pilnveidota
sadarbība ar muzejiem, kopīgi
organizējot „Pļavu dienu” un
„Muzeju nakti”. Uzsākta
tūrisma maršrutu marķēšana
dabā. Popularizēta veiksmīgā
tūrismā
iesaistīto
pušu
sadarbība, publicējot rakstu
EUROPARC Hartas ziņu lapā.
Ar Ķemeru NP ilgtspējīga
tūrisma stratēģiju un rīcības
plānu iepazīstināti tematiskā
plānojuma „Jūrmalas attīstības
vīzija” izstrādātāji. Sniegts
atbalsts Ķemeru NP fondam
Nordplus
programmas
ietvaros
apstiprinātā
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„Daugavas loki”, DP
„Numernes valnis”, DP
„Dvietes paliene”, DL „Jašas
un Bicānu ezers”, DP
„Sauka”, DL ”Eglone”, DL
”Lielais Pelečāres purvs”,
DL ”Aklais purvs”, DP
„Engures ezers”, DL
„Lielupes palienes pļavas”,
DL „Vidzemes akmeņainā
jūrmala”, „Vitrupes ieleja”,
DP „Salacas ieleja”, DP
„Ogres Zilie kalni” dabas
aizsardzības plānu ieviešana.
Panākta vienošanās ar LVM
par AAA „Ziemeļgauja”
apsaimniekošanu - pļavu
atjaunošanu ~12 ha platībā.
Sniegts atbalsts Ķemeru NP
fondam
Nordplus
programmas
ietvaros
apstiprinātā
starptautiskā
projekta “Vietējo kopienu
programma
ilgtspējīgai
attīstībai”
aktivitāšu
precizēšanā. Krievijas ĪADT
pārstāvji iepazīstināti ar
Ķemeru
NP
ilgtspējīga
tūrisma stratēģiju un rīcības
plānu. Sniegta informācija
par Ķemeru NP tūrisma
piedāvājumu un novadītas
ekskursijas dabā tūrisma
žurnālistiem no Ungārijas un
Somijas, kā arī Jelgavas
reģionālā TIC dalībniekiem.
Turpināta tūrisma maršrutu
marķēšana.

DP „Numernes valnis”, DP
„Dvietes paliene”, DL „Jašas
un Bicānu ezers”, DL
„Raķupes ieleja”, DP „Sauka”,
DL ”Eglone”, DL ”Lielais
Pelečāres purvs”, DL ”Aklais
purvs”, DL „Lielupes palienes
pļavas”, DP „Bauska”, DP
„Salacas ieleja” , DL „Sedas
purvs”, DL „Korneti-Peļļi”,
AAA „Ziemeļgauja” dabas
aizsardzības plānu ieviešana.

Turpināta tūrisma maršrutu
marķēšana dabā. Sagatavots
un iesniegts pieteikums par
Valguma velomaršrutiem
(Šlokenbekas apli) Kurzemes
asociācijas „Lielā Jēkaba
balvai” velo piedāvājumu
kategorijā. Sniegta informācija
par Ķemeru NP tūrisma
piedāvājumu Jūrmalas
uzņēmēju sanāksmē. Sniegts
atbalsts Ķemeru NP fondam,
piedaloties NORDPLUS
programmas projekta
„Ilgtspējīgas kopienas
ilgtspējīgai attīstībai” pirmās
sanāksmes organizēšanā un
norisē, kā arī īstenojot vienu
no galvenajām projekta
aktivitātēm – vietējo
iedzīvotāju anketēšanu par

reģiona valstu ĪADT un
“Partnerības
ilgtspējīgai
attīstībai”
par
vietējo
uzņēmēju
pieredzes
apmaiņas braucieniem uz
citu valstu ĪADT, kur tiek
attīstīts ilgtspējīgs tūrisms.
Noslēgts sadarbības līgums
ar SIA “Oranžs” par militāri
vēsturiska
tūrisma
piedāvājuma nodrošināšanu
Ķemeru NP.

starptautiskā projekta “Vietējo
kopienu
programma
ilgtspējīgai
attīstībai”
īstenošanas
uzsākšanā.
Informācija par Ķemeru NP
tūrisma piedāvājumu sniegta 2
Zviedrijas žurnālistu grupām,
kā arī tūroperatoram no
Nīderlandes.

Veikt tūrisma un dabas
izglītības infrastruktūras
uzturēšanu ĪADT, tai
skaitā:
Uzturēt, atjaunot un
izveidot dabas takas –
150 km

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta dabas taku
uzturēšana – 9,4 km.
Veikta dabas taku
atjaunošana – 5 km.

Veikta dabas taku uzturēšana
– 134 km.
Veikta dabas taku atjaunošana
– 7 km.

6.4.2.

Uzturēt kāpnes un laipas
– 19 km

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta kāpņu un laipu
uzturēšana – 2,5 km.

6.4.3.

Uzturēt
velo/kājnieku
tūrisma maršrutus – 88
km
Uzturēt ūdenstūristu un
autotūristu apmetnes –
24 gab.

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta velo/kājnieku tūrisma
maršruta uzturēšana – 4 km.

Veikta kāpņu un laipu
uzturēšana – 9,4 km.
Veikta laipu demontāža - 0,2
km.
Veikta velo/kājnieku tūrisma
maršruta uzturēšana – 88 km.

Veikta ūdenstūristu apmetņu
uzturēšana – 3 gab.
Veikta autotūristu apmetņu
uzturēšana – 4 gab.

Veikta ūdenstūristu apmetņu
uzturēšana – 20 gab.
Veikta autotūristu apmetņu
uzturēšana – 4 gab.

Uzturēt
autostāvlaukumus – 30
gab.
Uzturēt un izveidot skatu
torņus – 11 gab.

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju

Veikta autostāvlaukumu
uzturēšana – 11 gab.
Veikta skatu torņu
uzturēšana – 9 gab.

6.4.

6.4.1.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

31.12.

31.12.

dabas aizsardzības un tūrisma
jautājumiem Ķemeru NP
teritorijā. Noorganizēta
Ķemeru NP tūrisma foruma
sanāksme.

Veikta dabas taku
uzturēšana – 186,3 km.
Veikta dabas taku
marķējuma atjaunošana –
8,5 km.
Veikta kāpņu un laipu
uzturēšana – 15,2 km.

Veikta dabas taku uzturēšana
– 167,5 km.

Veikta velo/kājnieku tūrisma
maršruta uzturēšana – 68 km.

Veikta autostāvlaukumu
uzturēšana – 26 gab.

Veikta velo/kājnieku tūrisma
maršruta uzturēšana – 142
km.
Veikta ūdenstūristu apmetņu
uzturēšana – 20 gab.
Veikta autotūristu apmetņu
uzturēšana – 4 gab.
Veikta atpūtas vietu
uzturēšana – 11 gab.
Veikta autostāvlaukumu
uzturēšana – 30 gab.

Veikta skatu torņu uzturēšana
– 10 gab.

Veikta skatu torņu
uzturēšana – 13 gab.

Veikta skatu torņu uzturēšana
– 14 gab.
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Veikta kāpņu un laipu
uzturēšana – 16,53 km.

Veikta ūdenstūristu apmetņu
uzturēšana – 20 gab.
Veikta autotūristu apmetņu
uzturēšana – 4 gab.
Veikta atpūtas vietu
uzturēšana – 11 gab.
Veikta autostāvlaukumu
uzturēšana – 30 gab.

direktori

6.4.7.

Uzturēt un izveidot skatu
platformas – 22 gab.

31.12.

6.4.8.

Atjaunot
un
uzturēt
ainaviskās skatu vietas –
13 gab.

31.12.

6.4.9.

Atjaunot un izveidot
informācijas stendus – 50
gab.

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

6.4.1
0.

Uzturēt
informācijas
stendus – 267 gab.

31.12.

6.4.1
1.

Uzturēt informatīvās un
norādes zīmes – 732 gab.

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori

6.4.1
2.

Uzturēt
ĪADT
robežzīmes – 1564 gab.

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

6.5.

Veikt Pārvaldes turējumā
nodoto
VARAM
valdījumā esošo mežu
apsaimniekošanu,
tai
skaitā:
Uzturēt
mineralizētās
joslas – 191 km
Uzturēt kvartālstigas un
robežstigas – 69 km

01.04. 31.12.

V.Seilis

01.04. 31.12.
01.04. 31.12.

V.Seilis

Uzturēt meža ceļus – 20
km
Veikt
augsnes

01.04. 31.12.
01.04. -

V.Seilis

6.5.1.
6.5.2.

6.5.3.
6.5.4.

reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori

V.Seilis

V.Seilis

Veikta skatu torņa
nojaukšana – 1 gab.
Veikta skatu platformu
uzturēšana – 4 gab.

Veikta skatu platformu
uzturēšana – 5 gab.

Veikta skatu platformu
uzturēšana – 11 gab.

Veikta skatu platformu
uzturēšana – 14 gab.

Veikta ainavisko skatu vietu
atjaunošana – 9 gab.
Veikta ainavisko skatu vietu
uzturēšana – 4 gab.
Veikta jaunu informācijas
stendu izveidošana – 2 gab.

Veikta ainavisko skatu vietu
uzturēšana – 13 gab.

Veikta ainavisko skatu vietu
uzturēšana – 13 gab.

Veikta ainavisko skatu vietu
uzturēšana – 13 gab.

Veikta informācijas stendu
atjaunošana – 4 gab.

Veikta informācijas stendu
atjaunošana un izveidošana
– 39 gab.

Veikta informācijas stendu
atjaunošana un izveidošana –
5 gab.

Veikta informācijas stendu
uzturēšana – 146 gab.

Veikta informācijas stendu
uzturēšana – 186 gab.

Veikta informācijas stendu
uzturēšana – 267 gab.

Veikta informācijas stendu
uzturēšana – 187 gab.

Veikta informatīvo un
norādes zīmju uzturēšana –
503 gab.
Veikta jaunu norādes zīmju
uzstādīšana – 7 gab.
Veikta robežzīmju
uzturēšana – 704 gab.
Veikta jaunu robežzīmju
uzstādīšana – 5 gab.

Veikta informatīvo un norādes
zīmju uzturēšana – 551 gab.
Veikta norādes zīmju
atjaunošana un uzstādīšana – 6
gab.
Veikta robežzīmju uzturēšana
– 1510 gab.
Veikta jaunu robežzīmju
uzstādīšana – 30 gab.

Veikta informatīvo un
norādes zīmju uzturēšana –
732 gab.
Veikta jaunu norādes zīmju
uzstādīšana – 40 gab.
Veikta robežzīmju
uzturēšana – 1804 gab.
Veikta jaunu robežzīmju
uzstādīšana – 7 gab.

Veikta informatīvo un norādes
zīmju uzturēšana – 595 gab.
Veikta jaunu norādes zīmju
uzstādīšana – 12 gab.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.
Veikta robežstigu uzturēšana
– 21,3 km.

Veikata mineralizēto joslu
kopšana - 191 km
Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.
Pārskata periodā darbība nav

Veikta meža ceļu uzturēšana –
5,8 km
Veikta augsnes sagatavošana

Pārskata periodā darbība nav
veikta.
Veikta robežstigu un
kvartālstigu uzturēšana 27,3 km
Veikta meža ceļu uzturēšana
– 7,5 km
Pārskata periodā darbība nav

Pārskata periodā darbība nav
veikta.
Veikta kvartālstigu un
robežstigu uzturēšana - 86,36
km
Veikta meža ceļu uzturēšana –
15 km
Pārskata periodā darbība nav
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Veikta robežzīmju uzturēšana
– 1535 gab.
Veikta jaunu robežzīmju
uzstādīšana – 2 gab.

6.5.5.
6.5.6.
6.5.7.
6.5.8.
6.5.9.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

sagatavošanu
meža
31.12.
atjaunošanai – 14 ha
Veikt meža atjaunošanu
01.04. – 6 ha
31.12.
Veikt jaunaudžu kopšanu
01.04. – 60 ha
31.12.
Veikt dabiski atjaunoto
01.04. platību kopšanu – 30 ha
31.12.
Veikt meža stādījumu
01.04. kopšanu – 6 ha
31.12.
Veikt meža stādījumu
01.04. papildināšanu – 2 ha
31.12.
Īstenot
Pārvaldes 01.04. - 31.10.
turējumā
nodoto
VARAM
valdījumā
esošo
mežu
ugunsdrošības
profilaktiskos pasākumus
atbilstoši
pasākumu
plānam

meža atjaunošanai - 7,8 ha

veikta.

veikta.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.
Pārskata periodā darbība nav
veikta.
Pārskata periodā darbība nav
veikta.
Pārskata periodā darbība nav
veikta.
Pārskata periodā darbība nav
veikta.
Sagatavots un iesniegts VMD
saskaņošanai meža
ugunsdrošības apsardzības
plāns Ķemeru NP.
Apstiprināti meža
ugunsdrošības profilaktisko
pasākumu plāni Rāznas NP,
Teiču DR un Krustkalnu DR.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.
Veikta jaunaudžu kopšana 25 ha
Veikta dabiski atjaunoto
platību kopšana – 7,8 ha
Veikta meža stādījumu
kopšana - 6 ha
Pārskata periodā darbība nav
veikta.
Veikta meža ceļu attīrīšana
no kritušajiem kokiem.
Regulāri apsekotas,
uzraudzītas tūristu atpūtas
vietas meža tuvumā.
Operatīvi reaģēts uz VMD
uguns apsardzības torņu
ziņojumiem par iespējamiem
degšanas gadījumiem.
Veikta 2 meža ugunsgrēku
dzēšana un uzraudzība
Gaujas NP kopā 1,018 ha
platībā.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.
Veikta jaunaudžu kopšana - 39
ha
Veikta dabiski atjaunoto
platību kopšana - 22,2 ha
Pārskata periodā darbība nav
veikta.
Pārskata periodā darbība nav
veikta.
Veikta meža ceļu attīrīšana no
kritušajiem kokiem.
Pārbaudīts un sagatavots
nākamajai sezonai
nepieciešamais ekipējums un
instrumenti mežu ugunsgrēku
ierobežošanai/likvidēšanai.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Veikta meža inventarizācija 11,6 ha

Nodrošināta Pārvaldes
turējumā nodoto VARAM
valdījumā esošo ēku un būvju
uzturēšana.

Nodrošināta Pārvaldes
turējumā nodoto VARAM
valdījumā esošo ēku un būvju
uzturēšana. Veikta ēku un
būvju inventarizācija/tehniskā
stāvokļa novērtēšana.
-

Organizēt
Pārvaldes 01.04. - 31.12.
turējumā
nodotā
VARAM
valdījumā
esošā
meža
inventarizāciju
Uzturēt
Pārvaldes
31.12.
turējumā
nodotās
VARAM
valdījumā
esošās ēkas un būves

V.Seilis

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Veikta meža atjaunošana - 7,8
ha
Pārskata periodā darbība nav
veikta.
Pārskata periodā darbība nav
veikta.
Pārskata periodā darbība nav
veikta.
Veikta meža stādījumu
papildināšana - 1,2 ha
Apstiprināti meža
ugunsdrošības profilaktisko
pasākumu plāni Ķemeru NP
un Gaujas NP. Veikta meža
ceļu attīrīšana no kritušajiem
kokiem. Pārbaudīts un
sagatavots nepieciešamais
aprīkojums un instrumenti
mežu ugunsgrēku
ierobežošanai un likvidēšanai.
Operatīvi reaģēts uz VMD
uguns apsardzības ziņojumiem
par iespējamiem degšanas
gadījumiem.
Pārskata periodā darbība nav
veikta.

V.Seilis

Nodrošināta Pārvaldes
turējumā nodoto VARAM
valdījumā esošo ēku un būvju
uzturēšana.

Nodrošināta Pārvaldes
turējumā nodoto VARAM
valdījumā esošo ēku un būvju
uzturēšana.

Organizēt
Līgatnes
pārceltuves uzturēšanu

R.Auziņš

Uzsākts Līgatnes pārceltuves
kapitālais remonts.

Veikts Līgatnes pārceltuves
kapitālais remonts. No š.g.

31.12.

V.Seilis

veikta.

V.Seilis
V.Seilis
V.Seilis
V.Seilis
reģionālo
administrāciju
direktori
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-

24.05. Līgatnes pārceltuve
iznomāta Līgatnes novada
pašvaldībai.
Organizēta dzīvnieku turēšanas Organizēta dzīvnieku
vietas – Līgatnes dabas takas
turēšanas vietas – Līgatnes
uzturēšana.
dabas takas uzturēšana.
Noslēgts līgums par lāču
iežogojuma būvniecību.

6.10.

Organizēt
dzīvnieku
turēšanas
vietas
–
Līgatnes dabas taku
uzturēšanu

31.12.

R.Auziņš

Organizēta dzīvnieku
turēšanas vietas – Līgatnes
dabas taku uzturēšana.

7.1.

Pārvaldes kompetences
ietvaros
izskatīt
mikroliegumu
izveidošanas
priekšlikumus un noteikt
mikroliegumus

31.12.

I.Timze

Pārskata periodā darbība nav
veikta – nav saņemti
priekšlikumi mikrolieguma
veidošanai.

Saņemts pieteikums par
mikrolieguma robežu grozīšanu
un sniegta atbilde iesniedzējam.
Organizēta priekšlikuma
izvērtēšana.

Pieņemts 1 lēmums par
mikrolieguma teritorijas
precizēšanu.
Saņemts 1 priekšlikums
mikrolieguma izveidošanai.
Priekšlikuma ierosinātājam
nosūtīta vēstule ar lūgumu
atkārtoti iesniegt priekšlikumu
atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.

7.2.

Pārvaldes kompetences
ietvaros
izskatīt
mikroliegumu
likvidēšanas
priekšlikumus

31.12.

I.Timze

Pārskata periodā darbība nav
veikta – nav saņemti
priekšlikumi mikrolieguma
likvidēšanai.

Saņemts pieteikums
mikrolieguma statusa
atcelšanai, kas pārsūtīts pēc
piekritības Valsts meža
dienestam.

Pārskata periodā darbība nav
veikta – nav saņemti
priekšlikumi mikrolieguma
likvidēšanai.

Nosūtīta 1 vēstule sludinājuma
publicēšanai „Latvijas
Vēstnesī” par izveidoto
mikroliegumu - mikrolieguma
teritorijas precizēšanu.
Saņemti 49 pieteikumi
mikroliegumu izveidošanai.
Attiecībā uz 1 mikrolieguma
izveidošanas priekšlikumu
nosūtītas 3 vēstules zemju
īpašniekiem ar lūgumu sniegt
viedokli par mikrolieguma
izveidošanas priekšlikumu.
Pārskata periodā darbība nav
veikta – nav saņemti
priekšlikumi mikrolieguma
likvidēšanai.

8.1.

Administrēt
kompensāciju
par
saimnieciskās darbības
ierobežojumiem ĪADT
un
mikroliegumos
piešķiršanu un izmaksu,
t.sk.
izmaksāt
kompensāciju
par
saimnieciskās darbības
ierobežojumiem
35
īpašumos

31.12.

I.Timze

Saņemti 12 pieteikumi
atlīdzības saņemšanai.
Nosūtīti 12 pieprasījumi
pašvaldībām par nekustamā
īpašuma nodokļa samaksu.
Pieņemti 4 lēmumi par
pieteikuma atbalstīšanu un 4
lēmumi par pieteikuma
noraidīšanu. Pieņemts 1
lēmums par zemes atpirkšanu.
Sniegti 2 viedokļi Vides

Saņemti 8 pieteikumi atlīdzības
saņemšanai. Nosūtīti 8
pieprasījumi pašvaldībām par
nekustamā īpašuma nodokļa
samaksu. Pieņemti 5 lēmumi
par iesnieguma atbalstīšanu un
4 lēmumi par iesnieguma
atzīšanu par nepamatotu.
Sniegtas 6 atbildes
iesniedzējiem par
kompensācijas piešķiršanas

Saņemti 5 iesniegumi par
kompensācijas piešķiršanu.
Sniegtas 3 atbildes vēstules,
ka kompensācijas piešķiršanu
par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem Natura 2000
teritorijās administrē Lauku
atbalsta dienests un 1 vēstule
ar lūgumu precizēt
iesniegumu. Nosūtīta 1
vēstule Lauku atbalsta

Saņemti 153 iesniegumi par
kompensācijas piešķiršanu.
Pieņemti 37 lēmumi par
kompensācijas piešķiršanu un
izmaksāta kompensācija 37
zemesgabalos, kopā 12 901,23
Ls.
Pieņemti 75 lēmumi par
atteikumu piešķirt
kompensāciju.
Pieņemti 48 lēmumi par

7. Mikroliegumu izveidošana

8. Kompensāciju izmaksu administrēšana
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Organizēta dzīvnieku turēšanas
vietas – Līgatnes dabas takas
uzturēšana. Pabeigta lāču
iežogojuma būvniecība.

8.2.

Nodrošināt kompensāciju
izmaksu datu bāzes
uzturēšanu

31.12.

I.Timze

pārraudzības valsts birojam
par pārsūdzētajiem
lēmumiem. Sniegtas 3
atbildes vēstules uz zemes
īpašnieku iesniegumiem un 1
uzziņa par zemes īpašnieka
tiesībām saņemt
kompensāciju. Sniegtas
konsultācijas zemes
īpašniekiem par iespējām
saņemt kompensāciju.
Izmaksāta atlīdzība 9 zemes
īpašniekiem, kuriem atlīdzība
aprēķināta 2009.g., kopā
346 909,82 Ls.

jautājumiem. Saskaņota ar
VARAM un sniegta 1 uzziņa
par zemes īpašnieka tiesībām
saņemt kompensāciju.
Saņemti 3 iesniegumi par
zemes atpirkšanu. Pieņemti 3
lēmumi par zemes atpirkšanu:
2 lēmumi par iesnieguma
atbalstīšanu un 1 lēmums par
iesnieguma atzīšanu par
nepamatotu. Nosūtītas 2
vēstules Valsts zemes
dienestam par zemesgabala
cenas noteikšanu. Sniegtas 4
atbildes iesniedzējiem par
zemes atpirkšanas
jautājumiem.
Sniegtas 2 atbildes VARAM, 2
- Vides pārraudzības valsts
birojam, 1 - Valsts zemes
dienestam, 1 - Lauku atbalsta
dienestam.

dienestam.
Nosūtīta vēstule VARAM
par problēmām likuma
piemērošanā attiecībā uz
kompensācijām.
Pārskata periodā nav saņemts
neviens iesniegums par
zemes atpirkšanu.

Pastāvīgi tiek uzturēts un
atjaunots kompensāciju
izmaksu reģistrs.

Pastāvīgi tiek uzturēts un
atjaunots kompensāciju
izmaksu reģistrs.

Pastāvīgi tiek uzturēts un
atjaunots kompensāciju
izmaksu reģistrs.

9. Ekspertu sertificēšana
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iesnieguma izskatīšanas
termiņa pagarināšanu.
Sagatavota 21 atbildes vēstule,
ka kompensācijas piešķiršanu
par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem Natura 2000
teritorijās administrē LAD.
Sagatavota 1 atbildes vēstule
par to, ka kompensācijas
piešķiršanu pašvaldības
nozīmes aizsargājamās
teritorijās administrē attiecīgā
pašvaldība.
Sagatavotas 6 vēstules
īpašniekiem par nekustamā
īpašuma nodokļa nomaksu.
Sagatavotas 6 cita veida
vēstules īpašniekiem (par konta
nenorādīšanu iesniegumā, par
iesnieguma iesniegšanu visiem
kopīpašniekiem u.c.).
Nosūtīti 62 informācijas
pieprasījumi pašvaldībām un
30 informācijas pieprasījumi
citām valsts institūcijām (LAD,
VVD, VMD). Nosūtīta 1
atbildes vēstule VARAM par
pieņemto lēmumu.
Saņemti 2 iesniegumi par
zemes atpirkšanu. Pieņemti 2
lēmumi par atteikumu atpirkt
zemi. Saņemta 1 vēstule ar
lūgumu sniegt informāciju par
zemes pirkuma līguma
slēgšanu un sniegta atbilde.
Pastāvīgi tiek uzturēts un
atjaunots kompensāciju
izmaksu reģistrs.

9.1.

Veikt sugu un biotopu
aizsardzības
jomas
ekspertu sertificēšanu un
sertificēto
ekspertu
darbības uzraudzību

31.12.

I.Timze

Saņemti 11 iesniegumi
eksperta sertifikāta
saņemšanai. Pieņemti 6
lēmumi par eksperta
sertifikāta piešķiršanu un
izsniegti 6 sertifikāti.

9.2.

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

31.12.

I.Timze

Pastāvīgi tiek uzturēts un
atjaunots sertificēto ekspertu
reģistrs. Izveidota sertificēto
ekspertu sniegto atzinumu
datu bāze.

10.1.

Aktualizēt mikroliegumu
datus un ievadīt atribūtu
datus

31.12.

K.Vilciņa

10.2.

Aktualizēt ģeoloģisko un
ģeomorfoloģisko dabas
pieminekļu ģeotelpiskos
datus

31.12.

K.Vilciņa

Saņemti 30 iesniegumi eksperta
sertifikāta piešķiršanai un
derīguma termiņa
pagarināšanai. Pieņemti 30
lēmumi: par eksperta sertifikāta
piešķiršanu - 15 lēmumi, par
derīguma termiņa pagarināšanu
- 15 lēmumi.

Saņemti 13 iesniegumi
eksperta sertifikāta
piešķiršanai un derīguma
termiņa pagarināšanai.
Pieņemti 17 lēmumi, tai
skaitā: 2 lēmumi par eksperta
sertifikāta piešķiršanu, 11
lēmumi par derīguma termiņa
pagarināšanu, 4 lēmumi par
sertifikāta piešķiršanu un
derīguma termiņa
pagarināšanu.
Izsniegti 17 sertifikāti par
tiesībām sniegt atzinumus
sugu un biotopu jomā.
Pieprasīta informācija no
profesionālajām biedrībām
par ekspertu darbu atskaites
periodā.
Pastāvīgi tiek uzturēts un
Pastāvīgi tiek uzturēts un
atjaunots sertificēto ekspertu
atjaunots sertificēto ekspertu
reģistrs, pievienojot informāciju reģistrs, pievienojot
par sertifikātu derīguma termiņa informāciju par sertifikātu
pagarināšanu un jaunu eksperta derīguma termiņa
sertifikātu izsniegšanu.
pagarināšanu un jaunu
eksperta sertifikātu
izsniegšanu.

Saņemti 9 iesniegumi eksperta
sertifikāta piešķiršanai un
derīguma termiņa
pagarināšanai.
Pieņemti 9 lēmumi, tai skaitā:
5 lēmumi par eksperta
sertifikāta piešķiršanu, 2
lēmumi par derīguma termiņa
pagarināšanu, 2 lēmumi par
sertifikāta piešķiršanu un
derīguma termiņa pagarināšanu.
Izsniegti 9 sertifikāti par
tiesībām sniegt atzinumus sugu
un biotopu jomā.
Saņemta vēstule no Latvijas
Botāniķu biedrības par tiesiskā
regulējuma uzlabošanu ekspertu
sertificēšanā un sniegta atbilde.

Ievadīti atribūtu dati par 8
jauniem mikroliegumiem un
aktualizēta informācija par 30
mikroliegumiem.

Ievadīta ģeotelpiskā un
atribūtu informācija par 6
jauniem mikroliegumiem.

10. Dabas datu pārvaldības sistēmas „Ozols” uzturēšana un datu administrēšana
Ievadīti atribūtu dati par 7
jauniem mikroliegumiem un
aktualizēta informācija par 9
mikroliegumiem.

Ievadīti atribūtu dati par 3
jauniem mikroliegumiem.
Aktualizēta datu publicēšana
reģistrēto lietotāju un
mobilajā vidē.
Sagatavoti ģeoloģisko un
Apsekoti 15 ģeoloģiskie un
Apsekoti 8 ģeoloģiskie un
ģeomorfoloģisko dabas
ģeomorfoloģiskie dabas
ģeomorfoloģiskie dabas
pieminekļu atribūtu dati (200 pieminekļi, robežu precizēšanai. pieminekļi robežu
No jauna iegūti un ievadīti
ieraksti), pievienošanai
precizēšanai. Dabā fiksēti 65
ģeoloģisko dabas objektu dati.
atribūtu dati par 3 dabas
DDPS.
pieminekļiem – dižakmeņiem. Aktualizēta datu publicēšana
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Pastāvīgi tiek uzturēts un
atjaunots sertificēto ekspertu
reģistrs, pievienojot informāciju
par sertifikātu derīguma termiņa
pagarināšanu un jaunu eksperta
sertifikātu izsniegšanu.

Veikta dabas pieminekļa
„Korkuļu sausgultne”
apsekošana, precizēta
teritorijas robeža un nokartēti
ES nozīmes aizsargājamie
biotopi.

10.3.

Aktualizēt aizsargājamo
koku ģeotelpiskos datus

31.12.

K.Vilciņa

10.4.

Aktualizēt
īpaši
aizsargājamo
sugu
atradņu
un
īpaši
aizsargājamo
biotopu
ģeotelpiskos datus

31.12.

K.Vilciņa

10.5.

Aktualizēt
ĪADT
ģeotelpiskos datus

31.12.

K.Vilciņa

10.6.

Aktualizēt biotopu
apsaimniekošanas
pasākumu klasifikatoru
Ievadīt informāciju par
veiktajiem,
notiekošajiem un
nepieciešamajiem dabas

28.02.

K.Vilciņa

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

10.7.

Apsekoti 3 ģeoloģiskie un
ģeomorfoloģiskie dabas
pieminekļi robežu
precizēšanai. Dabā fiksēti 70
ģeoloģisko dabas objektu dati.
Pārbaudīti un sakārtoti
Ievadīti atribūtu dati par 20
Apsekoti 2 jauni
Apsekoti 18 jauni aizsargājamie
atribūtu dati no Latvijas vides, jaunu aizsargājamu koku.
aizsargājamie koki un iegūti koki un iegūti to dati,
ģeoloģijas un meteoroloģijas Apsekots 21 jauns aizsargājams to dati, pievienošanai DDPS. pievienošanai DDPS.
centra saņemtajiem un citiem koks un iegūti to dati,
Aktualizēta datu publicēšana DDPS ievadīti dati par 51
aizsargājamo koku. Aktualizēta
aizsargājamo koku datiem
pievienošanai DDPS.
reģistrēto lietotāju un
datu publicēšana un ievadīšana
(5170 ieraksti), dati pievienoti
mobilajā vidē. Sniegta
reģistrēto lietotāju vidē.
DDPS.
konsultācija un informācija
par dižkoku atzīmēšanu
Naukšēnu muižas parkā.
Papildināta DDPS ar
Aktualizēti 1500 ieraksti īpaši Aktualizēti dati par 10 īpaši
Aktualizēta datu publicēšana un
aizsargājamo augu sugu
aizsargājamo sugu atradņu un
aizsargājamo sugu atradnēm. ievadīšana reģistrēto lietotāju
atradņu atribūtu datu
īpaši aizsargājamo biotopu
Aktualizēta datu publicēšana vidē.
ierakstiem no datubāzes „
ģeotelpiskajos datos.
reģistrēto lietotāju un
Ievadīti atribūtu dati par 7 īpaši mobilajā vidē.
Aizsargājamo augu sugu
aizsargājamo sugu atradnēm DP
atradnes”. Ievadīti
aizsargājamo biotopu atribūtu „Daugavas loki” un DP
dati (1200 ieraksti).
„Numernes valnis”.
Veikta Slīteres NP un DL
Veikta funkcionālo zonējumu
Aktualizēta datu publicēšana Veikta dabas lieguma „Zušu–
„Maņģenes meži” ārējo
pievienošana aizsargājamām
reģistrēto lietotāju un
Staiņu sēravoti” robežu un
robežu datu precizēšana.
jūras teritorijām. Precizēta ārējā mobilajā vidē.
funkcionālā zonējuma
Nosūtīta informācija VZD
robeža un funkcionālais
pievienošana DDPS un Ķemeru
atsevišķu Gaujas NP un
zonējums DL „Ventas ieleja”.
NP robežu un zonējuma
Rāznas NP ietilpstošo
Veikta ĪADT dabas tūrisma un
atjaunošana DDPS atbilstoši
nekustamo īpašumu
izziņas infrastruktūras datu
aktuālajiem normatīvajiem
apgrūtinājumu aktualizācijai. (15 000 vienības) digitālo
aktiem.
formātu konvertācija un datu
izvērtēšana.
Izveidoti 17 jauni
klasifikatori.
Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Ievadīti atribūtu dati par 80
ģeoloģiskajiem dabas
objektiem.

reģistrēto lietotāju un
mobilajā vidē.

Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Sadarbībā ar Valsts Augu
aizsardzības dienestu
aktualizēts jautājums par
informācijas apmaiņu
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DDPS pievienots Sosnovska
latvāņa slānis un tajā apkopoti
līdz šim Pārvaldē savāktie dati
par latvāņu izplatību ĪADT.

aizsardzības pasākumiem
ĪADT un mikroliegumos

10.8.

Ievadīt monitoringa un
pētījumu datus

31.12.

K.Vilciņa

Saņemtas Natura 2000
monitoringa atskaites par
2012.g., uzsākta to
sagatavošana pievienošanai
DDPS.

10.9.

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

31.12.

K.Vilciņa

Izveidota Gaujas NP mežu
apsaimniekošanas plāna
Dabas vērtību datubāze.

10.10.

Nodrošināt reģistrēto
lietotāju (Web un SDE),
ekspluatācijas un testa
vides uzturēšanu un
administrēšanu

31.12.

K.Vilciņa

DDPS reģistrēti 28 jauni
lietotāji. Veikta 199 lietotāju
uzturēšana DDPS. Uzstādīta
DDPS testa vide. Veikta
serveru uzturēšana. Veikta
DDPS atjauninājumu
uzstādīšana. Veikta LAD un
LIFE projekta „Eremita
Meadows” servisu

invazīvās sugas – Sosnovska
latvāņa – izplatības
konstatēšanai un
apsaimniekošanas pasākumu
plānošanai.
Veikta Natura 2000
Veikta Natura 2000 vietu
monitoringa datu klasificēšana monitoringa sugu datu
un pievienošana sistēmai, veikti apstrāde un DDPS pievienoti
2000 ieraksti.
1111 ieraksti. Veikta platās
airvaboles datubāzes datu
pievienošana, sistēmai
pievienoti 64 ieraksti.
Papildināta Gaujas NP mežu
Papildināta Gaujas NP mežu
apsaimniekošanas plāna Dabas apsaimniekošanas plāna dabas
vērtību datubāze.
vērtību datubāze.
Izveidotas 3629 pārskata un
darba kartes bioloģiski vērtīgo
zālāju un ES nozīmes zālāju
biotopu kartēšanai.
Sagatavots Latvijas sūnu
saraksts (latviski, latīniski,
akronīms) DDPS
klasifikatoram. Uzsākts darbs
pie Latvijas vaskulāro augu
floras taksonu saraksta
sagatavošanas un zālāju anketā
atsevišķu sadaļu (invazīvās
sugas, indikatorsugas,
raksturojošās sugas)
klasifikatoru sagatavošanas.
DDPS reģistrēti 13 jauni
DDPS reģistrēti 7 jauni
lietotāji. Veikta 210 lietotāju
lietotāji. Veikta 218 lietotāju
uzturēšana DDPS. Veikta datu uzturēšana DDPS. Veikta datu
bāzu uzturēšana. Veikta servisa bāzu uzturēšana. Veikta
servisa „Dabas dati”
„Dabas dati” modificēšana un
modificēšana un
pārpublicēšana. Veikta GPS
iekārtu testēšana un apmācības. pārpublicēšana.
Izstrātāta bioloģiski vērtīgo
Uzsākta bioloģiski vērtīgo
zālāju un ES nozīmes zālāju
zālāju un ES nozīmes zālāju
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Turpināta latvāņa invadēto
platību apsekošana un
precizēšana, lai plānotu to
ierobežošanas pasākumus.
Pārskata periodā darbība nav
veikta.

Uzsākta vadlīniju sagatavošana
aizsargājamo koku datu
iesniegšanai un datu slāņu
sagatavošanai dabas
aizsardzības plānu
izstrādātājiem.

DDPS reģistrēti 3 jauni lietotāji
un dzēsti 6 lietotāji. Veikta 215
lietotāju uzturēšana DDPS.
Reģistrēti 7 jauni SDE lietotāji.
Veikta datubāzu uzturēšana.
Veikta servisa „Dabas dati”
modificēšana sistēmas
veiktspējas celšanai un
pārpublicēšana.

10.11.

Veikt informācijas
sistēmas risku analīzi.
Nodrošināt informācijas
sistēmas drošības
pārvaldību

31.12.

K.Vilciņa

11.1.

Sagatavot 3 ziņojumus
Eiropas Komisijai par
Putnu direktīvas
un
Biotopu
direktīvas
pielikumos iekļauto sugu
un biotopu stāvokli un
īpaši aizsargājamo sugu
indivīdu iegūšanu

31.12.

K.Vilciņa

publicēšana DDPS reģistrēto
lietotāju daļā. Veikta servisa
„Dabas dati” modificēšana un
pārpublicēšana. Veikta GPS
iekārtu instalēšana un
testēšana. Veikta dublējošo
ierakstu apkopošana DDPS
dabas datu slāņos. Veikts
aizsargājamo augu sugu
atradņu datu eksports un
apstrāde. Uzsākta kadastri.lv
web servisa (SOAP) klienta
izstrāde.
Veikta regulāra rezerves
kopiju veidošana un
protokolēšana, rezerves
kopēšanas vadlīniju un
žurnāla izstrāde un datu
uzglabāšanas servera
konfigurēšana.

biotopu kartēšanas un
monitoringa anketas
elektroniskās versijas izstrāde.
Veikta DDPS WEB servera
tīkla kartes konfigurēšana un
pieslēgts papildus tīkla kabelis
(RJ-45).
Serveris „DAP-STORAGE”
pieslēgts pie UPS ar USB
kabeli un nokonfigurēts tā, lai
pie strāvas zuduma serveris
automātiski veic drošu
izslēgšanos.
Veikta informācijas sistēmas
drošības politikas izstrāde
(risku analīze un risku
pārvaldības plāns, informācijas
klasifikācija). Veikta regulāra
rezerves kopiju veidošana un
protokolēšana. Apmeklēts
„Informācijas aizsardzības
seminārs (INFOSEC)”.
Sniegtas konsultācijas DDPS
SSL sertifikāta iegādei
(eparaksts.lv).

biotopu kartēšanas un
monitoringa anketas
elektroniskās versijas (atrodas
testēšanas stadijā).
Izveidots tehniskās
infrakstrukūras slānis ar 6
klasifikatoriem.

Dalība ISACA Latvijas nodaļas
un CERT.LV rīkotajā IT
drošības konferencē „Mūsu
informācijas drošība - nākotnes
panākumu atslēga”.
Veikta reģistrēto lietotāju
pēdējās pieslēgšanās datu
sagatavošana pēc pieprasījuma.

Veikta regulāra rezerves
kopiju veidošana un
protokolēšana.

Veikta regulāra rezerves kopiju
veidošana un protokolēšana.
Veikta datu uzglabāšanas
servera operētājsistēmas
atjaunināšana un konfigurēšana.

Saņemta iepirkuma līgumā
iekļautā informācija ziņojuma
sagatavošanai atbilstoši
Biotopu direktīvas 17.pantam,
noformēta ziņošanas datu
kopa un vispārējais ziņojums,
kas iesniegti Reportnet
sistēmā, saņemot
apstiprinājumu par
saņemšanu. Noslēgts līgums
par putnu sugu datu
iesniegšanu ziņojuma
sagatavošanai saskaņā ar

Iesniegti ziņojuma
precizējumi un sugu un
biotopu stāvokļa
novērtējuma izmaiņu
pamatojums atbilstoši
Biotopu direktīvas
17.pantam (audit trail).
Turpinās darbs pie ziņojuma
sagatavošanas saskaņā ar
Putnu direktīvas 12.pantu,
saņemti interpretēti un
apstrādāti dati par
ziemojošajām putnu

Saņemta līgumā iekļautā
informācija ziņojuma
sagatavošanai atbilstoši Putnu
direktīvas 12.pantam.
Noformēta ziņošanas datu
kopa un vispārējais ziņojums,
kas iesniegts Reportnet
sistēmā.
Sagatavoti dati ziņojumam par
īpaši aizsargājamo sugu
indivīdu iegūšanu 2011. un
2012.gadā.

11. Sugu un biotopu stāvokļa novērtēšana
Sagatavota iepirkuma
dokumentācija monitoringa
datu apkopošanai un
interpretācijai Biotopu
direktīvas un Putnu
direktīvas ziņojumu
sagatavošanai. Uzsākta
Biotopu direktīvas ziņojuma
izstrāde. Dalība ekspertu
sanāksmē par Ziņojumu
sagatavošanas aktuālajiem
jautājumiem. Sniegti
priekšlikumi Prioritāro
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Koordinēt
dabas
ekosistēmu monitoringu
– vides monitoringa
programmas
sadaļu
“Bioloģiskā
daudzveidība”, tai skaitā:
11.2.1. Veikt monitoringa
programmas
aktualizēšanu, aprobāciju
un metodikas uzlabošanu

31.12.

K.Vilciņa

31.12.

K.Vilciņa

11.2.2. Ieviest Natura 2000 vietu
monitoringa programmas
vides
monitoringa
programmas
sadaļas
„Bioloģiskā
daudzveidība”
4
apakšprogrammās

31.12.

K.Vilciņa

11.2.3. Ieviest fona monitoringa
programmas
vides
monitoringa programmas
sadaļas
„Bioloģiskā
daudzveidība”
7
apakšprogrammās

31.12.

K.Vilciņa

11.2.

rīcību programmas (Priority
action framework)
projektam.

Putnu direktīvas 12.pantu,
saņemtas ligzdojošo putnu
sugu izplatības kartes.

populācijām datubāzes
formā.

Noorganizēta monitoringā
iesaistīto ekspertu sanāksme,
kurā izvērtēta iepriekšējo
gadu pieredze monitoringa
veikšanā. Precizētas
aktualizējamās monitoringa
programmas sadaļas un
metodikas.
Precizēts monitoringa
veikšanas un metodiku
aktualizācijas apjoms
apakšprogrammās.

Noorganizēta sanāksme ar
sugu un biotopu aizsardzības
jomā sertificētajiem
ekspertiem un speciālistiem
par monitoringa programmas
un metodiku aktualizēšanas
apjomu.

Veikts publiskais iepirkums
par Bioloģiskās
daudzveidības monitoringa
programmas aktualizāciju un
dabas aizsardzības institūciju
personāla apmācību,
sagatavots līgums.

Saņemta līgumā iekļautā
informācija monitoringa
programmas aktualizēšanai.
Veikta dabas aizsardzības
institūciju personāla
apmācība.

Veikti sagatavošanās darbi
monitoringa apakšprogrammu
ieviešanai.

Pabeigts saldūdens zivju
monitorings Natura 2000
vietās, saņemta līgumā
iekļautā informācija.
Sagatavoti putnu, zīdītāju,
abinieku un rāpuļu, zivju un
bezmugurkaulnieku
apakšprogrammu metodikas
aktualizējumi.

Precizēts monitoringa
veikšanas un metodiku
aktualizācijas apjoms
apakšprogrammās.

Veikti sagatavošanās darbi
monitoringa apakšprogrammu
ieviešanai.

Veikts dīķu naktssikspārņu
monitorings. Uzsākts
saldūdens zivju monitorings,
saņemta 1.etapa atskaite.
Ziņojuma sagatavošanas
procesā konstatēts, ka
pārējās monitoringa
apakšprogrammās
nepieciešami metodikas
uzlabojumi un programmu
ieviešana uzsākama tikai pēc
metodiku aktualizācijas un
aprobācijas.
Uzsākts saldūdens zivju
monitorings ezeros un upēs,
saņemta 1.etapa atskaite.
Uzsākts piekrastes biotopu
monitorings. Ziņojuma
sagatavošanas procesā
konstatēts, ka pārējās
monitoringa
apakšprogrammās
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Pabeigts saldūdens zivju
monitorings ezeros un upēs,
kā arī piekrastes biotopu
monitorings, saņemta līgumā
iekļautā informācija.
Sagatavoti sikspārņu, dienas
putnu, nakts putnu, nakts
putnu lauksaimniecības
zemēs, zivju ezeros un upēs,

nepieciešami metodikas
uzlabojumi un programmu
ieviešana uzsākama tikai pēc
metodiku aktualizācijas un
aprobācijas.

11.3.

Koordinēt
zinātnisko
pētījumu veikšanu ĪADT,
īpaši aizsargājamo sugu
un īpaši aizsargājamo
biotopu jomā

31.12.

K.Vilciņa

11.4.

Aktualizēt informāciju
par sugām un biotopiem
„Natura 2000 datu bāzē”
un ĪADT datu bāzē
Eiropas Vides aģentūrā

31.12.

K.Vilciņa

11.5.

Veikt sugu un biotopu
inventarizāciju, sagatavot
ekspertu
atzinumus
mikroliegumu veidošanai
un ekspertu viedokļus

31.12.

K.Vilciņa

Veikta putnu un sikspārņu
monitoringa programmas
izvērtēšana Tārgales vēja
ģeneratoru parkam.
Pētnieciskiem nolūkiem
izsniegta informācija no
DDPS par Gundegu dzimtas
(Ranunculaceae) atradnēm.
Izsniegta atļauja par
zinātnisko pētījumu veikšanu
DL „Ummis”. Sagatavots
Pārvaldes 2013.g. pasūtīto
pētījumu apkopojums.

Sagatavoti nosacījumi LU
maģistrantei pētījumu veikšanai
ģeoloģiskajos dabas
pieminekļos ZBR teritorijā.
Dalība konferencē „Dry
grasslands of KoelerioCorynerophoretea of central
and eastern Poland”:
Conservation of dry grassland
and grey dune habitats of EU
importance in Latvia. Book of
abstracts 10th European dry
grassland meeting, 24.–31.05.,
Polijā.
ĪADT datubāze aktualizēta
Uzsākta pamatinformācijas
atbilstoši jaunākajai
aktualizēšana „Natura 2000
informācijai un saglabāta
datu bāzē”, sagatavots darba
Eiropas Vides aģentūras
uzdevums un veikts iepirkums
interneta vietnē sadaļā
par sugu un biotopu
http://cdr.eionet.europa.eu/lv informācijas aktualizēšanu.
Aktualizēta informācija
/eea/cdda1/envupkwxq.
Savākti nepieciešamie dati
HELCOM BSPA datubāzē.
un sākta „Natura 2000 datu
bāzes” atjaunošana.
Aktualizēta HELCOM
BSPA datubāze.
Sagatavoti 3 atzinumi par
Sagatavots 1 eksperta
ceļa rekonstrukciju DP
atzinums par dabas takas
„Ogres Zilie kalni”, par
izveidi DL „Aklais purvs”.
mežsaimniecisko darbību
Sagatavoti 3 atzinumi par
Natura 2000 teritorijā
plānoto darbību ietekmi uz
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Sniegti ieteikumi bakalaura
darba izstrādei ģeoloģijā –
pētījums par smilšakmeņu
atsegumiem ZBR teritorijā.
Veikts zinātniskais
monitorings Teiču DR ES
zālāju biotopos: 8 zālājos 67
parauglaukumi (5x5m).
Uzsākta datubāzes
pilnveidošana un datu ievade.

abinieku apakšprogrammu
metodikas aktualizējumi.
Sagatavoti priekšlikumi
piekrastes monitoringa
iekļaušanai biotopu un augu
monitoringā un jaunu metožu
pielietojumam biotopu
monitoringā.
Veikta Teiču DR Teiču purva
monitoringa 2013.gada datu
ievadīšana datubāzē.

Atbilstoši jaunākajai
zinātniskajai informācijai un
Biotopu direktīvas ziņojuma
rezultātiem atjaunota
„Natura 2000 datu bāze” par
visām Latvijas Natura 2000
teritorijām un iesniegta
Eiropas Vides Aģentūrai
http://cdr.eionet.europa.eu/lv
/eu/n2000/envukvniw.

Veikta Natura 2000 datu bāzes
papildināšana ar DL „ZušuStaiņu sēravoti” un atjaunotā
datubāze iesniegta Eiropas
Vides Aģentūrai (EVA)
http://cdr.eionet.europa.eu/lv/e
u/n2000/envunynfa.
Veikti sagatavošanās darbi
ĪADT datu bāzes
aktualizācijai.

Sagatavots viedoklis par
vēja elektrostaciju iespējamo
ietekmi uz vidi Liepājas
administratīvajai tiesai.
Nodrošināta dalība

Sniegts viedoklis par
Ungurpurva turpmāko
apsaimniekošanu, izvērtējot
sugu un biotopu aizsardzības
jomas sertificēto ekspertu

administratīvo
aktu,
atzinumu izdošanai, kā
arī izvērtēt sugu un
biotopu
aizsardzības
jomas
sertificēto
ekspertu atzinumus

11.6.

Veikt apsaimniekošanas
pasākumu ietekmi uz
sugām un biotopiem
ĪADT novērtējumu

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

12.1.

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

31.12.

G.Strode
I.Vilne*

„Bērzoles riests”, par izlases
ciršu pieļaujamību AAA
„Ziemeļgauja”. Sagatavota
vēstule LU par atbildēm uz
Eiropas Komisijas
precizējošiem jautājumiem
par LIFE projekta
pieteikumu par purvu un
avoksnāju biotopiem.
Sagatavota deklarācija par
gaisa satiksmes sakaru
iekārtu nomaiņas potenciālo
ietekmi uz Natura2000
teritorijām.
Pārskata periodā darbība nav
veikta.

ĪADT. Sagatavoti 2 viedokļi
par ūdensnoteku
rekonstrukcijas iespējamo
ietekmi. Sagatavots 1 eksperta
viedoklis par purvaino mežu
atjaunošanas iespējām Gaujas
NP.

Salacgrīvas novada darba
grupā par ģeoloģiskā dabas
pieminekļa Svētupes Lībiešu
upuralas apsaimniekošanas
jautājumiem.

atzinumus. Sagatavoti 2
eksperta atzinumi par
nelikumīgi iegūtajām brūnā lāča
ādām. Apkopota informācija
par sumbriem Latvijā.
Sagatavoti 3 atzinumi par dabas
pieminekļiem „Ventas rumba”
un „Rīteru sausgultne un karsta
kritenes”, kā arī par dolomīta
ieguvi pie DL „Lielie Kangari”.

Veikta melno stārķu mazuļu
uzskaite un jūras ērgļu
ligzdošanas sekmju uzskaite
78 mikroliegumos. Veiktas
dienas purva tauriņu uzskaites
3 parauglaukumos Teiču DR.

Veiktas pārnadžu (stirnu,
staltbriežu, aļņu) vasaras
apkodumu uzskaites Teiču
DR 10 parauglaukumos un
Krustkalnu DR 8
parauglaukumos. Veiktas
caurceļojošo putnu uzskaites
Teiču un Pelečāres purvu
kompleksā, uzskaitītas 8000
dzērves.

Veikts Kastīres aizsprosta
radītā ūdens līmeņa svārstību
ietekmes izvērtējums uz DL
”Jašas un Bicānu ezers”
platlapju mežu biotopiem.

Veikti sagatavošanās darbi un
noorganizēta
projekta
partneru noslēguma sanāksme
Ķemeru NP. Noorganizēts
pieredzes apmaiņas brauciens
uz Abruzzo NP Itālijā.

Uzņemtas 2 brīvprātīgā darba
ekspertes no Itālijas un
brīvprātīgā darba eksperts no
Islandes. Abu vizīšu laikā
veikta dažādu brīvprātīgā darba
iespēju izmēģināšana un
vērtēšana dabā (maršrutu
marķēšana, biotopu kopšana,
u.c.), noorganizēta tikšanās par
brīvprātīgā darba ieviešanu
Pārvaldes darbā, kā arī,
izmantojot ārvalstu pieredzi un
praktiskos ieteikumus, uzsākta
projekta pieteikuma gatavošana

12. Projektu īstenošana

Dalība 2 projekta partneru
Skype sanāksmēs. Dalība
pētījumā par brīvprātīgā darba
ietekmi Eiropas ĪADT,
brīvprātīgā darba kvalitātes
vadlīniju izvērtēšana. Uzsākta
Latvijā paredzētās projekta
partneru noslēguma tikšanās
organizēšana. Nodrošināta 2
Pārvaldes darbinieku dalība
brīvprātīgā darba
koordinatoru apmācību
seminārā.

Veikti sagatavošanās darbi
projekta partneru sanāksmei.
Sanāksme no jūnija pārcelta uz
septembri.
Noorganizēta pieredzes
apmaiņa uz Vāciju Elbas
biosfēras rezervātu par projekta
dokumentu gatavošanu un
iesniegšanu.
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12.2.

Īstenot ERAF projektu
„Gaujas nacionālā parka
tūrisma klāstera attīstība”

31.12.

R. Auziņš

12.3.

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

31.12.

G.Strode
I.Vilne*

LVAF par brīvprātīgā darba
attīstīšanas iespējām Latvijas
ĪADT. Sagatavota projekta gala
atskaite.
Regulāra dalība projekta
Regulāra dalība projekta
Regulāra dalība projekta
Turpināts darbs pie elektroniskā
vadības grupas sanāksmēs un vadības grupas sanāksmēs.
vadības grupas sanāksmēs.
pakalpojuma SKI Vidzeme un
kopsapulcēs. Sniegta
Pabeigta mārketinga stratēģija, Izskatītas taku tīklojuma
vienota interneta medija informācija par Gaujas NP 40 turpinās darbs pie Stila
kartes un sniegts viedoklis.
EnterGauja
gadu dibināšanas jubilejas
grāmatas, veikti visi
Notiek darbs pie interneta TV, www.entergauja.com izstrādes.
nepieciešamie apsekojumi dabā, SKI Vidzeme un interneta
pasākumiem. Sagatavots
Noorganizētas taku tīklojuma
noslēgts līgums par jauna
informatīvais materiāls par
vietnes EnterGAuja izstrādes. grupas sanāksmes. Noslēgts
Gaujas NP tūrisma iespējām. elektroniskā pakalpojuma
līgums par tūrisma monitoringa
Izstrādāts Gaujas NP tūrisma izstrādi - SKI Vidzeme,
sistēmas izstrādi.
noslēgts līgums par interneta
zīmols “Enter Gauja”.
vietnes EnterGauja tehniskās
specifikācijas izstrādi,
sadarbībā ar Ashley Colburn
Production veikta filmas
uzņemšana Gaujas NP.
EUROPARC Federācijas valde
iepazīstināta ar Kāstera
projektu.
Pieņemts darbā projekta
Pieņemts darbā projekta
Iesniegts 1.projekta pārskats Noslēgti 4 līgumi un veikti
personāls 85% apmērā.
personāls 90% apmērā.
un no EK saņemts pozitīvs
zālāju un purvu biotopu
Izveidota projekta
Noorganizēta projekta
atzinums par projekta
eksperimentālā
uzraudzības grupa. Izveidota uzraudzības grupas 1.sanāksme. ieviešanas gaitu. Izvēlētas un apsaimniekošana Gaujas NP,
projekta sadaļa Pārvaldes
Izveidota projekta interneta
ierīkotas biotopu
Slīteres NP un AAA
interneta vietnē.
vietne: http://natapsaimniekošanas 11 testa
„Augšdaugava”. Saņemta
Noorganizēts projekta
programme.daba.gov.lv.
vietas (C1-C5), veikts biotopu atskaite par zālāju biotopa
ievadseminārs (E1) un 5
Noorganizēti 4 reģionāla
sakotnējā stāvokļa
apsaimniekošanu DL „Ances
biotopu grupu ( saldūdeņi,
mēroga semināri. Noorganizēti monitorings, veikti upju
purvi un meži”. Noslēgti 2
piekrastes biotopi, meži,
2 apmācību treniņi darbam ar
biotopu apsaimniekošanas
līgumi un uzsākts piekrastes
pļavas) ekspertu semināri
GPS uztvērējiem un 1 meža
pasākumi (AP) 2 vietās.
kāpu biotopu stāvokļa
(E4). Veikta projekta
biotopu grupas sanāksme.
Notikuši 3 pieredzes
novērtējums, metodes izstrāde,
uzraudzība. Konsultācijas
Sagatavots un Eiropas Komisijā apmaiņas braucieni uz
parauglaukumu ierīkošana (F2) ar citiem projektiem.
iesniegts 1.projekta progresa
Igauniju, Austriju, Somiju.
saņemtas 2 atskaites. Saņemtas
Īstenoti autotransporta nomas, ziņojums. Apkopota
Noorganizētas 2 biotopu
2 atskaites līgumiem par purvu
datortehnikas, ARC ĢIS
informācija par biotopu
darba grupu sanāksmes (C4, un mežu biotopu
licenču iepirkumi. Veikta
apsaimniekošanas pasākumiem C5). Apsekotas ~95 Natura
apsaimniekošanas pieredzi
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12.4.

Īstenot Kohēzijas fonda
projekta „Antropogēno
slodzi samazinošās un
informatīvās
infrastruktūras
izveide
Natura 2000 teritorijās” I
un II kārtu

31.12.

V.Seilis

biotopu apsaimniekošanas
vadlīniju (C1-C6) plānošana
un uzsākta to izstrāde. Daļēji
īstenotas A1 un A2 rīcības ĪADT veikto biotehnisko
pasākumu apkopošana un
ietekmju izvērtējums galveno biotopu grupu
eksperti aktualizējuši
apsaimniekošanas pasākumu
klasifikatorus DDPS.
Sagatavota Apsaimniekošanas
programmas stratēģiskā daļa
(C7), „Priority Action
Framework 2014.- 2020”, kas
ir LIFE projekta nacionālas
nozīmes rezultāti ar ilgtermiņa
ietekmi uz dabas aizsardzību
Latvijā.
Projekta I kārtas ietvaros
turpināti uzsāktie
būvniecības darbi
Ziemeļkurzemē,
Dienvidkurzemē,
Ziemeļlatgalē,
Dienvidlatgalē, Pierīgā un
Ziemeļvidzemē (izvietotas
robežzīmes - 30 gab.).
Noslēgts līgums par
infrastruktūras izbūvi
Dienvidvidzemē.
Projekta II kārtas ietvaros
noslēgts līgums un uzsākti
darbi pie „Jaunu taku
maršrutu, būvprojekta
izstrāde un ar to saistītā
būvekspertīze”
projektēšanas.

sauszemes Natura 2000
teritorijās. Iegādāti GPS
uztvērēji. Noorganizēta
pieredzes apmaiņa par sauso
zālāju apsaimniekošanu Polijā.

2000 teritorijas biotopu AP
novērtēšanai. Darbā pieņemts
alu/atsegumu biotopu darba
grupas vadītājs (C6). Sekmīgi
realizētas 2 iepirkuma
procedūras un noslēgti 5
līgumi par biotopu AP.
Iegādāti 2 auto. Notiek
regulārs projekta vadības
darbs (F1).

boreālajā reģionā. Noorganizēti
2 paplašināti darba grupu
semināri: 5.12. purvu biotopu
grupā (38 dalībnieki) un 13.12.
zālāju biotopu grupā (63
dalībnieki). Sagatavota
vadlīniju un programmas
struktūra, kas prezentēta plašai
dažādu nozaru pārstāvniecībai
minētajos semināros, kur darba
grupu diskusijās iegūtās atziņas
un ieteikumi tiks iestrādāti gala
dokumentā. Saskaņojot ar EK,
pabeigtas kapitālās iegādes.
Regulāri tiek atjaunota
informācija Nat-programme
interneta vietnē.

Pabeigti un nodoti būvobjekti
Ziemeļvidzemē - DL
„Vidzemes akmeņainā
jūrmala”, DL „Vitrupes
ieleja”, DL „Dēliņkalns”, DL
„Korneti-Peļļi”, DL „Sedas
purvs”, DL „Randu pļavas”,
DL „Rūjas paliena”, DL
„Zilaiskalns”, DL
„Vidusburtnieks”.
Uztādītas robežzīmes - 116
gab., norādes zīmes - 1 gab.,
informācijas stendi – 25 gab.,
norobežojošās barjeras - 2
gab., atkritumu urnas - 18gab.,
ugunskuru vietas – 15 gab.,
tualetes - 3 gab., nojume -1
gab. Labiekārtotas atpūtas
vietas - 27 gab. Izbūvētas
kāpnes - 27 m, laipas – 30 m,

Projekta I kārtas ietvaros
pabeigti darbi un pieņemta
ekspluatācijā
Dienvidkurzemē, Pierīgā,
Ziemeļvidemē,
Dienvidlatgalē,
Ziemeļlatgalē un
Ziemeļkurzemē izbūvētā
dabas tūrisma infrastruktūra.
Turpināti būvdarbi
Dienvidvidzemē.
Projekta II kārtas ietvaros
Pārvaldei iesniegts
izskatīšanai dabas tūrisma
infrastruktūras projekta un
būvprojekta darba variants,
kā arī skatu torņa AAA
„Vestiena” Gaiziņkalna
torņa skiču projekts.

Projekta I kārtas ietvaros
notikusi vienpusēja atkāpšanās
no līguma „Dabas tūrisma
infrastruktūras izbūve
Dienvidvidzemē”.
Projekta II kārtas ietvaros
Pārvaldei iesniegts projekts
„Jaunu taku maršrutu,
būvprojekta izstrāde un ar to
saistītā būvekspertīze”. No
projekta izslēgts skatu tornis
AAA „Vestiena”.
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12.5.

Īstenot
Eiropas
Komisijas vides finanšu
programmas
LIFE+
projektu
„Ķemeru
nacionālā
parka
hidroloģiskā
režīma
atjaunošana”

31.12.

A.Širovs

Pabeigti ES nozīmes biotopu
izpētes kamerālie darbi,
sagatavots pārskats (Latvijas
Dabas fonds, A.1). Veikts
darbs pie hidroloģiskā režīma
atjaunošanas programmu
sagatavošanas (Vides
risinājumu institūts, A.2).
Veikta projekta un pieguļošo
teritoriju iemērīšana (Engures
un Tukuma novados) (A.3).
Noslēgti zemes iegādes līgumi
par īpašumiem „Meža
Krones” un „Ķemeru
nacionālais parks H”,
izsludināti MK rīkojumi par
zemes iegādi uz VARAM
vārda; sagatavots līguma
projekts un notikušas pārrunas
par zemes īpašuma
„Jaunbriģi” daļas iegādi (B.1).
Pilnveidota projekta interneta
vietne, ievietotas 8 (LAT) un
10 (ENG) aktuālās ziņas, 1
(LAT) un 4 (ENG)
fotogalerijas (D.1).
Sagatavots noslēguma
pārskats LVAF par 2012.g.,
notikusi ārējās uzraudzības
grupas monitora vizīte un
projekta partneru sanāksme,
sagatavotas projekta avīzes
par 2012.g., sagatavots
projekta publicitātes pārskats,
veikta projekta norises
koordinēšana un plānošana
(E.1).

stāvlaukumi - 2 gab., skatu
torņi - 2 gab.
Veikta projekta aktivitāšu A.2,
A.3, B.1, D.1, D.4, E.1, E.3 un
E.6
pārraudzība
un
koordinēšana.
Izsludināts
iepirkums un noslēgts līgums
par
hidroģeoloģisko
modelēšanu. Turpināts darbs
pie
3
mitrāju
teritoriju
hidroloģiskā
režīma
atjaunošanas
programmu
izstrādes. Sadarbības ar vietējo
sabiedrību
veicināšanai,
noorganizēta talka Smārdes
meža
takas
sakopšanai,
ekskursija Smārdes pamatskolas
skolēniem
uz
atjaunotiem
mitrājiem Ķemeru NP. Noslēgts
līgums par daļas no zemes
īpašuma „Jaunbriģi” iegādi (6,1
ha). Iniciēta MK rīkojuma
virzīšana par zemes vienību
„Meža Krones” un „Ķemeru
nacionālais parks H” iegādi
valsts īpašumā, MK rīkojumu
pieņēmis. Pārvaldes interneta
vietnē ievietotas 5 ziņas.
Noorganizēta
pieredzes
apmaiņa uz Vācijas un Beļģijas
mitrāju atjaunošanas vietām, tā
laikā apmeklētas 7 teritorijas augsto purvu un upju palieņu
atjaunošanas vietas.
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Notikusi projekta norises
vispārēja
plānošana
un
vadīšana, projekta aktivitāšu
A.2, A.3, B.1, D.1, D.4, E.1
un E.6 pārraudzība un
koordinēšana. Turpināts darbs
pie 3 mitrāju teritoriju
hidroloģiskā
režīma
programmu
atjaunošanas
izstrādes.
Sadarbības
ar
vietējo
sabiedrību
veicināšanai, noorganizēti 2
ekskursijas uz atjaunotiem
mitrājiem
Ķemeru
NP
Zemgales vidusskolas un
Smārdes
pamatskolas
skolēniem.
Notikušas
pārrunas un sarakste ar
Tukuma un Engures novadu
pašvaldībām, notikusi dalība
Engures novada attīstības
plānošanas sanāksmē. Veikta
projekta ietvaros atpērkamā
zemesgabala atdalīšana no
īpašuma „Jaunbriģi”. Iesākta
projekta ietvaros nopirkto
īpašumu „Meža Krones” un
„Ķemeru nacionālais parks H”
apgrūtinājumu
plānu
atjaunošana.
Projekta
interneta vietnē ievietotas 2
ziņas. Uzsākts darbs pie
progresa ziņojuma LIFE+
programmai.

Notikusi projekta norises
vispārēja plānošana un
vadīšana, projekta aktivitāšu
A.2, A.3, B.1, D.1, D.4, E.1 un
E.6 pārraudzība un
koordinēšana. Turpinājies darbs
pie 3 mitrāju teritoriju
hidroloģiskā režīma
atjaunošanas programmu
izstrādes. Sagatavots un nosūtīts
projekta progresa ziņojums
LIFE+ programmai. Atjaunoti
apgrūtinājuma plāni projekta
ietvaros nopirktajiem
īpašumiem „Meža Krones” un
„Ķemeru nacionālais parks H”.
Veikta iepirkuma procedūra
jauna hidroloģiskās ekspertīzes
pakalpojumu sniedzēja
piesaistīšanai. Sagatavotas 5
ziņas plašsaziņas līdzekļiem.

12.6.

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

31.12.

R.Auziņš

Projekts īstenots atbilstoši
plānotajam. Turpināts darbs
pie meža biotopu
inventarizācijas, attālās
izpētes datu apstrādes veikti precizējumi un
hiperspektrālo datu apstrāde
(kopējais apjoms ~1,5TB)
un īsfilmu sagatavošanas.
Projekta interneta vietne
papildināta ar aktualitātēm.
Noorganizēta projeta
vadības grupas sanāksme,
piedaloties projekta
partneriem. Noorganizēta
EK LIFE+ programmas
ārējās uzraudzības grupas
monitora vizīte. Uzsākts
darbs pie iepirkuma
sagatavošanas tehniskā
projekta izstrādei
hidroloģiskā režīma
atjaunošanas darbu
veikšanai purvainos mežos.
Uzsākts darbs pie biotopu
atjaunošanas un
apsaimniekošanas
programmu izstrādes turpinās datu ievākšana,
izveidota programmas
struktūra.

12.7.

Īstenot Igaunijas-Latvijas
pārrobežu
sadarbības
programmas
projektu
„Saskaņota
dabas

31.12.

R.Auziņš

Apkopoti inventarizācijas
rezultāti, izvēlētas vietas
biotopu apsaimniekošanai
(pļavu un upju biotopi).

Noorganizēta projekta vadības
grupas sanāksme, kuras laikā
izvēlētas konkrētas biotopu
atjaunošanas un
apsaimniekošanas vietas lapkoku praulgrauzim Ungurmuiža, boreālajiem
mežiem - Lenčupes dabas
lieguma zona, purvainajiem
mežiem - Gulbjusalas dabas
lieguma zona. Panākta
vienošanās par projekta
īstenošanu (lapkoku
praulgrauža Osmoderma
eremita dzīvotņu atjaunošana
un apsaimniekošana) SIA
„Ungurmuiža” zemes
īpašumā. SIA „Ungurmuiža”
zemes īpašumā uzmērīti koki
(1246 gab.), lai turpinātu
izstrādāt apsaimniekošanas
programmu un sāktu plānot
apsaimniekošanas aktivitātes.
Noorganizēta pieredzes
apmaiņa uz Zviedrijas
aizsargājamām dabas
teritorijām, lai gūtu pieredzi
par meža dedzināšanas
ietekmi uz sugu un biotopu
atjaunošanu, lapkoku
praulgrauža dzīvotņu
apsaimniekošanu. Pārvaldes
interneta vietnē ievietota ziņa
par pieredzes apmaiņu
Zviedrijā.
Pabeigts darbs pie
apsaimniekošanas plāna
sadaļām par medībām,
tūrismu, invazīvajām sugām.
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Noorganizēta projekta
vadības grupas sanāksme.
Uzsākts darbs pie projekta
vidusposma ziņojuma (Midterm report) sagatavošanas.
Pieņemts darbā
apsaimniekošanas pasākumu
koordinators. Turpinās darbs
pie lapkoku praulgrauža
Osmoderma eremita
dzīvotņu kartēšanās
Siguldas-Krimuldas
apkārtnē. Noorganizēts
pieredzes apmaiņas
brauciens uz Somijas
aizsargājamām dabas
teritorijām. Izsludinātas 2
iepirkumu procedūras: par
audita veikšanu un par
tehniskā projekta izstrādi
hidroloģiskā režīma
atjaunošanai Gulbjusalas
purvā.
Iepirkuma procedūras
rezultātā noslēgts līgums par
audita veikšanu.
Atjaunota un papildināta
projekta interneta vietne
atbilstoši jaunākajai
informācijai.

Sagatavota un iesniegta
projekta vidusposma atskaite
(Mid-term report) EK. Sniegta
atskaite iekšējai projekta
uzraudzības grupai, par
paveikto projektā.
Noorganizēta Projekta
uzraudzības grupas (Steeringgroup) sanāksme. Noslēgts
līgums par tehniskā projekta
izstrādi hidroloģiskā režīma
atjaunošanai purvainā meža
biotopā (91D0*) DL
„Gulbjusala”. Noorganizēta
sanāksme par tehniskā
projekta izstrādes niansēm.
Noritējis darbs pie lapkoku
praulgrauža Osmoderma
eremita dzīvotņu apsekošanas,
izcērtamo/atstājamo koku
atzīmēšanas. Projekta
interneta vietnē publicēta
aktuālā informācija par
aktivitātēm projektā. Interneta
vietnes angļu valodas sadaļai
pievienoti latviešu valodas
rakstu tulkojumi.

Noorganizēta vadības grupas Noorganizētas 2 vadības
sanāksme. Dalība praktiskajā grupas sanāksmes. Atjaunoti
seminārā Igaunijā (22.upju straujteču biotopi (Gaujā
23.08.). Noorganizēti 2
700m, Vecpalsā 2,2 km).

teritoriju
apsaimniekošana
Igaunijas un Latvijas
pierobežā”
(Zaļais
koridors)

12.8.

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

praktiskie semināri par
straujteču atjaunošanu un
parkveida ainavas veidošanu
(18.-19.07. un 16.-17.07.).
Dalība seminārā pārrobežu
apsaimniekošanas plāna
apspriešanai (ZBR NVO
foruma ietvaros 29.08.).
Noorganizēts seminārs
projekta inventarizācijas
rezultātu apspriešanai
(07.09.). Sadarbībā ar
projektu Igaunijas-Latvijas
pārrobežu programmas
projektu „Gauja/Koiva”
noorganizēts kopīgs projekta
noslēguma seminārs (27.09.).
Veikta upju straujteču
biotopu atjaunošana 2 km
garumā (Gaujā un Vecpalsā).
Uzņemta 1.līmeņa VRAA
projekta kontroles grupa
(30.08.). Uzsākts darbs pie
pļavu biotopu atjaunošanas
organizēšanas (apzinātas
vietas, uzsākti sagatavošanas
darbi).
Veikts 2.priekšmaksājums
Pabeigti būvniecības un
Noorganizēta 2 izveidoto
partneriem. Dalība projekta
remontdarbi 4 dabas izglītības dabas izglītības centru (DIC)
2.darba grupas un uzraudzības centros (DIC), kā arī veikti DIC atklāšana. Izgatavoti 3
grupas sanāksmē. Veikts
„Vecupītes” apkārtnes
lielizmēra maketi ar Ķemeru
darbs pie nebūtisku izmaiņu
labiekārtošanas darbi. Iegādāts NP, Gaujas NP un Rāznas NP
apzināšanas un sagatavošanas DIC telpu un apmācību
teritorijām. Noorganizēti
pasākumi: 4 mācību dienas un
iesniegšanai apvienotajā
aprīkojums. Izveidotas 2
1 bioloģiskās daudzveidības
sekretariātā - izmaiņas
izstādes DIC „Vecupītes” un
apstiprinātas. Tiek turpināti
„Meža māja”. Sagatavota filma diena par dabas tēmām.
Noorganizēts pieredzes
plānotie būvniecības un
par Ķemeru NP, kā arī 2
apmaiņas brauciens uz
remontdarbi. Pabeigta DIC
slaidrādes par Gaujas NP un
aprīkojuma iegāde. Turpināts ZBR. Noorganizēti 8 apmācību Krievijas DIC. Noorganizēta
Veikts izmantoto
inventarizācijas metožu
apkopojums. Sagatavota
menedžmenta plānam
informācija par teritorijas
aprakstu un pārrobežu
sadarbības piemēriem,
uzsākts darbs pie sadaļām
par medībām, tūrismu,
invazīvajām sugām.
Noorganizēta vadības grupas
sanāksme. Noorganizēts
medņa riesta vietas kopšanas
praktiskais seminārs š.g. 8.
un 9.01., veikti kopšanas
darbi 2 ha platībā.

31.12.

G.Strode
I.Vilne*
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Noorganizēta vadības grupas
sanāksme. Noorganizēti 4
semināri par sabiedrisko
monitoringu. Uzsākts darbs pie
bukleta sagatavošanas par
inventarizācijas rezultātiem.
Izvēlētas informatīvo stendu
uzstādīšanas vietas projekta
teritorijā. Noorganizēta
pieredzes apmaiņa uz
Francijas-Vācijas pārrobežu
biosfēras rezervātu.

Atjaunoti aizsargājami zālāju
biotopi AAA „Ziemeļgauja”
11,1 ha platībā un AAA
„Veclaicene” 6,9 ha platībā.
Lai aizsargātu no bebru
darbības, ar sietu aplikti 150
koki. Noorganizēti 8 semināri,
kuros dalībnieki iepazīstināti
ar aizsargājamo sugu un
biotopu inventarizācijas un
projekta rezultātiem, kā arī ar
pārrobežu apaimniekošanas
plānu. Publicēti 2 bukleti (par
inventarizācijas rezultātiem un
projekta rezultātiem,
500+1000 ex), izdota
monitoringa avīze latviešu un
angļu valodā (500+50 ex).
Uzstādīti 9 stendi ar
informāciju par biotopu
apsaimniekošanu un
aizsargājamām sugām un
biotopiem (5 stendi AAA
„Veclaicene, 4 stendi AAA
„Ziemeļgauja”). Noorganizēti
3 praktiskie semināri.
Sagatavota projekta 2. un
3.perioda progresa atskaite un
koordinēta visu partneru
konsolidētās atskaites
iesniegšana Apvienotajam
tehniskajam sekretariātam
(ATS). Sagatavotas projekta
budžeta izmaiņas un iesniegtas
ATS. Atklāti 2 DIC –
„Vecupītes” un „Rāzna”.
Izveidota 1 interaktīva izstāde.
Noorganizētas 4 mācību dienas

12.9.

12.10.

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

31.12.

A.Zeize

31.12.

A.Zeize

darbs pie apmācību
programmu veidošanas.
Nodrošināta dalība izstādē
„Skola”, novadītas 6
nodarbības par piekrasti,
dižkokiem, ūdens
piesārņojumu un nozīmi,
Ķemeru NP tūrisma forumā
veikta iepazīstināšana ar
projekta aktivitātēm, notiek
izstādes-ekspozīcijas
plānošana. Veikta projekta
aktivitātes „Study day” jeb
apmācību programmu
testēšanas 1.pasākuma
īstenošana. Veikta filmas par
Ķemeru NP veidošanas darba
grupas sanāksmes
organizēšana, filmas satura
koncepcijas papildināšana,
filmēšanas organizēšana.
Sagatavota informācija par
projektu un projekta
sadarbības partneriem
Pārvaldes interneta vietnē
angļu valodā, sagatavotas 4
preses relīzes par projekta
aktivitātēm.
Sakarā ar Baltkrievijas puses
partnera maiņu, projekts ir
pārapstiprināts Programmas
vadošajā iestādē, tiek
turpināts projekta reģistrācijas
process Baltkrievijā.

semināri un 3 bioloģiskās
projekta darba grupas
daudzveidības dienas. Veikti
sanāksme.
tulkošanas darbi, ievietota
informācija Pārvaldes interneta
vietnē latviešu, angļu un krievu
valodās. Dalība Programmas
sekretariāta rīkotajos
pasākumos un partneru
sanāksmē. Noorganizēta
pieredzes apmaiņa par
informācijas centriem un dabas
izglītības iespējām Latvijā.

Turpinās projekta reģistrācijas
process Baltkrievijā.

Turpinās projekta reģistrācijas Sakarā ar Baltkrievijas
process Baltkrievijā.
partnera maiņu, projekts ir
pārapstiprināts Programmas
vadošajā iestādē. Turpinās
projekta reģistrācijas process
Baltkrievijā.

Ar programmas Apvienotās

Noslēgusies Granta līguma

Uzsākta projekta realizācija,

35

un 2 semināri. Sagatavoti un
nodrukāti bukleti par 4 DIC un
to piedāvājumu. Veikti
tulkošanas darbi, ievietota
informācija Pārvaldes interneta
vietnē latviešu un angļu
valodās. Sniegts atbalsts
partneriem sadarbībā ar
projekta koordinatoru.

Noorganizēta pirmā projekta

monitoringa komitejas
parakstīšana.
lēmumu projektam ir piešķirts
programmas finansējums.
Granta līguma noslēgšanai ir
nepieciešams Baltkrievijas
Ministru kabineta
apstiprinājums, projekts
iesniegts pēdējā projekta
reģistrācijas instancē Baltkrievijas Ministru
kabinetā. Ir veikts auditora
iepirkums, kas ir nosacījums
priekšfinansējuma
saņemšanai.

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

12.11.

Īstenot
Pārvaldes
partnerības
saistības
Eiropas Komisijas vides
finanšu
programmas
LIFE+
projektā
„MARMONI”
“Inovatīvas pieejas jūras
bioloģiskās
daudzveidības
monitoringam un Baltijas
jūras
dabas
vērtību
aizsardzības
statusa
novērtējums“

31. 12.

G.Strode
I.Vilne*

Veikts informēšanas darbs, lai
iesaistītu UNESCO „Baltijas
jūras projekta” sadarbības
tīklā ietilpstošo Latvijas skolu
skolēnus plānotajos semināros
par sabiedrisko monitoringu.
Dalība 6.partneru sanāksmē.

Noorganizēts 1 seminārs
UNESCO tīkla skolām par
sabiedrisko monitoringu.
Noorganizētas Pārvaldes valsts
vides inspektoru apmācības
piekrastes biotopu, floras un
faunas atpazīšanā.

12.12.

Īstenot
Pārvaldes
partnerības
saistības
Eiropas Komisijas vides
finanšu
programmas
LIFE+
projektā
„Fenoskandijas
parkveida pļavu (6530*)
un divu prioritāru vaboļu
sugu apsaimniekošana:

31. 12.

G.Strode
I.Vilne*

Veikts darbs pie izstāžu
materiālu izstrādes, notikušas
sarunas par partneru
pienākumu sadalījumu
projektā.

Izsludināts iepirkums par
stacionārās izstādes veidošanu
Slīterē, noslēgts līgums ar
izstādes veidotāju.
Noorganizēts skolēnu radošo
darbu konkurss, apkopoti
uzvarētāji. Izsludināts
iepirkums par skolēnu
kampaņas praktisko aktivitāšu
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izviedota projekta vadības
grupa, noslēgts līgums ar
projekta auditoru, atvērts
projekta konts, sagatavoti un
iesniegti projekta grozījumi.
Sagatavota informācija par
projektu un tā partneriem
Pārvaldes interneta vietnei.
Izstrādāts projekta logotips un
projekta inyerneta vietne.
Izgatavotas projekta
informācijas plāksnes.
Īstenotas iepirkuma
procedūras autotransporta
nomai un GPS uztvērēju
iegādei.
Noorganizēts 2 dienu
apmācību seminārs vides
inspektoriem par jūras
monitoringa metodēm un
sabiedrisko monitoringu.
Veikta esošo LR plānošanas
dokumentu analīze jūras
bioloģiskās daudzveidības
kontekstā, analizējot
iespējamās ietekmes nākotnē.

partneru tikšanās Baltkrievijā.
Izgatavoti baneri projekta
publicitātes nodrošināšanai.
Veikta iepirkumu procedūra un
iegādātas GPS iekārtas. Veiktas
biroja un datortehnikas iegādes
projekta administrēšanas
vajadzībām.

Dalība projekta 7.partneru
sanāksmē. Veikta politikas
dokumentu ar ietekmi uz jūras
bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu analīze (aktivitāte
A6). Noorganizēts praktiskais
seminārs Pārvaldes vides
inspektoriem par izskaloto aļģu
monitoringa metodēm
(aktivitāte D2). Sākts darbs pie
projekta mērķa sugu ziņošanas
formas pilnveidošanas
interneta vietnē dabasdati.lv
(aktivitāte D2).
Norisinās stacionārās izstādes Noslēgusies aktivitāte D7 izgatavošana Slīteres NP. No skolnieku kampaņa, saņemta
nolīgtā pakalpojuma
gala atskaite. Noslēgusies
sniedzēja saņemta metodika
aktivitāte D6 - mobilās un
pasākumu organizēšanai
stacionārās izstādes, š.g.
skolēniem parkveida pļavās. decembrī noorganizēts
Noorganizēts apmācību
atklāšanas pasākums.
seminārs vides inspektoriem Izgatavoti un uzstādīti 3
par šo metodiku un
informācijas stendi aktivitātē

plānošana,
sabiedrības
iesaistīšana, inovācija”

12.13.

12.14.

Īstenot
Pārvaldes
partnerības
saistības
Eiropas Komisijas vides
finanšu
programmas
LIFE+ projektā „Retu
rāpuļu
un
abinieku
aizsardzība Latvijā”
Īstenot
Pārvaldes
partnerības
saistības
Latvijas-Lietuvas
pārrobežu
sadarbības
programmas
projektā
„Īpaši
aizsargājamo
dabas teritoriju Zemgalē
un
Ziemeļlietuvā
apsaimniekošanas
uzlabošana,
radot
ilgtspējīgu pamatu dabas
teritoriju
saudzīgai
izmantošanai un dabas
vērtību saglabāšanai”

vadīšanu, noslēgts līgums ar
aktivitāšu veidotāju.

31. 12.

G.Strode
I.Vilne*

Pabeigta iepirkuma procedūru Izsludināts iepirkums par
par 3 brošūru maketēšanu,
brošūru sagatavošanu, noslēgts
rediģēšanu un iespiešanu.
līgums.
Noslēgts līgums ar
pakalpojuma sniedzēju.

31.12.

G.Strode
I.Vilne*

Izveidota darba grupa dabas
aizsardzības plāna DP
„Daugavas ieleja”
integrēšanas Aizkraukles
novada teritorijas plānojumā
uzsākšanai, notikusi pirmā
sanāksme. Noorganizēti 2
semināri - par dabas
aizsardzības plānu izstrādes
procedūru un par iespējām
savietot dabas aizsardzības
plānu un teritorijas plānojumu
izstrādes procedūras, kā arī
par ĪADT individuālajiem
noteikumiem un to
integrēšanas iespējām
pašvaldību apbūves
noteikumos. Novadīti 10

Noorganizēti 6 semināri par
sabiedrisko monitoringu
vietējiem iedzīvotājiem.
Izgatavotas 4 veidu spēles, lai
labāk izprastu un apgūtu
informāciju par ĪADT un dabas
vērtībām. Noorganizēts
seminārs „Telpiskās plānošanas
sistēmas attīstība Latvijā,
integrējot tajā dabas
aizsardzības plānošanu”.
Sagatavota un iesniegta atskaite
par projekta 2.periodā paveikto.
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pasākumu specifiku.
Noorganizēts apmācību
seminārs dabaszinību
skolotājiem un vides
inspektoriem par parkveida
pļavām. Izsludināta un
noslēgusies cenu aptauja par
informācijas stendu
izgatavošanu, notiek līguma
slēgšanas process. Izgatavoti
informatīvie materiāli
izstādēm Gaujas NP un
Rāznas NP, kā arī mobilajām
izstādēm.
Veikta 3 brošūru (divās daļās)
dizaina izstrāde, maketēšana
un drukāšana.

D3. Noslēgusies aktivitāte D5
– vides inspektoru apmācības,
noorganizētas apmācības par
parkveida pļavām un bīstamo
koku novērtēšanu.

Noorganizēti 5 semināri par
sabiedrisko monitoringu
vietējiem iedzīvotājiem.
Noorganizēts pieredzes
apmaiņas brauciens uz
Lietuvu par dabas
aizsardzības plānošanu un tās
integrēšanu teritorijas
plānošanā. Sadarbībā ar dabas
aizsardzības plāna izstrādātāju
noorganizēta dabas
aizsardzības plāna DP
„Daugavas ieleja” izstrādes
uzsākšanas sanāksme un
uzraudzības grupas sanāksme,
kā arī seminārs par ainavas
aizsardzības un plānošanas
jautājumiem.

Noorganizētas 2 darba grupu
sanāksmes, uzsākta vadlīniju
par dabas aizsardzības plānu
integrēšanu teritorijas
plānojumos darba uzdevuma
izstrāde, veiktas konsultācijas ar
plānošanas ekspertiem.
Sagatavota atskaite par projekta
3.periodā paveikto. Nodrošināta
dalība projekta uzraudzības
grupas un projekta partneru
sanāksmē Aizkrauklē,
sagatavojot prezentāciju par
projektā paveikto.
Saņemti sabiedriskā
monitoringa dabas novērošanas
protokoli.

Pārvaldes partnerības saistības
ir īstenotas.

12.15.

12.16.

Veikt
nepieciešamos
sagatavošanās
darbus
projekta „Latvijas īpaši
aizsargājamo
dabas
teritoriju
integrēšana
teritoriju
plānojumos”
uzsākšanai
Norvēģijas
finanšu
instrumenta
2009.-2014.gadam
līdzfinansētajā
programmā
LV07
„Kapacitātes stiprināšana
un
institucionālā
sadarbība ar Norvēģijas
publiskajām institūcijām,
vietējām un reģionālām
varas iestādēm”
Īstenot
apstiprinātos
LVAF projektus

31.03.

K. Vilciņa

31.12.

G.Strode
I.Vilne*

semināri par vērojumiem
dabā.
Gatavots projekta pieteikums,
partnerības līgumu paraugi un
projekta tāme. Notikušas
sanāksmes ar programmas
operatoru un VARAM
Telpiskās plānošanas
departamenta pārstāvju
piedalīšanos. Sniegti
priekšlikumi Ministru
kabineta noteikumu projektam
par programmas ieviešanu.
Sagatavota projekta
pieteikuma sākotnējā versija.

Uzsākta 2 apstiprināto LVAF
projektu īstenošana:
1. LVAF projekta „Dabas
izglītības centri - sabiedrības
dabas apziņas veidotāji”
ietvaros iegādāti materiāli
radošo darbnīcu īstenošanai
reģionos organizētajos dabas
izglītības pasākumos.
Organizēta iepirkuma
procedūra interaktīvu un
izglītojošu vides izziņas spēļu
izgatavošanai dabas izglītības
centru vajadzībām.
2. LVAF projekta „Kaņiera
ezera ekspluatācijas
noteikumu izstrādes
pabeigšana” ietvaros
izsludināts iepirkums.

Sagatavots projekta pieteikums
iesniegšanai, tiklīdz tiks
saņemts oficiālais uzaicinājums
no programmas operatora.

Sagatavots iesniegšanai
projekta pieteikums un
partnerības līgumu projekti,
notiek saskaņošanas process
ar projekta partneriem.

Apstiprināts projekta
pieteikums un noslēgti
partnerības līgumi.

Nodrošināta 8 LVAF
apstiprināto projektu
īstenošana:
1. LVAF projekta „Dabas
izglītības centri - sabiedrības
dabas apziņas veidotāji”
ietvaros izgatavotas koka spēles
un izdoti vides izziņas spēļu
komplekti, lietošanai dabas
izglītības centros. Sagatavots
līgums par 2 spēļu 5 komplektu
izgatavošanu. Sagatavota
tehniskā specifikācija un
izsludināts iepirkums noteicēja
drukai, sagatavots līgums ar
izdevēju. Apzināti ĪADT
tūrisma objekti, kuriem
nepieciešams izstrādāt darba
lapas. Izsludināta cenu aptauja
darba lapu satura izstrādei.

Nodrošināta 8 LVAF
apstiprināto projektu
īstenošana:
1. LVAF projekta „Dabas
izglītības centri - sabiedrības
dabas apziņas veidotāji”
ietvaros iegādātas kancelejas
preces DIC vajadzībām,
iegādātas preces radošo
darbnīcu nodrošinašanai,
izstrādāts saturs darba lapām
lietošanai 10 populārākajos
tūrisma objektos ĪADT,
izgatavoti metodiskie
materiāli: krāsainu dabas
fotoattēlu komplekti un
kabatas formāta noteicēji
„Iepazīsim jūras piekrasti!”.
2. LVAF projekta „Kaņiera
ezera ekspluatācijas

Nodrošināta 10 LVAF
apstiprināto projektu
īstenošana:
1. LVAF projekta „Dabas
izglītības centri - sabiedrības
dabas apziņas veidotāji”
ietvaros izdotas 2 vides izziņas
spēles, sagatavots dabaszinību
skolu mācību programmu
kopsavilkums, iegādāti
materiāli vides izziņas spēļu
uzglabāšanai.
2. LVAF projekta „Kaņiera
ezera ekspluatācijas noteikumu
izstrādes pabeigšana” ietvaros
sagatavots Kaņiera ezera
ekspluatācijas noteikumu
projekts, kā arī sagatavota un
iesniegta projekta nobeiguma
atskaite.
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Apzināts dabas izglītības
centriem nepieciešamo
metodisko materiālu saturs.
2. LVAF projekta „Kaņiera
ezera ekspluatācijas noteikumu
izstrādes pabeigšana” ietvaros
noslēgts līgums par Kaņiera
ezera gultnes profilēšanas darbu
veikšanu. Paveikti ezera gultnes
profilēšanas darbi.
3. LVAF projekta „ES Biotopu
direktīvas II pielikuma sugas
smalkās najādas Najas
tenuissima atradnes izpēte
potenciālas jaunas īpaši
aizsargājamas teritorijas
dibināšanai vai esošās teritorijas
paplašināšanai” ietvaros
noslēgti līgumi un Ārdava ezerā
veiktas pirmās ūdens ķīmiskas
analīzes.
4. LVAF projekta „Potenciālo
vēja elektrostaciju izvērtējums
pēc to iespējamās ietekmes uz
putniem un sikspārņiem”
ietvaros uzsākti lauku darbi.
Tiek gatavota uzskaites
metodika.
5. LVAF projekta
„Reprezentatīvā filmu izveide
par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām mūsdienīgā usb datu
nesējā” sakarā ar iesniegto
sūdzību par iepirkumu projekts
nav uzsākts.
6. LVAF projekta
„Aizsargājamās dabas teritorijas
jubilejas pasākumu cikls
„Slīterei 90” ietvaros
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noteikumu izstrādes
pabeigšana” ietvaros veikta
Kaņiera ezera ornitofaunas
izpēte un sniegts apraksts par
Kaņiera ezerā konstatētām
putnu sugām, to populāciju
lielumu, putnu sugu
populāciju sezonālām
izmaiņām un dinamiku
pēdējos 10-15 gados,
ornitofaunu ietekmējojošiem
faktoriem. Sniegts viedoklis
par ūdens līmeņa regulēšanas
ietekmi uz ornitofaunas
struktūru un populācijām un
optimālāko ūdens līmeni
Kaņiera ezerā, lai nodrošinātu
labvēlīgus apstākļus putnu
sugu daudzveidības
nodrošināšanai.
3. LVAF projekta „ES
Biotopu direktīvas II
pielikuma sugas smalkās
najādas Najas tenuissima
atradnes izpēte potenciālas
jaunas īpaši aizsargājamas
teritorijas dibināšanai vai
esošās teritorijas
paplašināšanai” ietvaros
uzsākts pētījumus Ārdava
ezerā, atbilstoši līgumā
noteiktajai tehniskajai
specifikācijai. Ievākti otrie
ūdens paraugi ķīmiskajām
analīzēm un iesniegti analīžu
rezultāti, kā arī sniegti dati par
visām veiktajām analīzēm
interpretāciju, salīdzinot datus
un aprakstot tos, atbilstoši

3. LVAF projekta „ES Biotopu
direktīvas II pielikuma sugas
smalkās najādas Najas
tenuissima atradnes izpēte
potenciālas jaunas īpaši
aizsargājamas teritorijas
dibināšanai vai esošās teritorijas
paplašināšanai” ietvaros
eksperts iesniedzis zinātnisko
pamatojumu, kurā izvērtēts
ezera kompleksa ekoloģiskais
stāvoklis un sniegti zinātniski
pamatoti priekšlikumi
aizsardzības režīma izstrādei.
4. LVAF projekta „Potenciālo
vēja elektrostaciju izvērtējums
pēc to iespējamās ietekmes uz
putniem un sikspārņiem”
ietvaros sagatavoti ieteikumi
atzinumu sagatavošanas kārtībai
vēja elektrostaciju izbūves
projektiem putnu un sikspārņu
aizsardzības jomā, atzinumi par
potenciālo vēja elektrostaciju
būvniecības ietekmi.
Noorganizēts seminārs.
5. LVAF projekta
„Reprezentatīvo filmu izveide
par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām mūsdienīgā usb datu
nesējā” ietvaros uzņemtas 5
īsfilmas - 4 par nacionālajiem
parkiem, 1 par ĪADT kopumā,
filmas ierakstītas 2000 usb datu
nesējos. Noorganizēti 5
semināri, kuros prezentētas
uzņemtās filmas. Veikta
kancelejas iegāde, lai varētu
noorganizēt seminārus.

noorganizēti 2 Slīteres ceļotāju
dienu sagatavošanas semināri,
iespiesta avīze „Slīteres
Nacionālā parka ziņas. Slīterei
90” (2000 eks.) Slīteres ceļotāju
dienu ietvaros noorganizēti
pārgājieni dabā un radošās
darbnīcas, izstādīta Dunagas
mākslas skolas bērnu radošo
darbu izstāde veltīta Slīteres
NP, izgatavota 6 baneru izstāde
par Slīteres NP dabu un
kultūrvēsturi.
7. LVAF projekta „Dabas
izziņas telpas izveide Teiču
dabas rezervāta informācijas
centrā „Bērzi” ietvaros iegādāta
daļa no projektā paredzētajām
precēm dabas izziņas telpai.
8. LVAF projekta „Gaujas
nacionālajam parkam 40 sajūti, iepazīsti, izbaudi!”
ietvaros noorganizēts Gaujas
NP dabas iepazīšanas pasākums
ar orientēšanās elementiem
(~1000 apmeklētāju).
Noorganizēts fotokonkurss un
noslēgts autorlīgums, nopirkta
vēsturiska fotokolekcija.
Sagatavota koncepcija un teksta
materiāls Gaujas NP
fotogrāmatai. Atlasītas
fotografijas un iesniegtas
grāmatas maketēšanai.
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līgumā noteiktajai tehniskajai
specifikācijai.
4. LVAF projekta „Potenciālo
vēja elektrostaciju izvērtējums
pēc to iespējamās ietekmes uz
putniem un sikspārņiem”
ietvaros veikti teritoriju
apsekojumi dabā, sagatavota
uzskaites metodika un
atzinumu sagatavošanas
kārtības 1.redakcija.
5. LVAF projekta
„Reprezentatīvo filmu izveide
par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām mūsdienīgā usb
datu nesējā” ietvaros noslēgts
līgums par 5 ĪADT
reprezentatīvo filmu izveidi
un ierakstīšanu usb datu
nesējos. Sastādīti un iesniegti
5 ĪADT filmu scenāriji.
6. LVAF projekta
„Aizsargājamās dabas
teritorijas jubilejas pasākumu
cikls „Slīterei 90”” ietvaros
noorganizēts pasākums
„Slīteres Kukaiņu nakts”
Slīteres NP pie Šlīteres bākas,
Mediju diena Slīteres NP
(piedalījās 20 dažādu Latvijas
mediju žurnālisti), publicēti
10 raksti, raidījumi u.c.
publikācijas. Izveidota izstāde
„Slīteres nacionālais parks”.
Noorganizēta Dundagas
mākslas skolas bērnu radošo
darbu izstāde „Slīterei 90!”
Dundagas pilī. Turpinās darbu
iesniegšana fotokonkursam

6. LVAF projekta
„Aizsargājamās dabas teritorijas
jubilejas pasākumu cikls
„Slīterei 90”” ietvaros 11.10.
noorganizēta jubilejas
konference „Slīteres daba un
cilvēki cauri gadsimtam”.
29.10. noorganizēta
fotokonkursa uzvarētāju
apbalvošanas un foizstādes
„Slīterei 90” atklāšanas
pasākums Latvijas Dabas
muzejā.
7. LVAF projekta „Gaujas
nacionālajam parkam 40 sajūti, iepazīsti, izbaudi!”
ietvaros sagatavoti dokumenti
un veikti visi maksājumi
atbilstoši noslēgtajiem
līgumiem un saņemtajiem
rēķiniem. Sagatavotas projekta
noslēguma atskaites.
8. LVAF projekta „Dabas
izziņas telpas izveide Teiču
dabas rezervāta informācijas
centrā „Bērzi”” ietvaros
iegādāti putnu un
zīdītājdzīvnieku izbāzeņi.
Veikti telpas iekārtošanas darbi
ar ekspozīciju izveidi un
nepieciešamo materiālu iegādi.
Publicēta informācija Madonas
reģiona laikrakstā „Stars” un
Pārvaldes interneta vietnē.
9. LVAF projekta „Engures
novada Smārdes pagasta
Kūdras ciematam pieguļošo
meliorācijas grāvju izpēte un
rekonstrukcijas ĶNP” ietvaros

„SNP 90 gadi”.
7. LVAF projekta „Gaujas
nacionālajam parkam 40 sajūti, iepazīsti, izbaudi!”
ietvaros noorganizēts dabas
iepazīšanas pārgājiens ar
orientēšanās elementiem
„Līgatnes zelts”. Izdots
fotoalbums „Gauja tecēj
skanēdama”, noorganizēti tā
atvēršanas svētki, radošā
darbnīca, videomateriālu
prezentācija Rīgā radoši
informatīvajā telpā
“Esplanāde”. Noorganzēta
Gaujas nacionālā parka
40.gadu jubilejas konference
„Cilvēks un daba – Gaujas
nacionālā parka
pamatvērtības”. Noorganizēts
Gaujas NP jubilejas gada
pasākums pie Gūtmaņalas audiovizuāla performance
(mūzika, dejas, smilšu māksla
un gaismas). Noorganizētas 5
darbnīcas-tirdziņi Rīgā,
Siguldā pie Gūtmaņalas, pie
Zvārtes ieža un Līgatnes
dabas takās sadarbībā ar
Gaujas NP teritorijas
vietējiem uzņēmējiem.
Izveidota GNP – 40 jubilejas
fotoizstāde „Sajūti, iepazīsti,
izbaudi! ar L.Birzmaļa
vēsturiskām un mūdienu
Gaujas NP fotogrāfijām.
Noorganizēts pārgājiens ar
vides inspektoru „100 dienas
pirms GNP-40 jubilejas” un

41

noslēgts līgums par Engures
novada Smārdes pagasta
Kūdras ciema meliorāciias
sistēmas rekonstrukcijas
tehniskā projekta izstrādāšanu.
Ir uzsākts darbs pie tehniskā
projekta.
10. LVAF projekta „Bīstamo
koku nozāģēšana Gaujas
nacionālā parka teritorijā
izmantojot arboristu
pakalpojumus” ietvaros Gaujas
NP teritorijā nozāģēti 295
bīstamie koki un 3 kokiem
veikta vainaga kopšana.

12.17.

Īstenot
apstiprinātos
Zivju fonda projektus

31.12.

G.Strode
I.Vilne*

13.1.

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

31.12.

J.Strautnieks
S.Bērziņa**

13.2.

Piedalīties

31.12.

R.Auziņš

UNESCO

Sagatavoti un iesniegti 3
Pārskata periodā darbība nav
projektu pieteikumi Zivju
veikta.
fondā. Apstiprināts 1 projekts.

13. Starptautiskā sadarbība

Dalība
EUROPARC
federācijas valdes sanāksmē
un EUROPARC federācijas
Ziemeļu un Baltijas valstu
nodaļas sanāksmē.

Noorganizēta
EUROPARC
federācijas valdes sanāksme
Latvijā. Sniegtas prezentācijas
EUROPARC
federācijas
Ziemeļu un Baltijas valstu
nodaļas 10 gadu pastāvēšanas
seminārā
Somijā
un
Aizsargājamo
teritorijas
pārvaldības seminārā Igaunijā.
UNESCO MAB programmas Notikusi tikšanās ar UNESCO
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laivu brauciens pa Gauju
mediju pārstāvjiem kopā ar
vides inspektoriem. Izveidots
video fotoalbūms (USB),
papildināts ar audio
informāciju latviešu valodā un
titriem angļu un krievu
valodās.
8. LVAF projekta „Dabas
izziņas telpas izveide Teiču
dabas rezervāta informācijas
centrā „Bērzi”” ietvaros
veiktas visas projektā
paredzētās iegādes. Noslēgti
līgumi par dabas izziņas
telpas iekārtošanu un
dzīvnieku izbāzeņu
izgatavošanu. Izgatavoti
līgumā noteiktie dzīvnieku
izbāzeņi.
Pārskata periodā darbība nav Īstenots 1 Zivju fonda
veikta.
apstiprinātais projekts. Projekta
ietvaros iegādāti peldlīdzekļi ar
aprīkojumu Pārvaldes
pārraudzībā esošo ĪADT
apsaimniekošanas pasākumu un
uzraudzības nodrošināšanai.
Iesniegta projekta atskaite.
Regulārs
kontakts
ar Dalība EUROPARC ikgadējā
EUROPARC prezidentu un konferencē,
novadīta
direktoriātu.
Gatavošanās konferences darba grupa.
EUROPARC
ikgadējai
konferencei un darba grupas
vadīšanai.

Noorganizēts NVO Forums, Pārskata periodā darbība nav

13.3.

13.4.

13.5.

programmas „Cilvēks un
biosfēra”
Eiropas
sadarbības
tīkla
EUROMAB darbā
Pārstāvēt
Latvijas
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
Pārstāvēt
Pārvaldi
Eiropas
aizsargājamo
dabas
teritoriju
Ilgtspējīga tūrisma hartas
partneru sadarbības tīklā
Īstenot Pārvaldes un
Metsahällitus
Natural
Heritage
Service
(Somija)
noslēgto
sadarbības līgumu

pārstāvniecībai
iesniegta nacionālās
atskaite par ZBR darbību 15 pārstāvjiem.
gadu periodā.

komisijas kurā piedalījās arī UNESCO veikta.
Latvijas nacionālās komisijas
pārstāvji.

31.12.

K.Vilciņa

Pārskata periodā darbība nav Pārskata periodā darbība nav Pārskata periodā darbība nav Dalība RAMSAR konvencijas
veikta.
veikta.
veikta.
NorBaltWet
reģionālajā
seminārā,
kur
prezentēta
Latvijas pieredze (Teiču DR,
Ķemeru NP un LIFE projektu)
mitrāju – augsto un pārejas
un
purvu
saglabāšanas
atjaunošanas metodes.
Sagatavoti kartogrāfiskie dati
un informācija par Latvijas
purviem Ziemeļu Ministru
Padomes
izdevumam
par
Eiropas purviem.

31.12.

A.Širovs

31.12.

J.Strautnieks
S.Bērziņa**

Pārskata periodā darbība nav Pārvaldes pārstāve iekļauta
veikta.
EUROPARC
ilgtspējīga
tūrisma
darba
grupas
(Sustainable Tourism Working
Group) sastāvā kā komentējošā
locekle.
Pārskata periodā darbība nav Notikusi tikšanās ar Somijas
veikta.
puses sadarbības koordinatoru
un
Metsahällitus
Natural
Heritage Service vadību, lai
saskaņotu šī gada aktivitāšu
plānu.
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Pārskata periodā darbība nav Dalība 8. Ilgtspējīga tūrisma
veikta.
hartas
partneru
sanāksmē
Briselē 6.11.

Noorganizēts
pieredzes
apmaiņas
brauciens
uz
Somiju. Uzsākts darbs pie
programmas
sagatavošanas
Somijas pārstāvju mācību
braucienam uz Latvijas ĪADT
4.-7.11.

Noorganizēts Somijas pārstāvju
mācību brauciens uz Latvijas
Brauciena
ĪADT
4.-7.11.
ietvaros noorganizēts seminārs
par dabas un veselības tēmu
Ķemeru NP, kurā piedalījās LR
Veselības ministrijas, Latvijas
veselības tūrisma klastera,
Gaujas NP tūrisma klastera,
Ķemeru NP vietējo uzņēmēju,
TICu un Pārvaldes pārstāvji.
Notikusi diskusija par tūrisma
infrastruktūras
apsaimniekošanu un citiem ar
tūrisma
attīstību
ĪADT

saistītiem jautājumiem.
14.1.

Veikt
ZM
deleģēto
uzdevumu
„Atbalsta
maksājumu
pamatojumam
nepieciešamo datu dabas
aizsardzības un zālāju
bioloģiskās
daudzveidības
jomā
apkopošana”

15.12.

K.Vilciņa

14. Citi darbi

Uzdevuma īstenošana uzsākta
atbilstoši paredzētajiem darba
uzdevumiem – veikti visi
sagatavošanās
darbi
(t.i.
izsludināti
nepieciešamie
iepirkumi, noslēgti līgumi ar
pakalpojumu
sniedzējiem,
veiktas
konsultācijas
ar
ekspertiem,
saņemtas
nepieciešamās piekļuves LAD
Lauku reģistra datu bāzei un
saņemta sublicence ortofoto
izmantošanai),
prezentēta
deleģētā uzdevuma izpildes
gaita ZM izveidotajai darba
grupai. Saņemti jaunpieteikto
BVZ platību iesniegumi par
kopumā 1181 poligoniem un
uzsākta
šo
iesniegumu
digitizēšana.
Analizēti
atbalstam nepieteiktie BVZ.
Izstrādāts BVZ noteikšanas
metodikas projekts un BVZ
apsaimniekošanas
modeļu
projekts. Veikta potenciālo
BVZ
ekspertu
–
inventarizētāju aptauja.
Norisinājies
darbs
pie
apsekojumiem pieteikto zālāju
.*shp faila sagatavošanas.
Apkopota informācija par
Putniem
nozīmīgo
vietu
apsekošanu dabā.

Veikta uzdevuma īstenošana
atbilstoši
plānotajām
aktivitātēm.
Noorganizētas
ekspertu – zālāju apsekotāju
apmācības un interkalibrācijas
seminārs, apmācot 37sugu un
biotopu
aizsardzības
jomā
sertificētos ekspertus un testējot
jaunizstrādātāto
bioloģiski
vērtīgo
zālāju
(BVZ)
kartēšanas
noteikšanas
–
metodiku
un
apsekojuma
rezultātu
fiksēšanas
dokumentāciju. Izstrādātas gala
versijas BVZ kartēšanas –
monitoringa anketai, BVZ
noteikšanas metodikai un BVZ
apsaimniekošanas
modeļiem.
Izstrādāts
projekts
BVZ
monitoringa
metodikai.
Noslēgti līgumi ar iepirkuma
procedūrā
uzvarējušajiem
ekspertu darbu veicējiem un
uzsākta zālāju apsekošana.
Sagatavots
nepieciešamais
lauku darbu materiāls –
digitalizēti visi BVZ pieteikumi
(~ 4000), sagatavots un
izsniegts zālāju apsekotājiem
kartogrāfiskais
materiāls.
Noorganizēta darba grupas
sanāksme par paveikto BVZ
metodisko materiālu izstrādē.
Veikta esošo BVZ datubāzu
savietošana un datu analīze:
vēsturisko datu (LDF BVZ
datubāze, sākot ar 2001.g.)
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Veikta uzdevuma īstenošana
atbilstoši plānotajām
aktivitātēm. Pabeigta zālāju
apsekošana I, II un III darbu
etapā paredzētajā apjomā:
4842 ha Putnu Bioloģiski
vērtīgajos zālājos (BVZ) un
12115 ha no jauna
pieteiktajos potenciālajos
BVZ. Izstrādāta apsekojuma
rezultātu datu bāze un ES
zālāju biotopu un BVZ
kartēšanas – inventarizācijas
anketas elektroniskā versija.
Izveidota arhitektūra
vienotai datubāzei
(apvienojot 4 datubāzes:
vēsturiskās putniem
nozīmīgās vietas, kas > 1ha,
2013.gadā jaunpieteiktie
zālāji uz BVZ noteikšanu,
pārējie pieteiktie zālāji uz
jaunu BVZ noteikšanu,
Latvijas valsts agrārās
ekoloģijas institūta
monitorētie zālāji
2013.gadā) ar mērķi novērtēt
BVZ kvalitāti un atbilstību
BVZ un ES aizsargājamiem
biotopiem. Uzsākta rezultātu
datu ievade – ģeometrijas
korekcijas, atribūtu tabulas
aizpildīšana. Sistematizēti
visi BVZ pieteikumi un
sagatavota vēstule ZM,
identificējot vēsturiski
noteikto BVZ

Veikta uzdevuma īstenošana
atbilstoši plānotajām
aktivitātēm. Pabeigta zālāju
apsekošana I, II, III un IV
darbu etapā paredzētajā
apjomā: 4842 ha Putnu
Bioloģiski vērtīgajos zālājos
(BVZ) un 16493 ha no jauna
pieteiktajos potenciālajos
BVZ. Turpināta apsekojumu
rezultātu ievade ģeodatubāzē
Meadows. Izstrādāta
2013.gada gala versija BVZ
monitoringa metodikai un
uzsākta sadarbības modeļa
izstrāde starp Pārvaldi un
LAD, attiecībā uz savstarpējo
datu apmaiņu. Sadarbībā ar
ZM identificēti jauni
2014.gadā veicamie darbi un
noslēgta vienošanās par
uzdevuma realizēšanas
pagarinājumu līdz 2014.gada
III ceturkšņa beigām.
Uzsākts darbs pie BVZ
anketas uzlabošanas, t.sk.
papildus klasifikatora
izveidošana ar kukaiņiem
nozīmīgām sugām.
Sagatavots papildinājums
meža biotopu
kartēšanas/monitoringa
anketai ar kukaiņiem
nozīmīgām sugām.

14.2.

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

31.12.

I.Timze

šķirošana 6 kategorijās, lai
atlasītu poligonus, kuri jāapseko
putnu sugu ekspertiem. Visu
pieteikto
zemes
gabalu
ģeotelpiskās
informācijas
datubāzes
sagatavošana
(iesniegumu reģistrs). Uz šīs
datubāzes pamata sagatavota
datubāze par tiem zemes
gabaliem, kuri šogad tiks
apsekoti.
Uzsākta
zālāju
apsekošanas rezultātu datubāzes
veidošana un kartogrāfiskā
materiāla sistematizācija.
Sniegti 44 priekšlikumi un
Sniegti 50 priekšlikumi un
viedoklis normatīvo aktu
viedoklis normatīvo aktu
projektiem, tai skaitā:
projektiem, tai skaitā:
15 ĪADT individuālo
14 ĪADT individuālo
aizsardzības un izmantošanas aizsardzības un izmantošanas
noteikumu projektiem,
noteikumu projektiem,
sagatavoti un iesniegti VARAM
sagatavots un iesniegts
priekšlikumi ieejas maksas
VARAM MK noteikumu
noteikšanai Līgatnes dabas
projekts „Dabas datu
takās – biļešu maksas
pārvaldības sistēmas aprites
izcenojuma aprēķins MK
noteikumi” (1.versija).
noteikumu projektam
Dalība 8 normatīvo aktu
„Noteikumi par Dabas
projektu izstrādes darba
sanāksmēs (darba grupās) un aizsardzības pārvaldes sniegto
publisko maksas pakalpojumu
2 normatīvo aktu projektu
saskaņošanas starpministriju cenrādi” un priekšlikumi par
(starpinstitūciju) sanāksmēs. Pārvaldes pašu ieņēmumu daļas
Grozījumu apspriešanai DL
samazinājumu informatīvajam
„Lubāna mitrājs”
ziņojumam „Par finansējumu
individuālajos aizsardzības un Dabas aizsardzības pārvaldei”,
izmantošanas noteikumos
kā arī likumprojekts „Slīteres
NP likums” ar ārējās robežas un
noorganizētas 2 ieinteresēto
funkcionālā zonējuma shēmu
pušu (pašvaldības, LVM,
un MK noteikumu projekts
NVO, zemes īpašnieki)
sanāksmes.
„Slīteres NP individuālie
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problēmjautājumus jaunās
Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. ieviešanas
kontekstā.

Sniegti 37 priekšlikumi un
viedoklis normatīvo aktu
projektiem, tai skaitā:
4 ĪADT individuālo
aizsardzības un izmantošanas
noteikumu projektiem,
iesniegti VARAM
ierosinājumi grozījumiem
Ķemeru NP likumā un Rāznas
NP individuālajos
aizsardzības un izmantošanas
noteikumos, kā arī likumā
„Par kompensāciju par
saimnieciskās darbības
ierobežojumiem
aizsargājamās teritorijās”.
Dalība 6 normatīvo aktu
projektu izstrādes darba
sanāksmēs (darba grupās) un
7 normatīvo aktu projektu
saskaņošanas starpministriju
(starpinstitūciju) sanāksmēs.
Svarīgākie NA, kuriem
izteikti priekšlikumi:
MK not. proj. „Noteikumi par

Sniegti 35 priekšlikumi un
viedoklis normatīvo aktu
projektiem, tai skaitā:
Slīteres NP likumprojektam un
3 ĪADT individuālo
aizsardzības un izmantošanas
noteikumu projektiem,
iesniegti VARAM ierosinājumi
grozījumiem MK 18.12.2012.
noteikumos Nr.940 „Noteikumi
par mikroliegumu izveidošanas
un apsaimniekošanas kārtību, to
aizsardzību, kā arī
mikroliegumu un to buferzonu
noteikšanu”.
Dalība 5 normatīvo aktu
projektu izstrādes darba
sanāksmēs (darba grupās).
Svarīgākie NA, kuriem izteikti
priekšlikumi:
MK not. proj. "Dabas datu
pārvaldības sistēmas aprites
noteikumi"; grozījumi MK
09.10.2007. not. Nr.686
„Noteikumi par ĪADT dabas

Svarīgākie NA, kuriem
izteikti priekšlikumi:
Grozījumi
Ķemeru
NP
likumā,
likumproj.
„Administratīvo pārkāpumu
procesa likums”, grozījumi
MK 05.12.2000. not. Nr.421
„Noteikumi
par
īpaši
aizsargājamo biotopu veidu
sarakstu”, grozījumi MK
10.02.2009. not. Nr.135 „DL
„Lubāna mitrājs” individuālie
aizsardzības un izmantošanas
noteikumi”, grozījumi MK
09.11.2010. not. Nr.1033
„Prasības
savvaļas
sugu
dzīvnieku
turēšanai
zooloģiskajā dārzā un prasības
zooloģiskā dārza izveidošanai
un reģistrācijai”, grozījumi
MK 21.12.2010. not. Nr.1165
„Kārtība,
kādā
izsniedz
atļaujas nemedījamo sugu
indivīdu iegūšanai, ievieš
Latvijas dabai neraksturīgas
savvaļas sugas (introdukcija)
un atjauno sugu populācijas
dabā (reintrodukcija)”, MK
not. proj. „Kritēriji īpaši
aizsargājamo
biotopu
atjaunošanai
mežā
un
atjaunošanas
atļaujas
izsniegšanas kārtība”, MK
not. proj. „Meža ilgtspējīgas
apsaimniekošanas
novērtēšanas kārtība”, MK
not.
„Kārtība,
kādā
lauksaimniecībā izmantojamo
zemi ierīko mežā, kā arī

aizsardzības un izmantošanas
noteikumi”.
Dalība 6 normatīvo aktu
projektu izstrādes darba
sanāksmēs (darba grupās) un 4
normatīvo aktu projektu
saskaņošanas starpministriju
(starpinstitūciju) sanāksmēs.
Svarīgākie NA, kuriem izteikti
priekšlikumi:
LR nostājas projekts uz Eiropas
Komisijas
24.01.2012.
paziņojumu procedūras lietā
Nr.2012/4177 par savvaļas
dzīvnieku
turēšanu
zooloģiskajos dārzos; grozījumi
Ķemeru NP likumā; grozījumi
ĪADT
likumā;
grozījumi
Aizsargjoslu
likumā;
Administratīvo
pārkāpumu
sistēmas
ieviešanas
plāns;
Ainavas
politikas
pamatnostādnes 2013.-2019.;
MK
noteikumu
projekts
„Noteikumi
par
īpaši
aizsargājamo biotopu un īpaši
aizsargājamo sugu dzīvotņu
atjaunošanu mežā”.
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saimnieciskās darbības
ierobežojumiem, par kuriem
pienākas kompensācija, tās
izmaksas nosacījumiem,
kārtību un apmēru”; MK not.
proj. „Zemes atpirkšanas
iesnieguma pieņemšanas
kārtība”; MK not. proj.
„Noteikumi par meža
apsaimniekošanas plānu”;
grozījumi MK 23.11.2004.
not. Nr.962 „Valsts vides
dienesta nolikums”; grozījumi
MK 03.08.2010. not. Nr.714
„Meliorācijas sistēmas
ekspluatācijas
un uzturēšanas noteikumi”.

aizsardzības plāna saturu un
izstrādes kārtību”; MK not.
proj. "Savvaļā dzīvojošo
medījamo dzīvnieku
piebarošanas noteikumi"; MK
not. proj. "Atsevišķu ar
nekustamā īpašuma nodokli
neapliekamo ĪADT un vides
aizsardzības vajadzībām
nepieciešamo nekustamo
īpašumu saraksts"; "Latvijas
tūrisma attīstības
pamatnostādnes 2014.-2020.g.";
informatīvā ziņojuma proj.
„Nozaru administratīvo
pārkāpumu kodifikācijas
ieviešanas plāns"; likumproj.
"Administratīvo pārkāpumu
procesa likums"; grozījumi
likumā „Par zemes privatizāciju
lauku apvidos”.

izsniedz un anulē atļauju tās
ierīkošanai”, MK not. proj.
„Parku
un
mežaparku
izveidošanas
un
apsaimniekošanas kārtība”.
* no 01.05.2013. Dabas uzraudzības un izglītības departamenta direktore - I.Vilne
** no 01.06.2013. Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore - S.Bērziņa
Lietotie saīsinājumi:
AAA – aizsargājamo ainavu apvidus
CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
DL – dabas liegums
DR – dabas rezervāts
ĪADT – īpaši aizsargājama dabas teritorija
LVAF – Latvijas Vides aizsardzības fonds
NP – nacionālais parks
PVD – Pārtikas un veterinārais dienests
ZBR – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
ZM – Zemkopības ministrija

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore

BVZ – bioloģiski vērtīgie zālāji
DDPS – Dabas datu pārvaldības sistēma „Ozols”
DP – dabas parks
ERAF – Eiropas reģionālās attīstības fonds
LDF – Latvijas dabas fonds
LVM – AS „Latvijas valsts meži”
Pārvalde - Dabas aizsardzības pārvalde
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VID – Valsts ieņēmumu dienests
VMD – Valsts meža dienests
LU ĢZZF – Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
S.Bērziņa

Datums: 10.01. 2014.

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Saskaņots:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
valsts sekretāra vietnieks vides aizsardzības jautājumos

A.Ozola
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Datums: ____________

