Dabas aizsardzības pārvaldes
atskaite par darba plāna izpildi 2014.gadā
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1. Nodrošināt 4 nacionālo parku, 4 dabas rezervātu un 675 citu valsts nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un
332 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) aizsardzību

Nr.
p.k.

Darba
nosaukums

1.

Veikt 2200 vides inspektoru
pārbaudes
ĪADT
aizsardzības
režīma nodrošināšanai

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

2.

Noteikt ĪADT, kurām prioritāri
izstrādāt vai aktualizēt dabas
aizsardzības plānus

30.06.

K.Vilciņa
Pārskata periodā darbība
G.Gabrāne* nav veikta
G.Strode ****

Veiktas 534 pārbaudes.
Pie administratīvās
atbildības sauktas un
sodītas 17 personas par
kopējo summu 755 euro.
Izņemti pārkāpuma
priekšmeti un izdarīšanas
rīki – 21 tīkli 1100 m
kopgarumā, 10 murdi, 121
ūda.
Nojaukts 1 nelikumīgi
izveidots nēģu zvejas tacis.
Aprēķināti valstij nodarītie
materiālie zaudējumi –
3906,80 euro.
Pārkāpuma lietas materiāli
iesniegti kriminālprocesa
ierosināšanai 2 gad. par
patvaļīgu koku ciršanu.
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Veiktas 537 pārbaudes.
Pie administratīvās
atbildības sauktas un
sodītas 40 personas par
kopējo summu 3487 euro.
Izņemti pārkāpuma
priekšmeti un izdarīšanas
rīki – 67 tīkli 2063 m
kopgarumā, 134 murdi, 2
būri, 2 laivas.
Aprēķināti zivju resursiem
nodarītie zaudējumi – 112,
25 euro.
Aprēķināti valstij nodarītie
materiālie zaudējumi –
147,51 euro.
Pārkāpuma lietas materiāli
iesniegti kriminālprocesa
ierosināšanai 2 gad. par
patvaļīgu koku ciršanu un
personas datu prettiesisku
izmantošanu.

Veiktas 535 pārbaudes.
Pie administratīvās
atbildības sauktas un
sodītas 72 personas par
kopējo summu 3385 euro.
Izņemti pārkāpuma
priekšmeti un izdarīšanas
rīki – 21 tīkls 926 m
kopgarumā, 36 murdi, 1
naktsšņore.
Aprēķināti valstij nodarītie
materiālie zaudējumi –
703,03 euro.
Pārkāpuma lietas materiāli
iesniegti kriminālprocesa
ierosināšanai 1 gad. par
patvaļīgu koku ciršanu.

Noteiktas 68 ĪADT, kurām
prioritāri izstrādājami vai
aktualizējami dabas
aizsardzības plāni.

-

Veiktas 694 pārbaudes. Pie
administratīvās atbildības
sauktas un sodītas 43
personas par kopējo
summu 3065 euro.
Izņemti pārkāpumu
priekšmeti un izdarīšanas
rīki – 46 zivju tīkli 1140 m
kopgarumā, 6 murdi un
156 ūdas.
Aprēķināti valstij nodarītie
materiālie zaudējumi –
1276 euro.
Aprēķināti mežam
nodarītie zaudējumi
97945,05 euro.
Aprēķināti zivju resursiem
nodarītie zaudējumi – 2145
euro.
Pārkāpuma lietas materiāli
iesniegti kriminālprocesa
ierosināšanai 6 gad. par
patvaļīgu koku ciršanu.
Pārskatītas prioritātes un
noteikta 41 ĪADT, kurai
prioritāri izstrādājami dabas
aizsardzības plāni.

3.

Organizēt un uzraudzīt 3 ĪADT
dabas aizsardzības plānu izstrādi un
aktualizāciju

31.12.

4.

Izsniegt
2000
atļaujas,
saskaņojumus un atzinumus ĪADT
dabas aizsardzības jomā
Sniegt 20 atzinumus par ietekmes
uz vidi novērtējumiem un ietekmes
uz Eiropas nozīmes aizsargājamo
dabas teritoriju (Natura 2000)
novērtējuma
ziņojumiem,
tajā
skaitā:

31.12.

5.

31.12.

K.Vilciņa
Uzraudzīta 7 dabas
G.Gabrāne* aizsardzības plānu izstrāde –
G.Strode **** DL „Eglone”, DP „Talsu
pauguraine”, DP „Daugavas
ieleja”, DL „Silabebru
ezers”, DL ”Sātiņu dīķi”,
DL „Ovīši” un DL „Užava”.
Izstrādāti un apstiprināti 2
dabas aizsardzības plāni DL „Eglone” un DP „Talsu
pauguraine”.
Notikušas konsultācijas par
apsaimniekošanas pasākumu
aktualizācijas procedūru un
saturu DP „Bauska”dabas
aizsardzības plānā, kā arī
dabas aizsardzības plāna
izstrādes uzsākšanas
sanāksme.
Sagatavots un pieņemts
lēmums par Gaujas NP un
DP „Adamovas ezers” dabas
aizsardzības plānu termiņa
pagarināšanu, kas
apstiprināts VARAM.
reģionālo
Izsniegtas 877 atļaujas,
administrāciju saskaņojumi un atzinumi.
direktori
K.Vilciņa
Sniegti 5 atzinumi: 2
G.Gabrāne*
atzinumi ietekmes uz vidi
G.Strode **** novērtējumiem un 3
atzinumi stratēģiskajiem
ietekmes uz vidi
novērtējumiem, tajā skaitā
1 atzinums teritorijas
plānojuma stratēģiskajam
ietekmes uz vidi
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Priekšlikumi iesniegti
VARAM.
Uzraudzīta 12 dabas
aizsardzības plānu izstrāde –
DP „Daugavas ieleja”, DL
„Silabebru ezers”, DL
”Sātiņu dīķi”, DL „Ovīši”,
DL „Užava”, DP „Bauska”,
DL „Ruņupes ieleja”, DL
„Jaunciems”, DL
„Vecdaugava”, DL
„Ļubats”, AAA „Ādaži”,
DL “Ziemeļu purvi”.
Izvērtēti 2 dabas
aizsardzības plānu projekti DL “Ovīši” un DL “Užava”.
Dalība sanāksmē par
Lēdurgas dendroloģiskā
stādījuma izpēti un
turpmāko attīstību.

Uzraudzīta 5 dabas
aizsardzības plānu izstrāde DP „Daugavas ieleja”, DL
„Silabebru ezers”, DL
”Sātiņu dīķi”, DL „Ovīši”
un DL „Užava”.
Uzsākta DP „Bauska” un
DL „Ruņupes ieleja” dabas
aizsardzības plāna izstrāde
un aktualizācija, notikušas
plānu izstrādes uzsākšanas
sanāksmes, izveidota
uzraudzības grupa.
Notikušas dabas
aizsardzības plānu izstrādes
uzsākšanas sanāksmes DL
„Jaunciems”, DL
„Vecdaugava” un AAA
„Ādaži”.
Nosūtīta vēstule DL
„Durbes ezera pļavas” dabas
aizsardzības plāna
izstrādātājam par veicamiem
labojumiem dabas
aizsardzības plānā.
Izsniegtas 605 atļaujas,
saskaņojumi un atzinumi.

Uzraudzīta 11 dabas
aizsardzības plānu izstrāde –
DP „Daugavas ieleja”, DL
„Silabebru ezers”, DL
”Sātiņu dīķi”, DL „Ovīši”,
DL „Užava”, DP „Bauska”,
DL „Ruņupes ieleja”, DL
„Jaunciems”, DL
„Vecdaugava”, DL „Ļubats”
un AAA „Ādaži”.
Izveidotas 4 uzradzības
grupas, veiktas izmaiņas 2
uzradzības grupu sastāvā.
Izvērtēts DP „Daugavas
ieleja” dabas aizsardzības
plāna projekts un sniegti
ieteikumi tā pilnveidošanai.
Sagatavots pārskats par
dabas aizsardzības plānu
izstrādi.

Izsniegtas 2157 atļaujas,
saskaņojumi un atzinumi.

Izsniegtas 406 atļaujas,
saskaņojumi un atzinumi.

Sniegti 5 atzinumi: 4
atzinumi ietekmes uz vidi
novērtējumiem un 1
atzinums ietekmes uz
Eiropas nozīmes
aizsargājamo dabas
teritoriju (Natura 2000)
novērtējuma ziņojumam.
Sagatavots 1 atzinums par

Sniegti 4 atzinumi
ietekmes uz vidi
novērtējumiem.
Sagatavotas 3 deklarācijas
par plānoto darbību
ietekmi uz Eiropas
nozīmes aizsargājamām
dabas teritorijām (Natura
2000).

Sniegti 6 atzinumi
ietekmes uz vidi
novērtējumiem.
Dalība sanāksmēs par
projekta “Rail Baltica”
izstrādi un par Ķirbas,
tīreļa purvs ietekmes uz
vidi novērtējuma izstrādi.

5.1.

teritoriju plānojumu un to vides
pārskatu stratēģiskajiem ietekmes
uz vidi novērtējumiem

reģionālo
administrāciju
direktori

novērtējumam.
Sagatavots viedoklis par
papildinājumu paredzētajai
darbībai Igaunijas-Latvijas
3.starpsavienojuma
novērtējumā.
Sagatavota sugu un
biotopu informācija
ietekmes uz vidi
novērtējumam un notikusi
sanāksme par novērtējuma
provizoriskajiem
rezultātiem kūdras ieguvei
Nidas purvā DP „Pape”.

pārrobežu ietekmes uz vidi
novērtējumu dolomīta
ieguvei Igaunijā.

Sagatavots 1 atzinums
stratēģiskajam ietekmes uz
vidi novērtējumam.

Pārskata periodā darbība
nav veikta – pieprasījumi
nav saņemti.

6.

Pieņemt lēmumus par valsts
pirmpirkuma tiesību izmantošanu
uz zemi ĪADT

31.12.

reģionālo
Pieņemti 10 lēmumi.
administrāciju Sagatavota 21 vēstule par
direktori
nekustamā īpašuma
atrašanos ĪADT, kur valstij
nav pirmpirkuma tiesību.

Pieņemti 10 lēmumi.
Sagatavotas 44 vēstules par
nekustamā īpašuma
atrašanos ĪADT, kur valstij
nav pirmpirkuma tiesību.

Pieņemti 9 lēmumi.
Sagatavotas 24 vētules par
nekustamā īpašuma
atrašanos ĪADT, kur valstij
nav pirmpirkuma tiesību.

7.

Apstiprināt meža apsaimniekošanas
plānus ĪADT

31.12.

8.

Veicināt un koordinēt ĪADT dabas
aizsardzības
plānos
noteikto
aizsardzības un apsaimniekošanas
pasākumu ieviešanu

31.12.

reģionālo
Apstiprināti 8 meža
administrāciju apsaimniekošanas plāni.
Pieņemti 2 lēmumi par meža
direktori
apsaimniekošanas plāna
neapstiprināšanu.
reģionālo
Veicināta un koordinēta
administrāciju dabas aizsardzības plānā
direktori
noteikto aizsardzības un
apsaimniekošanas pasākumu

Apstiprināti 39 meža
apsaimniekošanas plāni.
Pieņemts 1 lēmums par
meža apsaimniekošanas
plāna neapstiprināšanu.
Veicināta un koordinēta
dabas aizsardzības plānos
noteikto aizsardzības un
apsaimniekošanas pasākumu

Apstiprināti 45 meža
apsaimniekošanas plāni.
Pieņemti 2 lēmumi par meža
apsaimniekošanas plāna
neapstiprināšanu.
Veicināta un koordinēta
dabas aizsardzības plānos
noteikto aizsardzības un
apsaimniekošanas pasākumu
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Sagatavoti 2 atzinumi
stratēģiskajam ietekmes uz
vidi novērtējumam un 1
atzinums par stratēģiskā
ietekmes uz vidi
novērtējuma
nepieciešamību.
Dalība sanāksmē par
Krimuldas novada
teritorijas plānojuma
stratēģiskā ietekmes uz
vidi novērtējuma izstrādi.
Pieņemti 11 lēmumi.
Sagatavotas 17 vētules par
nekustamā īpašuma
atrašanos ĪADT, kur valstij
nav pirmpirkuma tiesību.
Ierosināts VARAM un ar
MK 16.12.2014. rīkojumu
Nr.794 nolemts izmantot 2
nekustamo īpašumu valsts
pirmpirkuma tiesības
Ķemeru NP, Jūrmalā,
Ķemeros.
Apstiprināti 69 meža
apsaimniekošanas plāni.

Veicināta un koordinēta
dabas aizsardzības plānos
noteikto aizsardzības un
apsaimniekošanas pasākumu

ieviešana DL „Pāvilostas
ieviešana DP „Dvietes
pelēkā kāpa”, DP „Dvietes paliene”, DP „Daugavas
paliene”, DL „Sedas purvs”. loki”, DP „Sauka”, DL
„Lielupes grīvas pļavas” un
Gaujas NP.
Veikta uzņēmēju un
īpašnieku konsultēšana par
aizsardzības un
apsaimniekošanas pasākumu
īstenošanu atbilstoši ĪADT
dabas aizsardzības plānam.

9.

Ieviest Ķemeru NP Ilgtspējīga
tūrisma attīstības rīcības plānu

31.12.

A.Širovs

Turpinātas aktivitātes
vietējo iedzīvotāju
vajadzību apzināšanā
(iedzīvotāju anketēšana)
Ķemeru NP teritorijā ar
Ķemeru NP fonda īstenotā
NORDPLUS programmas
projekta „Community
programme for Sustainable
Development” atbalstu.
Sagatavots Ceļotāju dienas
programmas projekts un
Jūrmalas domē iesniegts
projekta pieteikums par
papildus tematisku
aktivitāšu rīkošanu
Ceļotāju dienas ietvaros (ar
Ķemeru NP fonda un citu
iesaistīto pušu atbalstu).
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Turpinātas aktivitātes
vietējo iedzīvotāju
vajadzību apzināšanā
Ķemeru NP teritorijā
(ziņojuma sagatavošana
par iedzīvotāju anketēšanas
rezultātiem, diskusijas par
rezultātiem, u.c.) ar
Ķemeru NP fonda īstenotā
NORDPLUS programmas
projekta „Community
programme for Sustainable
Development” atbalstu.
Notikusi dalība projekta
partneru sanāksmē 3.-6.06.
Lietuvā un seminārā
„Vietējie iedzīvotāji un
aizsargājamās teritorijas nākotnes rīcību plānošana,

ieviešana: Slīteres NP pļavu
biotopu atjaunošana, DL
„Užava” pelēkās kāpas
attīrīšana no apauguma, DL
„Stiklu purvi” purva biotopu
atjaunošana Dūmiņu purvā.
Noorganizētas 3 pļavu
biotopu atjaunošanas talkas
Krustkalnu DR un Teiču
DR, 2 talkas DP „Salacas
ieleja” un talka dabas
pieminekļa „Lībiešu
Upuralas” sakopšanai.
Veikta uzņēmēju un
īpašnieku konsultēšana par
aizsardzības un
apsaimniekošanas pasākumu
īstenošanu DP „Aiviekstes
paliene” un DL „Lubāna
mitrājs”.
Turpinātas aktivitātes
Noorganizēts seminārs
vietējo iedzīvotāju
Pārvaldes darbiniekiem par
vajadzību apzināšanā
ilgtspējīgu tūrismu.
Ķemeru NP teritorijā
Noorganizēta ekskursija
sadarbībā ar Ķemeru NP
Ķemeru NP tūrisma
fonda īstenotā
foruma dalībniekiem.
NORDPLUS programmas
Sadarbībā ar Ķemeru NP
projekta „Community
fondu turpināta
programme for Sustainable NORDPLUS programmas
Development”. Veiktas
projekta „Community
pārrunas ar Engures
programme for Sustainable
pašvaldību par iedzīvotāju
Development” ieviešana
anketēšanas rezultātiem un (precizēti rīcības plāni,
potenciālajām rīcībām,
izstrādāta kopienu
uzsākta darbības plāna
programma darbam ar
izstrāde.
vietējiem iedzīvotājiem).
Noorganizētas 2
LVAF projekta ietvaros
latviskajām tradīcijām
noorganizēta biotopu
atbilstošas siena talkas
kopšanas talka

ieviešana Krutkalnu DR, DL
„Mugurves pļavas”, DP
„Kuja”, dabas piemineklī
„Igora Medņa Lāčupītes
dendroloģiskie stādījumi”.
Noorganizēts seminārs
zemju īpašniekiem ar mēķi
veicināt zālāju
apsaimniekošanu DL
„Sventājas upes ieleja”.
Veicināta dabas tūrisma
stratēģijas izstrāde Gaujas
NP.

Apzināti jauni vietējie
uzņēmēji Ķemeru NP
teritorijā. Sagatavots un
Jūrmalas domē iesniegts
pārskats par Ķemeros
esošo norāžu stāvokli un
nepieciešamajiem
uzlabojumiem.

balstoties uz Baltijas un
Ziemeļvalstu ĪADT veikto
iedzīvotāju aptauju
rezultātiem”. Sadarbībā ar
vietējiem uzņēmējiem un
citām iesaistītajām pusēm
noorganizēta Ķemeru NP
Ceļotāju diena 3.05.
Sagatavoti un iesniegti
projektu pieteikumi
Jūrmalas domē par
tematisku pasākumu
rīkošanu Ķemeru NP
2014.gada vasarā.
Turpināta tūrisma maršrutu
marķēšana.

Slokas ezera apkārtnē
sadarbībā ar Ķemeru NP
fondu un Jūrmalas domi.
Sadarbībā ar Ķemeru
iedzīvotāju biedrību un
citām iesaistītajām pusēm
noorganizēti gadskārtējie
Ķemeru svētki 8.-9.08.
Sadarbībā ar Ķemeru NP
fondu sagatavoti un
iesniegti projekta
pieteikumi LVAF par
tūrisma infrastruktūras
uzturēšanu un dabas
izglītības centra darbības
pilnveidošanu.
Noorganizēts un īstenots
mācību brauciens Jūrmalas
pilsētas domes pārstāvjiem
uz dabas izglītības
centriem Vācijā no 24.26.08.

Vecslocenes pļavās.
Uzsākta LVAF apstiprināto
projektu ieviešana par
tūrisma infrastruktūras
uzturēšanu Ķemeru NP un
DIC darbības
pilnveidošanu.
Noorganizēti 3 DIC atvērto
durvju dienu pasākumi.
Uzsākta karšu un
informācijas materiālu
sagatavošana.

2. Nodrošināt labvēlīgu aizsardzības statusu vismaz 60% Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu,
organizēt un veikt īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzības un atjaunošanas pasākumus
10.

Veikt 240
vides inspektoru
pārbaudes īpaši aizsargājamo sugu
un īpaši aizsargājamo biotopu, tajā
skaitā mikroliegumu, aizsardzības
režīma nodrošināšanai

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

11.

Noteikt sugas un biotopus, kuriem
prioritāri izstrādāt vai aktualizēt

30.06.

K.Vilciņa
G.Gabrāne*

Veiktas 60 pārbaudes.

Pārskata periodā darbība
nav veikta
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Veiktas 148 pārbaudes.
Veiktas 46 pārbaudes.
Pie administratīvās
atbildības sauktas un sodītas
3 personas par kopējo
summu 120 euro.
Izņemti un konfiscēti
nelikumīgi iegūtie īpaši
aizsargājamo sugu īpatņi un
to daļas - lakši 4 iepirkumu
maisiņu apjomā un 15
buntītes aptuveni pa 60
augiem katrā.
Noteiktas 23 sugas un
biotopi, kuriem prioritāri

Veiktas 22 pārbaudes.
Pie administratīvās
atbildības sauktas un sodītas
5 personas par kopējo
summu 180 euro.
Nojaukts nelikumīgi
izveidots nēģu tacis DP
„Riežupe”.

Pārskatītas prioritātes,
noteiktas 34 sugas, kurām

aizsardzības plānus

izstrādājami vai
aktualizējami aizsardzības
plāni.

G.Strode ****

12.

Organizēt un uzraudzīt 3 sugu un
biotopu aizsardzības plānu izstrādi
un aktualizāciju

31.12.

K.Vilciņa
G.Gabrāne*
G.Strode ****

Uzraudzīta 2 plānu
izstrāde: sugas
aizsardzības plāna izstrāde
jūras ērglim un biotopa
aizsardzības plāna izstrāde
parkveida pļavām.

Uzraudzīta 3 plānu
izstrāde: sugas
aizsardzības plāna izstrāde
jūras ērglim un resnvēdera
purvu spārei un biotopa
aizsardzības plāna izstrāde
parkveida pļavām.

13.

Izsniegt atļaujas darbību veikšanai
mikroliegumos

31.12.

Izsniegta 1 atļauja.

Izsniegta 1 atļauja.

14.

Noteikt īpaši aizsargājamās sugas,
īpaši aizsargājamos biotopus un
ĪADT, kur prioritāri veikt to
aizsardzības un apsaimniekošanas
pasākumus

30.04.

reģionālo
administrāciju
direktori
K.Vilciņa
G.Gabrāne*
G.Strode ****

Uzsākta plānoto
aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumu izvērtēšana.

Noteiktas 54 īpaši
aizsargājamās sugas, kurām
prioritāri veicami
aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumi.

15.

Sniegt priekšlikumus, lai finanšu
instrumentos iestrādātu prasību, ka

30.11.

K.Vilciņa
G.Gabrāne*

Notikušas konsultācijas un Notikusi sanāksme ar ZM
sanāksmes ar ZM par
un LAD par īpaši
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Uzraudzīta 4 plānu
izstrāde: sugas
aizsardzības plāna izstrāde
jūras ērglim, melnajam
stārķim un resnvēdera
purvu spārei un biotopa
aizsardzības plāna izstrāde
parkveida pļavām.
Izsniegta 1 atļauja.

-

Sniegti priekšlikumi ZM
Lauku attīstības

priorotāri izstrādājami
aizsardzības plāni vai
veicami apsaimniekošanas
pasākumi (primāri svarīgas
15 sugas). Noteikti 3
biotopi, kuriem prioritāri
izstrādājami aizsardzības
plāni.
Uzraudzīta 4 plānu
izstrāde: sugas
aizsardzības plāna izstrāde
jūras ērglim, melnajam
stārķim un resnvēdera
purvu spārei un biotopa
aizsardzības plāna izstrāde
parkveida pļavām.
Izsniegtas 2 atļaujas.
Pārskatītas prioritātes un
noetiktas 34 sugas, kurām
prioritāri izstrādājami dabas
aizsardzības plāni vai
veicami apsaimniekošanas
pasākumi (primāri svarīgas
15 sugas). Noteikti 17
biotopi, kuriem prioritāri
veicami apsaimniekošanas
pasākumi.
Noteiktas 38 ĪADT, kurās
prioritāri veicami
apsaimniekošanas
pasākumi, identificēti
prioritāri veicamie
apsaimniekojamie pasākumi
un sugas, kurām tie
nepieiciešami.
Sniegti priekšlikumi LVAF
par sugām, kurām prioritāri

īpaši aizsargājamo sugu, īpaši
aizsargājamo biotopu un ĪADT
aizsardzības un apsaimniekošanas
pasākumiem
finansējums
piešķirams prioritāri noteiktajām
īpaši aizsargājamām sugām, īpaši
aizsargājamiem biotopiem un ĪADT

G.Strode ****

zālāju biotopu aizsardzības
un apsaimniekošanas
pasākumu iekļaušanu
Lauku attīstības
programmā un
tiešmaksājumu
nosacījumos. Sagatavots
viedoklis VARAM par
Padomes Regulas par
kritērijiem un
ģeogrāfiskajiem
apgabaliem zemes
platībām ar augstu
bioloģisko daudzveidību
projektā iekļautajām
biotopu definīcijām, kad
zālāji atzīstami par
platībām ar augstu
bioloģisko vērtību.
Veikta pļavu noganīšana –
305 ha.
Veikta pļavu attīrīšana no
krūmu apauguma – 0,3 ha.

aizsargājamo zālāju biotopu programmas izstrādei.
datiem, par kuriem
piešķirams atbalsta
maksājums.

izstrādājami sugu
aizsardzības plāni
2015.gadā. Iesniegts ZM
priekšlikums pārskatīt
Lauku attīstības programmu
un palielināt finansējumu
Agrovides pasākumu
veikšanai. Iesniegts
VARAM priekšlikums par
sugām un ĪADT, kurām
prioritāri izstrādājami
aizsardzības plāni, kā arī
kritēriji to atlasei,
iekļaušanai atbalstāmajās
aktivitātēs nākamajā
finansēšanas periodā 2016.2020.gadam.

Veikta pļavu noganīšana –
176 ha.
Veikta pļavu attīrīšana no
krūmu apauguma - 0,1 ha.

Veikta pļavu pļaušana – 200
ha.
Veikta pļavu noganīšana –
176 ha.
Veikta pļavu attīrīšana no
krūmu apauguma - 31 ha.
Veikta meža biotopu
apsaimniekošana – 3,8 ha.
Pārskata periodā darbība
nav veikta.

16.

Apsaimniekot
pļavu
biotopus
(pļaušana un noganīšana) – 675 ha

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

17.

Apsaimniekot meža biotopus – 8 ha

31.12.

struktūrvienību
vadītāji

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Veikta pļavu pļaušana – 570
ha.
Veikta pļavu noganīšana –
176 ha.
Veikta pļavu attīrīšana no
krūmu apauguma - 0,1 ha.
Veikta meža biotopu
apsaimniekošana – 4,7 ha.

18.

Uzturēt
un
atjaunot
tekošu
saldūdeņu biotopus (ūdensteču
bebru
aizsprostu
attīrīšana,
likvidēšana) – 13 km

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

19.

Uzturēt un izveidot aizsprostus
purvu biotopu saglabāšanai – 39
gab.

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta aizsprostu
uzturēšana – 5 gab.

Veikta tekošu saldūdeņu
biotopu atjaunošana – 2,8
km.
Veikta tekošu saldūdeņu
biotopu uzturēšana – 2,2
km, likvidējot 33 gab. bebru
aizsprostus.
Veikta aizsprostu uzturēšana
– 39 gab.

Veikta tekošu saldūdeņu
biotopu atjaunošana – 2 km.
Veikta tekošu saldūdeņu
biotopu uzturēšana – 7 km,
likvidējot 37 gab. bebru
aizsprostus un izvācot
kritušos kokus.
Veikta aizsprostu uzturēšana
– 39 gab.
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Veikta aizsprostu uzturēšana
–5 gab.

20.

Apsaimniekot bioloģiski vecus lapu
kokus (koku atēnošana) – 10 gab.

31.12.

21.

Ierobežot invazīvās sugas –
Sosnovska
latvāņa
izplatību
(latvāņu pļaušana un izrakšana) –
4,7 ha
Uzturēt smilšu krupja nārsta vietas
– 7,7 ha

31.12.

Uzturēt plēsīgo putnu mākslīgās
ligzdvietas,
pūču,
mazo
dobumperētāju un zaļo vārnu būrus

22.

23.

reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta bioloģiski vecu
koku atēnošana – 3 gab.

Veikta bioloģiski vecu koku Veikta bioloģiski vecu koku Veikta bioloģiski vecu koku
atēnošana – 1 gab.
atēnošana – 2 gab.
atēnošana – 7 gab.

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Veikta latvāņu pļaušana un
izrakšana – 6,6 ha.

Veikta latvāņu pļaušana un
izrakšana – 7,7 ha.

Veikta latvāņu pļaušana un
krūmu izciršana – 0,9 ha.

31.12.

R.Auziņš

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.

reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta smilšu krupja
nārsta vietu uzturēšana –
7,7 ha.
Veikta zaļo vārnu būru
uzturēšana – 20 gab.

Veikta mazo dobumperētāju
būru uzstādīšana – 30 gab.
Veikta zaļo vārnu un
gaigalu būru uzturēšana –
94 gab.

Veikta plēsīgo putnu
mākslīgo ligzdvietu
uzturēšana – 8 gab.
Veikta gaigalu būru
uzturēšana – 64 gab.

Veikta gaigalu būru
uzturēšana – 64 gab.

Pārbaudīta datu precizitāte
ziņojuma atbilstoši Putnu
direktīvas 12.pantam
kopsavilkumā.
Turpināta informācijas
aktualizācija Natura 2000
datubāzē. Sniegti
paskaidrojumi un labojumi
EVA par Natura 2000 datu
bāzi.
Noslēgts līgums par zivju
monitoringa veikšanu.
Sagatavots pamatojums un
tehniskā specifikācija
iepirkumam zīdītāju (ūdri,
lāči, sikspārņi)
monitoringa veikšanai
Natura 2000 vietās.

Aktualizēta Natura 2000
datu bāze un iesniegta
EVA
(http://cdr.eionet.europa.eu
/lv/eu/n2000/envvdqxag/).

3. Sagatavot ziņojumus Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un īpaši
aizsargājamo biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, organizēt un veikt sugu un biotopu stāvokļa novērtēšanu
24.

Sagatavot 2 ziņojumus Eiropas
Komisijai par sugu un biotopu
stāvokli – aktualizēt informāciju
Natura 2000 datubāzē un Eiropas
Vides aģentūras ĪADT datubāzē
(CDDA) un iesniegt EVA

31.12.

K.Vilciņa
G.Gabrāne*
G.Strode ****

Aktualizēta ĪADT
datubāze (CDDA) un
iesniegta EVA
(http://cdr.eionet.europa.eu
/lv/eea/cdda1/envuqm0g/).
Reportnet sistēmā iesniegti
precizējumi ziņojumam
atbilstoši Putnu direktīvas
12.pantam.

Uzsākta informācijas
aktualizācija Natura 2000
datubāzē.

25.

Ieviest
Natura
2000
vietu
monitoringa programmu (atbilstoši
vides monitoringa programmas
sadaļai „Bioloģiskā daudzveidība”)
4 apakšprogrammās

31.12.

K.Vilciņa
G.Gabrāne*
G.Strode ****

Sagatavots pamatojums un
tehniskā specifikācija
iepirkumam augu,
bezmugurkaulnieku,
rāpuļu (gludenās čūskas),
zīdītājdzīvnieku un zivju
monitoringa veikšanai
Natura 2000 vietās.

Veikta iepirkumu
dokumentācijas
sagatavošana, iepirkumu
izsludināšana un līgumu
slēgšana.
Pārvaldes interneta vietnē
ievietots pārskats par
monitoringa īstenošanu
2013.gadā.
Veikta augu monitoringa
plānošana.
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Ieviests ūdru; zivju, nēģu
un vēžu; augu un dīķu
naktssikspārņa Natura
2000 monitorings.
Noslēgts līgums par lāču
Natura 2000 monitoringu.
Izvērtēta atskaite par zivju
Natura 2000 monitoringu.
Notikusi tikšanās ar LHEI
par iespējamo sadarbību
monitoringa veikšanā.

26.

Ieviest
fona
monitoringa
programmu
(atbilstoši
vides
monitoringa programmas sadaļai
„Bioloģiskā
daudzveidība”)
7
apakšprogrammās

31.12.

K.Vilciņa
G.Gabrāne*
G.Strode ****

Sagatavots pamatojums un
tehniskā specifikācija, kā
arī izsludināts iepirkums
putnu fona monitoringa
veikšanai.

Sagatavots pamatojums un
tehniskā specifikācija, kā
arī izsludināts iepirkums
entomofaunas monitoringa
veikšanai.

Noslēgts līgums par
entomofaunas monitoringa
veikšanu.
Sagatavots atzinums par
Jūras vides monitoringa
programmas projektu.
Sagatavots pamatojums un
tehniskā specifikācija
iepirkumam zīdītāju (ūdri,
sikspārņi) fona
monitoringa veikšanai.

27.

Noteikt prioritātes ĪADT, sugu un
biotopu
izpētei.
Koordinēt
zinātnisko pētījumu veikšanu un
veidot sadarbību ar augstskolām,
zinātniskajām iestādēm, NVO, kuri
veic pētījumus un piesaista finanšu
līdzekļus šādiem pētījumiem

31.12.

K.Vilciņa
G.Gabrāne*
G.Strode ****

Uzsākta sadarbība ar NVO
ģeoloģiskā mantojuma
izpētei un popularizēšanai,
veikta izpētes un publisko
pasākumu plānošana.

Turpināta sadarbība ar
NVO ģeoloģiskā
mantojuma izpētei un
popularizēšanai, veikta
izpētes un publisko
pasākumu plānošana.

Turpināta sadarbība ar
NVO un Latvijas
Universitāti ģeoloģisko
dabas pieminekļu robežu
precizēšanā.

28.

Veikt
sugu
un
biotopu
inventarizāciju, sagatavot ekspertu
atzinumus
mikroliegumu
veidošanai un ekspertu viedokļus
administratīvo
aktu,
atzinumu
izdošanai, kā arī izvērtēt sugu un
biotopu
aizsardzības
jomas
sertificēto ekspertu atzinumus

31.12.

K.Vilciņa
G.Gabrāne*
G.Strode ****

Sagatavoti 2 atzinumi par
DL „Lielie Kangari” un
DP „Korkuļu sausgultne”.

Sagatavota apmācību
programma sugu un
biotopu aizsardzības jomā
sertificētajiem ekspertiem,
analizēti un vērtēti
ekspertu atzinumi.
Sniegts 1 atzinums par
padziļināšanas darbu
Juglas kanāla akvatorijā
ietekmi uz DL

Veikta meža susuru
sastopamības izpēte DP
„Silene”.
Sagatavoti 3 atzinumi par
ģeoloģiskā pētījuma
Staldzenē nepieciešamību,
dižkoku datu iesniegšanu
NVO projektiem un par
ĪADT izveidi.
Saskaņota botāniskā
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Ieviesta dienas putnu,
nakts putnu
lauksaimniecības zemēs un
plēsīgo putnu uzskaite;
bezmugurkaulnieku un
ūdru fona monitorings;
entomofaunas
monitorings; alās un citās
mītnēs ziemojošo
sikspārņu vizuāla uzskaite.
Izsludināts iepirkums
ziemojošo ūdensputnu
uzskaitei un apmācībām
ziemojošo ūdensputnu avio
uzskaitei jūrā.
Izvērtētas atskaites par
putnu fona un
entomofaunas
monitoringu.
Noteiktas 27 sugas, 5
biotopi un 4 ĪADT, kurām
prioritāri nepieciešami
pētījumi. Turpināta
sadarbība ar NVO un
Latvijas Universitāti
ģeoloģisko dabas
pieminekļu robežu
precizēšanā. Saņemti
pētījumu pārskati un dati.
Sagatavoti 2 eksperta
viedokļi par Ruņupes iežu
atsegumiem un karjeru
novērtēšanu.

„Jaunciems”. Veikta
lidvāverei piemērotu
dzīvotņu apsekošana DL
„Virguļica” un DL
„Gruzdovas meži”.

monitoringa metodika
kūdras ieguves teritorijai.

Veiktas 2 pārbaudes.

4. Nodrošināt starptautiskā līguma „Par 1973. gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu
sugām”, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 „Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām” un
Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešanu un izpildi, nodrošināt kompetentās iestādes funkcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tirdzniecību ar
izstrādājumiem no roņveidīgajiem
29.

Veikt 20 pārbaudes tirdzniecībai ar
apdraudētajiem
savvaļas
dzīvniekiem un augu sugu īpatņiem

31.12.

I.Vilne
G.Strode***

Veiktas 4 pārbaudes.

Veiktas 19 pārbaudes.

30.

Izsniegt 20 atļaujas nemedījamo
dzīvnieku iegūšanai
Izsniegt
230
atļaujas
starptautiskajai tirdzniecībai ar
apdraudētajām augu un dzīvnieku
sugām (CITES atļaujas)
Izsniegt CITES sertifikātus

31.12.

I.Vilne
G.Strode***
I.Vilne
G.Strode***

Izsniegtas 12 nemedījamo
dzīvnieku ieguves atļaujas.
Izsniegtas 77 CITES
atļaujas.

Izsniegtas 9 nemedījamo
dzīvnieku ieguves atļaujas.
Izsniegtas 77 CITES
atļaujas.

Veikt starptautiskās tirdzniecības
apdraudēto savvaļas sugu īpatņu
reģistrēšanu
Sagatavot
atskaiti
CITES
sekretariātam un Eiropas Komisijai
par 2013.gadā izsniegtajām CITES
atļaujām
Pārstāvēt Latvijas viedokli Eiropas
Komisijā CITES jautājumos

31.12.

I.Vilne
G.Strode***
I.Vilne
G.Strode***

Izsniegti 11 CITES
sertifikāti.
Reģistrēti 14 starptautiskā
tirdzniecībā apdraudēto
dzīvnieku sugu īpatņi.
Uzsākta atskaites
sagatavošana.

Izsniegti 4 CITES
sertifikāti.
Reģistrēti 13 starptautiskā
tirdzniecībā apdraudēto
dzīvnieku sugu īpatņi.
Sagatavota atskaite un
09.07. iesniegta Eiropas
Komisijai.

Izsniegti 7 CITES
sertifikāti.
Reģistrēts 21 starptautiskā
tirdzniecībā apdraudēts
dzīvnieku sugu īpatnis.
-

Dalība 3 Eiropas
Komisijas sanāksmēs par
CITES jautājumiem.
Dalība Eiropas Padomes
darba grupā par vaļu
jautājumiem. Dalība
konferencē par CITES.

Dalība 2 Eiropas
Komisijas sanāksmēs par
CITES jautājumiem.
Dalība Eiropas Padomes
darba grupā par vaļu
jautājumiem. Dalība
CITES konvencijas
Pastāvīgajā komitejā
(Standing Committee).

Dalība Eiropas reģionālajā
CITES augu sanāksmē un
3 CITES sanāksmēs.

31.

32.
33.

34.

35.

31.12.

31.12.

15.06.

I.Vilne
G.Strode***

Izsniegti 29 CITES
sertifikāti.
Reģistrēti 66 starptautiskā
tirdzniecībā apdraudēto
dzīvnieku sugu īpatņi.
Pārskata periodā darbība
nav veikta.

31.12.

I.Vilne
G.Strode***

Dalība 2 Eiropas
Komisijas sanāksmēs.
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Veiktas 9 pārbaudes,
ierosinātas 3 administratīvo
pārkāpumu lietvedības (2
sadarbībā ar Valsts policiju),
izņemts 1 dzīvs lācis.
Izsniegtas 5 nemedījamo
Izsniegtas 2 nemedījamo
dzīvnieku ieguves atļaujas. dzīvnieku ieguves atļaujas.
Izsniegta 71 CITES
Izsniegta 82 CITES
atļauja.
atļaujas.

36.

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

31.12.

I.Vilne
G.Strode***

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

Sniegti atzinumi par
aizturētajiem CITES
īpatņiem, konsultēti un
apmācīti VID muitas
darbinieki. Notikusi
sadarbība ar Latvijas
Dabas muzeju CITES
īpatņu ekspertīzē.

Sniegti atzinumi par
aizturētajiem CITES
īpatņiem, konsultēti un
apmācīti VID muitas
darbinieki. Notikusi
sadarbība ar Latvijas
Dabas muzeju CITES
īpatņu ekspertīzē.

37.

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

31.12.

I.Vilne
G.Strode***

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Pārskata periodā darbība
nav veikta

Veiktas 2 zooloģisko dārzu
pārbaudes.

31.12.

I.Vilne
G.Strode***

Pārskata periodā darbība
nav veikta - aktuāli
jautājumi nav bijuši.

Pārskata periodā darbība
nav veikta - aktuāli
jautājumi nav bijuši.

Notikušas konsultācijas
par roņu ieguvi Latvijā un
iespējamo piezvejas
reģistrēšanu.

38.

Iesaistīta Valsts policija 2
pārbaudēs. Sniegti
atzinumi par aizturētajiem
CITES īpatņiem.
Konsultēti un apmācīti
VID muitas darbinieki.
Notikusi sadarbība ar
Latvijas Dabas muzeju
CITES īpatņu ekspertīzē.
Veiktas 3 zooloģisko dārzu
pārbaudes.
Pārskata periodā darbība
nav veikta - aktuāli
jautājumi nav bijuši.

5. Nodrošināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu valsts reģistru un
ģeotelpiskās informācijas uzturēšanu un citas informācijas par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām,
īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem uzturēšanu dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”

39.
39.1.

Aktualizēt un integrēt 4 dabas datu
kopas, tajā skaitā:
ĪADT valsts reģistra datus, tajā
skaitā aizsargājamo koku un
ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko
dabas pieminekļu valsts reģistra
datus

31.12.

K.Vilciņa
G.Gabrāne*
G.Strode ****

Ievadīti dati par 109
jauniem aizsargājamiem
kokiem (dižkokiem).
Aktualizēta informācija
par 3 ģeoloģisko un
ģeomorfoloģisko dabas
pieminekļu teritorijām.
Sagatavoti un iesniegti
priekšlikumi VARAM par
17 ģeoloģisko dabas
pieminekļu robežu
precizēšanu (ģeotelpiskie
dati un robežu apraksti).
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Ievadīti dati par 5 jauniem
aizsarājamiem kokiem
(dižkokiem).

Ievadīti dati par 20
jauniem aizsarājamiem
kokiem (dižkokiem).
Precizēti 40 dižkoku dati.
Sagatavoti dati par 400
dižkokiem, ievietošanai
reģistrā.
Pārbaudīta un precizēta
informācija par 4
ģeoloģisko un
ģeomorfoloģisko dabas
pieminekļu teritorijām.

Ievadīti dati par 457
jauniem aizsarājamiem
kokiem (dižkokiem).
Pārbaudīta un precizēta
informācija par 49
dendroloģiskajiem
stādījumiem, 1 dabas
liegumu un 1 aizsargājamo
aleju.

39.2.

mikroliegumu valsts reģistra datus

39.3.

īpaši aizsargājamo sugu, to
dzīvotņu valsts reģistra datus

39.4.

īpaši aizsargājamo biotopu valsts
reģistra datus

40.

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

31.12.

41.

Ievadīt monitoringa un pētījumu
datus par ĪADT, īpaši
aizsargājamām sugām un īpaši
aizsargājamiem biotopiem

31.12.

42.

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

31.12.

Ievadīti dati par 19
jauniem mikroliegumiem
un aktualizēta informācija
par 73 mikroliegumiem.
Ievadīti 865 jauni īpaši
aizsargājamo sugu un to
dzīvotņu dati, tajā skaitā
par meža sicistu (Sicista
betulina).
Ievadīti 8 jauni īpaši
aizsargājamo biotopu dati
un aktualizēti 2 biotopu
dati.
reģionālo
Ievadīta informācija par
administrāciju nepieciešamajiem
direktori
aizsardzības pasākumiem 49
aizsargājamiem kokiem, kā
arī latvāņu invadētajām
platībām Teiču DR.
K.Vilciņa
Veikta ģeoloģisko
G.Gabrāne* veidojumu datu slāņu
G.Strode **** papildināšana no Latvijas
Petroglifu centra pētījumu
pārskatiem.
K.Vilciņa
Uzsākta sagatavju un
G.Gabrāne* vadlīniju sagatavošana.
G.Strode ****
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Ievadīti dati par 26
jauniem mikroliegumiem
un aktualizēta informācija
par 53 mikroliegumiem.
Ievadīti 54 jauni īpaši
aizsargājamo sugu un to
dzīvotņu dati.

Ievadīti dati par 19
jauniem mikroliegumiem
un aktualizēta informācija
par 11 mikroliegumiem.
Ievadīti 83 jauni īpaši
aizsargājamo sugu un to
dzīvotņu dati.

Ievadīti dati par 11
jauniem mikroliegumiem.

Ievadīti 431 jauni īpaši
aizsargājamo biotopu dati.

Ievadīti 1 jauna īpaši
aizsargājamā biotopa dati.

Ievadīti 885 jauni
aizsargājamo biotopu dati.

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Ievadīta informācija par 4
atjaunotajiem pļavu
biotopiem Krustkalnu DR
un 7 atjaunojamiem pļavu
biotopiem Teiču DR.

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Ievadīta informācija par
nepieciešamajiem dabas
aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumiem 43 ĪADT un 57
aizsargājamiem kokiem.
Ievadīti 30 jauni
monitoringa punkti.

Izstrādātas meža
apsaimniekošanas plānu
ievades vadlīnijas. Turpināta
dabas aizsardzības plānu
datu ievades vadlīniju
izstrāde.
Sagatavoti iekšējie
noteikumi – kārtība, kādā
dabas datu pārvaldības
sistēmā „Ozols” tiek ievadīti
un uzturēti īpaši
aizsargājamo sugu un īpaši
aizsargājamo biotopu
apsaimniekošanas pasākumu
dati.

Nosūtītas aizsargājamo
Izstrādātas dabas
koku reģistrācijas anketas ar aizsardzības plānu datu
skaidrojumiem 2
ievades vadlīnijas.
pašvaldībām.
Monitoringa anketu
apstrādes sistēmā izstrādāts
sistēmas kļūdu apstrādes
modulis, veikta sistēmas
koda optimizācija un kļūdu
labošana, sistēmas
uzlabošanas darbi lietotāja
interfeisā.
Pilnveidota BVZ anketa, to
meklēšana. Izveidotas 2
atsevišķas datubāzes BVZ

Ievadīti 556 jauni īpaši
aizsargājamo sugu un to
dzīvotņu dati.

43.

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

31.12.

K.Vilciņa
Reģistrēti 4 jauni Web un 7
G.Gabrāne* jauni SDE lietotāji.
G.Strode ****

44.

Veikt informācijas sistēmas risku
analīzi. Nodrošināt informācijas
sistēmas drošības pārvaldību

31.12.

K.Vilciņa
Veiktas sarunas par
G.Gabrāne*
informācijas sistēmas
G.Strode ****
drošības pārvaldības
nodošanu Valsts reģionālās
attīstības aģentūrai.
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anketām datu ievades
apmācībām. Sagatavotas
atskaites par BVZ
apmācībās ievadītām
anketām.
Izstrādāta ĪADT
apmeklētāju skaitītāju
uzskaites sistēma (datu
ievades/importa forma,
skaitītāju uzskaites forma,
datu eksports un diagrammu
ģenerēšana par noteiktu
periodu).
Reģistrēti 9 jauni Web
lietotāji.
Izviedotas jaunas izdruku
sagataves. Ģeoportāla
ekspluatācijas vidē izveidoti
e-pakalpojumi ar iespēju
pārlūkot un lejupielādēt
dabas datu pārvaldības
sistēmas „Ozols” datus.
Publicētas WMS/FMS
pakalpes.

Reģistrēti 17 jauni Web
lietotāji. Atjaunota
informācija 7 SDE
lieltotājiem.
Izviedotas jaunas izdruku
sagataves. Atjaunota
kadastru datu informācija.
Noslēgta starpresoru
vienošanās ar LĢIA par
sadarbību integrētas valsts
informācijas sistēmas
ietvaros un iegūtas jaunākas
ortofoto kartes. Ģeoportāla
testa vidē ir izveidoti epakalpojumi, ar iespēju
pārlūkot un lejupielādēt
dabas datu pārvaldības
sistēmas „Ozols” datus.
Publicētas WMS/FMS
pakalpes.
Veikta kadastra datu servisu Veikta mikroliegumu
pieejas slēgšana noteiktām attēlošanas uzlabošana
IP adresēm un WMS/FMS publiskajā vidē.
pakalpju pieejas
konfigurēšana.
Veiktas sarunas par

Reģistrēti 9 jauni Web
lietotāji.
Veikta datu ielāde no LĢIA.
Konsultēts jaunais
datorsistēmu un datortīkla
administrators no VRAA.
Izveidoti lietotāji uz
DAP_CORE, DAP-AGS,
DAP-DB.

Veikta SSL (Secure Sockets
Layer) sertifikāta
pieprasījuma faila
(Certificate Signing
Request) noģenerēšana un
SSL uzlikšana uz dabas datu

informācijas sistēmas
drošības pārvaldības
nodošanu Valsts reģionālās
attīstības aģentūrai.

6. Sniegt teritoriju plānojumu izstrādei nepieciešamo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām,
īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem,
nosacījumus teritoriju plānojumu izstrādei un atzinumus par teritoriju plānojumiem

45.

Sniegt 50 nosacījumus, atzinumus
un informāciju pašvaldību teritoriju
plānojumiem,
tajā
skaitā
detālplānojumiem

31.12.

reģionālo
Sniegti 6 nosacījumi
administrāciju teritoriju plānojumiem un 5
nosacījumi
direktori
detālplānojumiem.
Sniegti 9 atzinumi teritoriju
plānojumiem un 2 atzinumi
detālplānojumiem.
Sniegta informācija 8 gad.
teritoriju plānojumiem un 1
gad. detālplānojumam.
Sniegti 10 nosacījumi un 5
atzinumi citiem teritorijas
attīstības plānošanas
dokumentiem.

Sniegti 5 nosacījumi
teritoriju plānojumiem un 7
nosacījumi
detālplānojumiem.
Sniegti 4 atzinumi teritoriju
plānojumiem un 1 atzinums
detālplānojumam.
Sniegti 8 nosacījumi un 7
atzinumi citiem teritorijas
attīstības plānošanas
dokumentiem.

Sniegts 1 nosacījums
teritoriju plānojumiem un 6
nosacījumi
detālplānojumiem.
Sniegti 3 atzinumi teritoriju
plānojumiem un 5 atzinumi
detālplānojumiem.
Sniegti 9 nosacījumi un 5
atzinumi citiem teritorijas
attīstības plānošanas
dokumentiem.

pārvaldības sistēmas
„Ozols” reģistrēto lietotāju
daļas.
Veikta drošības politikas
papildināšana un
informācijas klasificēšanas
noteikumu papildināšana.

Sniegti 4 nosacījumi
teritoriju plānojumiem un 2
nosacījumi
detālplānojumiem.
Sniegti 3 atzinumi teritoriju
plānojumiem un 3 atzinumi
detālplānojumiem.
Sniegti 10 nosacījumi un 8
atzinumi citiem teritorijas
attīstības plānošanas
dokumentiem.

7. Uzturēt un izveidot tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektus
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

46.

Uzturēt, atjaunot un izveidot dabas
takas – 200 km

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

47.

Uzturēt
velo/kājnieku
maršrutus – 88 km

tūrisma

31.12.

48.

Uzturēt ūdenstūristu un autotūristu
apmetnes – 24 gab.

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta dabas taku
uzturēšana – 184,6 km.
Veikta dabas taku
atjaunošana – 0,2 km.
Veikta velo/kājnieku
tūrisma maršruta
uzturēšana – 68 km.
Veikta ūdenstūristu
apmetņu uzturēšana – 22
gab.
Veikta autotūristu apmetņu
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Veikta dabas taku
uzturēšana – 200 km.
Veikta velo/kājnieku
tūrisma maršruta
uzturēšana – 88 km.
Veikta ūdenstūristu
apmetņu uzturēšana – 22
gab.
Veikta autotūristu apmetņu

Veikta dabas taku
uzturēšana – 200 km.
Veikta dabas taku
atjaunošana – 0,2 km.
Veikta velo/kājnieku
tūrisma maršruta
uzturēšana – 88 km.
Veikta ūdenstūristu
apmetņu uzturēšana – 22
gab.
Veikta autotūristu apmetņu

Veikta dabas taku
uzturēšana – 200,2 km.
Veikta velo/kājnieku
tūrisma maršruta
uzturēšana – 88 km.
Veikta ūdenstūristu
apmetņu uzturēšana – 22
gab.
Veikta autotūristu apmetņu

49.

Uzturēt, atjaunot un izveidot
autostāvlaukumus – 40 gab.

31.12.

50.

Atjaunot un izveidot informācijas
stendus – 50 gab.

31.12.

51.

Uzturēt informācijas stendus – 267
gab.

31.12.

52.

Uzturēt un izveidot skatu torņus –
22 gab.

31.12.

53.

Uzturēt
un
izveidot
platformas – 14 gab.

skatu

31.12.

54.

Uzturēt informatīvās un norādes
zīmes – 734 gab.

31.12.

55.

Uzturēt ĪADT robežzīmes – 3353
gab.

31.12.

56.

Atjaunot un uzturēt
skatu vietas – 12 gab.

31.12.

57.

Organizēt

120

dabas

ainaviskās

izglītības

reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori

reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori

uzturēšana – 2 gab.
Veikta autostāvlaukumu
uzturēšana – 40 gab.

uzturēšana – 2 gab.
Veikta autostāvlaukumu
uzturēšana – 40 gab.

uzturēšana – 2 gab.
Veikta autostāvlaukumu
uzturēšana – 40 gab.

uzturēšana – 2 gab.
Veikta autostāvlaukumu
uzturēšana – 40 gab.

Veikta informācijas stendu
atjaunošana – 2 gab.

Veikta informācijas stendu
atjaunošana – 17 gab.

Veikta informācijas stendu
atjaunošana – 12 gab.

Veikta informācijas stendu
atjaunošana– 12 gab.

Veikta informācijas stendu
uzturēšana – 169 gab.

Veikta informācijas stendu
uzturēšana – 267 gab.

Veikta informācijas stendu
uzturēšana – 267 gab.

Veikta informācijas stendu
uzturēšana – 267 gab.

Veikta skatu torņu
uzturēšana – 19 gab.

Veikta skatu torņu
uzturēšana – 22 gab.

Veikta skatu torņu
uzturēšana – 22 gab.
Izstrādāts tehniskais
novērtējums skatu tornim
Līgatnes dabas takās.

Veikta skatu platformu
uzturēšana – 14 gab.

Veikta skatu platformu
uzturēšana – 14 gab.

Veikta skatu platformu
uzturēšana – 14 gab.

Veikta skatu torņu
uzturēšana – 21 gab.
Izstrādāts tehniskais
novērtējums skatu tornim
DL „Burtnieku ezera
pļavas”.
Izstrādāta tehniskā
specifikācija iepirkuma
procedūrai skatu tornim
Līgatnes dabas takās.
Veikta skatu platformu
uzturēšana – 14 gab.

Veikta norādes zīmju
uzturēšana – 512 gab.

Veikta norādes zīmju
uzturēšana – 734 gab.

Veikta norādes zīmju
uzturēšana – 734 gab.

Veikta norādes zīmju
uzturēšana – 734 gab.

Veikta ĪADT robežzīmju
uzturēšana – 1196 gab.

Veikta robežzīmju
uzturēšana – 3353 gab.

Veikta robežzīmju
uzturēšana – 3353 gab.

Veikta robežzīmju
uzturēšana – 3353 gab.

Veikta ainavisko skatu
vietu atjaunošana – 1 gab.
Veikta ainavisko skatu
vietu uzturēšana – 12 gab.

Veikta ainavisko skatu
vietu uzturēšana – 12 gab.

Veikta ainavisko skatu
vietu uzturēšana – 12 gab.

Veikta ainavisko skatu
vietu uzturēšana – 12 gab.
Veikta labiekārtojuma
atjaunošana ainaviskajā
skatu vietā Gaujas NP
„Ķeizarskats”.

8. Palielināt sabiedrības izpratni par dabas vērtību nozīmi,
organizēt un veikt sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus
31.12.

reģionālo

Noorganizēti 11 pasākumi,
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Noorganizēti 34 pasākumi,

Noorganizēti 13 pasākumi,

Noorganizēti 13 pasākumi,

pasākumus, seminārus un lekcijas,
tajā skaitā Starptautisko Mitrāju
dienu, Nacionālo parku dienu,
Ūdens dienu, Putnu dienas,
Sikspārņu naktis, Sēņu dienas

58.

Vadīt dabas izglītības nodarbības,
mācību stundas, lekcijas un citas
aktivitātes, kā arī informējošus
pasākumus zemes īpašniekiem un
saimniecisko darbību veicējiem

31.12.

administrāciju
direktori

tajā skaitā Starptautiskajai
Mitrāju dienai un Ūdens
dienai veltīti pasākumi;
pasākums „Zvēru pēdas
sniegā” pasākumu cikla
„Četri gadalaiki Veclaicenē”
ietvaros; Lāču voljera
atklāšanas pasākums
Līgatnes dabas takās.
Nolasītas 10 lekcijas par
šādām tēmām: Pārvaldes
darbība, ĪADT Latvijā, gada
putns – pupuķis, zvēri,
pūces.

tajā skaitā Nacionālo parku
dienai, Putnu dienai, Natura
2000 dienai, Bioloģiskās
daudzveidības dienai,
Pasaules ūdens dienai, Mežu
dienai un Muzeju naktij
veltīti pasākumi; pasākumu
cikla „Četri gadalaiki
Veclaicenē” ietvaros „Putni
vakarā, naktī un no rīta” un
veloekspedīcija ”Spāres un
citi bezmugurkaulnieki”.
Nolasītas 18 lekcijas par
šādām tēmām: putni, putnu
balsis, dziedātājputni,
aizsargājamie biotopi un
kukaiņu sugas, Latvijas
dzīvnieku valsts.
Noorganizēti 2 semināri par
šādām tēmām:
„Rūpnieciskās zvejas
nosacījumi DL „Lubāna
mitrājs” un izmaiņas
Zvejniecības likumā” un
„Ko, kā un kāpēc mācīt
mazajiem par dabu un dabas
aizsardzību”.

struktūrvienību
vadītāji

Novadītas 33 dabas
izglītības nodarbības par
dabas daudzveidību, ĪADT,
ziemojošiem putniem,
mežu, mitrājiem, zivīm,
ūdens piesārņojumu,
Baltijas jūru, tajā skaitā:
„ĪADT un sugu
aizsardzība”, „Iepazīsim
ekosistēmas”, „Kas

Novadītas 96 dabas
izglītības nodarbības par
ĪADT, dižkokiem, dzīvību
ūdenī, daudzveidību pļavā,
mežu stāviem, ūdeņiem,
purviem, mežu, piekrasti,
augu pielāgošanos, kāpu
mežu, zivīm, dzīvnieku
pasauli, tajā skaitā: „ĪADT,
to iedalījums un galvenie
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tajā skaitā Slīteres kukaiņu
naktij, Sēņu dienai un
Eiropas ģeoloģiskā
mantojuma dienai veltīti
pasākumi; pasākumi:
„Vasara Pededzes pļavā”,
„Iepazīsti Rāznas nacionālā
parka mežu!”, „Ejam
bekot”, „Pārgājieni ar garšu
Veclaicenē”.
Nolasītas 10 lekcijas par
šādām tēmām: dabas
aizsardzības sistēma un
pārkāpumi pret dabu, ĪADT,
Slīteres NP, „Rāznas NP īpaši aizsargājama dabas
teritorija”, „Ainava kā
atvērta grāmata”, meži,
dzīvnieki, ekosistēmas,
dabas izglītības centru
piedāvājums, vides
izglītības spēles.

tajā skaitā Putnu dienai
veltīti pasākumi un
pasākumi: „Viena diena ar
dabu dabas parkā „Ciriša
ezers””, „Vides spēļu diena
ekoskolā”, „Pelēkais vilks 2014. gada dzīvnieks”,
„Rudens ainavas
Veclaicenes kalnos un lejās”
par ģeoloģiju un reljefa
veidošanos no cikla „Četri
gadalaiki Veclaicenē”,
Leģendu nakts pasākums
Jērcēnmuižā.
Nolasītas 18 lekcijas par
šādām tēmām: vilks un tā
uzvedība, Slīteres NP daba,
koki, mežs, dzīvnieki, vides
izglītības spēles, notikumi
dabā, Līgatnes dabas taku
dzīvnieki, ĪADT aizsardzību
un izmantošanu regulējošie
normatīvajie akti, Pārvaldes
funkcijas.
Noorganizēts seminārs–
talka: Ventspils novada
Popes muižas parkā „Labie
darbi – dižkoka sakopšanas
talka”.
Novadīta 91 dabas izglītības Novadīta 71 dabas izglītības
nodarbība par ĪADT,
nodarbība Slīteres NP Slīteres NP, DL „Ventas
Dāvidpļava – biotopa
ieleja”, DL „Užava”, DL
atjaunošanas piemērs, DL
„Oviši”, DP „Riežupe”,
„Užava” – pelēkās kāpas
mežiem, dzīvniekiem, ezera biotopa atjaunošanas
ekoloģiju, upi, zivīm,
piemērs, Dunikas tīrelis,
bezmugurkaulniekiem,
augi un dzīvnieki, kas mīt
Latvijā ziemojošiem
tajā, augsto sūnu purvs, tā
putniem, ģeoloģiju
veidošanās process un augu

atrodams un sargājams
nogāžu un gravu mežos”,
„Putni pie barotavām un
ziemojošie putni”,
„Dzīvnieki un pēdas”,
„Dzīvnieki, paradumi,
dzīvesveids”, „Baltijas jūra
un piesārņojums”, „Rāznas
ezera zivis - parastās un
īpašās”.
Novadītas 4 mācību
stundas, lekcijas par dabas
daudzveidību, ĪADT,
„Ainava kā atvērta
grāmata”, kā arī 5 vides
darbnīcas par putniem, 2
ekskursijas un 2 pārgājieni
dabā.
Noorganizētas fotoizstādes
„Slīterei 90”, „Zaļš gar
acīm” un ceļojošās izstādes
par dabas tematiku, zivīm
un purvu.
Novadīti 6 informējoši
pasākumi zemes
īpašniekiem un
saimniecisko darbību
veicējiem.
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aizsardzības noteikumi”,
”ĪADT”, „Iepazīsim
ekosistēmas un sargāsim
dabu”, ”Ainava kā atvēta
grāmata”, „Iepazīsti jūras
piekrasti”, „Par putniem,
augiem un jūru”, „Iepazīsti
purvu”, „Purvs un tā
nozīme”, „Iepazīsim norises
ūdeņos visos četros
gadalaikos”, „Aizsargājamie
augi”, „Ūdensaugi Rāznas
ezerā”, „Abinieki”,
„Gājputni un nometnieki”,
„Atpazīsti putnu un to balsis
dabā”, „Iepazīsti bebru”,
„Pa vilka pēdām”, „Ķērpis
kā gaisa kvalitātes
noteicējs”, „Ūdens
kvalitāte”, „Gaisa kvalitāte”.
Novadītas 18 mācību
stundas par pļavu, mežu,
purva un ezera ekosistēmām
un dabas simboliem.
Nolasītas 13 lekcijas par
lakšiem un to aizsardzību,
2014.gada dabas simboliem,
Ķemeru NP, Baltijas jūras
zīdītājiem.
Noorganizēta fotoizstāde
„Slīterei 90” un 3 ceļojošās
izstādes par dabas
aizsardzības tematiku.
Atklāta bērnu radošo darbu
izstāde „Daudzveidīgā
pļava, mežs, dīķis”.
Noorganizēts informējošs
pasākums zemes
īpašniekiem un

(smilšakmeņi, fosilijas,
akmeņu iepazīšana), „Meži
nogāzēs un gravās”, „Meži
uz osveida reljefa formas”,
„Ekosistēmas”, „Bieži
sastopamie un aizsargājamie
augi”, „Augi un kukaiņi
Lubāna mitrājā”, „Alnīša
pastaiga akmeņu takā”,
„Ūdensputni Rāznas ezerā”,
„Ainava Rāznas NP”,
„Piekraste”, „Ūdens
kvalitāte”.
Novadīti 28 dabas izziņas
pārgājieni Teiču DR,
Krustkalnu DR, DL „Sedas
purvs”, uz Kaņepju dižozolu
un Jērcēnu dižakmeņiem,
putnu vērošanas pārgājiens,
Gaujas NP teritorijas
iepazīšana Siguldas,
Līgatnes, Ungurmuižas,
Sietiņieža apkārtnē.
Noorganizētas fotoizstādes
„Slīterei 90”, „Slīteres NP
abinieki un rāpuļi”,
„Daudzveidīgā pļava, mežs,
dīķis”, baneru izstāde
„Slīteres NP”; 3 ceļojošās
izstādes „Mežs un dabas
vērtības Natura 2000
teritorijās”, „Teiču un
Krustkalnu dabas rezervāti”,
„Rāznas nacionālais parks”,
bērnu radošo darbu izstāde.
Novadīts informējošs
pasākums zemes
īpašniekiem par mežu
apsaimniekošanu ĪADT.

valsts, ĪADT, „Ūdens
kvalitāte”, „Rāznas ezera
zivis - parastās un īpašās”,
„Ezera iemītnieki”, „Dabas
vērtības Lubāna mitrājā”,
„Piecas ekosistēmas - purvs,
mežs, pļava, ezers un jūras
piekraste”, ūdens kvalitātes
noteikšana un ietekme uz to,
piekrastes ekosistēma, putni,
dižkoki, zivis, koki, Gaujas
NP dabas vērtības un dabas
materiālu izmantošana,
akmeņu iepazīšana.
Noorganizēti 9 dabas izziņas
pārgājieni Teiču DR,
Kruskalnu DR, Ķemeru NP,
Gaujas NP.
Noorganizēta 1 radošā
darbnīca-rotājumu
gatavošana no dabas
materiāliem.
Noorganizēta fotoizstāde
„Slīterei 90” un 3 ceļojošās
izstādes par dabas tematiku
– „Mežs un dabas vērtības
Natura 2000 teritorijās”,
„Teiču un Krustkalnu dabas
rezervāti” un „Rāznas
nacionālais parks”.

59.

Piedalīties Dabas koncertzāles
organizēšanā un norisē

30.09.

struktūrvienību
vadītāji

Dalība 2 plānošanas
sanāksmēs par Dabas
koncertzāles organizēšanu.
Izstrādāts maršruts
pasākuma apmeklētāju
nokļūšanai pasākuma
norises vietā „Balonu
pļavā” Gaujas NP.

60.

Sagatavot informatīvi izglītojošus
materiālus par ĪADT un dabas
aizsardzības tematiku

31.12.

struktūrvienību
vadītāji

Sagatavots, publicēts un
izdots 2014. gada dabas
simbolu plakāts.
Sagatavoti 4 raksti
reģionālajiem laikrakstiem
un žurnāliem.
Sniegta informācija un
intervijas radio
raidījumiem un televīzijas
sižetiem par dzīvniekiem,
gada dzīvnieku – vilku,
Līgatnes dabas takām,
dabas tūrisma
infrastruktūru.
Sagatavota informācija 5
plakātiem par šādām
tēmām: Latvijā sastopamo
ķērpju veidi, daudzveidīgā
Gauja, ezera pasaule,
melnais stārķis Latvijā,
augu pielāgošanās videi.
Sagatavoti 44 sugu
zīmējumi dabas izglītības
materiāliem, veikta dizaina
izstrāde un izveidots
makets 14 nodarbību
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saimniecisko darbību
veicējiem.
Izstrādāts Dabas
koncertzāles zinātniskās
laboratorijas saturs,
apzināti brīvprātīgie
darbam zinātniskajās
laboratorijās.

Sagatavoti 26 informatīvi
raksti reģionālajiem
laikrakstiem un žurnāliem.
Sniegta informācija un
intervijas radio
raidījumiem un televīzijas
sižetiem par dabas
tematiku, Līgatnes dabas
takām.
Sagatavoti 6 plakāti par
kāpu veidošanos, augiem
un dzīvniekiem kāpās.
Sagatavoti 4 nodarbību
materiāli par bioloģisko
daudzveidību ūdenī un
ūdens resursu
izmantošanu. Sagatavotas
3 spēles par zivju sugām,
to daudzveidību un 2
baneri par zivs vairošanos
un cilvēka ietekmi uz
ūdens kvalitāti.

Sagatavotas un novadītas
25 zinātniskās laboratorijas
un noorganizēts 91
brīvprātīgo darbs
zinātniskajās laboratorijās
Dabas koncertzālē 09.08.
Gaujas NP „Balonu pļavā”
Siguldas apkaimē. Dabas
koncertzāles galvenais
varonis – bruņuzivs
Asterolepis ornata.
Sagatavoti 13 informatīvi
raksti reģionālajiem
laikrakstiem un žurnāliem.
Sniegta informācija un
intervijas radio
raidījumiem, televīzijas
sižetiem un žurnāliem par
dabas tematiku, Teiču DR,
Lielo Ķemeru tīreli,
Līgatnes dabas takām,
Gaujas NP infrastruktūru.
Sagatavota informācija par
Latvijas ĪADT Lietuvas
pierobežā Biržu reģionālā
parka izdevumam, sniegta
informācija par dabas
rezervātiem un Rāznas NP
izdevumam „Meža
enciklopēdija”.

Dalība noslēguma
pasākumā par Eiropas
kultūras galvaspilsētas
notikumiem, tajā skaitā,
dabas koncertzāles
izvērtējumu.

Sagatavoti 14 informatīvi
raksti reģionālajiem
laikrakstiem un žurnāliem.
Sniegta informācija un
intervijas radio
raidījumiem, televīzijas
sižetiem un žurnāliem par
aktuālajām norisēm dabā,
dabas aizsardzību Latvijā
un Pasaules Parku
kongresu, roņiem,
pelēkajām vārnām,
vilkiem, purviem, DL
„Jašas-Bicānu ezers”, DL
„Lubāna mitrājs”,
dzīvniekiem Līgatnes
dabas takās, DIC un to
piedāvājumu rudenī, vides
izglītības darbu, lāča
izņemšanu Ragaciemā,
lācu monitoringu.
Sagatavots nodarbību
materiāls par ūdens tēmu,
ĪADT un invazīvajām
sugām.

61.

Sagatavot Pārvaldes
publisko pārskatu

2013.gada

01.07.

I.Vilne
G.Strode***

62.

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

31.12.

struktūrvienību
vadītāji

63.

Organizēt 4 dabas izglītības centru
darbību

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

aprakstiem, publicēšanai
Pārvaldes interneta vietnē.
Izveidots stenda
noformējums dalībai
izstādē „Skola 2014”.
Pārskata periodā darbība
nav veikta.
Vadīts 1 praktikanta darbs.
Konsultēti 2 studenti par
būtiskā kaitējuma
traktējumu un piemērošanu
dabas aizsardzības
normatīvo aktu pārkāpumu
jomā un par kompensāciju
par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem
piešķiršanas
nosacījumiem, procedūru,
normatīvā regulējuma
piemērošanu. Uzsākti
koordinēšanas un
sagatavošanas darbi 6
praktikantu darba
nodrošināšanai.
Noorganizētas 5 aktivitātes
Gaujas NP jaunajiem
reindžeriem. Sagatavots
pieteikums dalībai
EUROPARC federācijas
jauno reindžeru nometnei.
Nodrošināta 4 dabas
izglītības centru darbība,
tajā skaitā:
Rāznas NP – Lipuškos
(257 apmeklētāji); Ķemeru
NP – Meža mājā (288
apmeklētāji); Gaujas NP –
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Uzsākta Pārvaldes
2013.gada publiskā
pārskata sagatavošana.
Vadīts 9 praktikantu darbs.
Noorganizētas 3 aktivitātes
Gaujas NP jaunajiem
reindžeriem.
Veikta jauno reindžeru
sagatavošana 2014.gada
Europarc federācijas jauno
reidžeru nometnei.

Nodrošināta 4 dabas
izglītības centru darbība,
tajā skaitā:
Rāznas NP – Lipuškos
(2778 apmeklētāji);
Ķemeru NP – Meža mājā
(3153 apmeklētāji); Gaujas

Sagatavots Pārvaldes
2013.gada publiskais
pārskats un ievietots
Pārvaldes interneta vietnē.
Vadīts 4 praktikantu darbs.
Konsultēti 2 skolēni
zinātnisko darbu izstrādē
par ūdens resursiem un
gliemjiem.
Noorganizēta nometne
jaunajiem reindžeriem.
Dalība EUROPARC
federācijas jauno reindžeru
nometnē Čehijā.

Vadīts 3 praktikantu darbs.
Vadīti 5 skolēnu
zinātniskie darbi par zivju
resursiem Salacā, ūdens
kvalitātes noteikšanu
Salacā, gliemenēm un
gliemežiem.
Noorganizēta 5 dienu
nometne un 1 aktivitāte
jaunajiem reindžeriem.

Nodrošināta 4 dabas
izglītības centru darbība,
tajā skaitā:
Rāznas NP – Lipuškos
(952 apmeklētāji); Ķemeru
NP – Meža mājā (554
apmeklētāji); Gaujas NP –

Nodrošināta 5 dabas
izglītības centru darbība,
tajā skaitā:
Rāznas NP – Lipuškos
(126 apmeklētāji); Ķemeru
NP – Meža mājā (100
apmeklētāji); Gaujas NP –

-

Vecupītēs (233
apmeklētāji); ZBR –
Salacgrīvā (389
apmeklētāji).

NP – Vecupītēs (1421
apmeklētāji); ZBR –
Salacgrīvā (1282
apmeklētāji).

64.

Organizēt 8 ĪADT apmeklētāju
centru darbību

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Nodrošināta 7 ĪADT
apmeklētāju centru darbība,
tajā skaitā:
Rāznas NP – Lipuškos;
Teiču DR un Krustkalnu DR
– Bērzos (62 apmeklētāji),
Ļaudonā un Dreimaņos;
Ķemeru NP - Meža mājā;
Gaujas NP - Līgatnes dabas
takās (2862 apmeklētāji) un
pie Gūtmaņalas (6402
apmeklētāji, 1380
transportlīdzekļi).

Nodrošināta 8 ĪADT
apmeklētāju centru darbība,
tajā skaitā:
Rāznas NP – Lipuškos;
Teiču DR un Krustkalnu DR
– Bērzos (121 apmeklētāji),
Ļaudonā (120 apmeklētāji)
un Dreimaņos (88
apmeklētāji); Ķemeru NP Meža mājā; Gaujas NP Līgatnes dabas takās (12
883 apmeklētāji), pie
Gūtmaņalas (131 457
apmeklētāji) un pie Zvārtes
ieža (3244 apmeklētāji).

65.

Uzturēt un aktualizēt Pārvaldes
interneta vietni

31.12.

I.Vilne
G.Strode***

Publicētas 49 ziņas un
paziņojumi plašsaziņas
līdzekļiem, ievietota 1
pasākumu
fotogalerija.Vietnei bijuši
50 027 skatījumi. Unikālo
apmeklētāju skaits – 23
904, jauni apmeklētāji –
41,7%. 252 adresātiem,
kas parakstījušies uz
jaunumiem, regulāri reizi
nedēļā tiek izsūtīta ziņu
vēstkopa par notikušajiem
pasākumiem un
plānotajām aktivitātēm.
Pārvaldes Twitter kontam
ir 1 246 sekotāji, Facebook

Publicētas 73 ziņas un
paziņojumi plašsaziņas
līdzekļiem.
Vietnei bijuši 56214
skatījumi. Unikālo
apmeklētāju skaits –
29489, jauni apmeklētāji –
54,3%. 280 adresātiem,
kas parakstījušies uz
jaunumiem, regulāri reizi
nedēļā tiek izsūtīta ziņu
vēstkopa par notikušajiem
pasākumiem un
plānotajām aktivitātēm.
Pārvaldes Twiter kontam ir
1413 sekotāji, Facebook
kontam – 410 sekotāji.

20

Vecupītēs (468
apmeklētāji); ZBR –
Salacgrīvā (636
apmeklētāji).

Vecupītēs (203
apmeklētāji), „Pauguros”
Līgatnes dabas takās (120
apmeklētāji); ZBR –
Salacgrīvā (470
apmeklētāji).
Nodrošināta 8 ĪADT
Nodrošināta 7 ĪADT
apmeklētāju centru darbība, apmeklētāju centru darbība,
tajā skaitā:
tajā skaitā:
Rāznas NP – Lipuškos;
Rāznas NP – Lipuškos;
Teiču DR un Krustkalnu DR Teiču DR un Krustkalnu DR
– Bērzos (215 apmeklētāji), – Bērzos (36 apmeklētāji),
Ļaudonā (24 apmeklētāji)
Ļaudonā (32 apmeklētāji)
un Dreimaņos (24
un Dreimaņos (36
apmeklētāji); Ķemeru NP - apmeklētāji); Gaujas NP Meža mājā (2249
Līgatnes dabas takās (8434
apmeklētāji); Gaujas NP apmeklētāji), pie
Līgatnes dabas takās (13
Gūtmaņalas (12857
671 apmeklētāji), pie
apmeklētāji) un pie Zvārtes
Gūtmaņalas (36 642
ieža (961 apmeklētāji).
apmeklētāji) un pie Zvārtes
ieža (3369 apmeklētāji).
Publicētas 28 ziņas un
Publicētas 28 ziņas un
paziņojumi plašsaziņas
paziņojumi plašsaziņas
līdzekļiem.
līdzekļiem.
Vietnei bijuši 54734
Vietnei bijuši 138 987
skatījumi. Unikālo
skatījumi. Unikālo
apmeklētāju skaits –
apmeklētāju skaits –
29489, jauni apmeklētāji – 27521, jauni apmeklētāji –
46,31%. 298 adresātiem,
20798. 301 adresātam, kas
kas parakstījušies uz
parakstījies uz jaunumiem,
jaunumiem, regulāri reizi
regulāri reizi nedēļā
nedēļā tiek izsūtīta ziņu
izsūtīta ziņu vēstkopa par
vēstkopa par notikušajiem
notikušajiem pasākumiem
pasākumiem un
un plānotajām aktivitātēm.
plānotajām aktivitātēm.
Pārvaldes Twiter kontam ir
Pārvaldes Twiter kontam ir 1597 sekotāji, Facebook
1509 sekotāji, Facebook
kontam – 574 sekotāji.
kontam – 458 sekotāji.
Regulāri atjaunots un

66.

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

31.12.

K.Vilciņa
G.Gabrāne*
G.Strode ****

67.

Izvērtēt sabiedriskā monitoringa
efektivitāti un lietderību

31.10.

I.Vilne
G.Strode***
G.Strode ****

kontam – 350 sekotāji.
Regulāri atjaunots un
aktualizēts vietnes sadaļu
saturs.
Regulāri atjaunots un
aktualizēts vietnes sadaļu
saturs.
Aktualizēta
informācija
par
monitoringa metodikām.
Organizēta Pārvaldes
darbinieku aptauja.
Notikusi sadarbība ar
Latvijas Universitātes
Ģeogrāfijas un zemes
zinātņu fakultātes
studentiem dižkoku izpētē.

Regulāri atjaunots un
aktualizēts vietnes sadaļu
saturs.

Regulāri atjaunots un
aktualizēts vietnes sadaļu
saturs.

aktualizēts vietnes sadaļu
saturs.

Regulāri atjaunots un
aktualizēts vietnes sadaļu
saturs.

Regulāri atjaunots un
aktualizēts vietnes sadaļu
saturs.

Regulāri atjaunots un
aktualizēts vietnes sadaļu
saturs.

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Veikta iepriekšējo gadu
rezultātu apkopošana un
uzsākts darbs pie to
izvērtēšanas.
Saņemti 352 protokoli par
izpēti dabā. Veiktas
apmācības par pētījumiem
dabā, novadītas 15
nodarbības. Turpināta
sadarbība ar
brīvprātīgajiem dabas
pētniekiem Vidzemē un
Zemgalē.

Veikts sabiedriskā
monitoringa efektivitātes
un lietderības izvērtējums.
Sabiedriskā monitoringa
aktivitāšu organizēšanu
veiks dabas izglītības
centri.

Par kompensāciju –
ikgadējie atbalsta
maksājumi:
Saņemti 7 iesniegumi
kompensācijas saņemšanai.
Pieņemti 74 lēmumi par
kompensācijas piešķiršanu
par 2014.gadu un 1 lēmums
par kompensācijas
piešķiršanu par 2013.gadu
un izmaksāta kompensācija
57 277,62 euro apmērā:
ikgadējie atbalsta
maksājumi par 2014.gadu -

Par kompensāciju –
ikgadējie atbalsta
maksājumi:
Saņemti 2 iesniegumi
kompensācijas saņemšanai;
pieņemts 1 lēmums par
atteikšanos izskatīt
iesniegumu kompensācijas
saņemšanai.
Par kompensāciju –
vienreizējā atlīdzība:
Nosūtītas 2 informatīvas
vēstules zemes īpašniekiem
par Pārvaldes pieņemto

9. Nodrošināt kompensāciju izmaksu administrēšanu
atbilstoši likumam „Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās”

68.

Administrēt
kompensāciju
–
ikgadēju atbalsta maksājumu un
zemes atpirkšanu piešķiršanu un
izmaksu. Izmaksāt kompensāciju
par
saimnieciskās
darbības
ierobežojumiem
ĪADT
un
mikroliegumos 200 īpašumos

31.12.

I.Timze

Pieņemti 18 lēmumi par
kompensācijas piešķiršanu
un 3 lēmumi par atteikumu
piešķirt kompensāciju par
2013.gadu.
Izmaksāta kompensācija par
2013.gadu 20 zemes
īpašniekiem (par 18
zemesgabaliem), kopā
7913.02 euro.
Saņemti 16 iesniegumi
kompensācijas – ikgadēja
atbalsta maksājuma
saņemšanai par 2014.gadu.
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Saņemti 99 iesniegumi
kompensācijas – ikgadēja
atbalsta maksājuma
saņemšanai par 2014.gadu.
Sagatavotas 28 vēstules
zemes īpašniekiem ar
informāciju, ka iesnieguma
izskatīšana tiks uzsākta ar
2014.gada 15.maiju, 3
vēstules par to, ka īpašums
atrodas Natura 2000
teritorijā un kompensācijas
piešķiršanu administrē
LAD, 2 vēstules par citiem

Sagatavotas 5 atbildes
vēstules uz iesniegumiem
kompensācijas saņemšanai.
Sniegti 2 skaidrojumi
kompensāciju
administrēšanas jautājumos.
Sagatavotas 3 informācijas
pieprasījuma vēstules VMD,
kā arī 1 vēstule LAD par
informācijas precizēšanu.
Sniegta informācija VPVB 2
pārsūdzībās.
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kompensācijas saņemšanas
jautājumiem. Sagatavota 1
vēstule LAD par iesnieguma
pārsūtīšanu, 5 vēstules
VMD par informācijas
sniegšanu un meža
inventarizācijas derīgumu, 3
vēstules VVD par
informācijas sniegšanu.
Sagatavotas 92 vēstules
pašvaldībām par nekustamā
īpašuma nodokļa samaksu.
Sagatavotas 6 vēstules
zemes īpašniekiem par
nepilnību novēršanu un 7
vēstules par nekustamā
īpašuma nodokļa parādu.
Pieņemti 10 lēmumi par
kompensācijas piešķiršanu
par 2014.gadu. Pieņemti 3
lēmumi par atteikumu
piešķirt kompensāciju.
Izmaksāta kompensācija par
2014.gadu 13 zemes
īpašniekiem par 9
pieņemtajiem lēmumiem
(par 9 zemesgabaliem)
3877,90 euro apmērā.

56 618,22 euro (74 lēmumi
(74 zemesgabali, 85 zemes
īpašnieki)) un ikgadējie
atbalsta maksājumi par
2013.gadu - 659,40 euro (1
lēmums (1 zemesgabals, 1
zemes īpašnieks)).
Pieņemts 1 lēmums par
atteikšanos izskatīt
iesniegumu, 3 lēmumi par
iesnieguma izskatīšanas
termiņa pagarināšanu, 1
lēmums par pieņemtā
lēmuma atcelšanu un
administratīvās lietas
ierosināšanu no jauna un 7
lēmumi par atteikšanos
piešķirt kompensāciju.
Sagatavotas 5 informācijas
pieprasījuma vēstules VMD,
1 – VVD, 1 – pašvaldībai un
3 - zemes īpašniekiem.
Par kompensāciju – zemes
atpirkšana:
Iesniegts VARAM
priekšlikums apropriācijas
izmaiņām, lai 2014.g. varētu
izpildīt līdz 2013.gada
31.maijam pieņemtos
lēmumus par zemes
atpirkšanu. Sniegti VARAM
priekšlikumi MK
informatīvā ziņojuma
projektam par apropriācijas
izmaiņām. Sagatavotas 5
informācijas pieprasījuma
vēstules zemes īpašniekiem.
Sagatavota VARAM vēstule
ar lūgumu sniegt

lēmumu spēkā neesamību;
nosūtītas 2 vēstules zemes
īpašniekiem ar lūgumu veikt
meža inventarizāciju;
nosūtītas 2 vēstules LAD
par informācijas sniegšanu
un dokumentu kopiju
izsniegšanu un 1 vēstule
VPVB ar lūgumu sniegt
informāciju; pieņemts 1
lēmums par iesnieguma
atbalstīšanu, 1 lēmums par
Pārvaldes pieņemtā lēmuma
atcelšanu un 12 lēmumi par
Pārvaldes pieņemto lēmumu
atzīšanu par spēku
zaudējušiem.
Par kompensāciju – zemes
atpirkšanu:
Pieņemts 1 lēmums par
Pārvaldes pieņemtā lēmuma
atcelšanu;
noslēgti
5
pirkuma līgumi ar zemes
īpašniekiem (1 īpašums - 2
īpašnieku kopīpašums) par
zemes atpirkšanu atbilstoši
Pārvaldes
pieņemtajiem
lēmumiem
par
zemes
atpirkšanu; sagatavoti 5
nostiprinājuma lūgumi, kā
arī citi dokumenti, lai
nostiprinātu
īpašumus
zemesgrāmatās uz VARAM
vārda. Veikta 4 zemes
īpašumu atpirkšana, kopā
60,83 ha par kopējo summu
365 510,15 euro, kura ir
izmaksāta
zemes
īpašniekiem, un zemes

skaidrojumu par
kompensācijas – zemes
atpirkšanas procesa
īstenošanu.

69.

70.

Uzturēt kompensāciju izmaksu
reģistru (elektronisko datubāzi)

Izskatīt mikroliegumu izveidošanas
un likvidēšanas priekšlikumus.
Izveidot mikroliegumus

31.12.

I.Timze

Pastāvīgi tiek uzturēts un
atjaunots kompensāciju
izmaksu reģistrs.

Pastāvīgi tiek uzturēts un
atjaunots kompensāciju
izmaksu reģistrs.

Veikta kompensāciju
izmaksu reģistra
pilnveidošana un
papildināšana ar aktuālo
informāciju.

10. Nodrošināt mikroliegumu izveidošanu
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai Dabas aizsardzības pārvaldes kompetencei
31.12.

I.Timze
reģionālo
administrāciju
direktori**

Saņemti 5 priekšlikumi
mikroliegumu izveidošanai,
1 gad. priekšlikums pārsūtīts
pēc piekritības VMD.
Nosūtītas 8 vēstules
pašvaldībām un 10 vēstules
zemes īpašniekiem ar
lūgumu sniegt viedokli.
Nosūtīta 1 vēstule
ekspertam. Pieņemts 1
lēmums par atteikumu
izveidot mikroliegumu.
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Saņemti 4 priekšlikumi
mikroliegumu izveidošanai.
Pieņemti 6 lēmumi par
mikrolieguma izveidošanu.
Sagatavotas 2 vēstules
pašvaldībai un 15 vēstules
zemes īpašniekiem par
viedokļa sniegšanu.
Sagatavotas 4 vēstules sugu
un biotopu aizsardzības
jomā sertificētiem
ekspertiem par nepilnību
novēršanu vai informācijas
sniegšanu. Sagatavota
vēstule par eksperta
pieaicināšanu atzinuma
sniegšanai – uzaicinājums
sertificētiem ekspertiem
pieteikties atzinuma
sniegšanai par
mikrolieguma priekšlikumu.
Sagatavotas 3 vēstules
VMD par mikrolieguma
izveidošanu un

Pieņemti 2 lēmumi par
mikroliegumu izveidošanu
un 1 lēmums par atteikumu
izveidot mikroliegumu.
Pieņemts 1 lēmums par
grozījumiem lēmumā par
mikrolieguma izveidošanu.
Noslēgts līgums ar
sertificētu ekspertu par
atzinuma sniegšanu par
mikrolieguma izveidošanas
priekšlikumu.
Sagatavotas 19 vēstules
zemes īpašniekiem un
pašvaldībām par viedokļa
sniegšanu.
Sagatavota vēstule
laikrakstam „Latvijas
Vēstnesis” sludinājuma
publicēšanai par
izveidotajiem
mikroliegumiem.

īpašumi nostiprināti uz
VARAM
vārda
zemesgrāmatās, tādējādi ir
izpildīti
visi
Pārvaldes
pieņemtie
lēmumi
par
kompensāciju
zemes
atpirkšanu.
Veikta kompensāciju
izmaksu reģistra
papildināšana ar aktuālo
informāciju.

Saņemti 46 priekšlikumi
mikroliegumu izveidošanai
Rāznas NP. Nosūtīta 1
vēstule pašvaldībai un 17
vēstules zemes īpašniekiem
ar lūgumu sniegt viedokli
par mikrolieguma
izveidošanas priekšlikumu.

mikrolieguma priekšlikuma
pārsūtīšanu pēc piekritības.
Sagatavota vēstule
laikrakstam „Latvijas
Vēstnesis” sludinājuma
publicēšanai par
izveidotajiem
mikroliegumiem.
Sagatavots rīkojums par
mikrolieguma noteikšanas
pienākuma nodošanu
Pārvaldes reģionālajām
administrācijām ar 02.06. un
veikta reģionālo
administrāciju darbinieku
apmācība par mikroliegumu
izveidošanas kārtību.

71.

Veikt sugu un biotopu aizsardzības
jomas ekspertu sertificēšanu

11. Nodrošināt sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanu un
sertificēto ekspertu darbības uzraudzību
31.12.

I.Timze

Saņemti 25 iesniegumi
eksperta sertifikāta
piešķiršanai un/vai
derīguma termiņa
pagarināšanai. Pieņemti 16
lēmumi par eksperta
sertifikāta piešķiršanu
un/vai derīguma termiņa
pagarināšanu. Izsniegti 16
sertifikāti par tiesībām
sniegt atzinumus sugu un
biotopu jomā.
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Saņemti 14 iesniegumi
eksperta sertifikāta
piešķiršanai un/vai
derīguma termiņa
pagarināšanai. Pieņemti 5
lēmumi par iesnieguma
izskatīšanas termiņa
pagarināšanu. Pieņemti 17
lēmumi par eksperta
sertifikāta piešķiršanu
un/vai derīguma termiņa
pagarināšanu. Izsniegti 15
eksperta sertifikāti par
tiesībām sniegt atzinumus
sugu un biotopu
aizsardzības jomā.

Saņemti 8 iesniegumi
eksperta sertifikāta
piešķiršanai un/vai
derīguma termiņa
pagarināšanai.
Pieņemti 17 lēmumi par
eksperta sertifikāta
piešķiršanu un/vai derīguma
termiņa pagarināšanu.
Izsniegti 17 eksperta
sertifikāti par tiesībām
sniegt atzinumus sugu un
biotopu aizsardzības jomā.
Pieņemts 1 lēmums par
atteikumu piešķirt eksperta
sertifikātu/pagarināt
eksperta sertifikāta
derīguma termiņu.

Saņemti 4 iesniegumi
eksperta sertifikāta
piešķiršanai un/vai
derīguma termiņa
pagarināšanai. Saņemts 1
iesniegums ar lūgumu atcelt
Pārvaldē iesniegto
iesniegumu eksperta
sertifikāta piešķiršanai.
Nosūtīta 1 vēstule ar
lūgumu iesniegt papildu
dokumentus.
Pieņemts 1 lēmums par
iesnieguma izskatīšanas
termiņa pagarināšanu un 1
lēmums par eksperta
sertifikāta piešķiršanu.
Izsniegts 1 eksperta
sertifikāts par tiesībām

72.

Veikt sugu un biotopu aizsardzības
jomā
sertificēto
ekspertu
profesionālās darbības uzraudzību

31.12.

I.Timze

73.

Uzturēt
sugu
un
biotopu
aizsardzības
jomā
sertificēto
ekspertu reģistru

31.12.

I.Timze

Veikta ekspertu profesionālā
darbības izvērtēšana,
izsniedzot vai pagarinot
eksperta sertifikātu.
Nepieciešamības gadījumos
ekspertiem pieprasīts
iesniegt papildu dokumentus
un precizēt informāciju,
atsevišķos gadījumos tiek
pieprasīti ekspertu sniegtie
atzinumi un izvērtēts sniegto
atzinumu saturs.
VPVB apstrīdēts 1 lēmums
par eksperta sertifikāta
derīguma termiņa
pagarināšanu, sniegts
paskaidrojums VPVB par
apstrīdēto lietu. Saņemts
VPVB lēmums, ar kuru
atstāts spēkā Pārvaldes
pieņemtais lēmums.
Veikta sugu un biotopu
aizsardzības jomas ekspertu
apmācība par ekspertu
sertificēšanas kārtību,
atzinumu saturu.
Pastāvīgi tiek uzturēts
Pastāvīgi tiek uzturēts un
sertificēto ekspertu reģistrs, atjaunots sertificēto ekspertu
pievienojot informāciju par reģistrs, pievienojot
sertifikātu derīguma termiņa informāciju par sertifikātu
pagarināšanu un jaunu
derīguma termiņa
eksperta sertifikātu
pagarināšanu un jaunu
izsniegšanu. Sertificēto
eksperta sertifikātu
ekspertu reģistrs tiek
izsniegšanu. Sertificēto
uzturēts un aktualizēts arī
ekspertu reģistrs tiek
Pārvaldes interneta vietnē. uzturēts un aktualizēts arī
Pārvaldes interneta vietnē.
Veikta ekspertu
profesionālās darbības
izvērtēšana, izsniedzot vai
pagarinot eksperta
sertifikātu. Nepieciešamības
gadījumā ekspertiem
pieprasīts iesniegt papildu
dokumentus un precizēt
informāciju, atsevišķos
gadījumos tiek pieprasīti
ekspertu sniegtie atzinumi
un izvērtēts sniegto
atzinumu saturs. Sūdzības
par ekspertu sniegtajiem
atzinumiem nav saņemtas.
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Veikta ekspertu
profesionālās darbības
izvērtēšana, izsniedzot vai
pagarinot eksperta
sertifikātu.
Nosūtīta 1 vēstule Latvijas
Ornitoloģijas biedrībai ar
lūgumu sniegt viedokli par
ekspertu.
Sūdzības par ekspertu
sniegtajiem atzinumiem nav
saņemtas.

Pastāvīgi tiek uzturēts un
atjaunots sertificēto ekspertu
reģistrs, pievienojot
informāciju par sertifikātu
derīguma termiņa
pagarināšanu un jaunu
eksperta sertifikātu
izsniegšanu. Sertificēto
ekspertu reģistrs tiek
uzturēts un aktualizēts
Pārvaldes interneta vietnē.

sniegt atzinumus sugu un
biotopu aizsardzības jomā.
Veikta ekspertu
profesionālās darbības
izvērtēšana, izsniedzot vai
pagarinot eksperta
sertifikātu.
Sūdzības par ekspertu
sniegtajiem atzinumiem nav
saņemtas.

Pastāvīgi tiek uzturēts un
atjaunots sertificēto ekspertu
reģistrs, pievienojot
informāciju par sertifikātu
derīguma termiņa
pagarināšanu un jaunu
eksperta sertifikātu
izsniegšanu. Sertificēto
ekspertu reģistrs tiek
uzturēts un aktualizēts
Pārvaldes interneta vietnē.

12. Apsaimniekot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošos valsts nekustamos īpašumus,
kuri nodoti Dabas aizsardzības pārvaldes turējumā

74.

74.1.
74.2.
74.3.

Apsaimniekot Pārvaldes turējumā
nodotos VARAM valdījumā esošos
mežus, tajā skaitā:
uzturēt mineralizētās joslas – 191
km
uzturēt kvartālstigas un robežstigas
– 99 km
uzturēt meža ceļus – 20 km

01.04. - 31.12.

V.Seilis

Veikta mineralizēto joslu
kopšana – 29,5 km.
Pārskata periodā darbība
nav veikta.
Pārskata periodā darbība
nav veikta.
Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Veikta mineralizēto joslu
kopšana – 155 km
Pārskata periodā darbība
nav veikta.
Pārskata periodā darbība
nav veikta.
Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Veikta mineralizēto joslu
kopšana - 29 km
Pārskata periodā darbība
nav veikta.
Pārskata periodā darbība
nav veikta.
Pārskata periodā darbība
nav veikta.

74.4.

veikt augsnes sagatavošanu meža
atjaunošanai – 6 ha

74.5.

veikt meža atjaunošanu – 4 ha

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

74.6.

veikt jaunaudžu kopšanu – 50 ha

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Veikta dabiskās
atjaunošanās veicināšana –
4 ha.
Pārskata periodā darbība
nav veikta.

74.7.

veikt dabiski atjaunoto platību
kopšanu – 35 ha

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

74.8.

veikt meža stādījumu kopšanu – 4
ha

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Sagatavoti un nosūtīti
VMD apstiprināšanai 3
ugunsdrošības profilaktisko
pasākumu plāni Ķemeru

Sagatavoti un nosūtīti
VMD apstiprināšanai 3
ugunsdrošības profilaktisko
pasākumu plāni Rāznas NP,

Veikta VARAM valdījumā
esošo mežu ugunsdrošības
uzraudzība, mineralizēto
joslu sagatavošana, meža

75.

Īstenot Pārvaldes turējumā nodoto
VARAM valdījumā esošo mežu
ugunsdrošības
profilaktiskos
pasākumus atbilstoši pasākumu

01.04. - 31.10.

reģionālo
administrāciju
direktori
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Veikta kvartālstigu
kopšana – 46,3 km.
Veikta meža ceļu
uzturēšana – 5 km.
Pārskata periodā darbība
nav veikta.
Pēc atjaunojamo platību
inventarizācijas darbi
pārcelti uz 2015.gadu.
Pārskata periodā darbība
nav veikta.
Pēc kopjamo platību
inventarizācijas darbi
pārcelti uz 2015.gadu.
Pārskata periodā darbība
nav veikta.
Pēc kopjamo platību
inventarizācijas darbi
pārcelti uz 2015.gadu.
Pēc dabiskās atjaunošanās
veicināšanas pasākumu
īstenošanas meža
stādījumu kopšanas darbi
nav nepieciešami.
Veikta VARAM valdījumā
esošo mežu ugunsdrošības
uzraudzība un meža ceļu
atbrīvošana no kritušajiem

plānam

76.

Organizēt
Pārvaldes
turējumā
nodotā VARAM valdījumā esošā
meža inventarizāciju

01.04. - 31.12.

V.Seilis

77.

Uzturēt Pārvaldes turējumā nodotās
VARAM valdījumā esošās ēkas un
būves

31.12.

V.Seilis

78.

Uzturēt Līgatnes pārceltuvi

31.12.

R.Auziņš

79.

Uzturēt dzīvnieku turēšanas vietu –
Līgatnes dabas takas

31.12.

R.Auziņš

NP un Grīņu DR.
Apstiprināts ugunsdrošības
profilaktisko pasākumu
plāns Grīņu DR.
Sagatavotas mineralizētās
joslas Slīteres NP. Veikta
galveno mežsaimniecības
ceļu atbrīvošana no
kritušajiem kokiem Slīteres
NP.
Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Krustkalnu DR un Teiču
ceļu un kvartālstigu
DR. Apstiprināts
atbrīvošana no kritušajiem
ugunsdrošības profilaktisko kokiem.
pasākumu plāns Ķemeru
NP, Rāznas NP, Krustkalnu
DR un Teiču DR. Veikta
galveno meža ceļu
atbrīvošana no kritušajiem
kokiem.

kokiem.

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Veikta meža un dabas
vērtību inventarizācija
Gaujas NP 352,5 ha platībā.

Nodrošināta Pārvaldes
turējumā nodoto VARAM
valdījumā esošo ēku un
būvju uzturēšana.
Notikušas sarunas ar
Līgatnes un Pārgaujas
novadiem par Līgatnes
pārceltuves tālāko
apsaimniekošanu.

Nodrošināta Pārvaldes
turējumā nodoto VARAM
valdījumā esošo ēku un
būvju uzturēšana.
Pagarināts nomas līgums
par Līgatnes pārceltuves
apsaimniekošanu ar
Līgatnes novadu.

Uzturēta dzīvnieku
turēšanas vieta – Līgatnes
dabas takas.

Uzturēta dzīvnieku
turēšanas vieta – Līgatnes
dabas takas. Veikta
iežogojumu renovēšana un
labiekārtošana pelēkajiem
zaķiem un baltkrūtainajam
ezim. Izstrādāti projekti
iežogojumu rekonstrukcijai
lūšiem un vāverēm.
Papildināta dzīvnieku
kolekcija ar Latvijas faunai
raksturīgām 2 dzīvnieku
sugām - pelēko zaķi un
ausaino pūci.
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Izsludināta un pabeigta
iepirkuma procedūra,
noslēgts līgums meža
inventarizācijas veikšanai.
Nodrošināta Pārvaldes
turējumā nodoto VARAM
valdījumā esošo ēku un
būvju uzturēšana.
Nodrošināta Līgatnes
pārceltuves uzturēšana
līguma ar Līgatnes novada
domi ietvaros. Veikta
Līgatnes pārceltuves
tehniskā apsekošana.
Uzturēta dzīvnieku
turēšanas vieta – Līgatnes
dabas takas. Veikti
saimniecisko ceļu
remondarbi 560 m garumā.
Veikta stirnu voljera sētas
atjaunošana 240 m garumā,
ūdensvada izbūve lāču,
lūšu, stirnu voljerā.
Uzlabota elekrtiskā gana
infrastruktūra alņu voljerā.
Veikta WEB kameras
uzstādīšana lāču voljerā.

Nodrošināta Pārvaldes
turējumā nodoto VARAM
valdījumā esošo ēku un
būvju uzturēšana.
Nodrošināta Līgatnes
pārceltuves uzturēšana
līguma ar Līgatnes novada
domi ietvaros.
Uzturēta dzīvnieku
turēšanas vieta – Līgatnes
dabas takas. Veikta aļņu
voljera atjaunošana barotavas remonts,
sprostotavas atjaunošana
900 m² platībā, vārtu
atjaunošana. Veikta lūšu
voljera sprostotavas
atjaunošana 12 m² platībā,
uzsākti lūšu voljera
iežogojuma remonta darbi.

13. Īstenot projektus dabas aizsardzības jomā

80.

Īstenot ERAF projektu „Gaujas
nacionālā parka tūrisma klāstera
attīstība”

31.12.

R.Auziņš

Sagatavots un izsludināts
iepirkums tūrisma maršrutu
izstrādei. Gaujas NP kā
tūrisma galamērķis
popularizēts 12
starptautiskās izstādēs Lietuvā, Igaunijā, Krievijā,
Somijā, Vācijā. Regulāra
dalība projekta vadības
grupas un dabas grupas
sanāksmēs.

Turpināts darbs pie
EnterGauja interneta vietnes
rezervācijas sistēmas
izstrādes un interaktīvās
kartes. Veikta cenu aptauja
par foto un video
pakalpojumiem. Piļu/muižu
darba grupa izveidojusi
zīmolu un zīmolvedību.
Notikušas vadības grupas
sanāksmes.
Uzsākta konkurētspējīga
jauna piedāvājuma
veidošana un kopīgu
pakalpojumu attīstīšana –
izveidota 6 Vidzemes
slēpošanas kalniem kopēja
slēpošanas karte. Testēta
„SKI Vidzeme” elektroniskā
karte.

81.

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

31.12.

V.Seilis

Sakarā ar līguma par
būvdarbu veikšanu laušanu
6.iepirkuma daļai „Dabas
tūrisma infrastruktūras
izbūve Dienvidvidzemē”
veikta teritorijas
apsekošana, konstatēti
padarītie darbi un
sagatavots pieņemšanas –
nodošanas akts. Precizēta
tehniskā specifikācija un

Sagatavots prasības
pieteikums tiesai pret SIA
„Livland būve”.
Sagatavota iepirkumu
dokumentācija jaunam
būvdarbu iepirkumam 6.iepirkuma daļai.
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Turpināts darbs pie interneta
vietnes izstrādes. Raktiski
noslēgusies rezervācijas
sistēmas izstrāde.
Sagatavots maršrutēšanas
sistēmas tehniskais
risinājums. Uzsākta
interneta vietnes unificēšana
un strukturēšana. Veikti
tehniskie tulkojumi 7
valodās. Uzsākts darbs pie
sociālajiem medijiem
(Facebook, Twitter,
Draugiem.lv, Vimeo,
Youtube, Linkedin) profilu
izveides. Uzsākta biedru un
reģiona fotografēšana un
video klipu sagatavošana
par katru biedru. Pabeigta
Muižu grupas apakšzīmola
izstrāde. Notikusi Enter
Kids/Family grupas
noformēšanās. Uzsākta 30
dabas tūrisma maršrutu
izveide Gaujas NP. Notikusi
Enter Gauja biedru diena
Līgatnes dabas takās.
Noslēgts līgums par
tehniskās ekspertīzes
veikšanu 6.iepirkumu daļai
„Dabas tūrisma
infrastruktūras izbūve
Dienvidvidzemē”.

Notikusi Enter Gauja biedru
kopsapulce un vairākas
vadības grupas sanāksmes.
Noticis darbs pie notikumu
un jaunumu ievietošanas
interneta vietnē
www.entergauja.com; veikta
regulāra interneta vietnes
apmeklētāju analīze.Veikta
fotogrāfiju atlase un biedru
video vērtēšana. Turpināts
darbs pie dabas tūrisma
maršrutu izveides muižas
grupai. Reģistrēta zīme
Hidden in Noble Silence.

Veikta ekspertīze
6.iepirkuma daļas „Dabas
tūrisma infrastrukūras
izbūve Dienvidvidzemē”
izbūvētajai infrastruktūrai.
Izsludināts iepirkums
būvprojekta 6.iepirkuma
daļas sadalīšanai un
pārskaņošanai būvvaldēs.

82.

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

31.12.

V.Seilis

83.

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

31.12.

V.Seilis

84.

Īstenot Eiropas Komisijas vides
finanšu
programmas
LIFE+
projektu „Natura 2000 teritoriju
nacionālās
aizsardzības
un
apsaimniekošanas
programma”
(NAT-PROGRAMME)

31.12.

I.Vilne
G.Strode***

sagatavota iepirkuma
dokumentācija jauna
iepirkuma izsludināšanai.
Sagatavota iepirkuma
dokumentācija atklātajam
konkursam „Kohēzijas
fonda finansētā projekta
„Antropogēno slodzi
samazinošās un
informatīvās
infrastruktūras izveide
Natura 2000 teritorijās. II
kārta” un nosūtīta
VARAM saskaņošanai.

Sagatavots pieteikums
Kohēzijas fonda projekta
„Antropogēno slodzi
samazinošās un
informatīvās infrastruktūras
izveide Natura 2000
teritorijās. III kārta” un
nosūtīts VARAM
apstiprināšanai.
Veikta eksperimentālo
biotopu apsaimniekošanas
vietu digitizācija dabas datu
pārvaldības sistēmā
„Ozols”. Izstrādāta visu
biotopu grupu vadlīniju un
Natura 2000 teritoriju
apsaimniekošanas un
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Veikta atmežojamo zemju
uzmērīšana. Noslēgta
vienošanās ar AS „Latvijas
valsts meži” par zemes
gabalu bezatlīdzības
lietošanu. Izsludināts
iepirkums būvdarbu
veikšanai, sagatavota
iepirkumu dokumentācija
būvdarbu būvuzraudzībai
un autoruzraudzībai.

Notikušas vairākkārtējas
tikšanās ar VARAM par
projekta būvdarbu
iepirkumu rezultātiem.
Sagatavoti vienošanās
grozījumi ar VARAM.
Izsludināti iepirkumi
„Kohēzijas fonda finansētā
projekta „Antropogēno
slodzi samazinošās un
informatīvās
infrastruktūras izveide
Natura 2000 teritorijās. II
kārta” būvdarbu
būvuzraudzība un
autoruzraudzība”.

Apstiprināts projekta
iesniegums. Gatavoti
dokumenti iepirkuma
veikšanai.

Projekta III kārta atcelta.

Starp Pārvaldi un VARAM
noslēgti Vienošanās
grozījumi. No projekta II
kārtas izslēgta
infrastruktūras izbūve
vairākās lotēs, pārceļot tās
uz projekta IV kārtu.
Projekta II kārtā atstātas 5
iepirkumu daļas. Noslēgts
būvdarbu līgums par
projekta 9.iepirkuma daļas
„Skatu torņu izbūve
Ziemeļvidzemē” būvdarbu
uzsākšanu. 4 iepirkuma
daļām līgumu slēgšana tika
apturēta sakarā ar
iesniegtajām sūdzībām
Iepirkumu uzraudzības
birojā.
-

Apspriestas LIFE+ projektu
prioritātes 2016.-2020.
gadam Eiropas Komisijas
Vides ģenerāldirektorāta
rīkotajā projektu seminārā
Anglijā. Dalība pieredzes
apmaiņas braucienā uz
Dāniju, iegūta pieredze

Veikta pelēko kāpu
eksperimentāla atbrīvošana
no agresīvās sugas Rosa
rugosa DL „Ziemupe”.
Noslēgts līgums un veikta
iežu atsegumu un alu
biotopu aizsardzības
infrastruktūras uzstādīšana

Sagatavota projekta
vidustermiņa atskaite.
Sagatavoti 9 informācijas
stendi un 6 posteri par
projektā veiktajiem
apsaimniekošanas
pasākumiem un īpaši
aizsargājamām dabas

85.

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

31.12.

A.Širovs

aizsardzības programmas
struktūra - notiek datu
ievākšana, izvērtēšana.
Izstrādātas biotopu
kvalitātes stāvokļa
„atslēgas” 3 biotopu
grupām, kuras tiek testētas
dabā. Izstrādāta anketa un
notiek aptauja par
vēsturisko/esošo pieredzi
zālāju apsaimniekošanā
Latvijā. Izstrādāti ieteikumi
ES biotopu
apsaimniekošanai no
bezmugurkaulnieku un
putnu aizsardzības viedokļa.
Noorganizēti 2 semināri par
Natura 2000 teritoriju
programmas izstrādi un 2
darba semināri par vadlīniju
izstrādi saldūdeņu un
alu/atsegumu biotopu
grupās. Izvēlētas 6 Natura
2000 teritorijas, kurās tiks
veikta biotopu kartēšana, un
gatavota iepirkuma tehniskā
specifikācija. Notikušas 4
sanāksmes ar citu projektu
pārstāvjiem. Regulāri
Pārvaldes interneta vietnē
atspoguļotas projekta
aktivitātes. Projekta
aktivitātes atspoguļotas arī
EUROPARC interneta
vietnē un avīzē.
Pabeigts darbs pie projekta
rīcību teritoriju
hidroloģiskās atjaunošanas
programmu izstrādes.
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pelēko kāpu
apsaimniekošanā un
atjaunošanā, kā arī iepazītas
metodes cīņai ar agresīvo
sugu –krokaino rozi.
Izsludināts iepirkums un
noslēgti 3 līgumi par Natura
2000 ES biotopu kartēšanu.
Veikta kāpu biotopu
eksperimentālā
apsaimniekošana DL
„Užava” - 1.etaps, veikta
saldūdeņu biotopu
apsaimniekošana Ventas
upē. Sagatavotas 2
rekomendācijas
apsaimniekošanas pasākumu
veikšanai ES meža biotopos,
kas būtu labvēlīgi gan no
putnu, gan reto un
aizsargājamo
bezmugurkaulnieku
aizsardzības viedokļa.
Noorganizēti 3 semināri: DL
„Sventājas upes ieleja”
zemju īpašniekiem par
zālāju apsaimniekošanu, par
meža biotopu
apsaimniekošanu un
aizsardzības programmu,
par piekrastes biotopu
aizsardzību.
Noorganizēta projekta
uzraudzības grupas
sanāksme.
Pabeigts darbs pie projekta
teritoriju hidroloģiskās
atjaunošanas programmām.
Par hidroloģiskās

pie Kalējalas Gaujas NP.
Veikts zālāju, purvu biotopu
apsaimniekošanas pasākumu
ietekmes monitorings.
Veikta informācijas
apkopošana biotopu
apsaimniekošanas un
aizsardzības prioritātēm
Natura 2000 teritorijās.
Noslēgts līgums par stendu
izgatavošanu un
uzstādīšanu, tiek gatavota
stendu informatīvā sadaļa.
Izsludināts 2 Natura 2000
teritoriju biotopu kartēšanas
iepirkums un noslēgts
līgums.
Dalība starptautiskajā
Ekosistēmu atjaunošanas
9.konferencē SER2014,
Somijā; EK Life projektu
viedokļu diskusiju sanāksmē
par saldūdeņu biotopiem
Igaunijā; par bioloģisko
daudzveidību atbalstošiem
maksājumiem
lauksaimniekiem Eiropas
vides politikas institūta
organizētajā sanāksmē
Briselē.

vērtībām 11 Natura 2000
teritorijās. Saņemti, analizēti
un ievadīti dabas datu
pārvaldības sistēmā „Ozols”
5 Natura 2000 teritoriju
biotopu kartējumi.
Sagatavotas atskaites par
putniem un kukaiņiem
labvēlīgiem biotopu
apsaimniekošanas
nosacījumiem. Noorganizēti
2 darba grupu semināri (alu
un pļavu biotopu grupās).

Veikts iepirkums un
noslēgts līgums par 2
tehnisko projektu
izstrādāšanu mitrāju

Sagatavota projekta
vidustermiņa atskaite.
Notiek darbs pie tehnisko
projektu izstrādāšanas

(HYDROPLAN)

86.

Īstenot Eiropas Komisijas vides
finanšu
programmas
LIFE+
projektu
„Meža
biotopu
atjaunošana Gaujas nacionālajā
parkā” (FOR-REST)

31.12.

R.Auziņš

Veikta to apspriešana ar
ieinteresētajām pusēm.
Uzsākta mitrāju
atjaunošanas tehnisko
projektu izstrādāšana.

atjaunošanas programmām
noorganizēti informatīvi
semināri vietējai sabiedrībai
– 03.04. Ķemeros, 11.04.
Smārdē, 14.04. Slampē un
16.04. Lapmežciemā un
tikšanās ar Engures novada
(08.04.) un Tukuma novada
(10.04.) domi. Veikts darbs
pie trešā zemes gabala
iegādes.

Projekta aktivitātes
prezentētas Spānijas un
Rumānijas pārstāvjiem
VARAM projekta
„GreenInfranet” ietvaros un
Stalbē rīkotās Meža dienas
ietvaros. Organizētas
apspriedes ar projekta
partneriem par projekta
gaitas organizāciju.
Turpināts darbs pie
hidroloģijas režīma
atjaunošanas tehniskā
projekta izstrādes
koordinēšanas. Īstenota
individuāla Pārgaujas
novada iedzīvotāju
informēšana par projekta
praktiskās aktivitātes
īstenošanu DL „Gulbju salas
purvs”. Noorganizēta
sanāksme Stalbē ar
iedzīvotājiem par projekta
praktiskās aktivitātes

Noslēdzies darbs pie 3
biotopu apsaimniekošanas
programmu izstrādes.
Programmas publicētas
projekta interneta vietnē.
Noslēgts līgums par
informācijas stendu un
zīmju izstrādi. Izstrādāti
projekta informatīvo stendu
maketi, daļa stendu uzstādīti
biotopu apsaimniekošanas
teritorijās Pārgaujas un
Siguldas novados. Turpināts
darbs pie bukletu idejas
izstrādes. Noorganizēts
praktiskais seminārs par
lapkoku praulgrauža
apdzīvotiem biotopiem un to
apsaimniekošanu, tā laikā
veikta biotopa sakopšana
Siguldā. Izstrādāts
tehniskais projekts
hidroloģiskā režīma
atjaunošanai DL „Gulbju
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atjaunošanas darbiem.
Pabeigta trešā zemes gabala
iegāde, tajā skaitā
nodrošināta Eiropas
Komisijas prasītā
apgrūtinājuma iekļaušana.
Noorganizēts pieredzes
apmaiņas brauciens uz
Somijas mitrāju
atjaunošanas vietām (14
dalībnieki, pārstāvji no
projekta partneriem,
tehnisko projektu
izstrādātājiem, vietējām
pašvaldībām, medijiem).
Informēta sabiedrība par
regulētās mežu
dedzināšanas procesa
plānošanu, īstenošanu,
uzraudzību un ietekmi uz
sausajiem priežu mežiem.
Noorganizēti 3 pasākumi mediju konference,
iedzīvotāju sanāksme
Siguldā, piedaloties VKP,
iedzīvotāju sanāksme
Pārgaujas novadā. Informēts
Turaidas muzejrezervāts un
Siguldas novada dome par
paredzētajiem darbiem
lapkoku praulgrauža biotopa
apsaimniekošanā Siguldas
teritorijā, Gaujas līcī.
Turpināts darbs pie
informatīvo stendu un zīmju
uzstādīšanas. Izsludināts un
noslēdzies bukletu izstrādes
iepirkums.
Saņemts saskaņots

projekta teritorijām. Pabeigti
hidroģeoloģiskās
modelēšanas darbi
(sagaidāmās projekta
īstenošanas ietekmes uz
sērūdeņu veidošanos
izvērtēšana).

Izsludināts un noslēdzies
iepirkums praktisko darbu
īstenošanai Gaujas NP dabas
lieguma zonā „Gulbju salas
purvs”. Uzsākti praktiskie
darbi. Izsludināts un
noslēdzies iepirkums koku
un krūmu ciršanai Gaujas
senielejā - Klauku līcī un
atvērumu veidošanai,
mirušās koksnes radīšanai
Gaujas NP dabas lieguma
zonā „Lenčupe” un uzsākti
darbi. Sagatavota progresa
atskaite EK un ceturkšņa
atskaite LVAF. Organizēta
projekta uzraudzības grupas
sanāksme. Saņemti
izgatavotie bukleti, uzsākta
to izplatīšana.

87.

Īstenot projektu „Latvijas īpaši
aizsargājamo
dabas
teritoriju
integrēšana teritoriju plānojumos”
Norvēģijas finanšu instrumenta
2009.-2014.gadam līdzfinansētajā

31.12.

ietekmi uz iedzīvotāju
privātīpašumiem. Uzsākti
praktiskie darbi lapkoku
praulgrauža biotopa
apsaimniekošanā. Sadarbībā
ar Pārgaujas novada
pašvaldību veikta koku un
krūmu izciršana
Ungurmuižas teritorijā.
Organizēti un uzsākti
praktiskie darbi Boreālo
mežu apsaimniekošanas
aktivitātē. Veikti teritorijas
sagatavošanas darbi
kontrolētās dedzināšanas
aktivitātes īstenošanai - ir
nogāzti koki, degmateriāla
radīšanai, izveidotas lauces.
Uzsākts darbs pie projekta
informācijas stendu, zīmju
un bukletu ilustratīvā un
teksta materiāla un semināra
sagatavošanas. Uzsākta
somu vizītes plānošana
Latvijā. Plānošanā iesaistītas
ieinteresētās puses no LIFE
projektiem „Putni Ādažos”
un „NAT-PROGRAMME”.
Turpināts darbs pie biotopu
apsaimniekošanas plānu
izstrādes koordinēšanas.
Saņemts EK atzinums par
iesniegto vidusposma
atskaiti.
K.Vilciņa
Noorganizēts pieredzes
G.Gabrāne* apmaiņas seminārs ar
G.Strode **** Norvēģijas partneriem.
Notikusi 1.Uzraudzības
grupas sanāksme. Izveidota
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salas purvs”. Pieprasīti
projekta tehniskie
noteikumi. Izsludināts un
noslēdzies iepirkums par
cirsmu fonda sagatavošanu
projekta aktivitātes –
boreālo mežu
apsaimniekošana, ieviešanai. Uzņemti Eiropas
Komisijas pārstāvji un
LIFE+ projektu uzraugs,
sniegta informācija par
projekta gaitu, pārrunātas
problēmas.

tehniskais projekts
hidroloģiskā režīma
atjaunošanai Gulbju salas
purva purvainajos mežos.

Izsludināts iepirkums
„Koncepcijas un metodikas
izstrāde ĪADT dabas
aizsardzības plānu prasību
integrēšanai vietējo

Noslēgts līgums par
koncepcijas un metodikas
izstrādi ĪADT dabas
aizsardzības plānu prasību
integrēšanai vietējo

Noticis trešais pieredzes
apmaiņas seminārs, kurā
diskutēts par biotopu
kartēšanu un dabas
aizsardzības plānu un

programmā LV07 „Kapacitātes
stiprināšana
un
institucionālā
sadarbība
ar
Norvēģijas
publiskajām institūcijām, vietējām
un reģionālām varas iestādēm”

projekta mājaslapa
Pārvaldes interneta vietnē.
Sagatavota „Koncepcijas un
Metodikas izstrādes”
tehniskā specifikācija.
Nokomplektēts projekta
personāls. Izsūtīta medijiem
preses relīze par projektu.
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pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas
dokumentos”, sagatavots
līgums. Sagatavota tehniskā
specifikācija un izsludināts
iepirkums „15 ĪADT dabas
aizsardzības plānu izstrāde,
sagatavojot tos integrēšanai
vietējās pašvaldības
teritorijas attīstības
plānošanas dokumentos”.
Noorganizēts 2.pieredzes
apmaiņas seminārs
Norvēģijā. Iesniegta
1.trimestra atskaite
uzraugošajai iestādei –
VRAA. Aktualizēta
informācija projekta
interneta vietnē.

pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas
dokumentos. Notikusi
koncepcijas un metodikas
izstrādes procesa
uzraudzība: aptaujas
jautājumu saskaņošana,
saziņa ar koncepcijas
izstrādātājiem.
Noorganizētas tikšanās ar
pašvaldību pārstāvjiem
AAA „Augšzeme” un DL
„Pilskalnes Siguldiņa”.
Notikusi projekta ekspertu
tikšanās ar Ventspils,
Kuldīgas, Kandavas,
Brocēnu, Saldus, Tērvetes,
Auces, Daugavpils, Ilūkstes,
Alūksnes, Apes un
Vecpiebalgas novadu
pašvaldību un nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem,
kurās apspriestas projekta
aktivitātes pašvaldību
teritorijā un pašvaldību
iespējas iesaistīties dabas
aizsardzības plānošanā un
dabas aizsardzības plāna
integrēšanā teritorijas
attīstības plānošanas
dokumentos.
Veikta projekta teritoriju
apsekošana dabā: DP
„Abavas senleja”, DP
„Bernāti”, DL „Zvārde”, DL
„Ukru gārša”, DL
„Pilskalnes Siguldiņa”,
AAA „Augšzeme”, AAA
„Veclaicene”, AAA

apsaimniekošanas pasākumu
ieviešanas sistēmu
Norvēģijā. Noslēgti līgumi
par 4 ĪADT dabas
aizsardzības plānu izstrādi:
AAA „Augšzeme”,
AAA„Vecpiebalga”, DL
„Pilskalnes Siguldiņa” un
DL „Ances purvi un meži”.

88.

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

30.09.

I.Vilne
G.Strode***

89.

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

27.12.

A.Zeize

„Vecpiebalga”.
Noorganizēts pieredzes
apmaiņas brauciens uz
Norvēģiju, tiekoties ar
projekta partneriem Oppland reģionālo
pašvaldību. Veikta projekta
publicitātes materiālu
gatavošana un mājaslapas
uzturēšana.
Izdoti un nodrukāti 5 plakāti Noorganizēta projekta darba Noorganizēti 3 lokālie
(tirāža 25 tūkst.) par šādām grupas un uzraudzības
projekta noslēguma
tēmām: Latvijā sastopamo
grupas sanāksme Ķemeru
pasākumi. Dalība projekta
ķērpju veidi, daudzveidīgā NP. Īstenotas 12 mācību
noslēguma pasākumos Tartu
Gauja, ezera pasaule,
dienu aktivitātes.
(Igaunija) un Pleskavā
melnais stārķis Latvijā, augu Nodrošināta 10 Latvijas
(Krievijā). Noorganizēts 1
pielāgošanās videi. Dalība
jauniešu dalība nometnē
seminārs. Sagatavota
izstādē „Skola 2014”,
Igaunijā. Turpinājies darbs koncepcija un projekta
popularizējot dabas
pie projekta rokasgrāmatas rokasgrāmata. Pabeigts
izglītības centru (DIC)
un dabas izglītības centru
darbs pie izstāžu
piedāvājumu un izplatot
(DIC) koncepcijas
pilnveidošanas. Nodrukāti
plakātus. Noorganizēti 2
sagatavošanas
5000 plakāti, 2000 uzlīmes
semināri Pārvaldes
koordinēšanas, kā arī
un 1200 noteicēji-bukleti.
darbiniekiem DIC
projekta noslēguma
Nodrošināta 4 dabas
kapacitātes un darbinieku
pasākumu sagatavošanas.
izglītības centru pilnvērtīga
profesionālo iemaņu
Nodrošināta 4 DIC
darbība.
celšanai. Īstenota 1 mācību pilnvērtīga darbība.
dienas nodarbība skolēniem.
Turpinājies darbs pie
projekta rokasgrāmatas un
DIC koncepcijas
sagatavošanas.
Sastādīts iepirkuma plāns,
Noorganizēta pirmā
Izveidota infrastuktūra
izveidots nolikums
partneru tikšanās. Iepirktas Rāznas NP un Gražutes
infrastruktūras publiskajam projekta īstenošanai
reģionālajā parkā, kas
iepirkumam, izveidota un
paredzētās preces. Uzsāktas pielāgota cilvēkiem ar
publicēta projekta pase
vairākas aktivitātes: „zaļo
īpašam vajadzībām.
Pārvaldes interneta vietnē. maršrutu” veidošana,
Izstrādātas praktiskās
tikšanās ar arhitektu un
rekomendācijas par to, kā
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Veikta projekta gala
atskaites sagatavošana un
izdevumu audits par 4. un
5.periodu. Sniegts atbalsts
partneriem atskaišu
sagatavošanā, programmas
prasību ievērošanā.

Izdotas rekomendācijas
„Nodarbības brīvā dabā
bērniem ar īpašām
vajadzībām”. Notikusi
projektu partneru pēdējā
tikšanās Baltkrievijā. Veikta
bukletā „Zaļie maršruti”

tehnisko rekomendāciju
izstrādāšana, infrastruktūras
piemērošana cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.

90.

Īstenot
Latvijas-LietuvasBaltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas projektu „Pārrobežu
aizsargājamās
teritorijas
ezeri”
„Augšdaugava-Braslavas
izveide
un
priekšnoteikumu
radīšana ilgtspējīgai teritorijas
apsaimniekošanai”

27.12.

A.Zeize

Noorganizēts seminārs
Baltkrievijas un Latvijas
ekspertiem un
partnerorganizāciju
speciālistiem par
pārrobežu ĪADT dabas
pārvaldības plānu izstrādes
metodiku, nokomplektēts
projekta personāls, uzsākta
projekta teritorijas izpēte
un kartogrāfiskā materiāla
sagatavošana pārvaldības
plānu vajadzībām. Uzsākta
AAA „Augšdaugava”
teritorijas izpēte
ornitoloģijas jomā.
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Noorganizētas 2 projekta
vadības grupas sanāksmes
(3.-4.04.) Daugavpilī,
Minskā (4.06.). Uzstādītas
informācijas zīmes pie
valsts autoceļiem, uzsākta
virtuālās tūres
sagatavošana par AAA
„Augšdaugava un NP
„Braslavskije ozjora”.
Dabas eksperti veikuši
pētījumus AAA
„Augšdaugava” teritorijā,
konstatētas vairākas putnu
sugas, kuru aizsardzībai
veidojami mikroliegumi.
Izstrādāts vienošanās
projekts par pārrobežu
ĪADT izveidi. Sagatavota
starpposma atskaite.

tūrisma uzņēmējiem strādāt
ar cilvēkiem ar īpašam
vajadzībām. Noorganizēts
seminārs, kurā tūrisma
pakalpojumu sniedzēji
saņēma praktiskas
rekomendācijas darbam ar
ceļotājiem ar īpašam
vajadzībām. Noorganizēts
pasākums „Pārrobežu
maratons” un nometne
jauniešiem Lietuvā.

iekļaujamo objektu
testēšana Latvijā, Lietuvā,
Baltkrievijā. Sagatavotas
tehniskās rekomendācijas kā
pareizi pielāgot
infrastruktūru cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.
Noorganizēts seminārs
Lietuvā, kurā tūrisma
pakalpojumu sniedzēji
saņēma praktiskas
rekomendācijas darbam ar
ceļotājiem ar dažāda veida
invaliditāti.
Notikusi AAA
Noorganizēta projekta
„Augšaugava” dabas
vadības grupas sanāksme,
vērtību inventarizācija un
abu valstu ekspertu
kartēšana, sagatavoti 3
tikšanās un pārvaldības
pieteikumi mikroliegumu
plānu izstrādes
izveidei īpaši aizsargājamo metodoloģijas seminārs
putnu sugu aizsardzībai,
Baltkrievijā. Pabeigta
sagatavots ainavu
AAA „Augšdaugava”
novērtējums. Izstrādāta
pārvaldības plāna izstrāde
virtuālā tūre. Veikta
un papildinājumu izstrāde
iepirkumu procedūra
NP „Braslavskije ozjora”
robežzīmju un informatīvo pārvaldības plānam,
stendu uzstādīšanai.
izstrādāts kopīgs
Izveidoti projekta profili
pārvaldības plāns
sociālajos tīklos.
pārrobežu aizsargājamai
Sagatavota, iesniegta un
dabas teritorijai. Izstrādāti
apstiprināta projekta
un izgatavoti sekojoši
starpposma atskaite, veikts informatīvie materāli izmaksu audits.
bukleti LV, ENG un RU
valodās, uzstādīti 5
informatīvie stendi AAA
„Augšdaugava” teritorijā,
uzstādītas 43 robežzīmes.
Aprīkoti un atklāti dabas
informācijas centri

91.

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

31. 12.

I.Vilne
G.Strode***

92.

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

31. 12.

I.Vilne
G.Strode***

Uzsākta Baltijas jūras
invazīvo un svešo sugu
noteicēja izstrāde, veikts
teksta rediģējums, apkopota
daļa no fotogrāfijām,
uzsākta komunikācija ar
projekta partneriem par
fotogrāfiju atlasi.
Iesniegtas rekomendācijas
vadošajam partnerim
MARMONI interneta
mājas lapas uzlabojumiem.
Dalība MARMONI
uzraudzības grupas
sanāksmē. Apmeklēta
projekta partneru sanāksme
Tvarminē, Somijā, 31.03. 03.04. Uzsākts darbs pie
rekomendāciju izstrādes
vietējas nozīmes politikas
dokumentiem jūras
stratēģijas pamatdirektīvas
veiksmīgai ieviešanai.
Apzinātas demonstrāciju
vietu teritorijas, notikusi
tikšanās ar vadošā partnera
pārstāvjiem par
demonstrāciju vietu saturu.
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Nodrošinata dalība un
iestādes pārstāvniecība
projekta seminārā TotalBio
Tallinā (7.-8.05.). Dalība
darba grupā par
rekomendāciju izstrādi
vietējas nozīmes politikas
dokumentiem jūras
stratēģijas pamatdirektīvas
veiksmīgai ieviešanai.
Pabeigta informācijas un
fotogrāfiju apkopošana, kā
arī tekstu rediģēšana
brošūrai „Baltijas jūras
invazīvie un svešie
dzīvnieki”.

Dalība darba grupā
rekomendāciju izstrādei
vietējas nozīmes politikas
dokumentiem jūras
stratēģijas pamatdirektīvas
veiksmīgai ieviešanai.
Veikts cenu iepirkums,
noslēgts līgums bukleta
„Invazīvie dzīvnieki
Baltijas jūrā” maketēšanai
un drukai. Sagatavots
bukleta teksts un vizuālā
informācija un nodots
bukleta izstrādei.

Izveidotas 3 demonstrāciju
vietas - DL „Sitas un
Pededzes paliene”, DL
„Raķupes ieleja” un DP
„Embūte”.

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

Naujenē un Braslavā.
Noorganizēti projekta
noslēguma semināri
Daugavpilī un Braslavā.
Parakstot savstarpēju
vienošanos, nodibināta
pārrobežu aizsargājamā
dabas teritorija
„AugšdaugavaBraslavskije ozjora”.
Dalība reģionālajā darba
grupā un seminārā “The
interlink between MSFD
and MSP”, 21. - 22.10.,
Rīgā. Dalība projekta
pēdējā partneru sanāksmē
22. - 24.10, Rīgā. Dalība
seminārā „Aktualitātes
Baltijas jūras ekoloģijā un
aizsardzībā” 9.10. Latvijas
Dabas muzeja vides mēneša
ietvaros un bukleta
Invazīvie dzīvnieki Baltijas
jūrā prezentācija. Noslēgti
līgumi par plakāta - bukleta
„Roņi Baltijas jūrā” druku
un maketēšanu, kā arī
sagatavoti teksta un
vizuālie materiāli šim
plakātam - bukletam.

Pārskata periodā darbība
nav veikta.

93.

94.

95.

plānošana, sabiedrības iesaistīšana,
inovācija”
(EREMITA
MEADOWS)
Īstenot
Pārvaldes
partnerības
saistības Eiropas Komisijas vides
finanšu
programmas
LIFE+
projektā „Retu rāpuļu un abinieku
aizsardzība
Latvijā”
(HerpetoLatvia)
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”

Īstenot
projektus

apstiprinātos

LVAF

31. 08.

I.Vilne
G.Strode***

Pārskata periodā darbība
nav veikta - Pārvaldes
partnerības saistības
īstenotas 2013.gadā.

31.05.

I.Vilne
G.Strode***

Pilotprojektā „DP
„Daugavas ieleja” dabas
aizsardzības plāna
sagatavošana un integrēšana
teritorijas plānojumā”
notikušas 2 darba grupu
sanāksmes, un uzsākta
vadlīniju izstrāde dabas
aizsardzības plāna
integrēšanai teritorijas
plānojumā, apspriesta
vadlīniju 1.redakcija.
Notikusi pieredzes apmaiņas
sanāksme ar Skrīveru un
Jaunjelgavas pašvaldībām.
Noorganizēts pieredzes
apmaiņas brauciens uz Biržu
dabas parku (Lietuva) par
sabiedriskā monitoringa
programmu.

31.12.

I.Vilne
G.Strode***

Uzsākta 7 apstiprināto
LVAF projektu īstenošana.
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-

-

-

Noorganizēta konference
„Sabiedriskais monitorings
jeb dabu pētīt ir aizraujoši”.
Pilotprojektā „DP
“Daugavas ieleja” dabas
aizsardzības plāna
sagatavošana un integrēšana
teritorijas plānojumā”
pabeigta vadlīniju dabas
aizsardzības plāna
integrēšanai teritorijas
plānojumā izstrāde.
Noorganizēta pēdējā darba
grupas sanāksme un
noslēguma konference
„Dabas aizsardzības plāna
un teritorijas plānojuma
integrētas izstrādes
ieguvumi un riski”.
Noorganizēts mācību
brauciens uz Biržu reģionālo
parku Lietuvā.
Nodrošināta 7 LVAF
apstiprināto projektu
īstenošana:
1. Projekta „1973.gada
Vašingtonas konvencijas par
tirdzniecību ar
apdraudētajām dzīvnieku un
augu sugām (CITES)

-

-

Nodrošināta 7 LVAF
apstiprināto projektu
īstenošana:
1. Projekta „1973.gada
Vašingtonas konvencijas par
tirdzniecību ar
apdraudētajām dzīvnieku un
augu sugām (CITES)

Nodrošināta 7 LVAF
apstiprināto projektu
īstenošana:
1. Projekta „1973.gada
Vašingtonas konvencijas par
tirdzniecību ar
apdraudētajām dzīvnieku un
augu sugām (CITES)

ieviešana Latvijā” ietvaros
noorganizēti 2 apmācību
semināri 44 VID un
Pārvaldes darbiniekiem par
CITES. Izgatavoti izdales
materiāli CITES
popularizēšanai. Sagatavota
informācija informatīvo
bukletu izgatavošanai.
Veiktas iepirkumu
procedūras informatīvo
vitrīnu un bukletu iegādei.
2. Projekta „Dabas
aizsardzības pārvaldes
darbinieku kvalifikācijas
celšana” ietvaros izludināts
iepirkums apmācību
organizēšanai, noorganizēti
2 semināru cikli, iegādātas
kancelejas preces apmācību
procesam.
3. Projekta „Sugu un
biotopu aizsardzības jomas
ekspertu apmācība” ietvaros
izsūtīti uzaicinājumi
ekspertiem piedalīties
semināros, veikts iepirkums
semināru satura un
metodisko materiālu
izstrādei, kā arī apmācības
semināru novadīšanai.
Noorganizēts 3 dienu
teorētisko apmācību cikls,
kā arī praktiskās apmācības
dabā par saldūdeņu
biotopiem.
4. Projekta „Ģeoloģisko
dabas pieminekļu
izvērtēšana un priekšlikumu
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ieviešana Latvijā” ietvaros
noorganizēti 2 apmācību
semināri CITES nosacījumu
kontrolējošo iestāžu
darbiniekiem, kurus kopumā
apmeklēja 46 personas.
Veikta tekstu tulkošana
informatīvajiem bukletiem
un veikta bukletu druka.
Izgatavoti atstarotāji un
termokrūzes projekta
reprezentācijai. Veikta
publiskā iepirkuma
procedūra, sagatavots
drukas makets un līgums
reprezentatīvo mapju
izgatavošanai.
2. Projekta „Dabas
aizsardzības pārvaldes
darbinieku kvalifikācijas
celšana” ietvaros
noorganizēti 2 semināri –
„Dabas vērtību kartēšana”
un „Dabas vērtību radoša
interpretācija un ilgtspējīga
attīstība” ar apmācību
papilddienas, iesaistot
VARAM darbiniekus.
3. Projekta „Sugu un
biotopu aizsardzības jomas
ekspertu apmācība” ietvaros
noorganizēti 8 kalibrācijas
semināri (nodarbības dabā)
par zālāju, mežu, jūras
piekrastes un purvu
biotopiem.
4. Projekta „Ģeoloģisko
dabas pieminekļu
izvērtēšana un priekšlikumu

ieviešana Latvijā” ietvaros
noorganizēts 1 apmācību
seminārs par CITES Valsts
policijas un dažādu
pašvaldību policijas,
administratīvās
apgabaltiesas, specializētās
vairāku nozaru prokuratūras
darbiniekiem un Pārvaldes
darbiniekiem. Izgatavotas
reprezentatīvās mapes –
4250 eks. Sagatavots
Projekta noslēguma
pārskats.
2. Projekta „Dabas
aizsardzības pārvaldes
darbinieku kvalifikācijas
celšana” ietvaros
noorganizēts pēdējais
seminārs no 5 semināru
cikla – „Komunikācija ar
sabiedrību”, kurā apmācīti
60 Pārvaldes darbinieki.
3. Projekta „Sugu un
biotopu aizsardzības jomas
ekspertu apmācība” ietvaros
sagatavota gala atskaite.
4. Projekta „Ģeoloģisko
dabas pieminekļu
izvērtēšana un priekšlikumu
sagatavošana robežu kļūdu
labošanai” ietvaros saņemti
pārskati ar informāciju par
80 ģeoloģiskajiem dabas
pieminekļiem un 48
dižakmeņiem, kā arī
informācija digitālā formā.
Noorganizēts seminārs
projekta iegūto rezultātu

sagatavošana robežu kļūdu
labošanai” ietvaros
noslēdzies iepirkums.
Sagatavoti un parakstīti
līgumi ar iepirkuma
uzvarētājiem.
5. Projekta „Priekšizpēte,
lai izvērtētu esošo un
potenciālo ĪADT atbilstību
pašreizējam statusam”
ietvaros noslēgti līgumi ar
ekspertiem, kas veiks ĪADT
apsekojumus un sniegs
atzinumus.
6. Projekta „Meliorācijas
sistēmas hidroloģiskās
izpētes analīze un optimāla
hidroloģiskā režīma
nodrošināšana Smārdes
pagasta Kūdras ciema
apkārtnē” ietvaros veikta
hidroloģiskā izpēte un
analīze, kuras rezultāti
iestrādāti tehniskajā
projektā. Veikta tehniskā
projekta sabiedriskā
apspriešana dabā ar Engures
novada domi un
iedzīvotājiem. Ievietota
informācija vietējā
laikrakstā „Neatkarīgās
Tukuma ziņas”.
7. Projekta „Slīteres
nacionālā parka, Teiču
dabas rezervāta un
Krustkalnu dabas rezervāta
dabisko zālāju
apsaimniekošanas plānu
ieviešana” ietvaros veikta
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sagatavošana robežu kļūdu
labošanai” ietvaros
veikti plānotie lauka darbi
atbilstoši noslēgtajiem
līgumiem. Veiktas
atsevišķas darbu pārbaudes.
5. Projekta „Priekšizpēte,
lai izvērtētu esošo un
potenciālo ĪADT atbilstību
pašreizējam statusam”
ietvaros turpināts pētījumus,
atbilstoši līgumā noteiktajai
tehniskajai specifikācijai.
6. Projekta „Meliorācijas
sistēmas hidroloģiskās
izpētes analīze un optimāla
hidroloģiskā režīma
nodrošināšana Smārdes
pagasta Kūdras ciema
apkārtnē” ietvaros
notikusi tehniskā projekta
saskaņošana ar Engures
novada pašvaldību un
privātajiem zemju
īpašniekiem.
7. Projekta „Slīteres
nacionālā parka, Teiču
dabas rezervāta un
Krustkalnu dabas rezervāta
dabisko zālāju
apsaimniekošanas plānu
ieviešana” ietvaros veikta
Teiču DR un Krustkalnu DR
zālāju apsaimniekošana,
Slīteres NP grāvju rakšana
un zālāju pļaušana atbilstoši
līgumos noteiktajām
tehniskajām specifikācijām.

prezentēšanai.
5. Projekta „Priekšizpēte,
lai izvērtētu esošo un
potenciālo ĪADT atbilstību
pašreizējam statusam”
ietvaros iegūti zinātniski
pamatoti (potenciālu ĪADT
un esošu ĪADT) izvērtējumi,
lai pamatotu priekšlikumus
ĪADT robežu un iespējamā
aizsardzības režīma maiņai.
Informēti zemes īpašnieki,
pašvaldības un citas
iesaistītās puses par
teritorijās sastopamajām
dabas vērtībām un
turpmākajām rīcībām. Visi
izpētes dati tiks ievietoti
dabas datu pārvaldības
sistēmā „Ozols”.
6. Projekta „Meliorācijas
sistēmas hidroloģiskās
izpētes analīze un optimāla
hidroloģiskā režīma
nodrošināšana Smārdes
pagasta Kūdras ciema
apkārtnē” ietvaros noslēgts
līgums par meliorācijas
sistēmas rekonstrukciju.
7. Projekta „Slīteres
nacionālā parka, Teiču
dabas rezervāta un
Krustkalnu dabas rezervāta
dabisko zālāju
apsaimniekošanas plānu
ieviešana” ietvaros pabeigta
zālāju apsaimniekošana
Teiču DR, Krustkalnu DR
un Slīteres NP. Veikta

96.

Īstenot apstiprinātos Zivju fonda
projektus

31.12.

I.Vilne
G.Strode***

Uzsākta apstiprinātā Zivju
fonda projekta īstenošana.
Notiek darbs pie līguma
starp LAD un Pārvaldi
sagatavošanas.
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zālāju Teiču DR un
Krustkalnu DR apsekošana,
plānota turpmākā
apsaimniekošana.
Nodrošināta 4 Zivju fonda
apstiprināto projektu
īstenošana:
1. Projekta „Mūsdienīga
zivju resursu aizsardzība
īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās, izmantojot
modernās tehnoloģijas”
ietvaros noslēgts līgums
starp Pārvaldi un LAD.
Noslēgti līgumi ar inventāra
piegādātājiem un saņemtas 5
termokameras un 15 meža
kameras.
2. Projekta „Iepazīsim
zemūdens dzīvi visos četros
gadalaikos – ziemā,
pavasarī, vasarā un rudenī”
ietvaros noorganizēti 24
semināri 9 aktivitāšu vietās.
Iegādāts aprīkojums
nodarbību vajadzībām.
3. Projekta „Efektīva
zivju resursu aizsardzība
Latgales un Kurzemes
reģionālo administrāciju
pārraudzītajās īpaši
aizsargājamās dabas
teritorijās” ietvaros noslēgts
līgums par inventāra un
tehnisko līdzekļu iegādi.
4. Projekta „Zivju
migrācijas ceļu attīrīšana”
ietvaros veikts iepirkums
par darbu veikšanu un

grāvju rakšana un zālāju
pļaušana Slīteres NP.
Nodrošināta 4 Zivju fonda
apstiprināto projektu
īstenošana:
1. Projekta „Mūsdienīga
zivju resursu aizsardzība
īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās, izmantojot
modernās tehnoloģijas”
ietvaros piešķirtais
finansējums apgūts pilnībā.
Iegādātas 5 termokameras ar
papildaprīkojumu, 5 ūdens
un triecienizturīgas kameras,
15 meža kameras.
2. Projekta „Iepazīsim
zemūdens dzīvi visos četros
gadalaikos – ziemā,
pavasarī, vasarā un rudenī”
ietvaros noorganizēti 12
semināri par zemūdens dzīvi
vasarā un rudenī.
3. Projekta „Efektīva zivju
resursu aizsardzība Latgales
un Kurzemes reģionālo
administrāciju
pārraudzītajās īpaši
aizsargājamās dabas
teritorijās” ietvaros iegādāts
aprīkojums, lai paaugstinātu
ūdens bioloģisko resursu
kontroļu efektivitāti.
Sagatavota un apstiprināta
projekta gala atskaite.
4. Projekta „Zivju
migrācijas ceļu attīrīšana”

Nodrošināta 3 Zivju fonda
apstiprināto projektu
īstenošana:
1. Projekta „Mūsdienīga
zivju resursu aizsardzība
īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās, izmantojot
modernās tehnoloģijas”
ietvaros notikusi lašveidīgo
zivju nārsta aizsardzības
pasākumu īstenošana, veicot
video fiksācijas. Veikta
video rullīšu ievietošana
Pārvaldes interneta vietnē.
2. Projekta „Iepazīsim
zemūdens dzīvi visos četros
gadalaikos – ziemā,
pavasarī, vasarā un rudenī”
ietvaros novadītas 19
nodarbības. Sagatavota
projekjta atskaite.
3. Projekta „Zivju
migrācijas ceļu attīrīšana”
ietvaros veikta upju Slocenes, Vecslocenes,
Vēršupītes posmu attīrīšana
no kritušiem kokiem.
Sagatavota projekta atskaite.

noskaidrots iepirkuma
uzvarētājs.

ietvaros noslēgts līgums par
darbu izpildi.

Sagatavota preses relīze
EUROPARC Ziemeļvalstu
un Baltijas valstu nodaļas
ziņu lapai par vietējo
iedzīvotāju
anketēšanas
norisi Somijas, Latvijas un
Lietuvas ĪADT projekta
„Community
Programme
for
Sustainable
Development” ietvaros.
Dalība Ziemeļu un Baltijas
valstu 22.-24.01 nodaļas
sanāksmē
un
seminārā
Igaunijā.
Dalība
EUROPARC
Federācijas Ziemeļu un
Baltijas
valstu
nodaļas
sanāksmē
un
biedru
konsultācijas
Skype
sanāksmē,
kā
arī
EUROPARC
Federācijas
valdes sanāksmē. Regulāra
sadarbība ar direktorātu.
Sniegtas
atbildes
uz
dažādiem pieprasījumiem.

Dalība
EUROPARC
Federācijas
valdes
sanāksmē. Regulāra darbība
valdes darbā un sadarbība ar
direktorātu.

Dalība
EUROPARC
Federācijas
valdes
sanāksmē. Regulāra sarakste
un sarunas par EUROPARC
Federācijas Stratēģiju 2015.2021.
un
citiem
dokumentiem.
Dalība
ģenerālajā
asamblejā,
Nordic-Baltic
Section
sanāksmē un Pārrobežu
aizsargājamo teritoriju darba
grupā, novadīts seminārs.

K.Vilciņa
Aktualizētas
Ramsāres
G.Gabrāne* konvencijas
6
Latvijas
G.Strode **** teritoriju datu lapas un
sagatavota
informācija
ziņojumam par Ramsāres
konvencijas
ieviešanu

Dalība konvencijas Standing
Comitee
47.sanāksmē
Glandā,
Šveicē,
valsts
delegācijas sastāvā. Iesniegti
priekšlikumi
Ramsāres
kovencijas Stratēģiskā plāna

97.

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

31.12.

S.Bērziņa

98.

Piedalīties UNESCO programmas
„Cilvēks un biosfēra” reģionālā
tīkla EuroMAB (Man and the
Biosphere Programme (MAB))
darbā

31.12.

R.Auziņš

99.

Pārstāvēt Latvijas viedokli Eiropas
Komisijā starptautiskā līguma „Par
1971.gada 2.februāra Konvenciju
par
starptautiskas
nozīmes
mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu
dzīves vidi” (Ramsāres konvencija)

31.12.

14. Īstenot starptautisko sadarbību
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Dalība
EUROPARC
federācijas
ģenerālajā
asamblejā un EUROPARC
federācijas Ziemeļu un
Baltijas
valstu
nodaļas
sanāksmē
„EUROPARC
2014” konferences ietvaros
Īrijā, Killarny.
Sadarbība ar EUROPARC
Federācijas
prezidentu,
direktori
un
valdes
locekļiem Pasaules Parku
Kongresa 2014. laikā.

Noteikts Pārvaldes
darbinieks, kura amata
pienākumos ietilps
UNESCO programmas
„Cilvēks un biosfēra”
jautājumi.
Sekots diskusiju tematikai Veikta informācija
interneta diskusiju vietnē. akualizācija Latvijas datu
Iesaistīšanās
diskusijās lapās.
pārskata
periodā
nav
notikusi - skatītie jautājumi
nav tieši attiekušies uz

Sniegtas
atbildes
uz Sniegtas
atbildes
uz
dažādiem pieprasījumiem.
dažādiem pieprasījumiem,
Notikusi
tikšanās
ar tajā skaitā stratēģiju.
UNESCO
Latvijas
pārstāvniecību.

jautājumos.
Sadarboties
ar
Ramsāres
konvencijas
biroju
Eiropas un NorBalWet programmu
ietvaros

2012.-2014.gadā.

100.

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

31.12.

A.Širovs

101.

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

31.12.

S.Bērziņa

Sagatavota preses relīze
EUROPARC Hartas ziņu
lapai (Charter-e-news) par
vietējo
iedzīvotāju
anketēšanas norisi Somijas,
Latvijas un Lietuvas ĪADT
projekta
„Community
Programme for Sustainable
Development” ietvaros.
Notikusi
tikšanās
ar
Metsahällitus
NHS
pārstāvjiem Igaunijā, Tallinā
22.01. Precizēts šī gada
darba plāns. Uzsākts darbs
pie apmaiņas vizīšu un
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izstrādes
darba
grupā.
RAMSAR
NorBalWet
reģionālās
sagarbības
projekta ietvaros sagatavoti
dati Ziemeļu un Baltijas
valstu kopīgai publikācijai
par purvu stāvokli Latvijā,
norakto purvu īpatsvaru
valstī
CO2
emisiju
apropriācijai.
Ramsāres
konvencijas
Eiropas reģiona vadības
uzdevumā,
atsaucoties
Taizemes Vides ministrijas
ielūgumam,
sniegti
2
ziņojumi
konferencē
Bangkokā: par ilgtspējīgu
mitrāju
apsaimniekošanu
Latvijā – stratēģijas izstrāde
10 gadiem un tās īstenošana
Teiču DR un par ĪADT
apsaimniekošanas
un
pārvaldības sistēmām un
rīkiem Latvijā un ES.
Pārskata periodā aktivitātes
Ilgtspējīga tūrisma hartas
partneru sadarbības tīklā nav
notikušas.

pašreiz
iespējamiem
risinājumiem
un
uzlabojumiem
Latvijas
Ramsāres teritorijās vai
Boreālajā reģionā.

Pārskata periodā aktivitātes
Ilgtspējīga tūrisma hartas
partneru sadarbības tīklā nav
notikušas.

Pārskata periodā aktivitātes
Ilgtspējīga tūrisma hartas
partneru sadarbības tīklā nav
notikušas.

Notikusi Metsahällitus NHS
pārstāvju vizīte Latvijā par
biotopu apsaimniekošanas
jautājumiem – kontrolētā
dedzināšana un hidroloģiskā
režīma atjaunošana purvos.

Notikusi
tikšanās
ar
Metsahallitus vadību, kurā
piedalījās arī VARAM un
Somijas Vides ministrijas
dabas
departamentu
direktori. Realizēta somijas

Pasaules Parku Kongresa
2014. laikā notikusi tikšanās
ar Metsahallitus vadību,
pārrunāta
2015.gada
sadarbība.

semināru plānošanas.
Dalība Metsahällitus NHS
rīkotajā
seminārā
„Movement and wellbeing
from nature” (Somija, Oulu)
18.-20.03.

Regulāra
sadarbība
ar
Metsahällitus NHS, plānojot
nākamās
tikšanās.
Sagatavoti un iesniegti
priekšlikumi
potenciālo
tēmu
izvēlei
pieredzes
apmaiņas
braucieniem
2014.-2015.gadā.

pārstāvju vizīte Gaujas NP.
Apmeklēta
Dabas
koncertzāle.
Sagatavots
2015.gada
darba
plāna
projekts.

Veikta uzdevuma īstenošana
atbilstoši plānotajām
aktivitātēm, kā arī veikti
papildus darbi, kas izriet no
precizētā darba uzdevuma.
Veikta 2013.gada un
2014.gada apsekojumu
anketu (830 gab.) ievade
Monitoringa anketu
apstrādes sistēmā
(http://ziile.daba.gov.lv/bvz)
. Izmantojot LAD LRĢIS
kultūrkodu slāni, koriģētas
atlikušās jaunpieteiktās
platības, kā rezultātā
apsekojamās platības
samazinātas par ~ 2000 ha.
Pabeigta putnu uzskaišu
veikšana potenciālajos
putnu bioloģiski vērtīgajos
zālājos (Putnu BVZ).
Turpinās uzskaišu
dokumentācijas
noformēšana. Veicot putnu
uzskaites Kurzemes reģionā,
Pārvalde veikusi 2013.gadā
veikto potenciālo Putnu
BVZ novērtēšanas kontroli.
Veikti sagatavošanas darbi,
lai realizētu ekspertu darba

Veikta uzdevuma īstenošana
atbilstoši plānotajām
aktivitātēm.
Pabeigta 2013.gada
apsekojumu anketu ievade
Monitoringa anketu
apstrādes sistēmā
(http://ziile.daba.gov.lv/bvz)
. Veikta13499 ha
jaunpieteikto potenciālo
BVZ inventarizācija,
uzsākta apsekojuma anketu
ievade un ekspertu iesniegtā
kartogrāfiskā materiāla datu
apstrāde.
Veikta ekspertu darba
virskontrole par
botāniskajiem BVZ
Madonas, Jēkabpils, Preiļu,
Daugavpils, Līvānu,
Rēzeknes, Ludzas,
Varakļānu novados ~300 ha
platībā.
Turpinās darbs pie ekspertu
anketu un kopsavilkuma
tabulu teorētiskās kontroles.

15. Veikt citus pasākumus dabas aizsardzības politikas īstenošanai un iestādes darbības uzlabošanai

102.

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

31.12.

K.Vilciņa
Veikta uzdevuma īstenošana
G.Gabrāne* atbilstoši plānotajām
G.Strode **** aktivitātēm. Apstrādāti
2013.gada lauka darbu
rezultāti, veikta iesniegto
datu kvalitātes kontrole un
ievade ģeodatubāzē
Meadow, kā arī rezultāti
publicēti Dabas datu
pārvaldības sistēmā
„Ozols”. Veikta zālāju
anketas uzlabošana pēc
2013.gada testa sezonas.
Veikta kalsifikatoru
sagatavošana pievienošanai
Dabas datu pārvaldības
sistēmai „Ozols”
(domin.invazīvās sugas,
domin.ekspansīvās sugas,
domin. eksp. sūnu sugas) un
esošo klasifikatoru
precizēšana zālāju anketu
ģeodatubāzei Meadow.
Veikta sarakste ar
ekspertiem neskaidrību
precizēšanai (ir/nav biotops,
biotopa atbilstība: sugu
sastāvs, biotopa kods,
biotopa robežas u.c.). Veikta
ekspertu anketu teorētiskā
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Veikta uzdevuma īstenošana
atbilstoši plānotajām
aktivitātēm.
Pabeigta 2014.gada
apsekojumu anketu ievade
Monitoringa anketu
apstrādes sistēmā
(http://ziile.daba.gov.lv/bvz)
un 2014.gada lauka darbu
rezultātu ievade
ģeodatubāzē Meadows.
Veikta datu kvalitātes
kontrole un ekspertu
iesniegto datu korekcija.
Apstiprināti BVZ dati
kopumā par 8898 ha, kas
iesniegti ZM un LAD.

103.

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

kontrole: tipiskāko kļūdu
identificēšana, materiālu
atlase plānotajām ekspertu
kalibrācijas apmācībām.
Veikta BVZ kartēšanas
metodikas precizēšana.
Sagatavoti
dati
putnu
uzskaišu
veikšanai
potenciālajos
putnu
bioloģiski vērtīgajos zālājos
(Putnu BVZ). Izsludināts un
rezultatīvi
noslēdzies
publiskais
iepirkums
ekspertu darba veikšanai
putnu
uzskaitēm
281
potenciālajā Putnu BVZ ar
kopējo platību 2555 hektāri.
Veikti sagatavošanās darbi,
lai Kurzemē putnu uzskaites
veiktu
Pārvalde,
neizmantojot
ārpakalpojumu.
Sniegti 23 viedokļi un
priekšlikumi normatīvo aktu
projektiem, tajā skaitā:
Slīteres NP likumprojektam
un 4 ĪADT (Rāznas NP, DL
„Lubāna mitrājs”, DL
„Ventas ieleja”, DP
„Sauka”) individuālo
aizsardzības un
izmantošanas noteikumu
projektiem.
Dalība 2 starpministriju
(starpinstitūciju) normatīvo
aktu projektu saskaņošanas
sanāksmēs un 4 normatīvo
aktu izstrādes darba grupu
sanāksmēs.
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virskontroli par
botāniskajiem BVZ.
Sagatavoti apsekojamo
platību datu slāņi,
izsludināts un sekmīgi
noslēdzies iepirkums par
13499 ha atlikušo
jaunpieteikto potenciālo
BVZ inventarizāciju.

Sniegti 18 viedokļi un
priekšlikumi normatīvo aktu
projektiem, tajā skaitā: 1
ĪADT (DL „Ventas ieleja”)
individuālo aizsardzības un
izmantošanas noteikumu
projektam. Vairākkārt
izteikti priekšlikumi tiesību
normu redakcijām Slīteres
NP likumprojektam un
Rāznas NP individuālo
aizsardzības un
izmantošanas noteikumu
projektam.
Dalība 1 starpministriju
(starpinstitūciju) normatīvo
aktu projektu saskaņošanas

Sniegti 15 priekšlikumi
normatīvo aktu projektiem,
tajā skaitā: Slīteres NP
likumprojektam un 3 ĪADT
(Rāznas NP, DL „Ventas
ieleja”, DL „Lubāna
mitrājs”) individuālo
aizsardzības un
izmantošanas noteikumu
projektiem, kā arī sagatavots
un iesniegts VARAM
Ķemeru NP individuālo
aizsardzības un
izmantošanas noteikumu
projekts.
Sniegti 4 viedokļi: par
regulējuma noteikšanas

Sniegti 33 viedokļi un
priekšlikumi normatīvo aktu
projektiem, tajā skaitā: DL
„Eglone” individuālo
aizsardzības un
izmantošanas noteikumu
projektam; Meža un saistīto
nozaru attīstības
pamatnostādņu 2014.2020.gadam projektam;
Lauku attīstības
programmas 2014.2020.gadam projektam un
BVZ tiešmaksājumiem,
Natura 2000 atbalsta
maksājumiem, atbalsta
maksājumiem ieguldījumam

Noorganizēta sanāksme par
DP ”Sauka” individuālo
aizsardzības un
izmantošanas noteikumu
projekta izstrādi.
Sniegti 2 viedokļi par
individuāla regulējuma
noteikšanas nepieciešamību
DL „Eglone” un DL
„Dūņezers”.
Svarīgākie normatīvo aktu
projekti, kuriem izteikti
priekšlikumi: Slīteres NP
likums, Rāznas NP, DL
„Lubāna mitrājs”, DL
„Ventas ieleja” un DP
„Sauka” individuālie
aizsardzības un
izmantošanas noteikumi,
„Dabas datu pārvaldības
sistēmas aprites noteikumi”,
„Noteikumi par publiskās
personas zemes nomu”.
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sanāksmē un 4 normatīvo
aktu izstrādes darba grupu
sanāksmēs.
Noorganizētas 2 sanāksmes
ar vietējām pašvaldībām,
VARAM, VMD, NVO,
zemes īpašniekiem un
vietējiem iedzīvotājiem par
Rāznas NP individuālo
aizsardzības un
izmantošanas noteikumu
projekta izstrādi.
Svarīgākie normatīvo aktu
projekti, kuriem izteikti
priekšlikumi: Slīteres NP
likums, Rāznas NP un DL
„Ventas ieleja” individuālie
aizsardzības un
izmantošanas noteikumi,
informatīvais ziņojums par
Piekrastes telpiskās
attīstības pamatnostādņu
īstenošanas gaitu no 2011.
līdz 2014.gadam,
„Noteikumi par pašvaldības
teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”.

iespējām, kas paredzētu
roņu izmantošanu to
piezvejas gadījumā, par
normatīvā regulējuma
precizēšanas nepieciešamību
zaudējumu aprēķināšanas un
atlīdzināšanas kārtībai par
zušiem un nēģiem un īpaši
aizsargājamām sugām un
biotopiem, par
Administratīvo pārkāpumu
procesa likumprojektā
ietverto administratīvās
atbildības noteikšanu nozaru
likumos, par LAPK
grozījumos noteikto
vienošanās procesa
piemērošanu.
Noorganizētas 3 sanāksmes
ar pašvaldībām, VARAM,
NVO, vietējiem
iedzīvotājiem, zemes
īpašniekiem un valsts
iestāžu pārstāvjiem Rāznas
NP un DL „Lubāna mitrājs”
individuālo aizsardzības un
izmantošanas noteikumu
apspriešanai.
Noorganizēta sanāksme ar
tūrisma pakalpojuma
sniedzēju par ieceri veidot
ekociematu uz Ežezera
salām Rāznas NP un
normatīvo regulējumu.
Dalība 3 normatīvo aktu
izstrādes darba grupu
sanāksmēs un Rēzeknes
novada pašvaldības
sanāksmē jautājumā par

mežu attīstībā un mežu
dzīvotspējas pilnveidošanā;
noteikumu projektam par
kritērijiem un kārtību, kādā
ēkas vai to daļas (telpu
grupas) un inženierbūves,
kuras izmanto vides
aizsardzības vajadzībām,
netiek apliktas ar nekustamā
īpašuma nodokli;
grozījumiem noteikumos
par vides aizsardzības
vajadzībām
nepieciešamajiem
nekustamajiem īpašumiem
un atsevišķām ar nekustamā
īpašuma nodokli
neapliekamām īpaši
aizsargājamām dabas
teritorijām; noteikumu
projektam „Kārtība, kādā
Valsts vides dienests izdod
tehniskos noteikumus
paredzētajai darbībai, kurai
nav nepieciešams ietekmes
uz vidi novērtējums”;
noteikumu projektam
„Kārtība, kādā novērtē
paredzētās darbības ietekmi
uz vidi un akceptē paredzēto
darbību”.
Dalība 12 normatīvo aktu un
plānošanas dokumentu
izstrādes darba grupu un
konsultatīvo padomju
sanāksmēs.

104.

Izstrādāt Pārvaldes stratēģiju

31.03.

I.Timze

Uzsākta
Pārvaldes
stratēģijas izstrāde.
Atbilstoši
VARAM
01.04.2014. rīkojuma Nr.13
60.2.apakšpunktam
padotības
iestāde
savu
darbības stratēģiju izstrādā
un apstiprina 2 mēnešu laikā
pēc VARAM stratēģijas
apstiprināšanas.

Ar VARAM 28.04.2014.
rīkojumu
Nr.166
apstiprināta
VARAM
stratēģija.
Turpināta
Pārvaldes
stratēģijas izstrāde, ņemot
vērā VARAM stratēģiju un
citus politikas plānošanas
dokumentus.
Sagatavots
Pārvaldes
stratēģijas
projekts.

105.

Izvērtēt
Pārvaldes
kontroles
funkciju apjomu, noteikt prioritātes
un izstrādāt vadlīnijas

31.10.

I.Timze

06.02. noslēgta starpresoru
vienošanās starp Pārvaldi
un VMD par savstarpējo
sadarbību meža

Pārvaldes stratēģijas
izstrādes ietvaros veikts
esošās situācijas
izvērtējums un
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motorizēto transportlīdzekļu
izmantošanu Adamovas
ezerā un individuālo
aizsardzības un
izmantošanas noteikumu
izstrādes nepieciešamību DP
”Adamovas ezers”.
Svarīgākie normatīvo aktu
projekti, kuriem izteikti
priekšlikumi: Slīteres NP
likums, Rāznas NP, Ķemeru
NP un DL „Lubāna mitrājs”
individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi,
MK informatīvais ziņojums
„Par pamatbudžeta
apropriācijas pārdali
apakšprogrammas 24.08.00
„Nacionālo parku darbības
nodrošināšana” ietvaros
starp izdevumu
ekonomiskās klasifikācijas
kodiem 2014.gadā”.
Pārvaldes
darbības
stratēģijas
2014.2016.gadam
projekts
iesniegts VARAM un VKP.
Saņemti VARAM un VKP
priekšlikumi un komentāri
Pārvaldes
stratēģijas
projektam. Veikta Pārvaldes
stratēģijas
projekta
precizēšana un precizētās
redakcijas saskaņošana ar
VARAM un VKP.
Pārvaldes
darbības
stratēģijas
2014.2016.gadam
projekta
precizēšanas
ietvaros,

Pēc Pārvaldes darbības
stratēģijas projekta
precizētās redakcijas
saskaņošanas ar VKP un
VARAM, precizētā
Pārvaldes darbības stratēģija
2014.-2016.gadam iesniegta
VARAM apstiprināšanai.

Izstrādāta veidne kontroles
funkcijas apjoma
izvērtējumam.
Sagatavots apkopojums

106.

107.

Izstrādāt Meža apsaimniekošanas
vadlīnijas
Pārvaldes
turējumā
nodotajos VARAM valdījumā
esošajos mežos
Sadarbībā ar Latvijas orientēšanās
federāciju izstrādāt orientēšanās
sporta
pasākumu
plānošanas,
saskaņošanas
un
īstenošanas
vadlīnijas

31.10.

V.Seilis

30.06.

I.Timze

apsaimniekošanas,
izmantošanas un medības
regulējošo normatīvo aktu
uzraudzības un kontroles
jomā, kā arī 1973.gada
Vašingtonas konvencijas
par starptautisko
tirdzniecību ar
apdraudētajām savvaļas
dzīvnieku un augu sugām
(CITES) ieviešanā un
savvaļas sugu dzīvnieku
ieguvi un izmantošanu
regulējošo normatīvo aktu
jomā.
Pārskata periodā darbība
nav veikta.
Notikušas 3 Pārvaldes un
Latvijas
orientēšanās
federācijas kopīgas darba
grupas sanāksmes. Izstrādāts
Vadlīniju ietekmes uz vidi
mazināšanai,
organizējot
orientēšanās
sporta
sacensības, projekts un
Orientēšanās
sporta
sacensību
organizēšanas
procesa, ietekmes uz vidi
mazināšanai, projekts.
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identificētas problēmas
kontroles jomā. Dabas
aizsardzības normatīvo
aktu ievērošanas
uzraudzība un kontrole
ietverta Pārvaldes
stratēģijas projektā un
noteikta kā Pārvaldes
darbības virziens.

Pārskata periodā
nav veikta.

precizēts
Pārvaldes
darbības virziena „Dabas
aizsardzības
normatīvo
aktu
ievērošanas
uzraudzība un kontrole”
esošās
situācijas
un
problemātikas apraksts.

darbība Pārskata periodā
nav veikta.

Izstrādātas un Pārvaldes un
Latvijas
orientēšanās
federācijas darba grupā
Vadlīnijas
saskaņotas
orientēšanās
sporta
sacensību ietekmes uz vidi
ar
3
samazināšanai
pielikumiem:
1.
Orientēšanās
sacensību
ietekme uz aizsargājamām
dabas teritorijām, ārzemju
pieredze, 2. Normatīvie akti
orientēšanās
sacensību
organizēšanai ĪADT, sugu
un biotopu dzīvotnēs, 3.
Procedūra
orientēšanās
sporta
sacensību
organizēšanas ietekmes uz
vidi mazināšanai.
Vadlīnijas
publicētas

-

par Pārvaldes kontroles
funkciju un tās apjomu,
nosakot prioritātes
kontroles jomā.

darbība Uzsākts darbs pie vadlīniju
izstrādes.
Sagatavots vadlīniju darba
variants.
-

108.

Izvērtēt
Pārvaldes
struktūras
optimizācijas nepieciešamību

31.10.

S.Bērziņa

Veikta Pārvaldes struktūras
un
optimizācijas
nepieciešamības
izvērtēšana.
Uzsākta
priekšlikumu sagatavošana
Pārvaldes
struktūras
optimizācijai.

109.

Gatavoties Latvijas prezidentūrai
Eiropas
Savienības
Padomē
2015.gadā

31.12.

G.Gabrāne

Dalība
Valsts
administrācijas
skolas
rīkotajās ES prezidentūras
mācībās, Eiropas Padomes
starptautisko
vides
jautājumu darba grupas
sanāksmē
bioloģiskā
daudzveidība,
Nagojas
protokola the Hoc Openended
Intergovernmental
Committee
3.sanāksmē
Poeogchang (Dienvidkoreja)
un Ramsar konvencijas
Standing
Committee
sanāksmē Glandā (Šveice).

110.

Īstenot
Pārvaldes
partnerības
saistības
Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas
projektā „IKT labākai pierobežas
reģionu pieejamībai”

31.12.

I.Vilne
G.Strode***

Pārvaldes
un
Latvijas
orientēšanās
federācijas
interneta vietnēs.
Lai ieviestu Vadlīnijas
Pārvaldes
darbībā,
Vadlīnijas noteiktas kā
Pārvaldes
iekšējais
normatīvais akts.
Sagatavoti un Pārvaldes
struktūrvienību
vadītāji
iepazīstināti ar plānotās
Pārvaldes
struktūras
priekšlikumu.

Uzsāktas darbības Pārvaldes
strukturālās reorganizācijas
Pārvaldes
īstenošanai:
reglamenta
projekta
izstrāde,
jaunizveidojamo
struktūrvienību reglamentu,
darbinieku amatu aprakstu
izstrāde,
vadītāju
un
darbinieku informēšana.
Dalība
Valsts Dalība
Valsts
administrācijas
skolas administrācijas
skolas
rīkotajās ES prezidentūras rīkotajās ES prezidentūras
mācībās.
mācībās.
Dalība CITES darba grupas
mandāta izstrādē.

Veikta Pārvaldes strukturālā
reorganizācija ar 01.11.

Veikta tūrisma informācijas
sagatavošana Pārvaldes
interneta vietnei un
mobilajai aplikācijai,
uzsākta tulkošana 3 valodās.

Pabeigta 43 informatīvo
stendu sagatavošana un
uzstādīšana dabā. Pabeigta
virtuālās tūres izstrāde 16
skatu vietām Latvijā. Veikti

16. Papildus darbi
-

Veikta iepirkumu
dokumentācijas un līgumu
sagatavošana kapitāliegāžu
veikšanai - 8 informācijas
termināliem, 16 virtuālām
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Dalība Valsts
administrācijas skolas
rīkotajās ES prezidentūras
mācībās, Eiropas Padomes
starptautisko vides
jautājumu darba grupas
sanāksmē „Twelf meeting of
the Conference of the
Parties to the Convention of
Biological Diversity (COP
12)”, Poeogchang
(Dienvidkoreja).

111.

112.

113.

tūrēm, servera iegādei,
Izsludināti 3 iepirkumi,
tūrisma informācijas
noslēgti 3 līgumi un uzsākta
sagatavošanai un tulkošanai. aktivitāšu realizācija:
„Virtuālās tūres izstrāde 16
skatu vietām LV”, „8 info
terminālu iegāde un
uzstādīšana”, „43 info
stendu izgatavošana, to
uzstādīšana un 20 maketu
izstrāde”.
Veikta mineralizēto joslu
Sagatavots un iesniegts
kopšana (atjaunošana) LAD pārskats par
184,5 km.
mineralizēto joslu kopšanu.

rakstiskās tulkošanas darbi
krievu, lietuviešu un angļu
valodā. Veikti Pārvaldes
interneta vietnes
sagatavošanas darbi mobilās
aplikācijas izstrādes
uzsākšanai. Organizēti 2
pieredzes apmaiņas
braucieni. Dalība projekta
sanāksmē.
Veikta kvartālstigu tīrīšana
Gaujas NP - 20 km; Ķemeru
NP – 9,6 km; Slīteres NP –
16,67 km.
Pasaules Parku Kongresā
2014.
laikā
notikušas
sarunas ar Igaunijas Vides
pārvaldes (Keskonnaamet)
pārstāvjiem par tālākās
sadarbības iespējām.
Dalība kick-off sanāksmē
Londonā.
Noslēgti
sadarbības līgumi ar abiem
partneriem.
Veikts
iepirkums
dizaina
izstrādei, bukletu un eavīžu
sagatavošanai.
Uzsākts darbs pie projekta
komunikācijas stratēģijas
un plāna, kā arī darba
plāna
sagatavošanas.
Noorganizētas darba grupu
sanāksmes.

Īstenot LAD projektu „Kvartālu
stigu attīrīšana un mineralizēto
joslu uzturēšana Dabas aizsardzības
pārvaldes pārraudzībā esošajās
teritorijās”
Īstenot Pārvaldes sadarbību ar
Igaunijas Vides pārvaldi

31.12.

V.Seilis

-

31.12.

R.Auziņš

-

Sagatavots un noslēgts
sadarbības
līgums
ar
Igaunijas Vides pārvaldi
(Keskonnaamet)
dabas
aizsardzības jomā.

Noorganizēta
Igaunijas
Vides
pārvaldes
(Keskonnaamet)
dabas
ekspertu vizīte uz Latvijas
ĪADT.

Īstenot LIFE+ 2013 programmas
projektu „Ekosistēmu un to sniegto
pakalpojumu novērtējuma pieejas
pielietojums dabas daudzveidības
aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE
Ecosystem Services)

31.12.

A.Širovs

-

-

Uzsākts darbs pie projekta
finanšu
plūsmas
sagatavoti
plānošanas,
finanšu
pieteikuma
dokumenti
Eiropas
Komisijai un VARAM.
Noorganizētas 2 tikšanās
ar projekta partneriem.

*no 01.05.2014. Dabas datu un plānojumu departamenta direktora p.i. G.Gabrāne
**no 02.06.2014. atbildīgie par darba izpildi noteikti reģionālo administrāciju direktori
***no 01.08.2014. Dabas uzraudzības un izglītības departamenta direktore G.Strode
**** no 01.11.2014. atbilstoši Pārvaldes strukturālajai reorganizācijai uzdevums ir Dabas aizsardzības departamenta kompetencē, departamenta direktore – G.Strode
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Lietotie saīsinājumi:
AAA- aizsargājamo ainavu apvidus
BVZ – bioloģiski vērtīgie zālāji
CITES – Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu
sugām (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
(Vašingtonas konvencija)
DIC – Dabas izglītības centrs
DL – dabas liegums
DP – dabas parks
ERAF – Eiropas reģionālās attīstības fonds
EUROPARC federācija – Eiropas dabas un nacionālo parku federācija (Federation of Nature and
National Parks of Europe)
EVA – Eiropas Vides aģentūra
ĪADT – īpaši aizsargājama dabas teritorija
LAD – Lauku atbalsta dienests
LAPK – Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
LĢIA – Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
LHEI – Latvijas Hidroekoloģijas institūts
LVAF – Latvijas vides aizsardzības fonds

MK – Ministru kabinets
NorBalWet – reģionāla iniciatīva Konvencijas par starptautiskas nozīmes mitrājiem,
īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi (Ramsāres konvencija) ieviešanai (Nordic Baltic
Wetlands Initiative)
NP – nacionālais parks
NVO – nevalstiskās organizācijas
Pārvalde - Dabas aizsardzības pārvalde
UNESCO – Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VID – Valsts ieņēmumu dienests
VKP – Vides konsultatīvā padome
VMD – Valsts meža dienests
VPVB – Vides pārraudzības valsts birojs
VRAA - Valsts reģionālās attīstības aģentūra
VVD – Valsts vides dienests
ZM – Zemkopības ministrija

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore

S.Bērziņa

Datums: 12.01.2015.

Saskaņots:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
valsts sekretāra vietnieks vides aizsardzības jautājumos

A.Ozola

Datums: ____________
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