Dabas aizsardzības pārvaldes
galveno darbu plāna izpilde 2015.gadā
Nr.
p.k.

1.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi
1.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
2.ceturksnī, komentāri

Atzīmes par izpildi
Atzīmes par izpildi
3.ceturksnī, komentāri 4.ceturksnī, komentāri

Nodrošināt 683 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (4 nacionālo parku, 4 dabas rezervātu, 261 dabas lieguma un 414 citu īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju), tai skaitā 333 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzību
Veikt 2060 vides
31.12.
reģionālo
Veiktas 586
Veiktas 610
Veikta 561 pārbaude. Veiktas 492
inspektoru pārbaudes
administrāciju pārbaudes.
pārbaudes.
Sastādīti 434
pārbaudes.
ĪADT aizsardzības
direktori
Sastādīti 451
Sastādīti 491
pārbaudes akti un 64
Sastādīti 389
režīma
pārbaudes akti un 29
pārbaudes akti un 22
administratīvo
pārbaudes akti un 40
nodrošināšanai
administratīvo
administratīvo
pārkāpumu protokoli. administratīvo
pārkāpumu protokoli. pārkāpumu protokoli. Pie administratīvās
pārkāpumu
Pie administratīvās
Pie administratīvās
atbildības sauktas un
protokoli.
atbildības sauktas un
atbildības sauktas un
sodītas 86 personas
Pie administratīvās
sodītas 34 personas
sodītas 30 personas
par kopējo summu
atbildības sauktas un
par kopējo summu
par kopējo summu
4775 euro.
sodītas 47 personas
3660 euro.
4250 euro.
Izņemti pārkāpuma
par kopējo summu
Izņemti pārkāpuma
Izņemti pārkāpuma
priekšmeti un
3095 euro.
priekšmeti un
priekšmeti un
izdarīšanas rīki – 26
Izņemti pārkāpuma
izdarīšanas rīki – 30
izdarīšanas rīki – 80
zivju tīkli 1159 m
priekšmeti un
zivju tīkli 1045 m
zivju tīkli 2460 m
kopgarumā un 17
izdarīšanas rīki – 22
kopgarumā,15 murdi
kopgarumā, 126
murdi.
zivju tīkli 700 m
un 394 ūdas.
murdi, 4 naktsauklas, Konfiscēti pārkāpuma kopgarumā, 11 zivju
Aprēķināti meža
ķīru olu vākšanas
priekšmeti un
murdi, 1 naktsšņore,
resursiem nodarītie
aprīkojums.
izdarīšanas rīki – 3
3 skārda piltuves
zaudējumi – 20003,82 Aprēķināti zivju
zivju tīkli 180 m
nēģu ķeršanai, no
euro.
resursiem nodarītie
kopgarumā.
tiem konfiscēti
Aprēķināti zivju
zaudējumi – 999 euro. Aprēķināti zivju
pārkāpuma
resursiem nodarītie
Aprēķināti valstij
resursiem nodarītie
priekšmeti un
zaudējumi – 2380
nodarītie materiālie
zaudējumi –890 euro. izdarīšanas rīki – 11
euro.
zaudējumi – 16 066,5 Pieņemti 19 lēmumi
zvejas tīkli 140 m
Aprēķināti valstij
euro.
par pašvaldības
kopgarumā, 6 – nēģu
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nodarītie materiālie
zaudējumi – 1086,38
euro.
Pārkāpuma lietas
materiāli iesniegti
kriminālprocesa
ierosināšanai 3 gad.
par patvaļīgu koku
ciršanu.

2.

Aktualizēt
ĪADT
sarakstu,
kurām
prioritāri
izstrādāt
vai atjaunot dabas
aizsardzības plānus

31.12.

G.Strode

3.

Organizēt

31.12.

G.Strode

un

murdi, 3 skārda
piltuves nēģu
ķeršanai.
Aprēķināti zivju
resursiem nodarītie
zaudējumi – 1740
euro.
Pieņemti 3 lēmumi
par pašvaldības
policijas sastādītiem
pārkāpumu
protokoliem.
Pieņemts 1 lēmums
par administratīvā
pārkāpuma izraisīto
seku likvidāciju.
Pieņemti 2 lēmumi
par administratīvās
lietvedības
izbeigšanu.
Pārkāpuma lietas
materiāli iesniegti
VMD pēc piekritības
– 1 gad.
Pārskata periodā
Pārskata periodā
Aktualizēts ĪADT
Sagatavots saraksts ar
aktualizēšana nav
aktualizēšana nav
saraksts par teritorijām, ĪADT, kurām
veikta, tiek ņemtas vērā veikta, tiek ņemtas vērā kurām izstrādāti dabas prioritāri izstrādājami
2014.gada decembrī
2014.gada decembrī
aizsardzības plāni vai dabas aizsardzības
noteiktās prioritātes.
noteiktās prioritātes.
plāni atrodas izstrādes plāni un to atlases
procesā.
kritēriji. Saraksts
apstiprināts VARAM
izveidotājā komisijā
22.12.
Uzraudzīta 14 dabas
Uzraudzīta 24 dabas
Uzraudzīta 27 dabas
Uzraudzīta 27 dabas
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Pārkāpuma lietas
materiāli iesniegti
kriminālprocesa
ierosināšanai 2 gad.
par patvaļīgu koku
ciršanu.
Pieņemti 5 lēmumi par
pašvaldības policijas
sastādītiem
administratīvo
pārkāpumu
protokoliem.

policijas sastādītiem
administratīvo
pārkāpumu
protokoliem.

uzraudzīt 15 ĪADT
dabas aizsardzības
plānu
izstrādi
(atjaunošanu)

aizsardzības plānu
izstrāde – AAA
„Augšzeme”, AAA
„Ādaži”, AAA
„Vecpiebalga”, DL
„Ances purvi un meži”,
DL „Jaunciems”, DL
„Ļubasts”, DL
„Pilskalnes Siguldiņa”,
DL „Ruņupes ieleja”,
DL „Silabebru ezers”,
DL „Vecdaugava”, DL
„Ziemeļu purvi”, DL
„Ovīši”, DL „Užava”,
DP „Daugavas ieleja”.
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aizsardzības plānu
izstrāde un atjaunošana
– AAA „Augšzeme”,
AAA „Ādaži”, AAA
„Vecpiebalga”, AAA
„Veclaicene”, DL
„Ances purvi un meži”,
DL „Jaunciems”, DL
„Ļubasts”, DL
„Pilskalnes Siguldiņa”,
DL „Ruņupes ieleja”,
DL „Silabebru ezers”,
DL „Vecdaugava”, DL
„Ziemeļu purvi”, DL
„Druviņu tīrelis”, DL
„Jaunanna”, DL
„Maņģenes meži”, DL
„Nagļu un Ansiņu
purvs”, DL „Pluču
tīrelis”, DL „Ukru
gārša”, DL „Ziemupe”,
DL „Zvārde”, DP
„Daugavas ieleja”, DP
„Abavas senleja”, DP
„Bauska”, DP
„Bernāti”.

aizsardzības plānu
izstrāde un atjaunošana
– AAA „Augšzeme”,
AAA „Ādaži”, AAA
„Vecpiebalga”, AAA
„Veclaicene”, DL
„Ances purvi un meži”,
DL „Jaunciems”, DL
„Ļubasts”, DL
„Pilskalnes Siguldiņa”,
DL „Ruņupes ieleja”,
DL „Silabebru ezers”,
DL „Vecdaugava”, DL
„Ziemeļu purvi”, DL
„Druviņu tīrelis”, DL
"Jašas-Bicānu ezers",
DL „Jaunanna”, DL
"Lielais Pelečāres
purvs", DL „Maņģenes
meži”, DL „Nagļu un
Ansiņu purvs”, DL
„Pluču tīrelis”, DL
"Rušonu ezera salas",
DL „Ukru gārša”, DL
„Ziemupe”, DL
„Zvārde”,
DP „Abavas senleja”,
DP „Bauska”, DP
„Bernāti”, dabas
piemineklim “Lēdurgas
dendroloģiskie
stādījumi”.

aizsardzības plānu
izstrāde un
atjaunošana – AAA
„Augšzeme”, AAA
„Ādaži”, AAA
„Vecpiebalga”, AAA
„Veclaicene”, DL
„Ances purvi un
meži”, DL
„Jaunciems”, DL
„Ļubasts”, DL
„Pilskalnes
Siguldiņa”, DL
„Ruņupes ieleja”, DL
„Silabebru ezers”, DL
„Vecdaugava”, DL
„Ziemeļu purvi”, DL
„Druviņu tīrelis”, DL
“Jašas-Bicānu ezers”,
DL „Jaunanna”, DL
“Lielais Pelečāres
purvs”, DL
„Maņģenes meži”, DL
„Nagļu un Ansiņu
purvs”, DL „Pluču
tīrelis”, DL “Rušonu
ezera salas”, DL
„Ukru gārša”, DL
„Ziemupe”, DL
„Zvārde”,
DP „Abavas senleja”,
DP „Bauska”, DP
„Bernāti”, dabas
piemineklim

4.

5.

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.

31.12.

reģionālo
Izsniegtas 714 atļaujas, Izsniegtas 590 atļaujas, Izsniegtas 2246
administrāciju saskaņojumi un
saskaņojumi un
atļaujas, saskaņojumi
direktori
atzinumi.
atzinumi.
un atzinumi.

G.Strode

Sniegti 7 atzinumi
ietekmes uz vidi
novērtējumiem.
Sniegts 1 atzinums
stratēģiskajiem
ietekmes uz vidi
novērtējumam.
Sniegti 3 ieteikumi par
stratēģiskajā ietekmes
uz vidi novērtējumā
iekļaujamo
informāciju.
Sniegts viedoklis par
stratēģiskā ietekmes
uz vidi novērtējuma
nepieciešamību.
Sniegtas 5
deklarācijas par
pieteikto projektu
ietekmi uz Natura
2000 teritorijām un 1
atzinums par
paredzētās darbības
ietekmi uz īpaši
aizsargājamiem
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Sniegti 3 atzinumi
ietekmes uz vidi
novērtējumiem.
Sniegti 2 atzinumi par
paredzēto darbību
ietekmi uz Natura
2000 teritorijām.
Sniegti 2 atzinumi par
plānošanas dokumentu
stratēģiskajiem
ietekmes uz vidi
novērtējumiem.
Sniegts viedoklis par
Ilgtspējīgas biomasas
partnerības riska
novērtējumu Latvijai.

Sniegti 4 atzinumi
ietekmes uz vidi
novērtējumiem.
Sniegts 1 atzinums
ietekmes uz Eiropas
nozīmes aizsargājamo
dabas teritoriju
(Natura 2000)
novērtējuma
ziņojumam.
Sniegti 2 viedokļi par
paredzētās darbības
iespējamo ietekmi uz
ĪADT esošajiem
biotopiem un dabas
vērtībām.

“Lēdurgas
dendroloģiskie
stādījumi”.
Izsniegtas 432
atļaujas, saskaņojumi
un atzinumi.

Sniegti 9 atzinumi
ietekmes uz vidi
novērtējumiem.
Sniegts 1 atzinums
ietekmes uz Eiropas
nozīmes
aizsargājamo dabas
teritoriju (Natura
2000) novērtējuma
ziņojumu.
Sniegts 1 viedoklis
par stratēģiskā
ietekmes uz vidi
novērtējuma
nepieciešamību.
Sniegts 1 atzinums
stratēģiskajam
ietekmes uz vidi
novērtējumam.
Sniegtas 2
deklarācijas par
pieteikto projektu
ietekmi uz Natura
2000 teritorijām.
Sniegts viedoklis par

biotopiem.

5.1.

teritoriju plānojumu
un to vides pārskatu
stratēģiskajiem
ietekmes uz vidi
novērtējumiem

reģionālo
administrāciju
direktori

6.

Pieņemt
lēmumus
par
valsts
pirmpirkuma tiesību
izmantošanu uz zemi
ĪADT

31.12.

7.

Apstiprināt
meža
apsaimniekošanas
plānus ĪADT

31.12.

8.

Aktualizēt
ĪADT
sarakstu,
kurās
prioritāri
veicami
aizsardzības
un

31.12.

Pārskata periodā
darbība nav veikta –
pieprasījumi nav
saņemti.

hidroģeoloģisko
monitoringu atradnē
“Aklais purvs” DL
“Aizkraukles purvs
un meži”.
Sniegts 1 atzinums par Sniegts 1 atzinums
plānošanas dokumenta par plānošanas
stratēģisko ietekmes
dokumenta
uz vidi novērtējumu.
stratēģisko ietekmes
Sniegts viedoklis par
uz vidi novērtējumu.
stratēģiskā ietekmes
uz vidi novērtējuma
nepieciešamību.

Sniegti 2 atzinumi par
teritoriju plānojumu
un to vides pārskatu
stratēģiskajiem
ietekmes uz vidi
novērtējumiem.
Sniegts viedoklis par
stratēģiskā ietekmes
uz vidi novērtējuma
nepieciešamību.
reģionālo
Pieņemti 6 lēmumi.
Pieņemti 14 lēmumi.
administrāciju Sagatavotas 13 vēstules Sagatavotas 8 vēstules
direktori
par nekustamā īpašuma par nekustamā īpašuma
atrašanos ĪADT, kur
atrašanos ĪADT, kur
valstij nav pirmpirkuma valstij nav pirmpirkuma
tiesību.
tiesību.

Pieņemti 7 lēmumi.
Sagatavotas 8 vētules
par nekustamā īpašuma
atrašanos ĪADT, kur
valstij nav pirmpirkuma
tiesību.

reģionālo
Apstiprināti 6 meža
administrāciju apsaimniekošanas
direktori
plāni.

Apstiprināti 34 meža
apsaimniekošanas
plāni.

Apstiprināti 47 meža
apsaimniekošanas
plāni.

Pārskata periodā
aktualizēšana nav
veikta, tiek ņemtas vērā
2014.gada decembrī

Izvērtēti ĪADT dabas
aizsardzības plāni un
tajos noteikto sugu un
biotopu

G.Strode

Pārskata periodā
aktualizēšana nav
veikta, tiek ņemtas vērā
2014.gada decembrī
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Pieņemti 3 lēmumi.
Sagatavotas 12
vēstules par
nekustamā īpašuma
atrašanos ĪADT, kur
valstij nav
pirmpirkuma tiesību.
Apstiprināti 79 meža
apsaimniekošanas
plāni.
Pieņemts 1 lēmums
par meža
apsaimniekošanas
plāna
neapstiprināšanu.
Aktualizēts ĪADT
saraksts, kurās
prioritāri veicami
aizsardzības un

noteiktās prioritātes.

apsaimniekošanas
pasākumi

9.

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

31.12.

noteiktās prioritātes.

apsaimniekošanas
pasākumi, norādot
biotopus un veicamās
darbības. Saraksts
ievietots Pārvaldes
interneta vietnē.
Sadarbībā ar LIFE+
projektu „Natura 2000
teritoriju nacionālās
aizsardzības un
apsaimniekošanas
programma” (NATPROGRAMME)
sniegta nepieciešamā
informācija VARAM,
lai sagatavotos ES
fondu apguvei, veicot
biotopu atjaunošanu.
reģionālo
Veicināta un koordinēta Veicināta un koordinēta Veicināta un koordinēta Veicināta un
administrāciju 11 ĪADT – Slīteres NP, 15 ĪADT - Rāznas NP, 13 ĪADT – Rāznas NP, koordinēta 14 ĪADT –
direktori
Rāznas NP, Teiču DR, Ķemeru NP, Gaujas
Gaujas NP, Teiču DR, Rāznas NP, Ķemeru
Krustkalnu DR, DL
NP, Teiču DR,
Krustkalnu DR, DP
NP, Gaujas NP, Teiču
„Ovīši”, DL „Klāņu
Krustkalnu DR, DL
“Daugavas loki”, DP
DR, Krustkalnu DR, ,
purvs”, DL „Babītes
“Krēmeri”, DL „Randu “Dvietes paliene”, DP DP “Daugavas loki”,
ezers”, DP “Daugavas pļavas”, DL „Sedas
“Sauka”, DL “Aklais
DP “Dvietes paliene”,
loki”, DP “Dvietes
purvs”, DL „Korneti- purvs”, DP „Engures
DP “Sauka” , DP
paliene”, DP “Sauka” Peļļi”, DP “Daugavas ezers”, DL “Lielupes
“Kuja”, DP “Aklais
un DP “Kuja” dabas
loki”, DP “Dvietes
palienes pļavas”, DL
purvs”, DL „Lielupes
aizsardzības plānā
paliene”, DP “Sauka”, „Randu pļavas”, DL
palienes pļavas”, DL
noteikto aizsardzības
DP „Engures ezers”,
„Sedas purvs”, DL
„Randu pļavas”, DL
un apsaimniekošanas
DP “Bauska”, DP
„Korneti-Peļļi” dabas „Sedas purvs”, DL
pasākumu – pļavu un
“Piejūra” dabas
aizsardzības plānā
„Korneti-Peļļi” dabas
pelēko kāpu biotopu
aizsardzības plānā
noteikto aizsardzības
aizsardzības plānā
uzturēšanas, purva
noteikto aizsardzības
un apsaimniekošanas
noteikto aizsardzības
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apsaimniekošanas
pasākumu un plānotās
infrastruktūras izveides
īstenošana (dabas
aizsardzības plānu
ieviešanas pakāpe,
veiktie monitoringa
pasākumi).

hidroloģiskā režīma
atjaunošanas,
antropogēno slodzi
mazinošās tūrisma
infrastruktūras izveides,
atjaunošanas un
uzturēšanas pasākumu
ieviešana.
Īstenoti 6 ĪADT –
Slīteres NP, Grīņu DR,
DL „Ovīši”, DL
„Randu pļavas”, DL
„Sedas purvs” un DL
„Korneti-Peļļi” dabas
aizsardzības plānā
noteiktie aizsardzības
un apsaimniekošanas
pasākumi – zālāju
biotopa atjaunošana 1,8
ha platībā, virsāja
atjaunošana, niedru
pļaušana/dedzināšana
2,6 ha platībā, atvašu
pļaušana 1 ha platībā,
kabeļu tranšeju
aizrakšana 4,5 km
garumā, ceļu attīrīšana.

10.

Sniegt priekšlikumus
finanšu instrumentos
iestrādāt prasību par
finansējuma

31.12.

G.Strode

un apsaimniekošanas
pasākumu – pļavu
biotopu uzturēšanas un
apsaimniekošanas,
antropogēno slodzi
mazinošās tūrisma
infrastruktūras izveides,
atjaunošanas un
uzturēšanas pasākumu
ieviešana.
Īstenoti 4 ĪADT –
Moricsalas DR, DL
„Ovīši”, DL „Klāņu
purvs” un DL „Babītes
ezers” dabas
aizsardzības plānā
noteiktie aizsardzības
un apsaimniekošanas
pasākumi – pelēko
kāpu biotopa
atjaunošana 0,6 ha
platībā, 14 robežzīmju
un 3 sezonas lieguma
informatīvo zīmju
izvietošana, 30 kāršu
un 80 boju izvietošana
stingrā režīma zonas un
sezonas liegumu zonas
apzīmēšanai, kājnieku
takas attīrīšana – 1 km.
Iesniegts priekšlikums Pārvaldes pārstāvis
VARAM un LVAF
iekļauts dabas
piešķirt finansējumu
aizsardzības plānu
projektu īstenošanai
izvērtēšanas komisijā
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pasākumu – pļavu, t.sk.
palieņu pļavu, un ezera
biotopu uzturēšanas un
apsaimniekošanas,
pļavu meliorācijas
sistēmas atjaunošanas,
antropogēno slodzi
mazinošās tūrisma
infrastruktūras izveides,
atjaunošanas un
uzturēšanas pasākumu
ieviešana.
Īstenoti 3 ĪADT –
Slīteres NP, Moricsalas
DR un Grīņu DR dabas
aizsardzības plānā
noteiktie
apsaimniekošanas
pasākumi – pļavu
pļaušana 12 ha platībā,
pļavu atbrīvošana no
krūmiem 2,2 ha platībā.

un apsaimniekošanas
pasākumu – pļavu
biotopu
apsaimniekošanas un
antropogēno slodzi
mazinošās tūrisma
infrastruktūras
izveides, atjaunošanas
un uzturēšanas
pasākumu ieviešana.
Īstenoti 3 ĪADT –
Slīteres NP, DL
“Stiklu purvi”, DL
“Babītes ezers” dabas
aizsardzības plānā
noteiktie aizsardzības
un apsaimniekošanas
pasākumi – purva
atbrīvošana no bērzu
atvasēm 28 ha platībā,
30 boju noņemšana
stingrā režīma zonas
un sezonas lieguma
apzīmēšanai, ceļu
remots.

Veikta ekspertu
aptauja un izvērtējums
par biotopu
atjaunošanas

Sagatavots lēmums
par 33 ĪADT, kurās
nav ieviesti dabas
aizsardzības plānos

piešķiršanu
apsaimniekošanas
pasākumiem
tajās
ĪADT,
kurās
prioritāri
veicami
aizsardzības
un
apsaimniekošanas
pasākumi

Pārvaldes noteiktajām
prioritātēm – tām
ĪADT, kurās prioritāri
veicami aizsardzības
un apsaimniekošanas
pasākumi, kā arī tām
ĪADT, kurām
prioritāri izstrādājami
vai atjaunojami dabas
aizsardzības plāni.
LVAF apstiprinājis
vairākus projektus, kas
paredz aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumu veikšanu
prioritāri noteiktajās
ĪADT.
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(VARAM 19.06.2015.
rīkojums Nr.166), kas
izvērtēs un apstiprinās
kritērijus, pēc kuriem
nosaka dabas
aizsardzības plānu
izstrādes prioritātes,
ĪADT dabas
aizsardzības plānu
izstrādei ES
struktūrfondu finanšu
līdzekļu apguves
ietvaros.

pasākumiem un
informācija iesniegta
VARAM, ES
struktūrfondu
finansējuma apguvei.
Notikusi tikšanās ar
LVAF, lai analizētu
2015.gada dabas
aizsardzības jomas
projektu, ko ievieš
NVO, progresu un
izdiskutētu
priekšlikumus
projektu atbalstīšanā
un uzraudzībā.
Dalība VARAM
komisijas sēdē un
kritēriju izstrāde, pēc
kuriem noteiks dabas
aizsardzības plānu
izstrādes prioritātes,
ĪADT dabas
aizsardzības plānu
izstrādei ES
struktūrfondu finanšu
līdzekļu apguves
ietvaros.
Dalība sanāksmēs par
visas Latvijas biotopu
kartēšanu un 20 dabas
aizsardzības plānu
izstrādi, diskusijas ar
ieinteresētajām pusēm
par projektu

paredzētie
apsaimniekošanas
pasākumi, dabas
aizsardzības plānu
darbības termiņa
pagarināšanu, lai
nodrošinātu šo
teritoriju pieteikšanu
dažādu projektu
aktivitāšu īstenošanai
līdz 2020.gadam.
Lēmums iesniegts
VARAM
apstiprināšanai.

11.

Ieviest
nacionālā
Ilgtspējīga
attīstības
plānu

Ķemeru
parka
tūrisma
rīcības

31.12.

A.Širovs

izvērtēšanas
kritērijiem.
Veikta LVAF projektu Veikta LVAF projektu Veikta LVAF projektu
programmas
programmas
programmas
„Multisektorālie
„Multisektorālie
„Multisektorālie
projekti” aktivitāšu
projekti” aktivitāšu
projekti” aktivitāšu
koordinēšana
koordinēšana
koordinēšana
projektos „Dabas
projektos „Dabas
projektos „Dabas
izglītības centra
izglītības centra
izglītības centra
„Meža māja” darbības „Meža māja” darbības „Meža māja” darbības
uzlabošana un
uzlabošana un
uzlabošana un
pilnveidošana
pilnveidošana
pilnveidošana
sabiedrības vides
sabiedrības vides
sabiedrības vides
apziņas veicināšanai” apziņas veicināšanai” apziņas veicināšanai”
un „Dabas tūrisma
un „Dabas tūrisma
un „Dabas tūrisma
infrastruktūras
infrastruktūras
infrastruktūras
ilgtspējīgas
ilgtspējīgas
ilgtspējīgas
izmantošanas un
izmantošanas un
izmantošanas un
ekosistēmu
ekosistēmu
ekosistēmu
pakalpojumu
pakalpojumu
pakalpojumu
nodrošināšana Ķemeru nodrošināšana Ķemeru nodrošināšana Ķemeru
nacionālajā parkā
nacionālajā parkā
nacionālajā parkā
2015. gadā”.
2015. gadā”.
2015. gadā”.
Sadarbībā ar tūrismā
Sadarbībā ar Ķemeru
iesaistītajām pusēm
iedzīvotāju biedrību,
noorganizēta
Ķemeru NP fondu un
gadskārtējā Ķemeru
vietējiem uzņēmējiem
NP Ceļotāju diena.
noorganizēti
gadskārtējie Ķemeru
svētki.
Dalība 2 pieredzes
apmaiņas braucienos
ar Jūrmalas domes
Attīstības pārvaldes
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Veikta LVAF
projektu programmas
“Multisektorālie
projekti” aktivitāšu
koordinēšana
projektos „Dabas
izglītības centra
„Meža māja”
darbības uzlabošana
un pilnveidošana
sabiedrības vides
apziņas veicināšanai”
un „Dabas tūrisma
infrastruktūras
ilgtspējīgas
izmantošanas un
ekosistēmu
pakalpojumu
nodrošināšana
Ķemeru nacionālajā
parkā 2015. gadā”.
Nodrošināta dalība
“Zaļā sertifikāta”
komisijas sēdē
VARAM un
konferencē par
sociāli iekļaujošu
tūrismu Jūrmalā un
par lauku tūrismu
Mežotnē,
Latvijas tūrisma
forumā.

Veicināt ilgtspējīga
tūrisma pasākumu
ieviešanu ĪADT, tajā
skaitā:
12.1. uzsākt
Pārvaldes
darbības virzienu un
prioritāšu noteikšanu
dabas un veselības
tūrisma jomā
12.

pārstāvjiem uz
Zviedrijas un Somijas
ĪADT un apmeklētāju
centriem, izvērtējot
iespēju par jauna
dabas centra izveidi
Ķemeros.

Nodrošināta zināšanu
un pieredzes
apmaiņa ilgtspējīga
tūrisma jomā vides
konferences laikā
Francijā un tūrisma
seminārā Latgales
reģionā.
Noorganizēta
tikšanās ar jauna
tūrisma pakalpojuma
sniedzējiem Ķemeru
NP “Purvu bridēji”.
Sadarbībā ar Ķemeru
NP fondu uzsākta
projekta
“Ārstniecisko dūņu
krājumi, to
izmantošanas un
reģenerācijas
iespējas" īstenošana.
Noorganizēta
projekta sanāksme.

Turpināts darbs pie
literatūtas izpētes par
dabas un veselības
tūrisma mijiedarbību.

Turpināts darbs pie
literatūtas un citu
valstu pieredzes
izpētes par dabas un
veselības tūrisma
mijiedarbību.

31.12.

G.Gabrāne

Uzsākta literatūras
izpēte par dabas un
veselības tūrisma
mijiedarbību.

Turpināts darbs pie
literatūras izpētes par
dabas un veselības
tūrisma mijiedarbību.
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12.2. izvērtēt 10 ĪADT un
noteikt piemērotākās
ilgtspējīga
dabas
tūrisma
principu
ieviešanai
un
veselības
tūrisma
attīstīšanai

G.Gabrāne

12.3. veicināt
3
funkcionējošu
tūrisma
forumu
izveidošanu
un
darbību

reģionālo
administrāciju
direktori

Pārskata periodā
darbība nav veikta.

Veikta 2 ĪADT – DP
„Abavas senleja” un
DL „Čužu purvs”
apmeklēšana un
izvērtēšana, noteikta
to piemērotība
ilgtspējīga dabas
tūrisma principu
ieviešanai un veselības
tūrisma attīstībai.

Veikta 3 ĪADT – DL
„Ovīši”, DL “Ances
purvi un meži” un DL
“Cenu tīrelis”
apmeklēšana un
izvērtēšana, noteikta
to piemērotība
ilgstpējīga dabas
tūrisma principu
ieviešanai un
veselības tūrisma
attīstībai.

Veikta 1 ĪADT – DP
“Engures ezers”
apmeklēšana un
izvērtēšana, noteikta
to piemērotība
ilgstpējīga dabas
tūrisma principu
ieviešanai un
veselības tūrisma
attīstībai.

Veicināta 3 tūrisma
forumu izveidošana un
darbība: Ķemeru NP,
Slīteres NP un Gaujas
NP.
Novadīta Ķemeru NP
tūrisma foruma
dalībnieku tikšanās.
Notikusi sadarbība ar
Dundagas novada
domi par tūrisma
piedāvājumiem
Slīteres NP.
Izveidots zīmols Enter
Gauja, kas apvieno
Gaujas NP 50
nozīmīgākos tūrisma
uzņēmējus un 10
pašvaldības.

Veicināta 3 tūrisma
forumu izveidošana un
darbība: Ķemeru NP,
Slīteres NP un Gaujas
NP. Notikusi
sadarbība ar Dundagas
novada domi par
tūrisma
piedāvājumiem
Slīteres NP,
noorganizētas Slīteres
NP Ceļotāju dienas.
Zīmola Enter Gauja
ietvaros notikušas
vadības grupas
sanāksmes un biedru
kopsapulces.

Veicināta 3 tūrisma
forumu izveidošana un
darbība: Ķemeru NP,
Slīteres NP un Gaujas
NP.
Notikusi sadarbība ar
Dundagas novada
domi par tūrisma
piedāvājumiem
Slīteres NP.
Sagatavota
informācija Ķemeru
NP tūrisma foruma
dalībniekiem par
aktualitātēm Ķemeru
NP.
Zīmola Enter Gauja
ietvaros notikušas
vadības grupas
sanāksmes un biedru
kopsapulces. Uzsākta

Veicināta 3 tūrisma
forumu izveidošana
un darbība: Ķemeru
NP, Slīteres NP un
Gaujas NP.
Notikusi sadarbība ar
Dundagas novada
domi par tūrisma
piedāvājumiem
Slīteres NP.
Noorganizēta
Ķemeru NP tūrisma
foruma sanāksme,
kuras laikā notikusi
informācijas apmaiņa
par aktualitātēm
2015.-2016.gadā
tūrisma jomā
Ķemeru NP.
Zīmola Enter Gauja
ietvaros notikušas
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vadības grupas
sanāksmes un biedru
kopsapulces.
Notikusi sadarbība ar
Siguldas un Līgatnes
novada pašvaldībām
par Gaujas NP
informācijas centru
nomu.
reģionālo
Nodrošināta
Nodrošināta
Nodrošināta
Nodrošināta
administrāciju apmeklētāju uzskaite 6 apmeklētāju uzskaite 6 apmeklētāju uzskaite 6 apmeklētāju uzskaite
direktori
ĪADT dabas objektos: ĪADT dabas objektos: ĪADT dabas objektos: 6 ĪADT dabas
Ķemeru NP Lielā
Ķemeru NP Lielā
Ķemeru NP Lielā
objektos: Ķemeru NP
Tīreļa takā, Rāznas NP Tīreļa takā, Rāznas NP Tīreļa takā, Rāznas NP Sēra dīķu takā,
Mākoņkalna dabas
Mākoņkalna dabas
Mākoņkalna dabas
Rāznas NP
takā, Slīteres NP skatu takā, Slīteres NP skatu takā, Slīteres NP skatu Mākoņkalna dabas
tornī Kolkā, DL
tornī Kolkā, DL
tornī Kolkā, DL
takā, Slīteres NP
„Liepājas ezers” skatu „Liepājas ezers” skatu „Liepājas ezers” skatu skatu tornī Kolkā, DL
tornī Liepājā, DL
tornī Liepājā, DL
tornī Liepājā, DL
„Liepājas ezers” skatu
“Randu pļavas” dabas “Randu pļavas” dabas “Randu pļavas” dabas tornī Liepājā, DL
takā, DP “Salacas
takā, DP “Salacas
takā, DP “Salacas
“Randu pļavas” dabas
ieleja” Dauģēnu dabas ieleja” Dauģēnu dabas ieleja” Dauģēnu dabas takā, DP “Salacas
takā.
takā.
takā.
ieleja” Dauģēnu dabas
takā.
reģionālo
Notikusi sanāksme par Notikusi sanāksme ar Uzsākta Ķemeru NP
Noorganizēts
administrāciju iespēju pētījuma
Valsts pētījuma
apmeklētāju aptauja
seminārs “Ilgtspējīga
direktori
programmas
programmas
valsts pētījuma
tūrisma pasākumi
„EKOSOC-LV”
„EKOSOC-LV” 8.
programmas
īpaši aizsargājamās
8.sadaļas „Kultūrvides sadaļas „Kultūrvides
„EKOSOC-LV” 8.
dabas teritorijās:
attīstības, vides
attīstības, vides
sadaļas „Kultūrvides
Rāznas NP iespējas
daudzveidības
daudzveidības
attīstības, vides
un Ķemeru NP
saglabāšanas un
saglabāšanas un
daudzveidības
pieredze”.
urbanizācijas procesi
urbanizācijas procesi
saglabāšanas un
Valsts pētījumu
Latvijas līdzsvarotas
Latvijas līdzsvarotas
urbanizācijas procesi
programmas ietvaros
Gaujas NP tematiska
video filmēšana.
Atjaunota Gaujas NP
tūrisma karte.

12.4. nodrošināt
apmeklētāju uzskaiti
6
ĪADT
dabas
objektos

12.5. uzsākt 3 ĪADT
ilgtspējīga tūrisma
stratēģijas un rīcības
plāna izstrādi
(atjaunošanu)
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attīstības kontekstā”
ietvaros veikt Ķemeru
NP apmeklētāju
aptauju ilgtspējīga
tūrisma stratēģijas un
rīcības plāna
atjaunošanas
nepieciešamībai.
Uzsākta Rāznas NP
Rāznas ezera
apmeklētāju un
tūrisma maršrutu
izstrāde.

13.

attīstības kontekstā”
Latvijas līdzsvarotas
turpināta
darbiniekiem un
attīstības kontekstā”
apmeklētāju
apspriesti Ķemeru NP ietvaros.
anketēšana Ķemeru
apmeklētāju socioUzsākta semināra
NP. Uzsākta finanšu
ekonomiskās aptaujas “Ilgtspējīga tūrisma
instrumentu un
jautājumi.
pasākumi īpaši
sadarbības partneru
Uzsākta informācijas
aizsargājamās dabas
apzināšana iespējama
apkopošana par
teritorijās: Rāznas NP jauna projekta
tūrisma piedāvājumu
iespējas un Ķemeru
īstenošanai par
un iespējām Rāznas
NP pieredze”
Eiropas ilgtspējīga
NP – informācija no
sagatavošana, veikta
tūrisma hartas
Tūrisma informācijas apmeklētāju aptauja
sertifikāta
centriem par
dabas tūrisma objektos atjaunošanas
jaunizveidotajiem
Rāznas NP teritorijā.
procesu.
dabas tūrisma
Izstrādāti Rāznas NP
pakalpojumu
Rāznas ezera
sniedzējiem un
apmeklētāju un
sadarbības iespējām
tūrisma maršruti.
jaunu tūrisma
produktu radīšanā.
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
Veikt 380 vides
31.12.
reģionālo
Veiktas 24 pārbaudes Veikta 51 pārbaude
Veiktas 3 pārbaudes
Veiktas 6 pārbaudes
inspektoru pārbaudes
administrāciju mikroliegumu
mikroliegumu
mikroliegumu
mikroliegumu
īpaši aizsargājamo
direktori
aizsardzības režīma
aizsardzības režīma
aizsardzības režīma
aizsardzības režīma
sugu
un
īpaši
nodrošināšanai.
nodrošināšanai.
nodrošināšanai.
nodrošināšanai.
aizsargājamo
Veiktas 53 īpaši
Veiktas 95 īpaši
Veiktas 76 īpaši
Veiktas 110 īpaši
biotopu, tajā skaitā
aizsargājamo sugu un aizsargājamo sugu un aizsargājamo sugu un aizsargājamo sugu un
mikroliegumu,
īpaši aizsargājamo
īpaši aizsargājamo
īpaši aizsargājamo
īpaši aizsargājamo
aizsardzības režīma
biotopu pārbaudes.
biotopu pārbaudes.
biotopu pārbaudes.
biotopu pārbaudes.
nodrošināšanai
Sastādīti 39 pārbaudes Sastādīti 104 pārbaudes Sastādīti 13 pārbaudes Sastādīti 109
akti.
akti un 3 administratīvo akti un 1 administratīvo pārbaudes akti un 5
pārkāpumu protokoli. pārkāpumu protokols. administratīvo
Pie administratīvās
Pie administratīvās
pārkāpumu protokoli.
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14.

Aktualizēt
īpaši
aizsargājamo sugu
un
īpaši
aizsargājamo
biotopu
sarakstu,
kuriem
prioritāri
izstrādājami
un
atjaunojami
aizsardzības plāni

31.12.

G.Strode

15.

Organizēt un
uzraudzīt 3 sugu un
biotopu aizsardzības
plānu izstrādi
(atjaunošanu)

31.12.

G.Strode

atbildības sauktas un
sodītas 2 personas par
kopējo summu 110
euro.
Aprēķināti sugām un
biotopiem nodarītie
zaudējumi – 1800 euro.
Pārkāpuma lietas
materiāli iesniegti
kriminālprocesa
ierosināšanai 1 gad. par
baltā stārķa
nogalināšanu.
Pārskata periodā
Pārskata periodā
aktualizēšana nav
aktualizēšana nav
veikta, tiek ņemtas vērā veikta, tiek ņemtas vērā
2014.gada decembrī
2014.gada decembrī
noteiktās prioritātes.
noteiktās prioritātes.

atbildības saukta un
sodīta 1 persona par
kopējo summu 200
euro.

Pie administratīvās
atbildības saukta un
sodīta 1 persona par
kopējo summu 280
euro.
Pārkāpuma lietas
materiāli iesniegti
kriminālprocesa
ierosināšanai 1 gad.
par koku ciršanu
mikroliegumā.

Pārskata periodā
aktualizēšana nav
veikta, tiek ņemtas
vērā 2014.gada
decembrī noteiktās
prioritātes

Uzraudzīta 2 sugu
aizsardzības plānu
izstrāde – melnajam
stārķim un resnvēdera
purvuspārei (plāns
apstiprināts).
Uzraudzīta 1 biotopu
aizsardzības plāna
izstrāde – parkveida
pļavas un ganības

Uzraudzīta 3 sugu
aizsardzības plānu
izstrāde – melnajam
stārķim, mežirbei un
meža susurim.

Aktualizēts īpaši
aizsargājamo sugu
saraksts, kurām
izstrādājami sugu
aizsardzības plāni.
Saraksts iesniegts
LVAF projektu
konkursu
izsludināšanai sugu
aizsardzības plānu
izstrādei 2016.gadā.
Uzraudzīta 3 sugu
aizsardzības plānu
izstrāde – melnajam
stārķim, mežirbei un
meža susurim.
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Uzraudzīta 3 sugu
aizsardzības plānu
izstrāde – melnajam
stārķim, mežirbei un
meža susurim.

(plāns apstiprināts).
reģionālo
Izsniegta 1 atļauja.
administrāciju
direktori

16.

Izsniegt atļaujas
darbību veikšanai
mikroliegumos

31.12.

17.

Aktualizēt
īpaši
aizsargājamo sugu
un
īpaši
aizsargājamo
biotopu
sarakstu,
kuriem
prioritāri
veicami aizsardzības
un apsaimniekošanas
pasākumi

31.12.

G.Strode

18.

Sniegt priekšlikumus
finanšu instrumentos
iestrādāt prasību par
finansējuma
piešķiršanu
apsaimniekošanas

31.12.

G.Strode

Pārskata periodā
darbība nav veikta –
pieprasījumi nav
saņemti.
Pārskata periodā
Pārskata periodā
aktualizēšana nav
aktualizēšana nav
veikta, tiek ņemtas vērā veikta, tiek ņemtas vērā
2014.gada decembrī
2014.gada decembrī
noteiktās prioritātes.
noteiktās prioritātes.

Pārskata periodā
darbība nav veikta –
pieprasījumi nav
saņemti.
Izvērtēti ĪADT dabas
Aktualizēts ĪADT
aizsardzības plāni un
saraksts, kurās
tajos noteikto sugu un prioritāri veicami
biotopu
aizsardzības un
apsaimniekošanas
apsaimniekošanas
pasākumu un plānotās pasākumi, norādot
infrastruktūras izveides biotopus un veicamās
īstenošana (dabas
darbības. Saraksts
aizsardzības plānu
ievietots Pārvaldes
ieviešanas pakāpe,
interneta vietnē.
veiktie monitoringa
Sadarbībā ar LIFE+
pasākumi).
projektu „Natura 2000
teritoriju nacionālās
aizsardzības un
apsaimniekošanas
programma” (NATPROGRAMME)
sniegta informācija
VARAM, lai
sagatavotos ES fondu
apguvei, veicot
biotopu atjaunošanas
pasākumus.
Iesniegts priekšlikums Sniegts viedoklis
Veikta ekspertu
Sagatavots lēmums
VARAM un LVAF
Latvijas Valsts agrārās aptauja un izvērtējums par 33 ĪADT, kurās
piešķirt finansējumu
ekonomikas institūtam par biotopu
nav ieviesti dabas
projektu īstenošanai
par Lauku attīstības
atjaunošanas
aizsardzības plānos
Pārvaldes noteiktajām programmas 2007.pasākumiem un
paredzētie
prioritātēm – tām īpaši 2013.gadam un atbalsta informācija iesniegta
apsaimniekošanas
15

Izsniegtas 3 atļaujas.

pasākumiem
tām
īpaši aizsargājamām
sugām
un
īpaši
aizsargājamiem
biotopiem, kuriem
prioritāri
veicami
aizsardzības
un
apsaimniekošanas
pasākumi

aizsargājamām sugām maksājumu ietekmi
un īpaši
dabas aizsardzības
aizsargājamiem
jomā.
biotopiem, kuriem
prioritāri veicami
aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumi, kā arī tām
sugām un biotopiem,
kuriem prioritāri
izstrādājami sugu vai
biotopu aizsardzības
plāni.
LVAF apstiprinājis
vairākus projektus, kas
paredz aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumu veikšanu
prioritāri noteiktajos
īpaši aizsargājamos
biotopos, kā arī
prioritāri noteikto sugu
aizsardzības plānu
izstrādi (mežirbei un
susurim).
Turpināts darbs pie
finansējuma piesaistes
zālāju biotopu
apsaimniekošanai
ĪADT, kā arī ārpus tām.
Sadarbībā ar NATPROGRAMME
projektu sagatavoti
BVZ slāņa
16

VARAM, ES
struktūrfondu
finansējuma apguvei.
Notikusi tikšanās ar
LVAF, lai analizētu
2015.gada dabas
aizsardzības jomas
projektu, ko ievieš
NVO, progresu un
izdiskutētu
priekšlikumus
projektu atbalstīšanā
un uzraudzībā.
Aktualizēta daļa
informācijas par BVZ,
kas apsekoti sezonas
laikā, un informācija
iesniegta LAD.
Turpināta pārējo
apsekoto BVZ datu
ievade.

pasākumi, dabas
aizsardzības plānu
darbības termiņa
pagarināšanu, lai
nodrošinātu šo
teritoriju pieteikšanu
dažādu projektu
aktivitāšu, tai skaitā
biotopu un sugu
dzīvotņu
atjaunošanas
pasākumu veikšanai,
īstenošanai līdz
2020.gadam.
Lēmums iesniegts
VARAM
apstiprināšanai.
Pārbaudīti dažādu
projektu ietvaros
apsekoto BVZ dati,
kas nodoti Pārvaldei,
veikta to ievade
dabas datu
pārvaldības sistēmā
“Ozolā” un piešķirta
diferencācijas klase.

19.

20.

21.

Apsaimniekot pļavu
biotopus (pļaušana
un noganīšana) –
707 ha
Apsaimniekot meža
biotopus – 8 ha

31.12.

Uzturēt un atjaunot

31.12.

31.12.

papildinājumi (satur
informāciju par tiem
zālājiem, kuri atjaunoti
dažādos projektos –
LVAF, LIFE u.c.), kā
arī veikta 2013.2014.gadā kartēto
zālāju biotopu
precizēšana un
maksājumu
diferenciācija atbilstoši
Lauku attīstības
programmai 2014.2020.gadam,
informācija iesniegta
LAD. Veikta
informācijas uzkrāšana
(saraksta veidošana,
pakāpeniska karšu
sagatavošana) par
apsekotajiem zālājiem,
kuri 2013.-2014. gadā
nav atzīti par BVZ.
reģionālo
Veikta pļavu
Veikta pļavu pļaušana
administrāciju noganīšana – 176 ha.
– 3,5 ha.
direktori
Veikta pļavu
noganīšana – 176 ha.
reģionālo
Pārskata periodā
Pārskata periodā
administrāciju darbība nav veikta.
darbība nav veikta.
direktori

reģionālo

Veikta pļavu pļaušana
– 410 ha.
Veikta pļavu
noganīšana – 305 ha.
Pārskata periodā veikta
meža biotopu
apsaimniekošanas
nepieciešamības
izvērtēšana un
apsekošana dabā.
Veikta bebru aizsprostu Veikta bebru aizsprostu Veikta bebru aizsprostu
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Veikta pļavu
noganīšana – 176 ha.
Veikta meža biotopu
apsaimniekošana – 6
ha.

Pārskata periodā

22.

23.

24.

25.

26.

27.

tekošu
saldūdeņu
biotopus (ūdensteču
attīrīšana,
bebru
aizsprostu
likvidēšana) – 5 km
Uzturēt un izveidot
aizsprostus
purvu
biotopu saglabāšanai
– 39 gab.
Apsaimniekot
bioloģiski vecus lapu
kokus
(koku
atēnošana) – 10 gab.
Ierobežot invazīvās
sugas – Sosnovska
latvāņa
izplatību
(latvāņu pļaušana un
izrakšana) – 9,7 ha
Uzturēt
smilšu
krupja nārsta vietas –
7,7 ha
Uzturēt
īpaši
aizsargājamo
un
nemedījamo putnu
sugu
mākslīgās
ligzdvietas

Uzsākt
aizsargājamo

īpaši

administrāciju likvidēšana – 46 gab.,
direktori
atjaunojot tekošu
saldūdeņu biotopus – 2
km.

likvidēšana – 30 gab.,
atjaunojot tekošu
saldūdeņu biotopus – 1
km.

likvidēšana – 36 gab., darbība nav veikta.
atjaunojot tekošu
saldūdeņu biotopus – 2
km.

31.12.

reģionālo
Veikta aizsprostu
administrāciju uzturēšana – 5 gab.
direktori

Veikta aizsprostu
uzturēšana – 5 gab.

31.12.

reģionālo
Veikta bioloģiski vecu
administrāciju koku atēnošana – 2
direktori
gab.

Veikta bioloģiski vecu
koku atēnošana – 1
gab.

Veikta aizsprostu
uzturēšana – 37 gab.
Veikta aizsprostu
atjaunošana – 2 gab.
Veikta bioloģiski vecu
koku atēnošana – 3
gab.

31.12.

reģionālo
Pārskata periodā
administrāciju darbība nav veikta.
direktori

Veikta latvāņu pļaušana Veikta latvāņu pļaušana Pārskata periodā
un izrakšana – 5,4 ha. un izrakšana – 7,4 ha. darbība nav veikta.

31.12.

31.12.

31.12.

R.Auziņš

Veikta smilšu krupja
nārsta vietu uzturēšana
– 7,7 ha.
reģionālo
Veikta melnā stārķa
administrāciju mākslīgo ligzdvietu
direktori
izvietošana – 7 gab.
Veikta meža pīļu
mākslīgo ligzdvietu
izvietošana – 10 gab.
Veikta meža zosu,
meža pīļu un gulbju
mākslīgo ligzdvietu
uzturēšana – 29 gab.
C.Apenītis

Uzsākta īpaši
aizsargājamo biotopu
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Veikta aizsprostu
uzturēšana – 5 gab.
Veikta bioloģiski
vecu koku atēnošana
– 4 gab.

Veikta smilšu krupja
nārsta vietu uzturēšana
– 7,7 ha.
Veikta gaigalu
mākslīgo ligzdvietu
uzturēšana – 64 gab.
Veikta meža pīļu
mākslīgo ligzdvietu
uzturēšana – 17 gab.

Veikta smilšu krupja
nārsta vietu uzturēšana
– 7,7 ha.
Veikta gaigalu
mākslīgo ligzdvietu
uzturēšana – 64 gab.
Veikta zaļo vārnu
mākslīgo ligzdvietu
uzturēšana – 10 gab.

Veikta smilšu krupja
nārsta vietu
uzturēšana – 7,7 ha.
Veikta gaigalu
mākslīgo ligzdvietu
uzturēšana – 64 gab.
Veikta melnā stārķa
mākslīgās ligzdvietas
izvietošana – 1 gab.

Noslēgti līgumi par 12
zemes vienību

Noslēgti 5 līgumi par
zemes vienību

Noslēgti 2 līgumi,
t.sk. 1 līgums par

zemes nomu un uz tā
esošās būves nomu ar
mērķi veikt publisku
funkciju – sabiedrības
izglītošanu par dabas
aizsardzību un
organizēt ĪADT
apmeklētāju
autotransporta plūsmu
un tirdzniecību un 1
līgums par zemes
nomu ar mērķi audzēt
lauksaimniecības
kultūraugus.
Sagatavots līguma
projekts ar Siguldas
novada domi par
Gaujas NP
Informācijas centra
nomu.
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
Sagatavot
2
31.12.
G.Strode
Aktualizēta
Pārskata periodā
Aktualizēta
Aktualizēta
ziņojumus Eiropas
informācija Eiropas
darbība nav veikta.
informācija Natura
informācija par
Komisijai par sugu
Vides aģentūras ĪADT
2000 datubāzē.
Natura 2000 datu
un biotopu stāvokli –
datubāzē (CDDA) un
bāzi un iesniegta
aktualizēt
iesniegta Eiropas
Eiropas Vides
informāciju Natura
Vides aģentūrai:
aģentūrai:
2000 datubāzē un
http://cdr.eionet.europ
http://cdr.eionet.euro
Eiropas
Vides
a.eu/lv/eea/cdda1/env
pa.eu/lv/eu/n2000/.
aģentūras
ĪADT
vigcrw/.
Sagatavota
datubāzē (CDDA) un
informācija
iesniegt
Eiropas
Ekonomiskās
biotopu
apsaimniekošanas
modeļa izveidošanu,
biotopu
apsaimniekošanai
nepieciešamo
finanšu
līdzekļu
iegūšanai no šo
biotopu
apsaimniekošanas
pasākumiem
(koksnes,
krūmu
šķeldas pārdošanas,
zemes nomas u.c.)

28.

apsaimniekošanas
modeļa izveide.
Sagatavotas 6 zemes
nomas tiesību izsoles
par tiesībām slēgt
zemes nomas līgumus
teritorijas
apsaimniekošanai, t.sk.
5 niedru ieguvei.
Noslēgti līgumi par 5
zemes vienību
iznomāšanu.
Sagatavots zemes
nomas tiesību izsoles
pieteikums pļavu
apsaimniekošanai
Slīteres NP un
Moricsalas DR.

19

iznomāšanu, t.sk. 5 par
pļavu apsaimniekošanu
un 5 par niedru ieguvi.
Sagatavoti un saskaņoti
2 līguma projekti par
zemes nomāšanu.

iznomāšanu, t.sk. 2
līgumi par zemes nomu
ar apbūves tiesībām, 1
lauksaimniecības
zemes nomas līgums un
1 līgums, kas ietver
zemes, nedzīvojamo
telpu un peldošās
pārceltuves nomu.

Vides aģentūrai

29.

Ieviest Natura 2000
vietu
monitoringa
programmu
(atbilstoši
vides
monitoringa
programmas sadaļai
„Bioloģiskā
daudzveidība”)
6
apakšprogrammās

31.12.

G.Strode

Izsludināti iepirkumi
Natura 2000
monitoringa
bezmugurkaulnieku
un zivju
apakšprogrammās.
Atbilstoši
noslēgtajiem
līgumiem veikts ūdru
un lāču speciālais
Natura 2000
monitorings.

30.

Ieviest
fona
monitoringa
programmu
(atbilstoši
vides
monitoringa
programmas sadaļai
„Bioloģiskā
daudzveidība”)
5
apakšprogrammās

31.12.

G.Strode

Noslēgts līgums un
veiktas ziemojošo
ūdensputnu uzskaites
un ziemojošo
ūdensputnu avio
uzskaites jūrā.
Veiktas ziemojošo
sikspārņu vizuālās
uzskaites pagrabos,
alās un citās lielajās
pazemes mītnēs.
Turpināts ūdru fona
monitorings.
Izsludināts iepirkums
20

Ieviests lāču Natura
2000 vietu
monitorings.
Turpināta ūdru Natura
2000 vietu
monitoringa ieviešana
un uzsākta augu (sūnu
un najādu); putnu;
bezmugurkaulnieku;
zivju, nēģu un vēžu;
sikspārņu Natura 2000
vietu monitoringa
ieviešana atbilstoši
noslēgtajiem
līgumiem.
Īstenota ziemojošo
ūdensputnu avio
uzskaite un ziemojošo
sikspārņu vizuālā
uzskaite pagrabos,
alās un citās lielajās
pazemes mītnēs.
Turpināts ūdru fona
monitorings.
Uzsākta dienas putnu
uzskaite un nakts
putnu
lauksaimniecības
zemēs uzskaite,

Ieviests dīķu
naktssikspārņu
monitorings Natura
2000 vietās.
Turpināta ūdru; augu
(sūnu un najādu);
putnu;
bezmugurkaulnieku;
zivju, nēģu un vēžu
Natura 2000 vietu
monitoringa ieviešana
atbilstoši noslēgtajiem
līgumiem.
Ieviesta ziemojošo
ūdensputnu uzskaite
sauszemē.
Turpināta dienas
putnu uzskaite; nakts
putnu
lauksaimniecības
zemēs uzskaite; ūdru;
bezmugurkaulnieku;
plēsīgo putnu;
bezastaino abinieku;
zivju, nēģu un vēžu
fona monitoringa
ieviešana atbilstoši

sadarbības un
attīstības
organizācijai Vides
datu anketas sadaļām
par sugām.
Ieviests ūdru, augu
(sūnas un najādas),
zivju, nēģu un vēžu,
putnu Natura 2000
vietu monitorings.
Uzsākts darbs pie
bezmugurkaulnieku
monitoringa gala
atskaites
izvērtēšanas.

Ieviesta
dienas putnu
uzskaite, ūdru
monitorings,
bezmugurkaulnieku
monitorings, plēsīgo
putnu monitorings,
bezastaino abinieku
monitorings, zivju,
nēģu un vēžu
monitorings,
migrējošo sikspārņu
monitorings.
Izstrādāta

31.

Aktualizēt prioritātes
ĪADT,
īpaši
aizsargājamo sugu
un
īpaši
aizsargājamo
biotopu
izpētei.
Nodrošināt
sadarbību
ar
zinātniskajiem
institūtiem,
NVO,
finanšu instrumentu
administrētājiem, lai
tiktu
piesaistīti
finanšu līdzekļi un
īstenoti
pētījumi
atbilstoši Pārvaldes
noteiktām
prioritātēm

31.12.

G.Strode

par
bezmugurkaulnieku
fona monitoringu,
dienas putnu
uzskaitēm un nakts
putnu
lauksaimniecības
zemēs uzskaitēm,
plēsīgo putnu fona
monitoringu,
bezastaino abinieku
fona monitoringu un
zivju, nēģu un vēžu
fona monitoringu.
Pārskata periodā
aktualizācija nav
veikta, tiek ņemtas vērā
2014.gada decembrī
noteiktās prioritātes.
Veikta ES īpaši
aizsargājamo biotopu
monitoringa un
kartēšanas anketu
aktualizēšana un
sagatavošana (zālāji,
meži, purvi).
Iesniegts priekšlikums
VARAM un LVAF
piešķirt finansējumu
projektu īstenošanai
Pārvaldes noteiktajām
prioritātēm – tām
ĪADT, kā arī tām īpaši
aizsargājamām sugām
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ziemojošo
ūdensputnu;
bezmugurkaulnieku;
plēsīgo putnu;
bezastaino abinieku;
zivju, nēģu un vēžu
fona monitoringa
ieviešana atbilstoši
noslēgtajiem
līgumiem.

noslēgtajiem
līgumiem.
Uzsākta invazīvo
svešzemju sugu
monitoringa
programmas izstrāde.

invazīvo svešzemju
sugu monitoringa
metodika.
Uzsākts darbs pie
nakts putnu
lauksaimniecības
zemēs gala atskaites
izvērtēšanas.

Pārskata periodā
aktualizācija nav
veikta, tiek ņemtas vērā
2014.gada decembrī
noteiktās prioritātes.
Turpināta ES nozīmes
aizsargājamo biotopu
monitoringa un
kartēšanas anketu
aktualizēšana un
kartēšanas metodikas
izstrāde.
Izstrādātas saldūdens
biotopu anketas, alu un
atsegumu biotopu
anketas, purvu biotopu
anketas.
Uzlabota zālāju
monitoringa anketa un
kartēšanas anketa.

Pārskata periodā
aktualizācija nav
veikta, tiek ņemtas vērā
2014.gada decembrī
noteiktās prioritātes.
Turpināta ES nozīmes
aizsargājamo biotopu
monitoringa un
kartēšanas anketu
aktualizēšana un
kartēšanas metodikas
izstrāde. Izstrādāta
piejūras un kāpu
anketa.
Uzlabota saldūdeņu
biotopu un purvu
monitoringa anketa un
kartēšanas anketa.
Izsūtīta kartēšanas
metodikas darba versija

Izvērtētas aptuveni
1700 biotopu anketas,
identificētas galvenās
problēmas to
aizpildīšanai.
Sniegtas konsultācijas
un skaidrojumi BVZ
apsaimniekotājiem
par samaksas
diferenciācijas
principiem.
Elektroniskās datu
bāzes izstrādātājiem
sniegti dažādi dati,
izvades datu
parametri un atlases
kritēriji, lai iegūtu
objektīvu informāciju
par biotopu izplatību
un kvalitāti visā

un īpaši
Uzsākta piejūras un
komentāru sniegšanai valstī.
aizsargājamiem
kāpu anketu izstrāde.
dažādām
Precizētas 14 biotopu
biotopiem, kuriem
Dalība EK ekspertu
ieinteresētajām pusēm. (purvi, zālāji, meži,
prioritāri veicami
darba grupā Briselē
Sagatavota informācija alas, atsegumi,
izpētes pasākumi.
28.-29.04. par sugu un 2 starptautiskām
stāvkrasti, mitras
Sniegti viedokļi par
biotopu ziņojumu EK aptaujas anketām – par starpkāpu ieplakas,
NVO pieteiktajiem
sagatavošanu un
medņa un rubeņa
slapjie virsāji, kāpas
projektiem dabas
direktīvu ieviešanu.
aizsardzību Latvijā, kā un sausie virsāji,
aizsardzībā, veicinot
arī par zīdītājdzīvnieku ezeri, upes) anketas.
Pārvaldes noteikto
populāciju
prioritāro ieviešanu.
apsaimniekošanu
Notiek sadarbība ar
Latvijas nacionālajos
VARAM, sniedzot
parkos.
priekšlikumus un
Veikts zālāju
ieteikumus nākamā
monitorings Teiču DR
finansēšanas periodā
un Krustkalnu DR
paredzēto aktivitāšu
dabas aizsardzības
veikšanai – īpaši
plāna
aizsargājamo biotopu
apsaimniekošanas
inventarizācijai un
sadaļas aktualizēšanai.
kartēšanai, dabas
aizsardzības plānu un
sugas aizsardzības
plānu izstrādei.
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
32. Veikt 15 pārbaudes
31.12.
G.Strode
Veiktas 9 pārbaudes
Veiktas 8 pārbaudes
Veiktas 6 pārbaudes
Veiktas 4 pārbaudes.
tirdzniecībai
ar
tirdzniecībai ar
tirdzniecībai ar
tirdzniecībai ar
Sastādīti 4 pārbaudes
apdraudētajiem
apdraudētajiem
apdraudētajiem
apdraudētajiem
akti un 3
savvaļas
savvaļas dzīvniekiem savvaļas dzīvniekiem savvaļas dzīvniekiem administratīvo
dzīvniekiem un augu
un augu sugu īpatņiem. un augu sugu īpatņiem. un augu sugu īpatņiem. pārkāpumu protokoli.
sugu īpatņiem
Sastādīti 9 pārbaudes
Pārbaudes veiktas Zāļu Sastādīti 4 pārbaudes
Pie administratīvās
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33.

Izsniegt 20 atļaujas
nemedījamo
dzīvnieku iegūšanai

31.12.

G.Strode

34.

Izsniegt 230 atļaujas
starptautiskajai
tirdzniecībai
ar
apdraudētajām augu
un dzīvnieku sugām
(CITES atļaujas)
Izsniegt 40 CITES

31.12.

G.Strode

31.12.

G.Strode

35.

akti un 5 administratīvo
pārkāpumu protokoli.
Pie administratīvās
atbildības sauktas un
sodītas 5 personas par
kopējo summu 980
euro.
Konfiscēti nelikumīgi
iegūtie īpaši
aizsargājamo sugu
īpatņi un to daļas – 2
brūnā lāča ādas, 1 dzīvs
brūnais lācis, 1
krokodila izbāznis.

tirgos Rīgā, Valmierā,
Smiltenē, Tukumā,
Kauguros, Jūrmalā,
Jelgavā, Dobelē.

akti un 1 administratīvo
pārkāpumu protokols.
Pie administratīvās
atbildības saukta un
sodīta 1 persona par
kopējo summu 70 euro.
Izņemti nelikumīgi
iegūtie savvaļas
dzīvnieki un augu sugu
īpatņi – 2 feneku lapsas
īpatņi.
Konfiscēti nelikumīgi
iegūtie savvaļas
dzīvnieki un augu sugu
īpatņi – 1 leoparda āda.

atbildības sauktas un
sodītas 4 personas par
kopējo summu 280
euro.
Izņemti nelikumīgi
iegūtie savvaļas
dzīvnieki un augu
sugu īpatņi – 2 brūnā
lāča ādas ar galvu un
brūnā lāča izbāznis.
Konfiscēti nelikumīgi
iegūtie savvaļas
dzīvnieki un augu
sugu īpatņi – 2 brūnā
lāča ādas ar galvu un
brūnā lāča izbāznis.
Izsniegtas 8 atļaujas
Izsniegtas 16 atļaujas
Izsniegtas 6 atļaujas
Izsniegtas 2 atļaujas
nemedījamo dzīvnieku nemedījamo dzīvnieku nemedījamo dzīvnieku nemedījamo
ieguvei.
ieguvei. Sagatavots 1
ieguvei.
dzīvnieku ieguvei.
Sagatavots ziņojums
lēmums īpaši
Pieņemts 1 lēmums
par nemedījamo un
aizsargājamas sugas
par dzīvnieka ieguves
īpaši aizsargājamo sugu ieguvei.
atteikumu.
ieguvi
2013./2014.gadā,
ziņojums publicēts
Pārvaldes interneta
vietnē.
Izsniegtas 68 CITES
Izsniegtas 79 CITES
Izsniegtas 97 CITES
Izsniegtas 85 CITES
atļaujas.
atļaujas.
atļaujas.
atļaujas.

Izsniegti 13 CITES

Izsniegti 6 CITES

Izsniegti 3 CITES
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Izsniegti 8 CITES

36.

37.

sertifikātus
Veikt starptautiskās
tirdzniecības
apdraudēto savvaļas
sugu
īpatņu
reģistrēšanu
Sagatavot
atskaiti
CITES sekretariātam
un Eiropas Komisijai
par
2014.gadā
izsniegtajām CITES
atļaujām un par
CITES
ieviešanas
sekmēm 2013. 2014.gadā

31.12.
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sertifikāti.
Reģistrēti 26 CITES
dzīvnieki.

sertifikāti.
Reģistrēti 47 CITES
dzīvnieki.

15.06.

G.Strode

Pārskata periodā
darbība nav veikta.

Sagatavota un iesniegta
atskaite CITES
Sekretariātam un EK
par 2014.gadā
izsniegtajām CITES
atļaujām.
Sagatavota un iesniegta
atskaite CITES
Sekretariātam un EK
par CITES ieviešanas
sekmēm 2013.2014.gadā.
Nodrošināta dalība un
pārstāvēts Latvijas
viedoklis 70. CITES
uzraudzības iestāžu
darba grupā, 71. CITES
zinātnisko iestāžu darba
grupā, 30. CITES
kontrolējošo iestāžu
darba grupā.
Nodrošināta dalība
seminārā par interneta
tirdzniecības
monitoringu un kontroli
Polijā, Varšavā.
Sniegti atzinumi par
aizturētajiem CITES

38.

Pārstāvēt
Latvijas
viedokli
Eiropas
Komisijā
CITES
jautājumos

31.12.

G.Strode

Pārskata periodā
darbība nav veikta –
aktuāli jautājumi nav
bijuši.

39.

Koordinēt
CITES
īstenošanu ar CITES

31.12.

G.Strode

Sniegti atzinumi par
aizturētajiem CITES
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sertifikāti.
Reģistrēti 17 CITES
dzīvnieki.

sertifikāti.
Reģistrēti 11 CITES
dzīvnieki.

-

-

Nodrošināta dalība un
pārstāvēts Latvijas
viedoklis 71. un 72.
CITES uzraudzības
iestāžu darba grupā, 72.
un 73. CITES
zinātnisko iestāžu darba
grupā un 1. CITES
ekspertu darba grupā.

Nodrošināta dalība un
pārstāvēts Latvijas
viedoklis 73. CITES
uzraudzības iestāžu
darba grupā, 74.
CITES zinātnisko
iestāžu darba grupā, 2.
CITES ekspertu darba
grupā un 31. CITES
kontrolējošo iestāžu
darba grupā.

Sniegti atzinumi par
aizturētajiem CITES

Sniegti atzinumi par
aizturētajiem CITES

izpildinstitūcijām
Latvijā (VID, muita,
ekonomikas policija,
zinātniskās iestādes)

40.

Izsniegt
zooloģisko

atļaujas
dārzu

31.12.

G.Strode

īpatņiem, konsultēti
VID muitas darbinieki.
Notikusi sadarbība ar
LDM CITES īpatņu
ekspertīzē.
Uzsāktas sarunas ar
Rīgas pašvaldības
policiju par sadarbību
CITES un ĪADT
kontroles jomā,
iesniegts VARAM
saskaņošanai
starpresoru vienošanās
projekts.
Uzsāktas sarunas ar
Valsts Policiju par
starpresoru vienošanās
slēgšanu CITES
kontroles jomā.

īpatņiem, konsultēti
VID muitas darbinieki.
Notikusi sadarbība ar
LDM CITES īpatņu
ekspertīzē.
Noslēgta starpresoru
vienošanās ar Rīgas
pašvaldības policiju
CITES un ĪADT
kontroles jautājumos.

Pārskata periodā
darbība nav veikta.

Pārskata periodā
darbība nav veikta.
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īpatņiem, konsultēti
VID muitas darbinieki.
Notikusi sadarbība ar
LDM CITES īpatņu
ekspertīzē.
Notikusi sanāksme ar
Galveno muitas
pārvaldi, lai izdiskutētu
CITES īpatņu
tirdzniecības un
ievešanas kārtību.
Valsts policijas
Ekonomisko
noziegumu apkarošanas
pārvaldes telpās
uzstādīta informatīvā
vitrīna par CITES.
Noorganizēts seminārs
PVD darbiniekiem par
CITES nosacījumiem.
Sniegts viedoklis
starptautiskai aptaujai
par savvaļas sugu
nelegālo izmantošanu.
Dalība sanāksmē ar
biedrību “Dzīvnieku
draugs”, Beļģijas un
Lietuvas NVO par
normatīvo aktu
pārskatīšanu saistībā ar
savvaļas dzīvnieku
turēšanu nebrīvē.
Veiktas 3 zooloģisko
dārzu pārbaudes.

īpatņiem, konsultēti
VID muitas
darbinieki. Notikusi
sadarbība ar LDM
CITES īpatņu
ekspertīzē.

Veiktas 2 zooloģisko
dārzu pārbaudes,

uzsākta procedūra 1
zooloģiskā dārza
slēgšanai neatbilstošu
dzīvnieku turēšanas
apstākļu dēļ.
Uzsākta grozījumu ES Pārskata periodā
normatīvajos aktos par darbība nav veikta –
roņu izmantošanu
aktuāli jautājumi nav
tirdzniecībā
bijuši
izvērtēšana.

izveidošanai, veikt 8
zooloģisko
dārzu
pārbaudes

Veikt kompetentās
31.12.
G.Strode
Pārskata periodā
Pārskata periodā
iestādes
funkcijas
darbība nav veikta –
darbība nav veikta –
saskaņā
ar
aktuāli jautājumi nav
aktuāli jautājumi nav
normatīvajiem
bijuši.
bijuši.
aktiem
par
tirdzniecību
ar
izstrādājumiem no
roņveidīgajiem, tai
skaitā
pārstāvēt
Latvijas
viedokli
Eiropas Komisijā, ja
tiek sasauktas darba
grupas sanāksmes
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”
42. Aktualizēt
un
31.12.
G.Strode
integrēt 4 dabas datu
kopas, tajā skaitā:
42.1. ĪADT valsts reģistra
Ievadīta informācija par Ievadīta informācija par Pievienoti VMD
Pievienoti VMD kodi
datus, tajā skaitā
4 vietējās nozīmes
15 vietējās nozīmes
klasifikatora dati par
297 dabas
aizsargājamo koku
ĪADT, Slīteres NP
ĪADT, aktualizētas DL ĪADT – 606
pieminekļiem, laboti
un ģeoloģisko un
ārējo un funkcionālo
„Lubānas mitrājs”
pamatteritorijām un
vai pievienoti VMD
ģeomorfoloģisko
zonu robežu izmaiņām funkcionālo zonu
2634 pamatteritoriju
kodi 2659
dabas pieminekļu
un īpaši aizsargājamo robežas.
zonām.
pamatteritoriju
valsts reģistra datus
jūras teritoriju
Ievadīti 180 jaunu
Ievadīti vai precizēti 42 zonām. Ievadīti dati
zonējumu.
dižkoku dati un 43
dižkoku dati.
par 344 dižkokiem.
Veikta 41 aizsargājamā potenciālo dižkoku
dendroloģiskā
dati.
41.
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42.2. mikroliegumu valsts
reģistra datus

stādījuma, 60
aizsargājamo aleju, 4
DR, 116 DL, 8 AAA
ārējo robežu
precizēšana atbilstoši
normatīvajos aktos
noteiktajai.
Ievadīti 264 jaunu
dižkoku dati,
aktualizēta informācija
par 22 dižkokiem.
Pievienots 333 Natura
2000 izveidošanas
kritērijs atbilstoši
normatīvajos aktos
noteiktajam.
Pievienoti ATIS kodi
89 ĪADT un 2677
ĪADT funkcionālo zonu
slāņiem.
Ievadīta informācija par
35 jauniem
mikroliegumiem un 23
mikroliegumu
buferzonām.
Aktualizēta informācija
par 10 mikroliegumiem
un dzēsts 1
mikroliegums.
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Ievadīta informācija par
21 jauniem
mikroliegumiem un 11
mikroliegumu
buferzonām. Dzēsta
informācija par 1
mikroliegumu.

Ievadīta informācija par
13 jauniem
mikroliegumiem un 11
mikroliegumu
buferzonām.
Aktualizēta informācija
par 2 mikroliegumiem.
Dzēsta informācija par
1 mikroliegumu.
Digitalizēti dati
(lēmumi,
inventarizācijas
anketas) par 158
mikroliegumiem.

Ievadīta informācija
par 46 jauniem
mikroliegumiem un
10 mikroliegumu
buferzonām.
Aktualizēta atribūtu
informācija par 2034
mikroliegumiem,
aktualizēta robežu
informācija par 16
mikroliegumiem.

42.3. īpaši aizsargājamo
sugu, to dzīvotņu
valsts reģistra datus

Ievadīta informācija par Ievadīta informācija par Ievadīta informācija par
552 īpaši aizsargājamo 918 īpaši aizsargājamo 151 īpaši aizsargājamo
sugu dzīvotnēm.
sugu dzīvotnēm.
sugu dzīvotni.
Papildināta vai
precizēta informācija
par 23131 dzīvotni.

42.4. īpaši aizsargājamo
biotopu valsts
reģistra datus

Ievadīta informācija par
10 īpaši
aizsargājamiem
biotopiem.
Veikta BVZ
topoloģisko kļūdu
labošana 730 vienībās.

Ievadīta informācija par
3212 īpaši
aizsargājamiem
biotopiem.

Papildināta informācija
par 5497 biotopiem.
Ievadīta informācija
par 258 BVZ
objektiem.

Notikušas pārrunas un
sarakste ar VZD,
VMD, LAD, LVM par
informācijas apmaiņu,
t.sk. aktualizējot vai
sagatavojot starpresoru
vienošanās projektus.
Izsniegti dati LAD un
LVM.
Informētas 56
pašvaldības par
nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu
piemērošanu ĪADT.
Saņemta informācija
par nemedījamo un
īpaši aizsargājamo sugu

Notikušas pārrunas un
sarakste ar VZD,
VMD, LAD, LVM par
informācijas apmaiņu,
t.sk.
aktualizējot/noslēdzot
starpresoru vienošanās.
Izsniegti dati TAPIS
sistēmai.
Izsniegti dati dabas
aizsardzības plānu
izstrādātājiem.
Notikusi sanāksme ar
LAD, VARAM un ZM
par turpmāko zemes
īpašniekus informēšanu
par BVZ un BVZ

Turpināts darbs un
sarunas ar VMD un
VZD par starpresoru
vienošanās noslēgšanu.
Uzsākta informācijas
apmaiņa ar LAD un
LVM atbilstoši
noslēgtajai vienošanai.
Saņemti dati no
nemedījamo sugu
dzīvnieku ieguves
atļauju saņēmējiem par
īpaši aizsargājamo sugu
atradnēm.

43.

Nodrošināt
informācijas
apmaiņu par īpaši
aizsargājamo sugu
dzīvotnēm un īpaši
aizsargājamiem
biotopiem ar citām
institūcijām.
Nodrošināt
informācijas
saņemšanu par īpaši
aizsargājamo sugu
dzīvotnēm
vai
biotopiem
no
personām,
kurām
Pārvalde
izsniedz
īpaši aizsargājamo

31.12.
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Ievadīta informācija
par 3817 īpaši
aizsargājamo sugu
dzīvotnēm.
Papildināta vai
precizēta informācija
par 165 īpaši
aizsargājamo sugu
dzīvotnēm.
Pievienoti kartēšanas
dati par 1234 īpaši
aizsargājamiem
biotopiem.
Papildināti vai laboti
dati par 29 īpaši
aizsargājamiem
biotopiem.
Sagatavota
starpresoru
vienošanās ar VMD
un nosūtīta
saskaņošanai
VARAM un ZM.
Turpināts darbs un
sarunas ar VZD par
starpresoru
vienošanās
noslēgšanu, kā arī
sarunas ar LVM par
sadarbību dabas datu
apmaiņā.

sugu
indivīdu
iegūšanas
vai
zinātnisko pētījumu
atļaujas.
44.

45.

Ievadīt un uzturēt
informāciju
par
ĪADT,
mikroliegumu, īpaši
aizsargājamo sugu
un
īpaši
aizsargājamo
biotopu aizsardzības
un
apsaimniekošanas
pasākumiem,
Pārvaldes veiktajām
pārbaudēm,
izsniegtajām
atļaujām,
apstiprinātajiem
meža
apsaimniekošanas
plāniem
Ievadīt un uzturēt
monitoringa
un
pētījumu datus par
ĪADT,
īpaši
aizsargājamām
sugām
un
īpaši
aizsargājamiem
biotopiem.
Nodrošināt
monitoringa
datu

juridisko aizsardzības
statusu.

ieguvi 2013. un
2014.gadā no atļauju
saņēmējiem.
31.12.

31.12.

struktūrvienību Ievadīta informācija par
vadītāji
534 dabas tūrisma
infrastruktūras
objektiem ĪADT.
Veikta
2013.gadā
apstiprināto Gaujas NP
meža apsaimniekošanas
plānu
datu
sagatavošana
ievadīšanai dabas datu
pārvaldības
sistēmā
„Ozols”.

G.Strode

Ievadīti monitoringa
dati (34 poligoni, 688
līnijas, 18145 punkti).
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Ievadīta un aktualizēta
informācija par dabas
tūrisma infrastruktūras
objektiem Ķemeru NP
un DP „Ragakāpa”.
Veikta
2013.
un
2014.gadā apstiprināto
Gaujas
NP
meža
apsaimniekošanas
plānu
datu
sagatavošana
ievadīšanai dabas datu
pārvaldības
sistēmā
„Ozols”.

Ievadīta informācija par
4753 apsaimniekošanas
pasākumiem un 7756
dabas
tūrisma
infrastruktūras
objektiem.
Veikta
2014.
un
2015.gadā apstiprināto
Gaujas
NP
meža
apsaimniekošanas
plānu
datu
sagatavošana
ievadīšanai dabas datu
pārvaldības
sistēmā
„Ozols”.

Ievadīta informācija
par
117
apsaimniekošanas
pasākumiem un
201 infrastruktūras
objektu.
Veikta
2015.gadā
apstiprināto
Gaujas
NP
meža
apsaimniekošanas
plānu
datu
sagatavošana
ievadīšanai dabas datu
pārvaldības sistēmā
“Ozols”.

Ievadīti monitoringa
dati (60 poligoni, 322
līnijas, 827 punkti).

Uzturēti esošie
monitoringa dati.
Pānoti sistēmas
uzlabojumi.

Ievadīti monitoringa
dati (1347 līnijas,
22525 punkti,
1687 laukumi).

46.

47.

interpretēšanu
un
izmantošanu
aizsardzības
un
apsaimniekošanas
pasākumu īstenošanā
Pārvaldes turējumā
esošajās zemēs un
plānošanas
dokumentu izstrādē
Izstrādāt sagataves
un vadlīnijas datu
iesniegšanai
un
ievadīšanai.
Nodrošināt atskaišu
izdruku iespēju par
īpaši aizsargājamo
sugu un biotopu
stāvokļa izmaiņām.
Uzturēt
datu
kvalitātes prasības
un saņemšanu no
pakalpojuma
sniedzējiem
Nodrošināt reģistrēto
lietotāju (Web un
SDE), ekspluatācijas
un
testa
vides
uzturēšanu
un
administrēšanu

31.12.
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Publicētas datnes datu
iesniegšanai.

Sagatavots dižkoku
datu ievadīšanas
procedūras apraksts.

31.12.

G.Strode

Reģistrēti 70 jauni
lietotāji, atjaunoti
rekvizīti 2 lietotājiem.
Uzstādīta un
nokonfigurēta dabas
datu pārvaldības
sistēmas „Ozols” jaunā
ekspluatācijas vide.
Veikti Nekustamā
īpašum kadastra
informācijas sistēmas

Reģistrēti 26 jauni
lietotāji, kopā 361
lietotājs.
Uzstādīta un
nokonfigurēta dabas
datu pārvaldības
sistēmas „Ozols”
jaunās ekspluatācijas
GPS vide.
Veikti Nekustamā
īpašumu kadastra
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Izvērtēta datu kvalitāte
ĪADT dabas
aizsardzības plānu
izstrādātāju
iesniegtajiem datiem,
sniegti priekšlikumi
kvalitātes uzlabošanai.
Notiek dižkoku datu
ievades procesa
saskaņošana.

Veiktas kartogrāfu
apmācības.
Sniegta informācija
sugu un biotopu
aizsardzības jomā
sertificētajiem
ekspertiem par datu
kvalitātes prasībām un
datu saņemšanu un
iesniegšanu.
Noorganizētas
dižkoku uzmērīšanas
un reģistrācijas
mācības dabā.
Reģistrēti 8 jauni web Reģistrēti 7 jauni web
un 4 sde lietotāji.
un 10 sde lietotāji.
Veikti kļūdu labojumi Veikti valsts
Monitoringa anketu
informācijas sistēmas
apstrādes sistēmā.
“Ozols” uzturēšanas
Veikta ortofoto karšu
darbi (lietotāju
(3 bloku) lejupielāde no informēšana, serveru
LGIA FTP servera.
uzturēšana, MS WIN
Veikta nekustamo
SRV lietotāju
īpašumu kadastra
administrēšana informācijas sistēmas OZOLS, piegādes

informācijas sistēmas
pakalpes klienta
tīmekļa
lietojumprogrammas
uzturēšanas darbi.
Veikta GPS
sagatavošana un servisu
konfigurēšana; karšu
izdruku sagatavošanas
rīka problēmu
novēršana un
pārpublicēšana; ĢIS
datu eksporta rīka
problēmu novēršana un
pārpublicēšana;
WMS,WFS servisu
pārpublicēšana.
Pievienotas jaunas
ortofoto kartes.
Veikta Pārvaldes
Uzsākta iekšējo
informācijas resursu
normatīvo aktu apzināšana.
Informācijas sistēmas
Konstatēti un novērsti drošības noteikumu un
drošības riski Pārvaldes Informācijas sistēmas
mājaslapā internetā.
lietošanas noteikumu
izstrāde.
Veikta IPS sistēmas
konfigurēšana un
testēšana.
Konfigurēts SSL
sertifikāts.
Atjauninātas serveru
operētājsistēmas.
pakalpes klienta
tīmekļa
lietojumprogrammas
uzturēšanas darbi.

48.

Nodrošināt
valsts
informācijas
sistēmas
drošības
pārvaldību.
Veikt
informācijas
sistēmas
risku
analīzi.

31.12.
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pakalpes SOAP klienta
tīmekļa
lietojumprogrammas
labojumi - pieslēgti 2
informācijas bloki.
Veikta valsts
informācijas sistēmas
”OZOLS”
konfigurēšana, pakalpju
publicēšana.
Veikta GPS servisu
konfigurēšana.

testēšana un ieviešana
ekspluatācijas vidē).
Veikta GPS servisu
konfigurēšana un
uzstādīšana.
Veikta informācijas
sistēmas
konfigurēšana,
pakalpju publicēšana.

Darbs pie iekšējā
normatīvā akta Informācijas sistēmas
drošības noteikumu
izstrādes.
Veikti risku analīzes
pasākumi, IS
atjaunošanas plānu
sagatavošana.

Veikts sistēmas
drošības audits.
Veikta valsts
informācijas sistēmas
“OZOLS” SSL
sertifikātu uzstādīšana
uz web servera.
SSL drošības
incidenta novēršana.

49.

50.

51.

52.

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
Sniegt
50
31.12.
reģionālo
Sniegti 7 nosacījumi
Sniegts 1 nosacījums
Sniegti 4 nosacījumi
Sniegti 4 nosacījumi
nosacījumus,
administrāciju teritoriju plānojumiem teritoriju plānojumam teritoriju plānojumiem teritoriju
atzinumus
un
direktori
un 5 nosacījumi
un 5 nosacījumi
un 4 nosacījumi
plānojumiem un 3
informāciju
detālplānojumiem.
detālplānojumiem.
detālplānojumiem.
nosacījumi
pašvaldību teritoriju
Sniegti 5 atzinumi
Sniegti 4 atzinumi
Sniegti 4 atzinumi
detālplānojumiem.
plānojumiem,
tajā
teritoriju plānojumiem teritoriju plānojumiem teritoriju plānojumiem Sniegti 4 atzinumi
skaitā
un 4 atzinumi
un 3 atzinumi
un 4 atzinumi
teritoriju
detālplānojumiem
detālplānojumiem.
detālplānojumiem.
detālplānojumiem.
plānojumiem un 2
Sniegta informācija 1 Sniegta informācija 3 Sniegti 5 nosacījumi un atzinumi
detālplānojumam.
gad. teritoriju
4 atzinumi citiem
detālplānojumiem.
Sniegti 8 nosacījumi un plānojumiem.
teritorijas attīstības
Sniegti 7 nosacījumi
9 atzinumi citiem
Sniegti 7 nosacījumi un plānošanas
un 4 atzinumi citiem
teritorijas attīstības
17 atzinumi citiem
dokumentiem.
teritorijas attīstības
plānošanas
teritorijas attīstības
plānošanas
dokumentiem.
plānošanas
dokumentiem.
dokumentiem.
Sniegta informācija 2
gad. citiem teritorijas
attīstības plānošanas
dokumentiem.
7. Uzturēt un izveidot tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektus
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Uzturēt, atjaunot un
31.12.
reģionālo
Veikta dabas taku
Veikta dabas taku
Veikta dabas taku
Veikta dabas taku
izveidot dabas takas
administrāciju uzturēšana – 193,5
uzturēšana – 200 km. uzturēšana – 200 km. uzturēšana – 200
– 200 km
direktori
km.
km.
Uzturēt
31.12.
reģionālo
Veikta velo/kājnieku
Veikta velo/kājnieku
Veikta velo/kājnieku
Veikta velo/kājnieku
velo/kājnieku
administrāciju tūrisma maršruta
tūrisma maršruta
tūrisma maršruta
tūrisma maršruta
tūrisma maršrutus –
direktori
uzturēšana – 68 km.
uzturēšana – 88 km.
uzturēšana – 88 km.
uzturēšana – 88 km.
88 km
Uzturēt ūdenstūristu
31.12.
R.Auziņš
Veikta ūdenstūristu
Veikta ūdenstūristu
Veikta ūdenstūristu
Veikta ūdenstūristu
un
autotūristu
apmetņu uzturēšana – apmetņu uzturēšana – apmetņu uzturēšana – apmetņu uzturēšana
apmetnes – 24 gab.
22 gab.
22 gab.
22 gab.
– 22 gab.
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Uzturēt, atjaunot un
izveidot
autostāvlaukumus –
41 gab.
Atjaunot un izveidot
informācijas stendus
– 50 gab.

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

55.

Uzturēt informācijas
stendus – 269 gab.

31.12.

56.

Uzturēt un izveidot
skatu torņus – 24
gab.

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori

57.

Uzturēt un izveidot
skatu platformas –
14 gab.
Uzturēt informatīvās
un norādes zīmes –
890 gab.

31.12.

Uzturēt
ĪADT
robežzīmes – 3353
gab.

31.12.

53.

54.

58.

59.

31.12.

Veikta autotūristu
apmetņu uzturēšana –
2 gab.
Veikta
autostāvlaukumu
uzturēšana – 37 gab.

Veikta autotūristu
apmetņu uzturēšana –
2 gab.
Veikta
autostāvlaukumu
uzturēšana – 39 gab.

Veikta informācijas
stendu atjaunošana – 8
gab.
Veikta jaunu
informācijas stendu
izveidošana – 4 gab.
Veikta informācijas
stendu uzturēšana –
243 gab.
Veikta skatu torņu
uzturēšana – 20 gab.

Veikta informācijas
Veikta informācijas
stendu atjaunošana – 2 stendu atjaunošana –
gab.
13 gab.

Veikta informācijas
stendu atjaunošana–
16 gab.

Veikta informācijas
stendu uzturēšana –
268 gab.
Veikta skatu torņu
uzturēšana – 19 gab.
Uzsākta 1 skatu torņa
atjaunošana.
Veikta 1 skatu torņa
demontēšana.
Veikta skatu
platformu uzturēšana
– 12 gab.
Veikta norādes zīmju
uzturēšana – 890 gab.

Veikta informācijas
stendu uzturēšana –
268 gab.
Veikta skatu torņu
uzturēšana – 19 gab.

Veikta informācijas
stendu uzturēšana –
268 gab.
Veikta skatu torņu
uzturēšana – 24 gab.

Veikta skatu
platformu uzturēšana
– 12 gab.
Veikta norādes zīmju
uzturēšana – 890 gab.
Veikta norādes zīmju
uzstādīšana – 19 gab.
Veikta robežzīmju
uzturēšana – 3353
gab.

Veikta skatu
platformu uzturēšana
– 14 gab.
Veikta norādes
zīmju uzturēšana –
909 gab.

reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta skatu
platformu uzturēšana
– 12 gab.
Veikta norādes zīmju
uzturēšana – 765 gab.

reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta robežzīmju
uzturēšana – 2148
gab.

Veikta robežzīmju
uzturēšana –3353 gab.
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Veikta autotūristu
apmetņu uzturēšana –
2 gab.
Veikta
autostāvlaukumu
uzturēšana – 41 gab.

Veikta autotūristu
apmetņu uzturēšana
– 2 gab.
Veikta
autostāvlaukumu
uzturēšana – 41 gab.

Veikta robežzīmju
uzturēšana – 3271
gab.
Veikta robežzīmju
atjaunošana – 7 gab.

60.

Atjaunot un uzturēt
ainaviskās
skatu
vietas – 12 gab.

61.

Organizēt 120 dabas
izglītības
pasākumus,
seminārus
un
lekcijas, tajā skaitā
Starptautisko Mitrāju
dienu,
Nacionālo
parku
dienu,
Pasaules
Ūdens
dienu, Putnu dienas,
Sikspārņu
naktis,
Sēņu dienas

Veikta robežzīmju
demontēšana – 82
gab.
31.12.
R.Auziņš
Veikta ainavisko skatu Veikta ainavisko skatu Veikta ainavisko skatu Veikta ainavisko
vietu atjaunošana – 2
vietu uzturēšana – 12
vietu uzturēšana – 12
skatu vietu
gab.
gab.
gab.
uzturēšana – 12 gab.
Veikta ainavisko skatu
Veikta ainavisko
vietu uzturēšana – 12
skatu vietu
gab.
izveidošana – 4 gab.
8. Palielināt sabiedrības izpratni par dabas vērtību nozīmi,
organizēt un veikt sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus
31.12.
reģionālo
Noorganizēti 10
Noorganizēti 43
Noorganizēti 22
Noorganizēti 11
administrāciju pasākumi, t.sk.
pasākumi, t.sk. Putnu pasākumi, t.sk. Slīteres pasākumi, t.sk. Putnu
direktori
Starptautiskajai Mitrāju dienai, Zemes dienai, Kukaiņu nakts, Tauriņu dienai veltīti
dienai un Pasaules
Nacionālo parku dienai, nakts Krustkalnu DR
pasākumi un
Ūdens dienai veltīti
Bioloģiskās
un Litenē, Sikspārņu
pasākumi: “Izvēlies
pasākumi un pasākumi: daudzveidības dienai
nakts, Sēņu dienas,
dabas aizsardzību”,
Pūču nakts, ziemas
un Meža dienai veltīti Gaujas NP jubilejas
“Iepazīsim ĪADT un
pasākumi no cikla
pasākumi un pasākumi: pasākums pie
ekosistēmas”, “Kad
„Sedas purvs 4
„Nāc, piedalies,
Gūtmaņalas un
beigas ir tikai
gadalaikos” un
uzzini!”, „Daba Raiņa pasākumi no cikla
sākums”, “Daba un
„Veclaicene 4
un Aspazijas dzejā”,
„Veclaicene 4
mūzika “Meža
gadalaikos”, lāča Ilzītes „Liec upē akmeni,
gadalaikos” un
mājā””,
jubilejas pasākums
straujteču
pasākums no cikla
“Gatavojamies
Līgatnes dabas takās,
atveseļošana”,
“Sedas purvs 4
ziemai!”, Līgatnes
Līgatnes dabas taku 40 „Dziedam dabā”,
gadalaikos”.
dabas taku 40 gadu
gades pasākums,
Slīteres NP Ceļotāju
Noorganizētas 7
jubilejai veltīti
Lieldienu
dienu tematiski
lekcijas:
pasākumi un
ieskandināšanas
pārgājieni dabā,
“Īpaši aizsargājamo
stāstnieku
pasākums
radošās darbnīcas un
dabas teritoriju
pēcpusdiena – lašu
Valmiermuižā.
dabas spēles.
pārvaldība. Likumi un stāsti ar Mitro.
Noorganizēti 2
Noorganizētas 14
normatīvie akti dabas Noorganizētas 11
semināri: „Dabas
lekcijas: „Ainavas
aizsardzības jomā”,
lekcijas: “Dabas
izglītības centru
izmantošana dabai
Līgatnes dabas takas un aizsardzības pārvalde
34

62.

Vadīt
dabas
izglītības nodarbības,
mācību
stundas,
lekcijas,
informatīvos
pasākumus,
tajā
skaitā
zemes
īpašniekiem
un
saimniecisko darbību
veicējiem

31.12.

piedāvājums. Spēļu un
radošu aktivitāšu
pielietošana dabas
aizsardzības jautājumu
skaidrošanā” un „Ko,
kā un kāpēc mazajiem
mācīt par dabu un
dabas aizsardzību?”.
Noorganizētas 9
lekcijas: „Usmas ezera
apsaimniekošana un
attīstība”, „Dabas
aizsardzības vērtības
Usmas ezerā un tā
krastos”, „Vides spēļu
un radošo aktivitāšu
izmantošana dabas
izzināšanas procesā”,
„Dzīvnieki Latvijā”,
„Līgatnes dabas takas
un dzīvnieku pasaule”.
struktūrvienību Novadītas 27 dabas
vadītāji
izglītības nodarbības:
„Putni ziemā”, „Putni
un būrīši”, „Koks un tā
nozīme dabā”, „Kas
dzīvo ūdenī”,
„Zemūdens pasaule”,
„Mitrāju iemītnieki”,
„Slīteres NP zvēri un
putni un mūsu
attieksme pret tiem”,
Pārvaldes dabas
izglītības piedāvājums,
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draudzīga tūrisma
meža dzīvnieki, ĪADT
attīstības plānošanā”,
un Gaujas NP, koki –
Pārvaldes struktūra un dižkoki.
funkcijas, īpaši
aizsargājamās
bezmugurkaulnieku
sugas, Līgatnes dabas
takas, Latvijas mežu
dzīvnieki, ĪADT un
bioloģiskās
daudzveidības nozīme,
ZBR.

– valsts iestādes
funkcijas”, Gaujas
NP, “Dabas
daudzveidība Slīteres
NP”, Līgatnes dabas
takas, “Gada
dzīvnieks – meža
cūka”, Latvijas meža
dzīvnieki.

Novadītas 42 dabas
izglītības nodarbības
par tēmām: barības
ķēdes mirušā koksnē,
pelēkās kāpas, iepazīsti
jūras piekrasti, koki
pilsētvidē,
dendroloģiskie
stādījumi, pļavas
daudzveidība vasarā,
zīdītājdzīvnieki Latvijā,
uzvedības ABC ejot
dabā, koki, putni un

Novadītas 10 dabas
izglītības nodarbības
par tēmām:
“Mežainas piejūras
kāpas”,
“Dabas daudzveidība
Slīteres dabas takā”,
“Dižkoki”, “Liepa un
Ozols”, “Daba,
ekosistēmas, īpaši
aizsargājamās dabas
teritorijas”, “Tauriņu
sugu atpazīšana dabā

Novadītas 22 dabas
izglītības nodarbības
par tēmām: “Slīteres
Nacionālais parks”,
“Piecas ekosistēmas”,
“Mežs”, “Iepazīsim
pļavu un augus”,
“Pļava un
aizsargājamie augi”,
“Kā atrast praulgrauzi”,
“Dzīvība ūdenī”, zivis,
bezmugurkaulnieki,
upju straujteces,

interaktīvās vides
spēles par ĪADT, dabas
vērtības, dabas
aizsardzība, mitrāji,
gājputni, koki, kāpu
biotopi, pūces,
zīdītājdzīvnieki Latvijā.
Novadītas 8 mācību
stundas un lekcijas:
„Ainavas izmantošana
dabai draudzīga tūrisma
attīstības plānošanā”,
„Mežu nozīme cilvēka
dzīvē un dabā”,
„Ekosistēmu sniegtie
pakalpojumi”, „ĪADT,
dabas aizsardzības
tiesiskais regulējums un
saimniekošana ĪADT”,
„CITES”.
Noorganizēti 2
pārgājieni dabā: DL
„Sedas Purvs” un
Gaujas NP.
Noorganizētas
fotoizstādes: „Slīterei
90” un „Abinieki un
rāpuļi”.
Novadīts 1 informatīvs
pasākums zemes
īpašniekiem par ĪADT
apsaimniekošanu,
mikroliegumu
veidošanu, iespējām
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būrīši, Gaujas NP dabas
vērtības, mežs, koku
atpazīšana, zivis,
bioloģiskā
daudzveidība, dzīvnieki
un to pēdas dabā, pļavu
augi, aizsargājamie
augi, zemūdens
pasaule.
Novadītas 16 mācību
stundas un lekcijas:
putnu migrācija,
dzīvnieki un pavasaris,
Pārvaldes misija,
struktūra un funkcijas,
Staiceles Dzelzs avoti,
CITES.
Noorganizēti 10
pārgājieni dabā:
Slīteres NP, Gaujas NP,
DL „Sedas purvs”, DP
„Salacas ieleja”,
Līgatnes dabas takās,
ZBR.
Noorganizētas 4
ceļojošas fotoizstādes:
„Teiču Krustkalnu
daba”, „Rāznas
nacionālais parks”,
„Meži un dabas
vērtības Natura 200
teritorijās” un „Zili zaļā
galerija”.
Noorganizētas 2

zīdītājdzīvnieki Latvijā,
pēdas dabā, vides spēļu
izmantošana dabas
izglītībā.
Novadīta 1 lekcija par
dabas aizsardzības
kontroli.
Noorganizēti 19
pārgājieni un
ekskursijas dabā:
Gaujas NP – Gaujas
senlejā un Līgatnes
apkārtnē, Rāznas NP,
Krustakalnu DR, DL
“Ziemupe”, DL „Sedas
purvs”, ZBR Jēču
dabas takā un AAA
“Veclaicene”.
Sadarbībā ar Meža
konsultāciju un
pakalpojumu centru
noorganizēts seminārs
zemes īpašniekiem par
ES atbalstu un dabas
aizsardzības prasībām
meža apsaimniekošanā.
Noorganizētas 6
fotoizstādes: “Slīterei –
90”, “Mirklis Rāznas
Nacionālajā parkā”,
“Teiču un Krustkalnu
daba”, „Rāznas
Nacionālais parks”,
„Meži un dabas

un biotopos”,
“Piekrastes dabas
vērtības”.
Novadītas 6 lekcijas
par ĪADT, ekosistēmu
pakalpojumiem,
CITES.
Noorganizēti 11
pārgājieni un
ekskursijas dabā: “DL
“Sventājas upes
ielejas” aizsargājamie
biotopi”, “Diena ar
dabas ekspertu DL
“Ventas ieleja”, DL
“Pāvilostas pelēkās
kāpas”, DP
“Riežupe”, Rāznas
NP,
DP “Daugavas loki”,
DL “Sedas purvs”,
lašu vērošanas
pārgājiens Gaujas NP,
smilšakmeņi Gaujas
krastos.
Noorganizēts
informatīvs seminārs
par mikroliegumu
izveides procesu
dažādām putnu
sugām.
Novadīts informatīvs
pasākums zemju
īpašniekiem par ĪADT

63.

Piedalīties
Dabas
koncertzāles
organizēšanā
un
norisē

30.06.

I.Pabērza

pietiekties bioloģiski
vērtīgo zālāju
pārbaudei, kā arī dalība
1 informatīvā
pasākumā zemes
īpašniekiem, kur
sniegta informācija par
iespējām saņem
kompensāciju par
saimnieciskās darbības
ierobežojumiem ĪADT
un mikroliegumos.

informatīvas sanāksmes vērtības Natura 2000
zemes īpašniekiem par teritorijās”, „Zili zaļā
mikroliegumu
galerija”.
izveidošanu Rāznas
NP.

Dalība 3 Dabas
koncertzāles satura
plānošanas
sanāksmēs. Izvēlēta šī
gada Dabas
koncertzāles galvenā
tēma – pļava. Notikuši
3 izbraukumi dabā
Dabas koncertzāles
norises vietu izvēlei.

Dalība 4 Dabas
koncertzāles satura
plānošanas sanāksmēs
un 2 izbraukumos
dabā Dabas
koncertzāles norises
vietu precizēšanai.
Izstrādāta zinātniskā
koncepcija Dabas
koncertzāles
zinātnisko darbnīcu
norisei. Organizētas
zinātniskās darbnīcas
par pļavas tēmu Dabas
koncertzāles
pasākumos – 13.06.
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Latvijā un Valkas
novadā.
Novadīti 4 pasākumi
vietējiem
iedzīvotājiem par
pēdām sniegā,
dižkokiem, dabu.
Noorganizētas 6
fotoizstādes: “Slīterei
– 90”, “Teiču un
Krustkalnu daba”,
„Rāznas nacionālais
parks”, „Meži un
dabas vērtības Natura
200 teritorijās”, „Zili
zaļā galerija”,
“Mirklis Rāznas
nacionālajā parkā”.
Dalība Dabas
koncertzāles 10 gadu
jubilejas pasākumā.
Uzsākta 2016.gada
Dabas koncertzāļu
norises vietu
apzināšana un
zinātnisko darbnīcu
satura izstrāde par
nākamā gada Dabas
koncertzāles galveno
tēmu – sikspārņi.

64.

Sagatavot
informatīvi
izglītojošus
materiālus par ĪADT
un
dabas
aizsardzības
tematiku

31.12.

Rūšu pļavās netālu no
Milzukalna Smārdes
pag. Engures nov. un
19.06. Drusku kalnā
netālu no Kornetiem
Veclaicenes pag.
Alūksnes nov.
struktūrvienību Sagatavoti 25
Sagatavotas 72 preses
vadītāji
informatīvi raksti
relīzes medijiem par
reģionālajiem
dabas aizsardzības
laikrakstiem un
tematiku, pasākumiem
žurnāliem par Mitrāju ĪADT, ĪADT
dienu, Pasaules ūdens apsaimniekošanu u.c.
dienu, Pūču nakti, Ēnu Sagatavotas 4
dienu, aktualitātēm
publikācijas
dabas izglītības jomā, www.delfi.lv par
zivju resursu
tūrismu ĪADT. Veikta
aizsardzību Rāznas NP 2 raidījumu “Trīs
un DL „Lubāna
ceturtdaļas” filmēšanas
mitrājs”, nelikumīgu
par tūrismu ĪADT
zveju un medībām
(Līgatnes dabas takās
Lubāna ezerā,
un Gaujas NP Siguldā)
ierobežojumiem zivju sagatavošana;
nārsta laikā, par talku raidījumi tiks pārraidīti
putnu ligzdošanai
rudenī “RE:TV”.
izveidoto mākslīgo
Sagatavota informācija
salu attīrīšanai no
preses izdevumiem:
krūmiem DL „Lubāna “Dabas daudzveidības
mitrājs”.
avīze”, “Rīgas
Sniegta informācija un Reģiona Avīze”,
intervijas radio
“Dabas Diena”,
raidījumiem,
“Dārza Pasaule”,
televīzijas sižetiem un „Vides vēstis”, u.c. par
žurnāliem par norisēm ĪADT
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Sagatavotas 80 preses
relīzes medijiem par
dabas aizsardzības
tematiku, pasākumiem
ĪADT, ĪADT
apsaimniekošanu,
Pārvaldes
organizētajiem
pasākumiem,
aktivitātēm visos
reģionos u.c.
Veikta raidījumu “Trīs
ceturtdaļas” filmēšana
(4 raidījumi) ĪADT.
Raidījumi tiks
pārraidīti rudenī
“RE:TV”.
Gatavoti raksti,
intervijas “Rīgas
Apriņķa avīze”,
“Dabas Diena” u.c.
Regulāri sniegtas
atbildes medijiem par
interesējošiem
jautājumiem. Īpaša
uzmanība veltīta
biotopu kartēšanai,

Sagatavotas 80
preses relīzes
medijiem par dabas
aizsardzības
tematiku,
pasākumiem ĪADT
un ĪADT
apsaimniekošanu,
Pārvaldes
organizētajiem
pasākumiem,
aktivitātēm visos
reģionos u.c.
Sadarbībā ar RETV
sagatavots raidījumu
cikls par ZBR dabas
bagātībām.
Sagatavoti raksti,
intervijas “Rīgas
Apriņķa avīze”,
“Dabas Diena” u.c.
Regulāri sniegtas
atbildes medijiem par
interesējošiem
jautājumiem. Īpaša
uzmanība veltīta
biotopu kartēšanai,

65.

Sagatavot Pārvaldes
2014.gada publisko

01.07.

I.Pabērza

dabā ziemā, ganībām
Ķemeru NP un
savvaļas dzīvnieku
pēdām ziemā,
pārvietošanos ar
transporta līdzekļiem
pa Lubānu un to
izmantošanu ledus
periodā, Mitrāju dienas
pasākumiem, Pasaules
ūdens dienas
pasākumiem, militāro
mantojumu Slīteres
mežos, dabas vērtībām
un problemātiku DP
„Dridža ezers”,
Ķemeru NP un
ekosistēmu
pakalpojumiem,
Gaujas NP, Līgatnes
dabas taku
dzīvniekiem un
Līgatnes dabas takām
– 40, roņiem, lūšiem,
pieteikšanos uz jaunu
BVZ noteikšanu,
CITES, kūlas
dedzināšanu.
Sagatavoti vides
izglītības materiāli
„Barības ķēdes ūdenī
un uz sauszemes”.
Pārskata periodā
darbība nav veikta.
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apsaimniekošanu un
dabas aizsardzību.
Regulāri sniegtas
atbildes medijiem par
interesējošiem
jautājumiem.
Īpaša uzmanība veltīta
Nacionālo parku
dienas, Bioloģiskās
daudzveidības dienas
publicitātei.
Sagatavota
informatīvi-izglītojoša
prezentācija DIC par
nacionālajiem parkiem
un dabas parkiem
Latvijā.
Sagatavoti 4 vides
izglītības materiāli par
pļavu tematiku.

Sagatavots Pārvaldes
2014.gada publiskais

infrastruktūras
atjaunošanas
pasākumiem, dabas
izziņas pasākumiem.

-

infrastruktūras
atjaunošanas
pasākumiem, dabas
izziņas pasākumiem.
Šajā periodā
pastiprināti strādāts,
lai medijos
atspoguļotu ES
Kohēzijas fonda
projekta ietvaros
izbūvēto dabas
tūrisma
infrastruktūru.
Noorganizēti ES
Kohēzijas fonda
projekta ietvaros
izbūvēto objektu
atklāšanas pasākumi.

-

66.

pārskatu
Vadīt
brīvprātīgo,
jauno
reindžeru,
praktikantu, dažādu
programmu
dalībnieku un dabas
aizsardzības jomas
studentu darbu

31.12.

struktūrvienību Novadīti 4 pasākumi
vadītāji
Gaujas NP jaunajiem
reindžeriem. Notikusi
gatavošanās
Starptautiskajai
Juniorreidžeru
nometnei Somijā.
Konsultēti un vērtēti 3
zinātniski pētnieciskie
darbi.
Dalība skolu projektu
nedēļu pasākumos.
Sniegta intervija
studentam par
bijušajiem
militārajiem objektiem
Slīteres NP, notikusi
šo objektu apsekošana
dabā.
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gada pārskats.
Novadīti 2 pasākumi
Gaujas NP jaunajiem
reindžeriem. Notikusi
gatavošanās
Starptautiskajai
Juniorreidžeru
nometnei Somijā.
Vadīts 2 praktikantu
darbs. Konsultēts 1
zinātniski
pētnieciskais darbs.
Sniegtas konsultācijas
2 studentu praksēm
tūrisma jomā. Vadīts
vides zinātnes
maģistru prakses
pārgājiens un mācību
prakses vizīte
ģeoloģijas un zemes
zinātņu fakultātes
vides zinātņu 1.kursa
studentiem.

Novadīti 2 pasākumi
Gaujas NP jaunajiem
reindžeriem, t.sk.
nometne Gaujas NP.
Dalība Starptautiskajā
Juniorreindžeru
nometnē Somijā.
Sniegtas
rekomendācijas
bijušajiem Gaujas NP
Juniorreindžeru
kustības dalībniekiem.
Vadīts 4 praktikantu
darbs, t.sk. Campus
La Salle St.
Christophe
praktikantam no
Francijas.
Sniegta intervija
ilgtspējīga tūrisma
studentam no
Notingemas
Universitātes
(Lielbritānija)
disertācijas darba
ietvaros.
Dalība projekta
“Talkoot, talgud,
talkas - quality
volunteer management
for Nordic-Baltic
protected areas”
atklāšanas sanāksmē

Novadīti 2 pasākumi
Gaujas NP jaunajiem
reindžeriem.
Sagatavots projekta
pieteikums
finansējumam
2016.gada vasaras
starptautiskam jauno
reindžeru
pasākumam Latvijā.
Sniegtas 2 intervijas
maģistra studentiem
par ZBR.
Sniegtas 2
konsultācijas
zinātniski
pētnieciskajiem
darbiem.

67.

Organizēt 5 dabas
izglītības
centru
darbību

31.12.

kopā ar Somijas un
Igaunjas ĪADT
pārraugošo institūciju
un NVO pārstāvjiem.
Notikusi tikšanās ar
Pasaules Dabas fonda
pārstāvjiem par
brīvprātīgā darba
organizēšanu Latvijas
ĪADT.
reģionālo
Nodrošināta 5 dabas
Nodrošināta 5 dabas
Nodrošināta 5 dabas
administrāciju izglītības centru
izglītības centru
izglītības centru
direktori
darbība, t.sk. DIC
darbība, t.sk. DIC
darbība, t.sk. DIC
„Rāzna” (115
„Rāzna” (805
„Rāzna” (694
apmeklētāji), DIC
apmeklētāji), DIC
apmeklētāji), DIC
„Meža māja” (158
„Meža māja” (850
„Meža māja” (896
apmeklētāji), DIC
apmeklētāji), DIC
apmeklētāji), DIC
„Vecupītes” (274
„Vecupītes” (303
„Vecupītes” (469
apmeklētāji), DIC
apmeklētāji), DIC
apmeklētāji), DIC
„Pauguri” (78
„Pauguri” (480
„Pauguri” (310
apmeklētāji), DIC
apmeklētāji), DIC
apmeklētāji), DIC
„Ziemeļvidzeme” (104 „Ziemeļvidzeme” (710 „Ziemeļvidzeme”
apmeklētāji).
apmeklētāji).
(1189 apmeklētāji).
Novadītas 74 dabas
Novadītas 117 dabas
Novadīta 81 dabas
izglītības nodarbības: izglītības nodarbības: izglītības nodarbība:
„Īpaši aizsargājamās
„Īpaši aizsargājamās
ĪADT un to
dabas teritorijas ”,
dabas teritorijas ”,
kategorijas, dabas
„Pēdas sniegā”,
„Rāznas nacionālais
daudzveidība Gaujas
„Februāris – mitrāju
parks - ĪADT”, „Zivis NP, bioloģiskā
mēnesis”, „Ūdens
parastās un īpašās”,
daudzveidība, biotopi,
diena”, mitrāji,
„Zvēri un to darbības
ekosistēmas un
zīdītājdzīvnieki
pēdas”, „Ūdens putni
saimniekošana,
Latvijā, mežs un tā
Rāznā” un nodarbības dižkoki, koku
iemītnieki, koki
par sugām un
atpazīšana, mežs,
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Nodrošināta 5 dabas
izglītības centru
darbība, t.sk. DIC
„Rāzna” (218
apmeklētāji), DIC
„Meža māja” (362
apmeklētāji), DIC
„Vecupītes” (236
apmeklētāji), DIC
„Pauguri” (102
apmeklētāji), DIC
„Ziemeļvidzeme”
(513 apmeklētāji).
Novadītas 80 dabas
izglītības nodarbības:
ĪADT, zivis, ezers,
koki un dižkoki,
mežs, purvs,
piekraste, putni pie
barotavām, saulgrieži
un daba, dabas
aizsardzība,
bioloģiskā
daudzveidība,

Latvijas mežos, zivis
Latvijas ūdenstilpēs,
piekraste.
Noorganizēta DIC
atvērto durvju diena.

68.

Organizēt 7 ĪADT
apmeklētāju
un
informācijas centru
darbību

31.12.

biotopiem un to
apsaimniekošanu,
bioloģisko
daudzveidību, dabas
daudzveidību vasarā,
pļavas biotopiem un to
apsaimniekošanu,
pļavu augiem, purva
augiem un
dzīvniekiem, ūdeni un
ūdens dzīvniekiem,
zivīm, ūdens kvalitātes
noteikšanu, Rāznas
ezera piekrastes
iemītniekiem,
kukaiņiem, ķērpjiem,
mežu, koku
atpazīšanu, dižkokiem,
putniem, meža
putniem,
aizsargājamiem un
apkārtnē sastopamiem
putniem, dzīvniekiem
un to pēdām dabā,
piekrasti.
reģionālo
Nodrošināta 5 ĪADT
Nodrošināta 7 ĪADT
administrāciju apmeklētāju centru
apmeklētāju centru
direktori
darbība, t.sk. Teiču DR darbība, t.sk. Teiču DR
- Ļaudonā (68
- Ļaudonā (54
apmeklētāji) un Bērzos apmeklētāji) un Bērzos
(12 apmeklētāji),
(152 apmeklētāji),
Krustkalnu DR
Krustkalnu DR
Dreimaņos, Gaujas NP Dreimaņos (70
– Līgatnes dabas takās apmeklētāji), Ķemeru
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purvs, pļavas,
piekraste, zivis, ūdens
kvalitātes noteikšana,
dzīvnieki, to pēdas
dabā, dabas
daudzveidība vasarā,
uzvedības ABC dabā.

dzīvnieki, to
uzvedība, klimata
izmaiņas, dabas
izglītības spēļu
veidošana un
izmantošana.

Nodrošināta 7 ĪADT
apmeklētāju centru
darbība, t.sk. Teiču DR
- Ļaudonā (2
apmeklētāji) un Bērzos
(158 apmeklētāji),
Krustkalnu DR
Dreimaņos (61
apmeklētājs), Ķemeru

Nodrošināta 7 ĪADT
apmeklētāju centru
darbība, t.sk. Teiču
DR – Ļaudonā un
Bērzos (kopā 70
apmeklētāji),
Krustkalnu DR
Dreimaņos, Ķemeru
NP – Meža mājā

un pie Gūtmaņalas
(7305 apmeklētāji).

69.

Uzturēt un aktualizēt
Pārvaldes interneta
vietni

31.12.

I.Pabērza

NP - Meža mājā (1120
apmeklētāji), Gaujas
NP – Līgatnes dabas
takās (11368
apmeklētāji), pie
Gūtmaņalas (26464
apmeklētāji), pie
Zvārtes ieža (3657
apmeklētāji).
Publicētas 66 ziņas,
Publicētas 82 ziņas,
paziņojumi
paziņojumi
plašsaziņas līdzekļiem plašsaziņas līdzekļiem
un 3 fotogalerijas.
un 13 fotogalerijas.
Interneta vietnei veikti ES Prezidentūras
tehniski uzlabojumi,
ietvaros turpināta
kas saistīti ar mobilās “Cielavas stāstu”
aplikācijas “Dabas
publicēšana, lai
tūrisms” un
popularizētu dabas
mājaslapas daļas
vērtības Latvijā.
”Tūristiem” satura
Vietnei bijuši 75618
savienojamības
skatījumi; 41436
nodrošināšanu.
lietotāji; 230389 lapu
Kopš gada sākuma
skatījumi. Jauni
interneta vietnē
skatījumi – 36684
veidota “Cielavas
sesijas (48.5%),
stāstu sērija”, lai
atkārtoti – 38934
Eiropas Savienības
sesijas (51.5%).
Prezidentūras ietvaros 359 adresātiem, kas
popularizētu dabas
parakstījies uz
vērtības Latvijā.
jaunumiem, regulāri
Vietnei bijuši 59263
reizi nedēļā izsūtīta
skatījumi. Jauni
ziņu vēstkopa par
skatījumi – 24774
notikušajiem
sesijas (41.8%),
pasākumiem un
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NP - Meža mājā (2500
apmeklētāji), Gaujas
NP – Līgatnes dabas
takās (17 979
apmeklētāji), pie
Gūtmaņalas (44 364
apmeklētāji), pie
Zvārtes ieža (3007
apmeklētāji).
Publicētas 90 ziņas,
paziņojumi
plašsaziņas līdzekļiem
un 13 fotogalerijas.
Vietnei bijuši 61 862
skatījumi; 34 347
lietotāji; 193 597 lapu
skatījumi. Jauni
skatījumi – 29959
sesijas (48.4%),
atkārtoti – 31903
sesijas (51.6%).
378 adresātiem, kas
parakstījies uz
jaunumiem, regulāri
reizi nedēļā izsūtīta
ziņu vēstkopa par
notikušajiem
pasākumiem un
plānotajām
aktivitātēm.
Notikusi regulāra
komunikācija
sociālajos medijos.
Facebook tehnisku

(1423 apmeklētāji),
Gaujas NP – Līgatnes
dabas takās (6251
apmeklētājs), pie
Gūtmaņalas (12 566
apmeklētāji), pie
Zvārtes ieža (1659
apmeklētāji).
Publicēta 71 ziņa,
paziņojumi
plašsaziņas
līdzekļiem un 6
fotogalerijas.
Vietnei bijušas 54
669 sesijas; 28 465
lietotāji; 161 922
lapu skatījumi.
Jauni skatījumi – 24
259 sesijas (44.4%),
atkārtoti – 30 410
sesijas (55.6%).
400 adresātiem, kas
parakstījies uz
jaunumiem, regulāri
reizi nedēļā izsūtīta
ziņu vēstkopa par
notikušajiem
pasākumiem un
plānotajām
aktivitātēm.
Notikusi regulāra
komunikācija
sociālajos medijos.

70.

71.

Uzturēt un aktualizēt
interneta
vietni
"Bioloģiskā
daudzveidība Latvijā
– informācijas un
sadarbības
tīkls
(CHM)"
Uzsākt
Pārvaldes
dabas
izglītošanas
programmas izstrādi,
kurā
noteiktas
mērķgrupas,
prioritātes
un
metodes, izvērtētas

31.12.

I.Pabērza

31.12.

I.Pabērza

atkārtoti – 34489
sesijas (58.2%). 321
adresātam, kas
parakstījies uz
jaunumiem, regulāri
reizi nedēļā izsūtīta
ziņu vēstkopa par
notikušajiem
pasākumiem un
plānotajām
aktivitātēm.
Notikusi regulāra
komunikācija
sociālajos medijos.
Facebook sekotāju
skaists – 750, savukārt
Twitter – 1244.
Regulāri atjaunots un
aktualizēts vietnes
sadaļu saturs.
Regulāri atjaunots un
aktualizēts vietnes
sadaļu saturs.

plānotajām
aktivitātēm.
Notikusi regulāra
komunikācija
sociālajos medijos.
Facebook sekotāju
skaists – 897, savukārt
Twitter – 1794.
Regulāri atjaunots un
aktualizēts vietnes
sadaļu saturs.

iemeslu dēļ bija
jāizveido jauns profils,
pašreizējais sekotāju
skaists – 228, savukārt
Twitter –1894.
Regulāri atjaunots un
aktualizēts vietnes
sadaļu saturs.
Uzsākta Pārvaldes
interneta vietnes
sadaļu sturktūras
pārveide.

Atjaunotajam
Facebook profilam
pārskata perioda
beigās 343 sekotāji.
Twitter – 1978.
Regulāri atjaunots
un aktualizēts
vietnes sadaļu saturs.
Veikta Pārvaldes
interneta vietnes
sadaļu sturktūras
pārveide.

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.

Pārskata periodā
veikts DIC
izvērtējums,
sagatavots pārskats
par darbību un
priekšlikumi
turpmākai vides

Uzsākts darbs pie
Pārvaldes vides
izglītības stratēģijas
izstrādes.

Turpināts darbs pie
vides izglītības
stratēģijas izstrādes.
Noorganizēta
izglītības darba
speciālistu tikšanās.
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esošās
dabas
izglītības aktivitātes,
sniegti ieteikumi to
uzlabošanai
72.

Administrēt
kompensāciju
–
ikgadējo
atbalsta
maksājumu,
vienreizējās
atlīdzības un zemes
atpirkšanu
–
piešķiršanu
un
izmaksu. Izmaksāt
kompensāciju
par
saimnieciskās
darbības
ierobežojumiem
ĪADT
un
mikroliegumos 100
īpašumos

izglītības
koordinēšanai
Pārvaldē.

31.12.

9. Nodrošināt kompensāciju izmaksu administrēšanu
I.Timze
Saņemti 17 iesniegumi Saņemti 68 iesniegumi
kompensācijas –
kompensācijas –
ikgadēja atbalsta
ikgadējā atbalsta
maksājuma
maksājuma piešķiršanai
piešķiršanai. Pieņemti 7 un 1 iesniegums par
lēmumi par iesnieguma iesnieguma atsaukšanu
izskatīšanas termiņa
kompensācijas –
pagarināšanu. Nosūtītas ikgadējā atbalsta
2 vēstules LAD un 1
maksājuma
vēstule VMD ar
piešķiršanai. Pieņemti
lūgumu sniegt
22 lēmumi par
informāciju. 1
iesnieguma izskatīšanas
iesniegums par
termiņa pagarināšanu.
kompensācijas
Nosūtītas 2 vēstules
piešķiršanu pārsūtīts
VMD, 1 vēstule VVD,
pēc piekritības LAD.
7 vēstules pašvaldībām
Nosūtīta 1 vēstule
ar lūgumu sniegt
zemes īpašniekam ar
informāciju. Stājoties
informāciju par
spēkā MK 07.04.2015.
izmaksāto vienreizējo noteikumiem Nr.171,
atlīdzību. Pieņemti 5
64 iesniegumi par
lēmumi par atteikšanos kompensācijas
izskatīt iesniegumu
piešķiršanu pārsūtīti
kompensācijas
pēc piekritības LAD, kā
saņemšanai, par
arī nosūtīta vēstule
Pārvaldes pieņemtā
LAD ar lūgumu
lēmuma atzīšanu par
pārsūtīt Pārvaldei
spēku zaudējušu, par
iesniegumus par
Pārvaldes pieņemtā
ikgadējā atbalsta
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Saņemti 2 iesniegumi
kompensācijas –
ikgadēja atbalsta
maksājuma
piešķiršanai. Pārsūtīti 3
iesniegumi pēc
piekritības LAD.
Nosūtīta 1 vēstule
zemes īpašniekam ar
informāciju par
ikgadējās
kompensācijas
piešķiršanas kārtību.
Pieņemti 3 lēmumi par
ikgadējā atbalsta
maksājuma piešķiršanu
un 3 lēmumi par
atteikumu piešķirt
ikgadējo atbalsta
maksājumu.
Izmaksāti ikgadējie
atbalsta maksājumi
zemes īpašniekiem par
11 īpašumiem (11
lēmumi) 1106,90 euro
apmērā.
Pārskata periodā
iesniegumi
kompensācijai – zemes

Noslēgts līgums par
atlīdzības apmēra
novērtēšanu 3 zemes
īpašumos
mikroliegumos, kas
izveidoti īpaši
aizsargājamas putnu
sugas aizsardzībai.
Eksperts veicis
atlīdzības apmēra
novērtēšanu.
Nosūtītas 6 vēstules
LAD un 20 vēstules
zemes īpašniekiem ar
informācijas
pieprasījumu.
Nosūtīta 1 vēstule
VMD un 1 vēstule
VZD par atlīdzības
apmēra novērtēšanas
procesā konstatētajām
neatbilstībām
īpašumu datos.
Sniegta informācija
LAD par
izmaksātajām
kompensācijām.
Pieņemts 1 lēmums
par Pārvaldes lēmuma

lēmuma atcelšanu, par
pārrakstīšanās kļūdas
labošanu Pārvaldes
lēmumā un par
grozījumu izdarīšanu
Pārvaldes lēmumā.
Saņemts 1 iesniegums
par zemes atpirkšanu
un pieņemts lēmums
par atteikumu atpirkt
zemi.
Sniegta prezentācija
VMD par
kompensāciju
administrēšanas
problemātiku un
pārrunāta turpmākā
sadarbība.
Sagatavoti iepirkuma
dokumenti vienreizējās
atlīdzības apmēra
novērtēšanai.
Izsludināts un
noslēdzies iepirkums
vienreizējās atlīdzības
novērtēšanai.
Sagatavota
dokumentācija
iepirkumam par cenu
monitoringu par 2007.
un 2008.gadu.
Izsludināts iepirkums
cenu monitoringam par
2007. un 2008.gadu un
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maksājuma saņemšanu
īpašumos
mikroliegumos ārpus
Natura 2000 teritorijas,
kuri nekvalificējas
atbalsta maksājuma
saņemšanai no ES
fonda līdzekļiem.
Pieņemti 12 lēmumi
par kompensācijas –
ikgadējā atbalsta
maksājuma piešķiršanu.
Izmaksāta
kompensācija –
ikgadējie atbalsta
maksājumi par
2015.gadu par 4
īpašumiem (4 lēmumi)
840,50 euro apmērā.
Pārskata periodā
iesniegumi
kompensācijai – zemes
atpirkšanai nav
saņemti.
Nosūtītas 12 vēstules
zemes īpašniekiem ar
informāciju par
vienreizējās atlīdzības
aprēķināšanu un
izmaksu. Saņemtas
atskaites no uzņēmēja
par vienreizējās
atlīdzības aprēķināšanai
nepieciešamo apaļo

atpirkšanai nav
saņemti.
Saņemts 1 iesniegums
par atteikšanos no
vienreizējās atlīdzības
un 1 iesniegums par
informācijas sniegšanu.
Nosūtītas 2 vēstules
LAD par informācijas
sniegšanu saistībā ar
vienreizējo atlīdzību
piešķiršanu. Saņemtas
3 atbildes vēstules no
LAD. Nosūtītas
vēstules 8 zemes
īpašniekiem/pilnvarotaj
ām personām par
informācijas
pieprasīšanu saistībā ar
vienreizējo atlīdzību
piešķiršanu. Pieņemts 1
lēmums par Pārvaldes
2012.gada lēmuma par
Iesnieguma atbalstīšanu
atzīšanu par spēku
zaudējušu. Eksperts
veicis atlīdzības apmēra
novērtēšanu. Pieņemts
1 lēmums par
vienreizējās atlīdzības
apmēru un nosūtīta
vēstule zemes
īpašniekam ar lūgumu
sniegt informāciju par

atzīšanu par spēku
zaudējušu un 1
lēmums par Pārvaldes
lēmuma atcelšanu.
Pieņemti 14 lēmumi
par vienreizējās
atlīdzības apmēru un
nosūtītas vēstules
zemes īpašniekiem ar
lūgumu sniegt
informāciju par kontu.
Izmaksāta vienreizējā
atlīdzība 423 171,47
euro apmērā par 13
zemes īpašumiem. No
2 zemes īpašniekiem
nav saņemts
iesniegums par kontu.
Pārskata periodā
iesniegumi
kompensācijas –
ikgadēja atbalsta
maksājuma
piešķiršanai un zemes
atpirkšanai nav
saņemti.

noslēgts līgums.
Pārskata periodā
kompensācijas –
ikgadējie atbalsta
maksājumi vai
vienreizējā atlīdzība
nav izmaksāta.

73.

74.

Uzturēt
kompensāciju
izmaksu
reģistru
(elektronisko
datubāzi)

Izskatīt
mikroliegumu
izveidošanas,
teritorijas
precizēšanas un to
likvidēšanas
priekšlikumus
un

31.12.

I.Timze

Pārskata periodā
darbība nav veikta, jo
pārskata periodā
kompensācijas nav
izmaksātas.

kokmateriālu cenu
monitoringu 2007. un
2008.gadā. Noslēgts
līgums par atlīdzības
apmēra novērtēšanu 12
īpašumos saskaņā ar
likumu “Par zemes
īpašnieku tiesībām uz
kompensāciju par
saimnieciskās darbības
ierobežojumiem īpaši
aizsargājamās dabas
teritorijās un
mikroliegumos” un uz
tā pamata izdotajiem
normatīvajiem aktiem.
Papildināta un
aktualizēta
kompensāciju izmaksu
reģistra informācija.

kontu.

Papildināta
kompensāciju izmaksu
reģistra informācija par
2015.gadā
izmaksātajām
kompensācijām –
ikgadējiem atbalsta
maksājumiem.

10. Nodrošināt mikroliegumu noteikšanu
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai Dabas aizsardzības pārvaldes kompetencei
31.12.
reģionālo
Pieņemti 2 lēmumi par Pieņemti 24 lēmumi
Pieņemti 26 lēmumi
administrāciju mikroliegumu
par mikrolieguma
par mikrolieguma
direktori
izveidošanu. Pieņemts priekšlikuma
priekšlikuma
1 lēmums par
izskatīšanas termiņa
izskatīšanas termiņa
atteikumu izveidot
pagarināšanu.
pagarināšanu.
mikroliegumu.
Veikta mikroliegumu Nosūtīta 1 vēstule sugu
Sagatavotas un
pieteikumu anketu
un biotopu aizsarzības
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Papildināta
kompensāciju
izmaksu reģistra
informācija par
2015.gadā
izmaksātajām
kompensācijām vienreizējām
atlīdzībām.
Pieņemti 36 lēmumi
par mikrolieguma
izveidošanu un 3
lēmumi par
grozījumiem lēmumā
par mikrolieguma
izveidošanu.

pieņemt lēmumus

75.

Veikt
sugu
un
biotopu aizsardzības
jomas
ekspertu
sertificēšanu

nosūtītas 73 vēstules
zemes īpašniekiem par
viedokļa sniegšanu par
mikrolieguma
izveidošanas
priekšlikumu.

precizēšana sadarbībā
ar sugu un biotopu
aizsardzības jomas
sertificētu ekspertu.

jomā sertificētam
ekspertam par
nepilnību novēršanu vai
informācijas sniegšanu.
Nosūtītas 3 vēstules par
viedokļa sniegšanu par
mikrolieguma
izveidošanas
priekšlikumu.

11. Nodrošināt sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanu un
sertificēto ekspertu darbības uzraudzību
31.12.
I.Timze
Saņemti 12 iesniegumi Saņemti 7 iesniegumi Saņemti 5 iesniegumi
eksperta sertifikāta
eksperta sertifikāta
eksperta sertifikāta
piešķiršanai vai
piešķiršanai vai
piešķiršanai vai
pagarināšanai. Pieņemti pagarināšanai.
pagarināšanai.
9 lēmumi par eksperta Pieņemti 9 lēmumi par Saņemts 1 iesniegums
sertifikāta piešķiršanu eksperta sertifikāta
par atkārtota eksperta
un 1 lēmums par
piešķiršanu un 3
sertifikāta izsniegšanu
eksperta sertifikāta
lēmumi par eksperta
un 1 iesniegums par
derīguma termiņa
sertifikāta derīguma
sugu un biotopu
pagarināšanu. Izsniegti termiņa pagarināšanu. eksperta apliecības
10 eksperta sertifikāti
Izsniegti 12 eksperta
izsniegšanu.
par tiesībām sniegt
sertifikāti par tiesībām Pieņemti 3 lēmumi par
atzinumus sugu un
sniegt atzinumus sugu eksperta sertifikāta
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Pieņemti 10 lēmumi
par atteikumu izveidot
mikroliegumu.
Pieņemts 1 lēmums
par mikrolieguma
priekšlikuma
izskatīšanas termiņa
pagarināšanu.
Nosūtīta 1 vēstule
sugu un biotopu
aizsarzības jomā
sertificētam
ekspertam par
papildus informācijas
iesniegšanu.
Nosūtītas 5 vēstules
VMD par
mikrolieguma
izveidošanu.
Saņemti 4
iesniegumi eksperta
sertifikāta
piešķiršanai vai
pagarināšanai.
Nosūtīta 1 vēstule
par papildus
dokumentu un
informācijas
iesniegšanu.
Nosūtīta 1
informatīva vēstule
ekspertam par

76.

Uzturēt sugu un
biotopu aizsardzības
jomā
sertificēto
ekspertu reģistru

31.12.

I.Timze

77.

Veikt
sugu
un
biotopu aizsardzības
jomā
sertificēto

31.12.

G.Strode

biotopu aizsardzības
jomā. Veikta ekspertu
profesionālās darbības
izvērtēšana, izsniedzot
vai pagarinot eksperta
sertifikātu.
Saņemts 1 iesniegums
ar lūgumu anulēt
eksperta sertifikātu.

un biotopu
aizsardzības jomā.
Nosūtītas 5 vēstules
ekspertiem ar lūgumu
sniegt informāciju.
Veikta ekspertu
profesionālās darbības
izvērtēšana, izsniedzot
vai pagarinot eksperta
sertifikātu.

derīguma termiņa
pagarināšanu un 1
lēmums par atteikumu
pagarināt eksperta
sertifikāta derīguma
termiņu. Izsniegti 3
eksperta sertifikāti un
1 eksperta sertifikāts
izsniegts atkārtoti.
Veikta ekspertu
profesionālās darbības
izvērtēšana, pagarinot
eksperta sertifikātu.

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.
Uzsākta sugu un
biotopu aizsardzības
jomas ekspertu pēdējo

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.
Pabeigta sugu un
biotopu aizsardzības
jomas sertificēto

Sugu un biotopu
aizsardzības jomā
sertificēto ekspertu
reģistrs papildināts ar
aktuālo informāciju.
Sertificēto ekspertu
reģistrs tiek uzturēts
un aktualizēts
Pārvaldes interneta
vietnē.
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Pabeigts sugu un
biotopu aizsardzības
jomas ekspertu

eksperta apliecības
izsniegšanu.
Pieņemti 2 lēmumi
par eksperta
sertifikāta
piešķiršanu. Izsniegti
2 eksperta sertifikāti.
Nosūtītas vēstules 9
dabas aizsardzības
NVO un VARAM ar
lūgumu deleģēt
pārstāvjus ekspertu
sertificēšanas
noteikumu projekta
izstrādes darba
grupai.
Sugu un biotopu
aizsardzības jomā
sertificēto ekspertu
reģistrs papildināts
ar aktuālo
informāciju.
Sertificēto ekspertu
reģistrs tiek uzturēts
un aktualizēts
Pārvaldes interneta
vietnē.

Noorganizēts
seminārs sugu un
biotopu aizsardzības

ekspertu
profesionālās
darbības uzraudzību,
tajā skaitā organizēt
apmācības
un
interkalibrāciju

2 gadu laikā sniegto
atzinumu kvalitātes
izvērtēšana. Sniegti
atsevišķu atzinumu
izvērtējumi pēc VVD,
VMD un Pārvaldes
reģionālo
administrāciju
pieprasījuma. Uzsāktas
sugu un biotopu
aizsardzības jomas
ekspertu apmācības.

50

ekspertu pēdējo 2 gadu
laikā sniegto atzinumu
kvalitātes izvērtēšana.
Kopumā izskatīti 417,
bet padziļināti izvērtēti
100 ekspertu atzinumi.
Izvērtēšanas rezultāti
prezentēti 07.05. un
02.06. semināros
(http://www.daba.gov.l
v/public/lat/publikacija
s/seminaru_konferencu
_materiali/#150507eks
p_aktual). Sniegtas
konsultācijas
sertificētajiem
ekspertiem ar
profesionālo darbību
saistītos jautājumos un
izplatīta sertificēto
ekspertu profesionālo
darbību ietekmējošā
aktuālā informācija.
Pabeigtas sertificēto
ekspertu teorētiskās
mācības. Pabeigtas
sertificēto ekspertu
praktiskās mācības
bezmugurkaulnieku
monitoringa jautājumos
un realizēta puse no
praktiskajām mācībām
biotopu jomā.

2015.gada praktisko
apmācību cikls dabā - 6
mācību dienas.
Sugu un biotopu
aizsardzības jomā
sertificēto ekspertu
darba kvalitātes
uzraudzības ietvaros,
veikta ekspertu
apsekoto BVZ
kontrole, kā arī
kontrole teritorijās, kur
notiek ĪADT dabas
aizsardzības plānu
izstrāde vai biotopu
kartēšana.
Konsultētas
pašvaldības un VVD
reģionālās vides
pārvaldes par iesniegto
sugu un biotopu
aizsardzības jomā
sertificēto ekspertu
atzinumu atbilstību
normatīvo aktu
prasībām.

jomā sertificētajiem
ekspertiem, veikta
informēšana par
aktualitātēm
monitoringā un
sniegti ieteikumi
ekspertu darba
kvalitātes
uzlabošanai. Veikta
vairāku objektu
pārbaude dabā, lai
pārbaudītu sertificēto
ekspertu darba
kvalitāti.

78.

78.1.

78.2.

78.3.
78.4.

78.5.
78.6.

78.7.

79.

12. Apsaimniekot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošos valsts nekustamos īpašumus,
kuri nodoti Dabas aizsardzības pārvaldes turējumā
Apsaimniekot
01.04. C.Apenītis
Pārvaldes turējumā
31.12.
nodotos
VARAM
valdījumā
esošos
mežus, tajā skaitā:
uzturēt mineralizētās
Veikta mineralizēto
Veikta mineralizēto
Pārskata periodā
Pārskata periodā
joslas – 170 km
joslu uzturēšana – 10
joslu uzturēšana – 160 darbība nav veikta.
darbība nav veikta.
km.
km.
uzturēt kvartālstigas
Pārskata periodā
Pārskata periodā
Pārskata periodā
Veikta kvartālstigu
un robežstigas – 80
darbība nav veikta.
darbība nav veikta.
darbība nav veikta.
un robežstigu
km
uzturēšana – 158,8
km
uzturēt meža ceļus –
Veikta meža ceļu
Veikta meža ceļu
Veikta meža ceļu
Veikta meža ceļu
15 km
uzturēšana – 5 km.
uzturēšana – 5 km
uzturēšana – 5 km
uzturēšana – 6 km
veikt augsnes
Pārskata periodā
Pārskata periodā
Pārskata periodā
Pārskata periodā
sagatavošanu meža
darbība nav veikta.
darbība nav veikta.
darbība nav veikta.
darbība nav veikta.
atjaunošanai – 6 ha
Veikts dabiskās
atjaunošanās
monitorings,
nepieciešamības
gadījumā augsne tiks
gatavota 2016.gadā.
veikt jaunaudžu
Pārskata periodā
Pārskata periodā
Pārskata periodā
Veikta jaunaudžu
kopšanu – 50 ha
darbība nav veikta.
darbība nav veikta.
darbība nav veikta.
kopšana – 60,7 ha
veikt dabiski
Pārskata periodā
Veikta dabiski
Pārskata periodā
Pārskata periodā
atjaunoto platību
darbība nav veikta.
atjaunoto platību
darbība nav veikta.
darbība nav veikta.
kopšanu – 35 ha
kopšana – 15 ha
veikt meža stādījumu
Pārskata periodā
Pārskata periodā
Pārskata periodā
Pārskata periodā
kopšanu – 4 ha
darbība nav veikta.
darbība nav veikta.
darbība nav veikta.
darbība nav veikta,
jo nav veikta meža
stādīšana.
Izstrādāt
Meža
31.12.
C.Apenītis
Uzsākta Meža
Pārskata periodā
Izvērtēts, ka Meža
Izvērtēts, ka Meža
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apsaimniekošanas
darbība nav veikta.
vadlīniju sagatavošana.
Notikusi darba grupas
sanāksme.

apsaimniekošanas
vadlīnijas Pārvaldes
turējumā nodotajiem
VARAM valdījumā
esošajiem mežiem
un
uzsākt
to
ieviešanu

80.

81.

82.

Aktualizēt Pārvaldes
turējumā
nodoto
VARAM valdījumā
esošo
mežu
ugunsdrošības
profilaktisko
pasākumu plānus
Organizēt Pārvaldes
turējumā
nodotā
VARAM valdījumā
esošā meža un dabas
vērtību
inventarizāciju
un
meža
apsaimniekošanas
plānu izstrādi
Uzturēt
Pārvaldes
turējumā
nodotās
VARAM valdījumā
esošās ēkas un būves

01.04.

reģionālo
administrāciju
direktori

31.12.

31.12.

apsaimniekošanas
vadlīnijas Pārvaldes
turējumā nodotajos
VARAM valdījumā
esošajos mežos
pamatosies uz Meža
biotopu
apsaimniekošanas
vadlīnijām, kuras tiek
izstrādātas projekta
NAT-PROGRAMME
ietvaros.

Veikta mežu
ugunsdrošības
profilaktisko
pasākumu plānu
aktualizēšana.

Veikta mežu
ugunsdrošības
profilaktisko
pasākumu plānu
aktualizēšana.

C.Apenītis

Pārskata periodā
darbība nav veikta.

Pārskata periodā
darbība nav veikta.

Uzsākta īstenošana
sadarbībā ar Vides
risinājumu institūtu.

Uzsākta īstenošana
sadarbībā ar Vides
risinājumu institūtu.

C.Apenītis

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

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

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

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

apsaimniekošanas
vadlīnijas Pārvaldes
turējumā nodotajos
VARAM valdījumā
esošajos mežos
pamatosies uz Meža
biotopu
apsaimniekošanas
vadlīnijām, kuras tiek
izstrādātas projekta
NATPROGRAMME
ietvaros.
-

83.

84.

Organizēt Pārvaldes
turējumā
nodotās
VARAM valdījumā
esošās valsts zemes
uzmērīšanu
un
reģistrēšanu
zemesgrāmatā
Uzsākt
lietderības
izvērtējumu
Pārvaldes turējumā
esošo
nekustamo
īpašumu
saglabāšanai
Pārvaldes funkciju
un
uzdevumu
īstenošanai

31.12.

C.Apenītis

Pārskata periodā
darbība nav veikta.

31.12.

C.Apenītis

Sagatavots izvērtējums
un informācija par
Pārvaldes turējumā
paturamām un
atsavināmām ēkām.
Pēc lēmuma
pieņemšanas par ēkām,
kuras nav
nepieciešamas
Pārvaldes funkciju un
uzdevumu veikšanai,
tiks uzsākta to
atsavināšanas
procedūra.
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Organizēts iepirkums,
noslēgts līgums un
veikta ēku
energosertifikācija
Pārvaldes turējumā
esošajām biroju ēkām.
Uzsākta Pārvaldes
turējumā esošo ēku
vizuālā apsekošana un
novērtēšana.
Organizēta valsts
Veikts izvērtējums par
zemes uzmērīšana 2,66 prioritāri
ha platībā.
uzmērāmajiem
zemesgabaliem.

Veikta Pārvaldes
turējumā esošo ēku
vizuālā apsekošana.

Sagatavota izvērsta
atskaite par Pārvaldes
turējumā paturamām
un atsavināmām ēkām
ar papildinājumiem,
fotouzņēmumiem un
komentāriem.

Veikta atsavināšanai
nepieciešamās
dokumentācijas
sagatavošana,
organizēta atsevišķu
objektu reģistrācija
Zemesgrāmatā,
apkopoti atsavināmo
īpašumu uzturēšanas
izdevumi.

Sagatavoti
atsavināšanas procesa
pārskati atsavināšanai
ierosinātajām ēkām.
Uzsākta atsavināšanas
veikšanai
nepieciešamās
dokumentācijas
sagatavošana
iesniegšanai VARAM,
valsts akciju
sabiedrībai “Valsts
nekustamie īpašumi”.
Veiktas konsultācijas
ar valsts akciju
sabiedrību “Valsts
nekustamie īpašumi”,

Organizēta 2
nekustamo īpašumu
dokumentācijas
sagatavošana
reģistrācijai
zemesgrāmatā.

85.

Uzturēt
pārceltuvi

Līgatnes

31.12.

R.Auziņš

86.

Uzturēt
dzīvnieku
turēšanas vietu –
Līgatnes dabas takas,
tajā skaitā veikt
uzlabojumus
3
dzīvnieku
iežogojumos

31.12.

R.Auziņš

Veikta pontonu
konstrukciju tehniskā
stāvokļa novērtēšana
un ekspluatācijas risku
analīze.

Sagatavots nomas
līguma projekts un
pārceltuve nodota
lietošanā Līgatnes
novada pašvaldībai.
Pilnveidota pārceltuves
uzraudzības
infrastruktūra.
Uzturēta dzīvnieku
Uzturēta dzīvnieku
turēšanas vieta –
turēšanas vieta –
Līgatnes dabas takas.
Līgatnes dabas takas.
Uzsākti saimniecības
Līgatnes dabas takas
ēkas (darbnīcu)
pārreģistrētas PVD kā
remonta darbi. Veikta atzīta savvaļas
ugunsgrēkā izpostītās dzīvnieku turēšanas
saimniecības ēkasvieta. Dzīvnieku
dzīvnieku barības
kolekcija
virtuves pamatu
papildinājusies ar 5
demontāža un
dzīvniekiem - 2 meža
saimniecības teritorijas cūkām un 3 rudajām
sakopšana, kā arī
lapsām. No dzīvnieku
atjaunoti ugunsgrēkā
kolekcijas aizvesti 2
nopostītie elektrības
aļņu buļļi.
sadales skapji ar
Pabeigti saimniecības
skaitītājiem un
ēkas (darbnīcas)
ūdensvads. Iekārtota
remonta darbi.
pagaidu barības
Uzsākts darbs pie
virtuve.
jaunas saimniecības
ēkas – dzīvnieku
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pašvaldību būvvaldēm,
VZD, VARAM, Valsts
kultūras pieminekļu
aizsardzības
inspekciju.
Noslēgts nomas līgums
ar Līgatnes novada
pašvaldību līdz
2020.gadam.

Uzturēta dzīvnieku
turēšanas vieta –
Līgatnes dabas takas.
Dzīvnieku kolekcija
papildināta ar 1
esošajiem dzīvniekiem
neradniecīgu
mežacūku. No
dzīvnieku kolekcijas
aizvesta 1 Līgatnes
dabas takās dzimusī
mežacūka. Veikti
uzlabojumi mežacūku
voljerā - izveidota
sprostotava, izrakts
dīķis, kā arī sakārtots
saimniecības ceļš
piekļuvei voljeram.
Uzsākta pastaigu
laipas būvniecība pie
mežacūku voljera.

Nodrošināta Līgatnes
pārceltuves
uzturēšana atbilstoši
noslēgtajam nomas
līgumam ar Līgatnes
novada pašvaldību.
Uzturēta dzīvnieku
turēšanas vieta –
Līgatnes dabas takas.
Veikti labiekārtojumi
aļņa sprostotavā sakārtota teritorija ap
barotavu, uzlabojot
ūdens noteci un
izbūvējot viegli
kopjamu pamatni pie
barotavas.
Labiekārtots lapsu
voljers, izgatavojot
un izvietojot jaunas
barotavas. Atjaunota
pastaigu laipa pie
aļņu voljera, uzsākts
darbs pie pastaigu
takas posma
atjaunošanas, kas
paredzēts personām

87.

Uzsākt
lietderības
izvērtējumu
valsts
zemes nomas un
apsaimniekošanas
līgumiem Līgatnes
dabas takās, lai rastu
labākos iespējamos
risinājumus Līgatnes
dabas
taku
apsaimniekošanai

31.12.

88.

Īstenot
projektu
nacionālā
tūrisma
attīstība”

30.06.
31.12.*

ERAF
„Gaujas
parka
klāstera

R.Auziņš

Uzsāktas sarunas ar
valsts zemes
nomniekiem Līgatnes
dabas takās.

barības virtuves
projektēšanas. Veikti
skatu torņa remonta
darbi, tornis atvērts
apmeklētājiem.
Labiekārtota Līgatnes
dabas taku teritorija –
izvietoti soliņi - 30
gab. un iekārtots bērnu
rotaļu laukums.
Turpinātas sarunas par
valsts zemes nomas
nosacījumiem un
saņemti priekšlikumi
par valsts zemes nomu
Līgatnes dabas takās,
uzsākts darbs pie
priekšlikumu
izvērtēšanas.

13. Īstenot projektus dabas aizsardzības jomā
R.Auziņš
Turpināts darbs pie
Veikta projekta
teksta sagatavošanas,
īstenošanas laika
rediģēšanas un
pagarināšana līdz
ievadīšanas interneta
31.12.
vietnē
Īstenotas būtiskas
www.entergauja.com, projekta aktivitātes:
kur izveidota jauna
pabeigta informatīvās
sadaļa Enter Kids.
WEB platformas
Turpināts darbs ar
izstrāde (8 valodās),
biedru fotogrāfiju
Gaujas NP stāstu
atlases un video
krelles.
rediģēšanas. Enter
Izstrādāti 10 dabas
Gauja reklamēta
tūrisma maršruti
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Izveidota jauna
pastaigu laipa-skatu
platforma pie lāču
voljera. Uzsākts darbs
pie pastaigu takas
atjaunošanas pie
staltbriežu voljera un
jauna pastaigu takas
posma izbūves pie aļņu
voljera.
Turpinātas sarunas par
valsts zemes nomas
nosacījumiem un
saņemti priekšlikumi
par valsts zemes nomu
Līgatnes dabas takās,
turpināts darbs pie
priekšlikumu
izvērtēšanas.

ar īpašām
vajadzībām.

Turpinās darbs pie
WEB lapas un tekstu
izstrādes dažādās
valodās t.sk. izveidota
Enter Family un Enter
Conferences sadaļas.
Veikta bukleta
“Susuriņa piedzīvojumi
Gaujas NP”
sagatavošana.
Veikta dabas tūrisma
maršrutu tulkošana,
drukāšana un

Notikušas vadības
grupas sanāksmes un
kopsapulce.
Pabeigta bukleta
“Susuriņa
piedzīvojumi Gaujas
NP” izstrāde. Buklets
izdots angļu, krievu
un igauņu valodās un
pieejams visos Gaujas
NP TIC.
Izdoti dabas tūrisma
maršruti un pieejami

Veiktas sarunas ar
Līgatnes dabas taku
teritorijas valsts
zemes nomnieku par
zemes nomas līguma
pārtraukšanu no
2016.gada oktobra.

Balttour un vairākās
ģimenēm Gaujas NP.
starptautiskos tūrisma
izstādēs, uzsākts darbs
pie Enter Gauja bukleta
atjaunošanas,
papildināts Enter Gauja
TV saturs. Notikusi
kopsapulce.

89.

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

31.12.

C.Apenītis

Nodalīta projekta I
kārtas dokumentācija
no II kārtas
dokumentācijas.
Veikti vienošanās
grozījumi ar VARAM
par projekta
īstenošanas termiņa
pagarinājumu.
Sadalīta SIA „Livland
Būve” nepabeigtā
Gaujas NP objektu
tehniskā
dokumentācija.
Izstrādāta un iesniegta
saskaņošanai
VARAM Gaujas NP
būvdarbu atklātā
konkursa
dokumentācija
(objekta pabeigšanai
un nodošanai
ekspluatācijā). Veiktas
56

Dalība projekta kārtas
pārbaudē. Sadalīta
SIA „Livland Būve”
nepabeigtā Gaujas NP
objekta tehniskā
dokumentācija,
izstrādāti būvprojekti
pēc jaunā būvniecības
procesa regulējuma un
saņemtas būvatļaujas
ar projektēšanas
nosacījumiem.
Veiktas darbības, lai
uzsāktu objekta
nodošanas
ekspluatācijā procesu
Slīteres NP.
Veikts atklāts
konkurss par
infrastruktūras izbūvi
Gaujas NP un DL
„Mežmuižas avoti” un
pieņemts lēmums.

ievietošana interneta
vietnē.

visos Gaujas NP TIC.
Uzsākts aizpildīt
EnterGauja.com
kontu Facebook.
Uzsākta komunikācija
EnterGauja Instagram
kontā.
Izveidots Enter Gauja
Stāstu kreļļu stends.
Pabeigti tematiskiem
video.
Noslēgti būvdarbu
Nodrošināta projekta
līgumi par dabas
ieviešna plānotajā
infrastruktūras izbūvi apmērā.
Gaujas NP un DL
Veikta būvdarbu
“Mežmuižas avoti”.
līguma par dabas
Noslēgtas vienošanās infrastruktūras
pie noslēgtajiem
izbūvi Gaujas NP un
autoruzraudzības un
DL “Mežmuižas
būvuzraudzības
avoti” ieviešana un
līgumiem par Gaujas
uzraudzība, dalība
NP un DL
būvsapulcēs un
“Mežmuižas avoti”
darbu pieņemšanas
uzraudzību.
komisijās.
Veikta būvdarbu
Veikta cita ar
līguma par dabas
projekta īstenošanu
infrastruktūras izbūvi saistītās
Gaujas NP un DL
dokumentācijas
“Mežmuižas avoti”
uzraudzība un
ieviešana un
kontrole.
uzraudzība, regulāra
Veikta objektu
dalība būvsapulcēs un nodošanas
darbu pieņemšanas
ekspluatācijā.
komisijās. Veikta cita Lauzts līgums par

90.

Īstenot
fonda

Kohēzijas
projekta

31.12.

C.Apenītis

nepieciešamās
darbības, lai uzsāktu
procesu, kas saistīts ar
Slīteres NP objektu
nodošanu
ekspluatācijā. Veikta
projekta finansēšanas
plāna uzraudzība un
izpildes kontrole.

Veikta projekta
finansēšanas plāna
uzraudzība un izpildes
kontrole. Veikta
projekta uzraudzības
dokumentācijas
izstrāde.

Nodalīta projekta II
kārtas dokumentācija

Veikts būvdarbu DL
”Aklais purvs” un

57

ar projekta īstenošanu
saistītās
dokumentācijas
uzraudzība un
kontrole (garantijas,
saistību izpildes).
Iesniegts VARAM
pusgada progresa
pārskats. Sagatavots
un iesniegts
priekšlikums par
vienošanās grozīšanu
(finansējuma pārdale)
un noslēgta
vienošanās ar
VARAM.
Uzraudzīti darbi
Slīteres NP un objekts
nodots ekspluatācijā.
Nodrošināti projekta
publicitātes pasākumi.
Izstrādāts publicitātes
plāns Nr.2 un iekšējās
kontroles sistēma Nr.4
Veikta projekta
finansēšanas plāna
uzraudzība un izpildes
kontrole.
Nodrošināta regulāra
informācijas sniegšana
VARAM par projekta
progresu.
Noslēgts būvdarbu
līgums par būvdarbiem

Slīteres NP
infrastruktūras
izbūvi un celta
prasība tiesā par
radītajiem
zaudējumiem.
Veikta informācijas
iesniegšana
VARAM.
Nodrošināti projekta
publicitātes
pasākumi. Veikta
projekta
finansēšanas plāna
uzraudzība un
izpildes kontrole.
Dalība pārbaudē
projekta īstenošanas
vietā.

Nodrošināta projekta
ieviešana plānotajā

„Antropogēno slodzi
samazinošās
un
informatīvās
infrastruktūras
izveide Natura 2000
teritorijās” II kārtu

no I kārtas
dokumentācijas.
Pieņemti lēmumi un
noslēgti būvdarbu
līgumi. Dalība
Iepirkumu uzraudzības
birojā iesniegto
sūdzību izskatīšanā.
Veikta projekta
tehniskās
dokumentācijas
analīze, identificētas
nepilnības un uzsākts
darbs pie to
novēršanas. Veikta
objektu nekustamo
īpašumu analīze,
konstatētas nepilnības
un uzsākts darbs pie to
novēršanas. Izstrādāta
un iesniegta VARAM
saskaņošanai
iepirkumu
dokumentācija par
būvdarbiem DL
„Aklais purvs” un
apauguma noņemšanu
Ķemeru NP. Notikusi
tikšanās ar Pārvaldes
reģionālo
administrāciju un
objektu atbildīgajām
personām par
sadarbību projekta
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Ķemeru NP apauguma
noņemšanas iepirkums
un pieņemti lēmumi.
Noticis darbs pie
tehniskās
dokumentācijas un
nekustamo īpašumu
dokumentu nepilnību
novēršanas.
Veikta noslēgto
būvdarbu,
būvuzraudzības un
autoruzraudzības
līgumu uzraudzība un
būvdarbu uzraudzība
objektos (dalība
būvsapulcēs,
izpilddokumentācijas
pārbaude). Veikta ar
projekta īstenošanu
saistītās citas
dokumentācijas
uzraudzība un kontrole
(garantijas, saistību
izpildes).
Pieņemti ekspluatācijā
skatu torņi AAA
„Ziemeļgauja” un DL
„Korneti – Peļļi”.
Īstenoti projekta
publicitātes pasākumi.
Veikta projekta
finansēšanas plāna
uzraudzība un izpildes

DL ”Aklais purvs”.
Veikta noslēgto
būvdarbu,
būvuzraudzības un
autoruzraudzības
līgumu uzraudzība un
būvdarbu uzraudzība
objektos (dalība
būvsapulcēs,
izpilddokumentācijas
pārbaude).
Veikta visa ar projekta
īstenošanu saistītās
dokumentācijas
uzraudzība un kontrole
(garantijas, saistību
izpildes).
Iesniegts VARAM
pusgada progresa
pārskats, kā arī cita
informācija.
Nodrošināti projekta
publicitātes pasākumi.
Veikta projekta
finansēšanas plāna
uzraudzība un izpildes
kontrole.
Izstrādāta iekšējās
kontroles sistēma.
Regulāri sniegta
informācija VARAM
par projekta progresu.
Dalība pārbaudēs
projekta īstenošanas

apmērā.
Veikta noslēgto
būvdarbu,
būvuzraudzības un
autoruzraudzības
līgumu uzraudzība un
būvdarbu uzraudzība
objektos (dalība
būvsapulcēs,
izpilddokumentācijas
pārbaude un darbu
pieņemšana).
Veikta cita ar
projekta īstenošanu
saistītās
dokumentācijas
uzraudzība un
kontrole. Veikta
objektu nodošana
ekspluatācijā.
Veikta informācijas
iesniegšana
VARAM. Veikta
priekšlikuma par
vienošanās grozīšanu
sagatvošana un
iesniegšana (budžeta
izmaiņas).
Nodrošināti projekta
publicitātes pasākumi
un publicitātes plāna
Nr.2 izstrāde.
Veikta projekta
finansēšanas plāna
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Īstenot
Kohēzijas
fonda
projekta
„Antropogēno slodzi
samazinošās
un
informatīvās
infrastruktūras
izveide Natura 2000
teritorijās” IV kārtu

31.12.

C.Apenītis

īstenošanā. Veikta
skatu torņu izbūves
Ziemeļvidzemē
objekta uzraudzība
(būvdarbi,
būvuzraudzība,
autoruzraudzība).
Veikta projekta
finansēšanas plāna
uzraudzība un izpildes
kontrole.

kontrole.

vietās.
Nodoti ekspluatācijā
skatu torņi
Ziemeļgaujā un DL
“Korneti – Peļļi”.
Pieņemti ceļu izbūves
darbi Ķemeru NP.

Noslēgta vienošanās ar
VARAM par projekta
IV kārtas īstenošanu.
Veikti būvdarbu,
projektēšanas,
autoruzraudzības,
būvuzraudzības
iepirkumi, pieņemti
lēmumi. Dalība
Iepirkumu uzraudzības
birojā iesniegto
sūdzību izskatīšanā.
Notikusi tikšanās ar
Pārvaldes reģionālo
administrāciju un
objektu atbildīgajām

Izstrādāta projekta
iekšējās kontroles
sistēma un iesniegta
VARAM.
Noslēgti būvdarbu,
projektēšanas,
būvuzraudzības un
autoruzraudzības
līgumi.
Veikts iepirkums par
stendu maketu izstrādi
un pieņemts lēmums.
Veikta projekta
tehniskās
dokumentācijas un
nekustamo īpašumu

Noslēgts līgums par
maketu izstrādi un
piegādi. Veikta
noslēgto būvdarbu,
būvuzraudzības un
autoruzraudzības
līgumu uzraudzība un
būvdarbu uzraudzība
objektos (dalība
būvsapulcēs,
izpilddokumentācijas
pārbaude un darbu
pieņemšanas
komisijā).
Veikta cita ar projekta
īstenošanu saistītās
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uzraudzība un
izpildes kontrole.
Izstrādāta cenu
aptaujas par
apauguma
noņemšana Ķemeru
NP dokumentācija,
organizēta
pakalpojuma līguma
slēgšana. Veikta
priekšlikuma par
vienošanās grozīšanu
sagatvošana un
iesniegšana
(finansējuma
pārdale). Dalība
pārbaudēs projekta
īstenošanas vietās.
Nodrošināta projekta
ieviešana plānotajā
apmērā.
Veikta noslēgto
būvdarbu,
būvuzraudzības un
autoruzraudzības
līgumu uzraudzība un
būvdarbu uzraudzība
objektos (dalība
būvsapulcēs,
izpilddokumentācijas
pārbaude un darbu
pieņemšana).
Veikta cita ar
projekta īstenošanu

personām par
sadarbību projekta
īstenošanā. Notikusi
projekta lietu
nomenklatūras izstrāde
un saskaņošana.
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dokumentu analīze,
identificētas nepilnības
un uzsākts darbs pie to
novēršanas.
Veikta noslēgto
būvdarbu,
būvuzraudzības un
autoruzraudzības
līgumu uzraudzība un
būvdarbu uzraudzība
objektos (dalība
būvsapulcēs,
izpilddokumentācijas
pārbaude). Veikta ar
projekta īstenošanu
saistītās citas
dokumentācijas
uzraudzība un kontrole
(garantijas, saistību
izpildes).
Sagatavots un iesniegts
VARAM priekšlikums
par vienošanās
grozīšanu.
Īstenoti projekta
publicitātes pasākumi.
Veikta projekta
finansēšanas plāna
uzraudzība un izpildes
kontrole.

dokumentācijas
uzraudzība un kontrole
(garantijas, saistību
izpildes).
Iesniegts VARAM
pusgada progresa
pārskats.
Noticis darbs pie
tehniskās
dokumentācijas un
objektu nekustamo
īpašumu nepilnību
novēršanas. Iztrādāts
publicitātes plāns.
Veikta projekta
publicitātes pasākumu
nodrošināšana. Veikta
projekta finansēšanas
plāna uzraudzība un
izpildes kontrole.
Pieņemti darbi Slīteres
NP un DP “Abavas
senleja”. Regulāri
sniegta informācija
VARAM par projekta
progresu.
Dalība pārbaudēs
projekta īstenošanas
vietās. Sagatavots un
iesniegts priekšlikums
par vienošanās
grozīšanu (finansējuma
pārdale) un noslēgta
vienošanās ar

saistītās
dokumentācijas
uzraudzība un
kontrole.
Veikta objektu
nodošana
ekspluatācijā.
Veikta informācijas
iesniegšana
VARAM. Veikta
cenu aptaujas
dokumentācijas
izstrāde,
organizēšana un
līguma slēgšana par
būvuzraudzību
veikšanu Pierīgas
objektā. Nodrošināti
projekta publicitātes
pasākumi.
Veikta projekta
finansēšanas plāna
uzraudzība un
izpildes kontrole.
Dalība pārbaudēs
projekta īstenošanas
vietās.

92.

Īstenot
Eiropas
Kopienas
vides
finanšu programmas
LIFE+
projektu
„Natura
2000
teritoriju nacionālās
aizsardzības
un
apsaimniekošanas
programma” (NATPROGRAMME)

31.12.

C.Apenītis

Turpināta biotopu
aizsardzības un
apsaimniekošanas
vadlīniju izstrāde visās
biotopu grupās.
Noorganizēts
vidusposma seminārs.
Noorganizēti 2
semināri iesaistot 4
biotopu darba grupas,
diskutēts par
bezmugurkaulnieku,
mežaino jūrmalas kāpu
aizsardzības un
apsaimniekošanas
aspektiem. Dalība
Eiropas Komisijas
Vides
ģenerāldirektorāta Life
nodaļas rīkotajā
plānošanas dokumentu
orientēto projektu
konsultāciju seminārā,
kurā iepazīstināts ar
Latvijas pozitīvo praksi
par plānošanas
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Sagatavoti un interneta
vietnē komentāru
sniegšanai ievietoti 3
piekrastes, 2 saldūdeņu,
8 zālāju, 4 meža, 8
purva biotopu
apsaimniekošanas
vadlīniju projekti
(http://natprogramme.d
aba.gov.lv/public/lat/pu
blikacijas_un_dokumen
ti/).
Izstrādātas metodes
piekrastes biotopu
apsaimniekošanai
(ņemot vērā jūras
ģeoloģisko procesu
dinamiku). Iesniegti
priekšlikumi putnu
sugu aizsardzībai
piekrastes biotopu
atjaunošanas
gadījumos. Veikta
zālāja atjaunošana DP
„Dvietes paliene” 1 ha
platībā. Katrai Natura

VARAM.
Veikta tehniskās
dokumentācijas
sadalīšana kārtās DL
“Užava” sakarā ar
apstrīdēto MK
rīkojumu un
būvatļauju.
Projekta interneta
vietnē ievietoti 1 zālāju
biotopa (ievada
nodaļa), 1 atseguma
biotopa, 3 piekrastes
biotopu, 4 meža
biotopu un 7 purva
biotopu
apsaimniekošanas
vadlīniju melnraksti.
Veikta biotopu
eksperimentālās
apsaimniekošanas
pēdējā fāze: nopļauti
zālāji un novākts siens
DP “Dvietes paliene”,
Gaujas NP, AAA
“Augšdaugava” 6,7 ha
platībā. Atjaunots
avoksnājs Gaujas NP
0,6 ha platībā. DP
“Pape” un DL
“Ziemupe” no
krokainās rozes audzēm
atbrīvoti kāpu biotopi
1,7 ha platībā.

Sagatavotas un
projekta interneta
vietnē ievietotas 52
ES nozīmes biotopu
aizsardzības un
apsaimniekošanas
vadlīnijas.
Līgumdarbu ietvaros
saņemtas 3 atskaites
ar ieteikumiem
atsevišķu biotopu
apsaimniekošanai.
Veikta purvu biotopu
vadlīniju zinātniskā
rediģēšana un
saņemta recenzija.
Noorganizēts zālāju
biotopu darba grupas
noslēguma seminārs,
diskutējot dabā par
dažādām biotopu
atjaunošanas
metodēm. Sagatavota
Natura 2000 teritoriju
biotopu atjaunošanas
prioritāro pasākumu

dokumentu sasaisti ar
dalībvalsts Nacionālo
rīcības programmu.
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2000 vietai sagatavoti
teritoriju raksturojošie
parametri un
kvalificējošās sugas un
biotopi. Noorganizēts
seminārs, nosakot
Pārvaldes valdījumā
esošo mežu
apsaimniekošanas
stratēģiskos mērķus.
Noorganizēti 3 darba
grupu semināri: par
izstrādāto kūdras lauku
nākotni; kāpu biotopu
vadlīniju apspriešanu
un ezeru
apsaimniekošanas
aspektiem. Veikta datu
kopu sagatavošana
dabas aizsardzības
plānu izstrādei Natura
2000 teritorijām.
Veikta zālāju
ainavekoloģiskā analīze
un zālāju
fragmentācijas
noteikšana Natura 2000
teritorijās. Sekmīgi
noritējusi EK projekta
uzraudzības vizīte un
saņemts pozitīvs
novērtējums NATPROGRAMME
projekta finanšu un

Noorganizēts purva
biotopu darba grupas
noslēguma seminārs
dabā, apmeklējot 3
eksperimentu vietas
purvu biotopos (Dikļu,
Unguru, Rakšu
tuvumā) un diskutēts
par biotopu
atjaunošanas metodēm
un sekmēm.
Veikta zālāju
ainavekoloģiskā analīze
un zālāju
fragmentācijas
noteikšana Natura 2000
teritorijās.
Saņemta Eiropas
Komisijas vēstule
sakarā ar vizīti, kur
dots pozitīvs vērtējums
par projekta ieviešanas
progresu un finanšu
uzskaites
dokumentiem.

neatliekamā
programma, nosakot
nepieciešamo līdzekļu
apjomu Kohēzijas
struktūrfondu
finansējuma piesaistei
Nacionālās attīstības
programmas līdz
2020.gadam
specifiskā atbalsta
mērķa –
5.4.1.ietvaros.

93.

Īstenot
Eiropas
Kopienas
vides
finanšu programmas
LIFE+
projektu
„Ķemeru nacionālā
parka hidroloģiskā
režīma atjaunošana”
(HYDROPLAN)

31.12.

A.Širovs

94.

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

31.08.

R.Auziņš

vidusposma atskaitei un
projekta ieviešanas
gaitai, kā arī saņemts
ES līdzfinansējums.
Pabeigta un nosūtīta
Noorganizētas projekta
projekta vidus termiņa ietekmes uz vidi
atskaite Eiropas
novērtējuma ziņojuma
Komisijai. Veikti
sagatavošanas
pasākumi projekta
sākotnējās apspriešanas
teritoriju hidroloģiskā sanāksmes vietējās
režīma atjaunošanas
pašvaldībās. Uzņemta
darbu tehnisko projektu EK un ārējā
Ietekmes uz vidi
monitoringa pārstāvju
novērtējuma ziņojuma vizīte.
sagatavošanai.
Sagatavota un iesniegta Sagatavots pieteikums
LVAF gada atskaite,
projekta termiņa
veikta budžeta
pagarinājumam līdz
plānošana. Turpināti
31.03.2016.
praktiskie
Veikta projekta
apsaimniekošanas darbi publikācijas veidošana
C.1, C.2., C.3
par meža biotopu
aktivitātēs. C.2
apsaimniekošanu
pabeigta grāvju
Latvijā. Noorganizēts
aizbēršana un kūdras
pieredzes apmaiņas un
dambju veidošana.
sabiedrības
Noorganizēts seminārs informēšanas brauciens
dabas aizsardzības
uz Somiju. Turpināti
speciālistiem par
praktiskie
veiktajiem
apsaimniekošanas darbi
apsaimniekošanas
C.1, C.2., C.3
darbiem. Informēta
aktivitātēs. Noslēgusies
sabiedrība par projekta purvaino mežu
aktivitātēm hidroloģijas
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Noticis darbs pie
projekta teritoriju
hidroloģiskā režīma
atjaunošanas darbu
tehnisko projektu
Ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojuma
sagatavošanas.

Turpināts darbs pie
projekta teritoriju
hidroloģiskā režīma
atjaunošanas darbu
tehnisko projektu
Ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojuma
sagatavošanas.

Pabeigtas biotopu
apsaimniekošanas
aktivitātes.
Noslēdzies darbs pie
Publikāciju grāmatas
izdošanas. Grāmata
nodota maketētājam un
drukai. Noticis projekta
seminārs par
aktualitātēm projektā.
Noorganizēta projekta
uzraudzības grupas
sanāksme.
Pabeigts darbs pie
interaktīvās
ekspozīcijas izstrādes.

Pabeigtas biotopu
apsaimniekošanas
aktivitātes.
Noorganizēta projekta
uzraudzības grupas
sanāksme.
Noticis darbs pie
projekta īsfilmu
sagatavošanas.

95.

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

31.12.

A.Širovs

informācija mājaslapā
internetā, pašvaldībās,
Vidzemes TV,
laikrakstā „Druva”,
sniegtas atbildes uz
iedzīvotāju uzdotiem
jautājumiem.
Sagatavots un iesniegts
pirmais tehniskais
ziņojums Eiropas
Komisijai.
Noorganizēta pirmā
uzraudzības grupas
sanāksme, projekta
atklāšanas seminārs,
pieredzes apmaiņas
brauciens uz Vāciju,
vairākas darba grupas
sanāksmes. Izveidota
projekta mājaslapa
internetā, izdots buklets
(1000 eks.) un
nopublicēts E-Ziņotājs
Nr.1. Ar uzraudzības
grupu saskaņota
komunikācijas
stratēģija. Uzsākts
darbs pie tehniskās
specifikāciju
sagatavošanas A.5
aktivitātes iepirkumam.
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atjaunošana Gulbju
salas purvā (C.2.).
Uzsākta interaktīvās
ekspozīcijas plānošana.

Sagatavots un
izsludināts īsfilmu
iepirkums. Turpināts
darbs pie ekosistēmu
pakalpojumu
kartēšanas iepirkuma
sagatavošanas un
monitoringa vadlīniju
izstrādes. Noorganizēta
talka Saulkrastu
pilotteritorijā (25.04.),
kā arī vairākas darba
grupu sanāksmes.
Sagatavots E-Ziņotājs
Nr.2.

Noorganizēts otrais
projekta seminārs
Saulkrastos. Noslēgts
līgums un uzsākts darbs
pie īsfilmu veidošanas.
Pabeigts darbs pie
projekta ietekmes
monitoringa vadlīniju
izstrādes un veikts
ieplānotais
monitorings.
Izsludināts iepirkums
ekosistēmu
pakalpojumu kartēšanai
un uzsākta biotopu
identificēšanas darbs
projekta pilotteritorijās.
Realizēta audita
iepirkuma procedūra.
Uzraudzīta projekta
partnera Saulkrastu
novada domes atbildībā
esošās rīcības
ieviešana. Uzturēta
projekta mājaslapa un
realizētas publiskās
aktivitātes. Sagatavota

Realizēts iepirkums
un uzsākts darbs pie
ekosistēmu
pakalpojumu
identificēšanas un
kartēšanas – veikti
1.etapa darbi un
pabeigti sugu un
biotopu izpētes darbi
pilotteritorijās. Veikts
1.projekta audits.
Realizētas
monitoringa
aktivitātes, t.sk.
iepirkti apmeklētāju
plūsmas skaitītāji.
Veikti sagatavošanās
darbi B1 un B2 rīcību
uzsākšanai (par rīcību
atbildīgie partneri
sagatavojuši un
izsludinājuši
iepirkumu).
Sagatavota un
iesniegta LVAF
ceturkšņa atskaite.
Sagatavota un

96.

Īstenot Norvēģijas
finanšu instrumenta
programmas
„Kapacitātes
stiprināšana
un
institucionālā
sadarbība
starp
Latvijas
un
Norvēģijas
valsts
institūcijām,
vietējām
un
reģionālām
iestādēm” projektu
„Latvijas
īpaši
aizsargājamo dabas
teritoriju integrēšana
teritoriju
plānojumos”

31.12.

C.Apenītis

Noslēgti līgumi par 11
ĪADT dabas
aizsardzības plānu
izstrādi: AAA
„Veclaicene”, DL
„Jaunanna”, DP
„Abavas senleja”, DL
„Druviņu tīrelis”, DL
„Pluču tīrelis”, DL
„Nagļu un Ansiņu
purvs”, DL
„Maņģenes meži”, DP
„Bernāti”, DL
„Ziemupe”, DL
„Zvārde” un DL„Ukru
gārša”. Lauzts līgums
ar koncepcijas
izstrādātājiem un
uzsākts darbs pie
jaunas tehniskās
specifikācijas. Veikti
grozījumi projekta
iesniegumā.
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Veikts darbs pie
projekta aktivitātēm:
tehniskās
specifikācijas
sagatavošanas un
jauna iepirkuma
izsludināšanas
aktivitātes
„Koncepcijas un
vadlīniju izstrāde” un
„ĪADT dabas
aizsardzības plānu
izstrāde un
uzraudzība” ietvaros.
Notikušas dabas
aizsardzības plānu
uzsākšanas
sanāksmes, izveidotas
dabas aizsardzības
plānu uzraudzības
grupas un notikušas
pirmās uzraudzības
grupas sanāksmes.
Īstenoti projekta
publicitātes pasākumi.
Notikušas tikšanās ar
vietējām pašvaldībām
un vietējiem
iedzīvotājiem,
iepazīstinot ar dabas

un iesniegta LVAF
ceturkšņa atskaite.

publicēta 1.īsfilma un
3. E-Ziņotājs.

Noslēgts līgums par
juridiski pamatotu
konceptuālu
risinājumu un
vadlīniju
izstrādi dabas
aizsardzības
plānošanas procesa
pilnveidošanai un
sasaistei ar pašvaldību
teritorijas attīstības
plānošanu un
pašvaldību
teritorijas attīstības
plānošanas speciālistu
un vides vai dabas
aizsardzības
speciālistu apmācību.
Noorganizētas dabas
aizsardzības plānu
izstrādes uzraudzības
grupu sanāksmes.
Noticis noslēdzošais
pieredzes apmaiņas
seminārs kopā ar
Norvēģijas
partneriem.

Turpināts darbs pie
dabas aizsardzības
plānu izstrādes
3.etapa, notikušas
plānu sabiedriskās
apspriešanas
vairākās teritorijās.
Izstrādāta
koncepcijas 2.
redakcija, kas
izdiskutēta
publicitātes
seminārā.

97.

Īstenot
LatvijasLietuvasBaltkrievijas
pārrobežu sadarbības
programmas Eiropas
kaimiņattiecību un
partnerības
instrumenta projektu
„Zaļie
maršruti
pierobežas
aizsargājamo
teritoriju
attīstības
veicināšanai
un
pieejamībai
cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām”

30.06.

A.Zeize

98.

Īstenot
Pārvaldes
partnerības saistības
Eiropas
Kopienas
vides
finanšu

31. 03.

C.Apenītis

aizsardzības plāna
izstrādes procesu un
plānotajām
aktivitātēm katrā
teritorijā.
Izsūtītas preses relīzes
medijiem, ievietota
informācija par
projektu vietējos
laikrakstos un
pašvaldību
mājaslapās.
Noslēgts līgums ar
Izstrādāts un izdots
auditorfirmu. Noslēgts buklets „Zaļie
līgums ar bukleta
maršruti” par cilvēkiem
maketētājiem un
ar īpašām vajadzībām
uzsākta bukleta
pieejamiem tūrisma
izstrāde. Sekretariātā
objektiem. Sagatavota
saskaņošanai iesniegts informācija par
izmaiņu pieprasījums. Pārvaldi un projektu
„easy to read” veidolā.
Noorganizētas 3 darba
sanāksmes ar
Baltkrievijas
partneriem, risināts
jautājums par dabas
tūrisma infrastruktūras
izbūvi Baltkrievijā
cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.
Dalība projekta
Projekts noslēdzies
noslēguma konferencē 31.03.
“Innovative indicators, Uzsākts darbs pie
methods, monitoring & atskaišu sagatavošanas.
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-

-

-

-

programmas LIFE+
projektā “Inovatīvas
pieejas
jūras
bioloģiskās
daudzveidības
monitoringam
un
Baltijas jūras dabas
vērtību aizsardzības
statusa novērtējums“
(MARMONI)

99.

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

01.07.
31.12.**

C.Apenītis

assessment of marine
biodiversity in the
Baltic Sea”, 27.-28.
01., Jūrmalā. Dalība
projekta pēdējā
partneru sanāksmē 29.30. 01., Jūrmalā.
Maketēti un nodrukāti
projekta materiāli:
brošūra „MARMONI
activities and results in
brief”, plakāts buklets „Roņi Baltijas
jūrā” un „MARMONI
The Diversity of the
Life in the Baltic Sea”.
Novadīta lekcija par
invazīvajiem
dzīvniekiem.
Notikusi tikšanās ar
Sagatavoti plakāti par
projekta vadošo
dabas vērtībām vecos,
partneri, izstrādāts
dobumainos kokos.
plakāta makets.
Iesniegta vidustermiņa
atskaite.
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Veikta projekta
īstenošanas laika
pagarināšana līdz
31.03.2016.
Apstiprināta projekta
vidustermiņa atskaite,
veikts maksājuma
pieprasījums
vadošajam partnerim.
Izsludināta cenu
aptauja par
demonstrācijas vietu
izgatavošanu, noticis
saskaņošanas process
par demonstrācijas

Sagatavotas un
uzstādītas 4
demonstrācijas vietas
– DL
“Vidusburtnieks”,
DL “Augstroze”, DL
“Lubāna mitrājs” un
DP “Ogres ieleja”.
Sagatavota un
iesniegta EK projekta
progresa atskaite.

100.

inovācija”
(EREMITA
MEADOWS)
Īstenot
Pārvaldes
partnerības saistības
Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības
programmas projektā
„Informācijas
un
komunikācijas
tehnoloģijas labākai
pierobežas reģionu
pieejamībai”

Īstenot
LVAF
projektus:
101.1. „Priekšizpētes
veikšana
Eiropas
Savienības nozīmes
aizsargājamo
biotopu kartēšanai

vietu izvietošanu ar
zemju īpašniekiem.
30.06.

C.Apenītis

31.12.

G.Strode

Veikta mobilās
aplikācijas izstrāde.
Turpināti rakstiskās
tulkošanas darbi un
tūrisma informācijas
ievietošanas darbi
mājaslapā internetā.
Veikti Pārvaldes
mājaslapas internetā
tūrisma sadaļas
tehniskie uzlabojumi,
lai kvalitatīvi darbotos
izstrādātā aplikācija.
Noorganizēts mediju
brauciens, kura ietvaros
medijiem prezentēti
projekta
rezultāti.Veikta
informatīvo stendu
satura sagatavošana un
koriģēšana (AAA
„Augšdaugava”, AAA
„Augšzeme” un Rāznas
NP).

Notikusi projekta
noslēguma konference
un 4.projekta
uzraudzības grupas
sanāksme. Projekts
noslēdzies 30.04.

Uzsākta metodikas un
kartēšanas anketu
izstrāde. Uzsākta
kartējamā slāņa
izveide, apzināti

Sagatavoti un
izsludināti iepirkumi
servera iegādei un
kartēšanas veikšanai
dabā. Notikusi

-

-

Izveidots kartējamais
slānis, nodots testēšanai
ekspertiem dabā.
Regulāri papildināts
slānis ar jauniem

Iegūti papildus dati
kartējamā slāņa
uzlabošanai, saņemti
kartēšanas rezultāti,
uzsākta saņemto datu

101.
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visas
mērogā”

Latvijas

101.2. „Aizsargājamo meža

nepieciešamie dati un
uzsāktas pārrunas ar
iestādēm, no kurām dati
iegūstami.
Noorganizēts pieredzes
apmaiņas brauciens uz
Lietuvu par biotopu
inventarizācijas darbu
organizēšanu un
plānošanu. Darbs pie
informatīvā semināra
organizēšanas.

31.12.

G.Strode

Pārskata periodā
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sākotnējā informatīvā
sanāksme VARAM
8.04., sanāksmes un
tikšanās ar valdības
sociālajiem partneriem
u.c., lai informētu par
biotopu kartēšanas
jautājumiem un rīcībām
pēc kartēšanas.
Sagatavota tehniskā
specifikācija, lai
izsludinātu iepirkumu
e-anketu izstrādei.
Veikta kartēšanas slāņa
sagatavošana, integrējot
dažādu iestāžu datus,
kā arī iegādājoties
ģeotelpiskos datus, kas
nav bijuši pieejami bez
maksas.

datiem. Iegādāts
serveris un atbilstošās
licences, sistēma
sagatavota darbam.
Noslēgts līgums par
elektronisko anketuģeodatubāžu izveidi.
Uzsākts darbs pie
anketu izstrādes.
Sagatavota kartēšanas
metodikas 1.darba
versija, kurā iekļauts
kvalitātes kontroles
metodikas apraksts.
Uzsākti lauka darbi
metodikas aprobēšanai
- 13 kvadrātos
(12,5x12,5 km) veikta
alu, atsegumu un karsta
kriteņu apsekošana,
3 kvadrātos
(12,5x12,5km) veikta
sauszemes biotopu
(meži, purvi, zālāji)
apsekošana.
Publicēta informācija
par biotopu kartēšanu
vietējos laikrakstos,
pašvaldību portālos, kā
arī Latvijas Radio 1 un
Latvijas Televīzijā
(“Novadu ziņas”,
“Panorāma”).
Pārskata periodā veikta Pārskata periodā

ievade dabas datu
pārvaldības sistēmā
“Ozolā”.
Uzsākta elektronisko
anketu-ģeodatubāžu
izveide un
pilnveidotas anketas.
Turpināts darbs pie
kartēšanas metodikas
pilnveides.

Pabeigta ES nozīmes

darbība nav veikta.

biotopu
un
bezmugurkaulnieku
sugu inventarizācija
medņa aizsardzībai
izveidotajos
mikroliegumos”

101.3. „Ģeoloģisko dabas
pieminekļu
izvērtēšanas
un
priekšlikumu
sagatavošanas
robežu
kļūdu
labošanai
noslēgums”

31.12.

G.Strode

101.4. „Līgatnes
takām – 40!”

31.12.

R.Auziņš

dabas

prioritāri apsekojamo
mikroliegumu saraksta
precizēšana,
konsultējoties ar
ornitoloģijas
speciālistiem.
Noslēdzies publiskā
iepirkuma konkurss
aizsargājamo meža
biotopu un
bezmugurkaulnieku
sugu inventarizācijai un
noslēgts līgums par
darbu veikšanu.
Veikta iepirkuma
procedūra, noslēgti
līgumi par darbu
veikšanu, izpildītāji
uzsākuši darbus.

Pārskata periodā
darbība nav veikta.

sagatavoti kameriālie
dati un materiāli
inventarizācijas lauku
darbu veikšanai.
Uzsākti īpaši
aizsargājamo meža
biotopu un īpaši
aizsargājamo
bezmugurkaulnieku
sugu inventarizācijas
lauku darbi.

Nosūtītas 11 vēstules
īpašniekiem par dabas
pieminekļa “Radžu
ūdensrijēji un
sausgultne” izveides
priekšlikumu.
Pieņemti starpatskaites
materiāli (28
dižakmeņu anketas un
foto).
Noorganizēts Līgatnes Savāktas, atlasītas un
Noorganizēts
dabas taku 40.jubilejas apstrādātas fotogrāfijas izglītojošs pasākums ar
gada atklāšanas
fotoizstādei un
orientēšanos Līgatnes
pasākums ar preses
stendiem.
dabas taku teritorijā ar
brīfingu un dažādām
Notikusi informācijas mērķi iepazīt Līgatnes
aktivitātēm
apstrāde un atlasīšana dabas taku apkārtni un
apmeklētājiem.
informācijas plāksnēm, vēsturi, kā arī uzzināt
Noslēgts līgums ar
dizaina izstrāde,
dažādus interesantus
LDM par fotogrāfiju
maketēšana.
faktus par dzīvniekiem
izstādes „Līgatnes
Noslēgti līgumi par
(110 dalībnieki).
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aizsargājamo meža
biotopu un īpaši
aizsargājamo
bezmugurkaulnieku
sugu inventarizācija
visos projekta
mikroliegumos.
Sagatavoti biotopu un
sugu atradņu telpiskie
dati ievadei dabas
datu pārvaldības
sistēmā “Ozolā”.
Saņemtas un
pārbaudītas gala
atskaites no
izpildītājiem par 54
dabas pieminekļu un
50 dižakmeņu izpētes
datiem.

Noorganizēts Līgatnes
dabas taku
40.jubilejas gada
noslēguma pasākums
ar izglītojošu
ekskursiju un svinīgu
sarīkojumu Līgatnes
dabas taku bijušajiem
darbiniekiem,
sadarbības

dabas takas – toreiz un orientēšanās pasākumu
tagad” izvietošanu
organizēšanu.
Latvijas Dabas muzeja
izstāžu zālē.

101.5. „Teorētiskās
un
praktiskās apmācības
Eiropas
nozīmes
aizsargājamo
biotopu kartēšanā un
bioloģiskās
daudzveidības
monitoringa
veikšanā sugu un
biotopu aizsardzības
jomas ekspertiem”

31.12.

G.Strode

Realizēta iepirkuma
procedūra un noslēgts
iepirkuma līgums par
semināru cikla
organizēšanas
pakalpojumiem un
īstenots 1.etapa darba
uzdevums (veiktas 2
dienu teorētiskās
apmācības
bezmugurkaulnieku
ekspertiem). Apkopoti
71

Noorganizētas 4
teorētisko mācību
dienas ar kopējo
dalībnieku skaitu 283.
Noorganizētas 3
praktisko mācību
dienas
bezmugurkaulnieku
monitoringa
jautājumos, kurās
piedalījās 26 dalībnieki
fona monitoringa

Noorganizēta un LDM
atklāta izstāde
“Līgatnes dabas takas
toreiz un tagad”.
Pabeigta informācijas
plāksnīšu par
dzīvniekiem
maketēšana.
Izstrādāts norāžu zīmju
dizains.

institūcijām un
partneriem (100
dalībnieki).
Noorganizēts
izglītojošs pasākums
ar orientēšanos un
dažādām aktivitātēm
Līgatnes dabas taku
teritorijā Līgatnes
dabas taku
apmeklētājiem (apm.
550 dalībnieki).
Izgatavotas un
uzstādītas dzīvnieku
sugu informācijas
plāksnītes (22 gab.)
un norāžu zīmes
Līgatnes dabas taku
teritorijā (221 gab.),
kā arī panorāmas
karte Līgatnes dabas
taku skatu tornī.
Noorganizētas 6
Sagatavota projekta
praktiskās biotopu
noslēguma atskaite un
mācību dienas par
iesniegta LVAF.
meža, saldūdeņu, jūras Sagatavoti un
piekrastes un purvu
izsniegti sertifikāti
biotopiem ar kopējo
praktisko apmācību
dalībnieku skaitu 166. dalībniekiem.

biotopu mācību
potenciālo dalībnieku
iesūtīto pieteikšanās
anketu dati un uzsākta
mācību grupu
komplektēšana un
mācību satura izstrāde.

101.6. „Vides aizsardzības
institūciju un dabas
aizsardzības prasību
kontrolē
iesaistīto
darbinieku
kvalifikācijas
celšana”

31.12.

G.Strode

101.7. „Dabas aizsardzības
pārvaldes kapacitātes
palielināšana

31.12.

C.Apenītis

Pārskata periodā
darbība nav veikta.

Nodrošināta Kohēzija
fonda finansējuma
apgūšana trīs projekta
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metožu apguvē un 24
dalībnieki Natura 2000
monitoringa metožu
apguvē. Noorganizētas
6 praktisko mācību
dienas (3 meža biotopu,
1 saldūdeņu biotopu un
2 purvu biotopu) ar
kopējo dalībnieku
skaitu 243.
Noorganizēti 3
semināri – „Atbalsta
maksājumi un
kompensācijas par
bioloģiskās
daudzveidības
saglabāšanu lauku
vidē”, „Bioloģiskās
daudzveidības
saglabāšana in vitro in
vivo kultūrās un
aktualitātes dabas
aizsardzības jomā” un
„Diskusija par
sertificētu ekspertu
atzinumu saturu un to
izvērtējums”.

Noorganizēts seminārs
par CITES PVD un
robežinspekcijas
darbiniekiem.
Saplānots turpmāko
semināru cikls muitas
darbiniekiem.

Noorganizēti 5
mācību semināri VID
muitas darbiniekiem
Rīgā, Daugavpilī un
Rēzeknē.
Noorganizēts
seminārs valsts un
pašvaldības policijas
darbiniekiem, tiesu
sistēmas darbiniekiem
un Pārvaldes
darbiniekiem par
pārkāpumiem pret
vidi. Noorganizēts
starptautisks seminārs
par NATURA 2000
un citu ES normatīvo
aktu ieviešanu Latvijā
un Beļģija, kā arī
uzņemta Beļģijas
delegācija.
Nodrošināta Kohēzijas Nodrošināta Kohēzijas Nodrošināta
fonda finansējuma
fonda finansējuma
Kohēzijas fonda
apgūšana trīs projekta apgūšana trīs projekta finansējuma apgūšana

Kohēzijas
finansējuma
apgūšanai”

fonda

kārtās.

102.

Īstenot
Valsts
koordinācijas centra
(Nacional
Focal
Point) pienākumus
Konvencijas
par
starptautiskas
nozīmes mitrājiem,
īpaši kā ūdensputnu
dzīves
vidi
(Ramsāres
konvencija)
ieviešanai.
Sadarboties
ar
Ramsāres
konvencijas biroju
Eiropas
un
NorBalWet
programmu ietvaros

31.12.

J.Jātnieks

103.

Piedalīties
jūras

31.12.

G.Gabrāne

Baltijas
vides

kārtās.

14. Īstenot starptautisko sadarbību
Izskatīts
NorBalWet Dalība
Ramsāres
sagatavotais izdevums konvencijas dalībvalstu
„Peatlands and climate kongresā
(COP12),
in a Ramsar context: a Urugvajā.
Notikusi informācijas
Nordic‐Baltic
perspective”,
sniegti apmaiņa ar kovencijas
komentāri
un Eiropas nodaļu un
informatīvais atbalsts NorBalWet reģionālo
pabeidzot
izdevējiem
– iniciatīvu,
izdevumu „Peatlands
Greifsvaldes
and climate in a
universitātei.
NorBalWet izdevums Ramsar context: a
tiks
prezentēts Nordic‐Baltic
Ramsāres konvencijas perspective”,
kuru
COP12 laikā šī gada NorBalWet
pārstāvji
jūnijā Urugvajā.
prezentējuši Ramsāres
Ramsāres konvencijas konvencijas dalībvalstu
Mitrāju dienas ietvaros kongresa
laikā.
notikuši vairāk kā 10 Precizēti
dati
par
pasākumi visā Latvijā. Ramsāres konvencijas
Dalība
Madonas teritorijām Latvijā.
novada NVO Mitrāju
dienas vides izglītības
akcijā Lubāna mitrājā,
par
ko
iesniegta
atskaite
Ramsāres
konvencijas
Eiropas
birojam.
Dalība HELCOM MPA Dalība HELCOM MPA
Task Group darbā par Task Group darbā par
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kārtās.

trīs projekta kārtās.

Notikusi
telefonkonference
(25.09.)
RAMSAR
konvencijas reģionālās
iniciatīvas NorBalWet
ietvaros.
Pozitīvi
novērtēts NorBalWet
devums
RAMSAR
COP 12, kā arī
dalībvalstu paveiktais,
it īpaši informācija par
purvu biotopu stāvokli
reģionā, kas paver ceļu
nākamo
projektu
atbalstam no Ziemeļu
Ministru
padomes.
Apspriesta NorBalWet
mājas lapas uzturēšana,
pārstāvība CEPA un
STRP
un
citi
sadarbības jautājumi.
NorBalWet vienojušies,
ka Zviedrija pārņem
reģiona
vadību
2016.gada janvārī.

Izskatīts
Wetlands
Link
International
(UK)
piedāvājums,
starptautiska akcija,
lai
piesaistītu
sabiedrības uzmanību
mazā
gulbja
migrācijas izpētei ar
paraplāniem.
Sadarbībā ar Lubāna
mitrāja informācijas
centru
notikusi
staraptautiska mazā
gulbja
migrācijai
veltīta vides izglītības
pasākuma plānošana
un saskaņošana, kas
notiks
2016.gada
oktobrī
(piedalīsies
paraplānisti
no
Anglijas, Zviedrijas
un Madonas novada
jaunie ornitologi –
paraplānisti).

Pabeigta
datu

HELCOM Dalība
ad
bāzes HELCOM

hoc
roņu

aizsardzības
komisijas
(HELCOM)
starpsesiju
darba
grupas
darbā
Konvencijas
par
Baltijas jūras reģiona
jūras
vides
aizsardzību
(Helsinku
konvencija)
ieviešanai
104.

105.

Piedalīties UNESCO
programmas
„Cilvēks
un
biosfēra” reģionālā
tīkla
EuroMAB
(Man
and
the
Biosphere
Programme (MAB))
darbā
Piedalīties Eiropas
Vides
aģentūras
(EEA) un Eiropas
vides informācijas
un novērojumu tīkla
(EIONET) darbā

HELCOM datubāzes
pilnveidi
(notikušas
skype konferences un
viedokļu
apmaiņas
7.01., 28.02., 11.03.).

31.12.

31.12.

R.Auziņš

HELCOM datubāzes
pilnveidi.
Sniegti komentāri par
HELCOM
aizsargājamo
jūras
teritoriju datu bāzē
iekļaujamo informāciju.
Uzsākta
HELCOM
datu
bāzes
aktualizēšana, iesniegti
jaunākie shp faili par 7
Latvijas
jūras
teritorijām.
Sniegta
atbilde Dalība
UNESCO
UNESCO
par EuroMAB konferencē
“Preliminary
Draft Igaunijā.
MAB Strategy”, kā arī
notikusi sarakste ar
UNESCO
nacionālo
biroju par dažādiem
jautājumiem.

struktūrvienību Dalība
Eiropas
vadītāji
Komisijas darba grupā
par
Natura
2000,
Art12&17 Ziņošanu un
“Derogation”
(izņēmumu) pārskatu.
Dalība 7th Meeting of
the Steering Committee
of the Boreal Natura
2000 Biogeographical
Process
27.03.,
VARAM.
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aktualizēšana. Dalība
skype MPA darba
grupas
konferencē
(28.09.).
Darbs
pie
jūras
teritoriju
tīkla
izvērtēšanas kritērijiem.

Noorganizēts
NVO
forums
Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervātā.

ekspertu
grupas
9.sanāksmē.
Aizpildīta HELCOM
anketa
par
cūkdelfīniem Latvijā.

Pārstāvēts
Ziemeļvidzemes
biosfēras
rezervāts
UNESCO
programmas „Cilvēks
un biosfēra” ietvaros
organizētā apmācību
seminārā
Džedžu
(Jeju) Dienvidkorejā.
Pārskata
periodā Pārskata
periodā Dalība
“Eionet
darbība nav veikta – darbība nav veikta – Biodiversity
aktivitātes
nav aktivitātes
nav Ecosystems,
notikušas.
notikušas.
Indicators
and
Assessments
NRC
worshop” sakāksmē
(19.-20.11.).
Dalība
Eiropas
Komisijas
darba
grupā
“Habitats
Committee
and
Expert Group on

Izskatīts
EEA
sagatavotais ziņojums
„State of nature in the
EU – Results from the
reporting under the
Nature
Directives”
2.nodaļas (Chapter 2 Article 12 of the Birds
Directive) projekts.

106.

Piedalīties Eiropas
Savienības
dalībvalstu
iniciatīvas „Eiropas
Zaļā Josta” darbā

31.12.

D.Sāmīte

107.

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

31.12.

R.Auziņš

Birds and Habitats
Directives meeting”
(22.10.).
Izskatīti
EK
priekšlikumi
Ziņojumu
vadlīniju
pilnveidei un citu
valstu
priekšlikumi
uzlabojumiem.
Aizpildītas 2 aptaujas
anketas
par
monitoringa sistēmu
un
ziņošanas
parametru
aprēķināšanas
metodēm un nosūtītas
EK.
Pārskata
periodā Pārskata
periodā Pārskata
periodā Pārskata periodā
darbība nav veikta – darbība nav veikta – darbība nav veikta – darbība nav veikta –
aktivitātes
nav aktivitātes
nav aktivitātes
nav aktivitātes nav
notikušas.
notikušas.
notikušas.
notikušas
Dalība
EUROPARC
Nordic-Baltic sekcijas
biedru
sanāksmē
Lietuvā.
Notikusi
regulāra
saziņa
ar
valdes locekļiem.
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Dalība
EUROPARC Notikusi tikšanās ar
TransParkNet
EUROPARC biedriem
konferencē
un no Lietuvas.
sertifikācijas sistēmas
izvērtēšanā. Notikusi
saziņa
ar
valdes
locekļiem.

Pārstāvēta Pārvalde
EUROPARC
Federācijas
2015.gada
konferencē,
ģenerālajā asamblejā
un EUROPARC
federācijas Ziemeļu
un Baltijas valstu

nodaļas sanāksmē.
108.

109.

110.

111.

Pārstāvēt
Pārvaldi
Eiropas
aizsargājamo dabas
teritoriju Ilgtspējīga
tūrisma
hartas
partneru sadarbības
tīklā
Piedalīties Latvijas–
Baltkrievijas
komisijas
par
pārrobežu
aizsargājamo dabas
teritoriju
aizsardzības
un
ilgtspējīgas
izmantošanas
jautājumu
koordinēšanu darbā
Īstenot
Pārvaldes
sadarbības līgumu ar
Valonijas
reģionu
(Beļģija)

31.12.

31.12.

G.Gabrāne

Īstenot
Pārvaldes
sadarbības līgumu ar
Parks & Wildlife
Finland (Somija)

31.12.

R.Auziņš

31.12.

Pārskata
periodā
darbība nav veikta –
aktivitātes
nav
notikušas.

Pārskata
periodā
darbība nav veikta –
aktivitātes
nav
notikušas.

Pārskata
periodā
darbība nav veikta –
aktivitātes
nav
notikušas

Pārskata
periodā
darbība nav veikta –
aktivitātes
nav
notikušas

struktūrvienību Pārskata
periodā
vadītāji
darbība nav veikta –
aktivitātes
nav
notikušas.

Dalība
Latvijas–
Baltkrievijas
starpministriju
darba
grupas
sanāksmē
Minskā par sadarbību
starpvalstu
aizsargājamo
dabas
teritoriju jautājumos.

Pārskata
periodā
darbība nav veikta –
aktivitātes
nav
notikušas.

Pārskata
periodā
darbība nav veikta –
aktivitātes
nav
notikušas.

Pārskata
periodā
darbība nav veikta –
aktivitātes
nav
notikušas.

Notikusi
sadarbības
vizīte
16.09.-17.09.
Valonijā, kur panākta
vienošanās
par
Valonijas
pārstāvju
uzņemšanu
Latvijā
16.11.-20.11.
Latvijas
delegācija
piedalījusies
kontrolētās
dedzināšanas pasākumā
Somijā.
Noticis darbs pie abu
pušu
vadības

Notikusi
Valonijas
pārstāvju
vizīte
Latvijā no 16.-20.11.,
apmeklējot
Gaujas
NP, Slīteres NP un
Ķemeru NP.

A.Širovs

Notikusi
sadarbības
vizītes plānošana ar
Valonijas
reģiona
pārstāvjiem.

Veikta
2015.gada Notikusi
regulāra
aktivitāšu
plāna saziņa par plānotajām
precizēšana.
aktivitātēm
un
neformāla tikšanās ar
Parks
&
Wildlife
Finland pārstāvjiem.
Latvijas
delegācija
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Notikusi
Latvijas
puses vadības grupas
vizīte Somijā, kur
pārrunāti 2015.gada
sadarbības rezultāti un
2016.gada plāns, kas
vēlāk papildināts pēc

apmeklējusi Somiju un
apmainījusies
ar
pieredzi par biotopu
atjaunošanas
un
apsaimniekošanas
pasākumu īstenošanu.

112.

113.

Īstenot
Pārvaldes
sadarbības līgumu ar
Environmental
Board (Igaunija)

Notikusi
neformāla
tikšanās
ar
Environmental Board
pārstāvi.
Uzsākts
gatavot kopīgu projekta
pieteikumu pārrobežu
sadarbībai.
15. Veikt citus pasākumus dabas aizsardzības politikas īstenošanai un iestādes darbības uzlabošanai
Pārvaldes
01.07.
G.Gabrāne
Nodrošināts
darbs Nodrošināts
darbs
kompetences
Latvijas prezidentūras Latvijas prezidentūras
ietvaros nodrošināt
Eiropas
Savienības ES Padomes darbā
Latvijas
Padomes darbā saskaņā saskaņā ar VARAM
prezidentūras
ar VARAM plānoto plānoto
darbu
un
Eiropas Savienības
darbu un pasākumu pasākumu grafiku:
Padomē darbu
grafiku.
Darbs Migrējošo sugu
konvencijas
sekretariāta
Grīšļu
ķauķa
aizsardzības
pasākumu saprašanās
memoranda
3.
parakstītāju sanāksmē
31.12.

R.Auziņš

Notikusi tikšanās ar
Environmental Board
par sadarbību starp
biosfēras rezervātiem.

sanāksmes
sagatavošanas, Somijas
puses
pārstāvju
gaidāmās
vizītes
Latvijā un Latvijas
puses dalības seminārā
Somijā. Noticis darbs
pie 2014.gada rezultātu
apkopošanas
un
2016.gada sadarbības
plānošanas.
Regulāri
kontakti ar Somijas
puses koordinatoru.
Realizēta
Environmental Board
kopā ar citu institūciju
pārstāvjiem
vizīte
Latvijā.
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abu pušu sarunām.
Pieredzes apmaiņas
vizītē Latvijā uzņemts
sadarbības
līguma
Somijas
puses
koordinators.

Plānota
biosfēras
rezervātu
koordinatoru
un
atbildīgo
personu
tikšanās
2016.gada
1.ceturksnī.

-

114.

Sniegt viedokli un
priekšlikumus
normatīvo aktu un
politikas plānošanas
dokumentu
projektiem

31.12.

I.Timze

Sniegti 23 viedokļi un
priekšlikumi
normatīvajiem aktiem
un to projektiem, t.sk.
Ķemeru
NP,
DL
„Eglone”
un
DL
„Lubāna
mitrājs”
individuālo
aizsardzības
un
78

18.05.
–
21.05.,
Lietuva;
Eiropas
Padomes darba grupā
par CITES jautājumiem
28.05., Brisele; 12.
Mitrāju
konvencijas
pušu
konferencē
(Ramsāres konvencija
Ramsar
COP-12)
29.05.-09.06.,
Urugvaja.
Novadītas ekskursijas
Ķemeru NP:
profesionālās izglītības
jomas
pārstāvjiem
13.05.; Eiropas Vides
biroja
pārstāvjiem
24.05.; Eiropas augu
aizsardzības dienestu
pārstāvjiem 27.05.
Darbs
Dabas
koncertzāles darbnīcās
Nacionālajā
Botāniskajā
dārzā
27.05.
Sniegti 28 viedokļi un
priekšlikumi
normatīvajiem aktiem
un to projektiem, t.sk.
DL
„Eglone”
individuālo
aizsardzības
un
izmantošanas
noteikumu projektam;

Sniegti 32 viedokļi un
priekšlikumi
normatīvajiem aktiem
un to projektiem, t.sk.
Ķemeru NP un DL
„Eglone” individuālo
aizsardzības
un
izmantošanas
noteikumu projektiem;

Sniegti 34 viedokļi un
priekšlikumi
normatīvajiem aktiem
un to projektiem, t.sk.
Ķemeru NP, DL
„Eglone” un DL
“Vidzemes akmeņainā
jūrmala”
individuālajiem

izmantošanas
noteikumu projektiem;
Slīteres
NP
konsultatīvās padomes
nolikuma
projektam;
grozījumiem Sugu un
biotopu
aizsardzības
likumā;
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;
grozījumiem
noteikumos
par
rūpniecisko
zveju
teritoriālajos ūdeņos un
79

Slīteres
NP
konsultatīvās padomes
nolikuma
projektam;
grozījumiem
Administratīvo
pārkāpumu
kodeksā;
Meža un saistīto nozaru
attīstības
pamatnostādnēm
2014.–2020.gadam;
noteikumu projektam
„Meža inventarizācijas
un Meža valsts reģistra
informācijas
aprites
noteikumi”;
grozījumiem
noteikumos par vides
aizsardzības
vajadzībām
nepieciešamajiem
nekustamajiem
īpašumiem
un
atsevišķām
ar
nekustamā
īpašuma
nodokli neapliekamām
īpaši
aizsargājamām
dabas
teritorijām;
grozījumiem
noteikumos „Peldvietas
izveidošanas
un
uzturēšanas kārtība”;
noteikumu projektiem
„Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens

Meža un saistīto nozaru
attīstības
pamatnostādnēm
2014.–2020.gadam,
noteikumu projektiem
„Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi” un
„Licencētās
makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens
medību
kārtība”;
grozījumiem
MK
10.03.2015.
noteikumos
Nr.126
“Tiešo
maksājumu
piešķiršanas
kārtība
lauksaimniekiem”;
noteikumu projektam
„Darbības programmas
"Izaugsme
un
nodarbinātība"
5.1.2.specifiskā atbalsta
mērķa
„Samazināt
plūdu riskus lauku
teritorijās” pasākuma
„Hidrotehnisko būvju
un
potomālo
upju
posmu atjaunošana un
pārbūve
lauku
teritorijās” īstenošanas
noteikumi”
Sagatavots noteikumu
projekts "Kārtība, kādā

aizsardzības
un
izmantošanas
noteikumiem;
grozījumiem
Aizsargjoslu likumā
par
baltalkšņu
mežaudžu
ciršanas
nosacījumiem
ūdensobjektu
aizsargjoslā;
grozījumiem Medību
likumā saistībā ar
nozaru administratīvo
pārkāpumu
kodifikāciju – noteikt,
ka
Pārvalde
ir
kompetentā
iestāde
attiecībā
uz
nemedījamiem
savvaļas dzīvniekiem;
noteikumu projektiem
„Makšķerēšanas,
vēžošanas
un
zemūdens
medību
noteikumi”
un
„Licencētās
makšķerēšanas,
vēžošanas
un
zemūdens
medību
kārtība”.
Sagatavots noteikumu
projekts
“Slīteres
nacionālā
parka
individuālie

ekonomiskās
zonas
ūdeņos;
noteikumu
projektam par valsts
atbalsta
piešķiršanu
meža nozares attīstībai
2015.gadā; noteikumu
projektam par valsts un
Eiropas
Savienības
atbalsta
piešķiršanu
pasākuma „Ieguldījumi
mežu attīstībā un mežu
dzīvotspējas
pilnveidošanā”
īstenošanai; noteikumu
projektam par valsts un
Eiropas
Savienības
atbalsta
piešķiršanu
vides, klimata un lauku
ainavas
uzlabošanai
2014.-2020.gada
plānošanas periodā.
Aktīva
līdzdalība
noteikumu
projekta
"Darbības programmas
"Izaugsme
un
nodarbinātība" 5.4.2.
specifiskā
atbalsta
mērķa
„Nodrošināt
vides monitoringa un
kontroles
sistēmas
attīstību un savlaicīgu
vides risku novēršanu,
kā
arī
sabiedrības
līdzdalību
vides
80

medību noteikumi” un
„Licencētās
makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens
medību kārtība”; Valsts
ilgtermiņa
tematiskajam
plānojumam
Baltijas
jūras piekrastei.
Izteikti
priekšlikumi
grozījumiem
Aizsargjoslu likumā par
baltalkšņu mežaudžu
ciršanas nosacījumiem
ūdensobjektu
aizsargjoslā, kā arī
grozījumiem Sugu un
biotopu
aizsardzības
likumā par zaudējumu
noteikšanu par īpaši
aizsargājamo sugu un
nemedījamo dzīvnieku
nodarītajiem
postījumiem un šo
zaudējumu noteikšanas
kārtībā.
Izteikts
ierosinājums
grozīt MK 13.06.2006.
noteikumus
Nr.475
„Virszemes
ūdensobjektu un ostu
akvatoriju tīrīšanas un
padziļināšanas kārtība”,
kā
arī
izteikts

zemes īpašniekiem un
lietotājiem nosakāmi to
zaudējumu apmēri, kas
saistīti
ar
īpaši
aizsargājamo
nemedījamo sugu un
migrējošo
sugu
dzīvnieku nodarītajiem
būtiskiem postījumiem
un
minimālās
aizsardzības prasības
postījumu novēršanai".
Izteikts
ierosinājums
iekļaut
3
jaunus
biotopus
MK
21.02.2006.
noteikumos
Nr.153
“Noteikumi par Latvijā
sastopamo
Eiropas
Savienības
prioritāro
sugu
un
biotopu
sarakstu”.
Dalība normatīvo aktu
projektu 1 izstrādes
darba grupas sanāksmē
un 2 saskaņošanas
starpministriju
(starpinstitūciju)
sanāksmēs.
Veikts izvērtējums par
dabas
vides
aizsardzības efektivitāti
un būtiska kaitējuma
noteikšanu, izvērtējot

aizsardzības
un
izmantošanas
noteikumi”
un
precizētā
redakcija
noteikumu projektam
“Kārtība, kādā zemes
īpašniekiem
un
lietotājiem nosakāmi
to zaudējumu apmēri,
kas saistīti ar īpaši
aizsargājamo
nemedījamo sugu un
migrējošo
sugu
dzīvnieku
nodarītajiem
būtiskiem
postījumiem
un
minimālās
aizsardzības prasības
postījumu
novēršanai”.
Aktīva
līdzdalība
noteikumu projekta
“Darbības
programmas
“Izaugsme
un
nodarbinātība” 5.4.2.
specifiskā
atbalsta
mērķa
“Nodrošināt
vides monitoringa un
kontroles
sistēmas
attīstību un savlaicīgu
vides risku novēršanu,
kā arī sabiedrības

pārvaldībā”
5.4.2.1.
pasākuma „Bioloģiskās
daudzveidības
saglabāšanas
un
ekosistēmu
aizsardzības
priekšnoteikumi”
īstenošanas noteikumi"
izstrādē, pamatojumu
sagatavošanā, Latvijas
Pašvaldību savienības
un citu iesaistīto pušu
informēšanā.
Dalība 6 normatīvo
aktu projektu izstrādes
darba grupu sanāksmēs,
kā arī Meža un saistīto
nozaru
attīstības
pamatnostādņu 2014.–
2020.gadam
sabiedriskajā
apspriešanā.
Izvērtēts vīngliemežu
ieguves
savvaļā
tiesiskais regulējums un
sniegts
viedoklis
VARAM.
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ierosinājums
un
sagatavoti
finanšu
aprēķini
MK
rīkojumam "Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no
valsts
budžeta
programmas "Līdzekļi
neparedzētiem
gadījumiem" nodegušās
Līgatnes dabas taku
saimniecības ēkas dzīvnieku
barības
virtuves atjaunošanai.
Aktīva
līdzdalība
noteikumu
projekta
"Darbības programmas
"Izaugsme
un
nodarbinātība" 5.4.2.
specifiskā
atbalsta
mērķa
„Nodrošināt
vides monitoringa un
kontroles
sistēmas
attīstību un savlaicīgu
vides risku novēršanu,
kā
arī
sabiedrības
līdzdalību
vides
pārvaldībā”
5.4.2.1.
pasākuma „Bioloģiskās
daudzveidības
saglabāšanas
un
ekosistēmu
aizsardzības
priekšnoteikumi”
īstenošanas noteikumi"

normatīvo regulējumu
un tā piemērošanu un
sniegts
viedoklis
VARAM.
Izvērtēta
iespēja atteikties no
zemes
ierīcības
projekta saskaņošanas,
izdarot grozījumus MK
12.04.2011.
noteikumos
Nr.288
“Zemes
ierīcības
projekta
izstrādes
noteikumi".

līdzdalību
vides
pārvaldībā” 5.4.2.1.
pasākuma
„Bioloģiskās
daudzveidības
saglabāšanas
un
ekosistēmu
aizsardzības
priekšnoteikumi”
īstenošanas
noteikumi”
pamatojumu
sagatavošanā
un
sniegšanā ministrijām
un
sociālajiem
partneriem.
Sniegti priekšlikumi
grozījumiem Sugu un
biotopu aizsardzības
likumā un likumā
„Par
īpaši
aizsargājamām dabas
teritorijām”
un
ierosināts
nozaru
administratīvo
pārkāpumu
kodifikācijas ietvaros
vienlaikus
nodalīt
funkcijas starp VVD
un Pārvaldi – šajos
likumos
noteikt
atbildību par nodarīto
kaitējumu ĪADT, t.sk.
dabas pieminekļiem,

115.

Piedalīties padomju,
komisiju un darba
grupu darbā

31.12.

struktūrvienību Dalība
Meža
vadītāji
konsultatīvā padomes,
Latvijas iekšējo un
jūras piekrastes ūdeņu
resursu
ilgtspējīgas
izmantošanas
un
pārvaldības
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izstrādē, pamatojumu
sagatavošanā, Latvijas
Pašvaldību savienības
un citu iesaistīto pušu
informēšanā.
Dalība 8 normatīvo
aktu un plānošanas
dokumentu
projektu
izstrādes darba grupu
sanāksmēs,
kā
arī
Saeimas
Tautsaimniecības,
agrārās,
vides
un
reģionālās
politikas
komisijas Vides un
klimata
politikas
apakškomisijas
sēdē
par
grozījumiem
Aizsargjoslu likumā.
Izvērtēta
nacionāla
līmeņa
aizlieguma
noteikšanas
nepieciešamība pirmsCITES
ziloņkaula
reeksportam
no
Latvijas un sniegts
viedoklis VARAM.
Dalība Meža attīstības
fonda
konsultatīvās
padomes,
Latvijas
iekšējo
un
jūras
piekrastes
ūdeņu
resursu
ilgtspējīgas
izmantošanas
un

sugām un biotopiem
un kā atbildīgo iestādi
par
šo
likumu
ievērošanu
noteikt
Pārvaldi, un attiecīgi
Pārvaldes kompetencē
nodot
kaitējuma
novērtēšanu
ĪADT,
t.sk.
dabas
pieminekļiem, sugām
un biotopiem, izdarot
attiecīgus grozījumus
Vides
aizsardzības
likumā
un
tam
pakārtotajos
MK
noteikumos.
Dalība normatīvo aktu
projektu 1 izstrādes
darba
grupas
sanāksmē
un
2
saskaņošanas
starpministriju
(starpinstitūciju)
sanāksmēs.

Dalība Meža attīstības
fonda
konsultatīvās
padomes un Siguldas
tūrisma konsultatīvās
padomes darbā.
Dalība Upju baseinu
apgabala konsultatīvās

Dalība
Meža
konsultatīvās
padomes,
Meža
attīstības
fonda
konsultatīvā padomes,
Latvijas iekšējo un
jūras piekrastes ūdeņu

116.

Izvērtēt
Pārvaldes
kontroles
funkciju
apjomu,
noteikt
prioritātes
un

31.12.

I.Timze

konsultatīvā padomes,
Vides
monitoringa
padomes,
Piekrastes
sadarbības
un
koordinācijas grupas,
Siguldas
tūrisma
konsultatīvā padomes
un Eiropas Komisijas
vides
finanšu
programmas
LIFE+
projekta
PUTNI
ĀDAŽOS
„Īpaši
aizsargājamu
putnu
sugu
aizsardzības
statusa
uzlabošana
Natura 2000 teritorijā
„Ādaži”” konsultatīvās
padomes darbā.

pārvaldības
konsultatīvās padomes,
Piekrastes sadarbības
un koordinācijas grupas
darbā.

Sagatavots
apkopojums
par
Pārvaldes
kontroles
funkciju
un
tās

Noorganizētas
sanāksmes
problēmjautājumu
identificēšanai
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padomes kopsapulcē.
Dalība
UNESCO
Latvija darba grupā par
Mantojuma teritoriju
izvērtējumu.

2 Noorganizētas
sanāksmes
problēmjautājumu
un identificēšanai

resursu
ilgtspējīgas
izmantošanas
un
pārvaldības
konsultatīvās
padomes, Dzīvnieku
aizsardzības
un
labturības
konsultatīvās
padomes,
Eiropas
Komisijas
vides
finanšu programmas
LIFE+
projekta
PUTNI
ĀDAŽOS
„Īpaši aizsargājamu
putnu
sugu
aizsardzības statusa
uzlabošana
Natura
2000
teritorijā
„Ādaži”” konsultatīvā
padomes darbā.
Dalība darba grupas
par savvaļas sugu
dzīvnieku
izmantošanu cirkos un
atrakcijās darbā, kā
arī Latvijas iekšējo
ūdeņu
bioloģisko
resursu izmantošanas
kontroles stratēģijas
izstrādes darba grupā.
3 Sagatavots
un
iesniegts
LVAF
projekta pieteikums
un “Dabas aizsardzības

izstrādāt vadlīnijas
dabas aizsardzības
normatīvo
aktu
kontroles jomā

apjomu,
prioritātes
jomā.

nosakot vienotas
pieejas
kontroles nodrošināšanai dabas
aizsardzības normatīvo
aktu kontroles jomā,
t.sk.
atsevišķa
sanāksme ar Latgales
reģionālo
administrāciju. Plānotas
sanāksmes ar visām
reģionālajām
administrācijām
un
Dabas
aizsardzības
departamentu,
kuri
Pārvaldē
īsteno
kontroles funkciju.
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vienotas
pieejas
nodrošināšanai dabas
aizsardzības normatīvo
aktu kontroles jomā
Vidzemes, Pierīgas un
Kurzemes reģionālajās
administrācijās.
Apkopota informācija
par visās 4 reģionālo
administrāciju
sanāksmēs konstatēto
un plānoti risinājumi.

pārvaldes veiktspējas
stiprināšana
dabas
aizsardzības
normatīvo
aktu
kontroles
un
aizsargjoslu
aizsardzības jomās”,
paredzot
vadlīniju
dabas
aizsardzības
normatīvo
aktu
kontroles jomā un
vadlīniju
administratīvo sodu
piemērošanā
sagatavošanu
administratīvo
pārkāpumu procesa
un
kriminālprocesa
piemērošanas
problēmu risināšanai,
kā arī 3 semināru
organizēšanu
par
administratīvo
pārkāpumu procesa
un
kriminālprocesa
piemērošanas
problēmām un to
risinājumiem,
par
izstrādāto vadlīniju un
sniegto priekšlikumu
saturu
un
to
piemērošanu,
par
aizsargjoslu
aizsardzības

normatīvā regulējuma
piemērošanas
problēmām.
117.

Veikt
Pārvaldes
iekšējās un ārējās
komunikācijas
auditu

02.06.

I.Pabērza

118.

Īstenot
Eiropas
Komisijas
vides
finanšu programmas
LIFE+
projektu
“Degradēto
purvu
atbildīga
apsaimniekošana un
ilgtspējīga
izmantošana Latvijā”
(RE-STORE)

31.12.

A.Širovs

119.

Īstenot
projektu

31.12

G.Strode

LVAF
“Valsts

16. Papildus darbi
Veikts
Pārvaldes
iekšējās
un
ārējās
komunikācijas audits.
Sagatavota analīze un
priekšlikumi
turpmākiem
uzlabojumiem.
01.09. uzsākta projekta Izstrādāts
projekta
īstenošana.
finansēšanas
plāns.
Noslēgti sadarbības
līgumi ar partneriem.
Izsludināti konkursi
un veikta projekta
darbinieku
atlase.
Notikušas 2 projekta
partneru sanāksmes,
uzsākts darbs pie A1,
A2, A3 un A4
aktivitāšu īstenošanas,
SEG gāzu emisiju
metodoloģijas
aprobācijas iepirkuma
tehniskās
specifikācijas
gatavošanas. Pabeigta
automašīnu
nomas
iepirkuma
dokumentācija.
Noslēgti darba līgumi
un veiktas metodikas
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mēroga
biotopu
kartēšanas metodikas
un
kvalitātes
kontroles mehānisma
pilnveidošana”
120.

Īstenot
LVAF
projektu
“Dabas
aizsardzības
pārvaldes kapacitātes
palielināšana
KF
projekta
noslēgšanai”

sadaļas pilnveidošana
par zemes īpašnieku
informēšanu un datu
kvalitātes pārbaudi.
31.12.

C.Apenītis

-

-

-

* Projekta īstenošanas laiks pagarināts līdz 31.12.2015.
** Projekta īstenošanas laiks pagarināts līdz 31.03.2016.
Lietotie saīsinājumi:
AAA – aizsargājamo ainavu apvidus
ATIS - Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma

LVM – akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"
LVAF – Latvijas vides aizsardzības fonds
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Sagatavoti
projekta
„Antropogēno slodzi
samazinošās
un
informatīvās
infrastruktūras izveide
Natura 2000” I, II, IV
kārtas
noslēguma
pārskatu
projekti,
maksājuma
pieprasījuma projekts,
pārskata projekts par
katras projekta kārtas
mērķa grupām un
horizontālo prioritāšu
ieviešanu,
ikgadējo
izmaksu
aprēķina
projekts
un
pamatojums projekta
ietvaros
izbūvētās
infrastruktūras
uzturēšanai 5 gadu
periodā pēc projekta
noslēgšanās.

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
DR – dabas rezervāts
EK – Eiropas Komisija
ERAF – Eiropas reģionālās attīstības fonds
ES – Eiropas Savienība
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
LDM – Latvijas Dabas muzejs
LĢIA – Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

NorBalWet – reģionāla iniciatīva Konvencijas par starptautiskas nozīmes
mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi (Ramsāres konvencija) ieviešanai
(Nordic Baltic Wetlands Initiative)
Natura 2000 - Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija
NP – nacionālais parks
NVO – nevalstiskās organizācijas
Pārvalde – Dabas aizsardzības pārvalde
PVD – Pārtikas un veterinārais dienests
TAPIS - Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma
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
VMD – Valsts meža dienests
VPVB – Vides pārraudzības valsts birojs
VZD – Valsts zemes dienests
ZM – Zemkopības ministrija
ZBR – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore

S.Bērziņa

Datums: 13.01.2016.

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

A.Ozola
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Datums: ____________

