Dabas aizsardzības pārvaldes
galveno darbu plāna izpilde 2016. gadā
Nr.
p.k.

Darba
nosaukums

Darba
Atbildīgie par
Atzīmes par izpildi
Atzīmes par izpildi Atzīmes par izpildi Atzīmes par izpildi
pabeigšanas
izpildi
1.ceturksnī,
2.ceturksnī,
3.ceturksnī,
4.ceturksnī,
termiņš
komentāri
komentāri
komentāri
komentāri
1. 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
1.
Veikt
1620
vides
31.12.
reģionālo
Veiktas 503
Veiktas 429
Veikta 501
Veiktas 386
inspektoru pārbaudes
administrāciju pārbaudes.
pārbaudes.
pārbaude.
pārbaudes.
ĪADT
aizsardzības
direktori
Pie administratīvās
Pie administratīvās
Pie administratīvās
Pie administratīvās
režīma nodrošināšanai
atbildības sauktas un
atbildības saukta un
atbildības sauktas un atbildības sauktas un
sodītas 30 personas
sodīta 31 persona par sodītas 58 personas
sodītas 25 personas
par kopējo summu
kopējo summu 2527 par kopējo summu
par kopējo summu
1560 euro; 4
euro; 2 personām
3740 euro; 15
2925 euro; 7
personām izteikts
izteikts mutvārdu
personām izteikts
personām izteikts
mutvārdu aizrādījums. aizrādījums.
mutvārdu
mutvārdu
Izņemti pārkāpuma
Izņemti pārkāpuma
aizrādījums.
aizrādījums.
priekšmeti un
priekšmeti un
Izņemti pārkāpuma
Izņemti pārkāpuma
izdarīšanas rīki – 14
izdarīšanas rīki – 66 priekšmeti un
priekšmeti un
zivju tīkli 390 m
zivju tīkli 2630 m
izdarīšanas rīki – 44 izdarīšanas rīki – 8
kopgarumā, 7 zivju
kopgarumā, 44 zivju zivju tīkli 1530 m
zivju tīkli 240 m
murdi, 194 ūdas un
murdi, 1 ūda un
kopgarumā, 1 ūda un kopgarumā, 2 murdi,
naktsšņores, 1 laiva,
naktsšņore, no tiem
naktsšņore un 1 vēžu 17 ūdas un
no tiem konfiscēti
konfiscēti
ķeramais krītiņš, no
naktsšņores un 4
pārkāpuma priekšmeti pārkāpuma
tiem konfiscēti
vēžu ķeramie krītiņi,
un izdarīšanas rīki – 4 priekšmeti un
pārkāpuma
no tiem konfiscēti
zvejas tīkli 90 m
izdarīšanas rīki – 21 priekšmeti un
pārkāpuma
kopgarumā, 4 murdi,
zvejas tīkli 710 m
izdarīšanas rīki – 11 priekšmeti un
52 ūdas un
kopgarumā.
tīkli 150 m
izdarīšanas rīki – 4
naktsšņores.
Aprēķināti zivju
kopgarumā.
tīkli 20 m
Aprēķināti zivju
resursiem nodarītie
Pārkāpuma lietas
kopgarumā, 2 ūdas
resursiem nodarītie
zaudējumi – 1 gad.
materiāli iesniegti
un naktsšņores un 4
1

zaudējumi – 3 gad. par
kopējo summu 319
euro.
Aprēķināti valstij
nodarītie materiālie
zaudējumi, kas
radušies patvaļīgas
koku ciršanas
rezultātā – 2 gad. par
kopējo summu
1803,46 euro.
Pārkāpuma lietas
materiāli iesniegti
Valsts policijai
kriminālprocesa
ierosināšanai – 3 gad.
par patvaļīgu koku
ciršanu, 2 gad. par
ĪADT iznīcināšanu un
bojāšanu.
Pārkāpuma lietas
materiāli pēc
piekritības nosūtīti
VMD – 1 gad. par
medībām dabas
rezervāta teritorijā.
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par kopējo summu
127 euro.
Aprēķināti valstij
nodarītie materiālie
zaudējumi, kas
radušies patvaļīgas
koku ciršanas
rezultātā – 2 gad. par
kopējo summu
768,47 euro.
Pārkāpuma lietas
materiāli iesniegti
Valsts policijai
kriminālprocesa
ierosināšanai – 2
gad. par patvaļīgu
koku ciršanu.
Pārkāpuma lietas
materiāli pēc
piekritības nosūtīti
VMD – 1 gad. par
koku ciršanu mežā
un 1 gad. par augošu
koku bojāšanu un
iznīcināšanu.
Pārkāpuma lietas
materiāli pēc
piekritības nosūtīti
VVD – 1 gad. par
būvniecību Baltijas
jūras piekrastes
krasta kapu
aizsargjoslā un 1
gad. zemes dzīļu

Valsts policijai
kriminālprocesa
ierosināšanai – 1
gad. par patvaļīgu
dižkoka nociršanu.
Pārkāpuma lietas
materiāli pēc
piekritības nosūtīti
VVD – 2 gad. par
nobraukšanu no ceļa
krasta kāpu
aizsargjoslā ārpus
ĪADT un darbības
veikšanu bez VVD
tehniskajiem
noteikumiem.

vēžu ķeramie krītiņi.
Pārkāpuma lietas
materiāli pēc
piekritības nosūtīti
VVD – 3 gad. par
zvejas un
makšķerēšanas
noteikumu
pārkāpumiem.

2.

Organizēt un uzraudzīt
8
ĪADT
dabas
aizsardzības
plānu
izstrādi (atjaunošanu)

31.12.

G.Strode

Uzraudzīta 26 dabas
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 „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”.
Nosūtīti VARAM
3

iegūšanu dabas
lieguma teritorijā.
Uzraudzīta 22 dabas
aizsardzības plānu
izstrāde un
atjaunošana – AAA
„Augšzeme”, AAA
„Ādaži”, AAA
„Vecpiebalga”, AAA
„Veclaicene”, DL
„Ances purvi un
meži”, DL
„Jaunciems”, DL
„Ļubasts”, DL
„Ruņupes ieleja”, DL
„Vecdaugava”, DL
„Ziemeļu purvi”, DL
„Druviņu tīrelis”, DL
“Jašas-Bicānu ezers”,
DL “Lielais Pelečāres
purvs”, DL
„Maņģenes meži”, DL
„Nagļu un Ansiņu
purvs”, DL „Pluču
tīrelis”, DL “Rušonu
ezera salas”, DL
„Ziemupe”, DP
„Abavas senleja”, DP
„Bauska”, DP
„Bernāti”, dabas
piemineklim
“Lēdurgas
dendroloģiskie
stādījumi”.

Uzraudzīta 8 dabas
aizsardzības plānu
izstrāde un
atjaunošana – DL
„Ļubasts”, DL
„Ziemeļu purvi”, DL
“Jašas-Bicānu ezers”,
DL “Lielais Pelečāres
purvs”, DL “Rušonu
ezera salas”, DL
“Sātiņu dīķi”, DL
“Laugas purvs” un
dabas piemineklim
“Lēdurgas
dendroloģiskie
stādījumi”.
Nosūtīti VARAM
apstiprināšanai 2
dabas aizsardzības
plāni - dabas
piemineklim
“Lēdurgas
dendroloģiskie
stādījumi” un DL
„Ļubasts”.

Uzraudzīta 6 dabas
aizsardzības plānu
izstrāde un
atjaunošana – DL
„Ziemeļu purvi”, DL
“Jašas-Bicānu ezers”,
DL “Lielais Pelečāres
purvs”, DL “Rušonu
ezera salas”, DL
“Sātiņu dīķi” un DL
“Laugas purvs”.

apstiprināšanai 7 dabas
aizsardzības plāni – DL
„Pilskalnes Siguldiņa”,
DL „Druviņu tīrelis”,
DL „Jaunanna”, DL
„Nagļu un Ansiņu
purvs”, DL „Pluču
tīrelis”, DL „Ukru
gārša”, DL „Zvārde”.

3.

4.

Izsniegt 3000 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

31.12.

31.12.

Nosūtīti VARAM
apstiprināšanai 12
dabas aizsardzības
plāni –
AAA „Augšzeme”,
AAA „Ādaži”, AAA
„Vecpiebalga”, AAA
„Veclaicene”, DL
„Ances purvi un
meži”, DL „Ruņupes
ieleja”, DL
„Maņģenes meži”, DL
„Ziemupe”, DP
„Abavas senleja”, DP
„Bernāti”, DL
“Jaunciems” un DL
“Vecdaugava”.
Pieņemti lēmumi par
dabas aizsardzības
plānu darbības
termiņa pagarināšanu
– DP “Laukezers” un
DL „Gaujienas
priedes”.
reģionālo
Izsniegtas 730 atļaujas, Izsniegtas 614
Izsniegtas 2272
Izsniegtas 455
administrāciju saskaņojumi un
atļaujas, saskaņojumi atļaujas, saskaņojumi atļaujas, saskaņojumi
direktori
atzinumi.
un atzinumi.
un atzinumi.
un atzinumi.
G.Strode

Sniegti 12 atzinumi
ietekmes uz vidi
novērtējumiem.
Sniegts 1 viedoklis par
stratēģiskā ietekmes uz
vidi novērtējuma
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Sniegti 7 atzinumi par
ietekmes uz vidi
novērtējumiem.
Sniegti 2 viedokļi par
stratēģiskā ietekmes
uz vidi novērtējuma

Sniegti 5 atzinumi
ietekmes uz vidi
novērtējumiem,
1 atzinums
stratēģiskajam
ietekmes uz vidi

Sniegti 8 atzinumi
ietekmes uz vidi
novērtējumiem,
1 atzinums
stratēģiskajiem
ietekmes uz vidi

2000)
novērtējuma
ziņojumiem, tajā skaitā

4.1.

teritoriju plānojumu un
to vides pārskatu
stratēģiskajiem
ietekmes uz vidi
novērtējumiem

5.

Pieņemt lēmumus par
valsts
pirmpirkuma
tiesību izmantošanu uz
zemi ĪADT

nepieciešamību.
nepieciešamību.
Sniegtas 3 deklarācijas
par pieteikto projektu
ietekmi uz Natura 2000
teritorijām.
Sagatavots atzinums
tematiskajam
plānojumam.

31.12.

novērtējumam un 1
atzinums ietekmes uz
Eiropas nozīmes
aizsargājamo dabas
teritoriju (Natura
2000) novērtējumam.
Sniegta 1 deklarācija
par ietekmi uz Eiropas
nozīmes aizsargājamo
dabas teritoriju
(Natura 2000).
Sniegts 1 viedoklis
par stratēģiskā
ietekmes uz vidi
novērtējuma
nepieciešamību.
reģionālo
Sniegts 1 viedoklis par Sniegts 1 viedoklis
Sniegts 1 atzinums
administrāciju teritorijas plānojuma
par teritorijas
teritoriju plānojuma
direktori
stratēģiskā ietekmes
plānojuma
un tā vides pārskata
uz vidi novērtējuma
stratēģiskā ietekmes stratēģiskajam
nepieciešamību.
uz vidi novērtējuma ietekmes uz vidi
nepieciešamību.
novērtējumam.
Sniegts 1 viedoklis
par teritorijas
plānojuma
stratēģiskā ietekmes
uz vidi novērtējuma
nepieciešamību.
reģionālo
Pieņemti 4 lēmumi.
Pieņemti 12 lēmumi. Pieņemti 4 lēmumi.
administrāciju Sagatavotas 6 vēstules Sagatavotas 7 vēstules Sagatavotas 6 vēstules
direktori
par nekustamā īpašuma par nekustamā
par nekustamā
atrašanos ĪADT, kur
īpašuma atrašanos
īpašuma atrašanos
valstij nav pirmpirkuma ĪADT, kur valstij nav ĪADT, kur valstij nav
tiesību.
pirmpirkuma tiesību. pirmpirkuma tiesību.
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novērtējumam,
4 atzinumi ietekmes
uz Eiropas nozīmes
aizsargājamo dabas
teritoriju (Natura
2000) novērtējumiem.
Sniegtas 2
deklarācijas par
ietekmi uz Eiropas
nozīmes aizsargājamo
dabas teritoriju
(Natura 2000).

Sniegti 3 viedokļi
par teritorijas
plānojuma
stratēģiskā ietekmes
uz vidi novērtējuma
nepieciešamību.

Pieņemti 6 lēmumi.
Sagatavotas 12
vēstules par
nekustamā īpašuma
atrašanos ĪADT, kur
valstij nav

6.
7.

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

31.12.
31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori

Apstiprināti 6 meža
apsaimniekošanas
plāni.
Veicināta un koordinēta
12 ĪADT - Teiču DR,
Krustkalnu DR, Rāznas
NP, Gaujas NP, DP
“Daugavas loki”, DP
“Sauka”, DP “Dvietes
paliene”, DP
“Numernes valnis”, DL
“Jaunciems”, DL
“Vecdaugava”, DP
“Ogres Zilie kalni”
AAA “Ziemeļgauja”
dabas aizsardzības
plānā noteikto
aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumu – pļavu un
zālāju
apsaimniekošanas un
antropogēno slodzi
mazinošās tūrisma
infrastruktūras
atjaunošanas un
uzturēšanas pasākumu
ieviešana.
Īstenoti 5 ĪADT Slīteres NP, DL
“Lielupes palienes
pļavas”, DL“Vīķu
purvs”, DL “Sedas
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Apstiprināti 28 meža
apsaimniekošanas
plāni.
Veicināta un
koordinēta 21 ĪADT Grīņu DR, Slīteres
NP, Moricsalas DR,
Teiču DR, Krustkalnu
DR, Rāznas NP, DP
“Daugavas loki”, DP
“Sauka”, DP Dvietes
paliene”, DP
“Numernes valnis”,
DP “Kuja”, Ķemeru
NP, DP “Engures
ezers”, DP “Svētes
paliene”, DL
“Lielupes palienes
pļavas”, DL “Zaļezera
purvs”, dabas
pieminekļa
“Skaistkalnes karsta
kritenes”, Gaujas NP,
DL “Sedas purvs”,
DP “Ogres Zilie
kalni”, AAA
“Ziemeļgauja” dabas
aizsardzības plānā
noteikto aizsardzības
un apsaimniekošanas
pasākumu – pļavu,
zālāju un ezera
apsaimniekošanas un

Apstiprināti 58 meža
apsaimniekošanas
plāni.
Veicināta un
koordinēta 14 ĪADT –
Teiču DR, Krustkalnu
DR, Rāznas NP,
Gaujas NP, Ķemeru
NP, DP “Daugavas
loki”, DP “Sauka”,
DP “Dvietes paliene”,
DP “Numernes
valnis”, DP “Kuja”,
DP “Bauska”, DP
“Engures ezers”,
DL“Sedas purvs”,
AAA “Ziemeļgauja”
dabas aizsardzības
plānā noteikto
apsaimniekošanas
pasākumu – pļavu,
zālāju un ezera
apsaimniekošanas un
antropogēno slodzi
mazinošās tūrisma
infrastruktūras
atjaunošanas un
uzturēšanas pasākumu
ieviešana.
Īstenoti 7 ĪADT –
Grīņu DR, Slīteres
NP, DL “Ovīši”, DL
“Raķupes ieleja”, DP

pirmpirkuma tiesību.
Apstiprināti 82 meža
apsaimniekošanas
plāni.
Veicināta un
koordinēta 18 ĪADT –
Teiču DR, Krustkalnu
DR, Rāznas NP,
Ķemeru NP, DP
“Daugavas loki”, DP
“Sauka”, DP “Dvietes
paliene”, DP
“Numernes valnis”,
DP “Kuja”, DP
“Laukezers”, DL
“Stompaku purvi”,
DP “Bauska”, DP
“Doles sala”, DP
“Piejūra”, DP
“Engures ezers”,
AAA “Augšzeme”,
DL “Lielupes palienes
pļavas”, DL ”Babītes
ezers”
dabas aizsardzības
plānā noteikto
aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumu –
antropogēno slodzi
mazinošās tūrisma
infrastruktūras
izbūves, atjaunošanas
un uzturēšanas

8.

Sniegt
priekšlikumus
finanšu
instrumentos
iestrādāt prasību par
finansējuma piešķiršanu
apsaimniekošanas
pasākumiem
tajās
ĪADT, kurās prioritāri
veicami aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumi

31.12.

G.Strode

purvs” un dabas
pieminekļa
“Skaistkalnes karsta
kritenes” dabas
aizsardzības plānā
noteiktie aizsardzības
un apsaimniekošanas
pasākumi – pļavu
atbrīvošana no kokaugu
apauguma 2 ha platībā,
virsāju atjaunošana 0,5
ha platībā, niedru
dedzināšana, sezonālā
lieguma zīmju
izgatavošana un
uzstādīšana.

antropogēno slodzi
mazinošās tūrisma
infrastruktūras
atjaunošanas un
uzturēšanas pasākumu
ieviešana.
Īstenoti 6 ĪADT – DL
“Ovīši”, DL “Lielupes
palienes pļavas”, DL
“Jaunciems”, DP
“Svētes paliene”, DP
”Piejūra, DL “Randu
pļavas” dabas
aizsardzības plānā
noteiktie aizsardzības
un apsaimniekošanas
pasākumi – pelēko
kāpu biotopu
atjaunošana, niedru
pļaušana un sezonālo
lieguma zīmju
izgatavošana un
uzstādīšana.

Sniegti priekšlikumi
LVAF un VARAM
par nepieciešamajām
atbalstāmajām
aktivitātēm dažādu
projektu ietvaros, tai
skaitā
apsaimniekošanas
pasākumiem.
Aktualizēts ĪADT

Izvērtēti LVAF
iesniegto projektu
pieteikumi, kuros
plānots ieviest dabas
aizsardzības plānos
paredzētos
pasākumus. Pēc
LVAF projektu
konkursa noslēguma
aktualizēts ĪADT
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”Piejūra, DL
“Jaunciems”, DL
“Randu pļavas” dabas
aizsardzības plānā
noteiktie aizsardzības
un apsaimniekošanas
pasākumi – pelēko
kāpu biotopu
atjaunošana, nārsta
vietu atjaunošana,
niedru un pļavu
pļaušana un sezonālo
lieguma zīmju
izvietošana.

pasākumu ieviešana.
Īstenoti 5 ĪADT –
Slīteres NP, Gaujas
NP, Moricsalas DR,
DL “Randu pļavas”,
DL “Sedas purvs”
dabas aizsardzības
plānā noteiktie
aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumi – celmu
frēzēšana Tamnīšu
pļavās, zālāju daļēja
atbrīvošana no
akmeņiem tālākās
apsaimniekošanas
nodrošināšanai, pļavu
un dabisko zālāju
platību atjaunošana,
tūrisma maršrutu un
apskates vietu
pilnveidošana un
sezonālo robežzīmju
noņemšana.
Dalība seminārā
Izvērtētas NVO un
“Lauku attīstības
pašvaldību realizēto
programmas 2014.projektu aktivitātes
2020. pasākumi
un to atbilstība
“Agrovide un
projektu darba
klimats, bioloģiskās uzdevumiem, darbu
daudzveidības
neizpildes gadījumā
uzturēšana zālājos”, par to informējot
nosacījumu atbilstība LVAF. Uzsākta
aizsargājamo zālāju
prioritāšu

saraksts, kurās
prioritāri veicami
aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumi.

9.

Ieviest Ķemeru NP
Ilgtspējīga
tūrisma
attīstības rīcības plānu

saraksts, kurās
prioritāri veicami
aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumi un
informācija ievietota
Pārvaldes interneta
vietnē.

biotopu
apsaimniekošanas
principiem”,
veicināta izpratnes
veidošanās un
sadarbība starp LAD,
DAP un zālāju
apsaimniekotājiem
un iniciēta
nepieciešamība
turpināt un nākotnē
pārskatīt
maksājumus
bioloģiskās
daudzveidības
uzturēšanai zālājos.

2. Veicināt ilgtspējīga tūrisma pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
31.12.
A.Širovs
Noorganizēta Ķemeru Sagatavots
Veikta informācijas
NP tūrisma foruma
informatīvs materiāls pieejamības
sanāksme (30.03.).
laivotājiem ar
uzlabošana Ķemeru
Apzināti
ieteikumiem
NP teritorijā
nepieciešamie
Vēršupītes
(sadarbībā ar
dokumenti un
apmeklējumam
Ķemeru NP fondu un
formalitātes Eiropas
pavasarī putnu
Jūrmalas pilsētas
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pārskatīšana
2017.gadā
veicamajiem
pasākumiem.
Sniegts 31 atzinums
par projektā
“Darbības
programmas
“Izaugsme un
nodarbinātība” 5.4.1.
specifiskā atbalsta
mērķa “Saglabāt un
atjaunot bioloģisko
daudzveidību un
aizsargāt
ekosistēmas” 5.4.1.1.
pasākuma
“Antropogēno slodzi
mazinošas
infrastruktūras
izbūve un
rekonstrukcija
Natura 2000
teritorijās””
pieteiktajiem
projektiem.
Noorganizēta
Ķemeru NP tūrisma
foruma sanāksme.
Noslēgta vienošanās
ar EUROPARC
federāciju par
Eiropas ilgtspējīga

ilgtspējīga tūrisma
hartas atkārtotai
sertifikācijai.
Uzsākts darbs pie
finanšu piesaistes
atkārtotam Hartas
sertifikācijas procesam
un tūrisma
piedāvājuma
turpmākai attīstībai
Ķemeru NP.

9

ligzdošanas laikā.
Sagatavota un
iesniegta projekta
ideja Igaunijas –
Latvijas pārrobežu
sadarbības
programmā finanšu
piesaistei atkārtotam
Hartas sertifikācijas
procesam un tūrisma
piedāvājuma
turpmākai attīstībai
Ķemeru NP.

domi) – sagatavotas
un uzstādītas 3
informatīvās
planšetes par zvēru
pēdām, bebraini un
dumbrāju.
Uzsākta projekta
idejas izstrāde
iesniegšanai Central
Baltic programmā
finanšu piesaistei
atkārtotam Hartas
sertifikācijas
procesam un tūrisma
piedāvājuma
turpmākai attīstībai
Ķemeru NP.
Uzsākts darbs pie
projekta
sagatavošanas
Ķemeru NP
20.jubilejas
atzīmēšanai.

tūrisma hartas
atkārtota
sertifikācijas procesa
veikšanu Ķemeru NP
2017.gadā.
Noorganizēta
Austrijas
tūroperatoru vizīte
Ķemeru NP,
iepazīstinot ar vietējo
uzņēmēju
piedāvājumu.
Nodrošināta dalība
“Lauku Ceļotāja”
organizētajā
konferencē, Latvijas
Tūrisma forumā un
Jūrmalas tūrisma
sanāksmē.
Sadarbībā ar Ķemeru
NP fondu sagatavota
un iesniegta projekta
ideja LEADER
programmas
starptautiskās
sadarbības jomā par
Ķemeru NP tūrismā
iesaistīto pušu
pieredzes apmaiņas
organizēšanu citu
valstu ĪADT.
Sadarbībā ar Ķemeru
NP fondu un
Jūrmalas pilsētas

10.

11.

12.

Noteikt
Pārvaldes
darbības virzienus un
prioritātes dabas un
veselības tūrisma jomā
Izvērtēt 5 ĪADT un
noteikt
piemērotākās
ilgtspējīga
dabas
tūrisma
principu
ieviešanai un veselības
tūrisma attīstīšanai
Veicināt
3
funkcionējošu tūrisma
forumu izveidošanu un
darbību

31.12.

I.Pabērza
A.Soms*
E.Ezeriņa**

Pārskata periodā
darbība nav veikta

Pārskata periodā
darbība nav veikta

Pārskata periodā
darbība nav veikta

domi papildinātas un
atkārtoti izdotas
Ķemeru NP tūrisma
kartes 4 valodās.
Uzsākta informācijas
atjaunošana Ķemeru
NP ietilpstošajā
Jūrmalas daļā
izvietotajos
informācijas stendos.
Pārskata periodā
darbība nav veikta

31.12.

I.Pabērza
A.Soms*
E.Ezeriņa**

Pārskata periodā
darbība nav veikta

Pārskata periodā
darbība nav veikta

Pārskata periodā
darbība nav veikta

Pārskata periodā
darbība nav veikta

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Veicināta 3 tūrisma
forumu izveidošana un
darbība: Slīteres NP,
Ķemeru NP un Gaujas
NP.
Slīteres ceļotāju dienu
pasākumu programma
izdiskutēta Dundagas
novada tūrisma
padomē.
Noorganizēta Ķemeru
NP tūrisma foruma
sanāksme. Uzsākts
darbs pie Ķemeru NP

Veicināta 3 tūrisma
forumu izveidošana
un darbība: Slīteres
NP, Ķemeru NP un
Gaujas NP.
Noorganizētas
Ceļotāju dienas
Slīteres NP un
Ķemeru NP.
Noorganizēta
Ķemeru NP tūrisma
foruma sanāksme
Ķemeru NP tūrisma
objektu un uzņēmēju

Veicināta 2 tūrisma
forumu darbība:
Ķemeru NP un
Gaujas NP.
Nodrošināta Ķemeru
NP tūrisma foruma
dalībnieku
informēšana par
aktualitātēm Ķemeru
NP.
Nodrošināta interneta
vietnes
http://www.entergauj
a.com uzturēšana.

Veicināta 2 tūrisma
forumu darbība:
Ķemeru NP un
Gaujas NP.
Noorganizēta
Ķemeru NP tūrisma
foruma sanāksme.
Nodrošināta interneta
vietnes
http://www.entergauj
a.com uzturēšana.
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13.

Nodrošināt apmeklētāju
uzskaiti 14 ĪADT dabas
objektos

31.12.

Ceļotāju dienas
sagatavošanas.
Zīmola Enter Gauja
ietvaros notikušas
vadības grupas
sanāksmes un biedru
kopsapulces.
Nodrošināta interneta
vietnes
http://www.entergauja.
com uzturēšana un
elektronisku
“Notikumu apskatu”
izdošana katru mēnesi.
reģionālo
Nodrošināta
administrāciju apmeklētāju uzskaite
direktori
10 ĪADT dabas
objektos – Slīteres NP
Kolkas skatu tornī, DL
“Liepājas ezers” skatu
tornī, Rāznas NP
Mākoņkalnā, Teiču DR
“Krustakrogā”, DP
“Daugavas loki”
Vasargelišķu tornī un
Dinaburgas takā,
Ķemeru NP Lielā tīreļa
laipā un Sēra dīķu
laipā, DL “Randu
pļavas” dabas takā, DP
“Salacas ieleja”
Dauģēnu dabas takā.

11

piedāvājuma
iepazīšanai.
Nodrošināta interneta
vietnes
http://www.entergauj
a.com uzturēšana un
elektronisku
“Notikumu apskatu”
izdošana katru
mēnesi.

Sagatavots un
iesniegts pieteikums
jaunam klāstera
projektam.

Nodrošināta
apmeklētāju uzskaite
11 ĪADT dabas
objektos – Slīteres NP
Kolkas skatu tornī,
DL “Liepājas ezers”
skatu tornī, DL
“Užava”, Rāznas NP
Mākoņkalnā, Teiču
DR “Krustakrogā”,
DP “Daugavas loki”
Vasargelišķu tornī un
Dinaburgas takā,
Ķemeru NP Lielā
tīreļa laipā un Sēra
dīķu laipā, DL
“Randu pļavas” dabas
takā, DP “Salacas
ieleja” Dauģēnu dabas
takā.

Nodrošināta
apmeklētāju uzskaite
11 ĪADT dabas
objektos - Slīteres NP
Kolkas skatu tornī,
DL “Liepājas ezera”
skatu tornī, DL
Užava, Rāznas NP
Mākoņkalnā, Teiču
DR “Krustakrogā”,
DP “Daugavas loki”
Vasargelišķu tornī un
Dinaburgas takā,
Ķemeru NP Lielā
tīreļa laipā un Sēra
dīķu laipā, DL
“Randu pļavas” dabas
takā, DP “Salacas
ieleja” Dauģēnu dabas
takā.

Nodrošināta
apmeklētāju uzskaite
14 ĪADT dabas
objektos - Slīteres NP
Kolkas skatu tornī,
DL “Liepājas ezers”
skatu tornī, Rāznas
NP Mākoņkalnā un
Lielajā Liepukalnā,
Teiču DR
“Krustakrogā”, DP
“Daugavas loki”
Vasargelišķu tornī un
Dinaburgas takā,
Ķemeru NP Lielā
tīreļa laipā un Sēra
dīķu laipā, DL
“Randu pļavas” dabas
takā, DP “Salacas
ieleja” Dauģēnu dabas

14.

15.

Uzsākta metodikas un
takā, Gaujas NP
anketas izstrāde
Siguldā pie kājnieku
tūrisma
tilta un Sietiņiezī.
infrastruktūras
ietekmes novērtēšanai
un apmeklētāju
uzskaitei.
Turpināt
3
ĪADT
31.12.
reģionālo
Pārskata periodā
Noorganizēts
Sagatavota un izdota Uzsākts darbs pie
ilgtspējīga
tūrisma
administrāciju darbība nav veikta
seminārs – pieredzes tūrisma karte
Ķemeru NP
stratēģijas un rīcības
direktori
apmaiņas brauciens
“Rāznas NP”.
ilgtspējīga tūrisma
plāna
izstrādi
Rāznas NP Latgales
stratēģijas un rīcības
(atjaunošanu)
novadu Tūrisma
plāna atjaunošanas.
informācijas centru
Noorganizēts
darbiniekiem un
seminārs “Ilgtspējīga
uzņēmējiem.
tūrisma attīstības
Uzsākta Rāznas NP
iespējas ĪADT”
kartes sagatavošana.
Rāznas NP tūrisma
pakalpojumu
sniedzējiem,
plānotājiem un ar
tūrismu saistīto
izglītības iestāžu
pārstāvjiem.
Dalība seminārā
“Ilgtspējīga tūrisma
attīstība ĪADT”
AAA
“Augšdaugava”.
3. 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 12 pārbaudes Veiktas 52 pārbaudes Veiktas 50 pārbaudes Veiktas 15 pārbaudes
inspektoru pārbaudes
administrāciju mikroliegumu
mikroliegumu
mikroliegumu
mikroliegumu
īpaši aizsargājamo sugu
direktori
aizsardzības režīma
aizsardzības režīma
aizsardzības režīma
aizsardzības režīma
un īpaši aizsargājamo
nodrošināšanai.
nodrošināšanai.
nodrošināšanai.
nodrošināšanai.
12

biotopu, tajā skaitā
mikroliegumu,
aizsardzības
režīma
nodrošināšanai

Veiktas 27 īpaši
aizsargājamo sugu un
īpaši aizsargājamo
biotopu pārbaudes.

16.

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

31.12.

17.

Izsniegt atļaujas
darbību veikšanai
mikroliegumos

31.12.

18.

Sniegt
priekšlikumus
finanšu
instrumentos
iestrādāt prasību par
finansējuma piešķiršanu
apsaimniekošanas
pasākumiem tām īpaši
aizsargājamām sugām
un īpaši aizsargājamiem
biotopiem,
kuriem
prioritāri
veicami
aizsardzības
un
apsaimniekošanas
pasākumi

31.12.

G.Strode

Uzraudzīta 2 sugu
aizsardzības plānu
izstrāde – melnajam
stārķim un mežirbei.
Apstiprināts sugas
aizsardzības plāns meža
susuram.

reģionālo
Pārskata periodā
administrāciju darbība nav veikta –
direktori
pieprasījumi nav
saņemti.
G.Strode
Sniegti priekšlikumi
LVAF un VARAM par
nepieciešamajām
atbalstāmajām
aktivitātēm dažādu
projektu ietvaros, tai
skaitā
apsaimniekošanas
pasākumiem.
Aktualizēts īpaši
aizsargājamo sugu un
īpaši aizsargājamo
biotopu saraksts,
13

Veiktas 85 īpaši
aizsargājamo sugu un
īpaši aizsargājamo
biotopu pārbaudes.
Pie administratīvās
atbildības sauktas un
sodītas 3 personas par
kopējo summu 100
euro.
Uzraudzīta 2 sugu
aizsardzības plānu
izstrāde – melnajam
stārķim un mežirbei.

Pārskata periodā
darbība nav veikta –
pieprasījumi nav
saņemti.
Sniegti ieteikumi
LVAF projektu
apstiprināšanai sugu
aizsardzības plānu
izstrādei vai
pagarināšanai – lūsim,
vilkam, ūdram un
lācim.
Izvērtēti LVAF
projektu pieteikumi,
kuru ietvaros plānots
ieviest dabas
aizsardzības plānos

Veiktas 68 īpaši
aizsargājamo sugu un
īpaši aizsargājamo
biotopu pārbaudes.
Pie administratīvās
atbildības sauktas un
sodītas 2 personas par
kopējo summu 100
euro.
Uzraudzīta sugas
aizsardzības plāna
izstrāde – mežirbei.
Uzsākta sugas
aizsardzības plānu
izstrāde – lācim,
lūsim, vilkam un
ūdram.
Izsniegta 1 atļauja.

Pārskata periodā
priekšlikumi nav
sniegti, uzraudzīta
LVAF apstiprināto
projektu realizācija.

Veiktas 79 īpaši
aizsargājamo sugu un
īpaši aizsargājamo
biotopu pārbaudes.

Uzraudzīta 5 sugu
aizsardzības plānu
izstrāde – mežirbei,
lācim, lūsim, vilkam
un ūdram.

Pārskata periodā
darbība nav veikta –
pieprasījumi nav
saņemti.
Uzraudzīta LVAF
apstiprināto projektu
realizācija. Sniegti
priekšlikumi LVAF
administrācijai
projektu konkursu
nolikumiem.

kuriem prioritāri
veicami aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumi.

19.

Apsaimniekot
un
uzturēt pļavu biotopus
(pļaušana
un
noganīšana) – 719 ha

31.12.

20.

Apsaimniekot
un
uzturēt meža biotopus –
278 ha
Apsaimniekot
un
uzturēt purvu biotopus
– 8 ha
Uzturēt un atjaunot
tekošu
saldūdeņu
biotopus
(ūdensteču
attīrīšana,
bebru
aizsprostu likvidēšana)
– 5 km

31.12.

Apsaimniekot un uzturēt
kāpu biotopus – 1 ha

21.
22.

23.

paredzētās aktivitātes,
tai skaitā nodrošinot
nepieciešamo
apsaimniekošanu
sugām un biotopiem.
Aktualizēts īpaši
aizsargājamo sugu un
īpaši aizsargājamo
biotopu saraksts,
kuriem prioritāri
veicami aizsardzības
un apsaimniekošanas
pasākumi.
reģionālo
Veikta pļavu
Veikta pļavu pļaušana Veikta pļavu pļaušana
administrāciju noganīšana – 176 ha
un noganīšana – 323,7 un noganīšana – 682
direktori
Veikta pļavu attīrīšana ha
ha
no krūmiem ar celmu
izraušanu – 2,2 ha
reģionālo
Pārskata periodā
administrāciju darbība nav veikta
direktori
A.Širovs
Veikta purvu biotopu
uzturēšana – 8 ha

Veikta meža biotopu
uzturēšana – 278 ha

Veikta purvu biotopu Pārskata periodā
uzturēšana – 8 ha
darbība nav veikta

Pārskata periodā
darbība nav veikta

31.12.

reģionālo
Veikta tekošu
administrāciju saldūdeņu biotopu
direktori
atjaunošana – 1 km,
nojaucot bebru
aizsprostus – 30 gab.

Veikta tekošu
saldūdeņu biotopu
atjaunošana – 1 km,
nojaucot bebru
aizsprostus – 15 gab.

Pārskata periodā
darbība nav veikta

31.12.

D.Sāmīte
Pārskata periodā
R.Čakstiņš*** darbība nav veikta

31.12.
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Veikta meža biotopu
uzturēšana – 278 ha

Veikta pļavu
noganīšana – 176 ha.
Veikta pļavu
attīrīšana no krūmiem
ar celmu frēzēšanu –
28 ha
Veikta meža biotopu
uzturēšana 278 ha

Veikta tekošu
saldūdeņu biotopu
atjaunošana
– 3 km, izvācot
sanesumus un
nojaucot bebru
aizsprostus – 8 gab.
Veikta pelēko kāpu
Veikta pelēko kāpu
biotopu atjaunošana – biotopu atjaunošana –

Pārskata periodā
darbība nav veikta

24.

Uzturēt un izveidot
aizsprostus
purvu
biotopu saglabāšanai
Apsaimniekot
bioloģiski vecus lapu
kokus (koku atēnošana)
Ierobežot
invazīvās
sugas – Sosnovska
latvāņa
izplatību
(latvāņu pļaušana un
izrakšana)
Uzturēt smilšu krupja
nārsta vietas – 7,7 ha

31.12.

28.

Uzturēt
īpaši
aizsargājamo
un
nemedījamo putnu sugu
mākslīgās ligzdvietas

31.12.

29.

Uzsākt
īpaši
aizsargājamo biotopu
apsaimniekošanas
risinājumu izvērtējumu,
biotopu
apsaimniekošanai
nepieciešamo finanšu
līdzekļu iegūšanai no šo
biotopu
apsaimniekošanas

31.12.

25.
26.

27.

31.12.
31.12.

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta aizsprostu
uzturēšana – 5 gab.
Veikta bioloģiski vecu
koku atēnošana – 7
gab.
Pārskata periodā
darbība nav veikta

R.Auziņš

Veikta smilšu krupja
nārsta vietu uzturēšana
– 7 ha
reģionālo
Veikta melno stārķu
administrāciju mākslīgo ligzdvietu
direktori
uzturēšana – 20 gab.
Veita melno stārķu
mākslīgo ligzdvietu
izvietošana – 2 gab.
Veikta pīļu mākslīgo
ligzdvietu uzturēšana –
10 gab.
C.Apenītis
Noslēgti 2 zemes
nomas līgumi un 1
zemes nomas līgumam
pagarināts līguma
termiņš.

15

0,5 ha
Veikta aizsprostu
uzturēšana – 25 gab.

0,5 ha
Veikta aizsprostu
uzturēšana – 66 gab.

Pārskata periodā
darbība nav veikta

Veikta aizsprostu
uzturēšana – 38 gab.

Veikta bioloģiski
vecu koku atēnošana
– 2 gab.
Veikta latvāņu
Veikta latvāņu
pļaušana un izrakšana pļaušana, izrakšana un
– 0,1 ha
noganīšana – 18,95 ha

Veikta bioloģiski
vecu koku atēnošana
– 13 gab.
Pārskata periodā
darbība nav veikta

Veikta smilšu krupja
nārsta vietu
uzturēšana – 7 ha
Veikta mazo
dobumperētāju
mākslīgo ligzdvietu
izvietošana – 65 gab.
Veikta zaļās vārnas
mākslīgo ligzdvietu
uzturēšana – 50 gab.

Veikta smilšu krupja
nārsta vietu
uzturēšana – 7 ha
Veikta klinšu ērgļa
mākslīgo ligzdvietu
uzturēšana – 4 gab.

Veikta smilšu krupja
nārsta vietu
uzturēšana – 7 ha
Pārskata periodā
darbība nav veikta

Noslēgti 10 zemes
nomas līgumi.

Noslēgti 3 zemes
nomas līgumi.
Sagatavoti grozījumi
3 nomas līgumos.

Noslēgti 3 zemes
nomas līgumi.
Sagatavoti grozījumi
5 nomas līgumos.

30.

31.

pasākumiem (koksnes,
krūmu
šķeldas
pārdošanas,
zemes
nomas u.c.)
4. 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 ziņojumus
31.12.
G.Strode
Aktualizēta Eiropas
Izskatīts Latvijas
Aktualizēta
Sniegta informācija
Eiropas Komisijai par
Vides aģentūras ĪADT ziņojamo vienību
informācija Natura
OECD Vides datu
sugu
un
biotopu
datubāze (CDDA) un saraksts un sniegti
2000 datubāzē un
anketas
stāvokli – aktualizēt
iesniegta Eiropas
priekšlikumi
iesniegta Eiropas
aizpildīšanai,
informāciju
Natura
Vides aģentūrai:
VARAM.
Vides aģentūrai
nacionālajam
2000
datubāzē
un
http://cdr.eionet.europ
http://cdr.eionet.euro ziņojumam par vides
Eiropas Vides aģentūras
a.eu/lv/eea/cdda1/env
pa.eu/lv/eu/n2000/.
stāvokli 2012.ĪADT
datubāzē
vmlnhg/.
2015.gadā un
(CDDA) un iesniegt
Orhūsas Konvencijas
Eiropas Vides aģentūrai
V nacionālā
ziņojuma projektam.
Uzsākta datu
apkopošana, kas
nepieciešama Natura
2000 datubāzes
aktualizācijai
2017.gadā.
Dalība
Bioģeogrāfiskā
Boreālā reģiona
ekspertu sanāksmē
(Viļņa, Lietuva 5.7.10.).
Ieviest Natura 2000
31.12.
G.Strode
Ieviests
Ieviests lāču Natura
Ieviests dīķu
Ieviests vaskulāro
vietu
monitoringa
bezmugurkaulnieku
2000 vietu
naktssikspārņu
augu (platlapu cinna,
programmu (atbilstoši
Natura 2000 vietu
monitorings.
monitorings Natura
lielā kosa, Sibīrijas
vides
monitoringa
monitorings.
Turpināts putnu;
2000 vietās.
mēlziede, Igaunijas
16

programmas
sadaļai
„Bioloģiskā
daudzveidība”)
7
apakšprogrammās

32.

Ieviest
fona
monitoringa
programmu (atbilstoši
vides
monitoringa
programmas
sadaļai
„Bioloģiskā
daudzveidība”)
11
apakšprogrammās

Turpināts putnu; zivju,
nēģu un vēžu;
sikspārņu; lāču Natura
2000 vietu
monitorings.
Veikts iepirkums ūdru
monitoringa
veikšanai.
Sagatavots iepirkums
abinieku un rāpuļu
monitoringa
veikšanai.

31.12.
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Ieviests nakts putnu
lauksaimniecības
zemēs fona
monitorings.
Turpināta ziemojošo
ūdensputnu avio
uzskaite un sauszemes
uzskaite; ziemojošo
sikspārņu vizuālā
uzskaite pagrabos,
alās un citās lielajās
pazemes mītnēs.
Uzsākti sagatavošanas
darbi dienas putnu
uzskaitei; nakts putnu
lauksaimniecības
zemēs uzskaitei;
plēsīgo putnu
17

zivju, nēģu un vēžu;
sikspārņu Natura
2000 vietu
monitorings.
Noslēgti līgumi
ūdru, abinieku un
rāpuļu monitoringa
veikšanai.
Uzsākts darbs pie
bezmugurkaulnieku
un augu monitoringa
iepirkumiem.
Natura 2000
teritorijās izvietoti
susuru būri, uzsākts
susuru monitorings.
Ieviests ziemojošo
sikspārņu
monitorings (vizuālā
uzskaite pagrabos,
alās un citās lielajās
pazemes mītnēs).
Veikta ziemojošo
ūdensputnu avio
uzskaite un
sauszemes uzskaite –
uzsākta datu
apstrāde.
Uzsāktas dienas
putnu uzskaites;
nakts putnu
lauksaimniecības
zemēs uzskaites;
plēsīgo putnu

Turpināts putnu;
zivju, nēģu un vēžu;
sikspārņu; susuru
Natura 2000 vietu
monitorings. Uzsākts
ūdru, abinieku un
rāpuļu Natura 2000
vietu monitorings.
Noslēgts līgums par
vaskulāro augu
monitoringa
veikšanu un izpēti.
Uzsākts darbs pie
bezmugurkaulnieku
monitoringa līguma
sagatavošanas.
Ieviesta jūrā
ziemojošo
ūdensputnu avio
uzskaite un
ziemojošo
ūdensputnu uzskaite
sauszemē.
Turpināta dienas
putnu uzskaite; nakts
putnu
lauksaimniecības
zemēs uzskaite;
plēsīgo putnu
monitorings;
bezmugurkaulnieku
monitorings; ūdru
monitorings; melnā
stārķa monitorings,

rūgtlape, dzeltenā
akmeņlauzīte); zivju,
nēģu un vēžu;
abinieku un rāpuļu;
lielo zīdītāju (ūdru);
putnu Natura 2000
vietu monitorings.

Ieviests migrējošo
sikspārņu, ūdru,
brūnā lāča, plēsīgo
putnu, dienas putnu,
Latvijas ligzdojošo
putnu izplatības un
abinieku un rāpuļu
fona monitorings.
Ieviests melnā
stārķa, mazā susura
un meža susura
speciālais
monitorings.
Veikta invazīvo
svešzemju sugu
monitoringa
programmas izstrāde
un metodikas

monitoringam;
bezmugurkaulnieku
monitoringam; zivju,
nēģu un vēžu fona
monitoringam;
invazīvo svešzemju
sugu monitoringam
atbilstoši noslēgtajiem
līgumiem.
Veikts iepirkums ūdru
monitoringam un
Latvijā ligzdojošo
putnu izplatības
noteikšanai.
Sagatavots iepirkums
abinieku un rāpuļu
monitoringam.
Uzsākta susuru
monitoringa
metodikas izstrāde un
materiālu
sagatavošana.

33.

Aktualizēt
prioritātes
ĪADT,
īpaši
aizsargājamo sugu un
īpaši
aizsargājamo
biotopu izpētei.
Nodrošināt sadarbību ar
zinātniskajiem
institūtiem,
NVO,

31.12.
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aprobācija. Veikta
Latvijas ligzdojošo
putnu izplatības
noteikšana.
Sagatavots
iepirkums ziemojošo
ūdensputnu
uzskaitēm sauszemē.
Sagatavotas mazā
susura, meža susura
un sīko
zīdītājdzīvnieku
monitoringa
programmas.
Notikusi tikšanās ar
Valonijas reģiona
(Beļģija) pārstāvjiem
un pieredzes
apmaiņa par
monitoringa
programmu
ieviešanu un
Ziņojumu
gatavošanu EK par
sugu un biotopu
stāvokli.
Izstrādāta Latvijas
Aktualizētas
Pārskata periodā
Uzsākta prioritāšu
biotopu kartēšanas
prioritātes ĪADT,
prioritāšu
pārskatīšana.
metodika (precizētas
īpaši aizsargājamo
aktualizācija nav
Notikusi saziņa ar
inventarizācijas un
sugu un īpaši
veikta.
potenciāli
monitoringu anketas,
aizsargājamo biotopu Informēti dažādu
ieinteresētajām pusēm
pārskatīti un precizēti izpētei un aktuālā
jomu eksperti un
par iespējām piesaistīt
biotopu apraksti).
informācija ievietota speciālisti par
finansējumu dažādu
Veikts Ozolsalas Teiču Pārvaldes interneta
Pārvaldes plānotajiem Pārvaldei aktuālu
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monitorings;
bezmugurkaulnieku
monitorings; zivju,
nēģu un vēžu fona
monitorings;
invazīvo svešzemju
sugu monitorings;
melnā stārķa
monitorings
atbilstoši
noslēgtajiem
līgumiem.
Noslēgti līgumi
ūdru, abinieku un
rāpuļu fona
monitoringa
veikšanai un Latvijā
ligzdojošo putnu
izplatības
noteikšanai.
Turpinās darbs pie
susuru monitoringa
metodikas izstrādes.

susuru monitorings;
abinieku un rāpuļu
monitorings; zivju,
nēģu un vēžu fona
monitorings
atbilstoši
noslēgtajiem
līgumiem.
Turpināts darbs pie
invazīvo svešzemju
sugu monitoringa
programmas
izstrādes un Latvijas
ligzdojošo putnu
izplatības
noteikšanas.

finanšu
instrumentu
administrētājiem,
lai
tiktu piesaistīti finanšu
līdzekļi un īstenoti
pētījumi
atbilstoši
Pārvaldes
noteiktām
prioritātēm

34.

DR un Sarkanās
vietnē. Veikta LVAF iepirkumiem,
pētījumu veikšanā.
Briedenes Krutkalnu
projektu pieteikumu prioritāri
DR apsekojums dabā, izvērtēšana un NVO nepieciešamajiem
izvērtētas zaru
projektu atbalstīšana pētījumiem un
krautuvju iespējamās
atbilstoši Pārvaldes
iespējām pētījumu
izvietošanas vietas pēc noteiktām prioritātēm. veikšanai piesaistīt
krūmu iztīrīšanas gar
finansējumu.
grāvjiem. Sagatavota
tehniskā specifikācija.
Dalība LVAF
izsludināto projektu par
datu ieguvi un
sabiedrības
informēšanas
pasākumiem
izvērtēšanā. Veikta
projektu pieteikumu
izvērtēšana un atbalstīti
NVO projekti atbilstoši
Pārvaldes noteiktām
prioritātēm.
5. 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
Veikt iekšējā tirgus
31.12.
G.Strode
Veikta 1 pārbaude.
Veiktas 12 pārbaudes. Veiktas 5 pārbaudes. Veiktas 7 pārbaudes.
kontroles, veicot 15
Pie administratīvās
Pie administratīvās
Pie administratīvās
pārbaudes tirdzniecībai
atbildības saukta un
atbildības sauktas un
atbildības sauktas un
ar
apdraudētajiem
sodīta 1 persona par
sodītas 3 personas par
sodītas 3 personas par
savvaļas dzīvniekiem
kopējo summu 210
kopējo summu 530
kopējo summu 180
un augu sugu īpatņiem
euro.
euro.
euro.
Konfiscēti nelikumīgi Izņemti nelikumīgi
iegūtie storveidīgo
iegūtie savvaļas
zivju ikri 750 grami.
dzīvnieki – mandarīna
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35.

Izsniegt 15 atļaujas
nemedījamo dzīvnieku
iegūšanai

31.12.

G.Strode

36.

Izsniegt 265 atļaujas
starptautiskajai
tirdzniecībai
ar
apdraudētajām augu un
dzīvnieku
sugām

31.12.
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Izskatīt un pieņemti 8
lēmumi par
nemedījamo sugu
ieguvi, izsniegtas 7
nemedījamo sugu
ieguves atļaujas.
Izsniegtas 97 CITES
atļaujas.

20

zalktis Elaphe
mandarina – 1 gab.,
Malajas bambusa
zalktis
Oreocryptophis
porphyraceus coxi – 1
gab., karaliskais
pitons Python regius
– 4 gab. un tīģerpitons
Python molurus – 1
gab. un savvaļas
dzīvnieka Misisipi
aligatora Alligator
mississippiensis
izbāznis – 1 gab.
Konfiscēti nelikumīgi
iegūtais savvaļas
dzīvnieka Misisipi
aligatora Alligator
mississippiensis
izbāznis 1 gab. un
storveidīgo zivju ikri
750 grami.
Izsniegtas 22 atļaujas Izsniegtas 12 atļaujas Izsniegtas 7 atļaujas
nemedījamo
nemedījamo
nemedījamo
dzīvnieku ieguvei.
dzīvnieku ieguvei.
dzīvnieku ieguvei.

Izsniegtas 120 CITES Izsniegtas 111 CITES Izsniegtas 136 CITES
atļaujas.
atļaujas.
atļaujas.

37.
38.

39.

40.

41.

(CITES atļaujas)
Izsniegt 40 CITES
sertifikātus
Veikt
starptautiskās
tirdzniecības
apdraudēto
savvaļas
sugu īpatņu reģistrēšanu
Sagatavot
atskaiti
CITES sekretariātam un
Eiropas Komisijai par
2015.gadā izsniegtajām
CITES atļaujām
Pārstāvēt
Latvijas
viedokli
Eiropas
Komisijā
CITES
jautājumos

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

31.12.
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Izsniegti 7 CITES
sertifikāti.
Reģistrēti 63 apdraudēti
dzīvnieki.

Izsniegti 14 CITES
sertifikāti.
Reģistrēti 18
apdraudēti dzīvnieki.
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15.06.
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Pārskata periodā
darbība nav veikta

Atskaite sagatavota
un nosūtīta 13.06.

31.12.
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Pārstāvēts Latvijas
viedoklis 66. CITES
Standing committee
(Patstāvīgajā komiteja)
Ženēvā un 75. SRG
(zinātniskajā darba
grupā) sanāksmē
Briselē.

Pārstāvēts Latvijas
viedoklis 32. CITES
Kontrolējošo iestāžu
darba grupā, 76.
CITES zinātniskajā
darba grupā, 75.
CITES Uzraudzības
iestāžu darba grupā,
4. CITES ekspertu
darba grupā.
Pārstāvēts Latvijas
viedoklis 4 WPIEI
darba grupās (11.04,
03.05, 03.06.,
17.06.).

31.12.
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Izsniegti 11 CITES
sertifikāti.
Reģistrēti 10
apdraudēti dzīvnieki.
-

-

Sagatavoti un
iesniegti komentāri
par grozījumiem ES
regulās saistībā ar
CITES. Pārstāvēts
Latvijas viedoklis
76.CITES
uzraudzības iestāžu
darba grupā, 5.CITES
ekspertu darba grupā,
77.CITES zinātnisko
iestāžu darba grupā
un 33.CITES
kontrolējošo iestāžu
darba grupā, kā arī
CITES dalībvalstu
17.sanāksmē.
Novadīti 3 semināri un Regulāri sniegtas
Notikusi sadarbība ar Novadīts 1 seminārs
apmācības VID muitas telefoniskas
LDM, VID un
VID Muitas pārvaldes
darbiniekiem. Regulāri konsultācijas un
sniegtas konsultācijas darbiniekiem.
sniegtas telefoniskas
konsultācijas e-pastos. komersantiem.
Koordinēta VID
konsultācijas un
Muitas pārvaldes,
21

Pārstāvēts Latvijas
viedoklis WPIEI
darba grupās,
COREPER darba
grupā, kā arī dalība
CITES COP.

Izsniegti 16 CITES
sertifikāti.
Reģistrēti 42
apdraudēto sugu
dzīvnieki.

Valsts
policija,
zinātniskās iestādes)
42.

Izsniegt
atļaujas
zooloģisko
dārzu
izveidošanai, veikt 8
zooloģisko
dārzu
pārbaudes

konsultācijas e-pastos.

31.12.
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Pārskata periodā
darbība nav veikta

43.

Veiktas 3 zooloģisko
dārzu pārbaudes.

Pārskata periodā
darbība nav veikta

Valsts policijas un
LDM sadarbība un
iesaiste CITES
ieviešanā.
Veiktas 3 zooloģisko
dārzu pārbaudes.
Pieņemts 1 lēmums
par zooloģiskā dārza
izveidošanas atļaujas
anulēšanu un jaunas
atļaujas
neizsniegšanu.
Pārskata periodā
darbība nav veikta –
darba grupu
sanāksmes nav
notikušas.

Veikt kompetentās
31.12.
G.Strode
Pārskata periodā
Pārskata periodā
Pārskata periodā
iestādes
funkcijas
darbība nav veikta –
darbība nav veikta – darbība nav veikta –
saskaņā
ar
darba grupu sanāksmes darba grupu
darba grupu
normatīvajiem aktiem
nav notikušas.
sanāksmes nav
sanāksmes nav
par tirdzniecību ar
Veikta informatīvā
notikušas.
notikušas.
izstrādājumiem
no
kampaņa rīcībai ar
roņveidīgajiem,
tai
piekrastē esošajiem
skaitā pārstāvēt Latvijas
roņiem, informējot par
viedokli
Eiropas
aizliegumu tos traucēt
Komisijā,
ja
tiek
vai pārvietot bez
sasauktas darba grupas
Pārvaldes atļaujas.
sanāksmes
6. 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”
44. Aktualizēt un integrēt 4
31.12.
G.Strode
dabas datu kopas, tajā
skaitā:
Pievienoti ATIS kodi Veikta vienotu
44.1. ĪADT valsts reģistra
Veikta zinātniskā
Veikta zinātniskā
663 ĪADT.
apveidfailu izveide
datus, tajā skaitā
pamatojuma un
pamatojuma un
Precizētas DP
94 precizējamo
aizsargājamo koku un
robežu projekta
robežu projekta
“Salacas ieleja”, ZBR ģeoloģisko dabas
ģeoloģisko un
sagatavošana
sagatavošana
22

ģeomorfoloģisko dabas
pieminekļu valsts
reģistra datus

44.2. mikroliegumu valsts
reģistra datus

un DL “Lubāna
mitrājs” robežas un
zonējumu robežas.
Pievienoti 481
dižkoka dati.

Pievienoti ATIS kodi
visiem
mikroliegumiem.
Ievadīta informācija par
29 jauniem
mikroliegumiem un 16
mikroliegumu
buferzonām.
Aktualizēta informācija
par 5 mikroliegumu un
6 mikroliegumu
buferzonu robežām.
Aktualizēta informācija
23

pieminekļu datiem
un robežām MK
noteikumu
grozījumu
priekšlikumu
sagatavošanai.
Precizēta DL
“Ungurpils meži”
robeža.
Ievadīti jauni 267
dižkoku punkti, par
258 punktiem
aktualizēta
informācija.

grozījumiem MK
noteikumos 56
ģeoloģiskajiem dabas
pieminekļiem.
Precizētas Slīteres
NP, DL “Ances purvi
un meži”, DP “Pape”,
DL „Vidzemes
akmeņainā jūrmala”,
AAA „Ziemeļgauja”,
DL „Sātiņu dīķi”, DL
„Garākalna smilšu
krupja atradne”, DL
„Lielupes palienes
pļavas”, DL „Liepājas
ezers” robežas un
zonējumu robežas.
Ievadīti jauni 56
dižkoku dati un
precizēti 1156
dižkoku dati.
Ievadīta informācija Ievadīta informācija
par 10 jauniem
par 8 jauniem
mikroliegumiem un 8 mikroliegumiem un 5
mikroliegumu
mikroliegumu
buferzonām.
buferzonām.
Aktualizēta
Aktualizēta
informācija par 6
informācija par 1
mikroliegumu un 4
mikrolieguma un 1
mikroliegumu
mikrolieguma
buferzonu robežām. buferzonas robežām.
Notikusi sanāksme ar
VMD, veikta
informācijas apmaiņa,

grozījumiem MK
noteikumos 29
ģeoloģiskajiem dabas
pieminekļiem.
Precizētas ZBR, DL
“Sedas purvs”, DP
“Abavas ieleja” un
DL “Druviņu tīrelis”
robežas un to
zonējuma robežas.
Precizētas AAA
„Ziemeļgauja”
plānotā zonējuma
robežas.
Ievadīti jauni 32
dižkoku punkti,
precizēti 324 dižkoku
dati. Ievadīti 40
potenciālo dižkoku
dati.
Ievadīta informācija
par 14 jauniem
mikroliegumiem un 8
mikroliegumu
buferzonām.
Aktualizēta
informācija
par 14 mikroliegumu
un 10 mikroliegumu
buferzonu robežām.

par 95 mikroliegumu
un 1 mikrolieguma
buferzonas atribūtiem.

44.3. īpaši aizsargājamo
sugu, to dzīvotņu valsts
reģistra datus

44.4. īpaši aizsargājamo
biotopu valsts reģistra
datus

45.

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

31.12.
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lai sakārtotu datus
VMD un Pārvaldes
datu sistēmās un rastu
risinājumu
mikroliegumu, kas ir
Natura 2000
teritorijas, robežu
noteikšanai.
Pievienoti dati par
Pievienoti dati par
Pievienoti dati par
42044 īpaši
7689 aizsargājamo
1618 aizsargājamo
aizsargājamo sugu
sugu atradnēm, laboti sugu atradnēm,
atradnēm.
dati par 194
precizēti dati par 3200
aizsargājamo sugu
aizsargājamo sugu
atradnēm.
atradnēm.
Pievienoti dati par 1022 Pievienoti dati par
Pievienoti dati par
īpaši aizsargājamiem
7713 īpaši
800 aizsargājamiem
biotopiem, precizēti
aizsargājamiem
biotopiem. Sagatavoti
dati par 82 īpaši
biotopiem, precizēti anketu precizējumi un
aizsargājamiem
dati par 40 411 īpaši labojumi, aktualizēts
biotopiem.
aizsargājamiem
sugu klasifikators.
biotopiem.
Izveidoti WMS/WFS
Uzturēti WMS/WFS Uzturēti WMS/WFS
servisi datu izplatīšanai servisi datu
servisi datu
caur ģeoportālu,
izplatīšanai caur
izplatīšanai caur
izplatīti VMD, VZD,
ģeoportālu, izplatīti
ģeoportālu, izplatīti
TAPIS.
VMD, VZD, TAPIS, VMD, VZD, TAPIS,
Sagatavota informācija LAD, AS LVM.
ATIS, LAD, AS
un sniegta atbilde uz 3 Sagatavota
LVM.
pieprasījumiem par
informācija un sniegta
informācijas par
atbilde uz 3
aizsargājamo sugu un pieprasījumiem par
biotopu izplatību.
informācijas par
Veikta BVZ datu
aizsargājamo sugu un
izsniegšana LAD.
biotopu izplatību.
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Ievadīta informācija
par 2373
aizsargājamo sugu
atradnēm.
Pievienoti dati par
145 aizsargājamiem
biotopiem.

Uzturēti WMS/WFS
servisi datu
izplatīšanai caur
ģeoportālu un dati
izplatīti VMD, VZD,
TAPIS, ATIS, LAD,
AS LVM.
Sagatavota
informācija un
sniegtas atbildes uz 4
pieprasījumiem par
aizsargājamo sugu un
biotopu izplatību.

personām,
kurām
Pārvalde izsniedz īpaši
aizsargājamo
sugu
indivīdu iegūšanas vai
zinātnisko
pētījumu
atļaujas

46.

Ievadīt
un
uzturēt
informāciju par ĪADT,
mikroliegumu,
īpaši
aizsargājamo sugu un
īpaši
aizsargājamo
biotopu aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumiem
un
Pārvaldes
apstiprinātajiem meža
apsaimniekošanas
plāniem

31.12.

reģionālo
Ievadīta informācija par
administrāciju 5 ĪADT
direktori
apsaimniekošanas
pasākumiem.
Ievadīta informācija par
42 dabas tūrisma
infrastruktūras
objektiem.
Ievadīta informācija par
10 apstiprinātajiem
meža apsaimniekošanas
plāniem.
Ievadīta informācija par
61 potenciālo dižkoku.
Ievadīta un aktualizēta
informācija par
25

Sagatavoti un nodoti
dati LVĢMC Vides
pārskata
sagatavošanai. Sniegti
dati Eiropas Vides
aģentūrai par invazīvo
sugu izplatību.
Sagatavotas 3 datu
kopas teritorijas
plānojumiem.
Sniegta informācija
par kūdras atradņu
sakritību ar IADT
robežām.
Saņemtas 24 atskaites
par īpaši aizsargājamo
sugu indivīdu
iegūšanu.
Ievadīta informācija Ievadīta informācija Ievadīta informācija
par 11 ĪADT dabas
par 685 ĪADT
par 17 ĪADT
aizsardzības plānos
aizsardzības un
aizsardzības un
noteiktajiem
apsaimniekošanas
apsaimniekošanas
apsaimniekošanas
pasākumiem.
pasākumiem.
pasākumiem (2862
Ievadīta informācija Ievadīta informācija
poligoni) un
par 511 dabas tūrisma par 1168 dabas
esošajiem vai
infrastruktūras
tūrisma
plānotajiem tūrisma objektiem.
infrastruktūras
infrastruktūras
Ievadīta informācija objektiem.
objektiem (725
par 39
Ģeotelpisko datu
punkti, 475 līnijas, 17 apstiprinātajiem meža veidā ievadītas vietas
laukumi).
apsaimniekošanas
un pasākumi, kur
Ievadīta informācija plāniem.
dažādu projektu
par 1804
Pārbaudīta
ietvaros veikta dabas
apsaimniekošanas
informācija 32
aizsardzības plānos

medību torņu un
savvaļas dzīvnieku
piebarošanas
(pievilināšanas) vietām
Ķemeru NP.

47.

48.

Ievadīt
un
uzturēt
monitoringa
un
pētījumu datus par
ĪADT,
īpaši
aizsargājamām sugām
un īpaši aizsargājamiem
biotopiem.
Nodrošināt monitoringa
datu interpretēšanu un
izmantošanu
aizsardzības
un
apsaimniekošanas
pasākumu
īstenošanā
Pārvaldes
turējumā
esošajās zemēs un
plānošanas dokumentu
izstrādē
Izstrādāt sagataves un
vadlīnijas
datu

31.12.

G.Strode

31.12.

G.Strode

pasākumiem 2 meža
apsaimniekošanas
plānu ietvaros.
Ievadīta informācija
par 26 dabas tūrisma
infrastruktūras
objektiem.
Ievadīta informācija
par 7 potenciālajiem
dižkokiem.
Pārbaudīta
informācija par 16
apstiprinātajiem meža
apsaimniekošanas
plāniem.
Uzturēti esošie
Uzturēti esošie
monitoringa dati,
monitoringa dati.
plānoti sistēmas
Ievadīti aktuālie
uzlabojumi.
monitoringa dati (71
Ievadīti aktuālie
līnija, 548 punkti).
monitoringa dati (8393 Veikta monitoringa
poligoni, 743 līnijas,
datu aktualizēšana.
4779 punkti). Veikta
monitoringa datu
aktualizēšana.

apstiprināšanai
iesniegtajiem meža
apsaimniekošanas
plāniem.

paredzēto aktivitāšu
ieviešana.
Ievadīta informācija
par 92
apstiprinātajiem meža
apsaimniekošanas
plāniem.
Pārbaudīta
informācija par 96
iesniegtajiem meža
apsaimniekošanas
plāniem.

Uzturēti esošie
monitoringa dati.
Ievadīti aktuālie
monitoringa dati (16
līnijas, 11 punkti).
Veikta monitoringa
datu aktualizēšana.

Uzturēti esošie
monitoringa dati.
Ievadīti aktuālie
monitoringa dati (804
līnijas, 1064 punkti,
132 laukumi). Veikta
monitoringa datu
aktualizēšana.

Sagatavota, pārbaudīta Veikta datu kvalitātes Izveidota un publicēta Precizētas dabas datu
un precizēta aleju
pārbaude izstrādātāju iesnieguma veidlapa pārvaldības sistēmas
26

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

49.

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

31.12.

G.Strode

50.

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

31.12.

G.Strode

apsekojumu anketa.
Izvērtēta dabas
aizsardzības plānu
izstrādātāju iesniegto
datu kvalitāte, sniegti
priekšlikumi kvalitātes
uzlabošanai.
Izstrādāta Pārvaldes
iekšējo noteikumu
“Datu kvalitātes
uzraudzības politika”
pirmā redakcija.
Nodrošināti 401 Web
lietotāji, reģistrēti jauni
25 lietotāji. Veikta
serveru
programmatūras
atjaunināšana.
Veiktas Pārvaldes
darbinieku apmācības
par informācijas
sistēmu drošības
jautājumiem.
Veikta vienota
antivīrusa programmas
ieviešana iestādē un
nodrošināta antivīrusa
pārvaldības konsoles
regulāra monitorēšana.
Veikta IDS sistēmas
ziņojumu izskatīšana
un atbildīgo
informēšana par
aizdomīgiem
27

iesniegtajiem 22
dabas aizsardzības
plāniem.

ģeotelpisko datu
kopas izmantošanas
pieprasījumam.
Veikta datu kvalitātes
pārbaude izstrādātāju
iesniegtajiem 8 dabas
aizsardzības plāniem.

„Ozols” anketu
datubāzes, uzsākta
anketu ievade
datubāzē.

Nodrošināti 447 Web Nodrošināti 471 Web Nodrošināti 546 Web
lietotāji, reģistrēti
lietotāji, reģistrēti
lietotāji, reģistrēti
jauni 53 lietotāji.
jauni 24 lietotāji.
jauni 75 lietotāji.

Turpinātas Pārvaldes
darbinieku apmācības
par informācijas
sistēmu drošības
jautājumiem.
Veikta vienota
antivīrusa
programmas ieviešana
iestādē un nodrošināta
antivīrusa pārvaldības
konsoles regulāra
monitorēšana.
Veikta IDS sistēmas
ziņojumu izskatīšana
un atbildīgo
informēšana par

Turpinātas Pārvaldes
darbinieku apmācības
par informācijas
sistēmu drošības
jautājumiem.
Nodrošināta
antivīrusa pārvaldības
konsoles regulāra
monitorēšana.
Veikta IDS sistēmas
ziņojumu izskatīšana
un atbildīgo
informēšana par
aizdomīgiem
ziņojumiem.

Veikta dabas datu
pārvaldības sistēmas
“Ozols”, tīmekļa
vietnes “Atlīdzības
(par saimnieciskās
darbības
ierobežojumiem īpaši
aizsargājamās dabas
teritorijās un
mikroliegumos)
izmaksu reģistrs” un
tīmekļa vietnes “Par
starptautisko
tirdzniecību ar
apdraudētajās
savvaļas dzīvnieku un

ziņojumiem.

aizdomīgiem
ziņojumiem. Izstrādāti
un apstiprināti
Pārvaldes iekšējie
noteikumi
“Informācijas sistēmu
drošības politika”,
“Dabas datu
pārvaldības sistēmas
“Ozols” darbības
atjaunošanas plāns”,
“Informācijas sistēmu
riska analīzes
noteikumi”,
“Informācijas sistēmu
lietošanas noteikumi.”

28

augu sugām” (CITES)
drošības audita
nolikuma un līguma
izstrāde.
Veikta nepieciešamo
pieeju pie resursiem
nodrošināšana,
dokumentācijas
apkopošana,
komentāru sniegšana
un interviju
organizēšana dabas
datu pārvaldības
sistēmas “Ozols”
DAP_007, DAP_008
un DAP_009 piegāžu
implementēšanas testa
un ekspluatācijas
vidēs.
Veikta dabas datu
pārvaldības sistēmas
“Ozols” nepilnību,
uzlabojumu un
prasību pieteikumu
reģistrēšana
Envirotech
pieteikumu apstrādes
sistēmā.
Aktualizēts dabas
datu pārvaldības
sistēmas “Ozols”
darbības atjaunošanas
plāns.
Veikta domēnu

kontrolieru, aktīvās
direktorijas, DNS,
serveru virtualizācijas
infrastruktūras
plānošana, shēmu
sagatavošana un
saskaņošana ar
VRAA. Veikta
Microsoft Windows
Server
operētājsistēmas
jaunu licenču iegāde.
Veikta bezvadu tīkla
iekārtu tehniskās
specifikācijas izstrāde
un nepārtrauktās
elektrobarošanas
avota tehniskās
specifikācijas
izstrāde.
Veikta tīmekļa
uzturēšanas, līguma
projekta pārskatīšana,
komentāru sniegšana,
un ziņošana par
Pārvaldes darbinieku
iekštīkla drošības
prasību neatbilstībām.
Izstrādātas Pārvaldes
informācijas resursu
piešķiršanas plūsmu
shēmas.
Izstrādāts rīkojuma
projekts par
29

51.

informācijas resursu
un tehnisko resursu
valdītājiem.
Veikta Pārvaldes
darbinieku
informēšana par
maldinošu un vīrusu
saturošu vēstuļu
atpazīšanu.
Pārskatīti IDS un
antivīrusa pārvaldības
rīkos fiksētie
ziņojumi, sagatavoti
un iesniegti
pieteikumi VRAA un
citām institūcijām.
7. 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 nosacījumus,
31.12.
reģionālo
Sniegti 2 nosacījumi un Sniegti 3 nosacījumi, Sniegti 5 nosacījumi Sniegts1 nosacījums,
atzinumus
un
administrāciju 3 atzinumi teritoriju
7 atzinumi un 1
un 7 atzinumi
5 atzinumi un 1
informāciju pašvaldību
direktori
plānojumiem.
informācija teritoriju teritoriju
informācija teritoriju
teritoriju plānojumiem,
Sniegti 4 nosacījumi un plānojumiem.
plānojumiem.
plānojumiem.
tajā
skaitā
1 atzinums
Sniegts 1 nosacījums Sniegti 4 nosacījumi Sniegti 6 nosacījumi
detālplānojumiem
detālplānojumiem.
un 5 atzinumi
un 2 atzinumi
un 4 atzinumi
Sniegti 12 nosacījumi detālplānojumiem.
detālplānojumiem.
detālplānojumiem.
un 13 atzinumi citiem Sniegti 11 nosacījumi Sniegti 11 nosacījumi, Sniegti 15 nosacījumi,
teritorijas attīstības
un 6 atzinumi citiem 10 atzinumi un 1
6 atzinumi un 3
plānošanas
teritorijas attīstības
informācija citiem
informācijas citiem
dokumentiem.
plānošanas
teritorijas attīstības
teritorijas attīstības
dokumentiem.
plānošanas
plānošanas
dokumentiem.
dokumentiem.
8. Uzturēt un izveidot tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektus
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
30

52.

Uzturēt, atjaunot un
izveidot dabas takas –
200 km

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta dabas taku
uzturēšana – 200 km

reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta dabas taku
uzturēšana – 92 km
Veikta dabas taku
atjaunošana – 0,024
km
Veikta ūdenstūristu un
autotūristu apmetņu
uzturēšana – 24 gab.

53.

Uzturēt ūdenstūristu un
autotūristu apmetnes –
24 gab.

31.12.

54.

Uzturēt, atjaunot un
izveidot
autostāvlaukumus – 41
gab.
Atjaunot un izveidot
informācijas stendus –
50 gab.

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta
autostāvlaukumu
uzturēšana – 25 gab.

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

56.

Uzturēt
stendus

informācijas

31.12.

57.

Uzturēt un izveidot
skatu torņus – 24 gab.

31.12.

58.

Uzturēt un izveidot
skatu platformas

31.12.

59.

Uzturēt informatīvās un
norādes zīmes

31.12.

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

55.

Veikta dabas taku
uzturēšana – 200
km.

Veikta ūdenstūristu
un autotūristu
apmetņu uzturēšana
– 24 gab.

Veikta dabas taku
uzturēšana – 184
km.
Veikta dabas taku
atjaunošana – 3 km.
Veikta ūdenstūristu
un autotūristu
apmetņu uzturēšana
– 24 gab.

Veikta
autostāvlaukumu
uzturēšana – 37 gab.

Veikta
autostāvlaukumu
uzturēšana – 37 gab.

Veikta
autostāvlaukumu
uzturēšana – 37 gab.

Veikta informācijas
Veikta informācijas
stendu atjaunošana – 6 stendu atjaunošana –
gab.
21 gab.
Veikta informācijas
stendu izveidošana –
1 gab.
Veikta informācijas
Veikta informācijas
stendu uzturēšana – 89 stendu uzturēšana –
gab.
274 gab.
Veikta skatu torņu
Veikta skatu torņu
uzturēšana – 18 gab.
uzturēšana – 24 gab.

Veikta informācijas
stendu atjaunošana –
15 gab.

Veikta informācijas
stendu atjaunošana –
4 gab.

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

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

Veikta skatu
platformu uzturēšana
– 12 gab.
Veikta norādes zīmju
uzturēšana – 532 gab.

Veikta skatu
platformu uzturēšana
– 17 gab.
Veikta norādes
zīmju uzturēšana –
674 gab.

Veikta skatu
platformu uzturēšana
– 17 gab.
Veikta norādes
zīmju uzturēšana –
654 gab.
Veikta norādes
zīmju atjaunošana –
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Veikta skatu
platformu uzturēšana
– 17 gab.
Veikta norādes
zīmju uzturēšana –
679 gab.

Veikta ūdenstūristu
un autotūristu
apmetņu uzturēšana
– 24 gab.

60.

Uzturēt
robežzīmes

ĪADT

61.

Atjaunot un uzturēt
ainaviskās skatu vietas

62.

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

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta robežzīmju
uzturēšana – 768 gab.
Veikta robežzīmju
atjaunošana – 33 gab.

Veikta robežzīmju
Veikta robežzīmju
uzturēšana – 1343
uzturēšana – 1248
gab.
gab. Veikta
Veikta robežzīmju
robežzīmju
atjaunošana – 78
atjaunošana – 50
gab.
gab.
31.12.
R.Auziņš
Veikta ainavisko skatu Veikta ainavisko
Veikta ainavisko
vietu uzturēšana – 16
skatu vietu
skatu vietu
gab.
uzturēšana – 18 gab. uzturēšana – 18 gab.
Veikta ainavisko skatu
vietu atjaunošana – 2
gab.
9. Palielināt sabiedrības izpratni par dabas vērtību nozīmi,
organizēt un veikt sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus
31.12.
reģionālo
Noorganizēti 28
Noorganizēts 41
Noorganizēti 34
administrāciju pasākumi, t.sk., Mitrāju pasākums, t.sk., Putnu pasākumi, t.sk., Grīņu
direktori
dienai, Pasaules ūdens dienai, Zemes dienai, DR, Gaujas NP
dienai un Putnu dienai Meža dienai,
jubilejai veltīti
veltīti pasākumi un
Bioloģiskās
pasākumi,
pasākumi: “Pēdas
daudzveidības dienai Sēņu dienai un Pļavu
mežā”, “Krēslas skaņas un Eiroparku dienai
dienai veltīti
mežā”, “Pēdas sniegā”, veltīti pasākumi un
pasākumi un
“Pūču vakars”, “Daba pasākumi: “Miega
pasākumi: “Kukaiņu
ziemā”, “Strenčupītes pele?- Susuris!”,
nakts”,” Tauriņu
sākuma meklēšana”,
“Smelies iedvesmu
nakts”, pasākumi no
“Sedas iztekas
daudzveidībā”,
cikla “Gadalaiku
meklēšana”, “Rūjas
“Ieskaties dabā”,
pēdas dabā” un “Četri
upes iztekas
“Mīli ar acīm. Augi”, gadalaiki
meklēšana”, “Norises “Iepazīsti Jāņuzāles”, Veclaicenē”, “Rudens
dabā ziemā, pavasarī un “Norises dabā
pārgājiens apkārt trīs
Latvijas putni”, “Koki pavasarī un
ezeriem”, “Šlītere –
un krūmi ziemā” no
piekraste”, “Zāļu
pusmuižas
pasākuma cikla “Četri pēcpusdiena”.
kultūrainava”,
32

9 gab.
Veikta robežzīmju
uzturēšana – 1341
gab.
Veikta robežzīmju
atjaunošana – 29
gab.
Veikta ainavisko
skatu vietu
uzturēšana – 18 gab.
Veikta ainavisko
skatu vietu
atjaunošana – 2 gab.
Noorganizēti 19
pasākumi t.sk., Putnu
dienai veltīti
pasākumi un
pasākumi: “Dabā
dodas jebkurā vecumā
Rāznas NP”,
“Ieklausies, daba
stāsta”, “Gulbju
lidojums”, “Atjāja
Mārtiņš, atrībināja...”,
“Daba un mūzika”,
“Kas dzīvo Salacā?”,
“Karaliskais alnis”,
“Viltīgā lapsa”,
“Ieskaties zvēriem
acīs”, “Karjeras
nedēļas 2016”,
“Līgatnes dabas

gadalaiki Veclaicenē”,
“Iepazīsim dabu
ziemā”, lācenes Ilzītes
dzimšanas diena
Līgatnes dabas takās.
Noorganizēts 1
seminārs – praktikums
par dabaskoncertzāli
“Daba kā intelektuālās
un estētiskās
izglītošanas resurss”.
Noorganizētas 13
lekcijas – “Mitrāju
ekosistēmu
pakalpojumi”, “Dabas
inspekcijas cikls.
Latvijas pieredze”,
“Gada zvērs āpsis”,
“Āfrikas cūku mēris
Latvijā – ieguvums vai
zaudējums dabas
daudzveidībai”,
“Ainavas izmantošana
ilgtspējīga tūrisma
piedāvājuma
veidošanai Rāznas NP.
Kas jāzina,
saimniekojot īpaši
aizsargājamā dabas
teritorijā?”, “Mežu
ekosistēmu
pakalpojumi jeb mežu
loma cilvēka dzīvē un
dabā. Kas jāzina,
33

Noorganizētas 17
lekcijas – “Putni”,
“Dižraibais dzenis”,
“CITES”, “Jūras
zīdītāji”, “Susuri”,
“Ainavas izmantošana
ilgtspējīga tūrisma
piedāvājuma
pilnveidošanai Rāznas
NP teritorijā”,
“Latvijas mežu
dzīvnieki”, “Latvijas
Gada ģeovieta 2016”.
Noorganizētas Slīteres
Ceļotāju dienas
sadarbībā ar
Dundagas novada
pašvaldību – radošās
un izzinošās
darbnīcas, amatnieku
tirgus, amatnieku
darbnīcas.

“Dzīvnieki Latvijas
dabā”, “Nāc pie
Rāznas spēlēties!”,
“Ejam dabā”,
”Rudens noskaņas
dabā un mākslā”,
“Dabas ieskautie”,
“Lūša diena”, “Pūces
diena”, radošo darbu
konkursa “Iepazīsti
lielo ceļotāju – mazo
gulbi!” atklāšanas
pasākums.
Noorganizētas 14
lekcijas – “Dabas
vērtības kāpas”,
“Gada dzīvnieku
āpsis”, “Ķemeru NP
dabas vērtības”,
“Bioloģiskā
daudzveidība un tās
nozīme”, Gaujas NP
dabas vērtības”,
“Latvijas mežu
dzīvnieki”.
Noorganizētas
aktivitātes akcijas
“Mana jūra”, taku
skrējienu seriāla
“Stirnu buks” un
“Nēģu svētki
Carnikavā” ietvaros.
Dalība raidījuma “Bez
tabu” ekspedīcijā.

takas”, “Latvijas meža
dzīvnieki” un
pārgājieni DL “Sedas
purva dabas vērtības”.
Noorganizētas 49
lekcijas – “Stāsts par
dabas aizsardzību ir
stāsts par dabas
daudzveidības
saglabāšanu”, “Gada
dzīvnieks āpsis”,
“Kādi dabas
aizsardzības jomas
normatīvie akti
jāievēro dabas parkā
“Pape””, “Pārvaldes
funkcijas, uzdevumi
ĪADT kontekstā”,
“Īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas.
Dabas aizsardzības
tiesiskie aspekti”,
“Līgatnes dabas takas
un meža dzīvnieki”,
“Dabas izglītības
centru piedāvājums”,
“Dabas aizsardzība
Latvijā”, “Bioloģiskā
daudzveidība”,
“Gaujas NP dabas
vērtības”, “CITES”.
Noorganizētas
aktivitātes akcijas
taku skrējienu seriāla

63.

Vadīt dabas izglītības
nodarbības
un
informatīvos
pasākumus

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

saimniekojot īpaši
aizsargājamā dabas
teritorijā”, “Latvijas
dzīvnieki Līgatnes
dabas takās”,
“Interpretatīvas
programmas veidošana
saistībā ar dabas
elementiem pilsētā”,
“CITES”.
Novadītas 97 dabas
izglītības nodarbības
par tēmām: “Putni un
cilvēki”, “Mitrāju
diena”, “Ūdens
dienas”, “Dižkoki”,
“Mitrāji un Teiču
purva dabas vērtības”,
“Savvaļas sugu
zaudējums drauds
mūsu pašu
labklājībai”, “Sargāsim
ūdeņus”, “Pēdas
sniegā”, “Mežs”,
“Purvs”, “Piekraste”,
“Gājputni pavasarī”,
“Dzīvnieki Latvijā”,
“Gaujas NP”,
“CITES”, “Ūdens
nozīme dabā”, “Putni”,
“Dzīvnieku pēdas
ziemā”, “Koki ziemā”,
“ĪADT”, “Ūdens
resursi”, “Latvijas
34

Noorganizēta akcija
“Nāc ar savu sēni!”.
Noorganizētas 7
izstādes un to
atklāšanas pasākumi:
“Caur uguni un
ūdeni”, “Slīterei - 90”,
“Slīteres NP abinieki
un rāpuļi”.

“Stirnu buks”
ietvaros.
Noorganizēts
pasākums Latvijas
biškopības biedrības
Tukuma nodaļas
biškopjiem Ķemeru
NP Sēra dīķu, Slokas
ezera un dūņu ieguves
objektos.
Novadītas 138 dabas Novadītas 104 dabas Novadītas 109 dabas
izglītības nodarbības izglītības nodarbības izglītības nodarbības
par tēmām: “Klimata par tēmām: “Dabas
par tēmām: “Putni:
pārmaiņas”,
daudzveidība dabiskā Atrodi kāpuru. Putnu
“Latgales ainavas
mežā”, “Dižkoki”,
ligzdas.”, “Dabas
atspoguļojums
“ĪADT izveidošanas daudzveidība dabiskā
folklorā”,
vēsture”, “Uztaisi
mežā”, “Purvs –
“Kas dzīvo ezerā”,
buti”, “Augi pļavā”, Vasenieku purva
“Putni”,
“CITES konvencija”, taka”, “Kangari un
“Putni un to
“Dabas daudzveidība vigas Pēterezera
mājvietas”,
Slīteres NP”, “Putni dabas takā”, “Putni
“Putni mums apkārt”, dažādās
un to mājvietas”,
“Putni pavasarī”,
ekosistēmās”,
“Latvijas ĪADT”,
“Ūdensputni Rāznā”, “Pūces”,
“Daba un dabas
“Gājputni”, “Koki un “Aizsargājami augi
aizsardzība”, “Izzini
dižkoki”,
pļavā”, “Lubāna
dabu radoši”, “Ūdens
“Ekosistēmas - augu mitrāja iemītnieki”,
un mēs”, “Dumbrājs,
un dzīvnieku
“Upes iemītnieki
mežs”, “Purvs”,
mājvietas”, “Augi un Aiviekstē”,
“Putni”, “Meža zvēri
kukaiņi”, “Augu un
“Dabas
rudenī”, “Sēnes”,
dzīvnieku
daudzveidība”,
“Ķemeru NP”,
daudzveidība”,
“Rāznas NP un
“Piesārņojums”,
“Dabas
ĪADT”,
“Ekosistēmas”,
daudzveidība”,
“Augi ezerā un
“Piekraste”,

dzīvnieki – to
atpazīšana un nozīme
ekosistēmā”.
Novadīts 1
informatīvais
pasākums – Slīteres
NP individuālo
noteikumu projekta
sabiedriskās
apspriešanas
sanāksme.
Dalība Meža
konsultāciju un
pakalpojumu centra
rīkotajā seminārā ar
ziņojumu par biotopu
kartēšanu.
Sniegta informācija
Dagdas novada skolu
direktoriem un dabas
zinību skolotajiem par
dabas aizsardzību un
dabas izglītību un
vides izglītības
koordinatoru
profesionālās
pilnveides semināra
“Vides izglītības
iespējas pašvaldībā”
ietvaros.
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“Dumbrājs, mežs”,
“Purvs”, “Piekraste”,
“Pļava, augi”,
“Ūdens” “Sikspārņi”,
“Susuri”, “Dabas
dziednīca – purvs”,
“ĪADT”, “Latvijas
dzīvnieki”, “Augu
atpazīšana”, ”Mežs”,
“Zivis”, “Bioloģiskā
daudzveidība”,
“Dzīvība vecajos
kokos”, “CITES”,
“Ekosistēmu
pakalpojumi”, “Augi
saulgriežu laikā”,
“Nacionālie parki”,
“Dabas aizsardzība
Latvijā”, “Sikspārņi”.
Novadīti 2
informatīvi pasākumi
- pasākums Ludzas
novada izglītības
iestāžu pedagogiem
par dabas aizsardzību
un dabas izglītību un
pasākums Rēzeknes
novada un Zviedrijas
Pirmsskolas izglītības
iestāžu pārstāvjiem
par dabas izglītības
piedāvājumu
bērniem.
Noorganizēta

piekrastē”, “Ūdeņu
kvalitāte”,
“Ekosistēmas-augu
un dzīvnieku
mājvieta”, “Latgales
dabas atspoguļojums
latviešu
tautasdziesmās”,
“Tauriņi Krustkalnu
DR”, “Dumbrājs”
“Mežs”,
“Purvs”, “Sikspārņi”,
“Putni”, “Sēnes”,
“Augu
daudzveidība”,
“Ķemeru NP”, “Koki
un dižkoki”,
“Alejas”, “Meža
bagātības”, “Putni
mežā”, “Dzīvnieku
atstātās pēdas dabā”,
“Piekraste”, “ĪADT”,
“Ūdens un gaisa
kvalitāte”,
“Uzvedības ABC
pārgājienā”,
“Sikspārnis”.
Novadītas 22 izziņas
ekskursijas Teiču
DR,
Krustkalnu DR.
Sniegta lekcija par
ainavu izmaiņām
Gaujas NP Eiropas

“Dzīvības norises
dabā”,
“Piktogrammas
ĪADT”, “Zivis”,
“Dzīvnieki”, “Mežs”,
“Koki”, “Putni”,
“Smilšakmeņi”,
“Dižkoki”.
Novadītas 6 izziņas
ekskursijas Slīteres
NP un Teiču DR.
Noorganizēta
sanāksme sadarbības
partneriem par dabas
izglītības aktivitātēm
2016/1017.gadā.
Sniegtas 6
prezentācijas –
“Latvijas likteņupe Daugava” UNESCO
nedēļas ietvaros,
“Iepazīsim Latvijas
Nacionālos
dārgumus”,
“Zinu, gribu,
rīkojos”,
“Zaļā pēcpusdiena”,
“Sugu un biotopu
apsaimniekošana”
Meža konsultāciju
pakalpojumu centrs
rīkotājā seminārā
Rēzeknē un
“Ekosistēmu

fotoizstāde “Slīterei
90” Tukuma
bibliotēkā un Grīņu
DR veltītas izstādes
atklāšana Latvijas
Dabas muzejā.
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kultūras mantojuma
dienu pasākumā.
Sniegta informācija
par biotopu
kartēšanu.

pakalpojumi un
nodarbības par
putniem”
skolotājiem.
Sniegts ziņojums par
dabas aizsardzības
interešu un kūdras
ieguves interešu
sabalansēšanu
Kūdras ražotāju
asociācijas 20 gadu
jubilejas konferences
ietvaros.
Novadītas 2
diskusijas – “Valsts
un NVO sadarbība”
neformālās izglītības
skolotāju forumā un
“Dabas vērtību
saglabāšana”
tematiskā foruma
“Latvijas ilgtspējas
dimensijas – izglītoti
cilvēki un dabas
vērtību saglabāšana”
ietvaros.
Sniegta informācija
par ES biotopu
kartēšanas projektu
“Dabas skaitīšana”,
kā arī par Pārvaldes
atzinumu sniegšanu
par projektu
pieteikumiem par

64.

Piedalīties
Dabas
koncertzāles
organizēšanā un norisē

30.06.

I.Pabērza
A.Soms*
E.Ezeriņa**

Uzsākta Dabas
koncertzāles
zinātnisko un izziņas
darbnīcu satura
izstrāde un materiālu
sagatavošana.
Sagatavotas 2 preses
relīzes, piesaistīti
informatīvie
atbalstītāji (RETV).
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Norisinājies Dabas
koncertzāles pirmais
pasākums – 18.06.
Lūznavas muižā,
Rēzeknes novadā.
Noorganizēta 23
radošo un izzinošo
darbnīcu
sagatavošana,
koordinēšana un
norise par 2016.gada
galveno tēmu –
garausainais
sikspārnis Plecotus
auritus. Sniegts
atbalsts informatīvo
materiālu
sagatavošanā, kā arī
publicitātes
pasākumu
nodrošināšanā,

-

infrastruktūras izvedi
Natura 2000
teritorijās, Pārvaldes
funkcijām un
sadarbības iespējām.
Noorganizētas 4
ceļojošas izstādes:
“Zili zaļā galerija”,
“Meži un dabas
vērtības Natura 2000
teritorijās”,
“Mirklis Rāznas NP”,
“Rāznas NP”.
Veikta 2017.gada
Dabas koncertzāles
tēmu atlase. Uzsākta
zinātnisko un izziņas
darbnīcu satura
izstrāde.

65.

Sagatavot
preses
relīzes,
rakstus,
intervijas par Pārvaldi,
ĪADT,
dabas
aizsardzību

31.12.

I.Pabērza
A.Soms*
E.Ezeriņa**

sagatavotas 3 preses
relīzes.
Sagatavotas 84 preses Sagatavotas 87
relīzes/raksti.
preses relīzes/raksti.
Īpaša uzmanība vērsta Īpaša uzmanība
uz dabas aizsardzības vērsta starptautiskās
plānu izstrādes un
akcijas “Gulbja
sabiedrisko
ceļojums”
apspriešanu norisi.
organizēšanai,
Nodrošināta plaša
norisei, publicitātes
publicitāte Mitrāju
nodrošināšanai,
mēneša un CITES
Ķemeru Ceļotāju
tēmu atspoguļošana
dienas, Putnu dienu,
medijos.
Eiropas nacionālo un
Nodrošināta
dabas parku dienas
informācija par
pasākumiem un to
Pārvaldes DIC
publicitātei, Grīņu
organizētajiem
dabas rezervāta
izglītošanas
80.jubilejas izstādes
pasākumiem.
atklāšanai un ar to
Notikuši publicitātes
saistītās publicitātes
pasākumi – Līgatnes
nodrošināšanu,
dabas taku dzīvnieku
Dabas koncertzāles
barības virtuves
u.c. pasākumu
atklāšana, seminārs par publicitātei.
mitrāju nozīmi, mediju Sniegtas atbildes
pasākums Rīgā un
mediju jautājumiem.
Daugavpilī par CITES. Turpināta sadarbība
Sagatavotas
ar Delfi.lv,
publikācijas
publikāciju
reģionālajiem un
sagatavošanā par
pašvaldību
tūrismu ĪADT.
izdevumiem par dabas Sadarbībā ar
aizsardzības plānu
Vidzemes TV un
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Sagatavotas 53
preses relīzes/raksti.
Sadarbojoties ar
nacionālajiem un
reģionālajiem
medijiem, turpinās
dažādu radio, TV
ciklu un tīmekļa
vietņu rubriku par
aizsargājamām dabas
vērtībām, dabas
tūrisma objektiem un
izziņas pasākumiem,
veidošana.
Regulāri tiek
publicēta dažāda
informācija
sociālajos tīklos.
Twitter sekotāju
skaits - 2268,
savukārt Facebook 1139.

Sagatavota un
publicēta 31 preses
relīze/raksts, 1
infografika.
Sadarbojoties ar
nacionālajiem un
reģionālajiem
medijiem, turpināta
dažādu radio, TV
ciklu un tīmekļa
vietņu rubriku par
aizsargājamām dabas
vērtībām, dabas
tūrisma objektiem un
izziņas pasākumiem
veidošana atkarībā no
konkrētā brīža
aktualitātes un
mediju dienas
kārtības.
Regulāri tiek
publicēta dažāda
informācija
sociālajos tīklos.
Twitter sekotāju
skaits - 2318,
savukārt Facebook 1220.

izstrādi.
Sadarbībā ar DELFI.lv
regulāri sagatavotas un
publicētas publikācijas
par dabas tūrismu
ĪADT.
Nodrošināta
publicitāte sociālajos
tīklos. Twitter sekotāju
skaits pieaudzis līdz
2082, savukārt
Facebook - 741.

66.

Sagatavot
2015.gada
pārskatu

Pārvaldes
publisko

01.07.

67.

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

31.12.

I.Pabērza
A.Soms*
E.Ezeriņa**

Pārskata periodā
darbība nav veikta

struktūrvienību Noorganizēti 2 jauno
vadītāji
reindžeru pasākumi –
divas pavasara dienas
Gaujas NP un
pārgājiens Ķemeru
NP.
Vadīts 4 praktikantu
39

Re:TV uzsākts
projekts par sižetu
veidošanu par videi
draudzīgu rīcību un
atkritumiem dabā.
Sagatavotas jaunas
infografikas par
CITES tēmu, par
aizsargājamo augu
izmantošanu vasaras
ziedu pušķos un
vainagos.
Nodrošināta
publicitāte sociālajos
tīklos. Twitter
sekotāju skaits
pieaudzis līdz 2649,
savukārt Facebook 1006.
Pārskata periodā
darbība nav veikta

Publiskais pārskats
sagatavots un
publicēts Pārvaldes
interneta vietnē
http://www.daba.gov
.lv/public/lat/publika
cijas/gada_publiskie
_parskati/.
Noorganizēta Gaujas Noorganizēta Gaujas
un Ķemeru NP jauno NP un Ķemeru NP
reindžeru nometne.
jauno reindžeru
Vadīts 4 praktikantu vasaras noslēguma
darbs.
nometne Ķemeru
Koordinēti darbi
NP.
Vidzemes
Vadīts 6 praktikantu

-

Noorganizēti 4
pasākumi Ķemeru
NP un Gaujas NP
jaunajiem
reindžeriem.
Vadīts 6 praktikantu
darbs.

68.

Organizēt
6
dabas
izglītības centru darbību

31.12.

69.

Organizēt 7
apmeklētāju
informācijas
darbību

31.12.

ĪADT
un
centru

darbs.
Saskaņotas studentu
prakses tēmas darbiem
Naukšēnu novadā ar
Vidzemes augstskolu.

augstskolas studentu
praksei Naukšēnu
novadā.
Sagatavota recenzija
bakalaura darbam.

reģionālo
Nodrošināta 6 dabas
administrāciju izglītības centru
direktori
darbība – DIC
“Slītere” (27
apmeklētāji), DIC
„Rāzna” (84
apmeklētāji), DIC
„Meža māja” (202
apmeklētāji), DIC
„Vecupītes” (137
apmeklētāji), DIC
„Pauguri” (70
apmeklētāji), DIC
„Ziemeļvidzeme” (80
apmeklētāji).
reģionālo
Nodrošināta 2 ĪADT
administrāciju apmeklētāju un
direktori
informācijas centru
darbība – Teiču DR
apmeklētāju centrā
“Bērzi” (4
apmeklētāji), Gaujas
NP informācijas centrā
“Līgatnes dabas takas”
(4904 apmeklētāji).

Nodrošināta 6 dabas
izglītības centru
darbība – DIC
“Slītere” (660
apmeklētāji), DIC
„Rāzna” (617
apmeklētāji), DIC
„Meža māja” (846
apmeklētāji), DIC
„Vecupītes” (405
apmeklētāji), DIC
„Pauguri” (500
apmeklētāji), DIC
„Ziemeļvidzeme”
(646 apmeklētāji).
Nodrošināta 6 ĪADT
apmeklētāju un
informācijas centru
darbība – Teiču DR
apmeklētāju centrā
“Bērzi” (41
apmeklētājs),
Ļaudonā (30
apmeklētāji),
Krustkalnu DR

40

darbs.
Koordinēts 10
brīvprātīgo jauniešu
no Starptautiskās
miera federācijas
darbs biotopu
apsaimniekošanas
pasākumos Rāznas
NP.
Nodrošināta 6 dabas
izglītības centru
darbība – DIC
“Slītere” (3500
apmeklētāji), DIC
„Rāzna” (465
apmeklētāji), DIC
„Meža māja” (863
apmeklētāji), DIC
„Vecupītes” (133
apmeklētāji), DIC
„Pauguri” (341
apmeklētāji), DIC
„Ziemeļvidzeme”
(519 apmeklētāji).
Nodrošināta 6 ĪADT
apmeklētāju un
informācijas centru
darbība – Teiču DR
apmeklētāju centrā
“Bērzi” (94
apmeklētāji), Ļaudonā
(33 apmeklētāji),
Krustkalnu DR
apmeklētāju centrā

Nodrošināta 6 dabas
izglītības centru
darbība – DIC
“Slītere” (720
apmeklētāji), DIC
„Rāzna” (293
apmeklētāji), DIC
„Meža māja” (1193
apmeklētāji), DIC
„Vecupītes” (218
apmeklētāji), DIC
„Pauguri” (406
apmeklētāji), DIC
„Ziemeļvidzeme”
(292 apmeklētāji).
Nodrošināta 6 ĪADT
apmeklētāju un
informācijas centru
darbība – Teiču DR
apmeklētāju centrā
“Bērzi” (20
apmeklētāji) un
Ļaudonā, Krustkalnu
DR apmeklētāju
centrā Dreimaņos,

70.

Uzturēt un aktualizēt
Pārvaldes
interneta
vietni

31.12.

I.Pabērza
A.Soms*
E.Ezeriņa**

apmeklētāju centrā
Dreimaņos (20
apmeklētāji), Ķemeru
NP apmeklētāju
centrā “Meža māja”
(1541 apmeklētājs),
Gaujas NP
informācijas centrā
“Līgatnes dabas
takas” (14 013
apmeklētāji) un
informācijas centrā
“Gūtmaņala” (25 743
apmeklētāji).
Veikts Pārvaldes
Publicētas 87 jaunas
interneta vietnes
ziņas, 2 infografikas,
ikgadējais
4 video.
monitorings. Veikta
Vietnei bijušas 87
satura atjaunošana
228 sesijas; 52 167
atbilstoši monitoringa lietotāji; 263 241
rezultātiem.
lapu skatījums.
Publicētas 84 jaunas
Jauni skatījumi – 47
ziņas, 2 infografikas, 2 468 sesijas (54,4%),
video. Aktualizēta cita atkārtoti – 39 760
nepieciešamā
sesijas (45,6%).
informācija.
454 adresātiem, kas
Vietnei bijušas 58 231 parakstījies uz
sesijas; 30 722
jaunumiem, izsūtīta
lietotāji; 183 621 lapu ziņu vēstkopa par
skatījumi. Jauni
notikušajiem
skatījumi – 26 690
pasākumiem un
sesijas (45.8%),
plānotajām
atkārtoti – 31 541
aktivitātēm.
sesijas (54.2%).
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Dreimaņos (26
apmeklētāji), Ķemeru
NP apmeklētāju
centrā “Meža māja”
(4500 apmeklētāji),
Gaujas NP
informācijas centrā
“Līgatnes dabas
takas” (19 579
apmeklētāji) un
informācijas centrā
“Gūtmaņala” (52 275
apmeklētāji).

Ķemeru NP
apmeklētāju centrā
“Meža māja” (503
apmeklētāji), Gaujas
NP informācijas
centrā “Līgatnes
dabas takas” (8045
apmeklētāji) un
informācijas centrā
“Gūtmaņala” (9055
apmeklētāji).

Publicētas 53 jaunas
ziņas, 1 infografika,
1 videoīsfilma.
Vietnei bijušas
66225 sesijas; 38917
lietotāji; 193171
lapu skatījums.
Jauni skatījumi –
34544 sesijas
(52,2%), atkārtoti –
31681 sesijas
(47,8%).
486 adresātiem, kas
parakstījies uz
jaunumiem, izsūtīta
ziņu vēstkopa par
notikušajiem
pasākumiem un
plānotajām
aktivitātēm.

Vietnei bijušas
53015 sesijas; 26934
lietotāji; 156965
lapas skatījumi.
Jauni skatījumi –
23533 sesijas
(55,6%), atkārtoti –
23533 sesijas
(44,4%).
503 adresāti
pieteikušies ziņu
vēstkopas
saņemšanai par
notikušajiem
pasākumiem un
plānotajām
aktivitātēm.

71.

72.

73.

74.

424 adresātiem, kas
parakstījies uz
jaunumiem, regulāri
reizi nedēļā izsūtīta
ziņu vēstkopa par
notikušajiem
pasākumiem un
plānotajām
aktivitātēm.
Regulāri atjaunots un
aktualizēts vietnes
sadaļu saturs.

Regulāri atjaunots
Regulāri atjaunots
Regulāri atjaunots
un aktualizēts
un aktualizēts
un aktualizēts
vietnes sadaļu saturs. vietnes sadaļu saturs. vietnes sadaļu saturs.

Uzturēt un aktualizēt
interneta
vietni
"Bioloģiskā
daudzveidība Latvijā –
informācijas
un
sadarbības
tīkls
(CHM)"
Izstrādāt
Pārvaldes
dabas
izglītošanas
programmu,
kurā
noteiktas mērķgrupas,
prioritātes un metodes,
izvērtētas esošās dabas
izglītības
aktivitātes,
sniegti ieteikumi to
uzlabošanai
Sagatavot
priekšlikumus Izglītības
un zinātnes ministrijas
dabas
izglītības
programmu
integrēšanai
skolu
mācību procesā

31.12.

I.Pabērza
A.Soms*
E.Ezeriņa**

31.12.

I.Pabērza
A.Soms*
E.Ezeriņa**

Notikusi darba grupas
sanāksme, nodefinēti
Pārvaldes mērķi un
uzdevumi vides
izglītībā.

Notikusi darba
grupas sanāksme,
nodefinēti Pārvaldes
mērķi un uzdevumi
vides izglītībā.

Pārskata periodā
darbība nav veikta

Pārskata periodā
darbība nav veikta

31.12.

I.Pabērza
A.Soms*
E.Ezeriņa**

Noslēgts sadarbības
līgums ar SIA
“ZAAO” par
sadarbību vides
izglītības attīstībā
Latvijā.

Pārskata periodā nav
veiktas darbības.

Pārskata periodā
darbība nav veikta

Pārskata periodā
darbība nav veikta

Administrēt

31.12.

Pieņemti 25 lēmumi

Saņemts 1

10. Nodrošināt kompensāciju izmaksu administrēšanu
I.Timze
Saņemti 2 iesniegumi
Saņemti 34
42

kompensācijas
par
saimnieciskās darbības
ierobežojumiem ĪADT
un
mikroliegumos
piešķiršanu un izmaksu
(ikgadējie
atbalsta
maksājumi un zemes
atpirkšana).
Izmaksāt kompensāciju
par
saimnieciskās
darbības
ierobežojumiem
30
īpašumos

75.

Uzturēt kompensācijas
par
saimnieciskās
darbības
ierobežojumiem ĪADT
un
mikroliegumos
izmaksu
reģistru

31.12.

I.Timze

ikgadēja atbalsta
maksājuma vai zemes
atpirkšanas
piešķiršanai. Pieņemts
1 lēmums par
atteikumu piešķirt
kompensāciju. Pēc
iesnieguma saņemšanas
no īpašnieka par konta
numuru, uz kuru
pārskaitīt vienreizējo
atlīdzību, pamatojoties
uz 2015.gadā pieņemto
lēmumu, izmaksāta
vienreizējā atlīdzība par
1 īpašumu 12 105,44
euro apmērā.

iesniegumi
kompensācijas –
ikgadēja atbalsta
maksājuma
piešķiršanai.
Pieņemti 10 lēmumi
par atteikumu
piešķirt
kompensāciju.
Pārsūtīti 3
iesniegumi pēc
piekritības LAD.
Nosūtītas 2 vēstules
VMD, 2 vēstules
VVD un 13 vēstules
pašvaldībām ar
lūgumu sniegt
informāciju.
Sagatavotas 13
atbildes uz
iesniegumiem ar
skaidrojumu par
ikgadēja atbalsta
maksājuma
saņemšanu.

Uzturēts kompensāciju
izmaksu reģistrs un
papildināts ar
informāciju par
pārskata periodā
izmaksāto vienreizējo

Pārskata periodā
darbība nav veikta nav veikta
kompensāciju
izmaksa.
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par kompensācijas –
ikgadēja atbalsta
maksājuma
piešķiršanu.
Izmaksāti ikgadējie
atbalsta maksājumi
par 25 īpašumiem
4144,25 euro
apmērā.
Pieņemti 4 lēmumi
par atteikumu
piešķirt
kompensāciju.
Nosūtītas 5 vēstules
VVD, VMD, LAD,
vietējām
pašvaldībām ar
lūgumu sniegt
informāciju.
Pārsūtīts 1
iesniegums pēc
piekritības LAD.
Nosūtītas 2 atbildes
uz iesniegumiem ar
skaidrojumu par
ikgadēja atbalsta
maksājuma
saņemšanu.
Uzturēts
kompensāciju
izmaksu reģistrs un
papildināts ar
informāciju par
pārskata periodā

iesniegums
kompensācijas –
ikgadēja atbalsta
maksājuma
piešķiršanai un 1
iesniegums par
skaidrojuma
sniegšanu par
kompensācijas
iespējām.
Pārskata periodā
kompensācijas par
saimnieciskās
darbības
ierobežojumiem
ĪADT un
mikroliegumos nav
izmaksātas.

Pārskata periodā
darbība nav veikta nav veikta
kompensāciju
izmaksa.

(elektronisko datubāzi)

76.

Izskatīt mikroliegumu
izveidošanas, teritorijas
precizēšanas un to
likvidēšanas
priekšlikumus
un
pieņemt lēmumus

atlīdzību.

izmaksātajiem
ikgadējiem atbalsta
maksājumiem.

11. Nodrošināt mikroliegumu noteikšanu
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai Dabas aizsardzības pārvaldes kompetencei
31.12.
reģionālo
Pieņemti 10 lēmumi
Pieņemts 1 lēmums
Nosūtīta 1 vēstule par
administrāciju par mikrolieguma
par mikrolieguma
mikrolieguma
direktori
izveidošanas
teritorijas
teritorijas
priekšlikuma
precizēšanu.
precizēšanu.
noraidīšanu.
Nosūtīta vēstule
laikrakstam “Latvijas
Vēstnesis” sludinājuma
publicēšanai par 12
izveidotajiem
mikroliegumiem.
Nosūtītas 2
informatīvās vēstules
VMD par izveidotajiem
mikroliegumiem.
Nosūtītas 2
informatīvās vēstules
par grozījumiem
lēmumā par
mikrolieguma izveidi.
Nosūtītas 2 vēstules
sugu un biotopu
aizsardzības jomas
ekspertam par
mikrolieguma
izveidošanas
priekšlikuma
precizēšanu.
12. Nodrošināt sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanu un
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Pieņemti 3 lēmumi
par mikrolieguma
teritorijas
precizēšanu.
Nosūtītas 3 vēstules
VMD par
mikrolieguma
teritorijas
precizēšanu.

77.

Veikt sugu un biotopu
aizsardzības
jomas
ekspertu sertificēšanu

31.12.

sertificēto ekspertu darbības uzraudzību
I.Timze
Saņemti 14
Saņemti 17
iesniegumi eksperta
iesniegumi eksperta
sertifikāta
sertifikāta
piešķiršanai/eksperta
piešķiršanai/eksperta
sertifikāta derīguma
sertifikāta derīguma
termiņa pagarināšanai. termiņa
Pieņemti 14 lēmumi
pagarināšanai.
par eksperta sertifikāta Pieņemti 17 lēmumi
piešķiršanu/eksperta
par eksperta
sertifikāta derīguma
sertifikāta
termiņa pagarināšanu, piešķiršanu/eksperta
tajā skaitā 10 lēmumi sertifikāta derīguma
par eksperta sertifikāta termiņa
piešķiršanu, 3 lēmumi pagarināšanu, tajā
par eksperta sertifikāta skaitā 7 lēmumi par
derīguma termiņa
eksperta sertifikāta
pagarināšanu un 1
piešķiršanu,7
lēmums par eksperta
lēmumi par eksperta
sertifikāta
sertifikāta derīguma
piešķiršanu/derīguma termiņa
termiņa pagarināšanu. pagarināšanu un 3
Izsniegti 14 eksperta
lēmums par eksperta
sertifikāti.
sertifikāta
Aktualizēta Pārvaldes piešķiršanu/derīgum
mājaslapā ievietotā
a termiņa
informācija ekspertu
pagarināšanu.
sertificēšanas jomā.
Izsniegti 17 eksperta
Izveidota darba grupa sertifikāti.
ekspertu sertificēšanas Atbilstoši 1.darba
noteikumu izstrādei,
grupas sanāksmē
lai uzlabotu ekspertu
nolemtajam uzsākts
sertificēšanas un
darbs pie ekspertu
ekspertu darbības
sertificēšanas un
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Pieņemti 4 lēmumi
par eksperta
sertifikāta
piešķiršanu,
pieņemti 3 lēmumi
par eksperta
sertifikāta derīguma
termiņa
pagarināšanu.
Izsniegti 7 eksperta
sertifikāti.

Pieņemti 6 lēmumi
par eksperta
sertifikāta
piešķiršanu,
pieņemti 8 lēmumi
par eksperta
sertifikāta derīguma
termiņa
pagarināšanu.
Izsniegti 14 sugu un
biotopu aizsardzības
jomas ekspertu
sertifikāti.

uzraudzības sistēmu.
Noorganizēta 1.darba
grupas sanāksme.

78.

Uzturēt sugu un biotopu
aizsardzības
jomā
sertificēto
ekspertu
reģistru

31.12.

I.Timze

79.

Veikt sugu un biotopu
aizsardzības
jomā
sertificēto
ekspertu
profesionālās darbības
uzraudzību, tajā skaitā
organizēt apmācības un
interkalibrāciju

31.12.

G.Strode

ekspertu darbības
uzraudzības
noteikumu projekta
izstrādes. Secināts,
ka, lai ieviestu
1.darba grupas
sanāksmē nolemto
pieeju, vispirms
nepieciešami
grozījumi Sugu un
biotopu aizsardzības
likumā MK
deleģējumā.
Sugu un biotopu
Sugu un biotopu
aizsardzības jomā
aizsardzības jomā
sertificēto ekspertu
sertificēto ekspertu
reģistrs papildināts ar reģistrs papildināts
aktuālo informāciju.
ar aktuālo
Sertificēto ekspertu
informāciju.
reģistrs tiek uzturēts
Sertificēto ekspertu
un aktualizēts
reģistrs tiek uzturēts
Pārvaldes interneta
un aktualizēts
vietnē.
Pārvaldes interneta
vietnē.
Izvērtētas no zemes
Izvērtēti 64 sertificēto
īpašniekiem saņemtās ekspertu sugu un
sūdzības par sertificēto biotopu aizsardzības
ekspertu darba
jomā sniegtie
kvalitāti, nosakot BVZ, atzinumi un to
pamatotu sūdzību
atbilstība normatīvo
gadījumos apzināti
aktu prasībām.
apsekojamie īpašumi, Veikta 3 sertificēto
lai veiktu pārbaudi
ekspertu informēšana
dabā (uz 1.aprīli dabā par nepieciešamajiem
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Sugu un biotopu
aizsardzības jomā
sertificēto ekspertu
reģistrs papildināts
ar aktuālo
informāciju.
Sertificēto ekspertu
reģistrs tiek uzturēts
un aktualizēts
Pārvaldes interneta
vietnē.
Izvērtētas no zemes
īpašniekiem saņemtās
sūdzības par
sertificēto ekspertu
darba kvalitāti,
nosakot BVZ.
Veiktas 5 BVZ
kontroles dabā. Veikta
200 iesniegto BVZ
anketu pārbaude.

Sugu un biotopu
aizsardzības jomā
sertificēto ekspertu
reģistrs papildināts
ar aktuālo
informāciju.
Sertificēto ekspertu
reģistrs tiek uzturēts
un aktualizēts
Pārvaldes interneta
vietnē.
Izvērtētas no zemes
īpašniekiem saņemtās
sūdzības par
sertificēto ekspertu
darba kvalitāti,
nosakot BVZ.
Veikta 662 iesniegto
BVZ anketu
pārbaude, notikusi
sarakste ar ekspertiem

80.

lauka darbu sezonā
uzlabojumiem to
Sniegta informācija
par anketu
paredzēts apsekot
profesionālajā
BVZ funkcijas
precizēšanu.
aptuveni 60 zālājus
darbībā.
auditam.
Noorganizēts
Ziemeļgaujā, Abavā,
seminārs ekspertiem
Vecpiebalgā, Gaujas
par aktualitātēm
NP, Ziemeļvidzemē,
saistībā ar
Apē, Ludzā, Rēzeknē,
monitoringa
Līvānos).
programmas
Veikta citu saņemto
ieviešanu, datu
biotopu anketu
pieejamību un
pēcpārbaude (apm. 60
Pārvaldes
anketas).
aktualitātēm.
Pēc LVM lūguma
Noorganizēti 4
izvērtēti LVM
semināri ekspertiem
nodarbināto sertificēto
par dabas datu
ekspertu atzinumi un
pārvaldības sistēmas
sagatavots vērtējums
“Ozols” praktisko
par tiem. Sniegti
lietošanu.
vērtējumi par citu
sertificēto ekspertu
sagatavo atzinumu
atbilstību normatīvo
aktu prasībām,
atsevišķi sertificētie
eksperti informēti par
nepieciešamajiem
uzlabojumiem to
profesionālajā darbībā.
13. 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
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mežus, tajā skaitā
80.1. uzturēt mineralizētās
joslas – 170 km

Pārskata periodā
darbība nav veikta

80.2. uzturēt kvartālstigas un
robežstigas – 80 km

Pārskata periodā
darbība nav veikta

80.3. uzturēt meža ceļus – 15
km

Veikta meža ceļu
attīrīšana no
kritušajiem kokiem –
3,5 km
Pārskata periodā
darbība nav veikta

81.

Ieviest
Meža
apsaimniekošanas
vadlīnijas
Pārvaldes
turējumā
nodotajiem
VARAM
valdījumā
esošajiem mežiem

31.12.

C.Apenītis

82.

Aktualizēt
Pārvaldes
turējumā
nodoto
VARAM
valdījumā
esošo
mežu
ugunsdrošības
profilaktisko pasākumu
plānus
Organizēt
Pārvaldes
turējumā
nodotā

01.04.

reģionālo
administrāciju
direktori

31.12.

C.Apenītis

83.

Veikta mežu
ugunsdrošības
profilaktisko
pasākumu plānu
aktualizēšana.
Pārskata periodā
darbība nav veikta
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Veikta mineralizēto
joslu uzturēšana –
170 km
Pārskata periodā
darbība nav veikta

Pārskata periodā
darbība nav veikta

Pārskata periodā
darbība nav veikta

Veikts iepirkums un
noslēgts līgums par
darbu veikšanu.

Veikta kvartālstigu
un robežstigu
uzturēšana – 165 km

Veikta meža ceļu
attīrīšana no
kritušajiem kokiem –
5,7 km
Izstrādāta un
apstiprināta
Pārvaldes
struktūrvienību
sadarbības kārtība
(koncepcija) medību
saimniecības
organizēšanas jomā,
mežsaimniecisko
darbu jomā un
materiālo zaudējumu
aprēķināšanā koku
zādzības gadījumos.
-

Veikta meža ceļu
attīrīšana no
kritušajiem kokiem –
9 km
Pārskata periodā
darbība nav veikta

Veikta meža ceļu
attīrīšana no
kritušajiem kokiem –
9 km
Pārskata periodā
darbība nav veikta

-

-

Veikta Vides
risinājumu institūta

Sagatavots un
Veikta meža
izsludināts iepirkums inventarizācija

84.

85.

VARAM
valdījumā
esošā meža un dabas
vērtību inventarizāciju
un
meža
apsaimniekošanas plānu
izstrādi
Uzturēt
Pārvaldes
turējumā
nodotās
VARAM
valdījumā
esošās ēkas un būves

Veikt
lietderības
izvērtējumu Pārvaldes
turējumā
esošo
nekustamo
īpašumu

31.12.

C.Apenītis

30.09.

C.Apenītis

izstrādāto Meža
apsaimniekošanas
plānu apspriešana,
papildināšana un
virzīšana publiskajai
apspriešanai.
Nodrošināta Pārvaldes Nodrošināta
turējumā nodoto
Pārvaldes turējumā
VARAM valdījumā
nodoto VARAM
esošo ēku un būvju
valdījumā esošo ēku
uzturēšana.
un būvju uzturēšana.
Veikta biroja ēku
Veikts Pārvaldes
energosertifikācija un turējumā esošo ēku
veikta ēku, kas atrodas apkures katlu
sliktā tehniskā
efektivitātes
stāvoklī, apsekošana.
novērtējums un
apkures katlu lieluma
novērtējums
salīdzinājumā ar
siltumenerģijas
pieprasījumu ēkā, kā
arī gaisa
kondicionēšanas
sistēmas efektivitātes
un gaisa
kondicionēšanas
lieluma novērtējums
salīdzinājumā ar
dzesēšanas
pieprasījumu ēkā.
Turpināta lietderības
Turpināta Pārvaldes
izvērtējuma veikšana
turējumā esošo
Pārvaldes turējumā
nekustamo īpašumu
esošo nekustamo
saglabāšanai
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meža inventarizācijas Slīteres NP 1177 ha
veikšanai Slīteres
platībā.
NP.

Nodrošināta
Pārvaldes turējumā
nodoto VARAM
valdījumā esošo ēku
un būvju uzturēšana.
Veikta īpašumu un
vispārējā civiltiesiskā
apdrošināšana.

Nodrošināta
Pārvaldes turējumā
nodoto VARAM
valdījumā esošo ēku
un būvju uzturēšana.
Veikta tehniskā
apsekošana, saņemts
vizuālās/tehniskās
apsekošanas
atzinums un ēkas
konservācijas
provizoriskā tāme par
klēts ēku “Šlīteres
mežniecība”, Šlīterē,
Dundagas pag.,
Dundagas nov.

Izsludināts iepirkums
2 1.grupas ēku
nojaukšanai Kocēnu
nov. Kocēnu pag.

Veikta 2 I.grupas ēku
nojaukšana Kocēnu
nov. Kocēnu pag.
“Vecupītes”.

saglabāšanai Pārvaldes
funkciju un uzdevumu
īstenošanai

86.

Uzturēt
dzīvnieku
turēšanas
vietu
–
Līgatnes dabas takas un
nodrošināt
dzīvnieku
labturības prasības, tajā
skaitā

īpašumu saglabāšanai
Pārvaldes funkciju un
uzdevumu īstenošanai,
precizēta atsevišķu ēku
nepieciešamība
ilgstošā perspektīvā.
Uzsākta dokumentu un
nepieciešamās
informācijas
sagatavošana atsevišķu
ēku atsavināšanai.

31.12.

Pārvaldes funkciju un
uzdevumu
īstenošanai
lietderības
izvērtējuma veikšana,
precizēta atsevišķu
ēku nepieciešamība
ilgstošā perspektīvā.
Veikta dokumentu un
nepieciešamās
informācijas
sagatavošana
atsevišķu ēku
nojaukšanai. Saņemti
nojaucamo ēku
tehniskās
apsekošanas atzinumi
un nojaukšanas
tāmes.
Sagatavoti un
iesniegti priekšlikumi
VARAM par
nojaucamajām ēkām.
14. Apsaimniekot Līgatnes dabas takas
R.Auziņš
Uzturēta savvaļas
Uzturēta savvaļas
dzīvnieku turēšanas
dzīvnieku turēšanas
vieta - Līgatnes dabas vieta – Līgatnes
takas un nodrošinātas dabas takas un
dzīvnieku labturības
nodrošinātas
prasības 18 sugu
dzīvnieku labturības
dzīvniekiem. Uzsākts prasības 18 sugu
darbs pie tehniskā
dzīvniekiem.
projekta izstrādes
Sagatavota tehniskā
skatu torņa jumta
specifikācija tehniskā
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“Vecupītes” un 1
1.grupas ēkas
nojaukšanai
Dundagas nov.
Dundagas pag.
Šlīterē “Šlīteres
mežsaimniecība”.

Uzturēta savvaļas
dzīvnieku turēšanas
vieta – Līgatnes
dabas takas un
nodrošinātas
dzīvnieku labturības
prasības 19 sugu
dzīvniekiem.

Uzturēta savvaļas
dzīvnieku turēšanas
vieta – Līgatnes
dabas takas un
nodrošinātas
dzīvnieku labturības
prasības 19 sugu
dzīvniekiem.

izbūvei.
86.1. veikt uzlabojumus 3
dzīvnieku iežogojumos

Pārskata periodā
darbība nav veikta

86.2. uzsākt
dzīvnieku
karantīnas
telpu
projekta izstrādi

Veikts papildus
izvērtējums par
karantīnas telpu
nepieciešamību, un
secināts, ka šobrīd
tādas nav
nepieciešamas. Veicot
uzlabojumus jau
esošajās dzīvnieku
mītnēs un
iežogojumos, ir
izveidotas piemērotas
dzīvnieku karantīnas
telpas un novietnes
atbilstoši Ministru
kabineta 2010.gada
12.janvāra noteikumos
Nr.34 “Veterinārās
prasības to dzīvnieku
apritei, kas nav minēti
citos normatīvajos
aktos par veterināro
kontroli” noteiktajām
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projekta izstrādei
skatu torņa jumta
izbūvei.
Veikta lāču voljera
labiekārtošana un
traktortehnikai
paredzēto vārtu
pārbūve. Veikta 3
pūču voljeru
labiekārtošana un
apzaļumošana.
Pārskata periodā
darbība nav veikta

Veikta 4 voljeru
(vāverēm, meža
caunai un seskam)
labiekārtošana un
apzaļumošana.
Izveidots voljers
apodziņam.

Izveidots voljers
urālpūcei. Uzsākts
darbs pie lapsu
voljera renovācijas
un meža cūku voljera
pārbūves.

Pārskata periodā
darbība nav veikta

Pārskata periodā
darbība nav veikta

87.

88.

89.

Veikt
lietderības
izvērtējumu
valsts
zemes
nomas
un
apsaimniekošanas
līgumiem
Līgatnes
dabas takās, lai rastu
labākos
iespējamos
risinājumus
Līgatnes
dabas
taku
apsaimniekošanai
Uzsākt
savvaļas
dzīvnieku
rehabilitācijas
centra
koncepcijas izstrādi

Īstenot
Pārvaldes
partnerības
saistības
Eiropas
Savienības
LIFE+
programmas
“Daba un bioloģiskā
daudzveidība” projektā
„Fenoskandijas
parkveida
pļavu

31.12.

R.Auziņš

31.12.

R.Auziņš

31. 03.

veterinārajām
prasībām.
Panākta vienošanās ar Pārskata periodā
Līgatnes dabas taku
darbība nav veikta
teritorijas valsts zemes
nomnieku par zemes
nomas līguma
pārtraukšanu no
2016.gada oktobra.

Sadarbībā ar Eiropas
dzīvnieku
rehabilitācijas centru
un patversmju aliansi
(European Alliance of
Rescue centres and
Sanctuaries) uzsākta
informācijas ievākšana
par savvaļas dzīvnieku
rehabilitācijas centriem
Eiropā.

Turpinās sadarbība ar Pārskata periodā
Eiropas dzīvnieku
darbība nav veikta
rehabilitācijas centru
un patversmju aliansi
(European Alliance
of Rescue centres and
Sanctuaries) par
informācijas apmaiņu
saistībā ar savvaļas
dzīvnieku
rehabilitācijas
centriem.

15. Īstenot projektus dabas aizsardzības jomā
C.Apenītis
Noorganizēts projekta
noslēguma pasākums.
Sagatavota un izvietota
vitrīna par dabas
vērtībām vecos kokos
DIC “Slītere”.
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Saņemts iesniegums
no Līgatnes dabas
taku teritorijas valsts
zemes nomnieka par
zemes nomas līguma
izbeigšanu no
31.10.2016.

-

Pārskata periodā
darbība nav veikta

Pārskata periodā
darbība nav veikta

-

90.

91.

(6530*)
un
divu
prioritāru vaboļu sugu
apsaimniekošana:
plānošana, sabiedrības
iesaistīšana, inovācija”
(EREMITA
MEADOWS)
Īstenot
Eiropas
Savienības
LIFE+
programmas “Daba un
bioloģiskā
daudzveidība” projektu
„Meža
biotopu
atjaunošana
Gaujas
nacionālajā
parkā”
(FOR-REST)

Īstenot
Eiropas
Savienības
LIFE+
programmas “Daba un
bioloģiskā
daudzveidība” projektu
„Ķemeru
nacionālā
parka
hidroloģiskā
režīma
atjaunošana”
(HYDROPLAN)

31.03.

R.Auziņš

Izdota publikāciju
grāmata par
aktualitātēm mežu
biotopu
apsaimniekošanā.
Sagatavota īsfilma,
izstrādāta un uzstādīta
interaktīvā ekspozīcija.
Noorganizēts projekta
noslēguma seminārs.
Uzsākts projekta
finanšu audits.

31.08.

A.Širovs

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

Turpināts darbs pie
projekta teritoriju
hidroloģiskā režīma
atjaunošanas darbu
tehnisko projektu
Ietekmes uz vidi
ziņojuma
sagatavošanas.
Notikušas 3
sabiedriskās
apspriedes
pašvaldībās par
sagatavoto Ietekmes
uz vidi gala

-

-

Pabeigts darbs pie
Ietekmes uz vidi
novērtējuma
ziņojuma
sagatavošanas,
saņemts VPVB
atzinums. Sagatavota
un EK iesniegta
projekta progresa
atskaite.

Turpināts darbs pie
projekta teritoriju
hidroloģiskā režīma
atjaunošanas darbu
tehnisko projektu
izstrādes.
Apstiprināts IVN
ziņojums un notikusi
paredzamās darbības
akceptēšana
pašvaldībās.
Noorganizēta
projekta uzraudzības
grupas sēde. Uzsākts

ziņojumu. Veikta
ziņojuma
aktualizācija un
iesniegšana VPVB.

92.

Īstenot
Eiropas
Savienības
LIFE+
programmas “Daba un
bioloģiskā
daudzveidība” projektu
„Natura 2000 teritoriju
nacionālās aizsardzības
un
apsaimniekošanas
programma”
(NATPROGRAMME)

31.12.

C.Apenītis

Projekta interneta
vietnē publicētas visu
biotopu grupu
apsaimniekošanas
vadlīnijas. Veikta
vadlīniju zinātniskā
rediģēšana un saņemto
atsauksmju no
zinātniskajām, valsts
un nevalstiskajām
organizācijām
iekļaušana biotopu
apsaimniekošanas
aprakstos.
Noorganizētas
saldūdeņu, piekrastes
un meža biotopu darba
grupu sanāksmes.
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Veikta visu biotopu
grupu
apsaimniekošanas
vadlīniju zinātniskā
rediģēšana, aktuālās
redakcijas publicētas
projekta interneta
vietnē. Uzsākts darbs
pie biotopu
apsaimniekošanas
vadlīniju dizaina
izstrādes. Kurzemes
plānošana reģiona
piekrastes
pašvaldībām
noorganizēts
teorētiski-praktisks
divu dienu seminārs
(14-15.04.).
Semināra ietvaros
aprobēta eksperta
izstrādātā metode
(kritēriju kopums

darbs pie dzīvnieku
aploku un skatu
platformu
projektēšanas un
būvniecības projekta.
Noticis projekta
audits par finanšu
līdzekļu izlietojumu
iepriekšējā darbības
periodā.
Veikta piekrastes,
saldūdeņu, zālāju,
mežu, purvu un
atsegumu biotopu
aizsardzības un
apsaimniekošanas
vadlīniju
manuskriptu
korektūra un literārā
rediģēšana.
Noorganizēti 3
zālāju biotopu
aizsardzībai veltīti
semināri par
līdzšinējo
apsaimniekošanas
pieredzi un nākotnes
perspektīvām (11.,
12.07. un 2., 3.08.).
Noorganizēti 2
diskusiju semināri
(23., 27.09)
Pārvaldes un AS

Veikts publiskais
iepirkums un uzsākta
6 biotopu grupu
manuskripta
“Vadlīnijas
aizsargājamo
biotopu saglabāšanai
Latvijā”
poligrāfiskais darbs.
Veikts iepirkums un
uzsākta visu biotopu
grupu
apsaimniekošanas
vadlīniju tulkošana
angļu valodā.
Noorganizēts
seminārs “Gudri
apsaimniekoti
biotopi Pierīgas
reģiona attīstībai”.

93.

Īstenot
Eiropas
Savienības
LIFE+
programmas “Daba un
bioloģiskā
daudzveidība” projektu
“Degradēto
purvu
atbildīga
apsaimniekošana
un
ilgtspējīga izmantošana
Latvijā” (RE-STORE)

31.12.

A.Širovs

Uzsākts darbs pie
esošās situācijas
analīzes, komunikācijas
stratēģijas izstrādes,
SEG gāzu emisiju
metodoloģijas
aprobācijas iepirkuma
tehniskās specifikācijas
sagatavošanas. Īstenota
automašīnu nomas
iepirkuma procedūra,
skaņota projekta
partneru iepirkuma
procedūru
dokumentācija. Uzsākts
darbs pie ieinteresēto
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kāpu biotopu
stāvokļa
noteikšanai), kas
atvieglo pašvaldībām
pieņemt lēmumus
par
nepieciešamajiem
pasākumiem
piekrastes biotopu
aizsardzībai.
Noritējusi EK
projektu monitoringa
vizīte un sagatavots
NATPROGRAMME
projekta progresa
ziņojums.

LVM speciālistiem
un ekspertiem par
purvu biotopu
atjaunošanas un
apsaimniekošanas
iespējām Vidzemes
un Pierīgas purvos.

Īstenotas projekta
sagatavošanās
aktivitātes.
Noorganizēta pirmā
uzraudzības grupas
sanāksme (26.05.).
Uzsākta SEG emisiju
metodoloģijas
aprobācijas iepirkuma
gatavošana.
Organizētas tikšanās
ar Polijas un
Lielbritānijas
projektiem sadarbības
tīkla veidošanai un
pieredzes apmaiņai.

Izsludināts un
noslēdzies SEG
emisiju uzskaites
metodoloģijas
aprobācijas darbu
izpildes pakalpojuma
iepirkums. Veikta
piedāvājuma
izvērtēšana. Veikta
degradētu kūdrāju
inventarizācija un DL
“Laugas purvs” dabas
aizsardzības plāna
izstrāde. Veikts darbs
pie projekta
izmēģinājumu

Iesniegts projekta
1.progresa ziņojums
un saņemts EK
atzinums. Noslēgts
līgums par kūdrāju
siltumnīcefekta gāzu
emisiju uzskaites
metodoloģijas
aprobācijas darbu
īstenošanu Latvijā,
uzsākta darbu izpilde.
Noteiktas
izmēģinājuma
teritorijas un uzsākti
teritoriju izpētes
darbi. Turpināta DL

94.

Īstenot
Eiropas
Savienības
LIFE+
programmas
„Vides
politika un pārvaldība”
projektu „Ekosistēmu
un
to
sniegto
pakalpojumu
novērtējuma
pieejas

31.12.

A.Širovs

pušu analīzes,
degradētu purvu
teritoriju klasifikācijas
kritēriju izstrādes, gāzu
emisiju mērījumu vietu
izvēles. Notikušas
regulāras projekta
vadības grupas
sanāksmes un ekspertu
darba tikšanās.

Uzsākta komunikācija
ar Somijas projektiem
par pieredzes
apmaiņas braucienu
š.g. septembrī.
Uzsākta projekta
interneta vietnes
izstrāde, pabeigts
pirmais posms –
grafiskā risinājuma
izstrāde.

teritoriju atlases un
“Laugas purvs” dabas
novērtējuma,
aizsardzības plāna
ieviešamo scenāriju
izstrāde.
izvēles. Pabeigta
interneta vietnes
izstrāde. Notikusi
“external monitoring”
vizīte par projekta
pirmā progresa
pārskata periodu.
Sagatavots progresa
pārskats. Īstenota
pieredzes apmaiņa
Baltijas LIFE projektu
tikšanās pasākumā
Lietuvā (LIFE
Aukštumala). Veikta
sagatavošanās
pieredzes apmaiņas
braucienam uz
Lielbritāniju.
Izsludināts konkurss
projekta sabiedrisko
attiecību speciālista
vakancei.

Noorganizēta
2.uzraudzības grupas
sanāksme. Uzraudzīts
projekta partneru darbs.
Sagatavots un
izsludināts atkārtots
iepirkums prototipa
izveidei. Uzsākts darbs

Sagatavots un
iesniegts EK projekta
vidusposma ziņojums.
Pabeigts darbs pie
ekosistēmu
pakalpojumu
kartēšanas. Uzsākta
aktīvā Prototipa

Pabeigta projekta
Prototipa izveide un
29.09. atklāts vides
dizainu objektu parks
Saulkrastu Baltajā
kāpā. Turpināta
ekosistēmu
pakalpojumu
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Veikta projekta
partneru darba
koordinēšana.
Turpināta ekosistēmu
pakalpojumu
ekonomiskā
novērtēšana un
pilotteritoriju

pielietojums
dabas
daudzveidības
aizsardzībā
un
pārvaldībā”
(LIFE
Ecosystem Services)

95.

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

30.04.

C.Apenītis

pie ekosistēmu
pakalpojumu
ekonomiskās
novērtēšanas. Izdota
brošūra. Dalība LU
konferencē. Turpināts
darbs pie ekosistēmu
pakalpojumu
kartēšanas. Uzstādīts
pirmais apmeklētāju
skaitītājs.

izveide – izstrādāta
pilotteritorijas un
Prototipa izveides
koncepcija, notiek
darbs pie tehnisko
risinājumu izstrādes.
Uzstādīts otrs
apmeklētāju skaitītājs.
Notikusi talka un
trešais seminārs, kā
arī dalība Ķemeru
ceļotāju dienā.
Noorganizēti
izglītojoši pasākumi
un sagatavotas
publikācijas.

ekonomiskā
novērtēšana un
pilotteritoriju
attīstības scenāriju
izstrāde. Iegūti dati
1.monitoringa
ziņojuma vajadzībām.
Sagatavota un
publicēta otrā īsfilma.
Dalība Saulkrastu
pilsētas svētkos
(02.07.) un Ķemeru
svētkos (13.08.).
Noticis 2.pieredzes
apmaiņas brauciens
un dalība konferencē
“European Ecosystem
Services conference
2016” (19.-23.09.),
prezentējot līdzšinējos
projekta rezultātus.

attīstības scenāriju
izstrāde un to
ekonomiskā
novērtēšana.
Sagatavots
1.monitoringa
ziņojums.
Noorganizēts
4.seminārs.
Sagatavoti un
iesniegti EK projekta
pieteikuma grozījumi
un notikusi projekta
uzraudzības grupas
sanāksme. Veikti
mājaslapas
funkcionalitātes
uzlabojumi.

Turpināts darbs pie
dabas aizsardzības
plānu izstrādes 4.etapa
15 īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām.
Notikušas dabas
aizsardzības plānu
sabiedriskās
apspriešanas un dabas
aizsardzības plānu
izstrādes Uzraudzības
grupas noslēguma

Sagatavoti bukleti par
projektā paveikto.
Sagatavotas
infografikas –
skaidrojumi zemes
īpašniekiem par 15
ĪADT
apsaimniekošanu.
Precizēti 3 ĪADT
individuālo
aizsardzības un
izmantošanas

-

-
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aizsargājamo
dabas
teritoriju
integrēšana
teritoriju plānojumos”

Īstenot
LVAF
projektus:
96.1. “Aleju apsekošana un
izvērtēšana”
96.

96.2. “Tehnisko risinājumu
izstrāde
biotopu
atjaunošanas pasākumu
uzsākšanai
dabas
liegumos
“Randu
pļavas” un “Liepājas

31.12.

sanāksmes.
Noorganizēti
koncepcijas un
vadlīniju apmācību
semināri. Notikušas
tikšanās ar
pašvaldībām. Veikta
zemes īpašnieku
informēšana.
Nodrošināta projekta
publicitāte - izsūtītas
preses relīzes.

noteikumu projekti un
sagatavoti normu
pamatojumi.
Noorganizēta projekta
noslēguma
konference.

Sagatavots un
izsludināts iepirkums
pakalpojuma līguma
noslēgšanai.

Noslēgts līgums par
aleju apsekošanu un
izvērtēšanu.
Veikts iepirkums un
noslēgts līgums par
potenciāli
aizsargājamo aleju
apsekošanu un
izvērtēšanu.

Pieņemts darbs par 10
potenciāli
aizsargājamo aleju
izpēti saskaņā ar
noslēgto līgumu.

Pārskata periodā
darbība nav veikta

Veikti iepirkumi un
noslēgti līgumi
projektā plānoto
tehnisko risinājumu
izstrādei.

Veikta tehnisko
risinājumu izstrāde
atbilstoši līgumos
noteiktajiem
termiņiem.
Veiktas projektā

C.Apenītis
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Saņemti atzinumi par
59 īpaši aizsargājamo
aleju stāvokli,
bioloģisko vērtību un
apsaimniekošanas
norādījumiem un
atzinumi par 10
potenciāli
aizsargājamām
alejām, to bioloģisko
vērtību,
apsaimniekošanas
vajadzībām.
Izstrādāta rīcības
programma Rāznas
ezera eitrofikācijas
novēršanai. Izstrādāts
būvprojekts Bārtas,
Otaņķes un Ālandes

ezers”
un
Rāznas
Nacionālajā parkā”

plānotās aktivitātes
Rāznas ezera ūdens
kvalitātes un zivju
resursu izpētei.

96.3. “Teiču un Krustkalnu
dabas
rezervātu
hidroloģiskā izpēte”

Pārskata periodā
darbība nav veikta

aizsardzības
96.4. “Dabas
pārvaldes veiktspējas
stiprināšana
dabas
aizsardzības normatīvo
aktu kontroles jomā”

Sagatavota tehniskā
specifikācija
iepirkumam.
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upju attīrīšanai un
atjaunošanai.
Veikta DL “Randu
pļavas”
aerofotografēšana un
aerolāzerskenēšana,
grāvju tīklu shēmu
izveidošana, zālāju
biotopu kartēšana,
sniegts atzinums un
rekomendācijas zālāju
biotopu
apsaimniekošanai.
Veikts iepirkums un Veikta Teiču DR un Veikta Teiču DR un
noslēgti pakalpojumu Krustkalnu DR
Krustkalnu DR
līgumi par Teiču un
hidroloģiskā izpēte
hidroloģiskā izpēte un
Krustkalnu dabas
atbilstoši līgumos
sniegtas
rezervātu hidroloģisko noteiktajiem
rekomendācijas
izpēti.
termiņiem.
turpmākai šo teritoriju
hidroloģiskā režīma
uzturēšanai un
atjaunošanai.
Veikta Vaboles ezera
izpēte un sniegtas
rekomendācijas ezera
ekosistēmas
atjaunošanai un
apsaimniekošanai.
Veikts iepirkums.
Veikta normatīvo aktu Izstrādātas vadlīnijas
un faktiskās
dabas aizsardzības
problemātikas dabas regulējošo normatīvo
aizsardzības
aktu kontroles jomā.
normatīvo aktu
Izstrādātas vadlīnijas
kontroles jomā
sugu un biotopu

izvērtēšana un
sagatavots
problemātikas
apkopojums.
Noorganizēts
apmācību seminārs
Pārvaldes
amatpersonām par
administratīvo
pārkāpumu procesa
piemērošanas
problēmām.

aizsardzības
96.5. “Dabas
pārvaldes kapacitātes
celšana
ES
struktūrfondu apguvei
valsts mēroga biotopu
kartēšanas
nodrošināšanai”

-

Sagatavota cenu
aptaujas
dokumentācija
ārpakalpojuma
sniedzēja piesaistei.
Noslēgts līgums ar
ārpakalpojuma
sniedzēju par
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aizsardzības jomas
ekspertu sniegto
atzinumu ietekmes uz
vidi novērtējuma
procedūrā satura
kvalitātes
uzlabošanai.
Noorganizēts
seminārs Pārvaldes
amatpersonām.
Noorganizēts
seminārs Pārvaldes,
VPVB, VVD
reģionālo vides
pārvalžu
amatpersonām un
organizāciju, kas
izstrādā ietekmes uz
vidi novērtējuma
ziņojumus,
pārstāvjiem par
savstarpējās
sadarbības uzlabošanu
ietekmes uz vidi
novērtējuma
procedūrā.
Sagatavots un
Noslēgti līgumi ar
izsludināts publiskais darbu veicējiem par
iepirkums 5 sugu
sugu aizsardzības
aizsardzības plānu
plānu izstrādi. Veikta
izstrādei, 3 ĪADT
socioloģiskās aptaujas
dabas aizsardzības
anketas (Gaujas NP
plānu izstrādei un ES un DL “Lubāna
nozīmes biotopu
mitrājs”) precizēšana

konsultācijām
iepirkumu
sagatavošanā.
Sagatavots un
iesniegts projekta
pieteikums ES
struktūrfondu
finansējuma
piesaistei.

Jauno
96.6. “Starptautiskā
Reindžeru
nedēļa/pieredzes
apmaiņa
Latvijas
ĪADT”

inventarizācijai
Latvijā. Sagatavoti
līgumprojektu
paraugi. Izstrādāta
komunikāciju
vadlīniju
rokasgrāmata
sabiedrības
līdzdalības
veicināšanai
Pārvaldes
organizētajos
sabiedrības iesaistes
pasākumos. Iesniegti
precizējumi CFLA
par Kohēzijas fonda
projekta īstenošanu.
Uzsākta gatavošanās Projekts realizēts
projekta realizācijai. atbilstoši starptautiskā
Veiktas cenu aptaujas. pasākuma
Uzsākta projekta
programmai.
pasākuma
Nodrošinātas dažādas
programmas
nodarbības, izstrādāti
veidošana. Notikusi
metodiskie materiāli,
komunikācija ar
piesaistīti lektori un
pasākuma
nodarbību vadītāji, kā
dalībniekiem un
arī noorganizēts laivu
partneriem.
brauciens un
tradicionālās kultūras
pasākums.
Nodrošināta dalība
Gaujas NP un
Ķemeru NP 4
Jaunajiem

-
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un tulkošana.
Izstrādātas dabas
aizsardzības plānu
tehniskās
specifikācijas.
Noorganizēts
seminārs ekspertiem
par izstrādāto
komunikācijas
vadlīniju
rokasgrāmatu.

-

97.

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.

98.

Piedalīties Baltijas jūras
vides
aizsardzības

31.12.

16. Īstenot starptautisko sadarbību
J.Jātnieks
Notikusi saziņa ar Notikusi
Konvencijas
telefonkonference
NorBalWet reģionālās RAMSAR
iniciatīvas dalībniekiem konvencijas
no Skandināvijas un reģionālās iniciatīvas
Baltijas valstīm par NorBalWet ietvaros
kopīgu
projektu un
informācijas
iniciatīvām un iespējām apmaiņa
ar
tās pieteikt Ziemeļu konvencijas Eiropas
Ministru
Padomei. reģiona biroju un
Notikusi saziņa ar NorBalWet.
Lubāna mitrāja NVO
par mazajam gulbim
veltīta
starptautiska
pasākuma organizēšanu
š.g. rudenī.

G.Gabrāne

reindžeriem.
Sadarbībā ar Gaujas
NP fondu iesaistīti
bijušie Jaunie
reindžeri. Par
pasākumu publicēts
sižets LNT ziņās un
RETV.

Notikusi
saziņa
RAMSAR
konvencijas
reģionālās iniciatīvas
NorBaltWet ietvaros
par
Dānijas
un
Zviedrijas
iniciētu
projektu
mācību
materiālu
sagatavošanai
par
mitrāju pozitīvo lomu
klimata regulēšanā.
Dalība Austrumāzijas
RAMSAR
konvencijas reģiona
rīkotajā ekspertu konsultantu
darba
grupā Dienvidkorejā,
Suncheon līča mitrāju
kompleksa
dabas
vērtību saglabāšanas
un vides pārvaldības
pilnveidošanai.
Pārskata
periodā Veikta
Helcom Notikusi sarakste ar Dalība
ad
hoc
darbība nav veikta – ziņojuma par Jūras dalībvalstīm,
lai HELCOM
roņu
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Notikusi
regulārā
informācijas apmaiņa
ar
RAMSAR
konvencijas
biroju
RAMSAR
konvencijas
NorBalWet reģionālo
iniciatīvu.

99.

komisijas (HELCOM)
starpsesiju darba grupas
darbā Konvencijas par
Baltijas jūras reģiona
jūras vides aizsardzību
(Helsinku konvencija)
ieviešanai
Piedalīties
UNESCO
programmas „Cilvēks
un biosfēra” (Man and
the
Biosphere
Programme (MAB)) un
tās
reģionālā
tīkla
EuroMAB darbā

aktivitātes
notikušas

31.12.

R.Auziņš

nav teritoriju nozīmīguma iegūtu viedokli par ekspertu
grupas
izvērtējumu
roņu
medību 10.sanāksmē.
izskatīšana.
jautājumiem.

Notikusi komunikācija
ar MAB programmu un
EuroMAB
tīklu,
sniedzot
komentārus
Limas rīcības plāna
(Lima Action Plan)
2.manuskriptam.
Dalība
4.Pasaules
biosfēras
rezervātu
kongresā, apstiprināts
Limas rīcības plāns.
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Notikusi
komunikācija
ar
UNESCO
Latvijas
nacionālo
biroju.
Uzsākta
projekta
pieteikuma
sagatavošana kopīgām
aktivitātēm sadarbībā
ar
Rietumigaunijas
arhipelāgu biosfēras
rezervātu.
Notikusi
komunikācija ar MAB
programmu
un
EuroMAB tīklu, kā
arī UNESCO Latvijas
nacionālo komiteju,
sadarbībā
ar
to
sagatavota
projekta
ideja
UNESCO
Līdzdalības
programmai
20162017, kas apstiprināta
UNESCO Ģenerālajā
Asamblejā.

Uzsākta
projekta
pieteikuma izstrāde
Pārvaldes
un
UNESCO
Latvijas
Nacionālās Komitejas
sadarbības projektam
UNESCO Līdzdalības
programmā
20162017. gadam par
izglītojošu semināru
ciklu Pārvaldes DIC.
Uzsākta
projekta
pieteikuma izstrāde
Pārvaldes
un
Igaunijas
vides
pārvaldes sadarbības
projektam
Central
Baltic programmā par
ilgtspējīgu
tūrismu
piekrastes biosfēras
rezervātos.
Notikusi
Blekinges
arhipelāga (Zviedrija)
biosfēras
rezervāta
koordinatores vizīte
ZBR.
Notikusi
Skotijas

Turpināta
projekta
pieteikuma izstrāde
Pārvaldes
un
Igaunijas vides
pārvaldes sadarbības
projektam
Central
Baltic programmā par
ilgtspējīgu
tūrismu
piekrastes
biosfēras rezervātos.
Turpināta ZBR 20
gadu
jubilejas
pasākumu plānošana,
sagatavots
LVAF
projekta
pieteikums.
Turpināta
ZBR,
Rietumigaunijas
arhipelāga biosfēras
rezervāta
un
Blekinges arhipelāga
biosfēras rezervāta
pieredzes apmaiņas
projekta īstenošana,
notikusi konference
Hiiumaa.
Notikusi

100.

101.

102.

Piedalīties
Eiropas
Vides aģentūras (EEA)
un
Eiropas
vides
informācijas
un
novērojumu
tīkla
(EIONET) darbā
Piedalīties
Eiropas
Savienības dalībvalstu
iniciatīvas
„Eiropas
Zaļā Josta” darbā
Pārstāvēt
Pārvaldi
EUROPARC federācijā
un
EUROPARC
federācijas Ziemeļu un
Baltijas valstu nodaļā

31.12.

31.12.

31.12.

struktūrvienību Dalība
“Habitats
vadītāji
Committee & Expert
Group on Birds &
Habitats
Directives”
darba grupas sanāksmē
14. un 15.03.
D.Sāmīte
Pārskata
periodā
R.Čakstiņš*** darbība nav veikta –
aktivitātes
nav
notikušas
R.Auziņš
Pārskata
periodā
darbība nav veikta –
aktivitātes
nav
notikušas
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dabas
aizsardzības
institūciju pārstāvju
delegācijas
vizīte
ZBR
programmas
Erasmus+ ietvaros.
Uzsākta ZBR 20 gadu
jubilejas
pasākumu
plānošana.
Uzsākta
ZBR,
Rietumigaunijas
arhipelāga BR un
Blekinges arhipelāga
BR
pieredzes
apmaiņas
projekta
īstenošana.
Notikusi
komunikācija
ar
EuroMAB
un
NordMAB tīkliem.
Veikta darba grupu Sniegti komentāri par
dokumentu
ziņojuma formātu un
izskatīšana
un sugu sarakstiem.
ziņojumu
formātu
izvērtēšana.

komunikācija
ar
EuroMAB
un
NordMAB tīkliem.

Pārskata
periodā
darbība nav veikta –
aktivitātes
nav
notikušas.
Notikusi saziņa ar
EUROPARC
Federāciju
par
pārrobežu
aizsargājamo teritoriju

Dalība Green Belt 9.
Eiropas
konferencē
(Koli, Somija, 31.10.–
03.11.).
Dalība EUROPARC
Federācijas
konferencē. Notikusi
regulāra
saziņa ar Ferderācijas

Dalība Baltic Green
Belt
Regional
Conference (Jūrmala,
Latvija, 26. -28.09.)
Notikusi tikšanās ar
EUROPARC
direktori
un
izpildirektoru Jauno
reindžeru nometnes

Veikta darba grupu
dokumentu
izskatīšana.

103.

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

31.12.

A.Širovs

104.

Piedalīties
Latvijas–
Baltkrievijas komisijas
par
pārrobežu
aizsargājamo
dabas
teritoriju aizsardzības
un
ilgtspējīgas
izmantošanas jautājumu
koordinēšanu darbā

31.12.

A.Zeize,
G.Gabrāne

105.

Īstenot
Pārvaldes
sadarbības līgumu ar
Valonijas
reģionu
(Beļģija)

31.12.

G.Gabrāne

jautājumiem un jauno
reindžeru
nometni
Gaujas NP.
Pārskata
periodā Pārskata
periodā
darbība nav veikta – darbība nav veikta –
aktivitātes
nav aktivitātes
nav
notikušas
notikušas

laikā Gaujas NP.

Uzsāktas sarunas ar
EUROPARC
pārstavjiem
par
iespējamu
Hartas
partneru
tikšanās
organizēšanu Latvijā
2017. gadā.
Pārskata
periodā Veikta Baltkrievijas Uzņemta Baltkrievijas
darbība nav veikta – delegācijas
delegācija 22. un
aktivitātes
nav uzņemšanas
23.09.
notikušas
plānošana
š.g.
septembrī.

Veikta
elektroniska
viedokļu saskaņošana
par 2016.gada aktuālo
tematiku
sadarbības
līguma izpildei.
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direktorātu.

Izvērtēta
Hartas
partneru
tikšanās
organizēšanas Latvijā
2017.gadā
iespējamība, pieņemts
lēmums
to
neorganizēt.
Uzsākta
LatvijasBaltkrievijas
komisijas darba plāna
2017.-2018.gadam
izstrāde.
Sagatavots
un
iesniegts
projekta
pieteikums LatvijasLietuvas-Baltkrievijas
sadarbības
programmā
par
invazīvo
sugu
apsaimniekošanu un
pārvaldību sadarbībā
ar nacionālo parku
“Braslavskije ozjora”
un
Baltkrievijas
zinātņu
akadēmijas
Bioresursu institūtu.
Pārskata
periodā Veikta sarakste par Noorganizēta
darbība nav veikta – vizīšu datumiem, kā Valonijas
reģiona
aktivitātes
nav arī
to
tematisko (Beļģija) delegācijas
notikušas.
saturu.
uzņemšana (28.11. –
01.12.).

106.

107.

108.

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

31.12.

R.Auziņš

Precizēts
2016.gada
aktivitāšu plāns un
organizēti
nākamie
pieredzes
apmaiņas
braucieni
gan
uz
Somiju, gan Latviju.
Regulāra elektroniska
sarakste ar Somijas
puses koordinatori.

Realizēts
pieredzes
apmaiņas brauciens
uz Somiju. Notikusi
gatavošanās Parks &
Wildlife
Finland
vadības un Somijas
Vides
ministrijas
dabas departamenta
vadības vizītei Latvijā
oktobrī.
Īstenot
Pārvaldes
31.12.
R.Auziņš
Notikusi tikšanās ar Notikusi
klātienes Uzsākta
projekta
sadarbības līgumu ar
Rietumigaunijas
tikšanās Igaunijā un pieteikuma izstrāde
Environmental Board
arhipelāgu
biosfēras uzsākta
projekta Pārvaldes
un
(Igaunija)
rezervāta koordinatori pieteikuma
Igaunijas
vides
par sadarbību ar ZBR. sagatavošana
pārvaldes sadarbības
sadarbībai
ar projektam
Central
Rietumigaunijas
Baltic programmā par
arhipelāgu biosfēras ilgtspējīgu
tūrismu
rezervātu.
piekrastes ĪADT.
Sadarbībā ar Igaunijas Uzsākta
ZBR,
vides
pārvaldi Rietumigaunijas
sagatavots
un arhipelāga BR un
tehniskajā sekretariātā Blekinges arhipelāga
iesniegts
projekta BR
pieredzes
idejas apraksts EST- apmaiņas
projekta
LAT
pārrobežu īstenošana.
sadarbības
Notikusi tikšanās ar
programmai.
Igaunijas
Vides
pārvaldes
vadību
Baltijas valstu dabas
aģentūru
vadītāju
sanāksmē Pērnavā.
17. Veikt citus pasākumus dabas aizsardzības politikas īstenošanai un iestādes darbības uzlabošanai
Izvērtēt
un
sniegt
31.12.
I.Timze
Sniegti 26 viedokļi un Sniegti 29 viedokļi
Sniegti 30 viedokļi
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Noorganizēti
2
pieredzes apmaiņas
braucieni uz Somiju.
Nodrošināta Somijas
pārstāvju uzņemšana
Latvijā.

Realizēta Parks &
Wildlife
Finland
vadības un Somijas
Vides
ministrijas
pārstāvju tikšanās ar
Pārvaldi un VARAM.
Noorganizēta Ķemeru
NP un Slīteres NP
apmeklēšana.
Turpināta
projekta
pieteikuma izstrāde
Pārvaldes
un
Igaunijas vides
pārvaldes sadarbības
projektam
Central
Baltic programmā par
ilgtspējīgu
tūrismu
piekrastes
ĪADT.
Turpināta
ZBR,
Rietumigaunijas
arhipelāga biosfēras
rezervāta
un
Blekinges arhipelāga
biosfēras rezervāta
pieredzes apmaiņas
projekta īstenošana,
notikusi konference
Hiiumaa.

Sniegti 34 viedokļi

viedokli par normatīvo
aktu
un
politikas
plānošanas dokumentu
projektiem, sagatavot
priekšlikumus
normatīvajiem aktiem

priekšlikumi
normatīvajiem aktiem
un to projektiem, t.sk.,
Enerģētikas attīstības
pamatnostādnēm,
Jūras telpiskajam
plānojumam LR
teritoriālajiem un
ekskluzīvās
ekonomiskās zonas
ūdeņiem, grozījumiem
Dzīvnieku
aizsardzības likumā,
grozījumiem MK
10.03.2015.
noteikumos Nr.126
„Tiešo maksājumu
piešķiršanas kārtība
lauksaimniekiem”,
grozījumiem MK
07.04.2015.
noteikumos Nr.171
„Noteikumi par valsts
un ES atbalsta
piešķiršanu,
administrēšanu un
uzraudzību vides,
klimata un lauku
ainavas uzlabošanai
2014.-2020.gada
plānošanas periodā”,
grozījumiem MK
04.08.2015.
noteikumos Nr.455
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un priekšlikumi
normatīvajiem
aktiem un to
projektiem, t.sk., 3
ĪADT
individuālajiem
aizsardzības un
izmantošanas
noteikumiem Ķemeru NP, Slīteres
NP un
DL “Vidzemes
akmeņainā jūrmala”,
kā arī grozījumiem
MK 30.04.2013.
noteikumos Nr.240
“Vispārīgie
teritorijas plānošanas
un izmantošanas
noteikumi”,
noteikumu
projektam “Zemes
ierīcības projekta
izstrādes noteikumi”,
grozījumiem MK
10.01.2012.
noteikumos Nr.38
“Peldvietas
izveidošanas un
uzturēšanas kārtība”,
noteikumu
projektam „Darbības
programmas
“Izaugsme un

un priekšlikumi
normatīvajiem
aktiem un to
projektiem, t.sk., 5
ĪADT
individuālajiem
aizsardzības un
izmantošanas
noteikumiem un to
grozījumiem Ķemeru NP, DL
“Lielupes palienes
pļavas”, “DL
“Liepājas ezers”, DL
“Ances purvi un
meži” un DL
„Ovīši”, kā arī
Valsts ilgtermiņa
tematiskā plānojuma
Baltijas jūras
piekrastes publiskās
infrastruktūras
attīstībai projektam,
Uzņēmējdarbības
vides pilnveidošanas
pasākumu plāna
2016.-2018.gadam
projektam, darbības
programmas
“Izaugsme un
nodarbinātība” 5.4.2.
specifiskā atbalsta
mērķa “Nodrošināt
vides monitoringa un

un priekšlikumi
normatīvajiem
aktiem un to
projektiem, t.sk., 7
ĪADT
individuālajiem
aizsardzības un
izmantošanas
noteikumiem un to
grozījumiem - DL
“Lielupes palienes
pļavas”, “DL
“Jaunanna”, DL
“Ukru gārša”, DL „
Vidzemes
akmeņainā jūrmala”,
DL “Zvrārde”, AAA
“Ziemeļgauja”, DP
“Pape”, kā arī
grozījumiem Meža
likumā, Dzīvnieku
aizsardzības likumā
un Zvejniecības
likumā saistībā ar
nozaru
administratīvo
pārkāpumu
kodifikāciju,
izvērtējot Pārvaldes
kompetences
apjomu;
grozījumiem
Dzīvnieku
aizsardzības likumā

„Kārtība, kādā piešķir,
administrē un uzrauga
valsts un ES atbalstu
pasākuma
“Ieguldījumi meža
platību paplašināšanā
un mežu dzīvotspējas
uzlabošanā”
īstenošanai”,
noteikumu projektam
“Meža
inventarizācijas un
Meža valsts reģistra
informācijas aprites
noteikumi”,
grozījumiem MK
02.05.2012.
noteikumos Nr.309
“Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža”,
grozījumiem MK
21.06.2011.
noteikumos Nr.491
“Mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas
kārtība”,
ZM priekšlikumiem
grozījumiem MK
05.12.2000.
noteikumos Nr.421
“Noteikumi par īpaši
aizsargājamo biotopu
veidu sarakstu” un
biotopu noteikšanas
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nodarbinātība”
prioritārā virziena
“Vides aizsardzības
un resursu
izmantošanas
efektivitāte”
5.5.1.specifiskā
atbalsta mērķa
“Saglabāt, aizsargāt
un attīstīt nozīmīgu
kultūras un dabas
mantojumu, kā arī
attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus”
īstenošanas
noteikumi”,
noteikumu
projektam
„Noteikumi par
administratīvā
pārkāpuma protokola
veidlapu paraugiem
un veidlapu
izgatavošanas un
izmantošanas
kārtību”, MK
rīkojuma projektiem
„Par ogļūdeņražu
izpētes un ieguves
licences laukuma
noteikšanu Rucavas
novada Rucavas
pagastā” un „Par
ogļūdeņražu izpētes

kontroles sistēmas
attīstību un
savlaicīgu vides
risku novēršanu, kā
arī sabiedrības
līdzdalību vides
pārvaldībā” 5.4.2.2.
pasākuma “Vides
monitoringa un
kontroles sistēmas
attīstība un
sabiedrības
līdzdalības vides
pārvaldībā
veicināšana”
projektam,
grozījumiem
MK 21.08.2007.
noteikumos Nr.562
“Noteikumi par
zemes lietošanas
veidu klasifikācijas
kārtību un to
noteikšanas
kritērijiem”,
noteikumu
projektam
“Noteikumi par
zvejas tiesību
izmantošanu
privātajos ūdeņos”.
Izteikti priekšlikumi
grozījumiem
Dzīvnieku

par atrakciju
dzīvnieku
regulējumu; V
nacionālā ziņojuma
par Orhūsas
Konvencijas
ieviešanu projektam;
Uzņēmējdarbības
vides uzlabošanas
pasākumu plāna
2016.-2018.gadam
projektam; 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”
5.4.2.2.pasākuma
“Vides monitoringa
un kontroles
sistēmas attīstība un
sabiedrības
līdzdalības vides
pārvaldībā
veicināšana”

kritērijiem.
Aktīva iesaiste
ministriju (institūciju)
izteikto iebildumu
izvērtēšanā noteikumu
projektam “Ķemeru
NP individuālie
aizsardzības un
izmantošanas
noteikumi”,
noteikumu projektam
„Kārtība, kādā zemes
īpašniekiem vai
lietotājiem nosakāmi
to zaudējumu apmēri,
kas saistīti ar īpaši
aizsargājamo
nemedījamo sugu un
migrējošo sugu
dzīvnieku
nodarītajiem
būtiskiem
postījumiem un
minimālās
aizsardzības
pasākumu prasības
postījumu novēršanai”
un noteikumu
projektam “Darbības
programmas
“Izaugsme un
nodarbinātība” 5.4.2.
specifiskā atbalsta
mērķa “Nodrošināt
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un ieguves licences
laukuma noteikšanu
LR teritoriālajā
jūrā”, VARAM
vadlīnijām
iekšzemes publisko
ūdeņu pārvaldībai
pašvaldībās, ZM
kārtības projektam
“Medījamo
dzīvnieku populāciju
stāvokļa
novērtēšanas un
pieļaujamā
nomedīšanas apjoma
noteikšanas
metodika”.
Izvērtēta iespēja
Pārvaldei veikt jaunu
uzdevumu - no VVD
pārņemt notekūdeņu
dūņu un komposta
izmantošanas
saskaņošanu
lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā
izmantojamās
teritorijās ĪADT,
izdarot grozījumus
MK 02.05.2006.
noteikumos Nr.362
„Noteikumi par
notekūdeņu dūņu un
to komposta

aizsardzības likumā
un Zvejniecības
likumā saistībā ar
nozaru
administratīvo
pārkāpumu
kodifikāciju, nosakot
Pārvaldes
kompetenci sodu
piemērošanā
dzīvnieku
aizsardzības un
labturības jomā un
zivju resursu
aizsardzības un
izmantošanas jomā.
Sagatavoti un
iesniegti
priekšlikumi
grozījumiem MK
16.03.2010.
noteikumos Nr.267
un
MK 30.09.2010.
noteikumos Nr.925,
lai ieviestu
“klusēšanaspiekrišanas” principu
sugu un biotopu
aizsardzības jomas
ekspertu
sertificēšanā un
īstenotu prioritāri
nepieciešamos

projektam;
grozījumiem MK
02.05.2006.
noteikumos Nr.362
„Noteikumi par
notekūdeņu dūņu un
to komposta
izmantošanu,
monitoringu un
kontroli”, izvērtējot
iespēju Pārvaldei
veikt jaunu
uzdevumu (atļauju
izsniegšanu ĪADT).
Izvērtēts Garkalnes
novada domes
priekšlikums
grozījumiem MK
18.12.2012.
noteikumos Nr. 940
“Noteikumi par
mikroliegumu
izveidošanas un
apsaimniekošanas
kārtību, to
aizsardzību, kā arī
mikroliegumu un to
buferzonu
noteikšanu”,
Aizsardzības
ministrijas
priekšlikums
grozījumiem MK
20.09.2011.

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”.
Noorganizēta
noteikumu projekta
„Slīteres NP
individuālie
aizsardzības un
izmantošanas
noteikumi”
sabiedriskā
apspriešana un
izvērtēti saņemtie
priekšlikumi.
Izvērtēts Liepājas
novada domes
priekšlikums
grozījumiem MK
03.01.2013.
noteikumos Nr.5 “DL
"Liepājas ezers"
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izmantošanu,
monitoringu un
kontroli”. Izvērtēta
nepieciešamība
izdarīt izmaiņas
reģistru un valsts
informācijas sistēmu
uzturēšanas
normatīvajos aktos
saistībā ar Kadastra
informācijas
sistēmas datu
pielietošanu
reģistrācijas
procesos atbilstoši
MK 20.10.2015.
sēdes
protokollēmumam
Nr.19.§, kā arī
izvērtēti
priekšlikumi
grozījumiem
normatīvajos aktos,
kas neliegtu izvākt
nocirstos bīstamos
kokus aizsargjoslās
ārpus gaisvadu
elektrolīniju trasēm
ĪADT un
mikroliegumos.
Dalība normatīvo
aktu projektu
izstrādes 4 darba
grupas sanāksmēs un

uzlabojumus
ekspertu atzinuma
saturā un ekspertu
sertificēšanas un
darbības uzraudzības
kārtībā līdz jaunu
MK noteikumu
izstrādei.
Dalība normatīvo
aktu projektu
izstrādes 2 darba
grupas sanāksmēs un
2 starpministriju
(starpinstitūciju)
saskaņošanas
sanāksmēs.

noteikumos “Dabas
parka "Pape"
individuālie
aizsardzības un
izmantošanas
noteikumi”; PVD
ierosinājums
regulējuma par
savvaļas sugu
dzīvnieku
izmantošanu un
reģistrēšanu
izmaiņām.
Pārvalde izteikusi
ierosinājumu
VARAM
grozījumiem Zemes
pārvaldības likumā
saistībā ar publisko
ūdeņu pārvaldību
ĪADT.
Dalība normatīvo
aktu projektu
izstrādes 10 darba
grupas sanāksmēs un
1 starpministriju
(starpinstitūciju)
saskaņošanas
sanāksmē.

109.

Uzsākt
Pārvaldes
kontroles
funkcijas
apjoma
izvērtējumu,
prioritāšu noteikšanu un
vadlīniju
dabas
aizsardzības normatīvo
aktu kontroles jomā
izstrādi

31.12.

I.Timze

individuālie
aizsardzības un
izmantošanas
noteikumi”.
Dalība normatīvo aktu
projektu 4 izstrādes
darba grupas
sanāksmēs un 1
starpministriju
(starpinstitūciju)
saskaņošanas
sanāksmē, kā arī
dalība TM LAPK
darba grupas sēdē par
nozaru administratīvo
pārkāpumu
kodifikāciju
likumā “Par īpaši
aizsargājamām dabas
teritorijām” un Sugu
un biotopu
aizsardzības likumā.
Kontroles
funkcijas
apjoma izvērtējumam
un vadlīniju dabas
aizsardzības normatīvo
aktu kontroles jomā
izstrādei sagatavots un
apstiprināts
LVAF
projekts
“Dabas
aizsardzības pārvaldes
veiktspējas stiprināšana
dabas
aizsardzības
normatīvo
aktu
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6 starpministriju
(starpinstitūciju)
saskaņošanas
sanāksmēs.

Izstrādāts
vadlīniju
projekts par nosacītu
daļēju atbrīvošanu no
naudas soda samaksas
administratīvo
pārkāpumu lietās un
iesniegts
VARAM,
saskaņošanai ar TM.
Par LVAF projekta
“Dabas aizsardzības
pārvaldes veiktspējas
stiprināšana
dabas

Precizēts ieteikumu
(iepriekš - vadlīniju)
projekts par nosacītu
daļēju atbrīvošanu no
naudas soda samaksas
administratīvo
pārkāpumu
lietās,
saskaņots ar VARAM
un TM un apstiprināts
ar iekšēju normatīvo
aktu.
Par LVAF projekta

Par LVAF projekta
“Dabas aizsardzības
pārvaldes veiktspējas
stiprināšana
dabas
aizsardzības
normatīvo
aktu
kontroles
jomā”
īstenošanas gaitu skat.
darba
plāna
96.4.punktu.

110.

Izveidot
Pārvaldes
Iekšējās
kontroles
nodaļu un uzsākt tās
darbību

31.12.

111.

Piedalīties
padomju,
komisiju
un
darba
grupu darbā

31.12.

kontroles jomā”, skat. aizsardzības
“Dabas aizsardzības
darba
plāna normatīvo
aktu pārvaldes veiktspējas
96.4.punktu.
kontroles
jomā” stiprināšana
dabas
īstenošanas
gaitu aizsardzības
skat. darba plāna normatīvo
aktu
96.4.punktu.
kontroles
jomā”
īstenošanas gaitu skat.
darba
plāna
96.4.punktu.
S.Bērziņa
Uzsākts
darbs
pie Apstiprināta iestādes Izsludināts konkurss
amata
apraksta struktūra,
izveidota uz amata vietu un
sagatavošanas
un kvalitātes
vadītāja pieņemts lēmums par
konkursa
štata
vieta labāko
pretendentu
organizēšanas.
ģenerāldirektora
kvalitātes
vadītāja
padotībā.
Valsts amatam, kurš darbu
kancelejā apstiprināts uzsāks 01.11.
kvalitātes
vadītāja
amata apraksts.
struktūrvienību Dalība
Meža Dalība Centrālā zemes Dalība
Centrālā
vadītāji,
konsultatīvās padomes, komisijas, Dzīvnieku zemes
komisijas,
iestādes vadība Meža attīstības fonda aizsardzības
un Latvijas iekšējo un
konsultatīvās padomes, labturības
jūras piekrastes ūdeņu
Centrālā
zemes konsultatīvās
resursu
ilgtspējīgas
komisijas, Dzīvnieku padomes,
Latvijas izmantošanas
un
aizsardzības
un iekšējo
un
jūras pārvaldības, Siguldas
labturības konsultatīvās piekrastes
ūdeņu tūrisma,
Eiropas
padomes,
Latvijas resursu
ilgtspējīgas Komisijas
vides
iekšējo
un
jūras izmantošanas
un finanšu programmas
piekrastes
ūdeņu pārvaldības
LIFE+
projekta
resursu
ilgtspējīgas konsultatīvās
PUTNI
ĀDAŽOS
izmantošanas
un padomes un Eiropas „Īpaši aizsargājamu
pārvaldības
Komisijas
vides putnu
sugu
konsultatīvās padomes, finanšu programmas aizsardzības statusa
Latvijas iekšējo ūdeņu LIFE+
projekta uzlabošana
Natura
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Izstrādāts
plāns
Pārvaldes darbības un
iekšējo
normatīvo
aktu izvērtēšanai.

Dalība
Latvijas
iekšējo
un
jūras
piekrastes
ūdeņu
resursu
ilgtspējīgas
izmantošanas
un
pārvaldības padomes,
Eiropas
Komisijas
vides
finanšu
programmas LIFE+
projekta
PUTNI
ĀDAŽOS
„Īpaši
aizsargājamu putnu
sugu
aizsardzības
statusa
uzlabošana
Natura 2000 teritorijā
„Ādaži”” un Eiropas

bioloģisko
resursu
izmantošanas kontroles
stratēģijas
izstrādes
darba
grupas
un
Eiropas
Komisijas
vides
finanšu
programmas
LIFE+
projekta
„Prioritāro
mitrāju
biotopu
aizsardzība
un
apsaimniekošana
Latvijā” konsultatīvās
padomes darbā.

112.

Administrēt
kompensāciju izmaksu
par zaudējumiem, kas
saistīti ar īpaši
aizsargājamo
nemedījamo sugu un
migrējošo sugu
dzīvnieku nodarītajiem
būtiskiem postījumiem

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori,
I.Timze

18. Papildus darbi
-
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„Prioritāro
mitrāju
biotopu aizsardzība
un apsaimniekošana
Latvijā” konsultatīvā
padomes darbā.

2000
teritorijā
„Ādaži””,
Eiropas
Komisijas
vides
finanšu programmas
LIFE+ projekta „Lielā
dumpja
biotopa
atjaunošana
divos
piekrastes
ezeros
Latvijā”
(COASTLAKE) un
Eiropas
Komisijas
vides
finanšu
programmas LIFE+
projekta „Prioritāro
mitrāju
biotopu
aizsardzība
un
apsaimniekošana
Latvijā”
konsultatīvās
padomes darbā.

Komisijas
vides
finanšu programmas
LIFE+
projekta
„Prioritāro
mitrāju
biotopu aizsardzība
un apsaimniekošana
Latvijā” konsultatīvās
padomes darbā.

Izmaksāta
kompensācija par
2015. gadā īpaši
aizsargājamo
nemedījamo sugu
dzīvnieku
nodarītajiem
postījumiem
biškopībā 8800,00
euro apmērā.
Uzsākta
kompensāciju
izmaksu

Saņemti 9
iesniegumi par
kompensācijas par
akvakultūrai
nodarītajiem
būtiskiem
postījumiem
piešķiršanu.
Izveidotas komisijas
akvakultūrai
nodarīto zaudējumu
novērtēšanai.
Organizēts komisiju

Nosūtītas 11 vēstules
kompensācijas
pieprasītājiem par
iesnieguma de
minimis atbalsta
saņemšanai
lauksaimniecības
nozarē iesniegšanu.
Nosūtītas 32 vēstules
LAD, VVD un
vietējām
pašvaldībām ar
lūgumu sniegt

administrēšana
atbilstoši MK
2016.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.353
“Kārtība, kādā
zemes īpašniekiem
un lietotājiem
nosakāmi to
zaudējumu apmēri,
kas saistīti ar īpaši
aizsargājamo
nemedījamo sugu un
migrējošo sugu
dzīvnieku nodarītiem
būtiskiem
postījumiem un
minimālās
aizsardzības
pasākumu prasības
postījumu
novēršanai”.
Nosūtīti pieprasījumi
VMD, VVD, PVD,
LAD ar lūgumu
deleģēt pārstāvjus
darbam komisijās,
lai novērtētu
augkopībai,
akvakultūrai,
lopkopībai vai
biškopībai nodarītos
zaudējumus.
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darbs un veiktas 6
pārbaudes dabā
akvakultūrai
nodarīto zaudējumu
novērtēšanai.
Pieņemti 6 lēmumi
par akvakultūrai
nodarīto zaudējumu
apmēru.
Nosūtītas 8 vēstules
LAD, VVD un
vietējām
pašvaldībām ar
lūgumu sniegt
informāciju.
Pamatojoties uz
VARAM
04.08.2016. vēstuli
Nr.18-1e/5870,
saņemti no LVAF
administrācijas
pārsūtīti 112
pārbaudes akti par
augkopībai
nodarītajiem
zaudējumiem, kurus
LVAF
administrācijai
iesniegušas VVD
reģionālās vides
pārvaldes.
Nosūtītas 58 vēstules
kompensācijas
pieprasītājiem par

informāciju.
Pieņemti 50 lēmumi
un izmaksātas 50
kompensācijas par
īpaši aizsargājamo
nemedījamo sugu un
migrējošo sugu
dzīvnieku
nodarītajiem
postījumiem
augkopībā
187180,05 euro
apmērā,
pamatojoties uz
LVAF
administrācijas
pārsūtītajiem VVD
reģionālo vides
pārvalžu pārbaudes
aktiem.
Saņemts 1
iesniegums
kompensācijas par
augkopībai un 3
iesniegumi
kompensācijas par
akvakultūrai
nodarītajiem
būtiskiem
postījumiem
piešķiršanu.
Organizēts komisiju
darbs un veiktas 2
pārbaudes dabā

iesnieguma de
minimis atbalsta
saņemšanai
lauksaimniecības
nozarē iesniegšanu.

75

akvakultūrai
nodarīto zaudējumu
novērtēšanai.
Pieņemti 2 lēmumi
par akvakultūrai
nodarīto zaudējumu
apmēru.
Nosūtīta vēstule
VARAM ar lūgumu
sniegt skaidrojumu
par Sugu un biotopu
aizsardzības likuma
10.panta trešās daļas
piemērošanu.
Pieņemts 1 lēmums
un izmaksāta
kompensācija par
akvakultūrai
nodarītajiem
būtiskiem
postījumiem 766,64
euro apmērā.
Pieņemti 10 lēmumi
par atteikumu
piešķirt
kompensāciju (9
lēmumi par
akvakultūrai
nodarītajiem
postījumiem
(pamatojoties uz
VARAM
skaidrojumu) un 1
lēmums par

Īstenot Zivju fonda
projektus:
Misgurnus
113.1. “Pīkstes
fossilis resursu izpēte
un ietekmējošie faktori
dabiskās un antropogēni
ietekmētās ūdenstilpēs”

augkopībai
nodarītajiem
postījumiem).

113.

113.2. “Lasis godā celts!”

30.11.

G.Strode

-

Veikts iepirkums,
noslēgts līgums par
darbu izpildi.

Turpināta ihtiofaunas
uzskaite projekta
teritorijās. Uzsākta
vēsturisko pīkstes
atradņu apkopošana
un alternatīvo metožu
uzskaišu veikšanai
izvērtēšana.

30.11.

I.Pabērza
A.Soms*
E.Ezeriņa**

-

Veikta izstādes
kopējā dizaina
izstrāde,
konstruktīvo un
dizaina projektu
sagatavošana,
piesaiste un
saskaņošana.

Veikta izstādes
elementu
konstruktīvo un
dizaina gala
risinājumu
saskaņošana un
uzsākta to
izgatavošana.
Saskaņotas izstādes
planšetu (sienu),
telpas sadalošā
slieteņa un
konstruktīvo
ekspozīcijas
elementu saturs un
dizains, uzsākta to
izgatavošana.
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Sagatavots gala
ziņojuma par
ihtiofaunas uzskaišu
rezultātiem, sugu
ietekmējošiem
faktoriem un
alternatīvajām izpētes
metodēm.
Veikta sugas atradņu
datu ievadīšana dabas
datu pārvaldības
sistēmā “Ozols”.
Veikta izstādes
iekārtošana
paredzētajās telpās –
Salacgrīvā.
Izveidoti un uzstādīti
14 izglītojoši
interaktīvi aktivitātes
stendi, lai uzzinātu
par laša dzīves ciklu.
Veikti finanšu
maksājumi, sastādīts
pieņemšanas –
nodošanas akts.
Sagatavota un
nodota finanšu
atskaite LAD.
Uzsākta izstādes

113.3. “Zivju migrācijas ceļu
attīrīšana”
“Nārsta vietas
paplašināšana”****

30.11.
30.10.****

A.Širovs
D.Sāmīte****

-

-

113.4. “Zivju migrācijas ceļu
attīrīšana”

31.12.

A.Širovs

-

-

Veikta nārsta vietas
Raķupē ierīkošana
(paplašināšana) DL
”Raķupes ieleja”
teritorijā. Izveidota
straujtece un
piemērota nārsta
vieta aizsargājamām
un ierobežoti
izmantojamām zivju
un nēģu sugām.
-

resursu
113.5. Zivju
aizsardzība no gaisa

31.12.

R.Auziņš

-

-

-
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atklāšanas pasākuma
sagatavošana.
Pabeigta
projekta
īstenošana.

Veikta Vēršupītes un
Vecslocenes
upes
posmu attīrīšana 4
km
kopgarumā:
Vēršupītē attīrot 3,5
km
garu
upes
posmu, izvācot 49
kokus, likvidējot 14
sanesumus, nojaucot
8 bebru dambjus;
Vecslocenes
upē
attīrot
no
sanesumiem 0,5 km
garu upes posmu,
nojaucot 4 bebru
dambjus.
Veikta 2 augstas
kvalitātes bezpilota
lidaparātu
jeb
„dronu” komplektu
iegāde.

un
113.6. “Efektīva
mūsdienīga
zivju
resursu
aizsardzība
īpaši
aizsargājamās
dabas teritorijās”

30.11.

A.Zeize

-

-

-

Īstenot ES Kohēzijas
fonda
projektu
“Priekšnosacījumu
izveide
labākai
bioloģiskās
daudzveidības
saglabāšanai
un
ekosistēmu aizsardzībai
Latvijā”

31.12.

C.Apenītis

-

-

-

114.

Veikta
gumijas
laivas, eholotes ar
sānskatiem,
laivas
motora ar lādēšanas
iekārtu, akumulatora,
prožektoru
un
aizsargkastes, rāciju
iegāde.
Noslēgta vienošanās
ar Sadarbības iestādi
par
projekta
īstenošanu. Pieņemts
projekta
vadītājs.
Uzsākta 3 sugu
aizsardzības plānu
izstrāde.
Veikta
informācijas
un
komunikācijas
aprīkojuma un datu
apstrādes
licences
iegāde.
Veikta
iepirkumu
dokumentācijas
nolikuma
saskaņošana
ar
Iepirkumu
uzraudzības biroju.

*no 06.08.2016. Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļas vadītāja p.i. A.Soms
** no 21.11.2016. Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļas vadītāja E.Ezeriņa
***no 10.10.2016. Kurzemes reģionālās administrācijas direktora p.i. R.Čakstiņš
**** precizēts projekta nosaukums, realizēšanas termiņš un atbildīgais par darba izpildi
Lietotie saīsinājumi:
AAA – aizsargājamo ainavu apvidus
ATIS - Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma

LVAF – Latvijas vides aizsardzības fonds
LVĢMC - valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
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BR – biosfēras rezervāts
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
LAPK – Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
LDM – Latvijas Dabas muzejs
LĢIA – Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
LR – Latvijas Republika

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektores p.i.

G.Gabrāne

LVM – AS “Latvijas valsts meži”
MK – Ministru kabinets
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
TM – Tieslietu ministrija
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
VVD – Valsts vides dienests
VZD – Valsts zemes dienests
ZM – Zemkopības ministrija
ZBR – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
Datums: 16.01.2017.
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