Dabas aizsardzības pārvaldes
galveno darbu plāna izpilde 2017.gadā
Nr.
p.k.

1.

2.

3.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
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
Veikt 1620 vides
31.12.
reģionālo
Veiktas 386 pārbaudes.
Veiktas 257 pārbaudes.
Veiktas 460 pārbaudes.
Veiktas 333 pārbaudes.
inspektoru
administrāciju Pie administratīvās atbildības sauktas un Pie administratīvās atbildības sauktas un
Pie administratīvās atbildības sauktas un Pie administratīvās atbildības sauktas un
pārbaudes ĪADT
direktori
sodītas 45 personas par kopējo summu
sodītas 33 personas par kopējo summu
sodītas 33 personas par kopējo summu
sodītas 24 personas par kopējo summu 1200
aizsardzības režīma
1640 euro; 4 personām izteikts
2060 euro.
1 195 euro; 12 personām izteikts
euro; 9 personām izteikts mutvārdu
nodrošināšanai
mutvārdu aizrādījums.
Izņemti 111 pārkāpuma priekšmeti un
mutvārdu aizrādījums.
aizrādījums.
Izņemti 206 pārkāpuma priekšmeti un
izdarīšanas rīki – tīkli (55 gab., 1815 m), Izņemti pārkāpuma priekšmeti un
Izņemti pārkāpuma priekšmeti un izdarīšanas
izdarīšanas rīki – tīkli (11 gab., 490 m), murdi (53 gab.), vēžu ķeramie krītiņi
izdarīšanas rīki – 9 tīkli (ar kopējo
rīki – 32 tīkli (ar kopējo garumu 580 m), 34
murdi (2 gab.), ūdas un naktsšņores
(3 gab.).
garumu 245 m), murdi (47 gab.), vēžu
murdi, 5 naktsšņores, 3 makšķeres, 1
(192 gab.) un nojaukts nēģu tacis
Aprēķināti valstij nodarītie materiālie
ķeramie krītiņi (9 gab.), nojaukts 1 nēģu žebērklis, 1 gumijas laiva, nojaukti 3 nēģu
(1 gab.).
zaudējumi – 399 euro.
tacis.
tači.
Konfiscēti 8 pārkāpuma priekšmeti un
Pārkāpuma lietas materiāli iesniegti
Aprēķināti valstij nodarītie materiālie
Konfiscēti pārkāpuma priekšmeti un
izdarīšanas rīki – murdi (2 gab.), ūdas
kriminālprocesa ierosināšanai 5 gad. par
zaudējumi – 1 375,78 euro.
izdarīšanas rīki – 26 tīkli (ar kopējo garumu
un naktsšņores (6 gab.)
patvaļīgu koku ciršanu un bojāšanu,
Pārkāpuma lietas materiāli iesniegti
240 m), 2 murdi, 1 žebērklis, 1 gumijas laiva.
Aprēķināti valstij nodarītie materiālie
patvaļīgu zvejošanu un ūdensdzīvnieku
kriminālprocesa ierosināšanai 2 gad. par Aprēķināti valstij nodarītie materiālie
zaudējumi – 178 euro.
iegūšanu (ĪADT un mikroliegumos).
patvaļīgu koku ciršanu un bojāšanu.
zaudējumi – 4847,12 euro.
Pārkāpuma lietas materiāli iesniegti
Pārkāpuma lietas materiāli pēc piekritības Pārkāpuma lietas materiāli pēc
Pārkāpuma lietas materiāli iesniegti
kriminālprocesa ierosināšanai 4 gad. par nosūtīti pašvaldībai – 1 gad. par patvaļīgu piekritības nosūtīti Valsts policijai,
kriminālprocesa ierosināšanai 1 gad. par
patvaļīgu koku ciršanu un bojāšanu
koka ciršanu ārpus meža.
VMD, VVD: 6 gad. (par vides
patvaļīgu koku ciršanu dabas piemineklī (2 gad.), ĪADT iznīcināšanu un
piesārņošanu un piegružošanu, savvaļas aizsargājamā alejā.
bojāšanu (2 gad.).
dzīvnieku piebarošanas noteikumu
Pārkāpuma lietas materiāli pēc piekritības
Pārkāpuma lietas materiāli pēc
pārkāpšanu, pārkāpumiem būvniecībā,
nosūtīti VVD, LAD: 4 gad. (par grāvja
piekritības nosūtīti VVD – 2 gad. par
krasta kāpu aizsargjoslā, atkritumu
izrakšanu Gaujas NP dabas lieguma zonā, par
makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu
apsaimniekošanā pašvaldībā).
darbībām Gaujas NP dabas lieguma zonā bez
ārpus ĪADT un par kūtsmēslu
tehniskajiem noteikumiem, par laipas
uzglabāšanu uz lauksaimniecības
būvniecību purvā no piesārņojošiem
zemes; vietējai pašvaldībai – 1 gad par
materiāliem DL “Laugas purvs”, par
koku ciršanu ārus meža zemes.
iznīcinātu BVZ).
Organizēt un
31.12.
G.Strode
Uzraudzīta 6 ĪADT dabas aizsardzības
Uzraudzīta 6 ĪADT dabas aizsardzības
Uzraudzīta 5 dabas aizsardzības plānu
Uzraudzīta 5 dabas aizsardzības plānu izstrāde
uzraudzīt 8 ĪADT
plānu izstrāde – DL “Laugas purvs”, DL plānu izstrāde – DL “Laugas
izstrāde – DL “Sātiņu
– DL “Sātiņu dīķi”, DL “Ziemeļu purvi”, DL
dabas aizsardzības
“Sātiņu dīķi”, DL “Ziemeļu purvi”, DL purvs”, DL “Sātiņu dīķi”, DL “Ziemeļu
dīķi”, DL “Ziemeļu purvi”,
“Baltezera purvs”, DL “Augstroze” un DL
plānu izstrādi
“Jašas-Bicānu ezers”, DL “Lielais
purvi”, DL “Baltezera purvs”,
DL “Baltezera purvs”, DL “Augstroze” “Raunas Staburags”.
(atjaunošanu)
Pelečāres purvs” un DL “Rušona ezera
DL “Augstroze” un DL “Raunas
un DL “Raunas Staburags”.
salas”. Apstiprināšanai VARAM
Staburags”.
iesniegti 3 plāni: DL “Jašas-Bicānu
Apstiprināšanai VARAM iesniegts dabas
ezers”, DL “Lielais Pelečāres purvs” un aizsardzības plāns DL “Laugas purvs”.
DL “Rušona ezera salas”.
Pagarināts dabas aizsardzības plāna
darbības termiņš 4 ĪADT: DL “Darmštates
priežu audze”, DL “Rūjas paliene”,
DL “Tebras ozolu meži” un
DL “Vidusburtnieks”.
Izsniegt 3200
31.12.
reģionālo
Izsniegtas 749 atļaujas, saskaņojumi un Izsniegtas 638 atļaujas, saskaņojumi un
Izsniegtas 2316 atļaujas, saskaņojumi un Izsniegta 551 atļauja, saskaņojumi un atzinumi
atļaujas,
administrāciju atzinumi ĪADT dabas aizsardzības jomā. atzinumi ĪADT dabas aizsardzības jomā. atzinumi ĪADT dabas aizsardzības jomā. ĪADT dabas aizsardzības jomā.
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Nr.
p.k.

4.

4.1.

5.

6.

7.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

saskaņojumus un
atzinumus ĪADT
dabas aizsardzības
jomā
Sniegt 20
31.12.
atzinumus par
ietekmes uz vidi
novērtējumiem un
ietekmes uz
Eiropas nozīmes
aizsargājamo dabas
teritoriju (Natura
2000) novērtējuma
ziņojumiem, tajā
skaitā
teritoriju
plānojumu un to
vides pārskatu
stratēģiskajiem
ietekmes uz vidi
novērtējumiem

direktori

Pieņemt lēmumus
par valsts
pirmpirkuma
tiesību
izmantošanu uz
zemi ĪADT
Apstiprināt meža
apsaimniekošanas
plānus ĪADT

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

31.12.

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

31.12.

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

G.Strode

Sniegti 4 atzinumi ietekmes uz vidi
novērtējumiem, 1 atzinums
stratēģiskajam ietekmes uz vidi
novērtējumam.
Sniegtas 4 deklarācijas par ietekmi uz
Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas
teritoriju (Natura 2000).

Sniegti 2 atzinumi ietekmes uz vidi
novērtējumiem, 2 atzinumi ietekmes uz
Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas
teritoriju (Natura 2000) novērtējuma
ziņojumiem.
Sniegta 1 deklarācija par ietekmi uz
Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas
teritoriju (Natura 2000).

Sniegti 4 atzinumi ietekmes uz vidi
novērtējumiem,
2 atzinumi stratēģiskajiem ietekmes uz
vidi novērtējumiem,
2 deklarācijas par ietekmi uz Eiropas
nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju
(Natura 2000).

Sniegti 10 atzinumi ietekmes uz vidi
novērtējumiem,
1 atzinums stratēģiskajiem ietekmes uz vidi
novērtējumiem,
2 atzinumi ietekmes uz Eiropas nozīmes
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)
novērtējuma ziņojumiem.

reģionālo
administrāciju
direktori

Sniegti 2 atzinumi teritoriju plānojumu
stratēģiskajiem ietekmes uz vidi
novērtējumiem un teritoriju plānojumu
vides pārskatu stratēģiskajiem ietekmes
uz vidi novērtējumiem,
Sniegti 5 viedokļi par teritorijas
plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma nepieciešamību.
Pieņemti 4 lēmumi par atteikumu
izmantot valsts pirmpirkuma tiesības uz
zemi ĪADT.
Sniegtas 7 atbildes, ka valstij nav
pirmpirkuma tiesību.

Sniegti 2 atzinumi teritoriju plānojumu
stratēģiskajiem ietekmes uz vidi
novērtējumiem un teritoriju plānojumu
vides pārskatu stratēģiskajiem ietekmes
uz vidi novērtējumiem.
Sniegti 3 viedokļi par teritorijas
plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma nepieciešamību.
Pieņemti 5 lēmumi par atteikumu izmantot
valsts pirmpirkuma tiesības uz zemi ĪADT.
Sniegtas 2 atbildes, ka valstij nav
pirmpirkuma tiesību.

Sniegti 3 atzinumi teritoriju plānojumu
stratēģiskajiem ietekmes uz vidi
novērtējumiem un teritoriju plānojumu
vides pārskatu stratēģiskajiem ietekmes
uz vidi novērtējumiem.
Sniegti 2 viedokļi par teritorijas
plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma nepieciešamību
Pieņemti 3 lēmumi par atteikumu
izmantot valsts pirmpirkuma tiesības uz
zemi ĪADT.
Sniegtas 7 atbildes, ka valstij nav
pirmpirkuma tiesību.

Sniegti 2 atzinumi teritoriju plānojumu
stratēģiskajiem ietekmes uz vidi
novērtējumiem un teritoriju plānojumu vides
pārskatu stratēģiskajiem ietekmes uz vidi
novērtējumiem.
Sniegti 20 viedokļi par teritorijas plānojuma
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
nepieciešamību
Pieņemti 9 lēmumi par atteikumu izmantot
valsts pirmpirkuma tiesības uz zemi ĪADT.
Sniegtas 16 atbildes, ka valstij nav
pirmpirkuma tiesību.

reģionālo
administrāciju
direktori

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Apstiprināti 33 meža apsaimniekošanas
Apstiprināti 50 meža apsaimniekošanas
plāni. Pieņemts 1 lēmums par meža
plāni.
apsaimniekošanas plāna neapstiprināšanu.

Apstiprināti 39 meža apsaimniekošanas plāni.

reģionālo
administrāciju
direktori

Īstenoti 7 ĪADT (DL “Ovīši”, DL “Ances
purvi un meži”, Krustkalnu DR, DP
“Svētes paliene”, DP “Jaunciems”,
DP “Lielupes palienes pļavas”, Gaujas
NP) dabas aizsardzības plānos noteiktie
aizsardzības un apsaimniekošanas
pasākumi: atjaunotas informatīvās zīmes,
attīrītas meža brauktuves, veikta kāpu un
pļavu biotopu apsaimniekošana,
sagatavoti sezonas lieguma robežzīmju
maketi un izvietotas sezonas lieguma
robežzīmes, kā arī ĪADT robežzīmes,
atbrīvotas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes no krūmiem, dedzinātas niedres,
uzturēta dabas tūrisma infrastruktūra,

Veicināta 2 ĪADT (DP “Engures ezers”,
DP “Piejūra”) dabas aizsardzības plānā
noteikto aizsardzības un apsaimniekošanas
pasākumu īstenošana – padziļinātu
ūdensteču veidošana, tūrisma
infrastruktūras izveidošana.
Īstenoti 6 ĪADT (Krustkalnu DR, Teiču
DR, DL “Ovīši”, DL “Daugava pie
Kaibalas”, DL “Sedas purvs”, AAA
“Ziemeļgauja”) dabas aizsardzības plānā
noteiktie aizsardzības un
apsaimniekošanas pasākumi – aizrakts
kabelis, ierobežota invazīvo augu
(Sosnovska latvānis, lupīna) izplatība,
izvietotas sezonas lieguma robežzīmes,

Veicināta un koordinēta 6 ĪADT (DP “Engures
ezers”, DL “Lielupes grīvas pļavas”, DL
“Jaunciems” un “Vecdaugava”, DL “Lielie
Kangari”, DL “Randu pļavas”) dabas
aizsardzības plānā noteikto aizsardzības un
apsaimniekošanas pasākumu – apauguma
novākšana zāļu purvos, pļavu pļaušana un
novākšana, tūrisma infrastruktūras plānošana,
darbs pie ĪADT robežzīmju uzstādīšanas.
Īstenoti 7 ĪADT (Slīteres NP, Grīņu DR,
Krustkalnu DR, Teiču DR, Ķemeru NP, DL
“Plieņciema kāpa”, Gaujas NP) dabas
aizsardzības plānā noteiktie aizsardzības un
apsaimniekošanas pasākumi – pļavu
atjaunošana. pievedceļa sakārtošana līdz
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Veicināta un koordinēta 5 ĪADT (DP
“Engures ezers”, DL “Melturu sils”, DL
“Randu pļavas”, DL “Karteri”, DL
“Ances purvi un meži”) dabas
aizsardzības plānā noteikto aizsardzības
un apsaimniekošanas pasākumu
īstenošana – ūdensteču atbrīvošana no
aizsprostojumiem; pļavu pļaušana,
noganīšana, krūmu izciršana un
novākšana pļavu biotopu un Dzeltenās
akmeņlauzītes dzīvotnes uzturēšanai.
Īstenoti 18 ĪADT (Krustkalnu DR, Teiču
DR, Rāznas NP, Ķemeru NP, DL
“Babītes ezers”, DP “Piejūra”, DL
“Lielupes palienes pļavas”, DL

Nr.
p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

noslēgtas vienošanās par meliorācijas
sistēmas atjaunošan.

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

9.

Ieviest Ķemeru NP 31.12.
Ilgtspējīga tūrisma

A.Širovs

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

atjaunota parkveida pļava, dedzinātas
niedres.

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

“Jaunciems”, Gaujas NP, DL “Sedas
purvs”, DL “Randu pļavas”, DL
“Vidzemes akmeņainā jūrmala, DL
“Mežmuižas avoti”, DL “Burtnieku ezera
pļavas”, DP “Salacas ieleja”, DP “ Ogres
Zilie kalni”, AAA “Ziemeļgauja”) dabas
aizsardzības plānā noteiktie aizsardzības
un apsaimniekošanas pasākumi –
invazīvo augu (Sosnovska latvāņa un
lupīnas) ierobežošanas pasākumi, zālāju
biotopa uzturēšana un ošu mežu
apsaimniekošana, veicot sūnu un nobiru
slāņa samazināšanu ar roku darbu un
mehāniskiem rīkiem, lai nodrošinātu
piemērotus augšanas apstākļus
aizsargājamajām saulmīļu sugām
(silpurene, smiltāja esparsete, Ruiša
pūķgalve), zāļu purvu un dabisko zālāju
apsaimniekošana, sezonas liegumu
robežu marķēšana un informatīvo zīmju
uzturēšana, tūrisma infrastruktūras
uzturēšana, krūmu izciršana un
novākšana pļavu biotopu uzturēšanai.
Sniegta informācija LVAF par 11
Izvērtēti un saskaņoti LVAF apstiprināto Sagatavoti projektu pieteikumi, lai
projektu, kuros plānots īstenot ĪADT
projektu darba uzdevumi, kas saistīti ar
piesaistītu finansējumu
dabas aizsardzības plānos paredzētās
dažādu aktivitāšu ieviešanu ĪADT.
apsaimniekošanas pasākumu ieviešanai
aktivitātes, realizāciju un novērtējumu,
Sagatavoti LIFE un pārrobežu projektu
konkrētās ĪADT.
veikta atbalstīto projektu darba
koncepciju pieteikumi, lai piesaistītu
Dalība seminārā Somijā 25.-27.09. par
uzdevumu saskaņošana. Sagatavoti
finansējumu nepieciešamajām darbībām
biotpu apsaimniekošanas prioritāšu
projektu pieteikumi LVAF nozares
ĪADT.
noteikšanu un zinātniskās pieejas
vides projektiem, lai iegūtu datus
Pārbaudīti biedrību, nodibinājumu un
ieviešanu praksē.
atsevišķu prioritāru ĪADT aizsardzības
pašvaldību realizēto LVAF projektu
un apsaimniekošanas pasākumu
rezultatīvie rādītāji.
plānošanai un realizēšanai.
Sniegti 3 viedokļi pašvaldībām un CFLA
par 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”
plānoto infrastruktūru un projektu
pieteikumiem.
2. Veicināt ilgtspējīga tūrisma pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Sagatavoti un EUROPARC Federācijai Dalība asociācijas “Lauku Ceļotājs”
Dalība:
iesniegti atkārtotam Eiropas ilgtspējīga rīkotajos 2 semināros EST-LAT projektā - “Zaļā sertifikāta” komisijas sēdē;
3

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

pļavām, invazīvo augu (Sosnovska latvāņa,
ošlapu kļavas un lupīnas) ierobežošanas
pasākumi, zāļu purvu un salu apauguma
novākšana, veikts dabisko zālāju
apsaimniekošanas novērtējums, kāpu biotopu
stiprināšana, izbūvētas tūristu takas un
infrastruktūra.

Sniegti komentāri un ieteikumi LVAF
projektu konkursu nolikumiem.

Nodrošināta dalība:
- Jūrmalas domes Tūrisma nodaļas

Nr.
p.k.

Darba
nosaukums

attīstības rīcības
plānu

10.

Veicināt 4
funkcionējošu
tūrisma forumu
izveidošanu un
darbību

Darba
pabeigšanas
termiņš

31.12.

Atbildīgie par
izpildi

reģionālo
administrāciju
direktori

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

tūrisma hartas sertifikācijas procesam
nepieciešamie dokumenti. Panākta
vienošanās par Hartas pārbaudes vizītes
norisi.
Nodrošināta dalība “Zaļā sertifikāta”
pasniegšanas ceremonijā.
Nodrošināta sanāksmes norise ESTLAT projektam par kājinieku tūrisma
attīstību gar Baltijas jūras piekrasti.
Sniegta informācija Vidzemes
Augstskolas pārstāvjiem pētījuma
veikšanai par tūrismā iesaistīto pušu
apmācību vajadzībām.
Noorganizēta tūrisma firmu pārstāvju
uzņemšana Ķemeru NP Tukuma TIC
organizētās Informācijas dienas
ietvaros, iepazīstinot ar vietējo
uzņēmēju piedāvājumu.
Nodrošināta dalība “Lauku ceļotājs”
seminārā, sniedzot informāciju par
tūristu iesaisti dabas aizsardzībā.
Nodrošināta dalība Banku Augstskolas
biznesa nedēļā, piedāvājot tēmas
starptautiskām studentu grupām tūrisma
marketinga veicināšanai Ķemeru NP.
Sadarbībā ar Ķemeru NP fondu
noorganizēta starptautiska sadarbības
projekta potenciālo partneru tikšanās
LEADER programmā.

“Kājinieku maršruta izveide gar Baltijas
jūras krastu”.
Sagatavota un nodrošināta Eiropas
ilgtspējīga tūrisma hartas pārbaudes vizīte
Ķemeru NP.
Noorganizēta ekskursija un sniegta
informācija par Ķemeru NP dabas
vērtībām “Park Hotel Ķemeri” īpašnieku
un investoru pārstāvjiem.
Sniegta informācija un materiāli Ķemeru
NP 20-gadei veltītā foto albuma
izdošanai.
Sniegta informācija un atbalsts Jelgavas
novada pašvaldībai LVAF projekta
pieteikuma sagatavošanā jaunu dabas
izziņas objektu un tūrisma maršrutu
veidošanai.
Sniegtas prezentācijas laivu nomas
uzņēmuma “Jūras laivas” klientiem par
Ķemeru NP dabas vērtībām laivošanas
maršrutu apkārtnē.

- SIA Inbalans Group un Park Hotel ‘Kemeri
veidotā materiāla tapšanā par Ķemeru dabas
vērtību nozīmi pagātnes un nākotnes
kontekstā;
- EST-LAT projekta “Kājinieku maršruta
izveide gar Baltijas jūras krastu” pārbaudes
gājiena posmā Ragaciems – Jaunķemeri un
posmā Rīga-Saulkrasti;
- viesu mājas “Ķemeri” investoru sanāksmē
(prezentācija par tūrisma attīstības
potenciālu Ķemeru NP);
- Jūrmalas tūrisma rīcības plāna sanāksmē;
- tūrisma konferencē Igaunijā
14.-15.09.;
- konferencē par Baltijas jūras reģiona
ilgtspējīgu attīstību.
Uzsākts darbs pie Ķemeru NP 20 gadu
jubilejai veltītās konferences sagatavošanas.

Veicināta 4 tūrisma forumu izveidošana
un darbība.
Noorganizēta Ķemeru NP tūrisma
foruma sanāksme.
Gaujas NP notikušas vadības grupas
sanāksmes un biedru kopsapulce zīmola
Enter Gauja ietvaros. Uzturēta interneta
vietne http://www.entergauja.com un
elektroni reizi mēnesī izdots “Notikumu
apskats”. Uzsākts projekts ”Klastera
attīstība. 2.posms”.
Slīteres NP nodrošināta sadarbība ar

Veicināta 4 tūrisma forumu izveidošana
un darbība.
Ķemru NP nodrošināta tūrisma foruma
dalībnieku iesaistīšanās Eiropas
ilgtspējīga tūrisma hartas pārbaudes
vizītes norisē. Sniegta informācija foruma
dalībniekiem par DIC “Meža māja”
rīkotajiem pasākumiem un citām
Pārvaldes aktualitātēm.
Gaujas NP notikušas vadības grupas un
darba grupas sanāksmes zīmola Enter
Gauja ietvaros. Uzturēta interneta vietne

Veicināta 4 tūrisma forumu izveidošana un
darbība.
Nodrošināta informācija Ķemeru NP foruma
dalībniekiem par DIC “Meža māja”
rīkotajiem pasākumiem un citām Pārvaldes
aktualitātēm. Gaujas NP zīmola “Enter
Gauja” ietvaros notikušas valdes sanāksmes.
Nodrošināta interneta vietnes
http://www.entergauja.com uzturēšana un
elektroniska “Notikumu apskats” izdošana
reizi mēnesī, notikusi tikšanās ar zīmola
Enter Gauja pārstāvētās biedrības vadību.
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Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

sanāksmē par dalību tūrisma izstādē
“Balttur” 2018. gadā;
- 2 sanāksmēs par Ķemeru NP suvenīru
veidošanas uzsākšanu, izmantojot
sociālās uzņēmējdarbības iespējas
sadarbībā ar Ķemeru Dienas centru;
- projekta “Dabas tūrisms visiem”
(UNIGREEN) sanāksmē 09.11. Usmā,
daloties ar pieredzi apmeklētāju uzskaites
nodrošināšanā dabas teritorijās;
- Latvijas tūrisma uzņēmumu nacionālā
Vides kvalitātes zīmes “Zaļais sertifikāts”
novērtējuma komisijas sēdē 15.11.
Nodrošināta kvalitatīva programma
Ķemeru NP 20 gadu jubilejas konferencē
20.10., atspoguļojot nozīmīgākos dabas
aizsardzības aspektus un uzsverot to
izšķirošo lomu ĪADT ilgtspējīgas
attīstības, tostarp, tūrisma veicināšanā.
Nodrošināts Eiropas ilgtspējīga tūrisma
hartas logotipa un sertifikāta tulkojums
latviešu valodā; nokoordinēta LR
Pastāvīgās pārstāvniecības ES pārstāvju
dalība Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartas
sertifikāta pasniegšanas ceremonijā
Briselē 07.12.
Sagatavots un izdots Ķemeru NP 20 gadu
jubilejas izdevums – Ķemeru NP avīze
“Tīreļa balss”, apkopojot nozīmīgāko 20
gadu laikā paveikto, tostarp, ilgtspējīga
tūrisma attīstības jomā.
Sadarbībā ar Ķemeru NP fondu LVAF
projekta ietvaros izdots Ķemeru NP 20
gadu jubilejai veltīts foto albums
“Ķemeru nacionālais parks. Daba un
cilvēki”.
Veicināta 4 tūrisma forumu izveidošana
un darbība.
Uzsākta gatavošanās Ķemeru NP tūrisma
foruma sanāksmei, kas notiks 10.01.2018.
Gaujas NP zīmola “Enter Gauja” ietvaros
nodrošināta interneta vietnes
http://www.entergauja.com uzturēšana un
elektroniska “Notikumu apskats”
izdošana reizi mēnesī.
Slīteres NP notikusi sadarbība ar
Dundagas novada TIC.
Organizēta sanāksme par Rāznas NP kā

Nr.
p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Nodrošināt
apmeklētāju
uzskaiti 15 ĪADT
dabas objektos

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

12.

Turpināt 3 ĪADT
ilgtspējīga tūrisma
stratēģijas un
rīcības plāna
izstrādi
(atjaunošanu)

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

14.

15.

Veikt 380 vides
31.12.
inspektoru
pārbaudes īpaši
aizsargājamo sugu
un īpaši
aizsargājamo
biotopu, tajā skaitā
mikroliegumu,
aizsardzības režīma
nodrošināšanai
Organizēt un
31.12.
uzraudzīt 6 sugu un
biotopu
aizsardzības plānu
izstrādi
(atjaunošanu)
Izsniegt atļaujas
darbību veikšanai
mikroliegumos

31.12.

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Dundagas TIC.
Nodrošināta ieinteresēto pušu tikšanās
un sadarbības līguma sagatavošana ar
Rēzeknes, Dagdas un Ludzas novadu
tūrisma galamērķa - Rāznas NP
attīstībai.

11.

13.

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

http://www.entergauja.com un
elektroniski reizi mēnesī izdots
“Notikumu apskats”.
Slīteres NP nodrošināta sadarbība ar
Dundagas TIC.
Noslēgts sadarbības līgums ar Rēzeknes,
Dagdas un Ludzas novada pašvaldībām
Rāznas NP vienota tūrisma galamērķa
attīstībai, kā arī rīkota sanāksme
“Ceļotāju dienas” organizēšanai Rāznas
NP.
Nodrošināta apmeklētāju uzskaite 7
Nodrošināta apmeklētāju uzskaite 12
ĪADT dabas objektos: Slīteres NP, DL
ĪADT dabas objektos: Slīteres NP, DL
“Užava”, DL “Liepājas ezers”, DP
“Užava”, DL “Liepājas ezers”, DP “Pape”,
“Pape”, Ķemeru NP, DL “Randu Pļavas” Ķemeru NP, Rāznas NP 2 dabas objektos,
un ZBR Dauģēnu takā.
skatu tornī pie Teiču DR, DP “Daugavas
loki” 2 dabas objektos, DL “Randu
Pļavas” un ZBR Dauģēnu takā.
Sagatavota un EUROPARC Federācijai
iesniegta Ķemeru NP tūrisma stratēģija
un rīcības plāns 2017.-2021. gadam.

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

Slīteres NP notikusi sadarbība ar Dundagas
TIC.
Rāznas NP notikusi sadarbība ar
uzņēmējiem un pašvaldībām Rāznas NP
Ceļotāju dienas organizēšanā.

vienota tūrisma galamērķa attīstīšanu un
sadarbību 2018.gadā.

Nodrošināta apmeklētāju uzskaite 12 ĪADT
dabas objektos: Slīteres NP, DL “Užava”, DL
“Liepājas ezers”, DP “Pape”, Ķemeru NP
Lielā tīreļa laipā, Rāznas NP 2 dabas
objektos, skatu tornī pie Teiču DR, DP
“Daugavas loki” 2 dabas objektos, DL
“Randu pļavas” un ZBR Dauģēnu dabas takā.

Nodrošināta apmeklētāju uzskaite 12
ĪADT dabas objektos: Slīteres NP, DL
“Užava”, DL “Liepājas ezers”, DP “Pape”,
Ķemeru NP Lielā tīreļa laipā, Rāznas NP 2
dabas objektos, skatu tornī pie Teiču DR,
DP “Daugavas loki” 2 dabas objektos, DL
“Randu pļavas” un ZBR Dauģēnu dabas
takā.
Pārskata periodā darbība nav veikta.

Izskatīti priekšlikumi Rāznas NP tūrisma
stratēģijas atjaunošanai, secināts, ka
atjaunošana nav nepieciešama.

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
reģionālo
Veikta 21 pārbaude mikroliegumu
Veiktas 15 pārbaudes mikroliegumu
Veiktas 25 pārbaudes mikroliegumu
administrāciju aizsardzības režīma nodrošināšanai.
aizsardzības režīma nodrošināšanai.
aizsardzības režīma nodrošināšanai.
direktori
Veiktas 19 pārbaudes īpaši aizsargājamo Veiktas 116 pārbaudes īpaši aizsargājamo Veiktas 46 pārbaudes īpaši aizsargājamo sugu
sugu un īpaši aizsargājamo biotopu
sugu un īpaši aizsargājamo biotopu
un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzības
aizsardzības režīma nodrošināšanai.
aizsardzības režīma nodrošināšanai.
režīma nodrošināšanai.

G.Strode

Uzraudzīta 7 sugu aizsardzības plānu
izstrāde – brūnajam lācim, vilkam, lūsim,
dīķa naktssikspārnim, mežirbei, sugu
grupai “Roņi”, sugu grupai “Pūces”.

Uzraudzīta 8 sugu aizsardzības plānu
izstrāde – brūnajam lācim, vilkam, lūsim,
dīķa naktssikspārnim, mežirbei, ūdram,
sugu grupai “Roņi”, sugu grupai “Pūces”.

Uzraudzīta 8 sugu aizsardzības plānu izstrāde
– brūnajam lācim, vilkam, lūsim, dīķa
naktssikspārnim, mežirbei, ūdram, sugu
grupai “Roņi”, sugu grupai “Pūces”.

reģionālo
administrāciju
direktori

Izsniegta 1 atļauja darbību veikšanai
mikroliegumos.

Izsniegtas 2 atļaujas darbību veikšanai
mikroliegumos.

Pārskata periodā darbība nav veikta.
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Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

Veiktas 35 pārbaudes mikroliegumu
aizsardzības režīma nodrošināšanai.
Veiktas 113 pārbaudes īpaši aizsargājamo
sugu un īpaši aizsargājamo biotopu
aizsardzības režīma nodrošināšanai.
Pārkāpuma lietas materiāli iesniegti
kriminālprocesa ierosināšanai 1 gad. par
īpaši aizsargājamo augu iznīcināšanu un
bojāšanu (Krimināllikuma 115.pants).
Uzraudzīta 9 sugu aizsardzības plānu
izstrāde – brūnajam lācim, vilkam, lūsim,
dīķa naktssikspārnim, platausainajam
sikspārnim, mežirbei, ūdram, sugu grupai
“Roņi”, sugu grupai “Pūces”, no tiem 2
plāni (mežirbei un vilkam) iesniegti
apstiprināšanai VARAM un apstiprināti ar
VARAM rīkojumu.
Izsniegta 1 atļauja darbību veikšanai
mikroliegumā.

Nr.
p.k.

16.

Darba
nosaukums

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
17.
Apsaimniekot
pļavu, meža un
purvu biotopus –
15 166 ha, tajā
skaitā:
17.1. Apsaimniekot un
uzturēt pļavu
biotopus (pļaušana
un noganīšana)
17.2. Apsaimniekot un
uzturēt meža
biotopus
17.3. Apsaimniekot un
uzturēt purvu
biotopus
18.
Uzturēt un atjaunot
tekošu saldūdeņu
biotopus
(ūdensteču
attīrīšana, bebru
aizsprostu
likvidēšana) – 5 km
19. Apsaimniekot un
uzturēt kāpu
biotopus
20.
Uzturēt un izveidot
aizsprostus purvu
biotopu
saglabāšanai
21.
Apsaimniekot

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

31.12.

G.Strode

Sniegta informācija LVAF par 2
projektiem, kuros plānots īstenot īpaši
aizsargājamo sugu aizsardzības plānos
paredzētās aktivitātes, realizāciju un
novērtējumu, veikta abu atbalstīto
projektu darba uzdevumu saskaņošana.

Izvērtēti un saskaņoti LVAF apstiprināto Sagatavoti projektu pieteikumi, lai piesaistītu
projektu darba uzdevumi, kas saistīti ar
finansējumu sugu un biotopu
dažādu īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši apsaimniekošanas pasākumu ieviešanai.
aizsargājamo sugu dzīvotņu
apsaimniekošanu.
Sagatavoti LIFE un pārrobežu projektu
koncepciju pieteikumi, lai piesaistītu
finansējumu nepieciešamajām darbībām
īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši
aizsargājamo sugu dzīvotņu
apsaimniekošanai un aizsardzībai.
Pārbaudīti biedrību, nodibinājumu un
pašvaldību realizēto LVAF projektu
rezultatīvie rādītāji.

Sniegti komentāri un ieteikumi LVAF
projektu konkursu nolikumiem un Natura
2000 teritoriju nacionālās aizsardzības un
apsaimniekošanas programmai.
Īstenota sadarbība ar ZM, lai nodrošinātu
Pārvaldes kapacitāti BVZ slāņa
aktualizēšanā un priekšlikumu
sagatavošanā nākamajam plānošanas
periodam.

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta pļavu, meža un purvu biotopu
apsaimniekošana – 317 ha.

Veikta pļavu, meža un purvu biotopu
apsaimniekošana – 14 354 ha

Veikta pļavu, meža un purvu biotopu
apsaimniekošana – 15 167,8 ha

Veikta pļavu, meža un purvu biotopu
apsaimniekošana – 14 598 ha.

Veikta pļavu noganīšana – 317 ha.

Veikta pļavu pļaušana – 2 ha.
Veikta pļavu noganīšana – 317 ha.

Veikta pļavu pļaušana – 574,27 ha.
Veikta pļavu noganīšana – 176,83 ha.

Veikta pļavu noganīšana – 176 ha.

R.Auziņš

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Veikta meža biotopu
apsaimniekošana/uzturēšana – 4 ha.

Veikta meža biotopu
apsaimniekošana/uzturēšana – 297 ha.

Veikta meža biotopu
apsaimniekošana/uzturēšana – 297 ha.

reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Veikta purvu biotopu
apsaimniekošana/uzturēšana – 14 031 ha.

Veikta purvu biotopu
apsaimniekošana/uzturēšana – 14 119,7 ha.

Veikta purvu biotopu
apsaimniekošana/uzturēšana – 14 125 ha.

Veikta tekošu saldūdeņu biotopu
Veikta tekošu saldūdeņu biotopu
uzturēšana (ūdensteču attīrīšana, bebru
uzturēšana (ūdensteču attīrīšana, bebru
aizsprostu likvidēšana 12 gab.) – 0,5 km. aizsprostu likvidēšana 15 gab.) – 1,77 km.
Papildus veikta stāvošu saldūdeņu biotopu
atjaunošana – 10150 m2.

Veikta tekošu saldūdeņu biotopu uzturēšana
(ūdensteču attīrīšana,
bebru aizsprostu likvidēšana 15 gab.) – 3,1
km.

Veikta tekošu saldūdeņu biotopu
uzturēšana (ūdensteču attīrīšana,
bebru aizsprostu likvidēšana 16 gab.) –
0,33 km.

31.12.

R.Čakstiņš

Veikta kāpu biotopu apsaimniekošana un Pārskata periodā darbība nav veikta.
uzturēšana – 0,5 ha.

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Veikta kāpu biotopu
apsaimniekošana/uzturēšana – 0,5 ha.

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Veikta aizsprostu uzturēšana – 103 gab. un
rievsienu uzturēšana - 29 gab.

Veikta aizsprostu uzturēšana – 43 gab. un
rievsienu uzturēšana – 29 gab.

31.12.

reģionālo

Veikta bioloģiski vecu koku atēnošana – Veikta bioloģiski vecu koku atēnošana – 3 Veikta bioloģiski vecu koku atēnošana – 4

31.12.

Veikta aizsprostu uzturēšana – 47 gab. un
rievsienu uzturēšana 29 gab.
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Veikta bioloģiski vecu koku atēnošana – 6

Nr.
p.k.

22.

23.

24.

25.

26.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

bioloģiski vecus
lapu kokus (koku
atēnošana)
Ierobežot invazīvās 31.12.
sugas – Sosnovska
latvāņa izplatību
(latvāņu pļaušana
un izrakšana)
Uzturēt smilšu
31.12.
krupja nārsta vietas

administrāciju
direktori

1 gab.

gab.

gab.

reģionālo
administrāciju
direktori

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Veikta latvāņu pļaušana un izrakšana –
7,73 ha.

Veikta latvāņu pļaušana un izrakšana – 14,56 Pārskata periodā darbība nav veikta.
ha.

R.Auziņš

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Veikta smilšu krupja nārsta vietu
uzturēšana – 4 ha.

Veikta smilšu krupja nārsta vietu uzturēšana
– 2,3 ha

Uzturēt īpaši
31.12.
aizsargājamo un
nemedījamo putnu
sugu mākslīgās
ligzdvietas
Turpināt īpaši
31.12.
aizsargājamo
biotopu
apsaimniekošanas
risinājumu
izvērtējumu,
biotopu
apsaimniekošanai
nepieciešamo
finanšu līdzekļu
iegūšanai no šo
biotopu
apsaimniekošanas
pasākumiem
(koksnes, krūmu
šķeldas pārdošanas,
zemes nomas u.c.)

reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta melno stārķu, meža zosu un pīļu Veikta melno stārķu, klinšu ērgļu, gaigalu, Pārskata periodā darbība nav veikta.
mākslīgo ligzdvietu uzturēšana – 21 gab. zaļo vārnu mākslīgo ligzdvietu uzturēšana
– 100 gab.

Pārskata periodā darbība nav veikta.

C.Apenītis

Noslēgti 4 zemes nomas līgumi.

Izvērtēti īpaši aizsargājamo meža biotopu
apsaimniekošanas risinājumi Ķemeru NP
un saņemts apliecinājums koku ciršanai.

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Pārskata periodā darbība nav veikta

gab.

Veikta smilšu krupja nārsta vietu
uzturēšana – 2,3 ha.

4. Īstenot īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšanu un informācijas sagatavošanu sabiedrībai un
Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000),īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu
Sagatavot 2
31.12.
G.Strode
Aktualizēta Eiropas Vides aģentūras
Dalība EIONET seminārā par bioloģiskās Aktualizēta informācija Natura 2000
Sniegta informācija Ekonomiskās
ziņojumus Eiropas
ĪADT datubāze (CDDA) un iesniegta
daudzveidības datiem, to ziņošanu un
datubāzē un iesniegta Eiropas Vides
sadarbības un attīstības organizācijai
Komisijai par sugu
Eiropas Vides aģentūrai:
jauno Eiropas Vides aģentūras ĪADT
aģentūrai:
Vides datu anketas aizpildīšanai un
un biotopu stāvokli
http://cdr.eionet.europa.eu/lv/eea/cdda1/ datubāzes (CDDA) ziņošanas formātu,
http://cdr.eionet.europa.eu/lv/eu/n2000/.
Nacionālajam ziņojumam par vides
– aktualizēt
envwfqzwq/.
izmantojot Telpiskās informācijas
No angļu valodas uz latviešu valodu
stāvokli 2016.gadā.
informāciju Natura
infrastruktūru Eiropas Kopienā
iztulkoti Eiropas Vides aģentūras mājas lapā Uzsākta datu apkopošana, kas
2000 datubāzē un
(INSPIRE).
http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art1 nepieciešama Natura 2000 datubāzes
Eiropas Vides
7 pieejamie dokumenti ‘List of pressures
aktualizācijai 2018.gadā, dalība ekspertu
aģentūras ĪADT
and threats’ un ‘List of conservation
darba grupas sanāksmē Briselē 07.11.
datubāzē (CDDA)
measures’, kas ietver īpašus norādījumus par
un iesniegt Eiropas
iespējamām ietekmēm un apdraudējumiem
Vides aģentūrai
uz sugām un biotopiem atbilstoši to
7

Nr.
p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

27.

Ieviest Natura 2000 31.12.
vietu monitoringa
programmu
(atbilstoši vides
monitoringa
programmas
sadaļai „Bioloģiskā
daudzveidība”) 5
apakšprogrammās

G.Strode

28.

Ieviest fona
31.12.
monitoringa
programmu
(atbilstoši vides
monitoringa
programmas
sadaļai „Bioloģiskā
daudzveidība”) 11
apakšprogrammās

G.Strode

29.

Aktualizēt
prioritātes ĪADT,
īpaši aizsargājamo
sugu un īpaši
aizsargājamo
biotopu izpētei.
Nodrošināt

G.Strode

31.12.

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Uzsākta Natura 2000 vietu monitoringa
programmas 7 apakšprogrammu
ieviešana atbilstoši vides monitoringa
programmas sadaļai “Bioloģiskā
daudzveidība”: noslēgti pakalpojumu
līgumi bezmugurkaulnieku; zivju, nēģu
un vēžu; abinieku un rāpuļu; ūdru;
vaskulāro augu monitoringam, kā arī
veikts iepirkums lāču un putnu
monitoringam.

Ieviesta Natura 2000 vietu monitoringa
programma (atbilstoši vides monitoringa
programmas sadaļai „Bioloģiskā
daudzveidība”) 7 apakšprogrammās:
ūdru; bezmugurkaulnieku; zivju, nēģu un
vēžu; abinieku un rāpuļu; vaskulāro augu,
lāču un putnu monitoringam.
Papildus veiktas putnu uzskaites DL
“Rūjas paliene” un DL “Burtnieku ezera
pļavas”, lai varētu aktualizēt informāciju
par šīm teritorijām Natura 2000 datu
bāzē.
Uzsākta fona monitoringa programmas
Ieviesta fona monitoringa programma
ieviešana atbilstoši vides monitoringa
(atbilstoši vides monitoringa programmas
programmas sadaļai „Bioloģiskā
sadaļai „Bioloģiskā daudzveidība”) 10
daudzveidība” – ieviesta 1 ziemojošo
apkšprogrammās: dienas putnu; nakts
ūdensputnu sauszemē apakšprogramma putnu lauksaimniecības zemēs; plēsīgo
un uzsākta dienas putnu; nakts putnu
putnu; bezmugurkaulnieku; zivju, nēģu
lauksaimniecības zemēs; plēsīgo putnu; un vēžu; abinieku un rāpuļu; ūdru; lāču;
migrējošo putnu; sikspārņu;
jūras piekrastes biotopu; Latvijas
bezmugurkaulnieku; zivju, nēģu un
ligzdojošo putnu izplatības kartēšanas
vēžu; abinieku un rāpuļu; ūdru; jūras
apakšprogrammās.
piekrastes biotopu apakšprogrammu
Turpinās sagatavošanās darbi, lai
ieviešana. Papildus uzsākta vides
nākamajā ceturksnī veiktu migrējošo
monitoringa programmas „Bioloģiskā
putnu un sikspārņu monitoringu.
daudzveidība” sadaļas - speciālā
Papildus turpinās vides monitoringa
monitoringa programma ieviešana
programmas „Bioloģiskā daudzveidība”
melnā stārķa; susuru; sīko zīdītāju
sadaļas - speciālā monitoringa
apakšprogrammās.
programma ieviešana melnā stārķa;
susuru; sīko zīdītāju apakšprogrammās.
Aktualizētas prioritātes ĪADT, īpaši
Noorganizētas sanāksmes ar LU Bioloģijas
aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo institūtu un Nacionālo botānisko dārzu par
biotopu izpētei, atbilstoši prioritātēm
sadarbības iespējām.
veikta sadarbība LVAF projektu
Īstenota sadarbība ar zinātniskajiem
konkursā, komunicējot ar zinātniskiem
institūtiem, sagatavojot projektu
institūtiem un nevalstiskajām
pieteikumus, jomās, kas aktuālas
organizācijām, vienojoties par projektu Pārvaldei.
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Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

klasifikatora kodiem; par pasākumiem, kuri
jāveic, lai nodrošinātu sugu un biotopu
aizsardzību. Dokumenti ir aktuāli,
sagatavojot ziņojumu Eiropas Komisijai
‘Article 17’ par ES Biotopu direktīvas
ieviešanu
Sagatavotais materiāls tiks publicēts
Pārvaldes interneta vietnē, lai sugu un
niotopu aizsardzības jomā sertificētie
eksperti to varētu izmantot, sagatavojot
atzinumus par plānoto darbību ietekmēm.
Pārskata periodā darbība nav veikta.

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

Izvērtētas 2017.gadā veikto monitoringu
atskaites.

Papildus ieviestas vides monitoringa
programmas „Bioloģiskā daudzveidība” speciālā monitoringa 2 apakšprogrammas melnā stārķa un sīko zīdītāju
apakšprogrammās, kā arī turpinās speciālais
monitorings susuru apakšprogrammā.
Veikts iepirkums par meža silpureņu un
spilvainā ancīša atradņu monitoringu un
izpēti 2017. un 2018.gadam. Aktualizēta
jūrā ziemojošo ūdensputnu avio uzskaišu
metodika. Sagatavoti iepirkumi jūrā
ziemojošo ūdensputu avio uzskaitēm un
ziemojošo ūdensputnu uzskaitēm sauszemē
2018. un 2019.gadam.

Izvērtētas 2017.gadā veikto monitoringu
atskaites.
Sagatavotas tehniskās specifikācijas
2018.gada publiskajiem iepirkumiem par
dienas, nakts un plēsīgo putnu fona
monitoringiem, kā arī ziemojošo
ūdensputnu monitoringam. Noslēgti
līgumi par dzeņveidīgo putnu vēsturisko
datu apkopošanu un par metodikas
izstrādi Baltijas jūras un Rīgas līča
piektrastē ligzdojošo putnu
monitoringam.

Sniegti priekšlikumi projekta "Natura 2000
teritoriju nacionālā aizsardzības un
apsaimniekošanas programma"
izvērtējumam. Īstenota sadarbība ar
zinātniskajiem institūtiem, skaidrojot
Pārvaldei nepieciešamos pētījumus un aicinot
iesaistīties publiskajos iepirkumos un citos

Notiksui saziņa ar dažādiem
nodibinājumiem, zinātniskām iestādēm un
ekspertiem, skaidrojot Pārvaldei
nepieciešamos pētījumus un aicinot
iesaistīties publiskajos iepirkumos un citos
sadarbības projektos.
Uzsākta prioritāšu aktualizēšana.

Nr.
p.k.

30.

31.

Darba
nosaukums

sadarbību ar
zinātniskajiem
institūtiem, NVO,
finanšu
instrumentu
administrētājiem,
lai tiktu piesaistīti
finanšu līdzekļi un
īstenoti pētījumi
atbilstoši Pārvaldes
noteiktām
prioritātēm
Sagatavot un
iesniegt VARAM
priekšlikumus
bioloģiskās
daudzveidības
monitoringa
programmas
pilnveidei un
ieviešanas
efektivizēšanai

Darba
pabeigšanas
termiņš

Veikt riska analīzi, 31.12.
priekšizpēti un,
pamatojoties uz to,
iekšējā tirgus
kontroles, veicot 16
pārbaudes
tirdzniecībai ar
apdraudētajiem
savvaļas
dzīvniekiem un

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

koncepcijām un uzdevumiem. Kopumā
LVAF projektu konkursā sadaļā “Datu
ieguve” ar Pārvaldi kā sadarbības
partneri pieteikti 11 projekti, savukārt
komunikācijas un sadarbības projektos,
lai veicinātu finansējuma piesaisti ĪADT,
īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem
un komunikācijai par tiem pieteiki 8
projekti.
Sadarbībā ar LU sagatavota nodaļa par
atsegumu un alu biotopiem grāmatai
“Latvijas Zeme, daba, tauta”.
VARAM iesniegta sīko zīdītāju
monitoringa metodika un mazā un meža
susuru monitoringa programmas.
Aktualizēta vaskulāro augu monitoringa
metodika.
Aktualizēta vaskulāro augu (sauszemes
lakstaugi, sūnas un ķērpji, ūdensaugi)
monitoringa anketa, sagatavoti tās lauku
aizpildīšanas skaidrojumi.

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

sadarbības projektos.

Sagatavotas Pārvaldes sadaļas projekta
Pārskata periodā darbība nav veikta.
pieteikumam 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” īstenošanas
nodrošināšanai. Lai varētu īstenot projektā
paredzētās aktivitātes, izstrādāts un
VARAM apstiprināts monitoringa plāns
Vides monitoringa programmas
Bioloģiskās daudzveidības monitoringa
programmas ieviešanas uzlabošanai
(2021.-2026.), taču dokuments neietver
visus pasākumus, kas veicami monitoringa
sistēmas pilnveidei un kas saistīti ar
nepieciešamību pārskatīt un pilnveidot
esošo monitoringa programmu.
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
G.Strode
Veiktas 3 pārbaudes.
Veiktas 6 pārbaudes.
Veiktas 5 pārbaudes.
Pie administratīvās atbildības sauktas un Pie administratīvās atbildības sauktas un
Pie administratīvās atbildības sauktas un
sodītas 2 personas par kopējo summu
sodītas 3 personas par kopējo summu
sodītas 2 personas par kopējo summu 280
210 euro. Izņemta un konfiscēta peļu
730 euro.
euro.
vanaga izbāžņa sagatave.
Izņemti un konfiscēti nelikumīgi iegūtie
Izņemti un konfiscēti nelikumīgi iegūtie
Koordinēta un ņemta dalība Interpol
savvaļas dzīvnieku sugu īpatņi – 4
savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņi – 1
organizētajā operācijā “Thunderbird”, kā kažokādu izstrādājumi ar vilka ādas
korallis un 1 lāčāda.
ietvaros kopā ar Valsts Policiju veiktas
apdari, 1 ocelota kažokādas josta, 2 peļu
pārbaudes 18 tirdzniecības vietās un
klijāna, 1 vistu vanaga un 1 meža pūces
Valsts policijā ierosinātas 3
izbāžņa veidošanas ādas sagataves.
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Pārskata periodā darbība nav veikta.

Veiktas 11 pārbaudes.
Pie administratīvās atbildības sauktas un
sodītas 3 personas par kopējo summu 230
euro.
Izņemti nelikumīgi iegūtie savvaļas
dzīvnieki – 1 ziloņkaula ilknis, 1 vanaga
līķis, 2 zaļās iguānas un 1 karaliskais
pitons.
Konfiscēti nelikumīgi iegūtie savvaļas
dzīvnieki – 1 ziloņkaula ilknis un 1 vanaga

Nr.
p.k.

Darba
nosaukums

augu sugu īpatņiem
32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

Izsniegt 20
atļaujas
nemedījamo
dzīvnieku
iegūšanai
Izsniegt 280
atļaujas
starptautiskajai
tirdzniecībai ar
apdraudētajām
augu un dzīvnieku
sugām (CITES
atļaujas)
Izsniegt 40 CITES
sertifikātus
Veikt starptautiskās
tirdzniecības
apdraudēto
savvaļas sugu
īpatņu reģistrēšanu
Sagatavot atskaites
CITES
sekretariātam un
Eiropas Komisijai
par 2016.gadā
izsniegtajām
CITES atļaujām un
nelegālās
tirdzniecības
apmēriem
2016.gadā
Pārstāvēt Latvijas
viedokli Eiropas
Komisijā CITES
jautājumos
Koordinēt CITES
īstenošanu ar
CITES
izpildinstitūcijām
Latvijā (VID
muitas pārvalde,
Valsts policija,
zinātniskās
iestādes)

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

administratīvā pārkāpuma lietas, kas
vēlāk nodotas Pārvaldei lēmuma
pieņemšanai.
Izsniegtas 16 atļaujas nemedījamo
dzīvnieku iegūšanai.
Pieņemti 2 lēmumi par atteikumu
izsniegt atļauju.

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

līķis.
Izsniegtas 9 atļaujas nemedījamo dzīvnieku
iegūšanai.

Izsniegtas 12 atļaujas nemedījamo
dzīvnieku iegūšanai.

Izsniegtas 78 atļaujas starptautiskajai
tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un
dzīvnieku sugām (CITES atļaujas).

Izsniegtas 15 atļaujas nemedījamo
dzīvnieku iegūšanai.
Pieņemti 3 lēmumi par jaunu zivju sugu
ieviešanu vai pārvietošanu dabiskās
ūdenstilpēs.
Izsniegtas 100 atļaujas starptautiskajai
tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un
dzīvnieku sugām (CITES atļaujas).

Izsniegtas 58 atļaujas starptautiskajai
tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un
dzīvnieku sugām (CITES atļaujas).

Izsniegtas 146 atļaujas starptautiskajai
tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un
dzīvnieku sugām (CITES atļaujas).

G.Strode

Izsniegti 19 CITES sertifikāti.

Izsniegti 9 CITES sertifikāti.

Izsniegti 2 CITES sertifikāti.

Izsniegti 10 CITES sertifikāti.

31.12.

G.Strode

Reģistrēti 6 starptautiskās tirdzniecības
apdraudēto sugu īpatņi.

Reģistrēti 49 starptautiskās tirdzniecības
apdraudēto sugu īpatņi.

Reģistrēti 16 starptautiskās tirdzniecības
apdraudēto sugu īpatņi.

Reģistrēti 64 starptautiskās tirdzniecības
apdraudēto sugu īpatņi.

15.06.

G.Strode

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Sagatavotas un iesniegtas CITES
Pārskata periodā darbība nav veikta.
sekretariātam un Eiropas Komisijai
atskaites par 2016.gadā izsniegtajām
CITES atļaujām un nelegālās tirdzniecības
apmēriem.

31.12.

G.Strode

Pārstāvēts Latvijas viedoklis CITES
uzraudzības un zinātnisko iestāžu darba
grupās.

31.12.

G.Strode

31.12.

G.Strode

31.12.

G.Strode

31.12.

Pārstāvēts Latvijas viedoklis 34. CITES
kontroles iestāžu sanāksmē, 78. CITES
uzraudzības iestāžu un 79. CITES
zinātnisko iestāžu sanāksmē.
Organizēta visu CITES ieviešanā
Koordinēta un veikta ekspertīze CITES
iesaistīto iestāžu sanāksme par kontroles sugu saturošajiem priekšmetiem.
pasākumu efektivitātes un savstarpējās
Organizēti 4 apmācību semināri VID
sadarbības veicināšanu.
Muitas pārvaldes darbiniekiem.
Uzsākta kārtības izstrāde, kā atvieglot
muitas procedūru veikšanu attiecībā uz
CITES atļaujām komersantiem, kas
importē CITES saturošos produktus.
Panākta vienošanās ar LVMI “Silava”
par tās kļūšanu par CITES zinātnisko
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Pārstāvēts Latvijas viedoklis 79. CITES
uzraudzības iestāžu un 8. CITES ekspertu
grupas sanāksmē.
Īstenota sadarbība ar Valsts policiju, VID
Muitas pārvaldi un zinātniskajām iestādēm.

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Pārstāvēts Latvijas viedoklis CITES
kontroles iestāžu 35.sanāksmē,
uzraudzības iestāžu 80.sanāksmē un
zinātnisko iestāžu 81.sanāksmē.
Sagatavoti 5 atzinumi par VID Muitas
pārvaldes aizturētajiem īpatņiem.
Koordinēta sadarbība LDM CITES īpatņu
ekspertīzei un LDM ekspozīcijas
atjaunošanai.
Veikta 1 pārbaude sadarbībā ar VID
Muitas pārvaldi un 3 pārbaudes sadarbībā
ar Valsts policijas Ekonomisko noziegumu
apkarošanas pārvaldi.

Nr.
p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

iestādi.
Koordinēta ekspertīžu veikšana
aizturētajiem CITES sugu saturošajiem
priekšmetiem.
Pārskata periodā darbība nav veikta.

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

Izsniegt atļaujas
31.12.
G.Strode
Veiktas 4 zooloģisko dārzu pārbaudes.
Pārskata periodā darbība nav veikta.
Uzsākts 1 zooloģiskā dārza likvidācijas
zooloģisko dārzu
process.
izveidošanai, veikt
8 zooloģisko dārzu
pārbaudes
40.
Veikt kompetentās 31.12.
G.Strode
Izstrādāts un ar ZM saskaņots
Pārskata periodā darbība nav veikta.
Pārskata periodā sanāksmes EK nav bijušas. Pārskata periodā darbība nav veikta.
iestādes funkcijas
informatīvais materiāls par kārtību, kādā
Dalība roņu sugu plāna izstrādē un diskusijās
saskaņā ar
iegūstami un izmantojami nejauši bojā
ar iesaistītajām pusēm par roņu jautājumiem
normatīvajiem
gājušie roņu indivīdi nekomerciālos
(ZM, zvejnieki, pašvaldības, Latvijas
aktiem par
nolūkos.
Pašvaldību savienība).
tirdzniecību ar
izstrādājumiem no
roņveidīgajiem, tai
skaitā pārstāvēt
Latvijas viedokli
Eiropas Komisijā,
ja tiek sasauktas
darba grupas
sanāksmes
6. Nodrošināt informācijas pieejamību valsts reģistra datiem par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem dabas datu pārvaldības sistēmā
„Ozols”, valsts reģistra un ģeotelpiskās informācijas uzturēšanu atbilstoši Telpiskās informācijas infrastruktūras Eiropas Kopienā (INSPIRE) prasībām
41.
Aktualizēt un
31.12.
G.Strode
Aktualizētas un integrētas 4 dabas datu
Aktualizētas un integrētas 4 dabas datu
Aktualizētas un integrētas 4 dabas datu
Aktualizētas un integrētas 4 dabas datu
integrēt 4 dabas
kopas, tajā skaitā:
kopas, tajā skaitā:
kopas, tajā skaitā:
kopas, tajā skaitā:
datu kopas, tajā
skaitā:
41.1. ĪADT valsts
Ievadīta informācija par 3 ĪADT (DL
Atlasīti fotomateriāli par 90
Ņemot vērā veiktās izmaiņas VZD un VMD Ņemot vērā veiktās izmaiņas VZD un
reģistra datus, tajā
“Rušonu ezera salas”, DL “Lielais
ģeoloģiskajiem dabas pieminekļiem,
datu bāzēs zemes vienību vai nobagalu
VMD datu bāzēs zemes vienību vai
skaitā aizsargājamo
Pelečāres purvs”, DL “Jašas-Bicānu
ievietošanai Pārvaldes interneta vietnē.
uzmērīšanas rezultātā, koriģēta ģeometrija 7 nobagalu uzmērīšanas rezultātā, koriģēta
koku un
ezers”) dabas aizpardzības plānā
Dabā pārbaudīti ziņojumu dati par 10
ĪADT (DL “Līvbērzes līkņa”, DP “Driksnas ģeometrija 3 ĪADT (DL “Lubānas
ģeoloģisko un
plānotajiem apsaimniekošanas
dižkokiem.
sils”, DL “Lubānas mitrājs”, DL “Riesta mitrājs”, DL “Ziemeļu purvi”, DP
ģeomorfoloģisko
pasākumiem un infrastruktūru.
Uzzīmētas un ievadītas 2102 dižkoku
Džūkstes purvs”, DP “Engures ezers”,
“Laukezers”), iezīmēta Teiču DR ārējā
dabas pieminekļu
Sagatavots zinātniskais pamatojums un
aizsargjoslas.
Slīteres NP, DL “Lielupes palienas pļavas”). aizsargjosla.
valsts reģistra datus
robežu projekts MK noteikumu
Aktualizētas 8 ĪADT robežas.
Ievadīta informācija par 296 dižkokiem un
Ievadīta informācija par 2615 dižkokiem
grozījumiem 32 ģeoloģiskajiem dabas
veikta datu kontrole par 689 dižkokiem.
un potenciāliem dižkokiem.
pieminekļiem, t.sk. veiktas 6 teritoriju
pārbaudes dabā.
Īpaši aizsargājamo koku valsts reģistrs
papildināts ar 404 ierakstiem, veikta
anketu datu pārbaude 1258 objektiem.
41.2. mikroliegumu
Mikroliegumu valsts reģistra dati
Mikroliegumu valsts reģistra dati
Mikroliegumu valsts reģistra dati papildināti Mikroliegumu valsts reģistra dati
valsts reģistra datus
papildināti ar ierakstiem par 6 jauniem
papildināti ar ierakstiem par 5 jauniem
ar ierakstiem par 5 jauniem mikroliegumiem papildināti ar ierakstiem par 6 jauniem
mikroliegumiem un 5 mikroliegumu
mikroliegumiem un 3 mikroliegumu
un to buferzonām.
mikroliegumiem un to buferzonām.
buferzonām. Koriģētas 5 mikroliegumu buferzonām.
Ņemot vērā veiktās izmaiņas VZD un VMD
un 2 mikroliegumu buferzonu robežas.
Koriģētas 6 mikroliegumu un 1
datu bāzēs zemes vienību vai nobagalu
39.
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Nr.
p.k.

41.3.
41.4.
42.

42.1.

42.2.

42.3.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

īpaši aizsargājamo
sugu, to dzīvotņu
valsts reģistra datus
īpaši aizsargājamo
biotopu valsts
reģistra datus
Nodrošināt
31.12.
informācijas
apmaiņu par īpaši
aizsargājamo sugu
dzīvotnēm un īpaši
aizsargājamiem
biotopiem ar citām
institūcijām, tajā
skaitā:
nodrošināt
bioloģiski vērtīgo
zālāju slāņu
aktualizāciju un
informācijas
apmaiņu ar LAD

nodrošināt
informācijas
apmaiņu ar VMD
un LAD par
mežsaimnieciskās
darbības
ierobežojumiem un
izmaksātajām
kompensācijām
nodrošināt
informācijas
saņemšanu par
īpaši aizsargājamo
sugu dzīvotnēm
vai biotopiem no
personām, kurām
Pārvalde izsniedz
īpaši aizsargājamo
sugu indivīdu

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Veiktas korekcijas 794 mikroliegumu
atribūtu tabulās.

G.Strode

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

mikrolieguma buferzonas robežas. Veiktas
korekcijas 264 mikroliegumu atribūtu
tabulās.
Īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu
Īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu
valsts reģistrs papildināts ar 2512
valsts reģistrs papildināts ar 415
ierakstiem un 40 poligoniem.
ierakstiem.
Īpaši aizsargājamo biotopu valsts reģistrs Īpaši aizsargājamo biotopu valsts reģistrs
papildināts ar 307 ierakstiem.
papildināts ar 127 ierakstiem.

uzmērīšanas rezultātā, koriģēta ģeometrija 9
mikroliegumiem.

Sniegta informācija un konsultācijas
zemju īpašniekiem un
apsaimniekotājiem par bioloģiski
vērtīgajiem zālājiem un to
apsaimniekošanu.

Sniegta informācija un konsultācijas
zemju īpašniekiem un apsaimniekotājiem
par BVZ un aizsargājamajiem mežu
biotopiem un to apsaimniekošanu.

Sniegta informācija VZD par 1733 zemes
vienībām un ar tām saistītiem
reģistrējamiem, aktualizējamiem vai
dzēšamiem apgrūtinājumiem.

Veikta BVZ slāņa aktualizācija ar
2016. gadā nokartētajiem zālājiem.
Slānis nodots LAD (905 jauni poligoni ar
kopējo platību 4329,40 ha). LAD BVZ
slānī veikta robežu un ražības klašu
aktualizācija (21 poligonam ar kopējo
platību 60,40 ha). No LAD saņemts
2016. gadā uzarto BVZ slānis, pieņemts
lēmums par atjaunojamiem un
neatjaunojamiem BVZ. Informācija par
lēmumu nodota LAD un ZM.
Sagatavota un iesniegta informācija par
15358 meža nogabaliem Gaujas NP.

Veikta BVZ slāņa aktualizācija (robežu
precizēšana, ražības klašu pārskatīšana
u.tml.) saskaņā ar īpašnieku,
apsaimniekotāju un LAD iesniegumiem un
sniegto informāciju. Atjaunota informācija
LAD BVZ slānī, informējot par veiktajām
izmaiņām LAD.
Veikta potenciālo putnu BVZ apsekošana
un kartēšana DL “Rūjas paliene” un DL
“Burtnieku ezera pļavas” – aizpildītas 11
putnu BVZ anketas.
Precizēta un iesniegta informācija par
Gaujas NP, aktualizēta informācija par
īpašumiem ĪADT, kuros noteikti
mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi.

Pārskata periodā informācijas apmaiņas
aktualizēšana nav bijusi nepieciešama.

Uzsākta 2017.gada sezonā nokartēto BVZ
slāņa aktualizēšana un ražības klašu
noteikšana.

Pārskata periodā informācijas apmaiņa nav
bijusi nepieciešama.

Uzsākta informācijas apkopošana, lai
sagatavotu informāciju 2018.gadam.

Saņemtas un apkopotas 13 atskaites par
nemedījamo, tostarp īpaši aizsargājamo,
sugu ieguvi.

Dati no saņemtajiem pārskatiem par īpaši Pārskata periodā atskaites nav saņemtas.
aizsargājamo sugu atradnēm ievadīti dabas
datu pārvaldības sistēmā “Ozols”.
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Īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu valsts
reģistrs papildināts ar 974 ierakstiem
Īpaši aizsargājamo biotopu valsts reģistrs
papildināts ar 101 ierakstiem.

Īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu
valsts reģistrs papildināts ar 1663
ierakstiem.
Īpaši aizsargājamo biotopu valsts reģistrs
papildināts ar 245 ierakstiem par ES
nozīmes aizsargājamiem biotopiem.

Saņemtas 5 atskaites par īpaši
aizsargājamo sugu ieguvi ar Pārvaldi
saskaņoto zinātnisko pētījumu ietvaros.

Nr.
p.k.

Darba
nosaukums

iegūšanas vai
zinātnisko
pētījumu atļaujas
42.4.

nodrošināt
informācijas
apmaiņu ar citām
valsts, pašvaldības
iestādēm, fiziskām
un juridiskām
personām

43.

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

44.

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

31.12.

G.Strode

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

Uzturēti WMS/WFS servisi datu
izplatīšanai caur ģeoportālu.
Izplatīti dati VMD, VZD, TAPIS, ATIS,
LAD, LVM.

Veikta datu kvalitātes kontrole 4 ĪADT.
Atbilstoši saņemtajiem datu
pieprasījumiem, izsniegta informācija
pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem,
zinātnisko pētījumu veicējiem, dabas
aizsardzības plānu izstrādātājiem u.c.
interesentiem.

Sniegtas 7 atbildes, skaidrojumi pašvaldībām,
fiziskām un juridiskām personām par ar
ĪADT saistītiem apgrūtinājumiem konkrētās
zemes vienībās.
Uzturēti WMS/WFS servisi datu izplatīšanai
caur ģeoportālu, izplatīti VMD, VZD, TAPIS,
ATIS, LAD, LVM.

Uzturēti esošie monitoringa dati.
Ievadīti aktuālie monitoringa dati (63
poligoni, 1667 punkti). Veikta
monitoringa datu aktualizēšana.
Veikta ievadīto īpaši aizsargājamo
biotopu anketu analīze - nosacījumu un
robežlielumu sagatavošana pēc VARAM
metodikas un pēc ZM metodikas biotopu
noteikšanai.

Uzturēti esošie monitoringa dati.
Veikta monitoringa datu aktualizēšana.
Ievadīti aktuālie monitoringa dati (755
punkti) un dati par īpaši aizsargājamām
sugām (silpurenēm, plakanstaipekņiem –
90 punkti).
Ievadītas 4500 mežu, purvu, ūdeņu,
piekrastes, virsāju, kāpu, alu ES nozīmes
biotopu inventarizācijas un monitoringa

Uzturēti esošie monitoringa dati.
Veikta monitoringa datu aktualizēšana
(vaskulāro augu monitoringa rezultāti).
Turpinās darbs pie monitoringa ģeodatubāzes
pilnveides saistībā ar Telpiskās informācijas
infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE).

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

Iesniegti VZD 4787 ieraksti par zemes
vienībām un ar tām saistītiem
reģistrējamiem, aktualizējamiem vai
dzēšamiem apgrūtinājumiem.
Sniegtas 5 atbildes, skaidrojumi
pašvaldībām, fiziskām un juridiskām
personām par ar ĪADT saistītiem
apgrūtinājumiem zemes vienībās.
Sagatavotas un nosūtītas vēstules 24
pašvaldībām ar lūgumu sniegt aktuālo
informāciju par vietējas nozīmes ĪADT.
Izniegti informatīvās infrastruktūras
objektu (kopumā 159) digitālie dati LVM.
Izsniegts kartografiskais materiāls par
lietošanas mērķa maiņu pašvaldībām.
Uzturēti WMS/WFS servisi datu
izplatīšanai caur ģeoportālu, izplatīti
VMD, VZD, TAPIS, ATIS, LAD, LVM.
Ievadīta informācija par 6 ĪADT
Ievadīta informācija par 11 īpaši
Ievadīta informācija par 3 ĪADT un 454 īpaši Ievadīta informācija par 11 īpaši
aizsardzības un apsaimniekošanas
aizsargājamo sugu un 38 īpaši
aizsargājamo sugu aizsardzības un
aizsargājamo biotopu aizsardzības un
pasākumiem. Veikta datu atlase no mežu aizsargājamo biotopu aizsardzības un
apsaimniekošanas pasākumiem.
apsaimniekošanas pasākumiem.
apsaimniekošanas plāniem 973 gab.
apsaimniekošanas pasākumiem.
Ievadīta informācija par 68 apstiprinātajiem Ievadīta informācija par 20 dabas tūrisma
Pārbaudīta informācija par 21 apstiprināto meža apsaimniekošanas plāniem.
infrastruktūras objektiem.
meža apsaimniekošanas plānu.
Pārbaudīta informācija par 47 meža
Ievadīta informācija par 67
apsaimniekošanas plāniem.
apstiprinātajiem meža apsaimniekošanas
plāniem.
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Uzturēti esošie monitoringa dati.
Veikta esošo monitoringa datu
aktualizēšana.
Ievadīti aktuālie monitoringa dati (1058
punkti un 18 poligoni).

Nr.
p.k.

45.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

monitoringa datu
interpretēšanu un
izmantošanu
aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumu
īstenošanā
Pārvaldes turējumā
esošajās zemēs un
plānošanas
dokumentu izstrādē
Izstrādāt sagataves 31.12.
un vadlīnijas datu
iesniegšanai un
ievadīšanai.
Uzturēt datu
kvalitātes prasības
un saņemšanu no
pakalpojuma
sniedzējiem

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

G.Strode

Veikta datu kvalitātes kontrole 4 ĪADT.
Uzsākts darbs pie kritēriju izstrādes,
atbilstoši kuriem tiks ievadīti dati par
putnu sugām dabas datu pārvaldības
sistēmā “Ozols”.

anketas; 1000 bioloģiski vērtīgo zālāju un
ES nozīmes zālāju biotopu inventarizācijas
un monitoringa anketas; 500 aizsargājamo
koku (dižkoku) aktualizācija un vainaga
projekciju digitalizēšana un ĪADT
modelēšana.
Veikta monitoringa datu aktualizēšana.
Uzsākts darbs pie monitoringa
ģeodatubāzes pilnveides saistībā ar
Telpiskās informācijas infrastruktūru
Eiropas Kopienā (INSPIRE).
Veikta datu kvalitātes kontrole 2 ĪADT.
Turpinās darbs pie kritēriju izstrādes,
atbilstoši kuriem tiks ievadīti dati par
putnu sugām dabas datu pārvaldības
sistēmā “Ozols”.

Uzturēti 599 reģistrētie lietotāji, t.sk.
reģistrēti jauni 24 lietotāji.

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

Veikta datu kvalitātes kontrole 1 ĪADT.
Turpinās darbs pie kritēriju izstrādes,
atbilstoši kuriem tiks ievadīti dati par putnu
sugām dabas datu pārvaldības sistēmā
“Ozols”.

Uzturēti 623 reģistrētie lietotāji, t.sk.
reģistrēti jauni 24 lietotāji.

46.

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

31.12.

G.Strode

Uzturēti 574 reģistrētie lietotāji, t.sk.
reģistrēti jauni 28 lietotāji.

47.

Nodrošināt dabas
datu pārvaldības
sistēmas “Ozols”
darbību
Nodrošināt valsts
informācijas
sistēmas drošības
pārvaldību.
Veikt informācijas
sistēmas risku
analīzi

31.12.

G.Strode

Apstrādāti 25 809 dabas datu pārvaldības Apstrādāti 23 596 dabas datu pārvaldības
sistēmas “Ozols” izmantošanas
sistēmas “Ozols” izmantošanas
pieprasījumi.
pieprasījumi.

31.12.

G.Strode

Sagatavots ziņojums par nepieciešamību Uzstādītas dabas datu pārvaldības sistēmas Dalība Valsts reģionālās attīstības aģentūras
serveru telpas drošības un pieejamības
“Ozols” piegādes.
organizētajās informācijas un komunikācijas
līmeņa celšanai.
tehnoloģiju darba grupās.
Konfigurēta dabas datu pārvaldības
sistēmas “Ozols” testa vide atbilstoši
drošības audita rekomendācijām.
Uzstādīta dabas datu pārvaldības
sistēmas “Ozols” DAP_012
(v.1.17.03.01) piegāde testa un

48.

14

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

Izveidots datu slānis akcijas “LV100
dižošanās” ietvaros iesniegtās informācijas
par kokiem ievadīšanai dabas datu
pārvaldības sistēmā “Ozols”.
Aktualizēts dabas datu pārvaldības
sistēmas “Ozols” lietošanas apraksts
(ĪADT - pamatteritorijas; ĪADT aizsargājami koki; ĪADT zonējumi; koku
stādījumi; ģeoloģiskie veidojumi; sugu
atradnes).
Veikta iesniegto datu kvalitātes kontrole 1
ĪADT.
Pabeigts darbs pie kritēriju izstrādes,
atbilstoši kuriem tiks ievadīti dati par
putnu sugām dabas datu pārvaldības
sistēmā “Ozols”.
Uzturēti 623 reģistrētie lietotāji, t.sk.
reģistrēti jauni 24 lietotāji.

Apstrādāti 24 197 dabas datu pārvaldības
Apstrādāti 27 922 dabas datu pārvaldības
sistēmas “Ozols” izmantošanas pieprasījumi. sistēmas “Ozols” izmantošanas
pieprasījumi
Dalība Valsts reģionālās attīstības
aģentūras organizētajās informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju darba grupās.

Nr.
p.k.

49.
50.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Izsniegt 20 licences 31.12.
ģeotelpisko datu
kopu izmantošanai
Sagatavot un
31.12.
uzturēt 9 datu
kopas Telpiskās
informācijas
infrastruktūrā
Eiropas Kopienā
(INSPIRE)

Atbildīgie par
izpildi

G.Strode
G.Strode

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

ekspluatācijas vidēs. Nodrošināta dabas
datu pārvaldības sistēmas “Ozols”
administrēšana (Windows Server
operētājsistēmu jaunināšana; Spatial
indeksu izveidošana; arcgis servisu
publicēšana).
Izsniegtas 8 licences ģeotelpisko datu
kopu izmantošanai.

Izsniegtas 10 licences ģeotelpisko datu
kopu izmantošanai.

Izsniegtas 11 licences ģeotelpisko datu kopu
izmantošanai.

Izsniegtas 14 licences ģeotelpisko datu
kopu izmantošanai.

Sagatavotas un uzturētas 4 datu kopas
Telpiskās informācijas infrastruktūrā
Eiropas Kopienā (INSPIRE).

Sagatavotas un uzturētas 4 datu kopas
Telpiskās informācijas infrastruktūrā
Eiropas Kopienā (INSPIRE).

Sagatavotas un uzturētas 9 datu kopas
Telpiskās informācijas infrastruktūrā
Eiropas Kopienā (INSPIRE).

Sagatavotas un uzturētas 9 datu kopas
Telpiskās informācijas infrastruktūrā
Eiropas Kopienā (INSPIRE).

7.
Līdzdalība vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzot nepieciešamo informāciju
par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, nosacījumus un atzinumus
31.12.
reģionālo
Sniegti 23 nosacījumi un 21 atzinums
Sniegti 15 nosacījumi un 18 atzinumi
Sniegti 11 nosacījumi un
Sniegti 20 nosacījumi un
administrāciju vietējā līmeņa teritorijas attīstības
vietējā līmeņa teritorijas attīstības
18 atzinumi vietējā līmeņa teritorijas
13 atzinumi vietējā līmeņa teritorijas
direktori
plānošanas dokumentiem.
plānošanas dokumentiem.
attīstības plānošanas dokumentiem.
attīstības plānošanas dokumentiem.
Sniegta informācija 6 gad. vietējā līmeņa Sniegta informācija 3 gad. vietējā līmeņa Sniegta informācija 3 gad. vietējā līmeņa
Sniegta informācija 8 gad. vietējā līmeņa
teritorijas attīstības plānošanas
teritorijas attīstības plānošanas
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem.
dokumentiem.
dokumentiem.

Sniegt 130
nosacījumus,
atzinumus un
informāciju vietējā
līmeņa teritorijas
attīstības
plānošanas
dokumentiem
8. Nodrošināt tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un popularizēt ilgtspējīgu tūrismu uzturot mobilo aplikāciju “Dabas tūrisms”
52.
Uzturēt 738
31.12.
reģionālo
Veikta tūrisma un dabas izglītības
Veikta tūrisma un dabas izglītības
Veikta tūrisma un dabas izglītības
Veikta tūrisma un dabas izglītības
tūrisma un dabas
administrāciju infrastruktūras objektu uzturēšana - 738 infrastruktūras objektu uzturēšana – 738
infrastruktūras objektu uzturēšana – 748
infrastruktūras objektu uzturēšana – 748
izglītības
direktori
gab., tajā skaitā:
gab., tajā skaitā:
gab., tajā skaitā:
gab., tajā skaitā:
infrastruktūras
objektus īpaši
aizsargājamās
dabas teritorijās,
tajā skaitā:
52.1. Uzturēt, atjaunot
Veikta dabas taku uzturēšana – 102 gab. Veikta dabas taku uzturēšana – 102 gab.
Veikta dabas taku uzturēšana – 102 gab.
Veikta dabas taku uzturēšana – 102 gab.
un izveidot dabas
takas
52.2. Uzturēt
R.Auziņš
Veikta ūdenstūristu apmetņu uzturēšana Veikta ūdenstūristu apmetņu uzturēšana – Veikta ūdenstūristu apmetņu uzturēšana –
Veikta ūdenstūristu apmetņu uzturēšana –
ūdenstūristu un
– 24 gab.
24 gab.
24 gab.
24 gab.
autotūristu
Veikta autotūristu apmetņu uzturēšana – Veikta autotūristu apmetņu uzturēšana –
Veikta autotūristu apmetņu uzturēšana – 2
Veikta autotūristu apmetņu uzturēšana –
apmetnes un
2 gab.
2 gab.
gab.
2 gab.
ūdenstūristu
Veikta ūdenstūristu izkāpšanas vietu
Veikta ūdenstūristu izkāpšanas vietu
Veikta ūdenstūristu izkāpšanas vieta
Veikta ūdenstūristu izkāpšanas vieta
izkāpšanas vietas
uzturēšana – 2 gab.
uzturēšana – 2 gab.
uzturēšana – 2 gab.
uzturēšana – 2 gab.
52.3. Uzturēt, atjaunot un
reģionālo
Veikta autostāvlaukumu uzturēšana –
Veikta autostāvlaukumu uzturēšana – 54 Veikta autostāvlaukumu uzturēšana – 54
Veikta autostāvlaukumu uzturēšana – 54
izveidot
administrāciju 54 gab.
gab.
gab.
gab.
autostāvlaukumus
direktori
52.4. Uzturēt
reģionālo
Veikta informācijas stendu uzturēšana – Veikta informācijas stendu uzturēšana –
Veikta informācijas stendu uzturēšana – 533 Veikta informācijas stendu uzturēšana–
51.
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Nr.
p.k.

Darba
nosaukums

informācijas
stendus

Darba
pabeigšanas
termiņš

52.5. Uzturēt un izveidot
skatu torņus
52.6. Uzturēt tiltus
53.

Uzturēt un izveidot 31.12.
skatu platformas

54.

Uzturēt
informatīvās un
norādes zīmes
Uzturēt ĪADT
robežzīmes

31.12.

56.

Atjaunot un uzturēt
ainaviskās skatu
vietas

31.12.

57.

Nodrošināt mobilās 31.12.
aplikācijas “Dabas
tūrisms” darbību un
attīstību

55.

58.

Organizēt 1200
dabas izglītības
nodarbības,
lekcijas,
pasākumus un
seminārus

31.12.

31.12.

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

administrāciju
direktori

523 gab.

reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori
R.Auziņš

E.Ezeriņa

struktūrvienību
vadītāji

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

gab.

533 gab.

Veikta skatu torņu uzturēšana – 26 gab.

519 gab.
Veikta informācijas stendu atjaunošana –
4 gab.
Veikta skatu torņu uzturēšana – 26 gab.

Veikta skatu torņu uzturēšana – 26 gab.

Veikta skatu torņu uzturēšana – 26 gab.

Veikta tiltu uzturēšana – 5 gab.

Veikta tiltu uzturēšana – 5 gab.

Veikta tiltu uzturēšana – 5 gab.

Veikta tiltu uzturēšana – 5 gab.

Veikta skatu platformu uzturēšana – 26
gab.

Veikta skatu platformu uzturēšana – 26
gab.

Veikta skatu platformu uzturēšana – 26 gab.

Veikta skatu platformu uzturēšana – 26
gab.

Veikta informatīvo un norādes zīmju
uzturēšana – 1236 gab.

Veikta informatīvo un norādes zīmju
uzturēšana – 1236 gab.

Veikta informatīvo un norādes zīmju
uzturēšana – 1236 gab.

Veikta informatīvo un norādes zīmju
uzturēšana – 1236 gab.

Veikta robežzīmju uzturēšana – 2454
gab.

Veikta robežzīmju uzturēšana – 2454
gab.

Veikta robežzīmju uzturēšana – 2454 gab.

Veikta robežzīmju uzturēšana – 2454
gab.

Veikta ainavisko skatu vietu
atjaunošana – 3 gab.
Veikta ainavisko skatu vietu uzturēšana
– 13 gab.
Izmantošanas lejupielāžu skaits – 1208
gab.
(Android - 1168; iOS – 40).
Veikta lietotnes satura papildināšana un
informācijas aktualizēšana.

Veikta ainavisko skatu vietu uzturēšana –
13 gab.

Veikta ainavisko skatu vietu atjaunošana – 1
gab.
Veikta ainavisko skatu vietu uzturēšana – 13
gab.
Izmantošanas lejupielāžu skaits – 1542
(Android - 1477; iOS – 65).
Veikta lietotnes satura papildināšana un
informācijas aktualizēšana.

Veikta ainavisko skatu vietu uzturēšana –
13 gab.

Izmantošanas lejupielāžu skaits – 2525.
(Android - 2447; iOS – 78).
Veikta lietotnes satura papildināšana un
informācijas aktualizēšana.

9. Palielināt sabiedrības izpratni par dabas vērtību nozīmi,
izglītojot un informējot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos
Noorganizēti 33 pasākumi, kopējais
Noorganizēts 71 pasākums, kopējais Noorganizēti 49 pasākumi, kopējais dalībnieku
dalībnieku skaits – 1069, tēmas:
dalībnieku skaits – 3807, tēmas: Putnu skaits – 3287, tēmas: Slīteres NP Kukaiņu nakts,
Dzīvnieku pēdas; CITES; Pasaules ūdens dienas (Rāznas NP, Šķaunē, DL
putnu vērošanas pārgājieni, biotopu kopšanas
diena; Mitrāju diena; Izbaudi ziemu
“Lubāna mitrājs); Putnu būrīšu
talkas ar brīvprātīgajiem, dabas izziņas pārgājieni,
dabas parkā “Numernes valnis”; Ūdens darbnīca; Putnu vērošanas pārgājiens; “Mēs un daba”, Tauriņu nakts DP “Numernes
diena; Zaļā pēcpusdiena; “Rāznas NP 10 Talka ar dabas izglītības uzdevumiem valnis”, “Ieskatīsimies Krustkalnu dabas
gadu”; DP “Daugavas loki”;
liedagā Slīteres NP; Ceļotāju dienas
rezervātā”, Rāznas NP Ceļotāju diena, “Meklēsim
Noslēpumainā pūču pasaule; Izstādes
Slīteres NP, DP “Abavas senleja”,
dižkokus”, “Nāc ar savu lielo sēni uz Lielo
Lasis godā celts atklāšana; Ilgāja zivtiņa; Ķemeru NP (dabas izziņas pārgājieni Liepukalnu”, “Teiču purva vilinājums”, “Putnu
Ceļošanas maratona “Apkārt AAA
un spēles); “Zaļā pēcpusdiena”;
dienas Tadenavā”, Eiropas Putnu vērošanas
Veclaicene” pārgājiens gar Vaidavas upi. A.Priedes grāmatas “Ķemeru NP
diena Rāznas NP, “Eiropas putnu vērošanas diena
Novadītas 140 nodarbības, kopējais
flora” atvēršana; Dabas dienas Irlavas Lubāna mitrājā”, sēnes, sikspārņi, augi,
dalībnieku skaits – 3192, tēmas:
vsk. un Mazpulku nometnei; Jāņuzāļu kultūrvēsture, mežs, ūdeņi, putni, koki, dižkoki,
Starptautiskā Mitrāju diena; CITES –
burvība, Gada putns; Dziedam dabā; smilšakmeņi, globālā sasilšana un siltumnīcas
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Izmantošanas lejupielāžu skaits – 1158
(Android - 1042; iOS – 116).
Regulāri papildināta lietotnē pieejamā
informācija latviešu valodā. Veikti
tehniskie uzlabojumi mobilās aplikācijas
darbības nodrošināšanai jaunākajās
Android un iOs operētājsistēmās.
Sagatavots aplikācijas attīstības un
funkcionalitātes uzlabošanas darba plāns
nākamajiem 3 gadiem.
Noorganizēti 33 pasākumi, kopējais
dalībnieku skaits – 1 845, tēmas: pelēkās
kāpas biotops, dižkoki, ekosistēmas, putni
un cilvēki ziemā, Slīteres NP Kangaru
vigu komplekss, Slīteres NP dabiskais
mežs, Latvijas mežu dzīvnieki, Zelta
rudens dabā - ikvienam, iepazīsim
Lūznavas muižas dabas vērtības, taureņu
nakts Krustkalnu DR, Daugavas stāsti
UNESCO nedēļā, DP “Daugavas loki”
UNESCO dabas mantojuma Latvijas
nacionālo objektu sarakstā, ekosistēmu
pakalpojumi un dabai draudzīgas
attieksmes veidošana, Putnu dienas,

Nr.
p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

savvaļas sugu aizsardzība; Putni, dabas
vērtības ĪADT; ĪADT Latvijā; ĪADT
Krāslavas un Daugavpils novados;
Dzīvieki un to darbības pēdas; Mitrāji un
to nozīme; Ūdens ekosistēmu nozīme;
Zivis un citi Rāznas ezera iemītnieki;
Ekosistēmas un to sniegtie pakalpojumi;
Mūsu kaimiņi – putni; Dabisks mežs;
Latvijas putni; Ķemeru NP bagātības;
Ūdens dabā un cilvēka dzīvē; Ko ikdienā
nepamanām piekrastē?; Dumbrājs un
dobumperētāji putni; Ķemeru NP
ekosistēmas; Spožā skudra un viņas
draugi; Dabas dziednīca – purvs; Tūristu
iesaistīšana dabas aizsardzībā un
izglītības aktivitātēs; Klimata pārmaiņas;
Dzīvības pazīmes dabā; Sikspārņi;
Dižkoki; Koki ziemā; Gadalaiki;
Siltumnīcu efekts, Jūras piekraste, Zivis;
Uzvedība dabā; ĢMO un pārtika; Dabas
aizsardzība.
Novadītas 10 lekcijas, kopējais
dalībnieku skaits – 325, tēmas: Purvi
Slīteres NP; ĪADT. Kas jāzina par to
apsaimniekošanu; Dabas kontrole un
ekosistēmu pakalpojumi; CITES; Gaujas
NP un dabas aizsardzība; Latvijas
dzīvnieki.
Noorganizēti/novadīt citi pasākumi – 21,
kopējais dalībnieku skaits – 2717, tēmas:
Fotoizstāde; DIC dalība Dundagas
novada stendā izstādē Balttour; Tūrisma
attīstības vīzija Abavas senlejas dabas
parkā; DIC piedāvājums un nodarbības;
DP ”Daugavas loki” – ceļā uz UNESCO
dabas mantojuma sarakstu;
Uzņēmējdarbība un dabas aizsardzība;
Kas jāzina rūpnieciskās zvejas veicējam
Rāznas ezerā; Kas jāzina, saimniekojot
ĪADT; Izvēlies dabas aizsardzību; ĪADT
un ekosistēmas; Atkritumi, to
apsaimniekošana un dabai draudzīga
rīcība; Dabas izglītība – vides
inteliģences veidotāja; Krustpunktā –
daba; Rāznas ezera aizsardzība un
apsaimniekošanas iespējas; Tukuma
tūrisma informācijas diena; Tūrisma
mārketinga tēmu prezentācija Banku

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Zaļās ceturtdienas; Aidā Salacā;
Pakaļdzīšanās lieldienām; Vidzemes
akmeņainā jūrmala; Noslēpumainā
jenotsuņa dienas pasākums; Eiropas
nacionālo parku diena; Sikspārņu
nakts Rāznas NP, Tauriņu nakts
Grebļakalnā; Iepazīsim Rāznas NP;
Biodaudzveidības diena Rāznas NP;
Dabas parks – teritorija dabas vērtību
iepazīšanai, apsaimniekošanai un
saglabāšanai; Gada ģeovieta; Dižkoku
aplikācijas atklāšana.
Noorganizēti 4 semināri, kopējais
dalībnieku skaits – 251, tēmas:
Latvijas ilgtspējas dimensijas –
izglītoti cilvēki un dabas vērtību
saglabāšana; Krustpunktā – daba.
Atbildība un vīzijas; Vietējo dabas
resursu izmantošana vides izglītībā;
Biotopu inventarizācijas jautājumi.
Novadītas 203 nodarbības, kopējais
dalībnieku skaits – 4598, tēmas:
Dabisks mežs; Augi un dzīvnieki jūras
piekrastē; Ūdens kvalitātes noteikšana
pēc ūdensdzīvniekiem; Koki un
dižkoki; Darbs Pārvaldē; ĪADT; Ezera
ekosistēmu pakalpojumi; Putni un to
ligzdas; Meža dzīvnieki; CITES –
savvaļas sugu aizsardzībai; Akmeņu
stāsti; Ainavas atspoguļojums
daiļradē, Dabas skaņas, Rāznas NP –
iedvesmas avots; Abinieki; Putnimūsu kaimini; Atkritumi dabā;
Cilvēka rīcība; Rāznas NP iemītnieki;
ĶNP bagātības; Kas dzīvo ūdenī?; Ko
ikdienā nepamanām piekrastē?;
Ķemeru NP ekosistēmas; Pavārkalna
dabas bagātības; Latvijas dzīvnieki
pavasarī; Kas ir melnalksnis?;
Noslēpumainā purva pasaule; Karjeras
dienas; ĪADT; Aizsargājamie augi;
Zivis; Dzīvnieki; Izzūdošas un
aizsargājamas sugas; Saulgrieži; Koki
pavasarī; Ekosistēmas un to
pakalpojumi; Uzvedība dabā; Putni
pavasarī; Piekraste un augi; Augi
bioloģiskā pļavā; Pļava un kukaiņi;
Piesārņojums un zivis; Ķērpji - gaisa
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Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

efekts, purvs.
Noorganizēti 17 semināri, kopējais dalībnieku
skaits – 494, tēmas: Pārvaldes un Dundagas
novada sadarbība, Zaļā pēcpusdiena – rudens
veltes, mitrāju aizsardzības un apsaimniekošanas
juridiskajiem un finašu apspekti, dalība projekta
“Dabas skaitīšana” un Meža konsultāciju
pakalpojumu centra organizētajos semināros,
dalība ar ziņojumu Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomes seminārā, dalība Latvijas
Mežu sertifikācijas padomes organizētajos
semināros, prezentācijas Latvijas ESRI lietotāju
konferencē, roņu konfliksituāciju risināšana,
dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols“ lietošanu
dažādiem Pārvaldes sadarbības partneriem,
klimata pārmaiņu ietekme un aizsargājamo
biotopu kartēšanas procesa ietekme uz meža
apsaimniekošanu, dižkoku apsaimniekošana.
Novadīta 101 nodarbība, kopējais dalībnieku
skaits – 2503, tēmas: dabisks mežs, ūdens tīrības
noteikšana mežezerā, koka sniegtie
ekopakalpojumi, atpazīsti zivis, ekosistēmas,
aizsargājamās sēnes, “Iepazīsim ezeru”, ezera
ekosistēmas sniegtie pakalpojumi, “Iepazīsim
Rāznas ezeru un piekrasti”, augi Rāznas ezera
piekrastē, “Iepazīsim abiniekus”, dabas
daudzveidība Rāznas NP, ekosistēmas Rāznas NP,
ekosistēma - pļava. piekrastes ekosistēmas,
Salaca, ekosistēmu pakalpojumi, piekrastes augi,
gliemenes, sikspārņi, dižkoki, indīgie augi,
kukaiņēdāji, DIC piedāvājums, ĪADT, koki,
bioloģiskā daudzveidība, Baltijas jūras bioloģiskā
daudzveidība, sēņu daudzveidība, mežs,
smilšakmens atsegumi, “Bioloģiskā daudzveidība
manā apkārtnē”, “Dabas dziednīca – purvs”,
dabisks mežs (tostarp, par kukaiņiem un
dumbrāju), dižkoki un ķērpji, ekosistēmas
Ķemeru NP, “Kas dzīvo ūdenī?”, “Ko ikdienā
nepamanām piekrastē?”, noslēpumainā purvu
pasaule, Raganu purva noslēpumi, sikspārņi.
Novadītas 8 lekcijas, kopējais dalībnieku skaits –
234, tēmas: Notekūdeņu ietekme uz īpaši
aizsargājamām teritorijām, aizsargājamie koki un
normatīvie akti, dzīvnieki Latvijā, dabas izglītības
piedāvājums, interaktīvās metodes dabas izglītībā,
ZBR koncepcija un dabas vērtības, lekcija
Skotijas meža un dabas nozares darbiniekiem.
Noorganizēti/novadīti 75 citi pasākumi, kopējais

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

“Ieraugi, atklāj, saglabā!”, “Diena ar
reindžeru”, zinātniski praktiskā konference
“Ķemeru NP pirmie 20”, talka Kaņiera
salās, seminārs Bauskas novada
skolotājiem, “Daba aizmieg. Ko nu?”,
nēģu diena, bioloģiskā daudzveidība,
kuplastes vāveres diena, karaliskā aļņa
diena, ieraugi zvērus tumsā, Veclaicenes
apceļošanas velobrauciens, ZBR forums,
ZBR jubilejas konference.
Noorganizēti 2 semināri, kopējais
dalībnieku skaits – 314 gab., tēmas: Dabas
tūrisms un vides pieejamība ĪADT
Latgalē, Aktualitātes dabas ekspertiem.
Novadītas 89 nodarbības, kopējais
dalībnieku skaits – 2 126, tēmas: ĪADT,
putnu barošana ziemā, dabas
daudzveidība, ekosistēma-ezers, skaņas
dabā, nogāžu mežs, dabisks mežs un tā
iemītnieki, ekosistēmas, “Ko ikdienā
nepamanām piekrastē?, noslēpumainā
purvu pasaule, “Nezināmais Ķemeru NP”,
Ķemeru NP bagātības, sēņu valsts,
Ziemassvētki dabā, rudens norises dabā,
koku noteikšana bezlapu periodā, sliekas,
dzīvnieku pielāgošanās gadalaikiem,
uzvedības ABC ejot dabā, mežs kā
ekosistēma, dižkoki un ainavas,
mežsaimniecība aizsargājamās teritorijās,
zivis Latvijas saldūdeņos, zivis Burtnieku
ezerā, zivis - to dzīvesvieta un paradumi,
koki ziemā, dzīvības pazīmes un norises
dabā, putni piekrastē, putnu pielāgojumi
barības ieguvei, pūču atrijas, putni dažādās
ekosistēmās, ekosistēmu pakalpojumi,
dabas daudzveidība piekrastes ekosistēmā,
bioloģiskā daudzveidība, ūdens resursi un
sezonalitāte dabā.
Novadītas 16 lekcijas, kopējais dalībnieku
skaits – 433, tēmas: Dabas aizsardzības
pārvalde, ĪADT: bioloģiskā daudzveidība;
Latvijas dzīvnieku pasaule, dzīvnieki un to
dzīvesveids Līgatnes dabas takās,
sabiedrības izglītošana ūdens biotopu un
reto zivju sugu aizsardzībai ĪADT Latvijā,
CITES un nemedījamo sugu ieguve,
lekcija Igaunijas mežu nozares pārstāvjiem
par dabas aizsardzības sistēmu.

Nr.
p.k.

59.

Darba
nosaukums

Piedalīties Dabas
koncertzāles

Darba
pabeigšanas
termiņš

30.06.

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Augstskolas studentiem biznesa nedēļas
ietvaros; ĪADT un dabas aizsardzība.

E.Ezeriņa

kvalitāte; Jūras zivis; Vidzemes
jūrmalas augi; Ieži un dzīvnieki;
Koku noteikšana ziemā; Dabas
pētnieka karjeras iespējas.
Novadītas 38 lekcijas, kopējais
dalībnieku skaits – 1395, tēmas: Gada
putns dzeltenā cielava; Putnu
bioloģiskā daudzveidība; Kas jāzina
saimniekojot ĪADT; Dabas vērtības
Natura 2000 teritorijās un biotopu
apsaimniekošana; ĪADT Latvijā, to
pieejamība. Pārvaldes DIC “Rāzna”
pieredze darbā ar cilvēkiem ar
invaliditāti Rāznas NP teritorijā;
Dabas aizsardzības sistēma Latvijā;
Ķemeru NP; Latvijas dzīvnieki un
dzīvnieku mazuļi; Gidu darba ētika;
CITES; Ziņojumu gatavošana par
sugu un biotopu stāvokli valstī;
Starptautiskās dabas aizsardzības
konvencijas.
Noorganizēti/novadīti 48 citi
pasākumi, kopējais dalībnieku skaits
– 2487, tēmas: Mēs un daba;
Atkritumiem pa pēdām; Iepazīsim
susuri; Laika rata pieturas Latgales
dabā; “Parki. Parki? Parki!”; Zaļiem
būt; Vides dienas pasākums Rāznas
NP; pārgājiens “Ieraugi, atklāj,
saglabā”; Vides spēļu konkursa
Jūrmalas kārta; Lieldienu pasākumi
Šlokenbekas muižā un “Park Hotel
Ķemeri”; Zemes dienas Tukuma 2.
psk.; Dabas diena Jaunmoku pilī;
Meža ABC; Muzeju nakts
Lapmežciemā; Vides festivāls “Tīrai
Latvijai”; Izziņas stacijas
sākumskolas “Atvase” nometnei;
Augu aizsardzības diena LU
botāniskajā dārzā; ekskursijas Lielajā
tīrelī un DP “Ragakāpa”; Dalība
Ekoskolu padomē; Līgatnes un
Straupes gidu apmācības; CITES;
Dabas skaitīšana; ĪADT dabas
aizsardzības plānu un sugas
aizsardzības plānu izstrāde.
Noteiktas pasākuma norises vietas –
Dalība Dabas koncertzāles
Burtnieki un Dvietes paliene, datumi, kā organizēšanā un norisē.
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Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

dalībnieku skaits – 1880, tēmas: fotoizstādes
atklāšana “Slīteres Nacionālā parka daba un
cilvēki”, dalība ekodienas norisē Kurzemes
skolām ar uzdevumu “Dzīvniek –ceļš – auto”,
DIC “Slītere” piedāvājums skolām, DIC “Rāzna”
piedāvājums pedagogiem, Tūrisma informācijas
tirgus – dabas objekti un dabas tūrisma
infrastruktūra, Krustkalnu DR, Teiču DR,
Iepazīsti un sajūti Rāznas NP, Biotopi un to
apsaimniekošanas pasākumi Rāznas NP; Teiču
DR apmeklējums, biotopu apsaimniekošanas
veidi, dzīvnieki, Gauja, smilšakmens atsegumi,
dižkoki, ZBR Ceļotāju dienas - to ietvaros par
tēmām - purvs, mežs, kūdras izstrādes lauki, zivju
dīķi, putni, upe un tās senleja, smilšakmens
atsegumi, Kurzemes pašvaldību pārstāvju vizītes
organizēšana Gaujas NP. J.Baltvilka jubilejai
veltīts pasākums Smārdes pag. “Zīlītēs”, Kūrorta
rehabilitācijas centra “Jaunķemeri” 50 gadu
jubilejas pasākums, dabas un kultūrvēsture
Džūkstes pusē, Ķemeru svētki, Stirnu buks – Āžu
kalna posms, Nēģu svētki Carnikavā, Latvijas
tūrisma informācijas tirgus Pļaviņās, Ekoskolu
apbalvošanas ceremonija, Jūrmalas Bērnu un
jauniešu centra konkurss skolēniem “Vides
erudīts”, OMAs gudrību darbnīcas, dalība 2
konferencēs dabaszinību centrā, prezentējot DIC
piedāvājumu skolotāju konferenc, dalība
pasākumā “Krustpunktā-daba”.

Noorganizēti/novadīt 51 citi pasākumi,
kopējais dalībnieku skaits – 658, tēmas:
ceļojošā fotogrāfiju izstāde “Slīteres daba
un cilvēki”, sniegtas intervijas par
zīdītājiem, abiniekiem, rāpuļiem), par
sīkajiem grauzējiem, ziemai tuvojoties, par
meža cūku veselību, par abinieku un
rāpuļu ziemošanu, par svētku mielastu
savvaļas dzīvniekiem), par vilkiem, Dabas
dienai – par briežiem un stirnām ziemā,
DIC ”Rāzna” piedāvājums, iepazīsti un
sajūti Rāznas NP, Teiču DR, par iespējām
pievienoties ekoskolu programmai, par
aktualitātēm Ķemeru NP, dalība “Dabas
skaitīšanas” projekta informatīvajos
semināros, informējot par projektu “Dabas
skaitīšana” un citiem Pārvaldes
kompetencē esošiem jautājumiem,
prezentācija konferencē par zālāju
apsaimniekošanu (LIFE Grasservice), par
meža nozares aktualitātēm.

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Uzsākta 2018.gada Dabas koncertzāles
satura plānošana – izvēlēta tēma un

Nr.
p.k.

Darba
nosaukums

organizēšanā un
norisē

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

60.

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

31.12.

E.Ezeriņa

61.

Sagatavot
Pārvaldes
2016.gada publisko
pārskatu

01.07.

E.Ezeriņa

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

arī gada varonis - dižslieka.
Dalība 2 sanāksmēs pasākuma
plānošanai. Izstrādāti priekšlikumi
radošajām darbnīcām un uzsākta to
īstenošana.
Izsūtīta 1 preses relīze, kā arī izstrādāts
plāns turpmākajai komunikācijai un
Pārvaldes un Dabas koncertzāles
sadarbībai pasākuma aktualitāšu
izziņošanā.
Sagatavotas un publicētas 70 preses
relīzes, raksti un atbildes uz mediju
jautājumiem.
Izstrādātainfografika par Meža
apsaimniekošanu Latvijā.
Īstenota informatīvā kampaņa par roņu
mazuļiem liedagā un vēlamo/nevēlamo
rīcību, tos sastopot.
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 atkarībā
no konkrētā brīža aktualitātes un mediju
dienas kārtības, tajā skaitā sniegtas 7
intervijas: žurnālam “Ieva”,
laikrtakstiem “Neatkarīgā Rīta Avīze”
un “Druva”, Latvijas Radio 1, LTV1 par
Līgatnes dabas takām un dzīvniekiem,
par upespērleni raidījumam “Zaļais
vilnis”, par Pārvaldes aktuālajiem
jautājumiem mežu jomā.
Regulāri tiek publicēta aktuālā
informācija sociālajos tīklos. Twitter
sekotāju skaits - 2389, savukārt
Facebook - 11336.

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Dabas koncertzāles 2 pasākumos
noorganizētas un novadītas 22
darbnīcas, lai apmeklētāji izzinātu
dižslieku. Darbnīcu darbības norisēs
iesaistīti brīvprātīgie no Pārvaldes,
LU, NVO un pašvaldībām. Izveidoti
metodiskie materiāli un metodika par
dižslieku, ko turpmāk Pārvaldes DIC
darbinieki izmantos nodarbībās un
pasākumos.
Sagatavotas un publicētas vairāk
nekā 80 preses relīzes, raksti un
atbildes uz mediju jautājumiem.
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 atkarībā no konkrētā brīža
aktualitātes un mediju dienas
kārtības, tajā skaitā LTV1, LR1,
LR2, Kurzemes radio, Kurzemes TV,
Talsu TV, RE TV, Divu krastu radio,
Radio Ef EI, Latgales reģionālajā
TV, LNT.
Papildus ikdienas darbu rezultātu
atspoguļošanai medijos, īpaša vērība
pievērsta jautājumiem par Lielo
talku, Putnu dienām, Roņu mazuļiem
jūras krastā, Ķemeru NP un Slīteres
NP “Ceļotāju dienām”, konferencei
“Krustpunktā daba”, Eiropas dabas
un nacionālo parku dienai, Dabas
koncertzālei u.c.
Pārvalde iesaistījusies valsts iestāžu
pretkrāpšanas kampaņā “Atkrāpies!”,
kā arī kopā ar KM Latvijas valsts
100-gades aģentūru uzsākusi
kampaņu “Dižošanās LV100”.
Regulāri tiek publicēta aktuālā
informācija sociālajos tīklos. Twitter
sekotāju skaits - 2445, savukārt
Facebook - 1536.
Uzsākta informācijas apkopošana un
sagatavošana atbilstoši MK
noteikumos noteiktajam publiskā
pārskata saturam.
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Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

varonis, panākta vienošanās ar zinātnisko
konsultantu par atbalsta sniegšanu,
uzsākta izziņas laboratoriju/darbnīcu
satura izstrāde.

Sagatavotas un publicētas vairāk nekā 50 preses
relīzes, raksti un atbildes uz mediju jautājumiem.
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 atkarībā no konkrētā
brīža aktualitātes un mediju dienas kārtības.
Papildus ikdienas darbu rezultātu atspoguļošanai
medijos, īpaša vērība pievērsta jautājumiem par
Pārvaldes organizētajām Ceļotāju dienām Rāznas
NP un ZBR, kā arī citiem tematiski
izglītojošajiem pasākumiem, piemēram,
Sikspārņu nakti, Tauriņu nakti utt.
Aizsākta un popularizēta iniciatīva par talkošanu
dabā, veicot brīvprātīgi dažādus biotopu
apsaimniekošanas darbus – siena vākšanu,
dižkoku atēnošanu u.c.
Regulāri tiek publicēta aktuālā informācija
sociālajos tīklos. Twitter sekotāju skaits - 2486,
savukārt Facebook - 1720.

Sagatavots un publicēts gada publiskais pārskats.

Sagatavotas un medijiem nosūtītas
apmēram 50 preses relīzes un apmēram
40 skaidrojumi un atbildes uz mediju
jautājumiem.
Lai informētu sabiedrību par aktuāliem
jautājumiem dabas saglabāšanas jomā,
sadarbībā ar nacionālajiem un
reģionālajiem medijiem, tajā skaitā
drukāto presi, ziņu portāliem, televīzijām
un radio veidoti sižeti un rakstu sērijas
par ĪADT, procesiem dabā un
aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām,
dabas saglabāšanas un sociālekonomiskas
saistību.
Vienlaikus ar ikdienas aktualitāšu
atspoguļošanu, īpaši akcentēts tika
jautājums par projekta “Dabas skaitīšana”
aktualitātēm un 1.sezonas noslēgumu –
izsūtītas preses relīzes, iniciētas
publikācijas reģionālajos un nacionālajos
medijos, sagatavotas infografikas, kā arī
noorganizēts plaši apmeklēts mediju
pasākums.
Noorganizēts plaši apmeklēts mediju
pārgājiens lašveidīgo zivju nārsta
izzināšanai un pastiprināto kontroļu
akcentēšanai šajā laikā, tādējādi veicinot
publicitāti un sabiedrības izpratni par
aizsargājamām zivju sugām.
Nodrošināta NP un ZBR veltīto
konferenču publicitāte.
Regulāri publicēta aktuālā informācija
sociālajos tīklos. Twitter sekotāju skaits 2523, savukārt Facebook -1882.
-

Nr.
p.k.

62.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Vadīt brīvprātīgo,
31.12.
jauno reindžeru,
praktikantu, dažādu
programmu
dalībnieku un
dabas aizsardzības
jomas studentu
darbu

struktūrvienību Noorganizēti 3 jauno reindžeru
vadītāji
pasākumi (Ķemeru NP, Gaujas NP).
Nosūtīts un saņemts apstiprinājums
pieteikumam Starptautiskajai jauno
reindžeru nometnei Gaujas NP.
Nodrošināta prakse 3 studentiem (vides
zinātnes, tūrisma un rekreācijas
studijās).
Ēnu dienā nodrošināta prakse 1
dalībniekam Līgatnes dabas takās.

63.

Organizēt 6 dabas
izglītības centru
darbību

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

64.

Organizēt 7 ĪADT
apmeklētāju un
informācijas centru
darbību

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

65.

Uzturēt un
31.12.
aktualizēt
Pārvaldes interneta
vietni

E.Ezeriņa

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Noorganizēti 3 jauno reindžeru
pasākumi (Ķemeru NP, Gaujas NP).
Nodrošināta prakse 3 studentiem
(tajā skaitā vides zinātnes,
rekreācijas studijās).

Nodrošināta 6 dabas izglītības centru
darbība, tajā skaitā DIC „Slītere”
Slīteres NP, DIC „Rāzna” Rāznas NP,
DIC „Meža Māja” Ķemeru NP, DIC
„Vecupītes” Gaujas NP, DIC
„Ziemeļvidzeme” ZBR, DIC „Meža
skola „Pauguri”” Līgatnes dabas takās.

Nodrošināta 6 dabas izglītības centru
darbība, tajā skaitā DIC „Slītere”
Slīteres NP, DIC „Rāzna” Rāznas
NP, DIC „Meža Māja” Ķemeru NP,
DIC „Vecupītes” Gaujas NP, DIC
„Ziemeļvidzeme” ZBR, DIC „Meža
skola „Pauguri”” Līgatnes dabas
takās.
Nodrošināta 5 apmeklētāju un
Nodrošināta 6 apmeklētāju un
informācijas centru darbība, tajā skaitā
informācijas centru darbība, tajā
“Bērzi” un “Ļaudona” Teiču DR,
skaitā “Bērzi” un “Ļaudona” Teiču
“Krustkalnu DR informācijas centrs”
DR, “Krustkalnu DR informācijas
Krustkalnu DR, “Gūtmaņala” (2801
centrs” Krustkalnu DR, “Meža māja”
apmeklētāji) un “Līgatnes dabas takas” Ķemeru NP (2146 apmeklētāji),
(3975 apmeklētāji) Gaujas NP.
“Gūtmaņala” (35734 apmeklētāji) un
“Līgatnes dabas takas” (15180
apmeklētāji) Gaujas NP.
Regulāri atjaunots un aktualizēts
Regulāri atjaunots un aktualizēts
interneta vietnes sadaļu saturs.
Pārvaldes interneta vietnes sadaļu
Izveidota jauna sadaļa “Dabas
saturs.
pieminekļi – alejas” ar 61 apakšsadaļu
Izveidotas jaunas 175 sadaļas par
un tajās publicēta informācija par īpaši
ģeoloģiskajiem un
aizsargājamām alejām.
ģeomorfoloģiskajiem dabas
Interneta vietnei bijušas 65796 sesijas;
pieminekļiem, uzsākta informācijas
33540 lietotāji; 212606 lapas skatījumi. ievadīšana.
Jauni skatījumi – 30168 sesijas (45.9%), Interneta vietnes apmeklējumu
atkārtoti – 35628 sesijas (54.1%).
skaits: 71807; unikālo apmeklētāju
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Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

Noorganizēti 3 jauno reindžeru pasākumi
(Ķemeru NP, Gaujas NP, ZBR).
Nodrošināta prakse 5 studentiem (tajā skaitā
studiju programmā "Dabas pārvaldība un
aizsardzība"). Sniegta informācija par ZBR 2
studentiem kursa un maģistra darbu izstrādei,
viens no studentiem piedalījies starptautiskā
forumā, kur reprezentēja ZBR.

Nodrošināta 6 dabas izglītības centru darbība,
tajā skaitā DIC „Slītere” Slīteres NP, DIC
„Rāzna” Rāznas NP, DIC „Meža Māja” Ķemeru
NP, DIC „Vecupītes” Gaujas NP, DIC
„Ziemeļvidzeme” ZBR, DIC „Meža skola
„Pauguri”” Līgatnes dabas takās.

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

Noorganizēti 5 jauno reindžeru
pasākumi: sadarbībā ar Ķemeru NP fondu
noslēguma pasākums Gaujas NP un
Ķemeru NP jaunajiem reindžeriem un
vietējiem jauniešiem Ķemeru NP; talka
Kaņiera pilskalna zāļu purvā, piedaloties
2 ERASMUS pieredzes apmaiņā esošiem
dabas aizsardzības pārstāvjiem no
Lielbritānijas;
pasākums (nodarbība un pārgājiens) par
klimata pārmaiņām un dabas procesiem
ziemā; 2 jauno reindžeru pasākumi
Gaujas NP.
Nodrošināta prakse 4 studentiem (no
Ventspils Augstskolas, Francijas mācību
iestādes Institut Jean Erracart Vides
plānošanas dabas aizsardzības
specialitātē). Sagatavotas atbildes
studenta (starptautiskais tūrisms) studiju
darbam par tūristu apmeklētību Rāznas
NP.
Nodrošināta 6 dabas izglītības centru
darbība, tajā skaitā DIC „Slītere” Slīteres
NP, DIC „Rāzna” Rāznas NP, DIC „Meža
Māja” Ķemeru NP, DIC „Vecupītes”
Gaujas NP, DIC „Ziemeļvidzeme” ZBR,
DIC „Meža skola „Pauguri”” Līgatnes
dabas takās.

Nodrošināta 6 apmeklētāju un informācijas centru
darbība, t.sk. “Bērzi” un “Ļaudona” Teiču DR,
“Krustkalnu DR informācijas centrs” Krustkalnu
DR, “Meža māja” Ķemeru NP (~3000
apmeklētāji), “Gūtmaņala” (59360 apmeklētāji,
11695 transportlīdzekļi) un “Līgatnes dabas
takas” (22650 apmeklētāji) Gaujas NP.

Nodrošināta 6 apmeklētāju un informācijas
centru darbība, t.sk. “Bērzi” un “Ļaudona”
Teiču DR, “Krustkalnu DR informācijas
centrs” Krustkalnu DR, “Meža māja”
Ķemeru NP (~440 apmeklētāji),
“Gūtmaņala” (14 710 apmeklētāji, 3 650
transportlīdzekļi) un “Līgatnes dabas
takas” (9641 apmeklētāji) Gaujas NP.

Regulāri atjaunots un aktualizēts Pārvaldes
interneta vietnes sadaļu saturs.
Interneta vietnes apmeklējumu skaits: 63147,
unikālo apmeklētāju skaits: 31453.

Pārplānots un atbilstoši mūsdienu
tendencēm izstrādāts Pārvaldes interneta
vietnes pirmās lapas izklājums.
Interneta vietnes apmeklējumu skaits:
45386, unikālo apmeklētāju skaits:
24343.

Nr.
p.k.

66.

67.

68.

69.

70.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

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

31.12.

E.Ezeriņa

Pārskata periodā darbība nav veikta.

31.12.

E.Ezeriņa

Uzsākts darbs pie dabas izglītošanas
programmas – apzinātas mērķgrupas,
izvērtētas esošās dabas izglītības
aktivitātes. Tiek izstrādāts metodiskais
materiāls PII skolotājām par dabas vides
izmantošanu mācību saturā.

Sagatavot
priekšlikumus
Izglītības un
zinātnes ministrijas
dabas izglītības
programmu
integrēšanai skolu
mācību procesā
Izstrādāt Pārvaldes
vizuālās identitātes
vadlīnijas vienotai
dizaina koncepta
ieviešanai
Nodrošināt dizainu
izstrādi Pārvaldes
informatīvajiem
materiāliem –
infografikām,

31.12.

E.Ezeriņa

31.10.

31.12.

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

skaits: 40794.
Pārskata periodā darbība nav veikta.

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

Aktualizēts inetneta vietnes vides monitoringa
sadaļu saturs.

Aktualizēts interneta vietnes vides
monitoringa sadaļu saturs.

Apkopota un izanalizēta informācija
par Pārvaldes dalību pasākumos,
kurus organizē NVO vai pašvaldības
(mērķgrupas, aktivitātes, mērķa
sasniegšana).

Apkopots un izanalizēts izglītojošo pasākumu
plāns un saturs.

Uzsāktas sarunas ar IzM par iespēju
dabas izglītības programmas integrēt
skolu mācību saturā.

Uzsāktas sarunas ar Valsts izglītības
satura centru un turpinās sarunas ar
IzM par dabas tēmu iekļaušanu skolu
mācību programmās.
Ar Valsts izglītības satura centru
apzināta vajadzība organizēt dabas
izglītības kursus pedagogiem.

E.Ezeriņa

Noorganizēta radošā sanāksme par
Pārvaldes vizuālo identitāti, apzinātas
vajadzības. Izstrādāti un prezentēti
pirmie uzmetumi.

Sagatavoti risinājumu priekšlikumi
informatīvo materiālu stila sasaistei
ar valsts iestāžu grafiskā standarta
prasībām.

Noorganizētas 2 tikšanās ar Valsts izglītības
satura centra un IzM darbiniekiem par dabas
tēmu iekļaušanu skolu mācību programmās.
Panākta vienošanās par izglītības kursu
organizēšanas nepieciešamību pedagogiem.
Turpinās darbs pie DIC metodisko materiālu
apkopošanas tā, lai tas sasauktos ar mācību
programmu.
Turpinās darbs pie vienotā stila izveides.
Noorganizētas 2 darba sanāksmes par skiču
variantiem.

Izvērtējot esošās dabas izglītības
aktivitātes un strādājot pie Pārvaldes
dabas izglītošanas programmas, ir
izstrādāti piedāvājumi, ņemot vērā
dažādas mērķauditorijas:
1) apkopots visu DIC nodarbību
piedāvājums, ņemot vērā vecumposmus
(pirmskolas izglītības iestādes, 1.-4.kl.;
5.-9.kl.;10.-12.kl.) un sagatavots
piedāvājums skolēniem, kas balstīts uz
Valsts izglītības satura centra izstrādāto
vispārējās izglītības mācību programmu;
2) izveidots piedāvājums DIC sadarbības
partneriem un pieaugušo izglītošanai;
3) izstrādāti ieteikumi Pārvaldes dabas
izglītošanas programmu īstenot pēc
moduļa, kas aptver 4 pamatgrupas;
4) noorganizēta tikšanās ar pašvaldību
izglītības nodaļu vadītājiem par sadarbību
un iespējām kā DIC piedāvājums var
sasniegt pieaugušo mērķauditoriju.
Pārskata periodā darbība nav veikta.

E.Ezeriņa

Sagatavotas 25 informatīvās pasākumu
afišas, 3 plakāti, 2 baneri, izstrādāts
datorsalikums un zīmējumi 2 spēlēm
“Bilžu mīkla”, “Barības ķēde”.
Izstrādāti ielūgumi, uzdevumu lapas

Sagatavoti 11 informatīvo stendu
maketi Akmeņu takai Rāznas NP,
dabas takai Ļaudonā un DL “Sedas
purvs”.
Izstrādātas 15 oriģinālilustrācijas
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Sagatavotas 14 afišas un attēli pasākumu
reklamēšanai Facebook interneta vietnē, 3
baneru maketi - dabas tūrisms, tūrisma
infrastruktūra un talkojam dabai, flaijera makets
- talkojam dabai un dabas tūrisms, ielūgums un

Pabeigta vizuālās identitātes vadlīniju
koncepcijas izstrāde. Darbs pie vizuālo
materiālu veidņu tehnisko datņu
izstrādes.
Sagatavotas 14 afišas un attēli pasākumu
reklamēšanai Facebook interneta vietnē,
A1 stenda makets (Kvēpene),
informatīvas lapas A2 par Ķemeru NP 4
valodās (labošana un sagatavošana

Nr.
p.k.

Darba
nosaukums

plakātiem,
bukletiem,
brošūrām,
skrejlapām,
baneriem u.c.

71.

72.

Darba
pabeigšanas
termiņš

Administrēt
31.12.
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
Administrēt
31.12.
kompensāciju par
zaudējumiem, kas
saistīti ar īpaši
aizsargājamo
nemedījamo sugu

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

dabas izglītības nodarbībām,
brīdinājuma un informatīvās zīmes,
prezentāciju veidnes, vizītkartes u.c.
Iekārtota informatīvā izstāde “Zivis”, kā
arī izveidota ekspozīcija par ĪADT 2017.gada jubilārēm.

I.Timze

reģionālo
administrāciju
direktori

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

dabas taku informācijas stendiem,
programma Ķemeru NP konferencei, 6 info
afišas un Facebook vizuāļi
zīmju maketi ĪADT, shēma Gaujas NP Siguldas
pasākumiem, logo “DABĀ ar
serpentīna takām, buklets Ceļotāju dienai, 3
izpratni”.
informatīvas lapas-bukleti par Slīteres NP
Izstrādāti maketi informatīvajām
augiem takās, fotoizstāde Pārvaldes birojā par
zīmēm par noteikumiem ĪADT, DIC Teiču DR, 10 maketi dažādu reprezentatīvo
karogam un baneriem, koku sugu
materiālu apdrukai, pateicības (5 gab.).
plāksnītēm, T-krekliem jauno
Nodrošināts atbalsts vizuālo materiālu
reindžeru nometnēm, pateicības,
sagatavošanā projektiem: - ES Kohēzijas “Dabas
apsveikumi, zīmējumi reprezentatīvo skaitīšana”, LIFE Nature + NATmateriālu apdrukai, rasējums un
PROGRAMME, Hydroplan, Re-store dažādu
informatīvās uzlīmes DIC “Lipuški”, vizuālo materiālu sagatavošanā.
materiāli (maskas un puzles)
pasākumam par jenotsuņiem.
Labots un sagatavots atkārtotai
drukai CITES buklets latviešu un
angļu valodās.
Nodrošināts atbalsts vizuālo
materiālu sagatavošanā projektiem:
ES Kohēzijas projektam “Dabas
skaitīšana”, LIFE Nature +
projektiem NAT-PROGRAMME un
Hydroplan.
10. Nodrošināt kompensāciju izmaksu administrēšanu
Pārskata periodā darbība nav veikta.
Saņemti 15 iesniegumi ikgadēja
Saņemts 1 iesniegums ikgadēja atbalsta
atbalsta maksājuma saņemšanai.
maksājuma saņemšanai.
Uzsākta iesniegumu ikgadēja atbalsta Nosūtīti 4 informācijas pieprasījumi VVD,
maksājuma saņemšanai
VMD, LAD un pašvaldībai, veikta informācijas
administrēšana – nosūtīti 10
pārbaude valsts reģistros.
informācijas pieprasījumi VVD,
Pieņemti 17 lēmumi par ikgadēja atbalsta
VMD, LAD un pašvaldībām, veikta
maksājuma piešķiršanu.
informācijas pārbaude valsts reģistros.
3 iesniegumi ikgadēja atbalsta
maksājuma saņemšanai pēc
piekritības pārsūtīti LAD.
Saņemti 5 iesniegumi zemes
atpirkšanai.
Sniegtas 3 atbildes, ka atbilstoši
normatīvajiem aktiem zemes
atpirkšanu kā kompensācijas veidu
nevar piemērot. Pieņemti 2 lēmumi
par atteikumu atpirkt zemi.
Pieņemti 58 lēmumi par kompensācijas Pieņemts 1 lēmums par kompensācijas Saņemti 17 iesniegumi kompensācijas
piešķiršanu par īpaši aizsargājamo
piešķiršanu par īpaši aizsargājamo
saņemšanai.
nemedījamo sugu un migrējošo sugu
nemedījamo sugu un migrējošo sugu Noorganizēts komisiju darbs un veiktas 15
dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
dzīvnieku nodarītajiem postījumiem pārbaudes dabā nodarīto postījumu novērtēšanai.
augkopībai un akvakultūrai 2016. gada
akvakultūrai 2016. gada sezonā.
Pieņemti 14 lēmumi par nodarīto zaudējumu
sezonā 288 632,84 euro apmērā.
Izmaksātas 6 kompensācijas par īpaši apmēru.
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Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

drukai), Ķemeru NP ziņu izdevums
“Tīreļa Balss”, brošūra “Dabas atspulgi
cilvēka acīm”, ZBR un Rāznas NP
jubileju konferenču materiāli: ielūgums,
programma, vārdzīmes, ekskursiju
programma, katedras uzraksts , 4
informatīvu zīmju maketi ĪADT, 3
apsveikumu datorsalikums
(18.novembris, Somijai-100,
Ziemassvētki), izglītojošas spēles maketa
labošana un pielāgošana, 4 sugu
oriģinālzīmējumu izgatavošana DIC
“Slītere”, 2 maketi dažādu reprezentatīvo
materiālu apdrukai, kalendāra 2018.
makets, pateicības (9 gab.).
Nodrošināts atbalsts projektiem:
Kohēzijas fonda projektam “Dabas
skaitīšana”, LIFE Nature + NATPROGRAMME, HYDRPPLAN, RESTORE dažādu vizuālo materiālu
sagatavošanā.

Pieņemti lēmumi par kompensācijas
piešķiršanu par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem ĪADT un mikroliegumos
un izmaksāta kompensācija – ikgadējie
atbalsta maksājumi par 2017.gadu 21
īpašumā, kopā 3644,12 euro apmērā.

Saņemti 7 iesniegumi kompensācijas
saņemšanai.
Noorganizēts komisiju darbs un veiktas 11
pārbaudes dabā nodarīto postījumu
novērtēšanai.
Pieņemti 12 lēmumi par nodarīto

Nr.
p.k.

Darba
nosaukums

un migrējošo sugu
dzīvnieku
nodarītajiem
būtiskiem
postījumiem
piešķiršanu un
izmaksu.
Izmaksāt 109
kompensācijas par
zaudējumiem, kas
saistīti ar īpaši
aizsargājamo
nemedījamo sugu
un migrējošo sugu
dzīvnieku
nodarītajiem
būtiskiem
postījumiem

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Izmaksātas 53 kompensācijas 242 170,04
euro apmērā.
Pieņemti 15 lēmumi par atteikumu
piešķirt kompensāciju.

73.

Uzturēt
kompensācijas par
saimnieciskās
darbības
ierobežojumiem
ĪADT un
mikroliegumos
izmaksu reģistru
(elektronisko
datubāzi)

31.12.

74.

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

31.12.

Veikt 35 sugu un
biotopu
aizsardzības jomas
ekspertu
sertificēšanu
Uzturēt sugu un
biotopu

31.12.

I.Timze

31.12.

I.Timze

75.

76.

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

I.Timze

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

aizsargājamo nemedījamo sugu
dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
2016. gada sezonā 78 236,59 euro
apmērā.
Saņemti 18 iesniegumi kompensācijas
saņemšanai: 16 – par augkopības
nozarē un 2 par akvakultūras nozarē
nodarītiem būtiskiem postījumiem
2017. gada sezonā.
Noorganizēts komisiju darbs un
veiktas 16 pārbaudes dabā nodarīto
postījumu novērtēšanai.
Pieņemti 11 lēmumi par augkopībai
nodarīto zaudējumu apmēru.
Nosūtīti 39 informācijas pieprasījumi
VVD, VMD, LAD un pašvaldībām.
Pieņemti 4 lēmumi par kompensācijas
piešķiršanu par augkopības nozarē
nodarītiem būtiskiem postījumiem.
Pieņemti 4 lēmumi par atteikumu
piešķirt kompensāciju.
Pārskata periodā darbība nav veikta.

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

Nosūtīti 25 informācijas pieprasījumi VVD,
VMD, LAD, pašvaldībām.
Pieņemti 10 lēmumi par kompensācijas
piešķiršanu.
Izmaksātas 11 kompensācijas par īpaši
aizsargājamo nemedījamo sugu dzīvnieku
nodarītajiem postījumiem augkopībai un
akvakultūrai, kopā 36 700,28 euro apmērā.

zaudējumu apmēru.
Nosūtīti 19 informācijas pieprasījumi
VVD, VMD, LAD, pašvaldībām.
Pieņemti 15 lēmumi par kompensācijas
piešķiršanu.
Pieņemti 6 lēmumi par atteikumu piešķirt
kompensāciju.
Izmaksātas 13 kompensācijas par īpaši
aizsargājamo nemedījamo sugu dzīvnieku
nodarītajiem postījumiem augkopībai,
akvakultūrai
un
biškopībai,
kopā
100 078,97 euro apmērā.

Uzturēts un aktualizēts kompensācijas par
saimnieciskās darbības ierobežojumiem ĪADT un
mikroliegumos izmaksu reģistrs (elektroniskā
datubāze).

Uzturēts un aktualizēts kompensācijas par
saimnieciskās darbības ierobežojumiem
ĪADT un mikroliegumos izmaksu reģistrs
(elektroniskā datubāze).

11. Nodrošināt mikroliegumu noteikšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai Dabas aizsardzības pārvaldes kompetencei
reģionālo
Sagatavotas 2 vēstules VMD par
Sniegts viedoklis VMD par jūras ērgļa
Pārskata periodā darbība nav veikta.
administrāciju mikroliegumu robežu precizēšanu.
mikrolieguma izveidošanas pamatotību.
direktori

12. Nodrošināt sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanu un sertificēto ekspertu darbības uzraudzību
Sertificēti 10 sugu un biotopu
Sertificēti 16 sugu un biotopu
Sertificēti 12 sugu un biotopu aizsardzības
aizsardzības jomas eksperti, tajā skaitā
aizsardzības jomas eksperti.
jomas eksperti.
izsniegti 5 sertifikāti, pagarināts 5
sertifikātu derīguma termiņš.
Uzturēts un aktualizēts sugu un biotopu
aizsardzības jomā sertificēto ekspertu

Uzturēts un aktualizēts sugu un biotopu
aizsardzības jomā sertificēto eksportu
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Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

Uzturēts un aktualizēts sugu un biotopu
aizsardzības jomā sertificēto eksportu

Saņemts 1 priekšlikums mikrolieguma
izveidošanai.
Pieņemts 1 lēmums par atteikumu
izveidot mikroliegumu.
1 priekšlikums par mikrolieguma statusa
atcelšanu pārsūtīts pēc piekritības VMD.

Sertificēti 6 sugu un biotopu aizsardzības
jomas eksperti.

Uzturēts un aktualizēts sugu un biotopu
aizsardzības jomā sertificēto eksportu

Nr.
p.k.

77.

77.1.

77.2.

78.

Darba
nosaukums

aizsardzības jomā
sertificēto ekspertu
reģistru
Veikt sugu un
31.12.
biotopu
aizsardzības jomā
sertificēto ekspertu
profesionālās
darbības
uzraudzību, tajā
skaitā:

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

reģistrs.
G.Strode

veikt sugu un
biotopu
aizsardzības jomā
sertificēto ekspertu
sniegto atzinumu
kvalitātes un
atbilstības
normatīvo aktu
prasībām
pārbaudes
organizēt
apmācības un
interkalibrāciju

Apsaimniekot
Pārvaldes turējumā
nodotos VARAM
valdījumā esošos
mežus, tajā skaitā
78.1. uzturēt
mineralizētās joslas
78.2. uzturēt
kvartālstigas un
robežstigas
78.3. uzturēt meža ceļus
79.

Darba
pabeigšanas
termiņš

Sagatavotas “Vadlīnijas sugu un biotopu
aizsardzības jomas sertificētu ekspertu
sniegto atzinumu satura kvalitātes
uzlabošanai sākotnējā izvērtējuma,
ietekmes uz vidi novērtējuma vai
ietekmes uz Natura 2000 teritoriju
novērtējuma ietvaros”. Vadlīnijas
izsūtītas visiem sertificētiem ekspertiem,
VVD, VMD.
Izskatītas DL “Lielais Pelečāres purvs”
un DL “Laugas purvs” dabas
aizsardzības plāna izstrādē sertificēto
ekspertu iesniegtās ES nozīmes biotopu
inventarizācijas un kartēšanas anketas.
Izvērtēti 4 % no sugu un biotopu
aizsardzības jomā sertificēto ekspertu
kopējā iesniegto atzinumu skaita: 33
atzinumi.
2 sertificētiem ekspertiem nosūtīta
vēstule par izvērtētā atzinuma
neatbilstību MK noteikumu prasībām.
Par 1 atzinuma satura neatbilstībām
nosūtīta vēstule VVD.

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

reģistrs.

reģistrs.

Izvērtēti 4,8 % no sugu un biotopu
aizsardzības jomā sertificēto ekspertu
kopējā iesniegto atzinumu skaita: 48
atzinumi.

Izvērtēti 53 % no sugu un biotopu
Izvērtēti 3,2 % no sugu un biotopu
aizsardzības jomā sertificēto ekspertu kopējā aizsardzības jomā sertificēto ekspertu
iesniegto atzinumu skaita.
kopējā iesniegto atzinumu skaita.

Pārskata periodā darbība nav veikta.

01.04. 31.12.

Pabeigt Meža
31.12.
apsaimniekošanas
vadlīniju Pārvaldes

C.Apenītis

Projekta “Dabas skaitīšana” ietvaros
Pārskata periodā darbība nav veikta.
organizēta sugu un biotopu aizsardzības
jomā sertificēto ekspertu interkalibrācija
un jaunu ekspertu apmācība.
13. Apsaimniekot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošos valsts nekustamos īpašumus,
kuri nodoti Dabas aizsardzības pārvaldes turējumā

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

C.Apenītis

Veikta meža ceļu uzturēšna 3,4 km
garumā.
Pārskata periodā darbība nav veikta.

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

reģistrs.

Noorganizēts sugu un biotopu aizsardzības
jomā sertificēto ekspertu informatīvs
seminārs (170 dalībnieki - esošie un
topošie eksperti).

Veikta mineralizācijas joslu uzturēšana –
161,2 km.
Veikta kvartālstigu un robežstigu
uzturēšana – 6 km.

Veikta mineralizācijas joslu uzturēšana – 8,8 Pārskata periodā darbība nav veikta.
km.
Pārskata periodā darbība nav veikta.
Veikta kvartālstigu un robežstigu
uzturēšana – 75 km.

Veikta meža ceļu uzturēšana – 95,6 km.

Veikta meža ceļu uzturēšana – 111 km.

Veikta meža ceļu uzturēšana – 5 km.

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Izteikti priekšlikumi un savstarpēji
saskaņots Valsts nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas līgums (Pārvaldīšanas
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Nr.
p.k.

Darba
nosaukums

turējumā
nodotajiem
VARAM
valdījumā
esošajiem mežiem
izstrādi un tās
ieviest

80.

81.

82.

Darba
pabeigšanas
termiņš

Aktualizēt
01.04.
Pārvaldes turējumā
nodoto VARAM
valdījumā esošo
mežu
ugunsdrošības
profilaktisko
pasākumu plānus
Organizēt
31.12.
Pārvaldes turējumā
nodotā VARAM
valdījumā esošā
meža un dabas
vērtību
inventarizāciju un
meža
apsaimniekošanas
plānu izstrādi
Uzturēt Pārvaldes
31.12.
turējumā nodotās
VARAM
valdījumā esošās
ēkas un būves

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

reģionālo
administrāciju
direktori

Aktualizēti 2 meža ugunsdrošības
profilaktisko pasākumu plāni, 4 meža
ugunsdrošības profilaktisko pasākumu
plāni iesniegti apstiprināšanai VMD.

Aktualizēti 5 mežu ugunsdrošības
profilaktisko pasākumu plāni.

C.Apenītis

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Aktualizēta informācija par tiem
Pārskata periodā darbība nav veikta.
Pārvaldes turējumā nodotajiem VARAM
valdījumā esošajiem mežiem, kuriem
nepieciešams veikt meža un dabas vērtību
inventarizāciju un izstrādāt meža
apsaimniekošanas plānu.

C.Apenītis

Noslēgts līgums par 25 skatu torņu, 2
Nodrošināta Pārvaldes turējumā nodoto
skatu platformu, 2 tiltu un Siguldas
VARAM valdījumā esošo ēku un būvju
serpentīna ceļa ekspluatācijas un
uzturēšana.
uzturēšanas noteikumu izstrādāšanu.
Apdrošināts trošu iekaru tilts pār Amatas
upi.
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-

Nodrošināta Pārvaldes turējumā nodoto
VARAM valdījumā esošo ēku un būvju
uzturēšana, tai skaitā:
- uzsākta Āraišu vējdzirnavu pārbūve;
- uzsākta 2 ēku rekonstrukcijas būvprojektu
izstrāde, sagatavoti dokumenti ūdensvada
izbūvei iesniegšanai būvvaldē;
- sagatavoti dokumenti Ķemeru NP Tīreļa
laipas stāvlaukuma arhitektūras konkursam;
- izvērtēta skatu torņu, serpentīna ceļa un 2
tiltu atbilstība Būvniecības likuma 9.panta
prasībām; 1 skatu tornis Ķemeru NP slēgts

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

līgums), kas noslēgts starp VARAM un
Pārvaldi un stājās spēkā 14.11.
Pārvaldīšanas līgumā noteikts Pārvaldei
nodotā valsts nekustamā īpašuma (tajā
skaitā mežu) pārvaldīšanas tiesību saturs
un pienākums nodrošināt Pārvaldei nodotā
valsts meža īpašuma aizsardzību.
Pārvaldīšanas līgums paredz arī
pienākumu Pārvaldei vienu reizi gadā,
sākot ar 01.01.2018., izstrādāt Valsts
nekustamā īpašuma (tajā skaitā mežu)
apsaimniekošanas pasākumu plānu, līdz ar
to netika pabeigta atsevišķa dokumenta Meža apsaimniekošanas vadlīniju
izstrāde, bet visi valsts meža
apsaimniekošanas aspekti tiks ietverti
Valsts nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas pasākumu plānā.
-

Apzināti nekustamie īpašumi, kuriem
jāveic meža un dabas vērtību
inventarizāciju un meža apsaimniekošanas
plānu izstrāde, un tie ir ietverti Pārvaldes
2018.gada darba un finanšu plānā.

Veikta Pārvaldes turējumā nodoto ēku un
būvju ikgadējā apsekošana, sastādīti akti
un aktualizētas nekustamo īpašumu lietas.
Veikta apropriācijas pārdale starp
budžeta resoru apakšprogrammas
24.08.00 “Nacionālo parku darbības
nodrošināšana” izdevumiem un
pakalpojumiem, lai nodrošinātu projekta
“Antropogēno slodzi samazinošās un
informatīvās infrastruktūras izveide
Natura 2000 teritorijās" sasniegto
rezultātu uzturēšanu.

Nr.
p.k.

83.

84.

84.1.
85.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Veikt lietderības
izvērtējumu un
nepieciešamās
darbības Pārvaldes
turējumā esošo
nekustamo
īpašumu
saglabāšanai
Pārvaldes funkciju
un uzdevumu
īstenošanai

31.12.

Uzturēt dzīvnieku
turēšanas vietu –
Līgatnes dabas
takas un nodrošināt
dzīvnieku
labturības prasības,
tajā skaitā:
veikt uzlabojumus
3 dzīvnieku
iežogojumos
Izstrādāt savvaļas
dzīvnieku
rehabilitācijas
centra koncepciju

31.12.

31.12.

Atbildīgie par
izpildi

C.Apenītis

R.Auziņš

R.Auziņš

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Noslēgts līgums par tehniskās
Pārskata periodā darbība nav veikta.
apsekošanas atzinumu un nojaukšanas
tāmes sagatavošanu ēkām Gleznotāja M.
Ķemera gatvē 5, Jūrmalā un dzelzbetona
tiltam Džūkstes pagastā.

Nodrošinātas dzīvnieku labturības
prasības 18 sugu dzīvniekiem.

14. Apsaimniekot Līgatnes dabas takas
Nodrošinātas dzīvnieku labturības
prasības 18 sugu dzīvniekiem.

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

apmeklētājiem kā neatbilstošs Būvniecības
likuma 9.panta prasībām;
- izvērtēti un virzīti apstiprināšanai
ekspluatācijas noteikumi skatu torņiem,
serpentīna ceļam un 2 tiltiem.
Izvērtēti būvprojekti par hidroloģiskā režīma
atjaunošanu Ķemeru NP un to atbilstība ES
prasībām par projekta riskiem.
Saskaņota būvieceres shēma elektrotīklu
pārvades savienojumam “Kurzemes loki”.
Uzsākts Pārvaldes turējumā nodoto VARAM
valdījumā esošo 7 zemes vienību
reģistrācijas process zemesgrāmatā.
Sagatvoti un apstiprināti Pārvaldes turējumā
nodoto VARAM valdījumā esošo derīgo
izrakteņu atradņu tirgus vērtējumi un tiek
veikts darbs to uzņemšanai uzskaitē
grāmatvedībā.
Turpināts darbs un dokumentu sagatavošana
Gaiziņkalna virsotnes dāvinājuma
pieņemšanai valsts īpašumā.
Uzsākts darbs pie Pārvaldes iekšējā
normatīvā akta izstrādes par kārtību, kādā
veicams nekustamo īpašumu lietderības
izvērtējums, kā arī par Pārvaldes turējumā
esošo nekustamo īpašumu saglabāšanu.

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

Izvērtēts nekustamā īpašuma Gleznotāja
Miervalža gatvē 5, Jūrmalā,
atsavināšanas ierosinājums un tā
lietderība Pārvaldes funkciju
nodrošināšanai. Sagatvots MK rīkojuma
projekts par nekusamā īpašuma nodošanu
atsavināšanai.
Izstrādāts un pieņemts Pārvaldes
Nekustamo īpašumu izvērtēšanas
komisijas nolikums.

Nodrošinātas dzīvnieku labturības prasības
18 sugu dzīvniekiem.

Nodrošinātas dzīvnieku labturības
prasības 18 sugu dzīvniekiem.

Veikti uzlabojumi 5 sugu pūču 6
iežogojumos.

Veikti uzlabojumi 3 dzīvnieku
iežogojumos: lapsu, ūdru un meža cūku.

Veikti uzlabojumi 3 dzīvnieku iežogojumos.

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Izstrādāta savvaļas dzīvnieku
rehabilitācijas centra koncepcija.

15. Īstenot projektus dabas aizsardzības jomā
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Nr.
p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

Izsludināti iepirkumi un noteikti būvnieki,
kas ieguvuši līguma slēgšanas tiesības
atjaunošanas darbu veikšanai projekta
teritorijās. Iepirkums par skatu platformu un
ganību žoga būvniecību pārtraukts sakarā ar
nepietiekošo finansējumu.
Plānotās darbu izmaksas būtiski pārsniedz
projekta budžeta izmaksas. Šis ir būtiska
faktors, kas kavē sekmīgu projekta aktivitāšu
īstenošanu.

Īstenot Eiropas
31.12.
Savienības LIFE+
programmas “Daba
un bioloģiskā
daudzveidība”
projektu „Ķemeru
nacionālā parka
hidroloģiskā
režīma
atjaunošana”
(HYDROPLAN)
Īstenot Eiropas
31.12.
Savienības LIFE+
programmas “Daba
un bioloģiskā
daudzveidība”
projektu „Natura
2000 teritoriju
nacionālās
aizsardzības un
apsaimniekošanas
programma”
(NATPROGRAMME)

A.Širovs

Turpinās darbs pie hidroloģiskā režīma
atjaunošanas darbu tehnisko projektu
izstrādes Skudrupītes un Zaļā purva
teritorijām.
Saskaņots ganību žoga tehniskais
projekts un tiek skaņoti 2 skatu
platformu tehniskie projekti Tukuma
novada būvvaldē.

Pabeigti un Tukuma novada būvvaldē un
Engures novada būvvaldē saskaņoti
tehniskie projekti: ganību žogam, 2 skatu
platformām un hidroloģiskā režīma
atjaunošanas darbiem.
Sagatavoti informācijas materiāli (teksti
un foto) projektā plānotajam touch-screen
instrumentam.

C.Apenītis

Iztulkotas un rediģētas angļu valodā
meža, purvu un atsegumu biotopu
saglabāšanas vadlīnijas. Sagatavoti
zālāju, purvu un meža biotopu
saglabāšanas vadlīniju maketi latviešu
valodā. Noorganizēti 2 semināri par
piekrastes biotopu apsaimniekošanas
aktualitātēm: topošajiem sugu un biotopu
aizsardzības jomā sertificētajiem
ekspertiem DL “Užava” un par Rīgas
jūras līča piekrastes izmantošanas un
saglabāšanas jautājumiem Engures
novadā.

88.

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

31.12.

A.Širovs

89.

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

31.12.

A.Širovs

Veikta purvu, zālāju un meža biotopu
grupu saglabāšanas vadlīniju maketu
izstrāde.
Iztulkotas angļu valodā atsegumu,
mežu, piekrastes, zālāju, saldūdeņu un
purvu biotopu saglabāšanas vadlīnijas.
Veikti apjomīgi redakcionāli labojumi
“Vadlīnijas aizsarājamo biotopu
saglabāšanai Latvijā” tulkojumos.
Izstrādāts grāmatu vāka noformējums
mežu, zālāju, purvu un piekrastes
biotopu grupas vadlīnijām.
Nacionālās Natura 2000 teritoriju
apsaimniekošanas programmas ietvaros
sagatavoti 200 teritoriju apraksti.
Pieņemta darbā projekta sabiedrisko
attiecību speciāliste.
Īstenota DL “Laugas purvs” dabas
aizsardzības plāna izstrāde un sabiedriskā
apspriešana, saskaņošana Limbažu un
Krimuldas novadu pašvaldībās.
Nodrošināta dalība LU zinātniskajā
konferencē un Vides konsultatīvajā
padomē.
Pabeigta inventarizācijas datu kamerālā
apstrāde. Tiek izstrādāta metodika
degradētu kūdrāju novērtēšanai un
izmēģinājuma teritoriju rekultivācijas
meti.
Nodrošināta projekta partneru darba
koordinēšana un uzraudzība. Pabeigta
ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā
novērtēšana (sagatavots ziņojums) un
turpināta pilotteritoriju attīstības
scenāriju izstrāde un to ekonomiskā
novērtēšana. Uzsākta rekomendāciju
izstrāde (notikusi ekspertu darba grupas

86.

87.

Noorganizēti 3 reģionālie projekta
noslēguma semināri, demonstrējot ES
nozīmes biotopu apsaimniekošanas metodes:
2.-3.08. ZBR, Salacgrīvā; 16.-17.08. Rāznas
NP, Lipuškos un 24.-25.08. Slutišķos, AAA
“Augšdaugava”. Izdoti "Biotopu
saglabāšanas vadlīnijas Latvijai" 3 sējumi:
Purvi - latviešu un angļu valodā, Zālāji latviešu valodā. Vadlīniju par purvu biotopu
saglabāšanu izdevumi izplatīti nozīmīgos
starptautiskos pasākumos: EUROPARC
federācijas konferencē Portugālē 06.-09.09.,
Baltijas Kūdras ražotāju forumā Rīgā 09.10.09., Eirosait gadskārtējā seminārā Somijā
25.-27.09.
Apstiprināts DL “Laugas purvs” dabas
Turpinās datu ievākšana inventarizācijas
aizsardzības plāns.
ietvaros. Tehniskā projekta (DL “Laugas
Notikusi projekta uzraudzības grupas
purvs”) un rekultivācijas meta (Ķemeru NP)
sanāksme.
izstrāde. Sagatavots un iesniegts projekta
Dalība seminārā Briselē un pieredzes
vidusposma ziņojums. Atjaunots un izdots
apmaiņas braucienā uz Somiju.
projekta buklets. Dalība Baltijas Kūdras
Turpināts darbs pie projekta izmēģinājuma ražotāju forumā un Baltijas valstu LIFE
teritoriju rekultivācijas metiem. Gatavots projektu pieredzes apmaiņas pasākumā.
projekta vidusposma ziņojums.

Nodrošināta projekta partneru darba
koordinēšana un uzraudzība. Sagatavots
un iesniegts EK progresa ziņojums.
Notikusi LIFE programmas uzrauga
projektā vizīte un projekta starpaudits.
Izgatavots informatīvais stends,
izvietošanai Jaunķemeru pilotteritorijā.
Pabeigta pilotteritoriju attīstības scenāriju
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Projekta partneru darba koordinēšana un
uzraudzība. Pilotteritoriju attīstības scenāriju
un to ekonomiskās novērtēšanas ziņojuma
gatavošana (atbildīgais partneris - biedrība
"Baltijas krasti"). Uzsākta projekta darbības
termiņa pagarinājuma procedūra. Izgatavots
informātīvais stends Jaunķemeru
pilotteritorijai. Turpināta rekomendāciju

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

Noslēgti hidroloģiskā režīma atjaunošanas
darbu iepirkumi un noslēgti būvniecības
līgumi. Sakārtota visa ar būvniecības
uzsākšanu saistītā dokumentācija
pašvaldību būvvaldēs un uzsākti būvdarbi
- hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbi
projekta teritorijās.
EK pieprasīts projekta īstenošanas termiņa
pagarinājums.
Iesniegta EK projekta progresa atskaite.
Izdotas vadlīnijas biotopu saglabāšanai 6 sējumi latviešu valodā (tirāža 25007000 eks.) un 6 sējumi angļu valodā
(tirāža 500-600 eks.).
Izstrādāta un izdota Latvijas Natura 2000
teritoriju nacionālā aizsardzības un
apsaimniekošanas programma.
Noorganizēts projekta noslēguma
seminārs 08.12. (250 dalībnieki).

Notikusi EK uzraudzības vizīte 09.-10.10.
Saņemti komentāri par vidusposma
ziņojumu. EK ieskaitījusi vidusposma
maksājumu. Panākta vienošanās ar zemes
īpašnieku par tehniskajiem risinājumiem
darbiem DL “Laugas purvā”, noslēgts
sadarbības līgums. Sagatavots līguma
projekts ar LVM. Babītes novada būvvaldē
saskaņots rekultivācijas mets teritorijai
Ķemeros.

Sagatavoti un EK iesniegti projekta
pieteikuma grozījumi - pieprasīts projekta
pagarinājums.
Atjaunota visu apmeklētāju skaitītāju
darbība. Izdota projekta e-avīze.
Veikta projekta partneru darba uzraudzība.
Noorganizēts 5.seminārs un ekosistēmu
pakalpojumu diskusiju forums.

Nr.
p.k.

90.

91.
91.1.

91.2.

Darba
nosaukums

pakalpojumu
novērtējuma
pieejas
pielietojums dabas
daudzveidības
aizsardzībā un
pārvaldībā” (LIFE
Ecosystem
Services)
Īstenot Eiropas
Savienības
Kohēzijas fonda
projektu
“Priekšnosacījumu
izveide labākai
bioloģiskās
daudzveidības
saglabāšanai un
ekosistēmu
aizsardzībai
Latvijā”

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

sanāksme). Noorganizēts 1. diskusiju
forums “Sadarbība un pieredzes apmaiņa
ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā
Latvijā” un dalība LU 75. konferencē.

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

izstrāde un to ekonomiskā novērtēšana
(atbildīgais partneris - biedrība “Baltijas
krasti”). Noorganizēti projekta publiskie
pasākumi, pieredzes apmaiņa un
sagatavoti publicitātes materiāli, veikts
monitorings, atbilstoši darba plānam.
Turpināta rekomendāciju izstrāde
(atbildīgais partneris - biedrība “Baltijas
krasti”).
Pieņemti darbā projekta asistents,
Noslēgts pakalpojuma līgums par ES
grāmatvedis-finansists, datu drošības
nozīmes aizsargājamo biotopu
kontrolieris.
inventarizācijas veikšanu Latvijā.
Izstrādāta projekta komunikācijas
Sagatavoti dati vēstules izsūtīšanai zemes
stratēģija.
īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem) (93
Izsludināti iepirkumi “ES nozīmes
tūkst. zemes vienības un 32,5 tūkst. zemes
aizsargājami biotopu inventarizācija
īpašnieku) par ES nozīmes aizsargājamo
Latvijā”, “Trīs īpaši aizsargājamo dabas biotopu apsekošanu 2017.gadā. Sagatavoti
teritoriju dabas aizsardzības plānu
un nodoti informatīvi materiāli
izstrāde” un INSPIRE iepirkums.
pašvaldībām. Noslēgts līgums par GNSS
Notikušas tikšanās ar 10 novadu
aparātu nomu. Projektā darbu uzsākuši 5
pašvaldībām un informēšana par projektu eksperti kontrolieri. Noorganizēta
“Dabas skaitīšana”.
1.projekta uzraudzības grupas sanāksme.
Veikta obligāti apsekojamo zālāju
Atkārtoti izsludināts iepirkums par “Īpaši
digitizēšana (>1000 poligoni) iekļaušanai aizsargājamo dabas teritoriju dabas
kartējumā.
aizsardzības plānu izstrādi un ES nozīmes
sauszemes biotopu inventarizāciju”
(Ķemeru NP, Gaujas NP, DL “Lubāna
mitrājs”).
Veikta LVAF projektu īstenošanas
Veikta LVAF projektu īstenošanas
uzraudzība.
uzraudzība.

izstrāde (atbildīgais partneris - biedrība
"Baltijas krasti").

Sagatavots ekspertu atzinums par veicamo
darbu plānu konkrēto dzīvotņu
apsaimniekošanai, pasākumu veidu, darba
apjomiem un platībām. Uzkartētas
dzīvotnes un sagatavota to ģeodatubāze.
Veikta praktiska dzīvotņu
apsaimniekošana apmēram 0,4 ha platībā.
Saskaņā ar vienošanos ar LVAF
Īstenotas
3
zinātniski
prakstiskās
administrāciju, izstrādāti un izgatavoti
konferences:
papildu informatīvie materiāli - USB atmiņu - Ķemeru NP pirmie 20;
kartes ar īsfilmām par NP. Izstrādāti
- Rāznas NP pirmie 10;
programmu projekti Ķemeru NP, ZBR un
- ZBR. Toreiz un tagad.
Rāznas NP konferencēm – noteiktas katras
Īstenots ZBR NVO forums “Sadarbības
konferences norises vietas, piesaistīti
modeļa veidošana dabas saglabāšanas
potenciālie lektori, sagatavoti aicināmo
talku attīstībai”.
viesu saraksti. Rit sarunas par iespējamajiem Sagatavoti un nodrukāti informatīvie
moderatoriem. Izsūtīti ielūgumi
materiāli - Ķemeru NP ziņu izdevums

Darbu uzsākuši visi 9 eksperti-kontrolieri.
Izstrādāta metodika ekspertu-kontrolieru
darbu veikšanai. Uzsākta iesniegto
nodevumu dokumentālā kontrole un kontrole
dabā. Sagatavoti un izsludināti iepirkumi par
9 dabas aizsardzības plānu izstrādi, saņemti
piedāvājumi par 4 dabas aizsardzības plānu
izstrādi. Saņemts INPIRE nodevums.
Noorganizēti 15 informatīvi semināri zemju
īpašniekiem un pašvaldību darbiniekiem.

Noslēgti līgumi par 8 dabas aizsardzības
plānu izstrādi un datu drošības audita
veikšanu.
Izsludināts iepirkums par Dzeņu sugas
aizsardzības plāna izstrādi un iegūto datu
digitalizāciju.
Noorganizēta 2.projekta uzsaudzības
grupas sanāksme.
Veikta iesniegto datu pārbaude, anketu
pārbaude par 1.veģetācijas sezonas
biotopu apsekošanu (saņemtas ap 23 tūkst.
anketu). Noorganizēta preses konference
medijiem par 1.sezonas biotopu
apzināšanas darbiem. Noorganizēti 20
informatīvi semināri par projektu
pašvaldībām, zemju īpašniekiem.

Veikta LVAF projektu īstenošanas
uzraudzība.

Veikta LVAF projektu īstenošanas
uzraudzība.

31.12.

G.Strode

Īstenot LVAF
projektus, tajā
skaitā
Īpaši aizsargājamo
sugu dzīvotņu
apsaimniekošana
Grebļakalnā

31.12.

C.Apenītis

31.12.

A.Zeize

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Veikta cenu aptauja eksperta pakalpojuma Sagatavota ekspertu starpatskaite par veicamo
iepirkumam.
darbu plānu konkrēto dzīvotņu
apsaimniekošanai, pasākumu veidu, darba
apjomiem un platībām. Tiek plānota dzīvotņu
apsaimniekošana.

Daba un cilvēks.
Toreiz un tagad.

31.12

E.Ezeriņa

Veiktas 3 cenu aptaujas (vizuālās
identitātes izstrādei, reprezentatīvo
materiālu izstrādei un informatīvo
materiālu drukai), kuru ietvaros noteikti
projektā plānoto darbu izpildītāji.
Uzsākts līgumu slēgšanas process.
Uzsākti konferenču plānošanas darbi tēmu noteikšana, diskusijas ar
potenciālajiem lektoriem u.c.

Izstrādāta vienota vizuālā identitāte
projekta aktivitātēm, informatīvajiem un
reprezentatīvajiem produktiem.
Izsgatavoti visi plānotie reprezentatīvie
produkti (5 dažādi veidi). Atjaunināti
karšu faili, kā arī iegādāti jauni trūkstošie
karšu faili. Izgatavotas un tipogrāfiski
pavairotas tūrisma kartes Rāznas NP un
ZBR. Izgatavotas un pasākuma laikā
dabā izvietotas informatīvās plāksnes
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Nr.
p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

Ķemeru NP “Ceļotāju dienās”.

aicināmajām personām uz Ķemeru NP
konferenci un informācija masu medijiem.
Noslēgts pakalpojuma līgums par projektā
izvirzīto uzdevumu izpildi. Uzsākta datu
digitalizācija un datu slāņu izveidošana.

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

“Tīreļa balss” un brošūra par ĪADT Latvijā
“Dabas
atspulgi
cilvēka
acīm.
Aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā”.
Veikta informācijas digitizēšana darbam
ĢIS vidē, izveidoti atsevišķi datu slāņi, kā
arī dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”
ir izveidota jauna sadaļa “Kompensāciju
administrēšana”.

Kompensāciju par 31.12.
mežsaimnieciskās
darbības
ierobežojumiem
izmaksu procesa
uzlabošana
Dabisko meža
31.12.
biotopu struktūras
elementu veidošana
Rāznas nacionālā
parka stādītajās
egļu monokultūrās

G.Strode

Sagatavota tehniskā specifikācija
iepirkumam.

Izsludināts atklāts konkurss pakalpojuma
sniedzēja moskaidrošanai.

A.Zeize

Sagatavots eksperta iepirkuma
pamatojums un tehniskā specifikācija
veicamo darbu plāna un tehniskā
risinājuma izstrādei.

Veikta cenu aptauja eksperta pakalpojuma Noslēgts iepirkuma līgums ar ekspertu.
Sagatavots eksperta atzinums. Notiek darbu
sniedzēja noskaidrošanai.
plānošana. Veikta iepirkuma dokumentācijas
sagatavošana praktisko darbu veikšanai.
Sagatavota preses relīze par Rāznas NP mežu
dabiskošanu.

91.5.

Slīteres Valsts
31.12.
rezervāta
vēsturisko pētījumu
digitalizēšana

R.Čakstiņš

Noslēgts pakalpjuma līgums par Slīteres
valsts rezervāta zinātnisko atskaišu
kataloga sastādīšanu. Pabeigta cenu
aptauja par Slīteres valsts rezervāta
zinātnisko atskaišu digitalizāciju.

Veikta zinātniskā darba atskaišu u.c. datu Pabeigta darba izpilde. Uzsākta projekta
ievadīšana Slīteres valsts rezervāta
atskaites sagatavošana.
katalogā un visu katalogā iekļauto sējumu
digitalizēšana.

91.6.

Īpaši aizsargājamo 30.09.
pļavu biotopu
atjaunošana Dabas
aizsardzības
pārvaldes
apsaimniekošanā
esošajā Slīteres
Nacionālajā parkā
Līgatnes dabas taku 30.09.
teritorijas
topogrāfiskā plāna
izstrādāšana

R.Čakstiņš

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Veikta cenu aptauja. Gatavoti dokumenti
iepirkuma izsludināšanai un pakalpojuma
līguma slēgšanai.

R.Auziņš

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Noslēgts līgums par Līgatnes dabas taku
Izstrādāts Līgatnes dabas taku topogrāfiskais
teritorijas topogrāfiskā plāna izstrādāšanu. plāns 102 ha platībai.
Veikta teritorijas lāzerskanēšana un
topogrāfiskā uzmērīšana, iegūstot digitālus
mērījumu datus.

ĢDP “Dzērves
15.12.
Bērziņu avoti” un
“Bārbeles
sērūdeņraža avots”
apsaimniekošanas
plānu izstrāde
ĪADT –
15.12.
dendroloģisko
stādījumu
aizsardzības statusa
nodrošināšana

G.Strode

-

Sagatavota iepirkuma tehniskā
specifikācija un izsludināts atklāts
konkurss darbu veicēju noskaidrošanai.

Noslēgti līgumi par projekta uzdevumu
izpildi. Uzsākti lauka izpētes darbi projekta
teritorijās.

Veikti visi nepieciešamie lauka darbi datu
apstrādei, apsaimniekošanas plānu
izstrādei un topogrāfiskā plāna
izgatavošanai. Visi darbi pabeidzami
2018.gada februārī.

G.Strode

-

Sagatavota iepirkuma tehniskā
specifikācija un izsludināts atklāts
konkurss darbu veicēju noskaidrošanai.

Noslēgti līgumi par projekta uzdevumu
izpildi. Uzsākti lauka izpētes darbi projekta
teritorijās.
Noorganizēts seminārs “Bioloģiski vērtīgu
koku saglabāšana un apsaimniekošana” ar

Veikta visu līgumā noteikto dendroloģisko
stādījumu inventarizācija dabā. Saņemta
vadlīniju un rekonstrukcijas projektu
1.redakcija. Visi darbi pabeidzami
2018.gada februārī.

91.3.

91.4.

91.7.

91.8.

91.9.
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Izludināts iepirkums.

Veikts iepirkums praktisko darbu
īstenošanai. Veikti apsaimniekošanas
pasākumi mežaudzēs. Informācija par
veiktajiem apsaimniekošanas pasākumiem
ievadīta dabas datu pārvaldības sistēmā
"Ozols". Publicēts informējošs raksts par
projekta aktivitātēm Pārvaldes interneta
vietnē.
Izveidots
Slīteres
valsts
rezervāta
vēsturisko pētījumu katalogs. Papildināta
datu rinda ar īpaši aizsargājamām sugām,
kas fiksētas vēturiskajos pētījumos.
Sagatavots pārskats, kurā dota materiāla
analīze un ieteikumi tā pielietošanai.
Veikta īpaši aizsargājamo pļavu biotopu
atjaunošana 5 ha platībā Slīteres NP
teritorijā.

-

Nr.
p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

praktisku demonstrējumu dabā, kurā
piedalījās 70 dalībnieki – pašvaldību
pārstāvji, arboristi, Pārvaldes darbinieki un
citi interesenti.
Noslēgts līgums par projekta uzdevumu
izpildi. Uzsākti lauka izpētes darbi projekta
teritorijā.

15.12.
91.10. Dabas lieguma
“Randu pļavas”
teritorijas
hidroloģiskā izpēte
31.12.
91.11. "Atbalsta un
izpratnes
veicināšana par
Dabas skaitīšanu"

G.Strode

-

Sagatavota iepirkuma tehniskā
specifikācija un izsludināts atklāts
konkurss darbu veicēju noskaidrošanai.

E.Ezeriņa

-

-

Pieņemti darbā kientu apkalpošanas
speciālists un komunikācijas speciālists.
Precizēts darba uzdevumu apraksts.

91.12. Ķemeru nacionālā
parka mitrāju
biotopu
atjaunošanas darbi

31.12.

A.Širovs

-

-

Pārskata periodā darbība nav veikta.

91.13. Sadzīves atkritumu 31.12.
izgāztuves (SAI)
“Kūdra”
rekultivācijas
projekta
priekšizpētes
veikšana un
tehniski
ekonomiskā
izvērtējuma
sagatavošana
Ķemeru nacionālā
parka teritorijā.
Īstenot Zivju fonda 31.12.
92.
projektus
31.10.
92.1. Nārsta vietas
paplašināšana

A.Širovs

-

-

Sagatavota projekta īstenošanas tehniskā
specifikācija. Veikta tirgus izpēte un
sagatavots nolikums iepirkumam.

C.Apenītis

Pārskata periodā darbība nav veikta.

R.Čakstiņš

-

Veikta Zivju fonda projektu īstenošanas
uzraudzība.
Veikts iepirkums un noskaidrots

Veikta Zivju fonda projektu īstenošanas
uzraudzība.
Veikta nārsta vietu paplašināšana.
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Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

No izpildītāja saņemts gala nodevums –
pārskats par apsaimniekošanas darbiem un
iespējām DL “Randu pļavas” teritorijā.
Īstenotas plašas un regulāras
komunikācijas aktivitātes – sniegtas
atbildes uz mediju jautājumiem, izsūtītas 2
relīzes, noorganizēts mediju pasākums.
Sagatavotas un izplatītas 2 infografikas,
izstrādāta sociālo mediju stratēģija un
īstenotas komunikācijas aktivitātes
sociālajos medijos. Noorganizēts krīzes
komunikācijas praktiskais treniņš.
Noorganizētas 4 informatīvas tikšanās
pašvaldībās ar vietējiem iedzīvotājiem.
Izstrādāta zvanu centra stratēģija.
Nodrošināta ienākošo zvanu un e-pastu
apstrāde, atbilžu sniegšana, saņemtās
informācijas apkopošana un nodošana
atbildīgajiem darbiniekiem.
Noslēgti hidroloģiskā režīma atjaunošanas
darbu iepirkumi un noslēgti būvniecības
līgumi. Sakārtota visa ar būvniecības
uzsākšanu saistītā dokumentācija
pašvaldības būvvaldē un īstenoti
hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbi
projekta teritorijā.
Veikta SAI "Kūdra" teritorijas
topogrāfiskā uzmērīšana, veikti lauku
izpētes darbi un iesniegts gala pārskats
atbilstoši līguma nosacījumiem.

Veikta Zivju fonda projektu īstenošanas
uzraudzība.
-

Nr.
p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

pakalpojuma sniedzējs.

92.2.

Meliorācijas
sistēmu
atjaunošanas
ietekme uz zivju
bioloģisko
daudzveidību

31.10.

G.Strode

-

Sagatavots un noslēgts līgums ar
pakalpojuma sniedzēju.

Norit darbs pie projekta uzdevuma izpildes.

92.3.

Efektīva un
mūsdienīga īpaši
aizsargājamo zivju
sugu aizsardzība
ĪADT
Laivu un
novērošanas
kameru iegāde

31.10.

A.Zeize

-

Sagatavots un noslēgts līgums ar
pakalpojuma sniedzēju.

Projekts realizēts. Sagatavota relīze par
projekta aktivitātēm.

30.09.

R.Čakstiņš

-

Veikts iepirkums un noskaidrots
pakalpojuma sniedzējs.

Veikta laivu un novērošanas kameru iegāde.

J.Jātnieks

Nodrošināta aktuālās informācijas
apmaiņa.

G.Gabrāne,
G.Strode

Aktualizēta HELCOM MPAs datubāze:
http://mpas.helcom.fi/apex/f?p=103:5

92.4.

93.

94.

Īstenot Valsts
31.12.
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
Piedalīties Baltijas 31.12.
jūras vides
aizsardzības
komisijas
(HELCOM)
starpsesiju darba
grupas darbā

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

16. Īstenot starptautisko sadarbību
Nodrošināta aktuālās informācijas
apmaiņa.

Nodrošināta aktuālās informācijas apmaiņa.

No izpildītāja saņemts pārskats/rezultāti
par veiktajiem pētījumiem saskaņā ar
noslēgto līgumu. Projekta rezultāti
publicēti Pārvaldes interneta vietnē
sadaļā - Pētījumu materiāli/Sugas un
biotopi
(https://www.daba.gov.lv/upload/File/Pu
blikacijas/ZINP_Udensnotekas_zivis_atsk_2017.pdf).
-

-

Valsts koordinācijas centra (Nacional
Focal Point) pienākumus turpmāk veiks
VARAM.

Aktualizēta un nosūtīta informācija
Piedalīšanās Online seminārā “6th Meeting of Dalība ad hoc HELCOM roņu ekspertu
HELCOM sekretariātam par aizsargājamo the Task Group on HELCOM Marine
grupas 11.sanāksmē.
jūras teritoriju dabas aizsardzības plāniem. Protected Areas”. Sagatavota informācija par
2016.gadā LR piekrastē atrastajiem
beigtajiem jūras zīdītājiem.
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Nr.
p.k.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Konvencijas par
Baltijas jūras
reģiona jūras vides
aizsardzību
(Helsinku
konvencija)
ieviešanai
Piedalīties
31.12.
UNESCO
programmas
„Cilvēks un
biosfēra” (Man and
the Biosphere
Programme
(MAB)) un tās
reģionālā tīkla
EuroMAB darbā

Atbildīgie par
izpildi

R.Auziņš

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Uzsākta Ziemeļu biosfēras rezervāta
jubilejas gada projektu pasākumu
ieviešana. Uzturēta komunikācija ar
UNESCO Latvijas un starptautisko
biroju. Tiek gatavota Konsultatīvās
padomes sanāksme.

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

R.Čakstiņš

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Noorganizētas 1.ZBR Ceļotāju dienas, kuru
ietvaros veicināta sadarbība starp Pārvaldi,
vietējām pašvaldībām un uzņēmējiem.
Uzņemta delegācija no Hiiumaa salas ar
pārstāvjiem no Rietumigaunijas arhipelāga
BR un Hiiumaa salas vietējās rīcības grupas
(LEADER), nodrošināta pieredzes apmaiņa ar
vietējām rīcības grupām ZBR.
Uzsākts darbs pie Nevalstisko organizāciju
foruma un ZBR 20 gadu jubilejas
konferences plānošanas.
Dalība Eiropas vides informācijas un
Pārskata periodā sanāksmes klātienē nav
novērojumu tīkla (EIONET) seminārā par bijušas, saņemti un izvērtēti dažādi darba
bioloģiskās daudzveidības datiem, to
grupas dokumenti.
ziņošanu un jauno CDDA ziņošanas
formātu, izmantojot Telpiskās informācijas
infrastruktūru Eiropas Kopienā
(INSPIRE).
Pārskata periodā darbība nav veikta.
Pārskata periodā darbība nav veikta.

R.Auziņš

Dalība EUROPARC federācijas Ziemeļu
un Baltijas valstu nodaļas biedru
sanāksmē un seminārā. Informācijas
apmaiņa ar EUROPARC valdi.

Informācijas apmaiņa ar EUROPARC
Federācijas direktori un valdi, gatavošanās
valdes un prezidenta vēlēšanām un dalībai
konferencē.

A.Širovs

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Pārskata periodā darbība nav veikta.

G.Gabrāne,
A.Zeize

Izstrādāti priekšlikumi Latvijas–
Pārskata periodā darbība nav veikta.
Baltkrievijas komisijas par pārrobežu
aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības

Piedalīties Eiropas 31.12.
Vides aģentūras
(EEA) un Eiropas
vides informācijas
un novērojumu
tīkla (EIONET)
darbā
Piedalīties Eiropas 31.12.
Savienības
dalībvalstu
iniciatīvas „Eiropas
Zaļā Josta” darbā
Pārstāvēt Pārvaldi 31.12.
EUROPARC
federācijā un
EUROPARC
federācijas Ziemeļu
un Baltijas valstu
nodaļā

struktūrvienību Nodrošināta Pārvaldes dalība darba
vadītāji
grupā Briselē par EK ziņojuma
klasifikatoru ietekmēm un draudiem, kā
arī ziņojuma formātu.

Pārstāvēt Pārvaldi
31.12.
Eiropas
aizsargājamo dabas
teritoriju
Ilgtspējīga tūrisma
hartas partneru
sadarbības tīklā
Piedalīties
31.12.
Latvijas–
Baltkrievijas

Noorganizēta Konsultatīvās padomes
sanāksme.
Turpinās darbs pie ZBR jubilejas gada
projektu pasākumu ieviešanas.
Īstenota pieredzes apmaiņas vizīte uz
Rietumu Igaunijas Arhipelāga biosfēras
rezervātu.
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EUROPARC valdē ievēlēts Pārvaldes
atbalstītais kandidāts no Igaunijas Vides
pārvaldes. Dalība EUROPARC Federācijas
ģenerālajā asamblejā un konferencē,
reprezentējot NATPROGRAMME projekta
rezultātus – biotopu saglabāšanas vadlīnijas
Latvijai, kā arī tika prezentēts Alfred Toepfer
medaļas ieguvējs Dr. Rauno Vaisanen.
Pārskata periodā darbība nav veikta.

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

Noslēdzies ZBR jubilejas gads,
noorganizēts NVO forums, Ceļotāju
dienas un starptautiska jubilejas
konference.
Noslēdzies Norden pieredzes apmaiņas
projekts starp Latvijas un Igaunijas
biosfēras rezervātiem, uzsāktas sarunas
par turpmāku sadarbību biosfēras
rezervātu zīmološanā un vietējās
atpazīstamības stiprināšanā.
Pārskata periodā darbība nav veikta.

Pārskata periodā darbība nav veikta,
aktivitātes nav notikušas.

Uzsākta saziņa ar EUROPARC
federācijas Ziemeļu un Baltijas valstu
nodaļas nākošo prezidējošo valsti Somiju.

Nodrošināta dalība 10.Hartas partneru
sanāksmē Itālijā 25.-28.10.

Pārskata periodā darbība nav veikta.

Nr.
p.k.

101.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

komisijas par
pārrobežu
aizsargājamo dabas
teritoriju
aizsardzības un
ilgtspējīgas
izmantošanas
jautājumu
koordinēšanu darbā
Īstenot Pārvaldes
31.12.
sadarbības līgumu
ar Parks & Wildlife
Finland (Somija)

Atbildīgie par
izpildi

R.Auziņš

Īstenot Pārvaldes
sadarbības līgumu
ar Environmental
Board (Igaunija)

31.12.

R.Auziņš

103.

Piedalīties IMPEL 31.12.
(European Union
Network for the
Implementation
and Enforcement of
Environmental
Law) dabas
ekspertu darba
grupās

A.Širovs

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

I.Timze

31.12.

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

un ilgtspējīgas izmantošanas jautājumu
koordinēšanu darba plānam 2017.–2018.
gadam.
Sastādīts pārrobežu ĪADT “Augšdaugava
– Braslavskije ozjora” pārvaldības
pasākumu ieviešanas plāns.

102.

104.

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Precizēts 2017. gada sadarbības plāns.
Tikšanās ar Parks & Wildlife Finland
pārstāvjiem EUROPARC federācijas
Ziemeļu un Baltijas valstu nodaļas biedru
sanāksmē. Tiek gatavota Pārvaldes
darbinieku dalība seminārā Somijā.
Tiek gatavota pieredzes apmaiņas vizīte
Igaunijā.

Īstenota sadarbība ar Parks & Wildlife
Finland darbiniekiem.
Dalība seminārā Somijā par kontrolēto
dedzināšanu.
Gatavota ikgadējā vadības tikšanās
sadarbības līguma ietvaros.
Īstenota pieredzes apmaiņas vizīte uz
Rietumu Igaunijas Arhipelāga biosfēras
rezervātu.

Nodrošināta dalība ekspertu darba grupā Dalība ekspertu darba grupā Iasi,
Slovēnijā, Ļubļanā par tēmu “Medību
Rumānijā par tēmu “Rekomendāciju
tūrisms”.
izstrāde Natura 2000 teritoriju inpicēšanas
plānam”.

Notikusi ikgadējā abu pušu vadības tikšanās Uzsākts darbs pie 2018.gada sadarbības
sadarbības līguma ietvaros, kas bija apvienota plāna.
ar Somijas 4.Dabas dienas 2017.gadā
apmeklējumu.
Uzņemta delegācija no Hiiumaa salas ar
pārstāvjiem no Rietumigaunijas arhipelāga
biosfēras rezervāta un Hiiumaa salas vietējās
rīcības grupas (LEADER). Tiek izskatīta
iespēja sagatavot pieteikumu LEADER
programmas starpvalstu projektu konkursam
par vietējā produkta zīmološanu BR Latvijā
un Igaunijā.
Pārskata periodā darbība nav veikta.

17. Veikt citus pasākumus dabas aizsardzības politikas īstenošanai un iestādes darbības uzlabošanai
Sniegti 27 viedokļi un priekšlikumi
Sniegti 32 viedokļi un priekšlikumi
Sniegti 29 viedokļi un priekšlikumi
normatīvajiem aktiem un to projektiem, normatīvajiem aktiem un to projektiem,
normatīvajiem aktiem un to projektiem, tajā
tajā skaitā 5 ĪADT individuālajiem
tajā skaitā 9 ĪADT individuālajiem
skaitā 3 ĪADT individuālajiem aizsardzības
aizsardzības un izmantošanas
aizsardzības un izmantošanas
un izmantošanas noteikumiem - DL “Ovīši”,
noteikumiem un to grozījumiem - DL
noteikumiem un to grozījumiem - DL
DL "Vecdaugava", DL “Ziemupe” un
“Zvārde”, DL “Ances purvi un meži”,
“Zvārde”, DL “Ances purvi un meži”, DL Pārgaujas novada pašvaldības priekšlikumiem
DL “Ovīši”, DL “Liepājas ezers”, DP
“Ovīši”, DL “Liepājas ezers”, DL "Ukru grozījumiem Gaujas NP individuālajos
“Pape”, kā arī grozījumiem MK
gārša", DL "Jaunanna", DL Vidzemes
aizsardzības un izmantošanas noteikumos, kā
16.03.2010. noteikumos Nr.267 "Sugu un akmeņianā jūrmala", DL "Vecdaugava",
arī MK noteikumu projektiem “Noteikumi
biotopu aizsardzības jomas ekspertu
AAA "Ziemeļgauja", kā arī grozījumiem par publisko ūdeņu nomu” un valdītāja
sertificēšanas un uzraudzības kārtība",
Zemes pārvaldības likumā par VARAM
tiesībām iznomāt arī zvejas tiesības; MK
grozījumiem MK 30.09.2010.
valdījumā esošajiem publiskajiem
noteikumu projektiem “Publiskas personas
noteikumos Nr.925 "Sugu un biotopu
ūdeņiem; grozījumiem Zvejniecības
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”,
aizsardzības jomas ekspertu atzinuma
likumā saistībā ar nozaru administratīvo
“Noteikumi par zaudējumiem, kas rodas,
saturs un tajā ietevrtās minimālās
pārkāpumu kodifikāciju; grozījumiem MK nodrošinot piekļuvi iekšzemes publiskajiem
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Noslēdzies Norden pieredzes apmaiņas
projekts starp Latvijas un Igaunijas
biosfēras rezervātiem, uzsāktas sarunas par
turpmāku sadarbību biosfēras rezervātu
zīmološanā un vietējās atpazīstamības
stiprināšanā.
Dalība 2 ekspertu darba grupās 23.-24.11.
un 25.-27.11., Nīderlande.

Sniegti 27 viedokļi un priekšlikumi
normatīvajiem aktiem un to projektiem,
tajā skaitā 3 ĪADT individuālajiem
aizsardzības un izmantošanas
noteikumiem - DL “Ovīši”, DL
"Vecdaugava", DL “Ziemupe” un DL
ārējo robežu precizēšanai MK
15.06.1999. noteikumiem Nr.212
“Noteikumi par dabas liegumiem”, kā arī
grozījumiem Aizsargjoslu likumā, likumā
“Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un
Meža likumā, grozījumiem Zvejniecības
likumā saistībā ar nozaru administratīvo
pārkāpumu kodifikāciju un kontekstā ar
to arī Administratīvo pārkāpumu procesa

Nr.
p.k.

Darba
nosaukums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

prasības", ZM sagatavotajiem biotopu
noteikšanas kritērijiem grozījumiem MK
05.12.2000. noteikumos Nr.421
"Noteikumi par īpaši aizsargājamo
biotopu veidu sarakstu", grozījumiem
MK 04.08.2015. noteikumos Nr.455 par
valsts un ES atbalstu pasākumā
"Ieguldījumi meža platību paplašināšanā
un meža dzīvotspējas uzlabošanā”,
grozījumiem MK 07.04.2015.
noteikumos Nr.171 par valsts un ES
atbalstu vides, klimata un lauku ainavas
uzlabošanai 2014.–2020. gada
plānošanas periodā, grozījumi MK
10.03.2015. noteikumos Nr.126 "Tiešo
maksākumu piešķiršanas kārtība
lauksaimniekiem", grozījumiem MK
18.12.2012. noteikumos Nr.889
„Noteikumi par atmežošanas
kompensācijas noteikšanas kritērijiem,
aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību”,
Zemes politikas plānam 2017.2020.gadam, saistībā ar nozaru
administratīvo pārkāpumu kodifikāciju,
izvērtējot Pārvaldes kompetences apjomu
- grozījumiem Sugu un biotopu
aizsardzības likumā, likumā “Par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām” un
Zvejniecības likumā.
Pārvalde sagatvojusi un iesniegusi
VARAM aizsargājamo ģeoloģisko un
ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu
robežu precizēšanas priekšlikumu ar
zinātnisko pamatojumu grozījumiem MK
17.04.2001. noteikumos Nr.175, kā arī
aizsargājamo aleju robežu precizēšanas
priekšlikumu un priekšlikumu ar
pamatojumu 6 jaunu aleju noteikšanai un
1 alejas izslēgšanai grozījumiem MK
22.11.2005. noteikumos Nr.888.
Dalība normatīvo aktu projektu izstrādes
6 darba grupas sanāksmēs, tajā skaitā TM
LAPK darba grupas sēde par Meža
likuma kodifikāciju un 4 starpministriju
(starpinstitūciju) saskaņošanas
sanāksmēs.
Dalība Saeimas Juridiskās komisijas sēdē
par LAPK dekodifikāciju un

16.03.2010. noteikumos Nr.267 "Sugu un
biotopu aizsardzības jomas ekspertu
sertificēšanas un uzraudzības kārtība";
grozījumiem MK 30.09.2010. noteikumos
Nr.925 "Sugu un biotopu aizsardzības
jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā
ietevrtās minimālās prasības";
grozījumiem MK 18.12.2012. noteikumos
Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu
izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību,
to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to
buferzonu noteikšanu” saistībā ar mežu,
krūmāju un purvu biotopu noteikšanas
kritērijiem; grozījumiem MK 04.08.2015.
noteikumos Nr.455 par valsts un ES
atbalstu pasākumā "Ieguldījumi meža
platību paplašināšanā un meža
dzīvotspējas uzlabošanā”; noteikumu
projektam “Peldvietas izveidošanas un
uzturēšanas kārtība, un ūdens kvalitātes
pārvaldība” par nosacījumiem peldvietu
uzturēšanai ĪADT; grozījumiem MK
21.12.2010. noteikumos Nr.1165 "Kārtība,
kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu
indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai
neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija)
un atjauno sugu populāciju dabā
(reintrodukcija)" par svešzemju un vietējā
areālā nesastopamu sugu izmantošanu
akvakultūrā; grozījumiem MK 02.05.2012.
noteikumos Nr.308 „Meža atjaunošanas,
meža ieaudzēšanas un plantāciju meža
noteikumi” un MK 18.12.2012.
noteikumos Nr.935 "Noteikumi par koku
ciršanu mežā" saistībā ar kailcirtes
aizlieguma atcelšanu Baltijas jūras un
Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas
saimnieciskās darbības joslā sausās
minerālaugsnēs augošās priežu mežaudzēs,
kurās priedes veido vairāk nekā 80% no
mežaudzes šķērslaukuma.
Pārvalde iesniegusi ierosinājumu VARAM
izdarīt grozījumus MK 06.04.1999.
noteikumos Nr.133 “Kārtība kādā tiek
nodrošināta starptautiskā tirdzniecība ar
apdraudētajiem savvaļas dzīvnieku un
augu sugu īpatņiem” par CITES
zinātniskajām institūcijām.

ūdeņiem un īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām, zaudējumu atlīdzības veidu,
apmēru, aprēķināšanas un samaksas kārtību”,
“Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas
kārtība, un ūdens kvalitātes pārvaldība” par
nosacījumiem peldvietu uzturēšanai ĪADT;
grozījumiem MK 02.05.2006. noteikumos
Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un
to komposta izmantošanu, monitoringu un
kontroli”, MK 23.12.2014. noteikumos
Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos", MK 30.09.2010. noteikumos Nr.925
"Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu
atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās
prasības"; par informatīvā ziņojuma projektu
„Par invazīvām svešzemju sugām un
kompetenču sadalījumu”, uzsverot, ka
Pārvaldei nepieciešams papildu finansējums
un resursi šīs jaunās funkcijas veikšanai.
Vērsta VARAM uzmanība uz riskiem un
ietekmi uz Pārvaldes budžetu saistībā ar MK
protokollēmuma projektu un plānotajiem
grozījumiem likumā “Par nekustamā
īpašuma nodokli” un MK 04.02.2014.
noteikumos Nr.75 “Noteikumi par vides
aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem
nekustamajiem īpašumiem un atsevišķām ar
nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām””.
Dalība normatīvo aktu projektu izstrādes 9
darba grupas sanāksmēs, 3 starpministriju
(starpinstitūciju) saskaņošanas sanāksmēs, kā
arī 3 Saeimas Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas komisijas sēdēs
saistībā ar grozījumiem Zvejniecības likumā
saistībā ar nozaru administratīvo pārkāpumu
kodifikāciju un Sugu un biotopu aizsardzības
likumā saistībā ar biotopu noteikšanas
kritērijiem.
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Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

likumprojekta 305.pantā (izvērtējot ZM,
Vides konsultatīvās padomes un VVD
ierosinājumus), grozījumiem MK
10.04.2012. noteikumos Nr.263
"Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi”,
par biedrības “Latvijas zemūdens sporta
federācija” priekšlikumiem veikt
izmaiņas MK 22.12.2015. noteikumos
Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi”. Izteikti
priekšlikumi grozījumiem MK
18.12.2012. noteikumos Nr.935
"Noteikumi par koku ciršanu mežā",
pateicoties argumentētai sadarbībai un
vienotai nostājai kopā ar VARAM un
vides NVO, to virzība tika apturēta, kas
dod iespēju saglabāt vecas priežu
mežaudzes un bioloģisko daudzveidību
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča
piekrastes ierobežotas saimnieciskās
darbības joslā.
Aktīva iesaiste MK noteikumu projektu
“Noteikumi par publisko ūdeņu nomu”
un grozījumu MK 11.08.2009.
noteikumos Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” izstrādē un valdītāja tiesībām
iznomāt arī zvejas tiesības, ņemot vērā to,
ka Pārvalde ir VARAM valdījumā esošo
ūdeņu (publisko ūdeņu un īpašumā esošo
ūdeņu) pārvaldītājs; papildus sagatavota
informācija par zvejas tiesību
iznomāšanas iespējām un ūdenstilpju
apsaimniekošanas (ekpluatācijas)
noteikumu izstrādi VARAM valdījumā
esošos ūdeņos.
Dalība normatīvo aktu projektu izstrādes
3 darba grupas sanāksmēs un TM LAPK
darba grupas sēdē par likuma “Par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām” un
Sugu un biotopu aizsardzības likuma
kodifikāciju.
Dalība 3 starpministriju (starpinstitūciju)
saskaņošanas sanāksmēs, kā arī Saeimas
Vides un klimata politikas komisijas sēdē
par kritēriju koku rindu un aleju ciršanai

Nr.
p.k.

105.
106.

Darba
nosaukums

Izstrādāt Pārvaldes
stratēģiju 2018.2020.gadam
Piedalīties
padomju, komisiju
un darba grupu
darbā

Darba
pabeigšanas
termiņš

31.12.
31.12.

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
komentāri

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

Dalība 6 starpministriju (starpinstitūciju)
saskaņošanas sanāksmēs un TM LAPK
darba grupas sēdē par Dzīvnieku
aizsardzības likuma kodifikāciju.
Dalība Saeimas Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas komisijas
izbraukuma sēdē saistībā ar kailcirtes
aizlieguma atcelšanu Baltijas jūras un
Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas
saimnieciskās darbības joslā sausās
minerālaugsnēs augošās priežu mežaudzēs,
kurās priedes veido vairāk nekā 80% no
mežaudzes šķērslaukuma.
I.Timze
Pārskata periodā darbība nav veikta.
Izstrādāta un iesniegta VARAM
apstiprināšanai Pārvaldes stratēģija 2017.2019.gadam.
struktūrvienību Dalība Dzīvnieku aizsardzības un
Dalība Meža konsultatīvās padomes, DP
vadītāji
labturības konsultatīvās padomes,
“Daugavas loki” konsultatīvās padomes,
Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu Siguldas tūrisma konsultatīvās padomes
resursu ilgtspējīgas izmantošanas un
sēdēs.
pārvaldības konsultatīvās padomes
Dalība EK vides finanšu programmas
sēdēs.
LIFE+ projekta „Prioritāro mitrāju biotopu
Dalība VARAM darba grupā par biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā”
noteikšanas kritēriju izstrādi biotopiem, konsultatīvās padomes sēdē, EK vides
kuriem veidojami mikroliegumi.
finanšu programmas LIFE+ projekta
Dalība EM darba grupā par “konsultē
PUTNI ĀDAŽOS „Īpaši aizsargājamu
vispirms” principa piemērošanu valsts
putnu sugu aizsardzības statusa uzlabošana
iestāžu darbā.
Natura 2000 teritorijā „Ādaži””
Konsultatīvajā forumā par nacionālā FSC konsultatīvās padomes uzraudzības grupas
standarta izstrādi sniegta informācija
sēdē.
FSC Kontrolētās koksnes
Konsultatīvajā forumā par nacionālā FSC
Centralizētajam Nacionālā riska
standarta izstrādi sniegta aktuālā
novērtējumam Latvijai.
informācija.
Dalība Gaujas NP tūrisma biedrības
vadības grupas sanāksmē un biedrības
kopsapulcē.

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

Tautsaimniecības, agrārās, vides un
reģionālās politikas komisijas sēdē par
ES biotopu kartēšanu.
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Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

gar valsts autoceļiem un pašvaldību
ceļiem izstrādi.

Turpināts darbs pie Pārvaldes stratēģijas
2017.-2019.gadam precizēšanas atbilstoši
VARAM iesniegtajiem priekšlikumiem.
Dalība Meža konsultatīvās padomes sēdēs,
izsakot viedokli par plānoto kailcirtes
aizlieguma atcelšanu Baltijas jūras un Rīgas
jūras līča piekrastes ierobežotas
saimnieciskās darbības joslā sausās
minerālaugsnēs augošās priežu mežaudzēs,
kurās priedes veido vairāk nekā 80% no
mežaudzes šķērslaukuma un galvenās cirtes
caurmēra samazināšanu.
Dalība UNESCO Latvijas Nacionālās
komisijas Zinātnes programmu padomes
sanāksmē, kurā tika prezentēti ZBR 20gades
jubilejas pasākumi. Tikšanās ar Gaujas
Nacionālā parka tūrisma biedrības vadību.
Dalība Eiropas Komisijas vides finanšu
programmas LIFE+ projekta PUTNI
ĀDAŽOS „Īpaši aizsargājamu putnu sugu
aizsardzības statusa uzlabošana Natura 2000
teritorijā „Ādaži”” konsultatīvās padomes
tikšanās starptautiskas konferences "Military
and Nature – Mutual Benefits" ietvaros 29.–
31.08. Siguldā. Konferencē piedalījās vairāk
nekā 60 aizsardzības sektora pārstāvji un
dabas aizsardzības eksperti no 17 dažādām
pasaules valstīm. Dalība Ainavu ekspertu
padomes Latvijas simtgades pasākumā
“Reģionu dienas” aktivitātē “Dāvana Latvijai
– elektronisku ainavu dārgumu krātuve
“Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien un
rīt.””, sagatavoti un nosūtīti VARAM 10
nozīmīgāko ainavu dārgumu saraksti, par
katru plānošanas reģionu. Noorganizēta DP

Turpināts darbs pie Pārvaldes stratēģijas
2017.-2019.gadam precizēšanas atbilstoši
VARAM iesniegtajiem priekšlikumiem.
Dalība Meža konsultatīvās padomes sēdē,
kurā izteikti priekšlikumi plānotajiem
grozījumiem MK 18.12.2012. noteikumos
Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu
mežā”, pateicoties argumentētai sadarbībai
un vienotai nostājai kopā ar VARAM un
vides NVO, grozījumu virzība tika
apturēta, kas dod iespēju saglabāt vecas
priežu mežaudzes un bioloģisko
daudzveidību Baltijas jūras un Rīgas jūras
līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās
darbības joslā.
Dalība Latvijas Pašvaldību savienības
Reģionālās attīstības un sadarbības
komitejas sēdē par biotopu kartēšanu un
teritoriju plānošanau, saimnieciskās
darbības ierobežojumiem īpaši
aizsargājamos biotopos un mikroliegumu
izveides procesu.
Pārstāvēts viedoklis Latvijas iekšējo un
jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas
izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās
padomes sēdē.
Dalība Piekrastes sadarbības un
koordinācijas grupas sanāksmē.
Dalība Ainavu ekspertu padomes Latvijas
simtgades pasākumā “Reģionu dienas”
aktivātē “Dāvana Latvijai – elektronisku
ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu
dārgumi vakar, šodien un rīt.”” lēmuma
pieņemšanā par 50 ainavu (no kopā 243
izvirzītajām) iekļaušanu elektroniskajā
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un bioloģiskā
daudzveidība”
projektu
“Piekrastes biotopu
aizsardzība DP
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A.Širovs

Atzīmes par izpildi 1.ceturksnī,
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-

Atzīmes par izpildi 2.ceturksnī,
komentāri

18. Papildu darbi

Lietotie saīsinājumi:
AAA – aizsargājamo ainavu apvidus
ATIS - Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma
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)
CFLA - Centrālā finanšu līgumu aģentūra
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
IzM – Izglītības un zinātnes ministrija
KM – Kultūras ministrija
ĪADT – īpaši aizsargājama dabas teritorija
LAD – Lauku atbalsta dienests

-

Atzīmes par izpildi 3.ceturksnī,
komentāri

“Pape” konsultatīvās padomes sēde.

Latvijas ainavu dārgumu krātuvē.
Dalība Eiropas Komisijas vides finanšu
programmas LIFE+ projekta PUTNI
ĀDAŽOS „Īpaši aizsargājamu putnu sugu
aizsardzības statusa uzlabošana Natura
2000 teritorijā „Ādaži”” un projekta „Lielā
dumpja biotopa atjaunošana divos
piekrastes ezeros Latvijā” (COASTLAKE)
konsultatīvās padomes Uzraudzības grupas
sanāksmēs.
Dalība projekta “Mantojuma ilgtspējīga
apsaimniekošana ūdensceļu reģionos
(SWARE)” darba grupas sanāksmē.
Dalība Burtnieku ezera konsultatīvās
padomes sanāksmē.
Dalība Siguldas tūrisma konsultatīvās
padomes sanākmsē, tiekoties ar Siguldas
tūrisma nozarē strādājošiem uzņēmumiem.

Uzsākta Pārvaldes dalība projektā, noslēdzot
sadarbības līgumu. Pieņemti darbinieki un
veiktas procedūras bankas konta atvēršanai.
Uzsākta tehniskās specifikācijas izstrāde
dabas aizsardzības plānam. Uzsākta
monitoringa programmas un invazīvo sugu
apakarošanas plāna izstrāde.

Sagatavota un iesniegta informācija
Vadošajam partnerim par Pārvaldes
atbildībā esošo rīcību īstenošanu, projekta
progresa ziņojuma sagatavošanai.
Izsludināts iepirkums dabas aizsardzības
plāna izstrādei. Izstrādāts invazīvo sugu
apkarošanas plāns.

LVAF – Latvijas vides aizsardzības fonds
LVĢMC - valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
LVM – akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”
LVMI “Silava” – Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
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
TIC – tūrisma informācijas centrs
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

36

Atzīmes par izpildi 4.ceturksnī,
komentāri

LAPK – Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
LDM – Latvijas Dabas muzejs
LĢIA – Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
LR – Latvijas Republika
LU – Latvijas Universitāte

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors

VPVB – Vides pārraudzības valsts birojs
VVD – Valsts vides dienests
VZD – Valsts zemes dienests
ZM – Zemkopības ministrija
ZBR – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Juris Jātnieks

Datums: Datums skatāms laika zīmogā

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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