Dabas aizsardzības pārvaldes
struktūrvienību galveno darbu plāns 2018.gadam
Nr.
p.k.

1.

Darba
nosaukums

Pamatojošais dokuments/
deleģējums

Darba
pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi, 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 inspektoru pārbaudes
VARAM 31.01.2018.
31.12.
reģionālo
Atbilstoši Pārvaldes 2016.gada
ĪADT aizsardzības režīma nodrošināšanai
rīkojuma Nr.1-2/20
administrāciju 31.marta rīkojuma Nr.1.1/14/2016-P
2.pielikums “Vides
direktori
2.pielikumam.
aizsardzības un reģionālās
Veiktas x pārbaudes.
attīstības ministrijas
Sastādīti x pārbaudes akti un x
2018.gada budžeta
administratīvo pārkāpumu protokoli.
programmu un
Pie administratīvās atbildības sauktas
apakšprogrammu politikas
un sodītas x personas par kopējo
un darbības rezultāti un to
summu x euro. Izteikts mutvārdu
rezultatīvie rādītāji”
aizrādījums x personām.
(turpmāk - VARAM
Izņemti pārkāpuma priekšmeti un
rīkojums)
izdarīšanas rīki: kāda veida, cik
daudz (norādīt par katru veidu).
Konfiscēti pārkāpuma priekšmeti un
izdarīšanas rīki: cik daudz, kāda
veida (norādīt par katru veidu).
Aprēķināti nodarītie zaudējumi:
dižkokiem – x euro; pārējām ĪADT –
x euro; mežam – x euro; zivju
resursiem – x euro; medību
resursiem – x euro, valsts mantai – x
euro.
Pārkāpuma lietas materiāli iesniegti
kriminālprocesa ierosināšanai: x gad.
par kāda veida pārkāpumu (norādīt
par katru veidu.
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2.

3.

Kurzemes reģionālā administrācija – 360
Latgales reģionālā administrācija – 450
Pierīgas reģionālā administrācija – 360
Vidzemes reģionālā administrācija – 450
Organizēt un uzraudzīt 8 ĪADT dabas
aizsardzības plānu izstrādi (atjaunošanu).
Izstrādāt ĪADT dabas aizsardzības plānus
50% no kopējā ĪADT īpatsvara, kurām
izstrādāti dabas aizsardzības plāni
Uzsākt ĪADT saraksta, kurām prioritāri
izstrādājami vai atjaunojami dabas
aizsardzības plāni, pārskatīšanu – 30% no
kopējā mērķa

4.

Pabeigt ĪADT saraksta, kurās prioritāri
veicami aizsardzības un apsaimniekošanas
pasākumi, pārskatīšanu

5.

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

6.

Izsniegt 3200 atļaujas, saskaņojumus un

VARAM rīkojums

31.12.

D.Sāmīte
A.Zeize
A.Širovs
R.Auziņš
G.Strode

MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.1.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.7.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.1.apakšpunkts

31.12.

G.Strode

31.12.

G.Strode

VARAM rīkojums

31.12.
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31.12.

Pārkāpuma lietas materiāli pēc
piekritības nosūtīti: kam, x gad.par
kādiem pārkāpumiem (norādīt par
katru veidu).

Uzraudzīta x dabas aizsardzības plānu
izstrāde (kurām ĪADT).
Izstrādāti x dabas aizsardzības plāni
(kurām ĪADT).

reģionālo
Veicināta un koordinēta x ĪADT (kuru
administrāciju ĪADT) dabas aizsardzības plānā
direktori
noteikto aizsardzības un
apsaimniekošanas pasākumu
ieviešana (kādu pasākumu).
Īstenota x ĪADT (kuru ĪADT) dabas
aizsardzības plānā noteikto
aizsardzības un apsaimniekošanas
pasākumu ieviešana (kādu
pasākumu).
reģionālo
Izsniegtas x atļaujas, saskaņojumi un

atzinumus ĪADT dabas aizsardzības jomā
un apstiprināt meža apsaimniekošanas
plānus ĪADT

7.

Sniegt 15 atzinumus par ietekmes uz vidi
novērtējumiem un ietekmes uz Eiropas
nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju
(Natura 2000) novērtējuma ziņojumiem

VARAM rīkojums

31.12.

8.

Sniegt 5 atzinumus par teritoriju
plānojumu un to vides pārskatu
stratēģiskajiem
ietekmes
uz
vidi
novērtējumiem

VARAM rīkojums

31.12.

9.

Pieņemt lēmumus par valsts pirmpirkuma
tiesību izmantošanu uz zemi ĪADT

Likums “Par īpaši
aizsargājamām dabas

31.12.
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administrāciju atzinumi ĪADT dabas aizsardzības
direktori
jomā (atbilstoši Pārvaldes 2016.gada
31.marta rīkojuma Nr.1.1/14/2016-P
1.pielikuma 1.1.-1.9., 6.1.-6.2., 6.4.6.11.apakšpunktu summai).
Apstiprināti x meža apsaimniekošanas
plāni ĪADT (atbilstoši Pārvaldes
2016.gada 31.marta rīkojuma
Nr.1.1/14/2016-P 1.pielikuma
8.2.apakšpunktam).
G.Strode
Izsniegti x atzinumi, tajā skaitā:
x atzinumi par ietekmes uz vidi
novērtējumiem;
x atzinumi par stratēģiskajiem
ietekmes uz vidi novērtējumiem;
x atzinumi par ietekmes uz Eiropas
nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju
(Natura 2000) novērtējuma
ziņojumiem.
reģionālo
Izsniegti x atzinumi teritoriju
administrāciju plānojumu un to vides pārskatu
direktori
stratēģiskajiem ietekmes uz vidi
novērtējumiem (atbilstoši Pārvaldes
2016.gada 31.marta rīkojuma
Nr.1.1/14/2016-P 1.pielikuma
2.1.apakšpunktam).
Izsniegti x viedokļi par teritorijas
plānojuma stratēģiskā ietekmes uz
vidi novērtējuma nepieciešamību
(atbilstoši Pārvaldes 2016.gada
31.marta rīkojuma Nr.1.1/14/2016-P
1.pielikuma 2.2.apakšpunktam).
reģionālo
Pieņemti x lēmumi par valsts
administrāciju pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz

teritorijām”

10.

direktori

zemi ĪADT (atbilstoši Pārvaldes
2016.gada 31.marta rīkojuma
Nr.1.1/14/2016-P 1.pielikuma
8.1.apakšpunktam).
Sniegtas x atbildes, ka valstij nav
pirmpirkuma tiesības
(atbilstoši Pārvaldes 2016.gada
31.marta rīkojuma Nr.1.1/14/2016-P
1.pielikuma 10.1.apakšpunktā
ietvertajam).
2. Nodrošināt labvēlīgu aizsardzības statusu vismaz 60% Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu,
organizēt un veikt īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzības un atjaunošanas pasākumus
Veikt vides inspektoru 380 pārbaudes īpaši
VARAM rīkojums
31.12.
reģionālo
Atbilstoši Pārvaldes 2016.gada
aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo
administrāciju 31.marta rīkojuma Nr.1.1/14/2016-P
biotopu un mikroliegumu, aizsardzības
direktori
2.pielikumam.
režīma nodrošināšanai
Veiktas x pārbaudes mikroliegumu
aizsardzības režīma nodrošināšanai.
Kurzemes reģionālā administrācija - 100
D.Sāmīte
Sastādīti x pārbaudes akti un x
Latgales reģionālā administrācija - 130
A.Zeize
administratīvo pārkāpumu protokoli.
Pierīgas reģionālā administrācija - 50
A.Širovs
Pie administratīvās atbildības sauktas
Vidzemes reģionālā administrācija - 100
R.Auziņš
un sodītas x personas par kopējo
summu x euro. Izteikts mutvārdu
aizrādījums x personām.
Veiktas x pārbaudes īpaši
aizsargājamo sugu un īpaši
aizsargājamo biotopu aizsardzības
režīma nodrošināšanai.
Sastādīti x pārbaudes akti un x
administratīvo pārkāpumu protokoli.
Pie administratīvās atbildības sauktas
un sodītas x personas par kopējo
summu x euro. Izteikts mutvārdu
aizrādījums x personām.
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11.

Organizēt un uzraudzīt 6 sugu un biotopu
aizsardzības plānu izstrādi (atjaunošanu)
Izstrādāt 2 sugu un biotopu aizsardzības
plānus.

VARAM rīkojums

31.12.

G.Strode

12.

Veikt 2 prioritāro sugu un biotopu
aizsardzības plānu ieviešanu (piesaistot
finansējumu)

MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.4.apakšpunkts

31.12.

G.Strode

13.

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

31.12.

G.Strode

14.

Apsaimniekot 15 166 ha pļavu, meža un

MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.5.apakšpunkts
VARAM rīkojums

31.12.

reģionālo
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Izņemti nelikumīgi iegūtie īpaši
aizsargājamo sugu īpatņi un to daļas –
kāda veida, cik daudz.
Konfiscēti nelikumīgi iegūtie īpaši
aizsargājamo sugu īpatņi un to daļas –
kāda veida, cik daudz.
Aprēķināti sugām nodarītie zaudējumi
– x euro. Aprēķināti biotopiem
nodarītie zaudējumi – x euro.
Pārkāpuma lietas materiāli iesniegti
kriminālprocesa ierosināšanai x gad.
par kāda veida pārkāpumu.
Uzraudzīta x sugu aizsardzības plānu
izstrāde – kurām sugām.
Uzraudzīta x biotopu aizsardzības
plānu izstrāde – kuriem biotopiem.
Izstrādāti x sugu aizsardzības plāni –
kurām sugām.
Izstrādāti x biotopu aizsardzības plāni
– kuriem biotopiem.
Veikta x sugu aizsardzības plānā
(kurām sugām) noteikto aizsardzības
un apsaimniekošanas pasākumu
ieviešana (kādu pasākumu).
Veikta x biotopu aizsardzības plānā
(kuriem biotopiem) noteikto
aizsardzības un apsaimniekošanas
pasākumu ieviešana (kādu pasākumu).

Veikta x ha pļavu, meža un purvu

14.1.

purvu biotopus, tajā skaitā:
apsaimniekot 744 ha pļavu biotopus

14.2.

Kurzemes reģionālā administrācija – 12 ha
Latgales reģionālā administrācija – 254 ha
Pierīgas reģionālā administrācija – 317 ha
Vidzemes reģionālā administrācija – 161 ha
apsaimniekot 297 ha meža biotopus

14.3.

Vidzemes reģionālā administrācija – 297
ha
apsaimniekot 14 125 ha purvu biotopus

15.

Latgales reģionālā administrācija – 14031
ha
Pierīgas reģionālā administrācija – 8 ha
Vidzemes reģionālā administrācija – 86 ha
Apsaimniekot 5 km tekošu saldūdeņu
biotopus

16.

Vidzemes reģionālā administrācija – 3 km
Pierīgas reģionālā administrācija – 2 km
Apsaimniekot kāpu biotopus

17.

Apsaimniekot bioloģiski vecus lapu kokus

administrāciju biotopu apsaimniekošana, tajā skaitā:
direktori
veikta x ha pļavu biotopu
apsaimniekošana: x ha pļavu
pļaušana, x ha pļavu noganīšana
D.Sāmīte
A.Zeize
A.Širovs
R.Auziņš
reģionālo
veikta x ha meža biotopu
administrāciju apsaimniekošana
direktori
R.Auziņš
reģionālo
veikta x ha purvu biotopu
administrāciju apsaimniekošana, tajā skaitā:
direktori
aizsprostu uzturēšana – x gab.,
aizsprostu izveidošana – x gab.
A.Zeize

VARAM rīkojums

31.12.

MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.5.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija

31.12.
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31.12.

A.Širovs
R.Auziņš
reģionālo
Veikta x km tekošu saldūdeņu biotopu
administrāciju apsaimniekošana (ūdensteču
direktori
attīrīšana, bebru aizsprostu
likvidēšana – x gab.).
R.Auziņš
A.Širovs
D.Sāmīte
Veikta kāpu biotopu apsaimniekošana
– x ha.

reģionālo

Veikta x bioloģiski vecu koku

noteikumu Nr.507
administrāciju apsaimniekošana (koku atēnošana).
“Dabas aizsardzības
direktori
pārvaldes nolikums”
3.5.apakšpunkts
18.
Uzturēt smilšu krupja nārsta vietas
MK 2009.gada 2.jūnija
31.12.
R.Auziņš
Veikta x ha smilšu krupja nārsta vietu
noteikumu Nr.507
uzturēšana.
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.5.apakšpunkts
19.
Uzturēt īpaši aizsargājamo un nemedījamo
MK 2009.gada 2.jūnija
31.12.
reģionālo
Veikta x putnu (kādu) mākslīgo
putnu sugu mākslīgās ligzdvietas
noteikumu Nr.507
administrāciju ligzdvietu uzturēšana
“Dabas aizsardzības
direktori
pārvaldes nolikums”
3.5.apakšpunkts
20.
Ierobežot invazīvās sugas – Sosnovska
MK 2009.gada 2.jūnija
31.12.
reģionālo
Veikta x ha Sosnovska latvāņa
latvāņa izplatību
noteikumu Nr.507
administrāciju izplatības ierobežošana (pļaušana,
“Dabas aizsardzības
direktori
izrakšana).
pārvaldes nolikums”
3.7.apakšpunkts
21.
Izsniegt atļaujas darbību veikšanai
MK 2012.gada 18.decembra
31.12.
reģionālo
Izsniegtas x atļaujas darbību veikšanai
mikroliegumos
noteikumi Nr.940
administrāciju mikroliegumos (atbilstoši Pārvaldes
“Noteikumi par
direktori
2016.gada 31.marta rīkojuma
mikroliegumu izveidošanas
Nr.1.1/14/2016-P 1.pielikuma
un apsaimniekošanas
6.3.apakšpunktam).
kārtību, to aizsardzību, kā
arī mikroliegumu un to
buferzonu noteikšanu”
3. 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
22.
Sagatavot 2 ziņojumus Eiropas Komisijai
VARAM rīkojums;
31.12.
G.Strode
par sugu un biotopu stāvokli - aktualizēt
MK 2009.gada 2.jūnija
informāciju Natura 2000 datubāzē un
noteikumu Nr.507
Eiropas Vides aģentūras ĪADT datubāzē
“Dabas aizsardzības
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23.

24.

25.

26.

27.

(CDDA) un iesniegt Eiropas Vides
aģentūrai.
Veikt
informācijas
sagatavošanu
ziņojumiem Eiropas Komisijai par
Padomes direktīvu 92/43/EEK par dabisko
biotopu, savvaļas faunas un floras
aizsardzību
un
Padomes
direktīvu
2009/147/EK
par
savvaļas
putnu
aizsardzību, ņemot vērā vides monitoringa
programmas
sadaļā
„Bioloģiskā
daudzveidība”, pētījumos un projekta
“Dabas skaitīšana” iegūto informāciju –
90% no kopējā mērķa
Ieviest Natura 2000 vietu monitoringa
programmu (atbilstoši vides monitoringa
programmas
sadaļai
„Bioloģiskā
daudzveidība”) 5 apakšprogrammās
Ieviest fona monitoringa programmu
(atbilstoši vides monitoringa programmas
sadaļai „Bioloģiskā daudzveidība”) 11
apakšprogrammās
Ieviest speciālā monitoringa programmas
(atbilstoši vides monitoringa programmas
sadaļai
„Bioloģiskā
daudzveidība”)
apakšprogrammas
(atbilstoši
finansējumam)
Sagatavot
un
iesniegt
VARAM
priekšlikumus
vides
monitoringa
programmas
sadaļas
„Bioloģiskā
daudzveidība” pilnveidei un ieviešanas
efektivizēšanai
Uzsākt
vadlīniju
apsaimniekošanas
pasākumu efektivitātes monitoringam
dažādām biotopu grupām, datu kopu

pārvaldes nolikums”
3.6.apakšpunkts

VARAM rīkojums

31.12.

G.Strode

Ieviestas x apakšprogrammas
(kādas).

VARAM rīkojums

31.12.

G.Strode

Ieviestas x apakšprogrammas
(kādas).

MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.13.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.13.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības

31.12.

G.Strode

Ieviestas x apkšprogrammas, kādas.

31.12.

G.Strode

31.12.

G.Strode
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28.

29.

30.

31.

32.

integrējot DDPS “Ozols”, izstrādāšanu –
30% no kopējā mērķa
Nodrošināt
monitoringa
datu
interpretēšanu un izmantošanu aizsardzības
un apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā
Pārvaldes turējumā esošajās zemēs un
plānošanas dokumentu izstrādē
Aktualizēt
prioritātes
ĪADT,
īpaši
aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo
biotopu izpētei.
Nodrošināt sadarbību ar zinātniskajiem
institūtiem, NVO, finanšu instrumentu
administrētājiem, lai tiktu piesaistīti
finanšu līdzekļi un īstenoti pētījumi un
apsaimniekošanas pasākumi atbilstoši
Pārvaldes noteiktām prioritātēm
Nodrošināt informācijas apmaiņu par īpaši
aizsargājamo
sugu
dzīvotnēm
un
biotopiem ar citām institūcijām (tai skaitā,
AS “LVM”, LAD, VMD)

pārvaldes nolikums”
3.13.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums” 3.1.,
3.7., 3.15.,
3.16.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.13.apakšpunkts

MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.13.apakšpunkts
Sugu un biotopu
aizsardzības likuma
14.panta piektā daļa

31.12.

G.Strode,
V.Robalte,
reģionālo
administrāciju
direktori

31.12.

G.Strode

31.12.

G.Strode

Nodrošināt informācijas saņemšanu par
31.12.
G.Strode
īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm vai
biotopiem no personām, kurām Pārvalde
izsniedz īpaši aizsargājamo sugu indivīdu
iegūšanas vai zinātnisko pētījumu atļaujas
4. Nodrošināt starptautiskā līguma „Par 1973. gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām
savvaļas dzīvnieku un augu sugām”, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 „Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību,
regulējot tirdzniecību ar tām” un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešanu un izpildi, nodrošināt kompetentās
iestādes funkcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņveidīgajiem
Veikt riska analīzi, priekšizpēti un,
VARAM rīkojums
31.12.
G.Strode
Veiktas x pārbaudes.
pamatojoties uz to, vides inspektoru 16
Sastādīti x pārbaudes akti un x
pārbaudes starptautiskās tirdzniecības
administratīvo pārkāpumu protokoli.
9

apdraudēto
un
nemedījamo
aizsardzības
nodrošināšanai
izmantošanas kontrolei (iekšējā
pārbaudes)

sugu
un
tirgus

33.

Veikt 8 zooloģisko dārzu pārbaudes

34.

Izsniegt 20 atļaujas nemedījamo dzīvnieku
iegūšanai
Izsniegt 280 atļaujas starptautiskajai
tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un
dzīvnieku sugām (CITES atļaujas)

35.

MK 2010.gada 9.novembra
noteikumi Nr.1033
“Prasības savvaļas sugu
dzīvnieku turēšanai
zooloģiskajā dārzā un
prasības zooloģiskā dārza
izveidošanai un
reģistrācijai”

31.12.

G.Strode

VARAM rīkojums

31.12.

G.Strode

VARAM rīkojums

31.12.

G.Strode

10

Pie administratīvās atbildības sauktas
un sodītas x personas par kopējo
summu x euro. Izteikts mutvārdu
aizrādījums x personām.
Izņemti nelikumīgi iegūtie savvaļas
sugu dzīvnieki un augu sugu īpatņi –
kāda veida, cik daudz.
Konfiscēti nelikumīgi iegūtie savvaļas
sugu dzīvnieki un augu sugu īpatņi –
kāda veida, cik daudz.
Pārkāpuma lietas materiāli iesniegti
kriminālprocesa ierosināšanai x gad.
par kāda veida pārkāpumu.
Veiktas x pārbaudes.
Sastādīti x pārbaudes akti un x
administratīvo pārkāpumu protokoli.
Pie administratīvās atbildības sauktas
un sodītas x personas par kopējo
summu x euro. Izteikts mutvārdu
aizrādījums x personām.
Izņemti nelikumīgi iegūtie savvaļas
sugu dzīvnieki un augu sugu īpatņi –
kāda veida, cik daudz.
Konfiscēti nelikumīgi iegūtie savvaļas
sugu dzīvnieki un augu sugu īpatņi –
kāda veida, cik daudz.
Pārkāpuma lietas materiāli iesniegti
kriminālprocesa ierosināšanai x gad.
par kāda veida pārkāpumu.

36.

Izsniegt CITES sertifikātus

37.

Veikt
starptautiskās
apdraudēto
savvaļas
reģistrēšanu

38.

Izsniegt
atļaujas
izveidošanai

39.

Sagatavot atskaites CITES sekretariātam
un Eiropas Komisijai par 2017.gadā
izsniegtajām CITES atļaujām un nelegālās
tirdzniecības apmēriem 2017.gadā

40.

Pārstāvēt

Latvijas

tirdzniecības
sugu
īpatņu

zooloģisko

viedokli

dārzu

Eiropas

MK 2009.gada 6.oktobra
noteikumi Nr.1139
“Starptautiskās
tirdzniecības apdraudēto
savvaļas sugu īpatņu
uzglabāšanas, reģistrācijas,
turēšanas nebrīvē,
marķēšanas, tirdzniecības
un sertifikātu izsniegšanas
kārtība”
MK 2009.gada 6.oktobra
noteikumi Nr.1139
“Starptautiskās
tirdzniecības apdraudēto
savvaļas sugu īpatņu
uzglabāšanas, reģistrācijas,
turēšanas nebrīvē,
marķēšanas, tirdzniecības
un sertifikātu izsniegšanas
kārtība”
MK 2010.gada 9.novembra
noteikumi Nr.1033
“Prasības savvaļas sugu
dzīvnieku turēšanai
zooloģiskajā dārzā un
prasības zooloģiskā dārza
izveidošanai un
reģistrācijai”
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
2.3.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
11

31.12.

G.Strode

31.12.

G.Strode

31.12.

G.Strode

15.06.

G.Strode

31.12.

G.Strode

Komisijā CITES jautājumos

41.

42.

Koordinēt CITES īstenošanu ar CITES
izpildinstitūcijām Latvijā (VID Muitas
pārvalde, Valsts policija, zinātniskās
iestādes)

noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
2.3.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumi Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
2.3.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
2.3.1apakšpunkts

31.12.

G.Strode

Veikt kompetentās
iestādes
funkcijas
31.12.
G.Strode
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
tirdzniecību
ar
izstrādājumiem
no
roņveidīgajiem, tai skaitā pārstāvēt
Latvijas viedokli Eiropas Komisijā, ja tiek
sasauktas darba grupas sanāksmes
5. 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
43.
Aktualizēt un integrēt 4 dabas datu kopas,
VARAM rīkojums
31.12.
G.Strode
tajā skaitā:
43.1. uzturēt un nodrošināt pieejamu valsts
reģistra informāciju par ĪADT (tajā skaitā
aizsargājamiem kokiem un citiem dabas
pieminekļiem)
43.2. uzturēt un nodrošināt pieejamu valsts
reģistra informāciju par mikroliegumiem
43.3. uzturēt un nodrošināt pieejamu valsts
reģistra informāciju par īpaši
aizsargājamām sugām
43.4. uzturēt un nodrošināt pieejamu valsts
reģistra informāciju par īpaši
aizsargājamiem biotopiem
44.
Izsniegt 20 licences ģeotelpisko datu kopu
VARAM rīkojums
31.12.
G.Strode
Izsniegtas x licences ģeotelpisko datu
izmantošanai
kopu izmantošanai.
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45.
46.

47.

48.

49.

Sagatavot un uzturēt 9 datu kopas
Telpiskās informācijas infrastruktūrā
Eiropas Kopienā (INSPIRE)
Nodrošināt DDPS "Ozols" uzturēšanu un
izmantošanas
pieejamību.
Apstrādāt
60 000 DDPS “Ozols” izmantošanas
pieprasījumus
Uzturēt
un
nodrošināt
pieejamu
informāciju par Pārvaldes īstenotajiem
ĪADT,
mikroliegumu
un
īpaši
aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības
un
apsaimniekošanas
pasākumiem,
Pārvaldes veiktajiem sugu un biotopu
stāvokļa
novērtējumiem
un
apstiprinātajiem meža apsaimniekošanas
plāniem – 80% no kopējā mērķa

Nodrošināt sadarbību ar ĪADT un īpaši
aizsargājamo
sugu
un
biotopu
apsaimniekošanas pasākumu īstenotājiem,
lai dati un informācija par veiktajiem
pasākumiem būtu pieejama Pārvaldei
Nodrošināt bioloģiski vērtīgo zālāju datu
slāņu aktualizāciju un informācijas
apmaiņu ar LAD, atbalsta administrēšanai

VARAM rīkojums

31.12.

G.Strode

Sagatavotas un uzturētas x datu kopas
INSPIRE.

VARAM rīkojums

31.12.

G.Strode

Apstrādāti x dabas DDPS “Ozols”
izmantošanas pieprasījumi.

MK 2014.gada 9.jūnija
noteikumi Nr.293
“Dabas datu pārvaldības
sistēmas uzturēšanas, datu
aktualizācijas un
informācijas aprites
kārtība”

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori,
G.Strode

MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumi Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.13.apakšpunkts
MK 2015.gada 7.aprīļa
noteikumi Nr.171
“Noteikumi par valsts un
Eiropas Savienības atbalsta

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori,
G.Strode

31.12.

G.Strode

13

Ievadīta informācija par Pārvaldes
īstenotajiem aizsardzības un
apsaimniekošanas pasākumiem: x
ĪADT (kādu), x mikroliegumos, x
īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēs, x
īpaši aizsargājamos biotopos.
Ievadīta informācija par x tūrisma un
dabas
izglītības
infrastruktūras
objektiem ĪADT (kādās).
Ievadīta informācija par x Pārvaldes
veiktajiem sugu un biotopu stāvokļa
novērtējumiem.
Ievadīta informācija par x
apstiprinātajiem meža
apsaimniekošanas plāniem ĪADT
(kādās).
Nodrošināta informācijas uzturēšana
un tās pieejamība DDPS “Ozols”.

50.

Nodrošināt informācijas apmaiņu ar VMD
un LAD par mežsaimnieciskās darbības
ierobežojumiem ĪADT un mikroliegumos
un
Pārvaldes
izmaksātajām
kompensācijām, atbalsta administrēšanai

51.

Nodrošināt informācijas apmaiņu ar VZD,
pašvaldībām,
citām
personām,
apgrūtinājumu
par
ĪADT
un
mikroliegumiem reģistrēšanai

52.

Nodrošināt datu izplatīšanu caur vienoto
valsts ģeotelpiskās informācijas portālu

53.

Uzturēt un administrēt reģistrēto lietotāju
(Web un SDE), ekspluatācijas vidi un testa

piešķiršanu, administrēšanu
un uzraudzību vides,
klimata un lauku ainavas
uzlabošanai 2014.–
2020.gada plānošanas
periodā”
MK 2015.gada 7.aprīļa
noteikumi Nr.171
“Noteikumi par valsts un
Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanu, administrēšanu
un uzraudzību vides,
klimata un lauku ainavas
uzlabošanai 2014.–
2020.gada plānošanas
periodā”
MK 2012.gada 10.aprīļa
noteikumi Nr.263
“Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas
noteikumi”
MK 2014.gada 4.februāra
noteikumi Nr.61
“Noteikumi par Apgrūtināto
teritoriju informācijas
sistēmas izveidi un
uzturēšanu un apgrūtināto
teritoriju un nekustamā
īpašuma objekta
apgrūtinājumu
klasifikatoru”
MK 2014.gada 9.jūnija
noteikumi Nr.293
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31.12.

G.Strode

31.12.

G.Strode

31.12.

G.Strode

31.12.

G.Strode

Uzturēti WMS/WFS servisi, datu
izplatīšanai caur vienoto valsts
ģeotelpiskās informācijas portālu. Dati
izplatīti – kādām iestādēm.

vidi

“Dabas datu pārvaldības
sistēmas uzturēšanas, datu
aktualizācijas un
informācijas aprites kārtība”
54.
Aktualizēt sagataves un vadlīnijas datu
MK 2014.gada 9.jūnija
31.12.
G.Strode
iesniegšanai un ievadīšanai DDPS
noteikumi Nr.293
“Ozols”.
“Dabas datu pārvaldības
Uzturēt datu kvalitātes prasības un sistēmas uzturēšanas, datu
saņemšanu no pakalpojuma sniedzējiem
aktualizācijas un
informācijas aprites kārtība”
6. 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
55.
Sniegt 130 nosacījumus, atzinumus un
VARAM rīkojums
31.12.
reģionālo
Atbilstoši Pārvaldes 2016.gada
informāciju vietējā līmeņa teritorijas
administrāciju 31.marta rīkojuma Nr.1.1/14/2016-P
attīstības plānošanas dokumentiem
direktori
1.pielikuma 4.punktam.
Izsniegti x nosacījumi un
x atzinumi vietējā līmeņa teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem.
Izsniegta x informācija vietējā līmeņa
teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem.
7. Nodrošināt tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un popularizēt ilgtspējīgu
tūrismu, uzturot mobilo aplikāciju “Dabas tūrisms”
56.
Uzturēt 738 tūrisma un dabas izglītības
VARAM rīkojums
31.12.
reģionālo
Veikta x tūrisma un dabas izglītības
infrastruktūras objektus ĪADT,
administrāciju infrastruktūras objektu uzturēšana
tajā skaitā:
direktori
ĪADT, tajā skaitā:
56.1.

56.2.

uzturēt 102 dabas takas
Kurzemes reģionālā administrācija – 21
Latgales reģionālā administrācija – 16
Pierīgas reģionālā administrācija – 35
Vidzemes reģionālā administrācija – 30
uzturēt 28 ūdenstūristu un autotūristu
apmetnes un ūdenstūristu izkāpšanas vietas

D.Sāmīte
A.Zeize
A.Širovs
R.Auziņš
R.Auziņš
15

veikta x dabas taku uzturēšana

veikta x ūdenstūristu apmetņu
uzturēšana,

56.3. uzturēt 54 autostāvlaukumus

56.4.

Kurzemes reģionālā administrācija – 13
Latgales reģionālā administrācija – 11
Pierīgas reģionālā administrācija – 11
Vidzemes reģionālā administrācija – 19
uzturēt 523 informācijas stendus

56.5.

Kurzemes reģionālā administrācija – 75
Latgales reģionālā administrācija – 128
Pierīgas reģionālā administrācija – 83
Vidzemes reģionālā administrācija – 237
uzturēt 26 skatu torņus

56.6.

Kurzemes reģionālā administrācija – 4
Latgales reģionālā administrācija – 10
Pierīgas reģionālā administrācija – 5
Vidzemes reģionālā administrācija – 7
uzturēt 5 tiltus

57.

Kurzemes reģionālā administrācija – 2
Latgales reģionālā administrācija – 1
Vidzemes reģionālā administrācija – 2
Uzturēt skatu platformas ĪADT

MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
16

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori
D.Sāmīte
A.Zeize
A.Širovs
R.Auziņš
reģionālo
administrāciju
direktori
D.Sāmīte
A.Zeize
A.Širovs
R.Auziņš
reģionālo
administrāciju
direktori
D.Sāmīte
A.Zeize
A.Širovs
R.Auziņš
reģionālo
administrāciju
direktori
D.Sāmīte
A.Zeize
R.Auziņš
reģionālo
administrāciju

veikta x autotūristu apmetņu
uzturēšana,
veikta x ūdenstūristu izkāpšanas
vietu uzturēšana
veikta x autostāvlaukumu uzturēšana

veikta x informācijas stendu
uzturēšana

veikta x skatu torņu uzturēšana

veikta x tiltu uzturēšana

Veikta x skatu platformu uzturēšana
ĪADT.

58.

Uzturēt informatīvās un norādes zīmes
ĪADT

59.

Uzturēt ĪADT robežzīmes

60.

Atjaunot un uzturēt ainaviskās skatu vietas
ĪADT

61.

Nodrošināt informatīvās sistēmas “Dabas
tūrisms" darbību un mobilās aplikācijas
“Dabas tūrisms” 5000 izmantošanas
lejupielādes,
kā
arī
informācijas
papildināšanu un aktualizēšanu Pārvaldes
tīmekļa vietnes tūrisma sadaļā un mobilajā
aplikācijā “Dabas tūrisms”
Nodrošināt apmeklētāju uzskaiti ĪADT
dabas objektos

62.

63.

“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.7.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.7.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.12.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.7.apakšpunkts
VARAM rīkojums

direktori
31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta x informatīvo un norādes
zīmju uzturēšana ĪADT.

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta x ĪADT robežzīmju
uzturēšana.

31.12.

R.Auziņš

Veikta x ainavisko skatu vietu
atjaunošana ĪADT (kādā).
Veikta x ainavisko skatu vietu
uzturēšana ĪADT (kādā).

31.12.

E.Ezeriņa

Nodrošinātas mobilās aplikācijas
“Dabas tūrisms” x izmantošanas
lejupielādes.

MK 2009.gada 2.jūnija
31.12.
reģionālo
Nodrošināta apmeklētāju uzskaite x
noteikumu Nr.507
administrāciju ĪADT (kādu) dabas objektos (kādos).
“Dabas aizsardzības
direktori
pārvaldes nolikums”
3.7.apakšpunkts
8. Veicināt ilgtspējīga tūrisma pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Pabeigt koncepcijas ilgtspējīga tūrisma
MK 2009.gada 2.jūnija
31.12.
E.Ezeriņa
veicināšanai ĪADT izstrādi
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
17

64.

65.

66.

67.

Atbilstoši
izstrādātajai
koncepcijai
ilgtspējīga tūrisma veicināšanai ĪADT,
uzsākt mācības un zināšanu pārbaudes
tūrismā iesaistītajām pusēm, tostarp,
gidiem – 50% no kopējā mērķa
Pabeigt tūrisma attīstībai prioritāro ĪADT
(saraksts ar ĪADT, kurās jau notiek vai
nākotnē būtu attīstāmas ilgtspējīga tūrisma
aktivitātes) noteikšanu

pārvaldes nolikums” 3.7.,
3.14.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums” 3.7.,
3.14.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums” 3.7.,
3.14.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums” 3.7.,
3.14.apakšpunkts

31.12.

E.Ezeriņa

31.12.

E.Ezeriņa

Nodrošināt
Pārvaldes
viedokļa
31.12.
reģionālo
Īstenota Pārvaldes viedokļa
pārstāvēšanu, interešu aizstāvēšanu un uz
administrāciju pārstāvēšana, interešu aizstāvēšana
zināšanām balstītas informācijas sniegšanu
direktori,
un informācijas sniegšana ar tūrisma
ar tūrisma attīstību saistītajās apspriedēs,
E.Ezeriņa
attīstību saistītajās apspriedēs,
diskusijās, darba grupās, tūrisma forumos
diskusijās, darba grupās, tūrisma
utml.
forumos (kādos).
9. Palielināt sabiedrības izpratni par dabas vērtību nozīmi,
izglītojot un informējot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos
Organizēt
1200
dabas
izglītības
VARAM rīkojums
31.12.
E.Ezeriņa
Noorganizētas x dabas izglītības
nodarbības, lekcijas, pasākumus un
nodarbības, lekcijas, pasākumi un
seminārus ar 30 000 dalībniekiem
semināri ar x dalībniekiem (kopējais
dalībnieku skaits), tajā skaitā:
- x dabas izglītības nodarbības, ar x
dalībniekiem (kopējais dalībnieku
skaits);
- x lekcijas ar x dalībniekiem
(kopējais dalībnieku skaits);
- x semināri ar x dalībniekiem
(kopējais dalībnieku skaits);
- x pasākumi ar x dalībniekiem
(kopējais dalībnieku skaits), tajā
skaitā:
18

68.

Piedalīties
Dabas
organizēšanā un norisē

koncertzāles

69.

Uzturēt 6 dabas izglītības centrus.
Turpināt vienotas metodiskās vadības
ieviešanu
Kurzemes reģionālā administrācija – 1
DIC „Slītere” Slīteres NP
Latgales reģionālā administrācija - 1
DIC „Rāzna” Rāznas NP
Pierīgas reģionālā administrācija - 1
DIC „Meža Māja” Ķemeru NP
Vidzemes reģionālā administrācija - 3
DIC „Vecupītes” un DIC „Pauguri”
Līgatnes dabas takās Gaujas NP,

MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.14.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.14.apakšpunkts

31.07.

31.12.

E.Ezeriņa

reģionālo
Uzturēti x DIC un nodrošināta to
administrāciju darbība (kādu).
direktori,
E.Ezeriņa
D.Sāmīte
A.Zeize
A.Širovs
R.Auziņš
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x talkas ar x dalībniekiem
(kopējais dalībnieku skaits);
x informatīvi pasākumi, tajā
skaitā zemes īpašniekiem un
saimnieciskās darbības
veicējiem, ar x dalībniekiem
(kopējais dalībnieku skaits);
x mācību stundas ar x
dalībniekiem (kopējais
dalībnieku skaits);
x izglītojoši pārgājieni ar x
dalībniekiem (kopējais
dalībnieku skaits);
x cita veida pasākumi ar x
dalībniekiem (kopējais
dalībnieku skaits).

70.

71.

72.

73.

74.

DIC „Ziemeļvidzeme” ZBR
Uzturēt 7 ĪADT apmeklētāju un
informācijas centrus
Latgales reģionālā administrācija - 3
“Bērzi” un “Ļaudona” Teiču DR,
“Krustkalnu DR informācijas centrs”
Krustkalnu DR
Pierīgas reģionālā administrācija - 1
“Meža māja” Ķemeru NP
Vidzemes reģionālā administrācija - 3
“Gūtmaņala”, “Zvārtes iezis“, “Līgatnes
dabas takas” Gaujas NP
Turpināt Pārvaldes vides izglītības
programmas izstrādi

Pabeigt rīcības un komunikācijas plāna
izstrādi brīvprātīgā darba popularizēšanai
un
brīvprātīgo
piesaistei
biotopu
atjaunošanas un dabas vērtību saglabāšanas
darbos (“Mācies, darot dabā!”)
Turpināt rīcības un komunikācijas plāna
īstenošanu
brīvprātīgā
darba
popularizēšanai un brīvprātīgo piesaistei
biotopu atjaunošanas un dabas vērtību
saglabāšanas darbos (“Mācies, darot
dabā!”)
Vadīt brīvprātīgo, jauno reindžeru,
praktikantu, dažādu apmācības programmu
dalībnieku un dabas aizsardzības jomas
studentu darbu

MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.14.apakšpunkts

31.12.

reģionālo
Uzturēti x apmeklētāju un
administrāciju informācijas centri un nodrošināta to
direktori
darbība (kādu).
A.Zeize

A.Širovs
R.Auziņš
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.14.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.17.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.17.apakšpunkts

31.12.

E.Ezeriņa

31.12.

E.Ezeriņa

31.12.

E.Ezeriņa

MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.17.apakšpunkts

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori,
G.Strode
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

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

MK 2009.gada 2.jūnija
31.12.
E.Ezeriņa
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.14.apakšpunkts
Sagatavot Pārvaldes 2017.gada publisko
MK 2010.gada 5.maija
01.07.
E.Ezeriņa
pārskatu
noteikumi Nr.413
“Noteikumi par gada
publiskajiem pārskatiem”
Uzturēt un aktualizēt Pārvaldes tīmekļa
MK 2007.gada 6.marta
31.12.
E.Ezeriņa
vietni
noteikumi Nr.171
“Kārtība, kādā iestādes
ievieto informāciju
internetā”
Uzturēt un aktualizēt tīmekļa vietni
MK 2009.gada 2.jūnija
31.12.
E.Ezeriņa
"Bioloģiskā daudzveidība Latvijā –
noteikumu Nr.507
informācijas un sadarbības tīkls (CHM)"
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums” 3.17.4
apakšpunkts
Nodrošināt dizainu izstrādi Pārvaldes
MK 2009.gada 2.jūnija
31.12.
E.Ezeriņa
informatīvajiem
materiāliem
–
noteikumu Nr.507
infografikām,
plakātiem,
bukletiem,
“Dabas aizsardzības
brošūrām, skrejlapām, baneriem u.c.
pārvaldes nolikums”
3.14.apakšpunkts
10. Nodrošināt kompensāciju izmaksu administrēšanu
Izvērtēt zemes īpašnieku iesniegumus un
VARAM rīkojums
31.12.
I.Timze
pieņemt lēmumus par kompensāciju
izmaksu. Izmaksāt kompensācijas par
saimnieciskās darbības ierobežojumiem
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un
mikroliegumos 30 īpašumos
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Izvērtēti x zemes īpašnieku
iesniegumi. Pieņemti x lēmumi par
kompensācijas izmaksu. Pieņemti x
lēmumi par atteikumu piešķirt
kompensāciju.
Izmaksāta kompensācija – ikgadējie
atbalsta maksājumi par saimnieciskās
darbības ierobežojumiem x īpašumos
x euro apmērā.

81.

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

82.

Izvērtēt zemes īpašnieku un lietotāju
iesniegumus un pieņemt lēmumus par
kompensāciju izmaksu. Izmaksāt 109
kompensācijas par īpaši aizsargājamo
nemedījamo sugu un migrējošo sugu
dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem
postījumiem

MK 2013.gada
17.septembra noteikumi
Nr.891
“Noteikumi par
saimnieciskās darbības
ierobežojumiem, par kuriem
pienākas kompensācija, tās
izmaksas nosacījumiem,
kārtību un apmēru”
VARAM rīkojums

31.12.

I.Timze

reģionālo
Izvērtēti x zemes īpašnieku un
administrāciju lietotāju iesniegumi, tajā skaitā: x
augkopības nozarē, x akvakultūras
direktori,
nozarē, x lopkopības nozarē, x
I.Timze
biškopības nozarē.
Pieņemti x lēmumi par kompensācijas
izmaksu, tajā skaitā: x augkopības
nozarē, x akvakultūras nozarē, x
lopkopības nozarē, x biškopības
nozarē. Pieņemti x lēmumi par
atteikumu piešķirt kompensāciju, tajā
skaitā: x augkopības nozarē, x
akvakultūras nozarē, x lopkopības
nozarē, x biškopības nozarē.
Izmaksātas x kompensācijas par īpaši
aizsargājamo nemedījamo sugu un
migrējošo sugu dzīvnieku
nodarītajiem būtiskiem postījumiem x
euro apmērā, tajā skaitā: x augkopības
nozarē x euro apmērā, x akvakultūras
nozarē x euro apmērā, x lopkopības
nozarē x euro apmērā, x biškopības
nozarē x euro apmērā.
11. Nodrošināt sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanu un
sertificēto ekspertu darbības uzraudzību
22

31.12.

83.

Izvērtēt pretendentu iesniegumus un veikt
ekspertu sertificēšanu. Sertficēt 35
ekspertus sugu un biotopu aizsardzības
jomā

84.

Uzturēt publiski pieejamu ekspertu MK 2010.gada 16.marta
31.12.
I.Timze
datubāzi, nodrošinot datubāzes satura noteikumi Nr.267 “Sugu un
atbilstību pieņemtajiem lēmumiem
biotopu aizsardzības jomas
ekspertu sertificēšanas un
darbības uzraudzības
kārtība”
Veikt sugu un biotopu aizsardzības jomā
VARAM rīkojums
31.12.
G.Strode
sertificēto ekspertu sniegto atzinumu
kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu
prasībām pārbaudes – 10% no kopējā
atzinumu skaita
Nodrošināt
ekspertu
profesionālās
MK 2009.gada 2.jūnija
31.12.
G.Strode
kvalifikācijas
paaugstināšanu
un
noteikumu Nr.507
noorganizēt 1 ekspertu apmācību un
“Dabas aizsardzības
interkalibrāciju
pārvaldes nolikums”
3.17.7apakšpunkts
12. Nodrošināt mikroliegumu noteikšanu
Izskatīt
mikroliegumu
izveidošanas, MK 2012.gada 18.decembra
31.12.
reģionālo
teritorijas precizēšanas un to likvidēšanas
noteikumi Nr.940
administrāciju
priekšlikumus un pieņemt lēmumus.
“Noteikumi par
direktori
Nodrošināt sadarbību ar VMD
mikroliegumu izveidošanas
mikroliegumu izveidošanas lēmumu
un apsaimniekošanas
kārtību, to aizsardzību, kā
pieņemšanā
arī mikroliegumu un to
buferzonu noteikšanu”

85.

86.

87.

VARAM rīkojums

31.12.
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I.Timze

Izvērtēti x pretendentu iesniegumi.
Pieņemti lēmumi par eksperta
sertifikāta piešķiršanu vai eksperta
sertifikāta termiņa pagarināšanu un
sertificēti x eksperti. Pieņemti x
lēmumi par atteikumu piešķirt
eksperta sertifikātu vai atteikumu
pagarināt eksperta sertifikāta
termiņu.

Izvērtēti x % no kopējā iesniegto
sertificēto ekspertu atzinumu skaita.

Izskatīti x mikroliegumu izveidošanas
priekšlikumi, x mikroliegumu
teritorijas precizēšanas priekšlikumi, x
mikroliegumu likvidēšanas
priekšlikumi. Pieņemti x lēmumi par
mikrolieguma izveidošanu, x lēmumi
par mikrolieguma teritorijas
precizēšanu, x lēmumi par

mikrolieguma likvidēšanu. Pieņemti x
lēmumi par atteikumu mikrolieguma
izveidošanai, x lēmumi par atteikumu
mikrolieguma teritorijas precizēšanai,
x lēmumi par atteikumu mikrolieguma
likvidēšanai.
Īstenota sadarbība ar VMD (kāda
veida, skaits).

88.

89.

90.

91.

92.

13. Nodrošināt Līgatnes dabas taku apsaimniekošanu
Uzturēt Latvijas dabai raksturīgo savvaļas
VARAM rīkojums
31.12.
R.Auziņš
Nodrošinātas dzīvnieku labturības
dzīvnieku sugu turēšanas vietu - Līgatnes
prasības x sugām (kādām).
dabas takas un nodrošināt dzīvnieku
labturības prasības 19 sugām
Veikt uzlabojumus 3 dzīvnieku iežogojumos MK 2009.gada 2.jūnija
31.12.
R.Auziņš
Veikti uzlabojumi x dzīvnieku
noteikumu Nr.507
iežogojumos (kādu).
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.16.apakšpunkts
Papildināt dzīvnieku kolekciju ar 1
MK 2009.gada 2.jūnija
31.12.
R.Auziņš
Papildināta dzīvnieku kolekcija ar x
dzīvnieku sugu
noteikumu Nr.507
dzīvnieku sugām (kādām).
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.14.apakšpunkts
Nodrošināt 50 000 apmeklētāju uzņemšanu
MK 2009.gada 2.jūnija
31.12.
R.Auziņš
Uzņemti x apmeklētāji.
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.14.apakšpunkts
14. Apsaimniekot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošos valsts nekustamos īpašumus,
kuri nodoti Dabas aizsardzības pārvaldes pārvaldībā
Uzmērīt un zemesgrāmatā ierakstīt zemes MK 2009.gada 2.jūnija
31.12.
C.Apenītis
Uzmērītas un zemesgrāmatā
vienības 12 800 ha (ja tiks piešķirts
noteikumu Nr.507
ierakstītas zemes vienības x ha.
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finansējums)

93.

93.2.

Īstenot
meža
apsaimniekošanas
pasākumus, tajā skaitā:
inventarizēt meža un dabas vērtības,
izstrādāt meža apsaimniekošanas plānus
3000 ha (ja tiks piešķirts finansējums)
uzturēt 170 km mineralizētās joslas

93.3.

uzturēt 120 km kvartālstigas, robežstigas

93.4.

uzturēt 15 km meža ceļus

93.1.

94.

95.

96.

Izstrādāt meža objektu ugunsdrošības
preventīvo pasākumu plānu
Uzturēt 113 ēkas un būves
Kurzemes reģionālā administrācija - 36
Latgales reģionālā administrācija - 19
Pierīgas reģionālā administrācija - 4
Vidzemes reģionālā administrācija - 37
Nodrošinājuma un finanšu departaments 17
Pabeigt
lietderības
izvērtējuma
sagatavošanu Pārvaldes turējumā esošo
nekustamo īpašumu saglabāšanai Pārvaldes

“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.16.apakšpunkts;
VARAM un Pārvaldes
02.11.2017. Valsts
nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas līgums
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.16.apakšpunkts;
VARAM un Pārvaldes
02.11.2017. Valsts
nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas līgums

31.12.

Inventarizētas meža un dabas
vērtības, izstrādāti meža
apsaimniekošanas plāni x ha.
Veikta x km mineralizēto joslu
uzturēšana.
Veikta x km kvartālstigu, robežstigu
uzturēšana.
Veikta x km meža ceļu uzturēšana.

MK 2016.gada 19.aprīļa
noteikumi Nr.238
“Ugunsdrošības noteikumi”

01.04.

MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.16.apakšpunkts;
VARAM un Pārvaldes
02.11.2017. Valsts
nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas līgums
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības

31.12.
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C.Apenītis

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Izstrādāti x meža objektu
ugunsdrošības preventīvo pasākumu
plāni un iesniegti saskaņošanai VMD
reģionālajā struktūrvienībā.
struktūrvienību Uzturētas x ēkas un būves.
vadītāji
D.Sāmīte
A.Zeize
A.Širovs
R.Auziņš
C.Apenītis
C.Apenītis

funkciju un uzdevumu īstenošanai
97.

98.

99.

100.

101.

102..

pārvaldes nolikums”
3.16.apakšpunkts
Pabeigt valsts nekustamo īpašumu
MK 2009.gada 2.jūnija
30.09.
C.Apenītis
apsaimniekošanas kārtības izstrādi
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.16.apakšpunkts
Uzsākt valsts nekustamo īpašumu
MK 2009.gada 2.jūnija
31.12.
C.Apenītis
apsaimniekošanas kārtības ieviešanu –
noteikumu Nr.507
30% no kopējā mērķa
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.16.apakšpunkts
Izstrādāt valsts nekustamo īpašumu
MK 2011.gada 6.decembra
01.11.
C.Apenītis
apsaimniekošanas plānu 2019.gadam
ieteikumi Nr.2 “Ieteikumi
valsts nekustamā īpašuma
vienotas pārvaldīšanas
nodrošināšanai”;
VARAM un Pārvaldes
02.11.2017. Valsts
nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas līgums
15. Īstenot projektus Pārvaldes pamatdarbības jomā
Pabeigt projektu aktivitāšu prioritāšu
MK 2009.gada 2.jūnija
31.12.
C.Apenītis
noteikšanu un precizēšanu
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.8.apakšpunkts
Īstenot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
MK 2009.gada 2.jūnija
31.12.
G.Strode
projektu “Priekšnosacījumu izveide labākai
noteikumu Nr.507
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un
“Dabas aizsardzības
ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” (“Dabas
pārvaldes nolikums”
skaitīšana”)
3.8.apakšpunkts
Īstenot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
MK 2009.gada 2.jūnija
31.12.
G.Strode
projektu “Valsts vides monitoringa
noteikumu Nr.507
26

107.

programmu un kontroles sistēmas attīstība
un sabiedrības līdzdalības veicināšana,
pilnveidojot nacionālas nozīmes vides
informācijas
un
izglītības
centru
infrastruktūru”
Īstenot
Eiropas
Savienības
LIFE+
programmas
“Daba
un
bioloģiskā
daudzveidība” projektu „Ķemeru nacionālā
parka hidroloģiskā režīma atjaunošana”
(HYDROPLAN)
Īstenot
Eiropas
Savienības
LIFE+
programmas
“Daba
un
bioloģiskā
daudzveidība” projektu “Degradēto purvu
atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga
izmantošana Latvijā” (RE-STORE)
Īstenot
Eiropas
Savienības
LIFE+
programmas
„Vides
politika
un
pārvaldība” projektu „Ekosistēmu un to
sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas
pielietojums
dabas
daudzveidības
aizsardzībā
un
pārvaldībā”
(LIFE
Ecosystem Services)
Īstenot
Eiropas
Savienības
LIFE+
programmas
“Daba
un
bioloģiskā
daudzveidība” projektu “Piekrastes biotopu
aizsardzība DP “Piejūra”” (CoHaBit), kur
Pārvalde ir partneris
Īstenot LVAF projektus

108.

Īstenot Zivju fonda projektus

103.

104.

105.

106.

“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.8.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.8.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.8.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.8.apakšpunkts

31.12.

A.Širovs

31.12.

A.Širovs

31.12.

A.Širovs

MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.8.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.8.apakšpunkts
MK 2009.gada 2.jūnija
noteikumu Nr.507

31.12.

A.Širovs

31.12.

C.Apenītis

31.12.

C.Apenītis
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109.

110.

111.
112.

113.
114.
115.
116.

117.

Piedalīties Baltijas jūras vides aizsardzības
komisijas (HELCOM) starpsesiju darba
grupas darbā Konvencijas par Baltijas jūras
reģiona jūras vides aizsardzību (Helsinku
konvencija) ieviešanai
Piedalīties
UNESCO
programmas
„Cilvēks un biosfēra” (Man and the
Biosphere Programme (MAB)) un tās
reģionālā tīkla EuroMAB darbā
Piedalīties Eiropas Vides aģentūras (EEA)
un Eiropas vides informācijas un
novērojumu tīkla (EIONET) darbā
Piedalīties IMPEL (European Union
Network for the Implementation and
Enforcement of Environmental Law) dabas
ekspertu darba grupās
Piedalīties Eiropas Savienības dalībvalstu
iniciatīvas „Eiropas Zaļā josta” darbā
Pārstāvēt Pārvaldi EUROPARC federācijā
un EUROPARC federācijas Ziemeļu un
Baltijas valstu nodaļā
Pārstāvēt Pārvaldi Eiropas aizsargājamo
dabas teritoriju Ilgtspējīga tūrisma hartas
partneru sadarbības tīklā
Piedalīties Latvijas–Baltkrievijas komisijas
par pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju
aizsardzības un ilgtspējīgas izmantošanas
jautājumu koordinēšanu darbā
Īstenot Pārvaldes sadarbības līgumu ar
Parks & Wildlife Finland (Somija)

“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.8.apakšpunkts
16. Īstenot starptautisko sadarbību
MK 2009.gada 2.jūnija
31.12.
noteikumu Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
4.3.apakšpunkts
31.12.
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G.Gabrāne,
G.Strode

R.Auziņš

31.12.

G.Strode,
A.Širovs

31.12.

A.Širovs

31.12.

D.Sāmīte

31.12.

R.Auziņš

31.12.

A.Širovs

31.12.

G.Gabrāne,
A.Zeize

31.12.

R.Auziņš

118.
119.

120.

Īstenot Pārvaldes sadarbības līgumu ar
31.12.
R.Auziņš
Environmental Board (Igaunija)
17. Veikt citus pasākumus dabas aizsardzības politikas īstenošanai un iestādes darbības uzlabošanai
Izvērtēt un sniegt viedokli par normatīvo
MK 2009.gada 2.jūnija
31.12.
I.Timze
aktu un politikas plānošanas dokumentu
noteikumu Nr.507
projektiem,
sagatavot
un
iesniegt
“Dabas aizsardzības
priekšlikumus normatīvajiem aktiem
pārvaldes nolikums”
2.punkts
Uzskaitīt Pārvaldes pakalpojumu izpildes
MK 2017.gada 4.jūlija
31.12.
D.Supe
Pārvaldes
pakalpojumu
izpildes
rādītājus (pieteikto pakalpojumu gadījumu noteikumi Nr.399 “Valsts
rādītāji:
skaits konkrētam pakalpojumam, katram
pārvaldes pakalpojumu
1) atļaujas saņemšana zivju sugu
konkrētam pakalpojuma pieteikumam
uzskaites, kvalitātes
pārvietošanai un jaunu sugu ieviešanai
izmantotais kanāls, pakalpojumu izpildes
kontroles un sniegšanas
vai pavairošanai Latvijas Republikas
kavējumu
skaits
konkrētam
kārtība”
ūdeņos: pakalpojuma pieteikumu
pakalpojumam,
sūdzību
skaits
par
skaits, izmantotais kanā1s, kavējumu
konkrēto pakalpojumu).
skaits, sūdzību skaits;
2) kompensācijas piešķiršana par
saimnieciskās
darbības
ierobežojumiem īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās un mikroliegumos:
pakalpojuma
pieteikumu
skaits,
izmantotais kanā1s, kavējumu skaits,
sūdzību skaits;
3) kaviāra ražotāja, fasētāja un
pārfasētāja
reģistrācija
un
sertifikācija: pakalpojuma pieteikumu
skaits, izmantotais kanā1s, kavējumu
skaits, sūdzību skaits;
4) atļaujas saņemšana Latvijas dabai
neraksturīgo savvaļas sugu ieviešanai
(introdukcijai)
vai
populācijas
atjaunošanai dabā (reintrodukcijai):
pakalpojuma
pieteikumu
skaits,
izmantotais kanā1s, kavējumu skaits,
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sūdzību skaits;
5) atļaujas saņemšana nemedījamo vai
īpaši aizsargājamo sugu indivīdu
iegūšanai: pakalpojuma pieteikumu
skaits, izmantotais kanā1s, kavējumu
skaits, sūdzību skaits;
6)
starptautiskās
tirdzniecības
apdraudēto savvaļas sugu īpatņu
reģistrācija: pakalpojuma pieteikumu
skaits, izmantotais kanā1s, kavējumu
skaits, sūdzību skaits;
7) atļaujas un sertifikāta saņemšana
starptautiskajai
tirdzniecībai
ar
apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un
augu sugām: pakalpojuma pieteikumu
skaits, izmantotais kanā1s, kavējumu
skaits, sūdzību skaits;
8) atļaujas saņemšana zooloģiskā
dārza izveidošanai un zooloģiskā
dārza
reģistrācija:
pakalpojuma
pieteikumu skaits, izmantotais kanā1s,
kavējumu skaits, sūdzību skaits;
9) Dabas datu pārvaldības sistēmas
izmantošana:
pakalpojuma
pieteikumu
skaits,
izmantotais
kanā1s, kavējumu skaits, sūdzību
skaits;
10)
atļaujas
vai
saskaņojuma
saņemšana darbību vai pasākumu
veikšanai īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās
un
mikroliegumos:
pakalpojuma
pieteikumu
skaits,
izmantotais kanā1s, kavējumu skaits,
sūdzību skaits;
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11) meža apsaimniekošanas plāna
apstiprināšana ĪADT: pakalpojuma
pieteikumu skaits, izmantotais kanā1s,
kavējumu skaits, sūdzību skaits;
12) zemes ierīcības projekta izstrādes
nosacījumu saņemšana un grafiskās
daļas saskaņojuma saņemšana ĪADT:
pakalpojuma
pieteikumu
skaits,
izmantotais kanā1s, kavējumu skaits,
sūdzību skaits;
13) valsts pirmpirkuma tiesību uz
zemi ĪADT izmantošana: pakalpojuma
pieteikumu skaits, izmantotais kanā1s,
kavējumu skaits, sūdzību skaits;
14)
atļaujas
saņemšana
īpaši
aizsargājamās sugas dzīvotnes vai
īpaši
aizsargājamā
biotopa
atjaunošanai mežā: pakalpojuma
pieteikumu
skaits,
izmantotais
kanā1s, kavējumu skaits, sūdzību
skaits;
15)
mikrolieguma
izveidošana,
teritorijas
precizēšana
vai
mikrolieguma
statusa
atcelšana:
pakalpojuma
pieteikumu
skaits,
izmantotais kanā1s, kavējumu skaits,
sūdzību skaits;
16)
starptautiskās
tirdzniecības
apdraudēto dzīvnieku un augu
audzētāju reģistrācija: pakalpojuma
pieteikumu skaits, izmantotais kanā1s,
kavējumu skaits, sūdzību skaits;
17) kompensācijas piešķiršana par
zaudējumiem, kas saistīti ar īpaši
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121.
121.1.
121.2.
121.3.
121.4.
112.5.
121.6.
121.7.
121.8.

Piedalīties padomju, komisiju un darba
grupu darbā
Meža konsultatīvā padome
Meža attīstības fonda konsultatīvā padome
Vides monitoringa padome

Kompetentās institūcijas
deleģējums

Ģenētiski modificēto organismu
uzraudzības padome
Dzīvnieku aizsardzības un labturības
konsultatīvā padome
Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu
resursu ilgtspējīgas izmantošanas un
pārvaldības konsultatīvā padome
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
Zinātnes programmu padome
Piekrastes sadarbības un koordinācijas
grupa

31.12.

deleģētie
pārstāvji
J.Jātnieks
J.Jātnieks
G.Gabrāne
G.Gabrāne
J.Dzenis
G.Strode
R.Auziņš
A.Širovs
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aizsargājamo nemedījamo sugu un
migrējošo
sugu
dzīvnieku
nodarītajiem būtiskiem postījumiem:
pakalpojuma
pieteikumu
skaits,
izmantotais kanā1s, kavējumu skaits,
sūdzību skaits;
18) sugu un biotopu aizsardzības
jomas eksperta sertifikāta saņemšana:
pakalpojuma
pieteikumu
skaits,
izmantotais kanā1s, kavējumu skaits,
sūdzību skaits;
19) Līgatnes dabas taku apmeklējums:
pakalpojuma
pieteikumu
skaits,
izmantotais kanā1s, kavējumu skaits,
sūdzību skaits.

Pielāgošanās klimata pārmaiņām
jautājumos ekspertu darba grupa

I.Hoņavko

121.10. Ainavu ekspertu padome Latvijas
simtgades pasākuma “Reģionu dienas”
aktivātē “Dāvana Latvijai – elektronisku
ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu
dārgumi vakar, šodien un rīt.””
121.11. Latvijas tūrisma uzņēmumu nacionālā
Vides kvalitātes zīmes “Zaļais sertifikāts”
novērtējuma komisija
121.12. Konsultatīvais forums par nacionālā FSC
sertifikācijas standarta izstrādi
121.13. DP “Daugavas loki” konsultatīvā padome

A.Liepiņš

121.9.

A.Balandiņa
R.Auziņš
A.Zeize

121.14. DP “Pape” konsultatīvā padome

D.Sāmīte

121.15. Burtnieku ezera konsultatīvā padome

R.Auziņš

121.16. Gaujas NP tūrisma klāstera vadības grupa

R.Auziņš

121.17. Siguldas tūrisma konsultatīvā padome

M.Zīverts

121.18. Siguldas novada civilās aizsardzības
komisija
121.19. Eiropas Savienības LIFE+ programmas
“Daba un bioloģiskā daudzveidība”
projekta „Īpaši aizsargājamu putnu sugu
aizsardzības statusa uzlabošana Natura
2000 teritorijā „Ādaži”” (PUTNI
ĀDAŽOS) konsultatīvā padome
121.20. Eiropas Savienības LIFE+ programmas
“Daba un bioloģiskā daudzveidība”
projekta „Lielā dumpja biotopa
atjaunošana divos piekrastes ezeros

M.Zīverts
G.Gabrāne

G.Gabrāne
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Latvijā” (COASTLAKE) konsultatīvā
padome
121.21. Eiropas Savienības LIFE+ programmas
“Daba un bioloģiskā daudzveidība”
projekta „Prioritāro mitrāju biotopu
aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā”
konsultatīvā padome
121.22. Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana
ūdensceļu reģionos (SWARE) projekta
darba grupa

R.Auziņš,
D.Sāmīte

R.Auziņš

Lietotie saīsinājumi:
AS “LVM” – akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”
CITES – Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu
sugām (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
(Vašingtonas konvencija)
DIC – dabas izglītības centrs
DDPS „Ozols” – dabas datu pārvaldības sistēma „Ozols”
DP – dabas parks
EUROPARC federācija – Eiropas dabas un nacionālo parku federācija (Federation of Nature and
National Parks of Europe)
FSC – Mežu uzraudzības padome mežsaimniecības sertifikācijai (Forest Stewardship Council)
ĪADT – īpaši aizsargājama dabas teritorija
LAD – Lauku atbalsta dienests
LVAF – Latvijas vides aizsardzības fonds

Ģenerāldirektors

Juris Jātnieks
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MK – Ministru kabinets
Natura 2000 - Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija
NorBalWet – reģionāla iniciatīva Konvencijas par starptautiskas nozīmes
mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi (Ramsāres konvencija) ieviešanai
(Nordic Baltic Wetlands Initiative)
NP – nacionālais parks
NVO – nevalstiskās organizācijas
Pārvalde - Dabas aizsardzības pārvalde
UNESCO – Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VID – Valsts ieņēmumu dienests
VMD – Valsts meža dienests

