Dabas aizsardzības pārvaldes
galveno darbu plāna izpilde 2018.gadā
Nr.
p.k.

Darba
nosaukums

Pamatojošais
Darba
dokuments/ deleģējums pabeigšanas
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi,
komentāri
1.ceturksnī

Atzīmes par izpildi,
komentāri
2.ceturksnī

Atzīmes par izpildi,
komentāri
3.ceturksnī

1. Nodrošināt 683 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (4 nacionālo parku, 4 dabas rezervātu, 261 dabas lieguma un 414 citu īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju), tai skaitā 333 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzību
1.
Veikt 1620 vides
VARAM
31.12.
reģionālo
Veiktas 416
Veikta 351 pārbaude.
Veiktas 370 pārbaudes.
inspektoru
31.01.2018.
administrāciju pārbaudes.
Sastādīti 389 pārbaudes Sastādīti 296 pārbaudes
Sastādīti 277
pārbaudes
ĪADT rīkojuma Nr.1-2/20
direktori
akti un 17
akti un 31
pārbaudes akti un 23
aizsardzības režīma 2.pielikums “Vides
administratīvo
administratīvo
aizsardzības un
administratīvo
nodrošināšanai
pārkāpumu protokoli.
pārkāpumu protokols.
reģionālās attīstības
pārkāpumu protokoli. Pie administratīvās
Pie administratīvās
ministrijas
Pie administratīvās
atbildības sauktas un
atbildības sauktas un
2018.gada budžeta
atbildības sauktas un
sodītas 17 personas par sodītas 32 personas par
programmu un
sodītas 19 personas
kopējo summu 1540
kopējo summu 3075
apakšprogrammu
par kopējo summu
euro. Izteikts mutvārdu euro. Izteikts mutvārdu
politikas un
785 euro. Izteikts
aizrādījums 4
aizrādījums 4
darbības rezultāti
mutvārdu aizrādījums personām.
personām.
un to rezultatīvie
2 personām.
Izņemti pārkāpuma
Izņemti pārkāpuma
rādītāji” (turpmāk Izņemti pārkāpuma
priekšmeti un
priekšmeti un
VARAM rīkojums)
priekšmeti un
izdarīšanas rīki: 42 tīkli izdarīšanas rīki: 6 tīkli
izdarīšanas rīki: 8
(kopgarums 1080 m),
(kopgarums 310 m), 28
zivju tīkli ar
41 murds, 1 vēžu
murdi, 5 ūdas un
kopgarumu 405 m, 2
ķeramais krītiņš,
naktsššņores, 6 vēžu
murdi, 95 ūdas.
nojaukts 1 nēģu tacis.
ķeramie krītiņi.
Konfiscēti pārkāpuma Konfiscēti pārkāpuma
Konfiscēti pārkāpuma
priekšmeti un
priekšmeti un
priekšmeti un
izdarīšanas rīki: 23
izdarīšanas rīki: 12 tīkli izdarīšanas rīki: 3 ūdas
ūdas.
(kopgarums 245 m), 3
un naktsššņores, 1 vēžu
murdi.
ķeramais krītiņš.
Pārkāpuma lietas
materiāli iesniegti
Aprēķināti nodarītie
Aprēķināti nodarītie
1

Valsts policijā
kriminālprocesa
uzsākšanai: 2 gad. par
patvaļīgu koku ciršanu
un bojāšanu ĪADT.
Pārkāpuma lietas
materiāli pēc
piekritības nosūtīti 2
gad.: VVD par
darbību veikšanu
ūdenstilpē un par
grāvja rakšanu ĪADT
bez VVD tehnisko
noteikumu
saņemšanas.

2

zaudējumi: dižkokiem –
118 259 euro; valsts
mantai patvaļīgas koku
ciršanas rezultātā –
312,60 euro.
Pārkāpuma lietas
materiāli iesniegti
Valsts policijā
kriminālprocesa
ierosināšanai: 7 gad. (5
gad. par patvaļīgu koku
ciršanu un bojāšanu, 2
gad. par ĪADT bojāšanu
un iznīcināšanu.
Pārkāpuma lietas
materiāli pēc piekritības
nosūtīti 9 gad.: VVD,
Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības
inspekcijai, Salacgrīvas
novada domei par dīķu
rakšanu bez VVD
tehnisko noteikumu
saņemšanas, par malkas
grēdas turēšanu kultūras
pieminekļa aizsargjoslā,
par būvniecību Baltijas
jūras un Rīgas jūras līča
piekrastes krasta kāpu
aizsargjoslā un ĪADT,
par nobraukšanu no
ceļa Baltijas jūras
piekrastes krasta kāpu
aizsargjoslā ārpus

zaudējumi: valsts
mantai patvaļīgas koku
ciršanas rezultātā –
236,78 euro.
Pārkāpuma lietas
materiāli iesniegti
Valsts policijā
kriminālprocesa
ierosināšanai: 4 gad. (3
gad. par patvaļīgu koku
ciršanu, 1 gad. par meža
iznīcināšnu aiz
neuzmanības).
Pārkāpuma lietas
materiāli pēc piekritības
nosūtīti 2 gad.: VVD,
Līgatnes novada
pašvaldībai par zemes
dzīļu izmantošanu
ĪADT bez VVD
tehnisko noteikumu
saņemšanas un par
piesārņojumu ar
sadzīves atkritumiem
ĪADT).

2.

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

VARAM rīkojums

31.12.

G.Strode

3.

Uzsākt
ĪADT
MK 2009.gada
saraksta,
kurām 2.jūnija noteikumu
prioritāri
Nr.507
izstrādājami
vai “Dabas aizsardzības

31.12.

G.Strode

ĪADT, par būvgružu
izbēršanu.
Uzraudzīta 12 dabas
Uzraudzīta 13 dabas
aizsardzības plānu
aizsardzības plānu
izstrāde (DL izstrāde (DL “Ziemeļu purvi”,
“Augstroze”, “Baltezera
“Augstroze”,
purvs”, “Raunas
“Baltezera purvs”,
Staburags”, “Dūņezers”
“Raunas Staburags”,
un “Vidzemes
“Dūņezers”, “Vidzemes akmeņainā jūrmala”, DP
akmeņainā jūrmala”,
- “Aiviekstes paliene”,
DP – “Aiviekstes
“Dvietes paliene”,
paliene”, “Dvietes
“Piejūra”, “Ragakāpa”,
paliene”, “Ragakāpa”, “Sātiņu dīķi”, “Silene”
“Silene un Vecumu
un “Vecumu meži”, kā
meži”, AAA “Nīcgales arī AAA “Nīcgales
meži”).
meži”).
Pieņemti lēmumi par
Apstiprināts 1 dabas
dabas aizsardzības
aizsardzības plāns (DL
plānu darbības termiņa “Ziemeļu purvi”).
pagarināšanu 7 ĪADT
(DL - “Dziļezers un
Riebezers”, “Lielie
Kangari”, “Lielupes
palienes pļavas”,
“Raķupes ieleja”,
“Sedas purvs”, DP
“Embūte”, AAA
“Ziemeļgauja”).
Pārskata periodā
Aktualizēts pārskats par
darbība nav veikta.
dabas aizsardzības plānu
statusu.

3

Uzraudzīta 21 dabas
aizsardzības plāna
izstrāde (DL - “Baltezera
purvs”, “Sātiņu dīķi”,
“Augstroze”, “Tāšu
ezers”, “Dūņezers”,
“Vidzemes akmeņainā
jūrmala”, “Mežole”,
“Sventājas upes ieleja”,
“Ventas un Šķerveļa
ieleja”, “Supes purvs”,
“Pelēču ezera purvs”, DP
- “Piejūra”, “Vecumu
meži”, “Aiviekstes
paliene”, “Dvietes
paliene”, “Silene”,
“Ragakāpa”, “Numernes
valnis”, “Riežupe”, AAA
- “Nīcgales meži”,
“Augšdaugava”).
Apstiprināts 1 dabas
aizsardzības plāns (DL
“Raunas Staburags”).

Uzsākta pārskatu
sagatavošana par dabas
aizsardzības plāniem,
kuriem nepieciešams

atjaunojami dabas pārvaldes nolikums”
aizsardzības plāni,
3.1.apakšpunkts
pārskatīšanu
–
30% no kopējā
mērķa
4.

5.

Pabeigt
ĪADT
MK 2009.gada
saraksta,
kurās 2.jūnija noteikumu
prioritāri veicami
Nr.507
aizsardzības
un “Dabas aizsardzības
apsaimniekošanas
pārvaldes nolikums”
pasākumi,
3.7.apakšpunkts
pārskatīšanu
Veicināt, koordinēt
MK 2009.gada
un īstenot ĪADT 2.jūnija noteikumu
dabas aizsardzības
Nr.507
plānos
noteikto
“Dabas
aizsardzības
un
aizsardzības
apsaimniekošanas
pārvaldes
pasākumu
nolikums”
ieviešanu
3.1.apakšpunkts

31.12.

31.12.

G.Strode

Pārskata periodā
darbība nav veikta.

reģionālo
Veicināta un koordinēta
administrāciju 9 ĪADT (Krustkalnu
direktori
DR, DL - “Liepājas
ezers”,
“Ļubasts”,
"Vecdaugava",
"Jaunciems", “Lielupes
palieņu pļavas”, “Sedas
purvs”, DP - "Piejūra",
“Engures ezers”) dabas
aizsardzības
plānā
noteikto aizsardzības
un apsaimniekošanas
pasākumu
ieviešana
(niedru
pļaušana,
niedru
selektīvā
pļaušana un izvākšana,
smiltājsiseņa dzīvotnes
uzturēšana
(krūmu/koku izciršana),
4

pagarināt darbības
termiņu.
Izvērtēti no pašvaldībām
saņemtie 2 priekšlikumi
par nepieciešamību
izstrādāt jaunus dabas
aizsardzības plānus.
Pārskata periodā darbība Pārskata periodā darbība
nav veikta.
nav veikta.

Veicināta un koordinēta
19 ĪADT (Ķemeru NP,
Gaujas NP, DL “Liepājas
ezers”,
“Ances purvi un meži” ,
“Cieceres ezera sala”,
“Ansiņu un Nagļu
purvs”, “Pluču tīrelis”,
“Krēmeri”,
“Vecdaugava”, “Sedas
purvs”, “Randu pļavas”,
DP - “Abavas senleja”,
“Pape”,
“Sauka”,
“Dvietes
paliene”,
“Silene”,
“Daugavas
loki”,
“Numernes
valnis”,
“Lielupes
palienes pļavas”, dabas
aizsardzības
plānā

Veicināta un koordinēta
11 ĪADT (Ķemeru NP,
Teiču DR, Krustkalnu
DR, DP - “Laukezers”,
“Sauka”,
“Dvietes
paliene”,
“Silene”,
“Daugavas
loki”,
“Engures
ezers”,
“Piejūra”,
“Svētes
paliene”)
dabas
aizsardzības
plānā
noteikto aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumu
ieviešana
(dabas
tūrisma
infrastruktūras izveides
un
apsaimniekošanas
veicināšana,
piejūras
zālāju atjaunošana un

sezonas liegumu zīmju
uzstādīšana,
piejūras
u.c.
zālāju
apsaimniekošana,
apauguma novākšana
zāļu purvos, krūmu,
niedru pļaušana un
dedzināšana).
Īstenota
7
ĪADT
(Slīteres NP, Ķemeru
NP,
Gaujas
NP,
Moricsalas DR, Grīņu
DR, DL - “Nagļu un
Ansiņu purvs”, “Randu
pļavas”)
dabas
aizsardzības
plānā
noteikto aizsardzības
un apsaimniekošanas
pasākumu
ieviešana
(niedru pļaušana un
izvākšana, dzīvnieku
uzskaite, priežu ciršana,
niedrāju
masīvu
fragmentēšana,
preterozijas
un
apmeklētāju plūsmas
virzošu
pinumu
veidošana
kāpās,
bioloģiski vecu koku
atēnošana,
pļavu
atjaunošana,
zemes
nomas izsole ĪADT
apsaimniekošanai).
5

noteikto aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumu
ieviešana
(plānoto
pasākumu
izvērtēšana saistībā ar
pieteikšanos
LVAF
finansējumam,
dabas
tūrisma infrastruktūras
izveides
un
apsaimniekošanas
veicināšana,
zālāju
apsaimniekošana).
Īstenota
5
ĪADT
(Moricsalas DR, Teiču
DR, Rāznas NP, DL
“Vecdaugava”, AAA
“Vecpiebalga”) dabas
aizsardzības
plānā
noteikto aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumu
ieviešana:
izvietotas
sezonas
lieguma
robežbojas,
uzstādītas
ĪADT
robežzīmes, veikta upes
posma atbrīvošana no
kokiem,
biotopa
Skujkoku
meži
uz
osveida reljefa formām
(9060*)
zemsedzes
nobiru
slāņa
mazināšana,
pļavu
biotopa
(6120*)
attīrīšana no kokiem un

apsaimniekošana,
invazīvo augu sugu
ierobežošana,
apauguma novākšana
zāļu purvos, dabisko
zālāju apsaimniekošana,
pelēko kāpu biotopu
atjaunošana,
atvašu
pļaušana
ar
rokas
darbarīkiem, pļaušana
vai smalcināšana ar
traktortehniku).
Īstenota
16
ĪADT
(Ķemeru NP, Slīteres
NP, Teiču DR, DL “Jaša”,
“Vidzemes
akmeņainā
jūrmala”,
“Maizezers”, “Dzērves
purvs”,
“Purgaiļu
purvs”,
“NiedrājuPilkas
purvs”,
“Dziļezers
un
Riebezers”,
“Randu
pļavas”,
“Karateri”,
“Ances purvi un meži”,
“Babītes
ezers”,
“Vecdaugava”,
ģeoloģiskais
un
ģeomorfoloģiskais
dabas
piemineklis
“Stiglavas atsegumi”)
dabas
aizsardzības
plānā
noteikto
aizsardzības
un

krūmiem,
zālāja
pļaušana
un
zāles
novākšana
VARAM
īpašumā,
piesaistot
talciniekus, invazīvās
augu sugas Sosnovska
latvāņa ierobežošana.
Sadarbībā ar biedrību
“Kroma
kolna
bruoliste”, medniekiem,
Nacionālā
kultūras
mantojuma
pārvaldi
veikta Baldas upes un
Beitānu
pilskalna
attīrīšana Rāznas NP.
Nodrošināta sadarbība
ar
Kārsavas novada
domi apsaimniekošanas
pasākumu
veikšanā
aizsargājamā
Ruskulovas
lapegļu
alejā.

6.

Izsniegt
3200
atļaujas,
saskaņojumus un
atzinumus ĪADT
dabas aizsardzības
jomā un apstiprināt

VARAM rīkojums

31.12.

apsaimniekošanas
pasākumu
ieviešana
(uzstādītas
un
atjaunotas
ĪADT
robežzīmes,
veikta
sezonas
lieguma
marķējuma noņemšana,
upju straujteču posmu
attīrīšana,
invazīvās
augu sugas Sosnovska
latvāņa ierobežošana,
izvērtēta un uzsākta
meliorācijas sistēmas
atjaunošana,
īpaši
aizsargājamo
sugu
dzīvotņu atjaunošana un
saglabāšana,
upes
tīrīšana no sadzīves
atkritumiem un koku
sagāzumiem, kaļķainā
zāļu purva pļaušana,
zālāju pļaušana, zāļu
purvu
apauguma
novākšana,
kāpu
biotopu
stiprināšana,
bebru
aizsprostu
likvidēšana).
reģionālo
Izsniegtas 808 atļaujas, Izsniegtas 659 atļaujas, Izsniegtas
2293
administrāciju saskaņojumi un
saskaņojumi
un atļaujas, saskaņojumi
direktori
atzinumi ĪADT dabas
atzinumi ĪADT dabas un atzinumi ĪADT
aizsardzības jomā.
aizsardzības jomā.
dabas
aizsardzības
Apstiprināti 2 meža
jomā.
apsaimniekošanas plāni
Apstiprināti 79 meža
6

7.

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

ĪADT.
Izsniegti 3 atzinumi,
tajā skaitā 3 atzinumi
par ietekmes uz vidi
novērtējumiem.
Sniegta 1 deklarācija
par ietekmi uz Eiropas
nozīmes aizsargājamo
dabas teritoriju
(Natura 2000)
(Ķekavas apvedceļš).

VARAM rīkojums

31.12.

G.Strode

reģionālo
administrāciju
direktori

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 teritorijām”

31.12.

apsaimniekošanas plāni
ĪADT.
Izsniegti 4 atzinumi par
ietekmes uz vidi
novērtējumiem.

Izsniegti 4 atzinumi,
tajā skaitā:
3 atzinumi par ietekmes
uz vidi novērtējumiem;
1 atzinums par ietekmes
uz Eiropas nozīmes
aizsargājamo dabas
teritoriju (Natura 2000)
novērtējuma ziņojumu.
Sniegta 1 deklarācija
par ietekmi uz Natura
2000.
Sniegti 9 viedokļi par
teritorijas
plānojuma
stratēģiskā ietekmes uz
vidi
novērtējuma
nepieciešamību.

Izsniegti 3 atzinumi
teritoriju plānojumu un
to
vides
pārskatu
stratēģiskajiem
ietekmes
uz
vidi
novērtējumiem.
Sniegti 15 viedokļi par
teritorijas
plānojuma
stratēģiskā ietekmes uz
vidi
novērtējuma
nepieciešamību.
reģionālo
Pieņemti 4 lēmumi par Sniegtas 5 atbildes, ka
Pieņemti 5 lēmumi par
administrāciju valsts pirmpirkuma
valstij nav pirmpirkuma valsts pirmpirkuma
direktori
tiesību neizmantošanu tiesības.
tiesību neizmantošanu
uz zemi ĪADT.
uz zemi.
Sniegtas 4 atbildes, ka
Sniegtas 11 atbildes, ka
valstij nav pirmpirkuma
valstij nav pirmpirkuma
tiesības.
tiesības
7

Sniegti 10 viedokļi par
teritorijas plānojuma
stratēģiskā ietekmes
uz vidi novērtējuma
nepieciešamību.

10.

11.

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 VARAM rīkojums
31.12.
reģionālo
Veikta 21 pārbaude
Veiktas 49 pārbaudes Veiktas 59 pārbaudes
inspektoru
380
administrāciju mikroliegumu
mikroliegumu
mikroliegumu
pārbaudes
īpaši
direktori
aizsardzības režīma
aizsardzības
režīma aizsardzības
režīma
nodrošināšanai. Sastādīti nodrošināšanai. Sastādīti
aizsargājamo sugu
nodrošināšanai.
un
īpaši
Sastādīti 19 pārbaudes 32 pārbaudes akti.
19 pārbaudes akti
aizsargājamo
akti.
Veiktas 68 pārbaudes Veiktas 49 pārbaudes
biotopu
un
Veiktas 26 pārbaudes īpaši aizsargājamo sugu īpaši aizsargājamo sugu
mikroliegumu,
īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo un īpaši aizsargājamo
un īpaši aizsargājamo biotopu
aizsardzības biotopu
aizsardzības
aizsardzības režīma
nodrošināšanai
biotopu aizsardzības
režīma nodrošināšanai. režīma nodrošināšanai.
režīma nodrošināšanai. Sastādīti 52 pārbaudes Sastādīti 42 pārbaudes
Sastādīti 25 pārbaudes akti un 1 administratīvo akti un 2 administratīvo
akti.
pārkāpumu
protokols. pārkāpumu protokoli. Pie
Pie
administratīvās administratīvās
atbildības saukta un atbildības sauktas un
sodīta 1 persona par sodītas 2 personas par
kopējo summu 200 euro. kopējo summu 85 euro.
Organizēt
un VARAM rīkojums
31.12.
G.Strode
Uzraudzīta 7 sugu
Uzraudzīta
5
sugu Uzraudzīta
5
sugu
uzraudzīt 6 sugu un
aizsardzības plānu
aizsardzības
plānu aizsardzības
plānu
biotopu
izstrāde – brūnais lācis, izstrāde
–
dīķa izstrāde
–
dīķa
aizsardzības plānu
dīķa naktssikspārnis,
naktssikspārnis,
naktssikspārnis,
izstrādi
platausainais
platausainais sikspārnis, platausainais sikspārnis,
(atjaunošanu)
sikspārnis, ūdrs,
sugu grupa “Roņi”, sugu sugu grupa “Roņi”, sugu
Izstrādāt 2 sugu un
Eirāzijas lūsis, sugu
grupa “Pūces”, sugu grupa “Pūces”, sugu
biotopu
grupa “Roņi”, sugu
grupa “Dzeņi”.
grupa “Dzeņi”.
aizsardzības
Apstiprināts 1 sugas
grupa
plānus.
“Pūces”.
aizsardzības plāns –
Iesniegti VARAM
ūdram.
apstiprināšanai 3 sugu
aizsardzības plāni brūnais lācis, ūdrs,
8

12.

Veikt 2 prioritāro
MK 2009.gada
sugu un biotopu 2.jūnija noteikumu
aizsardzības plānu
Nr.507
ieviešanu
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
(piesaistot
finansējumu)
3.4.apakšpunkts

31.12.

Eirāzijas lūsis.
LVAF projektu
konkursam “Sugu un
biotopu aizsardzības
plānu ieviešana”
sniegts nepieciešamais
atbalsts potenciālajiem
projektu pieteicējiem
projektos paredzēto
aktivitāšu plānošanai.

G.Strode

9

LVAF
projektu
konkursa
ietvaros
vērtēti
un
sniegti
atzinumi par sugu un
biotopu
aizsardzības
plānos
paredzēto
aktivitāšu
ieviešanas
projektiem. Ar Pārvaldi
saskaņoti
projektu
darba uzdevumi, lai
tiktu
ieviesti
apsaimniekošanas
pasākumi, kas noteikti
minēto sugu un biotopa
aizsardzības plānos.
Veikta 3 sugu
aizsardzības plānā (lāča,
vilka, mežirbes) noteikto
aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumu ieviešana.
Veikta
1
biotopu
aizsardzības
plānā
(„Parkveida pļavas un
ganības
(6530*))
noteikto aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumu ieviešana.

LVAF
projektos
ar
Pārvaldes
atbalstu
veicināta
sugu
un
biotopu
aizsardzības
plānos
paredzēto
pasākumu ieviešana.
Veikta
4
sugu
aizsardzības
plānos
(vilks,
lūsis,
lācis,
mežirbe)
noteikto
aizsardzības
un
apsaimniekošanas
pasākumu
ieviešana
(pasākumi/atbildīgo
iestāžu
darbinieku
apmācības par postījumu
fiksēšanu un noteikšanu,
monitoringa
sistēmas
pilnveide,
mežirbes
aizsardzības
stāvokļa
uzlabošana, izglītojot par
labāku mežsaimniecības
praksi u.c.).
Veikta
1
biotopu
aizsardzības
plānā
(parkveida pļavas un
ganības
(6530*))
noteikto aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumu
ieviešana
(parkveida
ainavu
apzināšana,
parkveida

13.

14.

14.1.

Pārskatīt īpaši
MK 2009.gada
aizsargājamo sugu
2.jūnija noteikumu
un īpaši
Nr.507
“Dabas aizsardzības
aizsargājamo
pārvaldes nolikums”
biotopu sarakstu,
kuriem prioritāri
3.5.apakšpunkts
veicami
aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumi
Apsaimniekot
VARAM rīkojums
15 166 ha pļavu,
meža un purvu
biotopus,
tajā
skaitā:
apsaimniekot 744
ha pļavu biotopus

14.2.

apsaimniekot 297
ha meža biotopus

14.3.

apsaimniekot
14 125 ha purvu
biotopus

31.12.

31.12.

G.Strode

Pārskata periodā
darbība nav veikta.

reģionālo
Veikta 413 ha pļavu,
administrāciju meža un purvu biotopu
direktori
apsaimniekošana,
tajā skaitā:
veikta 319 ha pļavu
biotopu
apsaimniekošana:
2 ha pļavu pļaušana,
317 ha pļavu
noganīšana
reģionālo
administrāciju
direktori
reģionālo
administrāciju
direktori
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pļavu
un
ganību
atjaunošanas
veicināšana).
Pārskata periodā darbība Pārskata periodā darbība
nav veikta.
nav veikta.

Veikta 14 826 ha pļavu,
meža un purvu biotopu
apsaimniekošana,
tajā skaitā:

Veikta 15 193,9 ha
pļavu, meža un purvu
biotopu
apsaimniekošana,
tajā skaitā:
veikta 771,9 ha pļavu
biotopu
apsaimniekošana:
591,2 ha pļavu pļaušana,
180,7 ha pļavu
noganīšana

Pārskata periodā
darbība nav veikta.

veikta 403,97 ha pļavu
biotopu
apsaimniekošana:
61 ha pļavu pļaušana,
339,3 ha pļavu
noganīšana,
3,67 ha krūmu ciršana
pļavās
veikta 297 ha meža
veikta 297 ha meža
biotopu apsaimniekošana biotopu apsaimniekošana

veikta 94 ha purvu
biotopu
apsaimniekošana,
tajā skaitā:

veikta 14 125 ha purvu
biotopu
apsaimniekošana,
tajā skaitā:

veikta 14 125 ha purvu
biotopu
apsaimniekošana,
tajā skaitā:

15.

Apsaimniekot 5 km
tekošu saldūdeņu
biotopus

16.

Apsaimniekot kāpu
MK 2009.gada
biotopus
2.jūnija noteikumu
Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.5.apakšpunkts
Apsaimniekot
MK 2009.gada
bioloģiski
vecus 2.jūnija noteikumu
lapu kokus
Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.5.apakšpunkts
Uzturēt
smilšu
MK 2009.gada
krupja nārsta vietas 2.jūnija noteikumu
Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.5.apakšpunkts
Uzturēt
īpaši
MK 2009.gada
aizsargājamo
un 2.jūnija noteikumu
nemedījamo putnu
Nr.507
sugu
mākslīgās “Dabas aizsardzības
ligzdvietas
pārvaldes nolikums”
3.5.apakšpunkts

17.

18.

19.

VARAM rīkojums

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

aizsprostu uzturēšana – aizsprostu uzturēšana –
9 gab.
54 gab., rievsienu
uzturēšana - 29 gab.
reģionālo
Veikta 2 km tekošu
Veikta 3,2 km tekošu
administrāciju saldūdeņu biotopu
saldūdeņu biotopu
direktori
apsaimniekošana
apsaimniekošana
(ūdensteču attīrīšana,
(ūdensteču attīrīšana,
bebru aizsprostu
bebru aizsprostu
likvidēšana – 7 gab.). likvidēšana – 8 gab.).
D.Sāmīte
Pārskata periodā
Pārskata periodā darbība
darbība nav veikta.
nav veikta.

aizsprostu uzturēšana –
54
gab.,
rievsienu
uzturēšana - 29 gab.
Veikta 2,2 km tekošu
saldūdeņu biotopu
apsaimniekošana
(ūdensteču attīrīšana,
bebru aizsprostu
likvidēšana – 20 gab.).
Pārskata periodā darbība
nav veikta.

reģionālo
Veikta 11 bioloģiski
Veikta 6 bioloģiski vecu
administrāciju vecu koku
koku apsaimniekošana
direktori
apsaimniekošana (koku (koku atēnošana).
atēnošana).

Veikta 10 bioloģiski
vecu koku
apsaimniekošana (koku
atēnošana).

Veikta 2,3 ha smilšu
krupja nārsta vietu
uzturēšana.

R.Auziņš

reģionālo
Veikta 4 melnā stārķa
administrāciju mākslīgo ligzdvietu
direktori
uzturēšana.
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Veikta 2,3 ha smilšu
krupja nārsta vietu
uzturēšana.

Veikta 2,3 ha smilšu
krupja nārsta vietu
uzturēšana.

Veikta 3 mežapīļu
mākslīgo ligzdvietu
uzturēšana.

Veikta 7 klinšu ērgļa un
jūras ērgļa mākslīgo
ligzdvietu uzturēšana.

MK 2009.gada
31.12.
reģionālo
Pārskata periodā
Veikta 7,08 ha
Veikta 25,51 ha
2.jūnija noteikumu
administrāciju darbība nav veikta.
Sosnovska latvāņa
Sosnovska latvāņa
Nr.507
direktori
izplatības ierobežošana izplatības ierobežošana
“Dabas aizsardzības
(pļaušana, izrakšana).
(pļaušana, izrakšana).
pārvaldes nolikums”
3.7.apakšpunkts
21.
Izsniegt atļaujas
MK 2012.gada
31.12.
reģionālo
Izsniegtas 2 atļaujas
Izsniegtas 1 atļauja
Pārskata periodā darbība
darbību veikšanai
18.decembra
administrāciju darbību veikšanai
darbību veikšanai
nav veikta, nav saņemti
mikroliegumos
noteikumi Nr.940
direktori
mikroliegumos.
mikroliegumos.
iesniegumi atļaujas
“Noteikumi par
izsniegšanai.
mikroliegumu
izveidošanas un
apsaimniekošanas
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 VARAM rīkojums;
31.12.
G.Strode
Uzsākta Eiropas Vides Sagatavota informācija Aktualizēta informācija
ziņojumus Eiropas
MK 2009.gada
aģentūras ĪADT datu un iesniegta VARAM Natura 2000 datu bāzē
Komisijai par sugu 2.jūnija noteikumu
bāzes
(CDDA) Ekonomiskās
un iesniegta Eiropas
un biotopu stāvokli
Nr.507
aktualizēšana.
sadarbības un attīstības Vides aģentūrā.
aktualizēt “Dabas aizsardzības
Apkopota
publiski organizācijas (OECD) Uzsākta
informācijas
informāciju Natura pārvaldes nolikums”
pieejamā informācija Vides
snieguma apkopošana ziņojumu
3.6.apakšpunkts
par studiju un izpētes ziņojuma
sagatavošanai par sugu
2000 datubāzē un
Eiropas
Vides
darbiem Latvijā laika sagatavošanai.
un biotopu stāvokli
aģentūras
ĪADT
periodā no 2013. līdz
valstī, lūdzot sniegt citu
datubāzē (CDDA)
2017.gadam,
kuros
iestāžu rīcībā esošo
un iesniegt Eiropas
veikta
Padomes
informāciju
un
Vides aģentūrai.
direktīvas 92/43/EEK
organizējot iepirkumus
20.

Ierobežot invazīvās
sugas – Sosnovska
latvāņa izplatību
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23.

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

par dabisko biotopu,
savvaļas faunas un
floras aizsardzību un
Padomes
direktīvas
2009/147/EK
par
savvaļas
putnu
aizsardzību
pielikumos
minēto
sugu izpēte.

VARAM rīkojums

31.12.

G.Strode

Uzsākta
publiskā
iepirkuma
organizēšana,
lai
ieviestu Natura 2000
vietu
monitoringa
programmas
zivju
apakšprogrammu.

13

atsevišķu
ziņojumu
sadaļu sagatavošanai.

Ieviestas
4
apakšprogrammas
(bezmugurkaulnieku;
abinieku un rāpuļu;
zivju, nēģu un vēžu;
lāču).

Ieviestas
6
apakšprogrammas
(bezmugurkaulnieku;
abinieku un rāpuļu;
zivju, nēģu un vēžu;
dīķu
naktssikspārņu;
putnu; lāču).

24.

25.

26.

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

VARAM rīkojums

Ieviest
speciālā
MK 2009.gada
monitoringa
2.jūnija noteikumu
programmas
Nr.507
(atbilstoši
vides “Dabas aizsardzības
monitoringa
pārvaldes nolikums”
programmas
3.13.apakšpunkts
sadaļai „Bioloģiskā
daudzveidība”)
apakšprogrammas
(atbilstoši
finansējumam)
Sagatavot
un
MK 2009.gada
iesniegt VARAM 2.jūnija noteikumu
priekšlikumus
Nr.507

31.12.

G.Strode

31.12.

G.Strode

31.12.

G.Strode

Organizēts publiskais
iepirkums, lai ieviestu
fona
monitoringa
programmas
4
apakšprogrammas
(bezmugurkaulnieku;
dienas putnu; plēsīgo
putnu; nakts putnu
lauksaimniecības
zemēs), kā arī uzsākta
publiskā
iepirkuma
organizēšana
zivju,
nēģu
un
vēžu
apakšprogrammas
ieviešanai.
Sagatavota piekrastē
ligzdojošo
putnu
monitoringa metodika.
Uzsākti darbi speciālā
monitoringa
programmas
melnā
stārķa
apakšprogrammas
ieviešanai.

Ieviestas
10
apakšprogrammas
(bezmugurkaulnieku;
abinieku un rāpuļu;
zivju, nēģu un vēžu;
dienas putnu; plēsīgo
putnu; nakts putnu
lauksaimniecības
zemēs;
piekrastē
ligzdojošo
putnu;
ziemojošo ūdensputnu
uzskaite sauszemē; sīko
zīdītājdzīvnieku; lāču).

Ieviestas
11
apakšprogrammas
(bezmugurkaulnieku;
abinieku un rāpuļu;
zivju, nēģu un vēžu;
dienas putnu; plēsīgo
putnu; nakts putnu
lauksaimniecības
zemēs;
piekrastē
ligzdojošo
putnu;
ziemojošo ūdensputnu
uzskaite sauszemē; sīko
zīdītājdzīvnieku; lāču;
sikspārņu).

Ieviestas
3
apakšprogrammas
(melnais stārķis; meža
susurs; mazais susurs).

Ieviestas
7
apkšprogrammas
(melnais stārķis; meža
susurs; mazais susurs;
migrējošie
putni;
migrējošie
sikspārņi;
vaskulārie
augi;
piekrastes biotopu un
krasta process).

Pārskata
periodā Pārskata periodā darbība Pārskata periodā darbība
darbība nav veikta.
nav veikta.
nav veikta.
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27.

28.

vides monitoringa
programmas
sadaļas „Bioloģiskā
daudzveidība”
pilnveidei
un
ieviešanas
efektivizēšanai
Uzsākt
vadlīniju
apsaimniekošanas
pasākumu
efektivitātes
monitoringam
dažādām biotopu
grupām, datu kopu
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

“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.13.apakšpunkts

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

31.12.

G.Strode

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

31.12.

G.Strode,
V.Robalte,
reģionālo
administrāciju
direktori

15

Pārskata periodā
darbība nav veikta.

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

Veikts izvērtējums par
Pārvaldes
turējumā
esošajām
lauksaimniecības
zemēm, par kurām
piestādīta paaugstināta
nekustamā
īpašuma
nodokļa maksa. Plānoti
nepieciešamie
apsaimniekošanas
pasākumi, pamatojoties
uz monitoringa datiem.

Monitoringa
datu
interpretēšana
izmantota aizsardzības
un
apsaimniekošanas
pasākumu plānošanā un
īstenošanā
Pārvaldes
turējumā
esošajās
zemēs,
kā
arī
plānošanas dokumentu
izstrādē ilgtermiņā.

Monitoringa
datu
interpretēšana
izmantota aizsardzības
un
apsaimniekošanas
pasākumu
prioritāšu
noteikšanā, plānošanā
un īstenošanā Pārvaldes
turējumā
esošajās
zemēs,
kā
arī
plānošanas dokumentu
izstrādē ilgtermiņā.
Pamatojoties
uz
sertificētu
ekspertu
atzinumiem (t.sk. dabas
skaitīšanas rezultātiem),

29.

Aktualizēt
MK 2009.gada
prioritātes ĪADT, 2.jūnija noteikumu
īpaši aizsargājamo
Nr.507
sugu
un
īpaši “Dabas aizsardzības
aizsargājamo
pārvaldes nolikums”
biotopu izpētei.
3.13.apakšpunkts
Nodrošināt
sadarbību
ar
zinātniskajiem
institūtiem, NVO,
finanšu instrumentu
administrētājiem,
lai tiktu piesaistīti
finanšu līdzekļi un
īstenoti pētījumi un
apsaimniekošanas
pasākumi atbilstoši
Pārvaldes
noteiktām
prioritātēm

31.12.

G.Strode

Nodrošināta sadarbība
ar interesentiem, NVO
un
zinātniskajām
institūcijām, aicinot
iesniegt
projektus
LVAF par Pārvaldes
prioritārajām izpētes
tēmām
un
apsaimniekošanas
pasākumiem.
Izveidota
Pārvaldes
ekspertu komisija un
izvērtēti
LVAF
projektu pieteikumi 11 datu ieguves un
analīzes projekti, 9
NVO un Pārvaldes
sadarbības projekti.

30.

Nodrošināt
informācijas

31.12.

G.Strode

Nodrošināta
informācijas

MK 2009.gada
2.jūnija noteikumu
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Veikta LVAF projektu
konkursos
pieteikto
projektu
izvērtēšana,
kur paredzēts ieviest
dabas
aizsardzības
plānos, sugu un biotopu
aizsardzības
plānos
paredzētos pasākumus.
Vērtējot
projektus,
ņemtas vērā Pārvaldes
prioritātes.
Notikusi
sadarbība ar LU un
Daugavpils universiāti
kopīgu
projektu
iniciēšanā.

Notiek
apmaiņa informācijas

regulāra
apmaiņa

uzsākta priekšlikumu
izstrāde Rāznas NP
individuālo aizsardzības
un
izmantošanas
noteikumu grozījumiem
attiecībā uz motorizēto
transportlīdzekļu
izmantošanu
Rāznas
ezerā.
Uzsākta ĪADT, īpaši
aizsargājamo sugu un
īpaši
aizsargājamo
biotopu
izpētes
prioritāšu pārskatīšana,
ņemot vērā monitoringa
un izpētes projektu
rezultātus.
Noslēgti
līgumi ar zinātniskām
institūcijām, NVO par
dažādu
pētījumu
veikšanu monitoringa
programmu,
sugu
aizsardzības plānu vai
dabas
aizsardzības
plānu izstrādes ietvaros.
Saņemti LVAF projektu
ietvaros veikto pētījumu
dati un tie ievietoti
DDPS “Ozols” un
publicēti
Pārvaldes
tīmekļa vietnē.
Notiek
regulāra
informācijas apmaiņa

apmaiņu par īpaši
Nr.507
aizsargājamo sugu “Dabas aizsardzības
dzīvotnēm
un pārvaldes nolikums”
biotopiem ar citām 3.13.apakšpunkts
institūcijām
(tai
skaitā, AS “LVM”,
LAD, VMD)

31.

Nodrošināt
Sugu un biotopu
informācijas
aizsardzības likuma
saņemšanu
par 14.panta piektā daļa
īpaši aizsargājamo
sugu dzīvotnēm vai
biotopiem
no
personām, kurām
Pārvalde izsniedz
īpaši aizsargājamo

31.12.

atbilstoši
pieprasījumiem.
Sagatavota un iesniegta
informācija LAD par
bioloģiski
vērtīgo
zālāju datiem. Notikusi
informācijas apmaiņa
ar VMD saistībā ar
kompensāciju
administrēšanu
par
mežsaimnieciskās
darbības
ierobežojumiem.
Notikusi ES nozīmes
biotopu inventarizācijai
nepieciešamo
karšu
datu
sagatavošana,
apkopojot un integrējot
datu kopas no dažādām
iestādēm
un
institūcijām.
Sniegta
informācija
pašvaldībām teritorijas
plānojumu izstrādei.
Saņemtas 7 atskaites
par īpaši aizsargājamo
sugu ieguvi saskaņā ar
Pārvaldes izsniegtajām
atļaujām.

G.Strode

17

esošo
vienošanos
ietvaros
ar
VMD,
LVM, LAD, kā arī ar
citām iestādēm un
organizācijām.

esošo
vienošanos
ietvaros
ar
VMD,
LVM, LAD, kā arī ar
citām iestādēm un
organizācijām.

Saņemtas 4 atskaites par
īpaši aizsargājamo sugu
ieguvi
saskaņā
ar
Pārvaldes izsniegtajām
atļaujām.

Saņemtas 3 atskaites par
īpaši aizsargājamo sugu
ieguvi
saskaņā
ar
Pārvaldes izsniegtajām
atļaujām.atskaites.

32.

33.

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, VARAM rīkojums
31.12.
G.Strode
Veiktas 2 pārbaudes.
Veiktas 11 pārbaudes.
Veiktas 4 pārbaudes.
priekšizpēti
un,
Sastādīti 2 pārbaudes
Sastādīti 11 pārbaudes Sastādīti 4 pārbaudes
pamatojoties uz to,
akti.
akti un 2 administratīvo akti un 1 administratīvā
vides inspektoru 16
pārkāpumu protokoli.
pārkāpuma protokols.
pārbaudes
Pie
administratīvās Pie administratīvās
starptautiskās
atbildības sauktas un atbildības saukta un
tirdzniecības
sodītas 2 personas par sodīta 1 persona par
apdraudēto
un
kopējo summu 240 kopējo summu 70 euro.
nemedījamo sugu
euro.
Konfiscēti nelikumīgi
aizsardzības
Izņemti
nelikumīgi iegūtie savvaļas augu
nodrošināšanai un
iegūtie savvaļas augu un dzīvnieki sugu īpatņi
izmantošanas
un dzīvnieki sugu īpatņi – bikšainā klijāna
kontrolei (iekšējā
–
bikšainā
klijāna izbāznis (1 gab.), peļu
tirgus pārbaudes)
izbāznis (1 gab.), peļu klijāna izbāznis (1
klijāna izbāznis (1 gab.), melnā grifa
gab.),
melnā
grifa galvaskauss (1 gab.).
galvaskauss (1 gab.).
Konfiscēti nelikumīgi
iegūtie savvaļas augu
un dzīvnieki sugu īpatņi
– ūdra ādas (2 gab.),
kaimanu krokodila āda
(1 gab.).
Veikt 8 zooloģisko
MK 2010.gada
31.12.
G.Strode
Pārskata periodā
Veiktas 2 pārbaudes.
Pārskata periodā darbība
dārzu pārbaudes
9.novembra
darbība nav veikta.
Sastādīti 2 pārbaudes nav veikta.
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34.
35.
36.

37.

noteikumi Nr.1033
“Prasības savvaļas
sugu dzīvnieku
turēšanai
zooloģiskajā dārzā
un prasības
zooloģiskā dārza
izveidošanai un
reģistrācijai”
VARAM rīkojums

31.12.

G.Strode

VARAM rīkojums

31.12.

G.Strode

MK 2009.gada
6.oktobra
noteikumi Nr.1139
“Starptautiskās
tirdzniecības
apdraudēto
savvaļas sugu
īpatņu
uzglabāšanas,
reģistrācijas,
turēšanas nebrīvē,
marķēšanas,
tirdzniecības un
sertifikātu
izsniegšanas
kārtība”
Veikt starptautiskās
MK 2009.gada
tirdzniecības
6.oktobra noteikumi

31.12.

31.12.

Izsniegt 20 atļaujas
nemedījamo
dzīvnieku iegūšanai
Izsniegt 280 CITES
noteiktās atļaujas
(CITES atļaujas)
Izsniegt
CITES
noteiktos
sertifikātus (CITES
sertifikāti)

akti. Pārkāpumi
konstatēti.

nav

Izsniegtas 10 atļaujas
nemedījamo dzīvnieku
iegūšanai.
Izsniegtas 70 CITES
atļaujas.

Izsniegtas 13 atļaujas
nemedījamo dzīvnieku
iegūšanai.
Izsniegta 91 CITES
atļauja.

Izsniegtas 17 atļaujas
nemedījamo dzīvnieku
iegūšanai.
Izsniegta 108 CITES
atļaujas.

G.Strode

Izsniegti 15 CITES
sertifikāti.

Izsniegti 3 CITES
sertifikāti.

Izsniegti 17 CITES
sertifikāti.

G.Strode

Reģistrēti 13
starptautiskās

Reģistrēti 76
starptautiskās

Reģistrēti 34
starptautiskās
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apdraudēto
savvaļas
sugu
īpatņu reģistrēšanu

38.

Izsniegt
atļaujas
zooloģisko dārzu
izveidošanai

39.

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

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

tirdzniecības
apdraudēto savvaļas
sugu īpatņi.

tirdzniecības apdraudēto tirdzniecības apdraudēto
savvaļas sugu īpatņi.
savvaļas sugu īpatņi.

31.12.

G.Strode

Konsultēti 4 komersanti Pārskata periodā darbība
par zooloģisko dārzu nav veikta, nav saņemti
izveides nosacījumiem. iesniegumi zooloģisko
dārzu izveidei.

15.06.

G.Strode

Sagatavota un CITES
sekretariātam un EK
iesniegta atskaite par
nelegālās tirdzniecības
apmēriem 2017.gadā.

20

Sagatavots
un
EK
iesniegts ziņojums par
nelegālās tirdzniecības
apmēriem 2017.gadā.

Pārskata periodā darbība
nav veikta, nav saņemti
iesniegumi zooloģisko
dārzu izveidei.

-

40.

apmēriem
2017.gadā
Pārstāvēt Latvijas
MK 2009.gada
viedokli
Eiropas 2.jūnija noteikumu
Komisijā
CITES
Nr.507
“Dabas aizsardzības
jautājumos
pārvaldes nolikums”
2.3.apakšpunkts

31.12.

G.Strode

Pārstāvēts Latvijas
viedoklis ES
dalībvalstu CITES
uzraudzības iestāžu
80.sanāksmē un
zinātnisko iestāžu
81.sanāksmē.

41.

Koordinēt CITES
MK 2009.gada
īstenošanu
ar 2.jūnija noteikumi
CITES
Nr.507
izpildinstitūcijām
“Dabas aizsardzības
Latvijā
(VID pārvaldes nolikums”
Muitas
pārvalde,
2.3.apakšpunkts
Valsts
policija,
zinātniskās
iestādes)

31.12.

G.Strode

Sniegti 8 atzinumi par
VID Muitas pārvaldes
aizturētajiem CITES
sugu īpatņiem.

42.

Veikt kompetentās
MK 2009.gada
iestādes funkcijas 2.jūnija noteikumu
saskaņā
ar
Nr.507
normatīvajiem
“Dabas aizsardzības
aktiem
par pārvaldes nolikums”
tirdzniecību
ar 2.3.1apakšpunkts

31.12.

G.Strode

Pārskata periodā
darbība nav veikta.
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Pārstāvēts Latvijas
viedoklis ES dalībvalstu
CITES uzraudzības
iestāžu 81.sanāksmē,
zinātnisko iestāžu
82.sanāksmē un
kontroles iestāžu
36.sanāksmē.
Sniegti 7 atzinumi par
VID Muitas pārvaldes
aizturētajiem
CITES
sugu īpatņiem.
Veikta VID Muitas
pārvaldes
pastāvīga
konsultēšana
un
informācijas apmaiņa par
izdotajām atļaujām, to
lietošanu
un
potenciālajiem
pārkāpumiem. Sadarbībā
ar
Valsts
policiju
organizētas
vairākas
pārbaudes saistībā ar
CITES īpatņu nelegālo
tirdzniecību.
Pārskata periodā
darbība nav veikta.

Pārstāvēts Latvijas
viedoklis CITES
uzraudzības iestāžu
83.sanāksmē un
zinātnisko iestāžu
84.sanāksmē.
Sniegti 4 atzinumi par
VID Muitas pārvaldes
aizturētajiem
CITES
sugu
īpatņiem.
Koordinēta sadarbība ar
Valsts policiju un VID
Muitas pārvaldi CITES
īstenošanai.

Pārskata periodā
darbība nav veikta.

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 VARAM rīkojums
31.12.
G.Strode
Aktualizētas un
Aktualizētas un
Aktualizētas un
integrēt 4 dabas
integrētas 4 dabas datu integrētas 4 dabas datu
integrētas 4 dabas datu
datu kopas,
kopas, tajā skaitā:
kopas, tajā skaitā:
kopas, tajā skaitā:
tajā skaitā:
43.1. uzturēt
un
Ievadīti dati par: 215
DDPS “Ozols” datu
Ņemot vērā veiktās
nodrošināt
dižkokiem, 72 kokiem slānī “Aizsargājamie
izmaiņas VZD un VMD
pieejamu
valsts
LV 100 dižošanās
koki” ievadīti dati par:
datu bāzēs zemes
reģistra informāciju
akcijas ietvaros, 143
330 dižkokiem, 43
vienību vai nogabalu
par ĪADT (tajā
kokiem, par kuriem
kokiem LV 100
uzmērīšanas rezultātā,
skaitā
dati iegūti no citiem
dižošanās akcijas
koriģēta ģeometrija 12
aizsargājamiem
avotiem.
ietvaros, 287 kokiem,
ĪADT un to
Izskatītas dižkoku
kokiem
par kuriem dati iegūti
funkcionālajam
(dižkokiem)
un
inventarizācijas
no citiem avotiem.
zonējumam (DL citiem
dabas
anketas, 102 dižkoku
Caurskatītas 207
“Vērenes purvi”,
anketām veikta
pieminekļiem)
dižkoku
“Lubāna mitrājs”,
anketas datu korekcija inventarizācijas
“Ašenieku purvs”,
DDPS “Ozols”.
anketas.
“Rucavas īvju audze”,
Datu slānī “ĪADT
DDPS “Ozols” datu
“Stompaku purvs”,
Dabas pieminekļi”
slānī “ĪADT Dabas
“Orlovas purvs”,
ievadīti dati par 5 004 pieminekļi” ievadīti dati “Sloku purvs”, “Lepuru
dižkoku vainaga
par 489 dižkoku
purvs”, “Platenes
projekciju, no tiem
vainaga projekciju, no
purvs”, “Garkalnes
22

2179 dižkokiem
vainaga rādiuss
aprēķināts
automātiski.
Ievadīti dati par 1
dižakmeni (Rudzīšu
akmens).
Ņemot vērā veiktās
izmaiņas VZD un
VMD datu bāzēs
zemes vienību vai
nobagalu precīzās
uzmērīšanas rezultātā,
koriģēta ģeometrija 29
ĪADT un un to
funkcionālajam
zonējumam (Slīteres
NP, Gaujas NP,
Moricsalas DR,
Krustkalnu DR, Teiču
DR, Grīņu DR, DL “Manģenes meži”,
“Vitrupes ieleja”,
“Virguļicas meži”,
“Ukru gārša”,
“Stompaku purvs”,
“Stiklu purvi”, “Sedas
purvs”,
“Vecdaugava”,
“Lielupes palienes
pļavas”, “Gaujienas
priedes”, “Ziemupe”,
“Ābeļi”, “Dziļezers un
Riebezers”, “Eglone”,
23

tiem 282 dižkokiem
vainaga rādiuss
aprēķināts automātiski.
Ņemot vērā veiktās
izmaiņas VZD un VMD
datu bāzēs zemes
vienību vai nobagalu
uzmērīšanas rezultātā,
koriģēta ģeometrija 5
ĪADT un un to
funkcionālajam
zonējumam (DL “Ovīši”, “Ziemupe”,
“Lubāna mitrājs”,
“Sātiņu dīķi”,
ģeomorfoloģiskajam
dabas piemineklim
“Saltavots”).
DDPS “Ozols” datu
slānis “ĪADT
pamatteritorijas”
papildināts ar 6 vietējas
nozīmes teritorijām: DP
“Augstie kalni” un
dabas piemineklis
“Rutkaviņu avoti”
(Gulbenes novads),
dabas piemineklis
“Ķeveles avoti” (Auces
novads), DP “Cēsu
dabas un
kultūrvēsturiskais
parks” (Cēsu novads),
dabas piemineklis

meži”; DP - “Pape”,
“Piejūra”).
Ievadīts jaunais
funkcionālais zonējums
DL “Vidzemes
akmeņainā jūrmala”.
Precizēti robežu
projekti 2
ģeoloģiskajiem un
ģeomorfoloģiskajiem
dabas pieminekļiem
(“Raunas Staburags”,
“Staiceles dzelzs
avoti”).

43.2.

43.3.

43.4.

“Raķupes ieleja”,
“Jaunanna”, “Liepājas
ezers”, “Mugurves
pļavas”, “Puzes smilšu
krupja atradne”,
“Lapiņu ezers”,
DP - “Driksnas sils”,
“Vecumu meži”,
“Engures ezers”,
“Milzukalns”).
Ievadīta informācija par
12 jauniem
mikroliegumiem un 11
mikroliegumu
buferzonām.

uzturēt un
nodrošināt
pieejamu valsts
reģistra informāciju
par
mikroliegumiem
uzturēt un
nodrošināt
pieejamu valsts
reģistra informāciju
par īpaši
aizsargājamām
sugām

Datu slānī “Sugu
novērojumi” ievadīti
dati par 130 132 īpaši
aizsargājamo sugu
novērojumiem, no tiem
10 000 ieraksti par
putnu sugu
novērojumiem Latvijā
no dabasdati.lv.

uzturēt un
nodrošināt
pieejamu valsts

Ievadīti 419 īpaši
aizsargājamo biotopu
poligoni (skaitā nav
24

“Baltā kāpa” (Jūrmalas
pilsēta), DP “Vecais
parks” (Balvu novads).

Reģistrēti 37 jauni
mikroliegumi, laboti
ģeotelpiskie dati par 9
mikroliegumiem

Ievadīta un aktualizēta
informācija par 23
mikroliegumiem.

DDPS “Ozols” datu
slānis “Sugu atradnes”
papildināts ar 2043
ierakstiem, datu slānis
“Sugu novērojumi” - ar
17 913 ierakstiem.
DDPS “Ozols” datu slāņi
“Monitorings” (līnijas),
“Monitorings” (punkti)
un “Monitorings”
(laukumi) papildināti
attiecīgi ar 683, 827 un
121 ierakstiem par fona
monitoringu.
DDPS “Ozols” datu
slānis “Biotopi”
papildināts ar 376

DDPS “Ozols” datu
slānis “Sugu atradnes”
papildināts ar 1002
ierakstiem, datu slānis
“Sugu novērojumi” - ar
2418 ierakstiem.

DDPS “Ozols” datu
slānis “Biotopi”
papildināts ar 14 203

reģistra informāciju
par īpaši
aizsargājamiem
biotopiem

44.
45.

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

iekļauti ES nozīmes
aizsargājamie zālāju
biotopi).
DDPS “Ozols” datu
slānī “Izpētes teritorija”
ievadīti 255 sugu un
biotopu aizsardzības
jomā sertificēto
ekspertu atzinumu
izpētes objektu dati.

VARAM rīkojums

31.12.

G.Strode

VARAM rīkojums

31.12.

G.Strode

Izsniegta 31 licence
ģeotelpisko datu kopu
izmantošanai.
Sagatavotas un
uzturētas 9 datu kopas
INSPIRE.

25

ierakstiem.
15 biotopu ierakstiem
labota ģeotelpiskā
informācija no sugu un
biotopu aizsardzības
jomā sertificēto ekspertu
atzinumiem.
DDPS “Ozols” datu
slānī “Izpētes teritorija”
ievadīti 185 sugu un
biotopu aizsardzības
jomā sertificēto
ekspertu atzinumu
izpētes objektu dati.

ierakstiem.
Aktualizēta informācija
par īpaši
aizsargājamiem
biotopiem, ievadot
projekta “Dabas
skaitīšana” ietvaros
iegūto informāciju 7
ĪADT (DL - “Sventājas
upes ieleja”, “Ventas un
Šķerveļa ieleja”,
“Mežole”, “Platenes
purvs”. DP “Numernes valnis”,
“Riežupe”, AAA
“Augšdaugava”).
DDPS “Ozols” datu
slānī “Izpētes teritorija”
ievadīti 173 sugu un
biotopu aizsardzības
jomā sertificēto
ekspertu atzinumu
izpētes objektu dati.
Izsniegtas 15 licences
Izsniegtas 36 licences
ģeotelpisko datu kopu
ģeotelpisko datu kopu
izmantošanai.
izmantošanai.
Sagatavotas un uzturētas Sagatavotas un uzturētas
9 datu kopas INSPIRE. 9 datu kopas INSPIRE.

46.

47.

Nodrošināt DDPS VARAM rīkojums
"Ozols" uzturēšanu
un
izmantošanas
pieejamību.
Apstrādāt 60 000
DDPS
“Ozols”
izmantošanas
pieprasījumus
Uzturēt
un
MK 2014.gada
nodrošināt
9.jūnija noteikumi
pieejamu
Nr.293
“Dabas datu
informāciju
par
pārvaldības
Pārvaldes
īstenotajiem ĪADT,
sistēmas
mikroliegumu un uzturēšanas, datu
aktualizācijas un
īpaši aizsargājamo
sugu un biotopu informācijas aprites
kārtība”
aizsardzības
un
apsaimniekošanas
pasākumiem,
Pārvaldes
veiktajiem sugu un
biotopu stāvokļa
novērtējumiem un
apstiprinātajiem
meža
apsaimniekošanas
plāniem – 80% no
kopējā mērķa

31.12.

G.Strode

Nodrošināta DDPS
“Ozols” uzturēšana un
izmantošanas
pieejamība. Apstrādāti
22 000 DDPS “Ozols”
izmantošanas
pieprasījumi.

Nodrošināta DDPS
“Ozols” uzturēšana un
izmantošanas
pieejamība. Apstrādāti
40 939 DDPS “Ozols”
izmantošanas
pieprasījumi.

Nodrošināta DDPS
“Ozols” uzturēšana un
izmantošanas
pieejamība. Apstrādāti
30 440 DDPS “Ozols”
izmantošanas
pieprasījumi.

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori,
G.Strode

Ievadīta informācija par
Pārvaldes īstenotajiem
aizsardzības
un
apsaimniekošanas
pasākumiem
Krustkalnu DR un DL
“Ļubasts”.
Ievadīta informācija par
Pārvaldes
veiktajiem
sugu
un
biotopu
stāvokļa
novērtējumiem:
apsekotajiem
254
dižkokiem,
5
potenciālajiem
dižkokiem
un
1
īpatnēju koku, 138 īpaši
aizsargājamo
sugu
dzīvotnēm, 18 īpaši
aizsargājamo
putnu
sugu ligzdām, 9 īpaši
aizsargājamiem
biotopiem.
Nodrošināta
informācijas uzturēšana

Ievadīta informācija par
Pārvaldes īstenotajiem
aizsardzības
un
apsaimniekošanas
pasākumiem
Rāznas
NP.
Ievadīta informācija par
Pārvaldes
veiktajiem
sugu un biotopu stāvokļa
novērtējumiem:
apsekotajiem
14
dižkokiem,
2
potenciālajiem
dižkokiem, 19 īpaši
aizsargājamo
sugu
dzīvotnēm, 2 dabisko
mežu
biotopu
indikatorsugu
dzīvotnēm.
Ievadīta informācija par
10 apstiprinātajiem meža
apsaimniekošanas
plāniem Gaujas NP.
Ievadīta informācija par
46 dabas tūrisma un

Ievadīta informācija par
Pārvaldes īstenotajiem
aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumiem - DDPS
“Ozols” datu slānī
“Apsaimniekošanas
pasākumi” papildināti
ar 15 ierakstiem.
Ievadīta un aktualizēta
informācija
par
par
Pārvaldes
veiktajiem
sugu un biotopu stāvokļa
novērtējumiem:
apsekotajiem
205
dižkokiem un bioloģiski
vērtīgiem kokiem, 13
potenciālajiem
dižkokiem, 1 īpatnēju
koku,
25
īpaši
aizsargājamo
sugu
dzīvotnēm.
Ievadīta informācija par
53 apstiprinātajiem meža
apsaimniekošanas

26

48.

Nodrošināt
sadarbību ar ĪADT
un
īpaši
aizsargājamo sugu
un
biotopu
apsaimniekošanas
pasākumu
īstenotājiem,
lai
dati un informācija
par
veiktajiem
pasākumiem būtu
pieejama Pārvaldei

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

31.12.

un
tās
pieejamība izglītības infrastruktūras
DDPS “Ozols”.
objektiem un to stāvokli
ĪADT (Rāznas NP, Teiču
DR, Krustkalnu DR, DL
“Ilgas”, DP - “Piejūra”,
“Silene”,
“Dvietes
paliene”,
“Sauka”,
“Daugavas loki”).
Nodrošināta informācijas
uzturēšana
un
tās
pieejamība
DDPS
“Ozols”.
reģionālo
Apkopota informācija Sagatavotas
126
administrāciju par veiktajiem ĪADT
kartoshēmas, uzutrēta
direktori,
un īpaši aizsargājamo ģeodatubāze, apstrādāti
G.Strode
sugu un biotopu
un analizēti dati Eiropas
apsaimniekošanas
Savienības
LIFE+
pasākumiem, kuri
programmas “Daba un
veikti LVAF un ES
bioloģiskā
projektu ietvaros
daudzveidība” projekta
2017.gadā.
“Piekrastes
biotopu
Notikusi
sadarbība aizsardzība
DP
projektu pieteikumu “Piejūra””
(CoHabit)
gatavošanā
ar vajadzībām piekrastes
Daugavpils
biotopu
un
sugu
universitāti
(par apsaimniekošanas
un
biotopa
„Parkveida aizsardzības pasākumu
pļavas un ganības plānošanai
DP
6530*” aizsardzības “Piejūra”.
plānā
paredzēto DDPS “Ozols” ievietoti
dati
par
LVAF
apsaimniekošanas
pasākumu īstenošanu projektos īstenotajām
DL „Lubāna mitrājs”, aktivitātēm.
27

plāniem Gaujas NP.
Nodrošināta informācijas
uzturēšana
un
tās
pieejamība
DDPS
“Ozols”.

Sagatavotas
30
kartoshēmas, uzturēta
ģeodatubāze, apstrādāti
un analizēti dati Eiropas
Savienības
LIFE+
programmas “Daba un
bioloģiskā
daudzveidība” projekta
“Piekrastes
biotopu
aizsardzība
DP
“Piejūra””
(CoHabit)
vajadzībām piekrastes
biotopu
un
sugu
apsaimniekošanas
un
aizsardzības pasākumu
plānošanai
DP
“Piejūra”.
Iegūta informācija par
DP “Abavas senleja” no
biedrības
“Abavas
ielejas attīstības centrs”.

49.

Nodrošināt
MK 2015.gada
bioloģiski vērtīgo 7.aprīļa noteikumi
zālāju datu slāņu Nr.171 “Noteikumi
aktualizāciju
un par valsts un Eiropas
informācijas
Savienības atbalsta
piešķiršanu,
apmaiņu ar LAD,
administrēšanu un
atbalsta
uzraudzību vides,
administrēšanai
klimata un lauku
ainavas uzlabošanai
2014.–2020.gada

31.12.

G.Strode

28

DL
„Sitas
un
Pededzes paliene” un
DL
„Mugurves
pļavas”) un Dagdas
nov. pašvaldību (par
Ežezera ekspluatācijas
noteikumu izstrādi).
Uzsākta
līguma
slēgšana ar Latvijas
dabas fondu par zālāju
apsaimniekšanu
Gaujas NP.

Notikušas tikšanās ar
Rīgas domi par dižkoku
datu apmaiņu starp
Pārvaldi un Rīgas domi.

Aktualizēti un iesniegti
LAD dati par visiem
DDPS ”Ozols”
reģistrētajiem
bioloģiski vērtīgajiem
zālājiem – 10 882
poligoni 33 011,77 ha
platībā.

Bioloģiski vērtīgo zālāju
datu slānī precizēti dati
par
108
bioloģiski
vērtīgo zālāju robežām.
10 bioloģiski vērtīgie
zālāji apsekoti dabā,
sagatavoti 5 pārbaudes
akti.

Nodrošināta sadarbība
par
informācijas
apmaiņu
biotopu
apsaimniekošanā:
ar
Rīgas domi par Rīgas
pilsētē esošajām ĪADT
(dižkokiem
u.c.),
nodibinājumu “Latvjas
Dabas fonds” par DL
“Lieluepes
palienes
pļavas”, Ķemeru NP,
Gaujas
NP,
nodibinājumu “Engures
ezera
dabas
parka
fonds” un Engures
novada pašvaldību par
DP “Engures ezers”.
Noslēgts līgums ar
Daugavpils Universitāti
par DL “Karateri”
apsaimniekošanu
un
datu apmaiņu.
Pamatojoties
uz
bioloģiski vērtīgo zālāju
pārbaudi dabā, bioloģiski
vērtīgo zālāju datu slānī
precizēti dati par 56
bioloģiski vērtīgo zālāju
robežām, kā arī cita
atribūtinformācija.
Notikusi
informācijas
apmaiņa ar LAD.

50.

51.

Nodrošināt
informācijas
apmaiņu ar VMD
un
LAD
par
mežsaimnieciskās
darbības
ierobežojumiem
ĪADT
un
mikroliegumos un
Pārvaldes
izmaksātajām
kompensācijām,
atbalsta
administrēšanai
Nodrošināt
informācijas
apmaiņu ar VZD,
pašvaldībām, citām
personām,
apgrūtinājumu par
ĪADT
un
mikroliegumiem
reģistrēšanai

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”

31.12.

G.Strode

31.12.

G.Strode

Sagatavoti un
aktualizēti dati par
Pārvaldes
izmaksātajām
vienreizējām
kompensācijām – 1961
poligoni un reģistrēti
DDPS “Ozols”.
Sagatavota un iesniegta
informācija VMD par
mežsaimnieciskās
darbības
ierobežojumiem ĪADT
– 1019 poligoni.
Sniegta
informācija
VZD
par
1335
ierakstiem par zemes
vienībām un ar tām
saistītiem
reģistrējamiem,
aktualizējamiem
vai
dzēšamiem
apgrūtinājumiem.
Sniegtas 3 atbildes,
skaidrojumi
pašvaldībām
un
privātpersonām par ar
ĪADT
saistītiem
apgrūtinājumiem zemes
vienībās.
Izveidotas 8 grafiskas
kartes pašvaldībām, lai
29

Sagatavoti un aktualizēti
dati par Pārvaldes
izmaksātajām
kompensācijām: par
ikgadējiem atbalsta
maksājumiem - 317
poligoni, par
vienreizējām
kompensāciju - 2025
poligoni.

Sniegtas 2 atbildes,
skaidrojumi VMD un
LAD par
mežsaimnieciskās
darbības ierobežojumiem
ĪADT un mikroliegumos
un Pārvaldes
izmaksātajām
kompensācijām.

Sniegta informācija VZD
par 1966 ierakstiem par
zemes vienībām un ar
tām
saistītiem
reģistrējamiem,
aktualizējamiem
vai
dzēšamiem
apgrūtinājumiem.
Sniegtas 10 atbildes,
skaidrojumi pašvaldībām
un privātpersonām par ar
ĪADT
saistītiem
apgrūtinājumiem zemes
vienībās.
Izveidotas 2 grafiskas
kartes pašvaldībām, lai
tās
varētu
pieņemt
lēmumu par nekustamā

Sniegta informācija VZD
par 583 ierakstiem par
zemes vienībām un ar
tām
saistītiem
reģistrējamiem,
aktualizējamiem
vai
dzēšamiem
apgrūtinājumiem.
Sniegta
1
atbilde,
skaidrojums
privātpersonai par ar
ĪADT
saistītiem
apgrūtinājumiem zemes
vienībās.
Sniegta informācija 1
privātpersonai,
2
pašvaldībām (Ogres un
Dobeles novads) par

tās varētu pieņemt
lēmumu par nekustamā
īpašuma
lietošanas
mērķa maiņu ĪADT
(Inčukalna,
Rugāju,
Alūksnes,
Dobeles,
Rēzeknes,
Auces,
Jelgavas,
Talsu
novadā).
Sniegta
informācija
4
privātpersonām
par
nekustamajā īpašumā
esošām ĪADT un ar tām
saistītā informācija.

30

īpašuma
lietošanas
mērķa maiņu ĪADT
(Līgatnes un Strenču
novadā).
Sniegta informācija 3
privātpersonām,
2
pašvaldībām (Pārgaujas
un Siguldas novads), 1
studentam
par
nekustamajā īpašumā vai
noteiktā
teritorijā
esošiem
dabas
aizsardzības objektiem
un ar tiem saistītā
informācija.
Mednieku
biedrībām:
“Liepa”,
”Mežinieks”,
“Čornaja”
sagatavotas
jaunas medību nomas
platību shēmas medību
tiesību nomas līgumiem.

nekustamajā īpašumā vai
noteiktā teritorijā esošām
ĪADT un ar tām saistītā
informācija.
Sniegta informācija 7
privātpersonām, 5 sugu
un biotopu aizsardzības
jomā
sertificētiem
ekspertiem
par
nekustamajā īpašumā vai
noteiktā
teritorijā
esošiem
dabas
aizsardzības objektiem
un ar tiem saistītā
informācija.
Mednieku
biedrībām:
“Rūķītis”,
”Blāzma”
sagatavotas
jaunas
medību nomas platību
shēmas medību tiesību
nomas līgumiem.
Sniegta informācija 1
privātpersonai
par
infrastruktūras objektiem
tās īpašumā esošajos
nekustamajos īpašumos.
Sniegtas
3
atbildes
privātpersonām par īpaši
aizsargājamiem
biotopiem
personas
īpašumā
esošajos
nekstamajos īpašumos.

52.

Nodrošināt datu
izplatīšanu caur
vienoto valsts
ģeotelpiskās
informācijas
portālu

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”

31.12.

G.Strode

53.

Uzturēt
un
MK 2014.gada
administrēt
9.jūnija noteikumi
reģistrēto lietotāju
Nr.293
(Web un SDE),
“Dabas datu
ekspluatācijas vidi pārvaldības sistēmas
un testa vidi
uzturēšanas, datu
aktualizācijas un
informācijas aprites
kārtība”
Aktualizēt
MK 2014.gada
sagataves
un 9.jūnija noteikumi
vadlīnijas
datu
Nr.293
iesniegšanai
un
“Dabas datu
ievadīšanai DDPS pārvaldības sistēmas
“Ozols”.
uzturēšanas, datu
Uzturēt
datu
aktualizācijas un
kvalitātes prasības informācijas aprites

31.12.

G.Strode

31.12.

G.Strode

54.
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Uzturēti WMS/WFS
servisi, datu
izplatīšanai caur
vienoto valsts
ģeotelpiskās
informācijas portālu.
Atbilstoši saņemtajiem
datu pieprasījumiem
izsniegta informācija
pašvaldības iestādēm,
uzņēmumiem,
zinātnisko pētījumu
veicējiem, dabas
aizsardzības plānu
izstrādātājiem u.c.
personām
Uzturēta
reģistrēto
lietotāju (Web un
SDE), ekspluatācijas
vide un testa vide.
Reģistrēti 70 jauni
lietotāji, kopā 710
lietotāji.

Uzturēti WMS/WFS
servisi, datu
izplatīšanai caur vienoto
valsts ģeotelpiskās
informācijas portālu.
Dati izplatīti LVM,
VMD, LAD, Valsts
reģionālās attīstības
aģentūrai, VZD.

Uzturēti WMS/WFS
servisi, datu
izplatīšanai caur vienoto
valsts ģeotelpiskās
informācijas portālu.
Dati izplatīti LVM,
VMD, LAD, Valsts
reģionālās attīstības
aģentūrai, VZD.

Uzturēta
reģistrēto
lietotāju (Web un SDE),
ekspluatācijas vide un
testa vide. Reģistrēti 75
jauni lietotāji, kopā 785
lietotāji.

Uzturēta
reģistrēto
lietotāju (Web un SDE),
ekspluatācijas vide un
testa vide. Reģistrēti 48
jauni lietotāji, kopā 833
lietotāji.

Sagatavotas vadlīnijas
LV 100 dižošanās
akcijas u.c. pētījumu
ietvaros iesniegto koku
informācijas
reģistrēšanai
un
aktualizēšanai DDPS
“Ozols”.

Uzsākta rokasgrāmatas Uzsākta DDPS Ozols”
sugu
un
biotopu risku analīze.
aizsardzības
jomā
sertificēto
ekpertu
atzinumu, sugu dzīvotņu
un biotopu novērojumu,
bioloģisko vērtīgo zālāju
datu pievienošanai un

un saņemšanu no
kārtība”
rediģēšanai
DDPS
pakalpojuma
“Ozols” sagatavošana.
sniedzējiem
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 VARAM rīkojums
31.12.
reģionālo
Izsniegti 8 nosacījumi Izsniegti 12 nosacījumi Izsniegti 15 nosacījumi
nosacījumus,
administrāciju un
un
un
atzinumus
un
direktori
20 atzinumi vietējā
12 atzinumi vietējā
14 atzinumi vietējā
informāciju vietējā
līmeņa teritorijas
līmeņa teritorijas
līmeņa teritorijas
līmeņa teritorijas
attīstības plānošanas
attīstības plānošanas
attīstības plānošanas
attīstības
dokumentiem.
dokumentiem.
dokumentiem.
plānošanas
Izsniegta informācija 8 Izsniegta informācija 4 Izsniegta informācija 8
dokumentiem
gad. vietējā līmeņa
gad. vietējā līmeņa
gad. vietējā līmeņa
teritorijas attīstības
teritorijas attīstības
teritorijas attīstības
plānošanas
plānošanas
plānošanas
dokumentiem.
dokumentiem.
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 VARAM rīkojums
31.12.
reģionālo
Veikta 738 tūrisma un Veikta 748 tūrisma un Veikta 748 tūrisma un
tūrisma un dabas
administrāciju dabas
izglītības dabas
izglītības dabas
izglītības
izglītības
direktori
infrastruktūras objektu infrastruktūras objektu infrastruktūras objektu
infrastruktūras
uzturēšana ĪADT, tajā uzturēšana ĪADT, tajā uzturēšana ĪADT, tajā
objektus ĪADT,
skaitā:
skaitā:
skaitā:
tajā skaitā:
56.1. uzturēt 102 dabas
veikta 102 dabas taku veikta 102 dabas taku
veikta 102 dabas taku
takas
uzturēšana
uzturēšana
uzturēšana
56.2. uzturēt
28
R.Auziņš
veikta 22 ūdenstūristu veikta 22 ūdenstūristu
veikta 22 ūdenstūristu
ūdenstūristu
un
apmetņu, 2 autotūristu apmetņu, 2 autotūristu
apmetņu, 2 autotūristu
autotūristu
apmetņu un 4
apmetņu un 4
apmetņu un 4
apmetnes
un
ūdenstūristu
ūdenstūristu izkāpšanas ūdenstūristu izkāpšanas
ūdenstūristu
izkāpšanas vietu
vietu uzturēšana
vietu uzturēšana
izkāpšanas vietas
uzturēšana
56.3. uzturēt 54
reģionālo
veikta 54
veikta 54
veikta 54
32

autostāvlaukumus
56.4.
56.5.
56.6.

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

autostāvlaukumu
uzturēšana
veikta 523
informācijas stendu
uzturēšana
veikta 26 skatu torņu
uzturēšana

autostāvlaukumu
uzturēšana
veikta 533 informācijas
stendu uzturēšana

veikta 5 tiltu
uzturēšana

veikta 5 tiltu uzturēšana

Veikta 26 skatu
platformu uzturēšana
ĪADT.

Veikta
26
skatu Veikta
17
skatu
platformu
uzturēšana platformu
uzturēšana
ĪADT.
ĪADT.

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta 1236
informatīvo un
norādes zīmju
uzturēšana ĪADT.

Veikta 858 informatīvo Veikta 846 informatīvo
un
norādes
zīmju un
norādes
zīmju
uzturēšana ĪADT.
uzturēšana ĪADT.

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori

Veikta 1 972 ĪADT
robežzīmju
uzturēšana.
Veikta ĪADT
speciālās informatīvās
zīmes uzstādīšana 70

Veikta 2 225 ĪADT
robežzīmju uzturēšana.

uzturēt
523
informācijas
stendus
uzturēt 26 skatu
torņus
uzturēt 5 tiltus

57.

Uzturēt
skatu
platformas ĪADT

58.

Uzturēt
informatīvās
un
norādes
zīmes
ĪADT

59.

Uzturēt
robežzīmes

ĪADT

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

31.12.

33

autostāvlaukumu
uzturēšana
veikta 533 informācijas
stendu uzturēšana

veikta 26 skatu torņu veikta 26 skatu torņu
uzturēšana
uzturēšana
veikta 5 tiltu uzturēšana

Veikta 3 253 ĪADT
robežzīmju uzturēšana.

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.

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

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

dižkokiem.
31.12.

R.Auziņš

Veikta 13 ainavisko
skatu vietu uzturēšana
Gaujas NP.

Veikta 13 ainavisko
skatu vietu uzturēšana
Gaujas NP.

Veikta 13 ainavisko
skatu vietu uzturēšana
Gaujas NP.

31.12.

E.Ezeriņa

Nodrošināta
informatīvās sistēmas
“Dabas tūrisms"
darbība. Izmantošanas
lejupielāžu skaits –
586 gab. (Android 504; iOS – 82).

Nodrošināta
informatīvās sistēmas
“Dabas tūrisms"
darbība. Izmantošanas
lejupielāžu skaits –
1750 gab. (Android –
1595; iOS – 155).

Nodrošināta
informatīvās sistēmas
“Dabas tūrisms"
darbība. Izmantošanas
lejupielāžu skaits –
1799 (Android 1657 un
iOS 142).

Nodrošināta apmeklētāju
uzskaite ĪADT 9 dabas
objektos (Slīteres NP,
Rāznas NP (2 objekti),
Ķemeru NP, Teiču DR,
DL - “Užava”, “Liepājas
ezers”, “Randu pļavas”,

Nodrošināta apmeklētāju
uzskaite ĪADT 10 dabas
(Slīteres NP, Rāznas NP,
Ķemeru NP, Teiču DR,
DL - “Užava”, “Liepājas
ezers”, “Randu pļavas”,
DP - “Pape”, “Daugavas

31.12.

reģionālo
Nodrošināta
administrāciju apmeklētāju uzskaite
direktori
ĪADT 6 dabas objektos
(Slīteres NP, Ķemeru
NP, DL - “Užava”,
“Liepājas ezers”,
“Randu pļavas”, DP
34

63.

64.

65.

66.

3.7.apakšpunkts
“Pape”).
DP “Pape”).
8. Veicināt ilgtspējīga tūrisma pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Pabeigt koncepcijas
MK 2009.gada
31.12.
E.Ezeriņa
Apkopota informācija, Turpināts darbs pie
ilgtspējīga tūrisma 2.jūnija noteikumu
sagatavota koncepcijas koncepcijas
izstrādes
ilgtspējīga tūrisma
ilgtspējīga
tūrisma
veicināšanai ĪADT
Nr.507
“Dabas aizsardzības
veicināšanai ĪADT
veicināšanai ĪADT.
izstrādi
pārvaldes nolikums”
1.redakcija.
3.7.,
3.14.apakšpunkts
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
Nodrošināt

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

31.12.

E.Ezeriņa

Uzsāktas sākotnējas
diskusijas par
iespējamām
vajadzībām un finanšu
instrumentiem
koncepcijas ilgtspējīga
tūrisma veicināšanai
ĪADT ieviešanai.

Turpināts darbs par
iespējamtām
vajadzībām un finanšu
instrumentiem
koncepcijas ilgtspējīga
tūrisma
veicināšanai
ĪADT ieviešanai.

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

31.12.

E.Ezeriņa

Turpināts darbs
tūrisma attīstībai
prioritāro ĪADT
noteikšanai.

Turpināts darbs tūrisma
attīstībai prioritāro
ĪADT noteikšanai.

MK 2009.gada

31.12.

reģionālo

Īstenota
35

Pārvaldes Īstenota

loki”, “Salacas ieleja”).
Turpināts darbs pie
koncepcijas
izstrādes
ilgtspējīga
tūrisma
veicināšanai ĪADT –
apkopota nepieciešamā
informācija un veikti
noslēdzošie
darbi
koncepcijas
projekta
sagatavošanai.
Darbs pilnā apjomā tiks
uzsākts pēc koncepcijas
ilgtspējīga
tūrisma
veicināšanai
ĪADT
izstrādes.
Turpināts
darbs par iespējamām
vajadzībām un finanšu
instrumentiem
to
ieviešanai.

Apkopota informācija
par tūrisma attīstībai
prioritārajām
ĪADT,
uzsāktas diskusijas par
saraksta gala versijas
izstrādi
Pārvaldes
Koordinācijas grupā.

Pārvaldes Īstenota

Pārvaldes

Pārvaldes viedokļa 2.jūnija noteikumu
pārstāvēšanu,
Nr.507
interešu
“Dabas aizsardzības
aizstāvēšanu un uz pārvaldes nolikums”
zināšanām balstītas
3.7.,
informācijas
3.14.apakšpunkts
sniegšanu
ar
tūrisma
attīstību
saistītajās
apspriedēs,
diskusijās,
darba
grupās,
tūrisma
forumos utml.

administrāciju
direktori,
E.Ezeriņa
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viedokļa pārstāvēšana,
interešu aizstāvēšana
un
informācijas
sniegšana: Ķemeru NP
Tūrisma
foruma
sanāksmēs 10.01. un
14.03.; 2 darba grupās
Rāznas NP un tā
apkārtnes
ceļveža
sagatavošanai;
2
apspriedēs ar Gulbenes
un Varakļānu nov.
pārstāvjiem.

viedokļa pārstāvēšana,
interešu aizstāvēšana un
informācijas sniegšana
ar tūrisma attīstību
saistītajās
apspriedēs,
diskusijās, darba grupās,
tūrisma forumos, cita
veida
pasākumos:
Gaujas NP klāstera
darba grupas sanāksmēs,
Siguldas novada tūrisma
konsultatīvās padomes
sanāksmēs, Kurzemes
tūrisma
asociācijas
rīkotā
konferencē
“Dabas tūrisms un vides
pieejamība Kurzemē”,
konferencē “Iespējas un
izaicinājumi — dzīve
aizsargājamā
dabas
teritorijā”.

viedokļa pārstāvēšana,
interešu aizstāvēšana un
informācijas sniegšana
ar tūrisma attīstību
saistītajās
apspriedēs,
diskusijās, darba grupās,
tūrisma forumos Gaujas
NP
klāstera
darba
grupas
sanāksmēs,
Siguldas novada tūrisma
konsultatīvās padomes
sanāksmēs, zinātniskajā
konferencē
“Turaidas
muzejrezervātam 30”,
Valsts
prezidenta
Raimonda Vējoņa vizītē
Siguldas novadā 03.09.,
Ziemeļu
dimensijas
kultūras
padomes
sadarbībā ar Madonas
muzeju un Madonas
pašvaldību
rīkotā
seminārā "Tell a Story what ir the unique about
Madona. Creating a
story of your place,
product and service",
EST-LAT programmas
projekta
“Jūrtaka”
īstenotā
uzņēmēju
pieredzes
apmaiņas
ietvaros, Jelgavas un
Ozolnieku
novadu
tūrisma
informatīvās

67.

Organizēt
1200
dabas
izglītības
nodarbības,
lekcijas,
pasākumus
un
seminārus
ar
30 000
dalībniekiem

68.

Piedalīties Dabas
koncertzāles
organizēšanā
un

9. Palielināt sabiedrības izpratni par dabas vērtību nozīmi,
izglītojot un informējot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos
VARAM rīkojums
31.12.
E.Ezeriņa
Noorganizētas 168 dabas Noorganizētas
263
izglītības nodarbības,
dabas
izglītības
nodarbības,
lekcijas,
lekcijas, pasākumi un
pasākumi un semināri
semināri ar
4252 dalībniekiem, tajā ar
skaitā:
14 397 dalībniekiem,
- 76 dabas izglītības
tajā skaitā:
- 130 dabas izglītības
nodarbības, ar 2332
nodarbības, ar 3126
dalībniekiem;
dalībniekiem;
- 4 lekcijas ar 53
dalībniekiem;
- 8 lekcijas ar 190
dalībniekiem;
- 7 semināri ar 109
- 1 seminārs ar 40
dalībniekiem;
dalībniekiem;
- 81 pasākums ar
1 758 dalībniekiem, tajā - 124 pasākumi ar
skaitā:
11 041 dalībniekiem,
tajā skaitā:
6 talkas ar 104
dalībniekiem,
8 talkas ar 211
12 izglītojoši pārgājieni dalībniekiem;
32 mācību stundas ar
ar 317 dalībniekiem,
63 citi pasākumi ar 1337 6553 dalībniekiem;
42 izglītojoši pārgājieni
dalībniekiem.
ar 797 dalībniekiem;
42 cita veida pasākumi
ar 3480 dalībniekiem.
MK 2009.gada
2.jūnija noteikumu
Nr.507

31.07.

E.Ezeriņa

Dalība 3 Dabas
koncertzāles plānošanas
sanāksmēs. Uzsākta
37

sanāksmēs.

Noorganizētas 148 dabas
izglītības
nodarbības,
lekcijas, pasākumi un
semināri
ar
11 955
dalībniekiem, tajā skaitā:
- 35 dabas izglītības
nodarbības,
ar
971
dalībniekiem;
- 4 lekcijas ar 27
dalībniekiem;
- 2 semināri ar
48
dalībniekiem;
- 107
pasākumi
ar
10 909 dalībniekiem, tajā
skaitā:
13
talkas
ar
276
dalībniekiem;
8 informatīvi pasākumi,
tajā
skaitā
zemes
īpašniekiem
un
saimnieciskās darbības
veicējiem,
ar
317
dalībniekiem;
14 izglītojoši pārgājieni
ar 212 dalībniekiem;
72 cita veida pasākumi
ar 10 104 dalībniekiem.
Dabas
koncertzāles Dabas
koncertzāles
“Hloroplasts”
“Hloroplasts”
pasākumā Doles salā, pasākumā
Zosnā

norisē

69.

Uzturēt 6 dabas
izglītības centrus
(DIC).
Turpināt vienotas
metodiskās vadības
ieviešanu

“Dabas
aizsardzības
pārvaldes
nolikums”
3.14.apakšpunkts

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

zinātnisko darbnīcu
satura izstrāde.

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori,
E.Ezeriņa
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Nodrošināta 6 DIC
darbība, tajā skaitā DIC
„Slītere” Slīteres NP,
DIC „Rāzna” Rāznas
NP, DIC „Meža Māja”
Ķemeru
NP,
DIC
„Vecupītes” Gaujas NP,
DIC
„Meža
skola
„Pauguri”” Gaujas NP
Līgatnes dabas takās,
DIC „Ziemeļvidzeme”
ZBR.
Sadarbojoties visiem 6
DIC,
tiek
veidots
vienots nodarbību un
pasākumu piedāvājums
ar detalizētu aprakstu un
vadīšanas metodēm.

Salaspils
novadā
sagatavotas
un
novadītas zinātniskās
darbnīcas
“Hloroplasts
–
dzīvības
enerģija”
kurā izveidotas vairāk
kā
15
izzinošās
darbnīcas.
Nodrošināta 6 DIC
darbība, tajā skaitā
DIC „Slītere” Slīteres
NP, DIC „Rāzna”
Rāznas
NP,
DIC
„Meža Māja” Ķemeru
NP, DIC „Vecupītes”
Gaujas
NP,
DIC
„Meža
skola
„Pauguri”” Gaujas NP
Līgatnes dabas takās,
DIC „Ziemeļvidzeme”
ZBR.
Notikusi
DIC
sanāksme par vienotu
nodarbību
un
pasākumu
piedāvājumu
ar
detalizētu aprakstu un
vadīšanas metodēm,
kurā testētas vairākas
piedāvātās nodarbības.

sagatavotas
un
novadītas zinātniskās
darbnīcas “Hloroplasts
– dzīvības enerģija”
kurā izveidotas 22
izzinošās darbnīcas.

Nodrošināta 6 DIC
darbība, tajā skaitā DIC
„Slītere” Slīteres NP,
DIC „Rāzna” Rāznas
NP, DIC „Meža Māja”
Ķemeru
NP,
DIC
„Vecupītes” Gaujas NP,
DIC
„Meža
skola
„Pauguri”” Gaujas NP
Līgatnes dabas takās,
DIC „Ziemeļvidzeme”
ZBR.
Veikta
aptauja
un
notikusi diskusija DIC
darbiniekiem par DIC
pasākumiem un dalību
citu
rīkotajos
pasākumos. Pārvaldes
Koordinācijas
grupā
pieņemts lēmums, ka
DIC darbinieki piedalās
šādos
pasākumos,
izvērtējot kapacitāti un
pasākuma nozīmīgumu,

70.

Uzturēt 7 ĪADT
apmeklētāju
un
informācijas
centrus

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

31.12.

71.

Turpināt Pārvaldes
vides
izglītības
programmas
izstrādi

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

31.12.

reģionālo
Nodrošināta 6
administrāciju apmeklētāju un
direktori
informācijas centru
darbība, tajā skaitā
“Bērzi” un “Ļaudona”
Teiču DR, “Krustkalnu
DR informācijas centrs”
Krustkalnu DR, “Meža
māja” Ķemeru NP ,
“Gūtmaņala” un
“Līgatnes dabas takas”
Gaujas NP.

E.Ezeriņa

Turpināta vides
izglītības programmas
izstrāde. Izstrādāta
vadlīniju
pamatkoncepcija un
uzsākta pamatteksta
gatavošana.

39

Nodrošināta
6
apmeklētāju
un
informācijas
centru
darbība, tajā skaitā
“Bērzi” un “Ļaudona”
Teiču DR, “Krustkalnu
DR
informācijas
centrs” Krustkalnu DR
(46
apmeklētāji),
“Meža māja” Ķemeru
NP (1734 apmeklētāji),
“Gūtmaņala” (48 015
apmeklētāji)
un
“Līgatnes dabas takas”
(16 652 apmeklētāji)
Gaujas NP.
Turpināta vides
izglītības programmas
izstrāde.

popularizējot
dabas
vērtības.
Notikusi
viedokļu apmaiņa par
pieaugušo
mērķauditorijas labāku
piesaisti
DIC
pasākumos
un
nodarbībās.
Nodrošināta
6
apmeklētāju
un
informācijas
centru
darbība,
tajā
skaitā
“Bērzi” un “Ļaudona”
Teiču DR, “Krustkalnu
DR informācijas centrs”
Krustkalnu
DR
(46
apmeklētāji),
“Meža
māja” Ķemeru NP (2382
apmeklētāji),
“Gūtmaņala”
(37 881
apmeklētāji)
un
“Līgatnes dabas takas”
(25 029
apmeklētāji)
Gaujas NP.
Izveidota darba grupa,
lai sagatavotu Pārvaldes
vides
izglītības
programmu, notikušas 2
sanāksmes,
kurās
vienojās
par
programmas metodikas
izstrādes soļiem un
metodikā
iekļaujamo

72.

Pabeigt rīcības un
komunikācijas

MK 2009.gada
2.jūnija noteikumu

31.12.

saturu. Ir izstrādāts
Pārvaldes
vides
izglītības programmas
projekts.
DIC
darbinieki parādīja savu
pieredzi par nodarbību
vadīšanu
pieaugušo
mērķauditorijai
3
atklātajās nodarbībās.
Lai popularizētu DIC
piedāvājumu
skolu
kompetenču
programmā,
DIC
darbinieki piedalījās LU
izstādē
pedagogiem
„Dabaszinātnes
un
matemātika
skolā
efektīvi un radoši”.
Paralēli
notiek
metodiskā
materiāla
izstrāde, ko iekļaut
Pārvaldes
vides
izglītības programmā,
par pamatu izmantojot
biotopu
apsaimniekošanas
vadlīnijas, notikušas 2
sanāksmes
ar
ekspertiem,
kas
izstrādāja
minēto
vadlīniju rokasgrāmatu.
Organizēta plānošanas Kopā ar sadarbības Pabeigts rīcības un
sanāksme ar sadarbības partneri nodibinājumu komunikācijas
plāns.

E.Ezeriņa
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73.

plāna
izstrādi
brīvprātīgā darba
popularizēšanai un
brīvprātīgo
piesaistei biotopu
atjaunošanas
un
dabas
vērtību
saglabāšanas
darbos (“Mācies,
darot dabā!”)

Nr.507
“Dabas
aizsardzības
pārvaldes
nolikums”
3.17.apakšpunkts

Turpināt rīcības un
komunikācijas
plāna
īstenošanu
brīvprātīgā darba
popularizēšanai un
brīvprātīgo
piesaistei biotopu
atjaunošanas
un
dabas
vērtību
saglabāšanas
darbos (“Mācies,
darot dabā!”)

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

31.12.

partneri – Pasaules
dabas fondu brīvprātīgā
darba popularizēšanai
un brīvprātīgo piesaistei
biotopu atjaunošanas un
dabas
vērtību
saglabāšanas darbiem.
Sadalītas
atbildības
sfēras, noteikti darba
uzdevumi un galvenās
komunikācijas
aktivitātes 2018.gadam.
Organizēta radošā darba
grupa komunikācijas
tēžu, saukļu un
iniciatīvas nosaukuma
izstrādei brīvprātīgā
darba popularizēšanai
un brīvprātīgo piesaistei
biotopu atjaunošanas un
dabas vērtību
saglabāšanas darbiem.
Uzsākta iniciatīvas
tīmekļa vietnes izstrāde.

E.Ezeriņa

41

“Pasaules
dabas
fonds” turpināts darbs
pie iniciatīvas zīmola
koncepcijas izveides.
Izstrādāts iniciatīvas
logotips un sauklis
“Daru labu dabai”.
Turpināts darbs pie
minētā
projekta
tīmekļa
vietnes
izstrādes.

Izstrādāts
sadarbības
modelis (shematiskais
attēlojums)
un
trīspusējs (Pārvaldes,
nodibinājuma “Pasaules
dabas
fonds”
un
organizācijas,
kas
piedalīsies
talkā)
sadarbības
līguma
paraugs.

Iniciatīvas ietvaros
notikuši vairāki
pasākumi, tajā skaitā
ganību un parkveida
pļavu atjaunošana
Gaujas NP, pļavu
biotopa kopšanas
pasākums DL
“Vecdaugava”, par
kuriem sniegta
informācija medijiem
un notika
komunikācija
Pārvaldes sociālo
mediju tīklos.
Turpināts darbs pie
iniciatīvas projekta
tīmekļa vietnes
izstrādes, kā ietvaros
apkopota informācija
par reģionos

Saskaņā ar izstrādāto
sadarbības modeli
aktīvi īstenota “Daru
labu dabai” iniciatīvas
ieviešana – izstrādāta
tīmekļa vietne
www.darbudabai.lv,
izveidota iniciatīvas
vizuālā identitāte.
Veicināta iniciatīvas
atpazīstamība sociālajos
tradicionālajos medijos.
Īstenotas 13 labo darbu
talkas.

74.

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”
3.17.apakšpunkts

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori,
G.Strode

42

Sadarbībā
ar
Austrumlatgales
atkritumu
apsaimniekošanas
sabiedrību organizētas
un vadītas apmācības
“Uzzini un rīkojies” 10
jauniešiem (2 dienu
programma).
Nodrošināta prakse 4
studentiem Ķemeru NP:
studiju prakse dabas
aizsardzībā,
dabas
izglītībā 2 studentiem
(LU Vides zinātnes
2.kurss,),
brīvprātīgā
prakse
dabas
aizsardzībā,
dabas
izglītībā studentei no
Japānas
(LU),
brīvprātīgā
prakse
tulkošanā (Ekonomikas
un kultūras augstskola,
tulko
Ķemeru
NP
tūrisma
stratēģiju).
Noslēgts līgums par
studiju
praksi
LU

veicamajiem biotopu
saglabāšanas darbiem
un Pārvaldes
piedāvātajām dabas
izglītības
aktualitātēm.
Nodrošināta prakse 13
studentiem
dabas
aizsardzībā,
dabas
izglītībā,
dabas
tūrismā,
klientu
apkalpošanā,
tulkošanā (no LU
Vides
zinātnes
programmas,
Ekonomikas
un
kultūras augstskolas,
no Spānijas - IES
Virgen de la Cabeza;
Agrarian
dpt.
Erasmus, no Francijas
-Campus Ampu La
Salle
Saint
Christophe, Erasmus,
MBR mācību centra).
Noorganizēti 2 jauno
reindžeru pasākumi
(Gaujas NP, ZBR).
Veikts sagatvošanās
darbs
dalībai
starptautiskajā Jauno
reindžeru
nometnē
Vācijā Muritz NP.

Novadīta prakse 5
studentiem (tajā skaitā
no
Daugavpils
Universitātes
Dabaszinātņu
un
matemātikas fakultātes,
LU
Bioloģijas
fakultātes un Francijas
mācību
iestādes
Campus Ampu La Salle
Saint Christophe.
Novadīts
3
dienu
pasākums
jaunajiem
reindžeriem no Gaujas
NP, ZBR, Ķemeru NP
un DP “Pape”, kā arī
īstenoti 3 pasākumi
jaunajiem reindžeriem
(starptautiskā
Jauno
reindžeru
nometne
Vācijā Muritz NP,
apvienotais
jauno
reindžeru
pasākums
Burtniekos, pasākums
Ķemeru NP jauniem
reindžeriem
ar
praktiskiem
biotopu

75.

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

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

31.12.

Ģeogrāfijas un zemes
zinātņu
fakultātes
studentam.
Organizētas un vadītas
2 brīvprātīgā darba
talkas
biotopu
atjaunošanai
Ķemeru
NP
jaunajiem
reindžeriem,
SIA
“Lattelecom”
darbiniekiem.
Noorganizēti
4
pasākumi Gaujas NP un
ZBR
jaunajiem
reindžeriem ar kopējo
dalībnieku skaitu 75.
Sagatavotas
un
plašsaziņas līdzekļiem
nosūtītas 53 preses
relīzes un papildus
sniegti arī apmēram 60
skaidrojumi un atbildes
uz mediju jautājumiem.
Lai
informētu
sabiedrību
par
aktuāliem jautājumiem
dabas
saglabāšanas
jomā, sadarbībā ar
nacionālajiem
un
reģionālajiem
plašsaziņas līdzekļiem,
tajā skaitā drukāto presi,
ziņu
portāliem,

E.Ezeriņa
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Koordinēts
4
brīvprātīgo
darbs
piekrastē ligzdojošo
putnu monitoringā, kā
arī
darbs
ar
3
reindžeriem.

kopšanas
darbiem).
Jaunie
reindžeri
piedalījās
Dabas
koncertzāles darbnīcu
vadīšanā.

Sagatavotas
un
plašsaziņas līdzekļiem
nosūtītas 38 preses
relīzes un papildus
sniegti arī apmēram
70 skaidrojumi un
atbildes uz mediju
jautājumiem
dabas
saglabāšanas
un
biotopu uzturēšanas
jomā.
Lai
informētu
sabiedrību
par
aktuāliem
jautājumiem
dabas
saglabāšanas
jomā,
sadarbībā
ar

Sagatavotas
un
plašsaziņas līdzekļiem
nosūtītas 42 preses
relīzes
par
dabas
saglabāšanas un dabas
izglītības aktualitātēm,
tajā skaitā par Ceļotāju
dienām Rāznas NP,
ZBR un Gaujas NP.
Ceļotāju dienas un
dažādi dabas izglītības
pasākumi šajā periodā
bija
viena
no
galvenajām aktivitātēm,
kas atspoguļotas preses
relīzēs
un
tam
sekojošajās

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
daudz
laika veltīts
projekta
“Dabas
skaitīšanas”
aktualitātēm
un
priekšdarbiem,
gatavojoties 2.sezonai.
Sarīkots
pasākums
dāvinājuma
pieņemšanai
DL
“Lielupes
palienes
pļavas”, kas guva plašu
mediju atsaucību, kā arī
nodrošināta publicitāte
DIC
rīkotajiem
pasākumiem, kas veltīti
Starptautiskajai Mitrāju
dienai, CITES sugu
aizsardzības
dienai,
Pasaules ūdens dienai.
Martā lielākā aktualitāte
bija kampaņa par roņu
sugu un roņu mazuļiem
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nacionālajiem
un
reģionālajiem
plašsaziņas
līdzekļiem, 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,
kā
arī
dažādiem Pārvaldes
rīkotajiem
izglītojošajiem
pasākumiem.
Īpaši daudz laika
veltīts
projekta
“Dabas
skaitīšana”
aktualitātēm
un
priekšdarbiem,
gatavojoties 2.sezonai
- sarīkots mediju
pasākums par dabas
skaitīšanas
aktualitātēm. Sniegts
atbalsts
projekta
“Degradēto
purvu
atbildīga
apsaimniekošana un
ilgtspējīga

publikācijās. Atsevišķa
aktuāla
tēma
bija
Gaujas NP 45.gadu
jubileja un Slīteres NP
95.gadu
jubilejas
konference, kas izraisīja
papildus
mediju
interesi.
Turpināta
komunikācija
par
projekta
“Dabas
skaitīšana”
aktualitātēm, iniciatīvu
"Daru labu dabai", kā
arī
jaunumiem
un
norisēm Līgatnes dabas
takās.
Reaģējot uz preses
relīzēm,
personīgu
saziņu
ar
mediju
pārstāvjiem, kā arī
Pārvaldes iniciatīvām
kopumā
medijos
publicētas
1698
publikācijas un sižeti
saistībā ar Pārvaldes
darbu,
biotopu
apsaimniekošanu
un
citām
dabas
saglabāšanas
aktualitātēm.
Regulāri
publicēta
aktuālā
informācija
sociālajos tīklos.
Twitter sekotāju skaits -

– gan izsūtītas preses
relīzes, gan veidoti
sižeti un raksti, kā arī
aktīvi
norisinājās
komunikācija sociālajos
plašsaziņas līdzekļos.
Regulāri publicēta
aktuālā informācija
sociālajos tīklos.
Twitter sekotāju skaits 2519, savukārt
Facebook – 2491.
Izveidota Līgatnes
dabas taku Facebook
lapa, kurai pēc
pirmajiem darbības
mēnešiem jau ir 1 520
sekotāji.

76.

Sagatavot
Pārvaldes
2017.gada publisko
pārskatu

MK 2010.gada
5.maija noteikumi
Nr.413
“Noteikumi par
gada publiskajiem
pārskatiem”

01.07.

E.Ezeriņa

Uzsākta Pārvaldes
2017.gada publiskā
pārskata sagatavošana.

77.

Uzturēt
aktualizēt
Pārvaldes
vietni

MK 2007.gada
6.marta noteikumi
Nr.171
“Kārtība, kādā

31.12.

E.Ezeriņa

Regulāri aktualizēts
Pārvaldes tīmekļa
vietnes saturs.
Apmeklējumu skaits:

un
tīmekļa
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izmantošana Latvijā”
(RE-store) publicitātei
un talkas sarīkošanai
Ķemeru
NP.
Nodrošināta
publicitāte
DIC
rīkotajiem
pasākumiem,
tajā
skaitā Putnu dienām,
Eiropas Dabas un
Nacionālo
parku
dienas pasākumiem,
Sikspārņu
naktij
Rāznas
NP
un
Ķemeru NP.
Regulāri
publicēta
aktuālā
informācija
sociālajos
tīklos.
Twitter sekotāju skaits
2607,
savukārt
Facebook – 2594.
Sagatavots un
publicēts Pārvaldes
2017.gada publiskais
pārskats:
https://www.daba.gov.
lv/public/lat/publikaci
jas/gada_publiskie_pa
rskati/.
Regulāri aktualizēts
Pārvaldes
tīmekļa vietnes saturs.
Apmeklējumu skaits:

2641, Facebook - 3027.

-

Regulāri aktualizēts
Pārvaldes
tīmekļa vietnes saturs.
Apmeklējumu skaits:

78.

79.

Uzturēt
un
aktualizēt tīmekļa
vietni "Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
–
informācijas
un
sadarbības
tīkls
(CHM)"
Nodrošināt dizainu
izstrādi Pārvaldes
informatīvajiem
materiāliem
–
infografikām,
plakātiem,
bukletiem,
brošūrām,
skrejlapām,
baneriem u.c.

iestādes ievieto
informāciju
internetā”
MK 2009.gada
2.jūnija noteikumu
Nr.507
“Dabas
aizsardzības
pārvaldes
nolikums” 3.17.4
apakšpunkts
MK 2009.gada
2.jūnija noteikumu
Nr.507
“Dabas
aizsardzības
pārvaldes
nolikums”
3.14.apakšpunkts

31.12.

E.Ezeriņa

31.12.

E.Ezeriņa

64 842.
Unikālo apmeklētāju
skaits: 34 771 .
Uzturēta tīmekļa vietne
“Bioloģiskā
daudzveidība Latvijā –
informācijas un
sadarbības tīkls
(CHM)”, aktualizēts
monitoringa sadaļas
saturs.
Nodrošināta dizainu
izstrāde:
Dabas simboli 2018
(A1 plakāts), Ceļotāju
dienām Balttour izstādei
un Līgatnes dabas
takām (2 skrejlapu
maketi), 43 afišas, 52
Facebook un ziņu attēli,
3 mailigen (e-pastu
apziņošanas) attēli, 20
ĪADT robežzīmju
maketi, 5 informatīvo
zīmju maketi ĪADT, 5
A0 stendu maketi un 1
A3 stenda makets
Rāznas NP, 2
izglītojošu spēļu maketu
labošana-pielāgošana, 2
sugu oriģinālzīmējumi,
diplomi, apsveikumi,
ielūgums, darba lapa.
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75 856.
Unikālo apmeklētāju
skaits: 44 691 .
Uzturēta tīmekļa
vietne “Bioloģiskā
daudzveidība Latvijā
– informācijas un
sadarbības tīkls
(CHM)”.
Sagatavoti 2
lielformāta plakātu
maketi, 2 flaijeri,
vizuālās informācijas
faili Facebook ziņām,
baneriem tīmekļa
vietnēm un e-pastu
apziņošanas sistēmai
mailigen, 10 afišas
reģionālajiem
pasākumiem,
Pārvaldes
reprezentācijai A4
dokumentu mapes
makets, 12 iekštelpu
stendu maketi, 12 A0
informācijas stendu
maketi (Āraiši,
Raunas staburags,
Gūtmaņala, Rāznas
NP), skrejlapa
(Līgatnes dabas

70 9850.
Unikālo apmeklētāju
skaits: 42 756.
Uzturēta tīmekļa vietne
“Bioloģiskā
daudzveidība Latvijā –
informācijas un
sadarbības tīkls
(CHM)”, aktualizēts
monitoringa sadaļas
saturs.
Sagatavoti 2 A1 plakātu
maketi (ZBR un Gaujas
NP Ceļotāju dienas),
skrejlapas (talkošanai,
Gaujas NP Ceļotāju
diena), 11 afišas
reģionālajiem
pasākumiem, vizuālās
informācijas faili:
Facebook ziņām,
banerim tīmekļa
vietnei, e-pastu
apziņošanas sistēmai
mailigen, 4 ielūgumi,
programmas
pasākumiem,
konferencēm, uzlīme
(zīmējums, makets),
shēma, darba lapa
(Maizes dienas
Āraišos), 2 informācijas
stendi, 24 baneru

Atbalsts projektu
“Dabas skaitīšana” un
Re-store dažādu vizuālo
materiālu sagatavošanā.
Veikta fotoizstādes
iekārtošana Pārvaldes
Siguldas birojā.

80.

Izvērtēt
zemes
īpašnieku
iesniegumus
un
pieņemt lēmumus
par kompensāciju
izmaksu. Izmaksāt
kompensācijas par
saimnieciskās
darbības
ierobežojumiem
īpaši aizsargājamās

takas), 4 zīmējumi
Līgatnes dabas taku
tīmekļa vietnei, 3
logotipi (Daru labu
dabai, Gaujas NP-45,
Slīteres NP-95), 2
apsveikumi, 2 sugu
oriģinālzīmējumi,
apmeklētāju kartiņas
Bērnu dienai
Pārvaldē, 4 veidu
CITES veidlapu
pielāgošana
izdrūkāšanai. Sniegts
atbalsts projekta
“Dabas skaitīšana” 77
ekspertu apliecību
maketu un projekta
“RE-store” dažādu
vizuālo materiālu
sagatavošanā.

10. Nodrošināt kompensāciju izmaksu administrēšanu
VARAM rīkojums
31.12.
I.Timze
Pārskata periodā darbība Izvērtēti 7 zemes
nav veikta.
īpašnieku iesniegumi,
kas atbilstoši
piekritībai pārsūtīti uz
LAD.
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maketi, 2 flaijeri.
Atjaunots buklets A4
(Āraiši) un Ķemeru NP
karte A2 5 valodās.
Sagatavots 1
reprezentatīvā materiāla
dizains un makets
(EUROPARC
konferencei, kas notiks
2019.gadā Latvijā
“Saldais dzintars”), 3
karogu maketi, 30
pateicības, 1 sugas
oriģinālzīmējums.
Sniegts atbalsts
projektiem - “Dabas
skaitīšana”, “RE-store”,
“Hydroplan” dažādu
vizuālo materiālu
sagatavošanā.
Izvērtēti 22 zemes
īpašnieku iesniegumi.
Pieņemts 21 lēmums par
kompensācijas izmaksu.
Pieņemts 1 lēmums par
atteikumu piešķirt
kompensāciju.
Izmaksāta kompensācija
– ikgadējie atbalsta
maksājumi 20 īpašumos,
kopā 9460,99 euro

81.

82.

dabas teritorijās un
mikroliegumos 30
īpašumos
Uzturēt
MK 2013.gada
kompensāciju par
17.septembra
saimnieciskās
noteikumi Nr.891
“Noteikumi par
darbības
saimnieciskās
ierobežojumiem
ĪADT
un
darbības
mikroliegumos
ierobežojumiem, par
kuriem pienākas
izmaksu
reģistru
kompensācija, tās
(elektronisko
izmaksas
datubāzi)
nosacījumiem,
kārtību un apmēru”
Izvērtēt zemes
VARAM rīkojums
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

apmērā.
31.12.

I.Timze

Pārskata periodā darbība Pārskata
periodā Uzturēts un aktualizēts
nav veikta.
darbība nav veikta.
kompensāciju izmaksu
reģistrs
(elektroniskā
datubāze).

31.12.

reģionālo
administrāciju
direktori,
I.Timze
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Izmaksātas 10
kompensācijas par īpaši
aizsargājamo
nemedījamo sugu un
migrējošo sugu
dzīvnieku nodarītajiem
būtiskiem postījumiem
par 2017.gadu, kopā
74 458,19 euro, tai
skaitā 8 kompensācijas
akvakultūras nozarē,
kopā 73 010,13 euro, 2
kompensācijas
biškopības nozarē, kopā
1 448,06 euro.

Uzsākta 16
iesniegumu
izvērtēšana, tajā skaitā:
8 augkopības nozarē, 6
akvakultūras nozarē, 2
biškopības nozarē.

Izvērtēti 22 iesniegumi,
tajā skaitā: 8 augkopības
nozarē, 12 akvakultūras
nozarē, 2 biškopības
nozarē.
Pieņemti 16 lēmumi par
kompensācijas izmaksu,
tajā skaitā: 5 augkopības
nozarē, 9 akvakultūras
nozarē, 2 biškopības
nozarē.
Pieņemti 6 lēmumi par
atteikumu piešķirt
kompensāciju, tajā
skaitā: 3 augkopības
nozarē, 3 akvakultūras
nozarē.
Izmaksātas 13

83.

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

84.

Uzturēt
publiski
pieejamu ekspertu

11. Nodrošināt sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanu un
sertificēto ekspertu darbības uzraudzību
VARAM rīkojums
31.12.
I.Timze
Izvērtēti 17
Izvērtēti 26 pretendentu
pretendentu
iesniegumi. Pieņemti
iesniegumi. Pieņemti
lēmumi par eksperta
lēmumi par eksperta
sertifikāta piešķiršanu
sertifikāta piešķiršanu vai eksperta sertifikāta
vai eksperta sertifikāta termiņa pagarināšanu
termiņa pagarināšanu un sertificēti 26
un sertificēti 18
eksperti. Pieņemti 2
eksperti. Pieņemts 1
lēmumi par atteikumu
lēmums par atteikumu piešķirt eksperta
piešķirt eksperta
sertifikātu vai
sertifikātu vai
atteikumu pagarināt
atteikumu pagarināt
eksperta sertifikāta
eksperta sertifikāta
termiņu.
termiņu.
MK 2010.gada
31.12.
I.Timze
Uzturēta un
Uzturēta un aktualizēta
16.marta noteikumi
aktualizēta ekspertu
ekspertu datubāze
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kompensācijas par īpaši
aizsargājamo
nemedījamo sugu un
migrējošo sugu
dzīvnieku nodarītajiem
būtiskiem postījumiem
87 993,92 euro apmērā,
tajā skaitā: 5 augkopības
nozarē 33 476,00 euro
apmērā, 6 akvakultūras
nozarē 53 244,40 euro
apmērā, 2 biškopības
nozarē 1 273,52 euro
apmērā.
Izvērtēti 26 pretendentu
iesniegumi. Pieņemti
lēmumi par eksperta
sertifikāta piešķiršanu
vai eksperta sertifikāta
termiņa pagarināšanu
un sertificēti 24
eksperti. Pieņemti 9
lēmumi par atteikumu
piešķirt eksperta
sertifikātu vai
atteikumu pagarināt
eksperta sertifikāta
termiņu.
Uzturēta un aktualizēta
ekspertu datubāze

85.

86.

87.

datubāzi,
nodrošinot
datubāzes
satura
atbilstību
pieņemtajiem
lēmumiem
Veikt sugu un
biotopu
aizsardzības jomā
sertificēto ekspertu
sniegto atzinumu
kvalitātes
un
atbilstības
normatīvo
aktu
prasībām pārbaudes
– 10% no kopējā
atzinumu skaita
Nodrošināt
ekspertu
profesionālās
kvalifikācijas
paaugstināšanu un
noorganizēt
1
ekspertu apmācību
un interkalibrāciju

Izskatīt
mikroliegumu
izveidošanas,
teritorijas
precizēšanas un to

Nr.267 “Sugu un
biotopu aizsardzības
jomas ekspertu
sertificēšanas un
darbības uzraudzības
kārtība”
VARAM rīkojums

MK 2009.gada
2.jūnija noteikumu
Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.17.7apakšpunkts

MK 2012.gada
18.decembra
noteikumi Nr.940
“Noteikumi par
mikroliegumu

datubāze Pārvaldes
tīmekļa vietnē.

Pārvaldes tīmekļa
vietnē.

Pārvaldes tīmekļa
vietnē.

31.12.

G.Strode

Izvērtēti 2,8 % no
kopējā iesniegto sugu
un biotopu
aizsardzības jomā
sertificēto ekspertu
atzinumu skaita.

Izvērtēti 12 % no
kopējā iesniegto sugu
un biotopu aizsardzības
jomā sertificēto
ekspertu atzinumu
skaita.

Izvērtēti 14 % no
kopējā iesniegto sugu
un biotopu aizsardzības
jomā sertificēto
ekspertu atzinumu
skaita.

31.12.

G.Strode

Nosūtītas 3 vēstules
sugu un biotopu
aizsardzības jomā
sertificētiem
ekspertiem ar
ieteikumiem un
izvērtējumu atzinumu
kvalitātes uzlabošanai.

Nosūtītas 6 vēstules
sugu un biotopu
aizsardzības jomā
sertificētiem ekspertiem
ar ieteikumiem un
izvērtējumu atzinumu
kvalitātes uzlabošanai.

Nosūtītas 6 vēstules
sugu un biotopu
aizsardzības jomā
sertificētiem ekspertiem
ar ieteikumiem un
izvērtējumu atzinumu
kvalitātes uzlabošanai,
tai skaitā ņemot vērā
pārbaudes laikā dabā
konstatēto.

12. Nodrošināt mikroliegumu noteikšanu
31.12.
reģionālo
Pārskata periodā
administrāciju darbība nav veikta.
direktori
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Pārskata periodā darbība Pārskata periodā darbība
nav veikta.
nav veikta.

likvidēšanas
izveidošanas un
priekšlikumus un apsaimniekošanas
pieņemt lēmumus.
kārtību, to
Nodrošināt
aizsardzību, kā arī
sadarbību ar VMD mikroliegumu un to
buferzonu
mikroliegumu
izveidošanas
noteikšanu”
lēmumu
pieņemšanā
88.

Uzturēt
Latvijas
dabai
raksturīgo
savvaļas dzīvnieku
sugu
turēšanas
vietu - Līgatnes
dabas takas un
nodrošināt
dzīvnieku
labturības prasības
19 sugām

89.

Veikt uzlabojumus 3
dzīvnieku
iežogojumos

90.

Papildināt
dzīvnieku kolekciju
ar 1 dzīvnieku sugu

13. Nodrošināt Līgatnes dabas taku apsaimniekošanu
VARAM rīkojums
31.12.
R.Auziņš
Nodrošinātas
Nodrošinātas dzīvnieku
dzīvnieku labturības
labturības prasības 18
prasības 17 sugām:
sugām: meža pūce,
meža pūce, urālpūce,
urālpūce, Eirāzijas ūpis,
Eirāzijas ūpis, parastā ausainā pūce,
vāvere, meža cauna,
sesks, parastā vāvere,
akmens cauna, sesks,
meža cauna, akmens
baltais zaķis, pelēkais cauna, baltais zaķis,
zaķis, stirna,
pelēkais zaķis, stirna,
staltbriedis, alnis,
staltbriedis, alnis, meža
cūka, brūnais lācis,
meža cūka, brūnais
lācis, lūsis, rudā lapsa, lūsis, rudā lapsa,
jenotsuns.
jenotsuns.
MK 2009.gada
31.12.
R.Auziņš
Veikti uzlabojumi 1
Veikti uzlabojumi 2
2.jūnija noteikumu
dzīvnieku iežogojumā dzīvnieku iežogojumos
Nr.507
(vilku).
(pūču un lāču).
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.16.apakšpunkts
MK 2009.gada
31.12.
R.Auziņš
Pārskata periodā
Notiek sagatavošanās
2.jūnija noteikumu
darbība nav veikta.
dzīvnieku kolekcijas
Nr.507
papildināšanai ar 1
“Dabas
jaunu dzīvnieku sugu –
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Nodrošinātas dzīvnieku
labturības prasības 19
sugām: meža pūce,
urālpūce, Eirāzijas ūpis,
ausainā pūce,
sesks, parastā vāvere,
meža cauna, akmens
cauna, baltais zaķis,
pelēkais zaķis, stirna,
staltbriedis, alnis, meža
cūka, brūnais lācis,
lūsis, rudā lapsa,
jenotsuns, āpsis.
Veikti uzlabojumi 4 sugu
dzīvnieku iežogojumos
(urālpūce, ūpji, meža
pūces, ausainā pūce).
Papildināta dzīvnieku
kolekcija ar 1 dzīvnieku
sugu - āpsi.

aizsardzības
āpsi.
pārvaldes
nolikums”
3.14.apakšpunkts
91.
Nodrošināt 50 000
MK 2009.gada
31.12.
R.Auziņš
Uzņemti 4 479
Uzņemti 16 652
Uzņemti 25 029
apmeklētāju
2.jūnija noteikumu
apmeklētāji.
apmeklētāji.
apmeklētāji.
uzņemšanu
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
92. Uzmērīt
un
MK 2009.gada
31.12.
C.Apenītis
Sagatavotas izziņas un Zemesgrāmatā
Zemesgrāmatā
zemesgrāmatā
2.jūnija noteikumu
nostiprinājuma lūgumi nostiprinātas 25 zemes
ierakstītas 23 zemes
ierakstīt
zemes
Nr.507
18 zemes vienību
vienības 15 nekustamo vienības 6 nekustamo
vienības 12 800 ha “Dabas aizsardzības
(424,08 ha)
īpašumu sastāvā, kopā
īpašumu sastāvā, kopā
(ja tiks piešķirts pārvaldes nolikums”
ierakstīšanai
3311 ha platībā
411,12 ha platībā.
finansējums)
3.16.apakšpunkts;
zemesgrāmatā.
VARAM un
Pārvaldes
02.11.2017. Valsts
nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas līgums
93.
Īstenot
meža
MK 2009.gada
31.12.
C.Apenītis
apsaimniekošanas
2.jūnija noteikumu
pasākumus,
tajā
Nr.507
skaitā:
“Dabas
aizsardzības
93.1. inventarizēt meža
Pārskata periodā
Organizēts iepirkums,
Organizēts atkārtots
pārvaldes
un dabas vērtības,
darbība nav veikta.
kurā nepieteicās
iepirkums. Noslēgti 7
nolikums”
izstrādāt meža
neviens pretendents.
līgumi par meža un
3.16.apakšpunkts;
apsaimniekošanas
dabas vērtību
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plānus 3000 ha (ja
tiks piešķirts
finansējums)

VARAM un
Pārvaldes
02.11.2017. Valsts
nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas
līgums

93.2.

uzturēt 170 km
mineralizētās joslas

93.3.

uzturēt 120 km
kvartālstigas,
robežstigas
uzturēt 15 km meža
ceļus
Izstrādāt
meža
MK 2016.gada
objektu
19.aprīļa noteikumi
ugunsdrošības
Nr.238
preventīvo
“Ugunsdrošības
pasākumu plānu
noteikumi”
Uzturēt 113 ēkas
MK 2009.gada
un būves
2.jūnija noteikumu
Nr.507
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.16.apakšpunkts;
VARAM un
Pārvaldes
02.11.2017. Valsts
nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas līgums
Pabeigt lietderības
MK 2009.gada
izvērtējuma
2.jūnija noteikumu
sagatavošanu
Nr.507
Pārvaldes turējumā “Dabas aizsardzības
esošo nekustamo pārvaldes nolikums”

93.4.
94.

95.

96.

Pārskata periodā
darbība nav veikta.

01.04.

31.12.

31.12.

Veikta 20 km
kvartālstigu,
robežstigu uzturēšana.
Veikta 10 km meža
ceļu uzturēšana.
reģionālo
Izstrādāti 5 meža
administrāciju objektu ugunsdrošības
direktori
preventīvo pasākumu
plāni un iesniegti
saskaņošanai VMD.
struktūrvienību Uzturētas 113 ēkas un
vadītāji
būves.

C.Apenītis
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Pabeigts
lietderības
izvērtējums Pārvaldes
turējumā
esošo
nekustamo
īpašumu
saglabāšanai Pārvaldes

inventarizāciju 3310,79
ha platībā un meža
apsaimniekošanas plānu
izgatavošanu.
Veikta 170 km
Veikta 134,3 km
mineralizēto joslu
mineralizēto joslu
uzturēšana.
uzturēšana.
Veikta 25 km
Veikta 40 km
kvartālstigu, robežstigu kvartālstigu, robežstigu
uzturēšana.
uzturēšana.
Veikta 10 km meža ceļu Veikta 86 km meža ceļu
uzturēšana.
uzturēšana.
-

Uzturētas 111 ēkas un
būves.

-

Uzturētas 111 ēkas un
būves.

-

īpašumu
saglabāšanai
Pārvaldes funkciju
un
uzdevumu
īstenošanai
97.

98.

99.

Pabeigt valsts
nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas
kārtības izstrādi

3.16.apakšpunkts

MK 2009.gada
2.jūnija noteikumu
Nr.507
“Dabas
aizsardzības
pārvaldes
nolikums”
3.16.apakšpunkts
Uzsākt valsts
MK 2009.gada
nekustamo īpašumu 2.jūnija noteikumu
apsaimniekošanas
Nr.507
kārtības ieviešanu –
“Dabas
30% no kopējā
aizsardzības
mērķa
pārvaldes
nolikums”
3.16.apakšpunkts
Izstrādāt valsts
MK 2011.gada
nekustamo īpašumu
6.decembra
apsaimniekošanas
ieteikumi Nr.2
plānu 2019.gadam
“Ieteikumi valsts
nekustamā īpašuma
vienotas
pārvaldīšanas
nodrošināšanai”;
VARAM un
Pārvaldes

funkciju un uzdevumu
īstenošanai. Nolemts
virzīt atsavināšanai 4
nekustamos īpašumus,
īpašumu
saraksts
iesniegts
VARAM
lēmuma pieņemšanai.
Turpināta valsts
nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas
kārtības izstrāde.

Turpināta valsts
nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas
kārtības izstrāde.

Turpināta valsts
nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas
kārtības izstrāde.

30.09.

C.Apenītis

31.12.

C.Apenītis

Pārskata periodā
darbība nav veikta.

Pārskata periodā
darbība nav veikta.

Pārskata periodā
darbība nav veikta.

01.11.

C.Apenītis

Uzsākta valstas
nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas
plāna 2019.gadam
izstrāde.

Turpināta valsts
nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas plāna
2019.gadam izstrāde

Izstrādāts valsts
nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas plāna
2019.gadam projekts.
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02.11.2017. Valsts
nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas
līgums
100.

Pabeigt
projektu
MK 2009.gada
aktivitāšu prioritāšu 2.jūnija noteikumu
noteikšanu
un
Nr.507
precizēšanu
“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.8.apakšpunkts

15. Īstenot projektus Pārvaldes pamatdarbības jomā
Turpināta
projektu
31.12.
C.Apenītis
aktivitāšu prioritāšu
noteikšana,
ņemot
vērā
Pārvaldes
mērķus, aktualitātes
un atdeves dabas
vērtību saglabāšanai.
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Gatavotas
projektu
iniciatīvas, ņemot vērā
Pārvaldes mērķus un
sasniedzamos
rezultātus,
projektu
idejas izvērtējot no to
aktualitātes un atdeves
dabas dabas vērtību
saglabāšanai.
Sagatavoti 5 projektu
pieteikumi
Eiropas
Savienības
LIFE+
programmai:
“Randu
pļavu
un
lagūnu
kompleksa
atjaunošana”, “Slapjo
virsāju un purvaino
mežu
biotopu
atjaunošana
un
to
aizsardzības
stāvokļa
uzlabošana”, “Eiropas
Zaļās Jostas (European
GreenBelt)
saglabāšanas
veicināšana vietējā un
pārrobežu
mērogā”,
“Vienota sistēma uz
zinātni balstītam lielo

Apzinātas
projektu
iniciatīvas nākamajam
periodam, ņemot vērā
Pārvaldes mērķus un
sasniedzamos
rezultātus,
projektu
idejas izvērtējot no to
aktualitātes un atdeves
dabas dabas vērtību
saglabāšanai.

101.

Īstenot
Eiropas
MK 2009.gada
Savienības
2.jūnija noteikumu
Kohēzijas
fonda
Nr.507
“Dabas aizsardzības
projektu
pārvaldes
“Priekšnosacījumu
izveide
labākai
nolikums”
3.8.apakšpunkts
bioloģiskās
daudzveidības
saglabāšanai
un
ekosistēmu
aizsardzībai
Latvijā” (“Dabas
skaitīšana”)

31.12.

plēsēju monitoringam,
aizsardzībai
un
apsaimniekošanai
Baltijas
reģionā”,
“Apdraudētās
sugas
Latvijā:
uzlabotas
zināšanas, kapacitāte,
dati
un
izpratne”.
Iesniegtajos
projektu
pieteikumos Pārvalde ir
vadošais partneris 2
projektos un saistītais
partneris 3 projektos.
Izsludināti publiskie
Noslēgta vienošanās ar
iepirkumi 6 ĪADT
darbu veicējiem par
dabas aizsardzības
2.sezonas ES nozīmes
plānu izstrādei.
biotopu apzināšanas
Noorganizētas 8 ĪADT darbiem 183 sauszemes
dabas aizsardzības
un 186 ūdeņu kvadrātos.
plānu izstrādes
Turpināta 2017.gada
uzsākšanas
sezonā veikto biotopu
informatīvās sanāksmes anketu un iesniegto datu
reģionos.
kvalitātes kontrole.
Izsūtītas informatīvas Pārbaudītas un DDPS
vēstules zemes
“Ozols” ievadītas 5000
īpašniekiem, kuru
anketas. Notikuši 8
īpašumos 2017.gadā
informatīvi semināri
konstatēti bioloģiski
zemju īpašniekiem un
vērtīgie zālāji.
pašvaldību pārstāvjiem
Saņemtas anketas
par projektu “Dabas
(25 000 gab.),
skaitīšana” un 2 semināri
kartogrāfiskais
nozaru pārstāvjiem un
materiāls un
interesentiem par Dzeņu

G.Strode
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Turpināti ES nozīmes
biotopu
apzināšanas
darbi 183 sauszemes un
186 ūdeņu kvadrātos.
Turpināta
2017.gada
sezonā veikto biotopu
anketu un iesniegto datu
kvalitātes
kontrole.
Saņemts 1.etapa pirmās
daļas nodevums par
2018.gada
sezonas
apsekojumiem
dabā.
Pārbaudītas un DDPS
“Ozols” ievadītas 11 000
anketas.
Notikuši
6
informatīvi
semināri
zemju īpašniekiem un
pašvaldību pārstāvjiem
par projektu “Dabas
skaitīšana”,
10

102.

103.

Īstenot
Eiropas
Savienības
Kohēzijas
fonda
projektu
“Valsts
vides monitoringa
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”

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

31.12.

G.Strode

Pārskata periodā
Pārvaldei aktivitātes
projektā nebija jāveic.

Pārskata periodā
Pārvaldei aktivitātes
projektā nebija jāveic.

sanāksmes
ar
pašvaldībām
un
8
informatīvas sanāksmes
zemju īpašniekiem par 6
dabas aizsardzības plānu
izstrādes
uzsākšanu.
Saskaņā
ar
mediju
monitoringu bijušas 118
publikācijas/sižeti
plašsaziņas līdzekļos par
projektu
“Dabas
skaitīšana”.
Pārskata
periodā
Pārvaldei
aktivitātes
projektā nebija jāveic.

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

31.12.

A.Širovs

Pilnībā pabeigti
būvniecības darbi
atbilstoši būvprojektam
C.1 aktivitātē
“Hidroloģidkā režīma

21.04.
nodots
ekspluatācijā
objekts
“Hidroloģiskā
režīma
atjaunošana
Zaļajā
purvā” (Aktivitāte C.1);

10.07.
nodots
ekspluatācijā
objekts
"Ganību žogs" un ir
nodrošināta Skudrupītes
palienes
zālāja
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ģeodatubāze par
2017.gada
apsekojumiem 124
sauszemes un 152
saldūdens kvadrātos.
Turpināta saņemto datu
kvalitātes pārbaude un
analīze. Uzsākta anketu
ievade DDPS “Ozols”.

sugas aizsardzības plāna
izstrādes uzsākšanu.
Saskaņā ar mediju
monitoringu bijušas 107
publikācijas/sižeti
plašsaziņas līdzekļos par
projektu “Dabas
skaitīšana”.

projektu „Ķemeru
nacionālā
parka
hidroloģiskā režīma
atjaunošana”
(HYDROPLAN)

3.8.apakšpunkts

atjaunošana Zaļajā
purvā” un C.2.1. un
C.2.2 aktivitātēs
“Hidroloģiskā režīma
atjaunošana Tīreļa
mežos un Skudrupītē”.
Notiek atzinumu
saņemšana no
kompetentajām
iestādēm par veikto
būvniecības darbu
atbilstību izdotajiem
tehniskajiem
noteikumiem. Gatavota
dokumentācija objektu
nodošanai
ekspluatācijā.
C.3. aktivitātē “Ganību
izveidošana” noslēgti
līgumi par 2 skatu
platformu un ganību
žoga būvniecības darbu
veikšanu,
būvuzraudzību un
autoruzraudzību. 2
skatu platformu un
ganību žoga
būvniecības darbi
uzsākti dabā.
Turpināts darbs pie D.4
aktivitātes – 2 filmu
izveidošanas par
projektu. Ņemot vērā
EK vēstuli par projekta
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29.05.
nodots
ekspluatācijā
objekts
“Hidroloģiskā
režīma
atjaunošana Skudrupītes
palienē
un
mežos
rietumos no Ķemeru
tīreļa” (Aktivitāte C.2.1.
un C.2.2.);
07.06.
nodotas
ekspluatācijā 2 skatu
platformas un pabeigts
darbs pie Ganību žoga
izbūves (Aktivitāte C.3).
Veikts
gruntsūdens
monitorings
projekta
teritorijās
atbilstoši
monitoringa plānam.
Turpināts darbs pie
informācijas stendu un
informācijas
planšetu
izstrādes
(Aktivitāte
D.2). Turpināts darbs pie
filmu satura uzlabošanas
(Aktivitāte D.4).

noganīšana, savienojot
esošās ganību teritorijas
Dunduru
laukos
ar
jauizveidotajām ganībām
Skudrupītes
palienē
(Aktivitāte C.3).
Uzturēta
projekta
tīmekļa
vietne:
http://hydroplan.daba.go
v.lv/public/ (Aktivitāte
D.1).
Izgatavotas informācijas
stendu
koka
konstrukcijas
un
turpināta
informācijas
planšetu
maketu
izgatavošana (Aktivitāte
D.2).
Sagatavotas 2 īsfilmas
par projektu, notiek
filmu angļu valodas
versiju
izstrādāšana
(Aktivitāte D.4).
Uzsākta rakstu krājuma
maketēšana
un
sagatavošana
publicēšanai (Aktivitāte
D.5).
14-15.08. notika projekta
ārējā monitora (NEEMO
EEIG) vizīte.
31.08. notika CAP LIFE
LAT projekta seminārs,
kā
arī
Hydroplan

104.

Īstenot
Eiropas
MK 2009.gada
Savienības LIFE+ 2.jūnija noteikumu
programmas “Daba
Nr.507
un
bioloģiskā “Dabas aizsardzības
daudzveidība”
pārvaldes nolikums”
projektu
3.8.apakšpunkts
“Degradēto purvu
atbildīga
apsaimniekošana
un
ilgtspējīga
izmantošana
Latvijā” (RE-store)

31.12.

pagarinājumu līdz
31.08.2019., notiek
darbs pie līgumu
pagarināšanas ar
projekta partneriem –
nodibinājumiem “ELM
Media”, “Vides
risinājumu institūts” un
“Latvijas Dabas fonds”.
Par projekta aktivitātēm
sniegta informācija 2
pasākumos “Zaļā
pēcpusdiena” 22.02.
Ķemeros un 7.03.
Smārdē.
Turpināts darbs pie
degradētu
kūdrāju
inventarizācijas, SEG
emisiju
paraugu
vākšanas.
Norit darbi projekta
izmēģinājumu
teritorijās, būvvaldēs
saskaņoti rekultivācijas
meti.
Noslēgts
sadarbības
līgums ar LVM par
darbiem DL “Laugas
purvs”, notiek tehniskā
projekta
skaņošana
VVD.
Uzsākts
darbs
pie
degradētu
kūdrāju

A.Širovs
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projekta
teritoriju
apsekošana
dabā
(Aktivitāte E.3).

18.05. notika sfagnu
stādīšana
bijušajos
kūdras laukos Ķemeru
NP, dabiskā purva
atjaunošanai.
Talkā
piedalījās vairāk kā 60
talcinieku, tika sastādīti
vairāk kā 2200 kg
sfagnu apmēram 4500
m2 lielā teritorijā. Tik
lielā teritorijā sfagnu
stādīšana
tika
organizēta pirmo reizi.
Dienu iepriekš notika
talka stādāmo sūnu
ievākšanai
Drabiņu
purvā.
Organizēta
dzērveņu
stādīšana

Sagatavots un iesniegts
LIFE ārējam monitoram
2.progresa
ziņojuma
projekts
par
laika
periodu
01.07.2017.30.06.2018.
Kopumā
projektā pabeigtas 7
aktivitātes no 24.
Pabeigta kūdras ieguves
ietekmēto
teritoriju
inventarizācija
(Aktivitāte A.5), dati
testa režīmā ir pieejami
DDPS ”Ozols”.
Pabeigta
degradētu
kūdrāju
ekosistēmu
pakalpojumu
ekonomiskā

ekosistēmu
pakalpojumu
ekonomiskā
novērtējuma.
Sniegtas
rekomendācijas zemes
dzīļu
pamatnostādņu
projektam.
Īstenoti
publiskie
iepirkumi par īsfilmu
izstrādi,
darbiem
projekta izmēģinājumu
teritorijā
Lielajā
Ķemeru tīrelī.
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Kaudzīšu purvā, kas ir
viena no 5 projekta
izmēģinājuma
teritorijām.
16.05.
iesniegts
būvniecības iesniegums
Limbažu
novada
pašvaldības būvvaldē.
18.05. izdota būvatļauja
hidroloģiskā
režīma
stabilizēšanai
DL
''Laugas purvs''. Ar
būvatļaujas saņemšanu
tiek pabeigti plānotie
pasākumi
Aktivitātē
A.6
“Dabas
aizsardzības plānu un
tehnisko
risinājumu
izstrāde”.
Notikušas
darba
sanāksmes
pirmsdegradētu kūdrāju
ekosistēmu
pakalpojumu
ekonomiskā
novērtējuma (Aktivitāte
C.2) un
degradētu
kūdrāju
atkārtotas
izmantošanas
optimizācijas modeļa
pabeigšanai (Aktivitāte
C.3).
Turpināts darbs pie
SEG emisiju mērīšanas

novērtējuma
izstrāde
(Aktivitāte C.2).
20.09.
noorganizēts
seminārs
''Degradēto
kūdrāju
Latvijā
inventarizācijas
rezultāti un ekosistēmu
pakalpojumu
novērtējums".
07.09.
noorganizēta
talka
Ķemeru
NP,
ierīkojot 2 terases veida
stādījumu
laukumus
esošajā izmēģinājumu
teritorijā.
Pabeigta
atkārtota
iepirkuma
procedūra
būvdarbiem
hidroloģiskā
režīma
stabilizēšanai
DL
''Laugas
purvs''.
Noslēgti līgumi ar
būvuzraugu
un
ar
būvniekiem.
Turpināts darbs pie
SEG emisiju mērīšanas
un
pie
degradētu
kūdrāju
atkārtotas
izmantošanas
optimizācijas modeļa
pabeigšanas (Aktivitāte
C.3).

105.

Īstenot
Eiropas
MK 2009.gada
Savienības LIFE+ 2.jūnija noteikumu
programmas
Nr.507
„Vides politika un “Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
pārvaldība”
projektu
3.8.apakšpunkts
„Ekosistēmu un to
sniegto
pakalpojumu
novērtējuma
pieejas pielietojums
dabas
daudzveidības
aizsardzībā
un
pārvaldībā” (LIFE
Ecosystem
Services)

31.12.

Pabeigta
projekta
pagarinājuma
līdz
31.03.2020. procedūra;
grozījumi
Granta
vienošanās
stājušies
spēkā
10.01.2018.
Veikti
grozījumi
Partnerības un LVAF
administrācijas
līgumos, kā arī citos
saistītajos
projekta
administrēšanas
dokumentos.
Noorganizēts pasākums
Latgales
reģiona
pašvaldību plānošanas
speciālistiem.
Veikta
digitālo
apmeklētāju skaitītāju
datu ieguve.
Turpināta
3.īsfilmas
izstrāde.
Uzraudzīta
projekta
partneru
atbildībā esošo rīcību
īstenošana.

A.Širovs
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un
pie
degradētu
kūdrāju
inventarizācijas.
Sagatavota informācija
par projektu OECD
Vides
snieguma
novērtējumam Latvijai
un
iesniegta
LVAF
administrācijā. Sadarbībā
ar projekta partneriem
sniegti
komentāri
Saulkrastu
novada
attīstības
programmas
pilnveidošanai. Sniegtas
prezentācijas
par
projekta rezultātiem un
pieredzi
Kurzemes
plānošanas
reģiona
reģionālajā
seminārā
Rīgā "Jūras un piekrastes
resursi
izaugsmei
Latvijā" (10.04.), LIFE
VivaGrass
projekta
seminārā
Siguldā
„Ekosistēmu
pakalpojumu
pieejas
integrēšana
telpiskajā
plānošanā
ilgtspējīgai
zemes apsaimniekošanai
zālājos un ārpus tiem”
(16.-18.05.) un CAP
LAT LIFE seminārā
Salaspilī „LIFE projektu

Jaunķemeru
pilotteritorijā uzstādīts
informatīvais
stends
„Piekrastes ekosistēmu
pakalpojumi
Jaunķemeros”.
Projekts pārstāvēts CAP
LIFE LAT organizētajā
Latvijas LIFE projektu
sanāksmē un pieredzes
apmaiņas vizītē projekta
LIFE
Hydroplan
darbības
teritorijā
(31.08..

106.

Īstenot
Eiropas
Savienības LIFE+
programmas “Daba
un
bioloģiskā
daudzveidība”
projektu
“Piekrastes biotopu
aizsardzība
DP
“Piejūra””

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

31.12.

socekonomiskais
un
ekosistēmu pakalpojumu
novērtējums” (24.05.).
Noorganizēta 4.projekta
uzraudzības
grupas
sanāksme (20.04.) un
ikgadējā
ārējās
uzraudzības
NEEMO
vizīte (t.sk. Saulkrastu
pilotteritorijas
apmeklējums
(04.05.06.).
Publicēta
projekta
3.īsfilma
„Ekosistēmu
pakalpojumu
novērtēšana – palīgs
pašvaldību plānošanā”
un izdots 8.e-ziņotājs.
Sadarbībā ar Pārvaldes
Pierīgas
reģionālo
administrāciju
un
Jūrmalas pilsētas domi
organizēta
projekta
4.talka Jaunķemeros.
Veikts publiskais
Noslēgts līgums par
iepirkums DP “Piejūra” dabas aizsardzības plāna
dabas aizsardzības
izstrādi DP „Piejūra” un
plāna izstrādei.
uzsākti dokumenta
Veikti darbības
izstrādes darbi.
teritoriju apsekojumi – Noorganizētas 3
monitorings, veicot
sanāksmes ar pašvaldību
fotofiksāciju.
pārstāvjiem (Rīgā 24.05.,
Sagatavoti
Carnikavā 28.05.,

A.Širovs
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Turpināta sadarbība un
informācijas apmaiņa ar
dabas
aizsardzības
plāna DP „Piejūra”
izstrādātāju. Turpināti
stāvokļa
monitoringa
darbi projekta darbības
vietu teritorijās un
monitoringa
datu

(CoHaBit),
Pārvalde
partneris

kur
ir

apsaimniekošanas
darbību datu slāņi un
kartogrāfiskais
materiāls. Dalība
regulārajās projekta
partneru sanāksmēs.
Noslēgta vienošanās ar
vadošo partneri par
LVAF administrācijas
finansējuma
saņemšanas kārtību.
Turpināts darbs pie
monitoringa vadlīniju
izstrādes.
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Saulkrastos 28.05.) un 4
sabiedrības informēšanas
sanāksmes par dabas
aizsardzības plāna
izstrādei DP “Piejūra”
(Daugavgrīvā 11.06.,
Mangaļsalā 13.06.,
Saulkrastos 19.06.,
Carnikavā 20.06.).
Izstrādātas monitoringa
vadlīnijas „Projektā
veikto biotopu
atjaunošanas pasākumu
ietekme uz sugu un
biotopu aizsardzības
stāvokli” un darba
dokuments „C1 rīcība:
citzemju augu sugu
ierobežošana”.
Apmeklētas projekta
darbības vietu teritorijas
un veikta pirmsdarbu
uzsākšanas stāvokļa
fotofiksācija šajās
teritorijās. Sagatavota
projekta darbības vietu
kartogrāfiskā
informācija. Eiropas
Savienības „Zaļās
nedēļas” ietvaros 29.05.
nootganizēta talka
Rītabuļļu pludmalē.

apkopošana.
Notikusi
projekta
uzraudzības
grupas
2.sanāksme (18.09.).
Projekta eksperti
piedalījās pieredzes
apmaiņas braucienā uz
Kuršu kāpas NP
(Lietuva, 27.-28.09.).

107.

Īstenot
projektus

LVAF

projektu
107.1. Īstenot
“Atbalsta
un
izpratnes
veicināšana
par
dabas skaitīšanu,
2.posms”

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

31.12.

C.Apenītis

31.12.

E.Ezeriņa

Parakstītas vienošanās Nodrošināta
LVAF
ar LVAF administrāciju projektu īstenošana.
par 5 projektu
īstenošanu.

Parakstītas vienošanās
ar LVAF administrāciju
par
2
projektu
īstenošanu.

Apstrādāti
~130
ienākošie e-pasti, pasta
vēstules, atbildot uz
tiem,
apokopojot
nepieciešamo
informāciju tabulās un
nododot to apstrādei
Pārvaldes atbildīgajiem
darbiniekiem. Atbildēts
uz ~ 250
telefona
zvaniem.
Noorganizēti
9
informatīvie
semināri
pašvaldībās.
Īstenotas
1
dienas
praktiskās mācības 12
Pārvaldes darbiniekiem.
Tēmas - klientu tipi,
uzvedības modeļi, darbs
ar
iebildumiem
konfliktsituācijas,
jautājumu
tehnikas,
individuālais
stresa
noturīgums
un
menedžments,
veiksmīgas
konfliktu
risināšanas
iespējas,

Apstrādāti ~54 ienākošie
e-pasti, pasta vēstules,
atbildot
uz
tiem,
apokopojot nepieciešamo
informāciju tabulās un
nododot to apstrādei
Pārvaldes atbildīgajiem
darbiniekiem. Atbildēts
uz
~150
telefona
zvaniem.
Noorganizēti
6
informatīvie
semināri
pašvaldībās.
Papildus organizētas 6
sabiedriskās apspriedes.
Sagatavotas
un
plašsaziņas līdzekļiem
nosūtītas 2 preses relīzes
par projekta “Dabas
skaitīšana” aktualiātēm,
tajā skaitā par sugas
aizsardzības
plāna
izstrādi Eiropas platausu
sikspārnim
un
sabiedrisko apspriešanu
rīkošanu par 6 ĪADT
dabas aizsardzības plānu

-
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saziņa krīzes situācijās.
Sagatavotas
un
nacionālajiem
un
reģionālajiem
plašsaziņas līdzekļiem
nosūtītas 3 preses relīzes
par projekta “Dabas
skaitīšana” aktivitātēm.
Aktualizēts
komunikācijas
plāns
rīcībai krīzes situācijās,
ņemot vērā iepriekšējā
gada piereidzi, skaidrāk
iezīmējot komunikācijas
problēmas un riksus, kā
arī personāla izmaiņas;
Par projektu “Dabas
skaitīšana”
veiktas
publikācijas Pārvaldes
sociālo mediju kontos
Facebook un Twitter,
nodrošinot
arī
atgriezenisko saiti ar
lietotājiem.
Atbilstoši sagatavotajai
tehniskajai specifikācijai
noorganizēts iepirkums
infografiku izstrādei par
projektu
“Dabas
skaitīšana” un tā ietvaros
izstrādātas 2 infografikas
par
bioloģiski
vērtīgajiem zālājiem, kā
arī
skaidrojošais
65

izstrādi. Reaģējot uz
preses relīzēm, personīgu
saziņu
ar
mediju
pārstāvjiem,
kā
arī
Pārvaldes
iniciatīvām
kopumā
plašsaziņas
līdzekļos publicētas 46
publikācijas un sižeti par
projektu
“Dabas
skaitīšana”.
Par projektu “Dabas
skaitīšana”
veiktas
publikācijas
pārvaldes
sociālo mediju kontos
Facebook un Twitter,
nodrošinot
arī
atgriezenisko saiti ar
lietotājiem.
Twitter
sekotāju
skaits
palielinājies par 1%,
salīdzinot ar iepriekšējo
periodu,
Facebook
sekotāju skaits pieaudzis
par 3%.
Atlasīta un apstrādāta
informācija
2
infografikām.
Uzsākta
maketu gatavošana.
Nodefinētas vajadzības
reprezentatīvo materiālu
sagatavošanai,
vienojoties
par
nepieciešamo produktu
veidu un skaitu. Apzināti

projektu
107.2. Īstenot
“Dendroloģisko
stādījumu
detalizēta
inventarizācija to
aizsardzības statusa
nodrošināšanai”

15.12.

I.Urtāne

-
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materiāls, kā rīkoties pēc
informatīvās vēstules par
projektu
“Dabas
skaitīšana” saņemšanas
un saistībā ar plānoto
eksperta
viesošanos
īpašumā.
Nodrukāti plānotie
informatīvie materiāli.
Izsludināts atklāts
konkurss par
dendroloģisko
stādījumu izvērtējuma
veikšanu,
rekomendāciju
sniegšanu robežu
koriģēšanai, kurā
neviens pretendents
neiesniedza
piedāvājumu, līdz ar to
iepirkums izbeigts bez
rezultāta. Tika pieņemts
lēmums par sarunu
procedūras uzsākšanu
un informācija
publicēta Pārvaldes
tīmekļa vietnē. Sarunu
procedūras rezultātā
noslēgts līgums par
darbu veikšanu.
Izpētes teritorijā
informēti aptuveni 20
nekustamo īpašumu

potenciālie piegādātāji
un veikta izpēte par
pieejamajām
precēm,
tehnnoloģijām
un
apdrukām.
Izstrādāta
tehniskā specifikācija un
izsludināts iepirkums 3
veidu
reprezentatīvo
materiālu iepirkumam.
Uzsākts darbs pie 8
dabas pieminekļu –
aizsargājamo
dendroloģisko stādījumu
inventarizācijas dabā.
Uzsākts darbs pie 2
potenciālo dabas
pieminekļu dendroloģisko
stādījumu
inventarizācijas dabā.

projektu
107.3. Īstenot
“DAP darbinieku
kvalifikācijas
celšana”

15.12.

B.Bērziņa

-
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īpašnieki.
Veikts
iepirkums
apmācību īstenošanai un
semināru
par
administratrīvo procesu
organizēšanai.
Noorganizētas mācības:
"ArcGIS
Desktop
ArcGIS Pro: Essential
Workflows" (3 dienu
kursi,
apmācīti
10
Pārvaldes darbinieki);
“ArcGIS
Enterprise
(Essentials) - Karšu
produktu izveidošana un
publicēšana ar ArcGIS
Enterprise” (3 dienu
kursi,
apmācīti
4
Pārvaldes darbinieki);
“ArcGIS
Enterprise
(Introduction) - ArcGIS
Enterprise uzstādīšana”
(2 dienu kursi, apmācīti
4 Pārvaldes darbinieki.
Lai veicinātu iekšēju
Pārvaldes darbinieku
pieredzes apmaiņu un
ar dabu saistītās
apmācībās iesaistītu arī
biroja darbiniekus un
paplašinātu viņu
redzesloku, papildus
noorganizētas 4 iekšējās

Norganizētas mācības: 2
kursi "ArcGIS DesktopArcGIS Pro: Essential
Workflows" (3 dienu
apmācīti
10
kursi,
Pārvaldes darbinieki.
Noorganizēti 2 semināri
par
administratīvo
procesu
iestādē
un
administratīvā
pārkāpumu
procesu.
Kopā
apmācīti
60
Pārvaldes
un
VVD
darbinieki.
Lai veicinātu iekšēju
Pārvaldes
darbinieku
pieredzes apmaiņu un ar
dabu saistītās apmācībās
iesaistītu
arī
biroja
darbiniekus
un
paplašinātu
viņu
redzesloku,
papildus
noorganizētas 3 iekšējās
apmācības,
kurās
apmācīts 51 Pārvaldes
darbinieks.

projektu
107.4. Īstenot
“Nacionālie parki
laiku lokos”

15.11.2018.

A.Ratkeviča,
A.Andrušaite
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-

apmācības, kurās
apmācīti 45 Pārvaldes
darbinieki.
3 dabas pētnieki/dabas
gidi
novadījuši
8
pārgājienus.
Izveidots
bukleta
(brošūras) saturs: teksts
un 15 sēņu fotoattēli.
Izveidots
bukleta
datorsalikums. Noslēgts
līgums
par
bukleta
drukāšanu.
Iegādātas autora Mareka
Ieviņa
12
kukaiņu
makrofotogrāfijas, kas
uzņemtas Slīteres NP
sugu dzīvotnēs.
Veikta tirgus izpēte
fotoizstādes
izgatavošanas
pakalpojumam.
Iegādātas
Nacionālā
Vēstures muzeja fondu
Slīteres
apkārtnē
uzņemtās fotogrāfijas no
20. gs. pirmās puses.
Izgatavoti un uzstādīti 9
tematiski reklāmas stendi
Āraišu vējdzirnvās.
Noslēgts līgums par
konferences rīkošanas
pakalpojumu.

Norganizēta Slīteres NP
95. jubilejas konference.
Norganizēta konference
"Gaujas Nacionālā parka
45
gadi"
(Siguldas
kultūras centrā).
Norganizēts pasākums
“Ceļotāju dienas” Gaujas
NP.
Noorganizēts pasākums
“Jēkabi-jaunās
rudzu
maizes diena 15 reizi
vējdzirnavās”,
Āraišu
kur varēja iepazīties ar
grauda ceļu no tīruma
līdz maizes kukulītim,
kopīgi iegriezt atjaunoto
dzirnavu spārnus un
svinēt Latvijas simtgades
Maizes dienu.

projektu
107.5. Īstenot
“DAP kapacitātes
celšana, lai veiktu
ZM
deleģēto
funkciju
nodrošināšanu
bioloģiski vērtīgo
zālāju aizsardzības
un
apsaimniekošanas
jomā”
107.6. Projekts “Militārā
mantojuma
sanācijas pasākums
dabas
parkā
“Pape””

14.09.2018.

B.Bērziņa

-

Veikta
datortehnikas
iegāde. Veikts iepirkums
4
GNSS
(Globālās
Navigācijas
Satelītu
Sistēmas)
iekārtu
iegādei.
Pasūtīta programmatūra
datoriem un noslēgta
vienošanās par to.

30.11.

G.Gabrāne

-

-

107.7. Projekts „Aktīvās
atpūtas – dabas
tūrisma veicināšana
sabiedrībā”

30.11.

E.Ezeriņa

-

31.12.

C.Apenītis

108.

Īstenot Zivju fonda
projektus

MK 2009.gada
2.jūnija noteikumu
Nr.507
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Pārskata periodā
darbība nav veikta.

Noslēgts līgums par
programmatūras nomu.
Iegādāta
1
GNSS
(Globālās
Navigācijas
Satelītu Sistēmas) iekārta
ar programmatūru.

DP “Pape” veikta riepu
savākšanas
vietas
atbrīvošana
no
krūmiem.
13.09.
norganizēta
1.talka, lai novietotu
riepas
izvešanai.
Noslēgts līgums un
iegādāta mobilā vinča.
Noslēgts līgums ar SIA
"EKO Kurzeme" par
riepu izvešanu no DP
"Pape".
Veikta
iepirkuma
procedūra un noslēgts
līgums par multimediju
projektu
izstrādi,
reklāmas un web vides
baneru izvietošanu.
Veikta
Zivju
fonda Veikta
Zivju
fonda
projektu īstenošana.
projektu īstenošana.

fonda
108.1. Zivju
projekts
“Materiāltehniskā
aprīkojuma iegāde
zivju
resursu
aizsardzībai īpaši
aizsargājamās
dabas teritorijās”
109.

110.

“Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums”
3.8.apakšpunkts

Piedalīties Baltijas
MK 2009.gada
jūras
vides 2.jūnija noteikumu
aizsardzības
Nr.507
komisijas
“Dabas aizsardzības
(HELCOM)
pārvaldes nolikums”
starpsesiju
darba
4.3.apakšpunkts
grupas
darbā
Konvencijas
par
Baltijas
jūras
reģiona jūras vides
aizsardzību
(Helsinku
konvencija)
ieviešanai
Piedalīties
UNESCO
programmas
„Cilvēks
un
biosfēra” (Man and
the
Biosphere
Programme

01.12.

C.Apenītis

-

Uzsākta materiāltehniskā
aprīkojuma
iegāde
atbilstoši
noslēgtajam
līgumam par projekta
īstenošanu.

Pilnībā iegādāts viss
materiāltehniskais
aprīkojums
atbilstoši
noslēgtajam līgumam.

16. Īstenot starptautisko sadarbību
31.12.
G.Gabrāne, Pārskata
periodā Pārskata periodā darbība Dalība HELCOM MPA
G.Strode
darbība nav veikta.
nav veikta.
darba grupas Skype
sanāksmē 17.09.

31.12.

R.Auziņš

Izveidota ZBR jauno
reindžeru
grupa,
noorganizēti
2
pasākumi.
Apstiprināts
Baltijas
jūras
biosfēras
rezervātu
sadarbības
70

Uzsākta ZBR rīcības
plāna 2018-2025.gadam
izstrāde.
Dalība
ZBR
konsultatīvās padomes
sēdē.
Novadīta 3 mēnešu

Notiek UNESCO foto
akcija "Cilvēks dabā".
Sarunas ar Igaunijas
Vides
pārvaldi
(Environmental Board)
par iespējamo Pārvaldes
jaunā ZBR koordinatora

(MAB)) un tās
reģionālā
tīkla
EuroMAB darbā

111.

Piedalīties Eiropas
Vides
aģentūras
(EEA) un Eiropas
vides informācijas

31.12.

projekts par pieredzes
apmaiņu
ANO
Ilgtspējīgas attīstības
mērķu sasniegšanā.
Iesniegts
projekta
pieteikums LVAF par
Baltijas jūras projekta
vasaras skolu.
Iesniegts sagatavošanās
projekta
pieteikums
NORDPLUS
programmā
par
sadarbības
tīkla
izveidošanu pieaugušo
izglītības
iespēju
attīstīšanai
Latvijas,
Igaunijas un Zviedrijas
biosfēras rezervātos.
Uzsāktas sarunas par 2
starptautisko LEADER
projektu
pieteikumu
sagatavošanu biosfēras
rezervātu
atpazīstamības
veicināšanai.
Noorganizēts
fotokonkurss sadarbībā
ar UNESCO Latvijas
nacionālo komisiju.
Pārskata
periodā
darbība nav veikta.

G.Strode,
A.Širovs
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prakse studentam no LU vizīti Igaunijas biosfēras
Ģeogrāfijas un Zemes rezervātā.
zinātņu
fakultātes.
Dalība Nordplus projekta
"Biosphere for Baltic"
kick-off
sanāksmē.
Sagatavotas
rekomendācijas vēstules
Vidzemes augstskolai,
lai tā varētu iesniegt
pieteikumu
Biosfēras
rezervāta
katedras
izveidei.
Uzsākusies
UNESCO foto akcija
"Cilvēks
dabā",
sagatavots
pasākumu
plāns rudenim.

Dalība
EIONET Pārskata periodā darbība
Nacionālā
references nav veikta.
centra seminārā par
bioloģiskās

112.

113.

114.

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

31.12.

A.Širovs

31.12.

D.Sāmīte

31.12.

R.Auziņš

daudzveidības
ekosistēmu indikatoriem
un novērtējumiem.
Pārskata
periodā Dalība "Zaļo ekspertu"
darbība nav veikta.
darba grupā projektā
"Atļaujas un kontrole
dabas aizsardzībā" 10.12.04., Lisabonā.
Veikts
darbs
pie
kritēriju izstrādāšanas
Natura 2000 inspekcijas
plānošanas rīkam.
Veikta
sagatavošanās
IMPEL "Zaļo ekspertu"
darba grupas sanāksmes
nodrošināšanai 03-05.07.
Latvijā, Ķemeru NP.
Uzsākta
Eiropas
Savienības
LIFE+
programmas projekta
pieteikuma
sagatavošana.
Uzsākta
gatavošanās
EUROPARC
federācijas konferencei
Latvijā 2019.gadā.
Sagatavota
dalība
EUROPARC
Federācijas Ziemeļu un
Baltijas valstu nodaļas
biedru
asamblejā
Somijā.
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Nodrošināta
projekta
“Natura
2000
inspekcijas plānošanas
rīka izstrāde” darba
grupas norise Latvijā,
Ķemeru NP 03-05.07.
un darbs darba grupā.
Dalība IMPEL “Next
Generation” konferencē
25.-26.09., kā arī darbs
projekta “Natura 2000
inspekcijas plānošanas
rīka izstrāde” darba
grupā
27.-28.09.
Nīderlandē.
Sadarbībā ar iniciatīvas Pārskata periodā darbība
partneriem sagatavots un nav veikta.
iesniegts
pieteikums
Eiropas
Savienības
LIFE+ programmai.
Tikšanās ar EUROPARC Dalība
EUROPARC
federācijas valdes locekli Federācijas
2018.gada
un regulāra saziņa ar konferencē,
kur
izpilddirektori
par prezentēta Latvija kā
iespējamo EUROPARC 2019.gada konferences
Federācijas konferences rīkotāja.
organizēšanu
Latvijā Darbs pie 2019.gada
2019.gadā.
konferences
sagatavošanas, tai skaitā
tikšanās ar šī gada

115.

116.

117.

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)

konferences rīkotājiem
un
EUROPARC
izpilddirektori.
Pārskata
periodā Pārskata periodā darbība Pārskata periodā darbība
darbība nav veikta.
nav veikta
nav veikta.

31.12.

A.Širovs

31.12.

G.Gabrāne,
A.Zeize

31.12.

R.Auziņš

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

Turpināts darbs pie
2018.gada sadarbības
īstenošanas. Uzņemti 2
Parks
&
Wildlife
Finland darbinieki, lai
pārrunātu
Dabas
koncertzāles koncepta
īstenošanu
Somijā
2019.gadā.

73

Realizēts
pieredzes
iegūšanas brauciens par
kontrolēto dedzināšanu
Somijas ĪADT. Uzsākta
vadības
tikšanās
gatavošana, kas notiks
2018.gada septembrī vai
oktobrī.

Realizēts otrs pieredzes
iegūšanas brauciens par
kontrolēto dedzināšanu
Somijas ĪADT.
Notika abu pušu vadības
tikšanās
EUROPARC
Federācijas konferences
laikā.
Gatavošanās pieredzes
apmaiņas
braucienam
par
meža
biotopu

118.

119.

Īstenot Pārvaldes
sadarbības līgumu
ar Environmental
Board (Igaunija)

31.12.

apsaimniekošanu
Somijas ĪADT, kā arī
DIC
vizītei
par
pieaugušo izglītību, kuru
veic Parks & Wildlife
Finland.
Pārskata periodā darbība Uzsāktas sarunas ar
nav veikta.
Environmental
Board
vadību par iespējamo
tikšanos
2018.gada
beigās vai 2019.gada
sākumā.

R.Auziņš

Iesniegti
2
starptautiskās
sadarbības
projektu
pieteikumi, no tiem 1
apstiprināts,
otrs
izvērtēšanā.
Uzsāktas sarunas par 2
starptautisko LEADER
projektu
pieteikumu
sagatavošanu biosfēras
rezervātu
atpazīstamības
veicināšanai.
17. Veikt citus pasākumus dabas aizsardzības politikas īstenošanai un iestādes darbības uzlabošanai
Izvērtēt un sniegt
MK 2009.gada
31.12.
I.Timze
Sniegti 22 viedokļi un Sniegti 24 viedokļi un
viedokli
par 2.jūnija noteikumu
priekšlikumi
priekšlikumi
normatīvo aktu un
Nr.507
normatīvajiem aktiem normatīvajiem aktiem
politikas
“Dabas
un to projektiem, tajā un to projektiem, tajā
plānošanas
aizsardzības
skaitā:
3
ĪADT skaitā: DL “Maņģenes
pārvaldes
dokumentu
individuālajiem
meži” individuālajiem
projektiem,
nolikums” 2.punkts
aizsardzības
un aizsardzības
un
sagatavot
un
izmantošanas
izmantošanas
iesniegt
noteikumiem (IAIN) - noteikumiem, kā arī
priekšlikumus
DL
“Ovīši”,
DL saistībā
ar
nozaru
normatīvajiem
"Vidzemes akmeņainā administratīvo
aktiem
jūrmala” un par LVM pārkāpumu kodifikāciju
priekšlikumiem
grozījumiem Sugu un
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Sniegti 22 viedokļi un
priekšlikumi
normatīvajiem aktiem
un to projektiem, tajā
skaitā par: 4 ĪADT
individuālajiem
aizsardzības
un
izmantošanas
noteikumiem - DL
“Maņģenes meži”, DL
"Zebrus un Svētes
ezers", AAA “Ādaži”,
ģeoloģiskajam
un

grozījumiem
DL
"Zebrus un Svētes
ezers" IAIN, kā arī
grozījumiem
Aizsargjoslu likumā,
Zvejniecības likumā,
Dzīvnieku
aizsardzības likumā,
likumprojektu
“Ciltsdarba
un
dzīvnieku audzēšanas
likums”,
par
grozījumiem
MK
16.03.2010.
noteikumos
Nr.264
„Īpaši aizsargājamo
dabas
teritoriju
vispārējie aizsardzības
un
izmantošanas
noteikumi”, ietverot
iespēju
veikt
mežsaimniecisko
darbību
arī
pēc
noteiktā
putnu
ligzdošanas
saudzēšanas
laika,
MK
18.12.2012.
noteikumos
Nr.940
"Noteikumi
par
mikroliegumu
izveidošanas
un
apsaimniekošanas
kārtību,
to
aizsardzību, kā arī
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biotopu
aizsardzības
likumā, likumā “Par
īpaši
aizsargājamām
dabas teritorijām” un
Dzīvnieku aizsardzības
likumā,
grozījumiem
Zvejniecības likumā, lai
lemtu par turpmāko
virzību
saistībā
ar
zvejas tiesību nomas
publiskajos ūdeņos un
valsts īpašumā esošajos
ūdeņos
ĪADT
pārņemšanu
no
pašvaldībām,
grozījumiem
likumā
“Par Ziemeļvidzemes
biosfēras
rezervātu”,
grozījumiem
Vides
aizsardzības
likumā
saistībā ar inspektoru
dienesta apģērbu un
atribūtiem,
Kūdras
ilgtspējīgas
izmantošanas
pamatnostādnēm 2018.2050.gadam,
grozījumiem
MK
16.03.2010. noteikumos
Nr.264
“Īpaši
aizsargājamo
dabas
teritoriju
vispārējie
aizsardzības
un
izmantošanas

ģeomorfoloģiskajam
dabas
piemineklim
“Jūrmalas Baltā kāpa”,
kā arī Ģenētisko resursu
izmantošanas likumam,
Administratīvo sodu par
pārkāpumiem
pārvaldes, sabiedriskās
kārtības
un
valsts
valodas lietošanas jomā
likumam, grozījumiem
likumā
“Par
Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervātu”,
Kūdras
ilgtspējīgas
izmantošanas
pamatnostādnēm 2018.2050.gadam",
grozījumiem
MK
2011.gada 6.decembra
noteikumos
Nr.934
“Noteikumi par valsts
nekustamā
īpašuma
pārvaldīšanas
principiem un kārtību”,
MK
07.06.2006.
noteikumos
Nr.353
“Kārtība, kādā zemes
īpašniekiem
vai
lietotājiem nosakāmi to
zaudējumu apmēri, kas
saistīti
ar
īpaši
aizsargājamo
nemedījamo sugu un

mikroliegumu un to
buferzonu
noteikšanu",
MK
07.06.2006.
noteikumos
Nr.353
“Kārtība, kādā zemes
īpašniekiem
vai
lietotājiem nosakāmi
to zaudējumu apmēri,
kas saistīti ar īpaši
aizsargājamo
nemedījamo sugu un
migrējošo
sugu
dzīvnieku
nodarītajiem
būtiskiem
postījumiem,
un
minimālās
aizsardzības
pasākumu
prasības
postījumu
novēršanai”,
MK
30.04.2013.
noteikumos
Nr.240
“Vispārīgie teritorijas
plānošanas,
izmantošanas
un
apbūves noteikumi”,
MK
10.04.2012.
noteikumos
Nr.263
"Kadastra
objekta
reģistrācijas
un
kadastra
datu
aktualizācijas
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noteikumi”,
MK
noteikumu projektam
“Noteikumi par īpaši
aizsargājamās
dabas
teritorijas
dabas
aizsardzības
plāna
saturu un izstrādes
kārtību”.
Aktīva
iesaiste
grozījumu
MK
07.06.2006. noteikumos
Nr.353 “Kārtība, kādā
zemes īpašniekiem vai
lietotājiem nosakāmi to
zaudējumu apmēri, kas
saistīti
ar
īpaši
aizsargājamo
nemedījamo sugu un
migrējošo
sugu
dzīvnieku nodarītajiem
būtiskiem postījumiem,
un
minimālās
aizsardzības pasākumu
prasības
postījumu
novēršanai”
izstrādē,
mainot
pieeju
zaudējumu
apmēra
noteikšanā
par
zivsaimniecībai
nodarītajiem
postījumiem,
MK noteikumu projekta
“Noteikumi
par
publisko ūdeņu nomu”

migrējošo
sugu
dzīvnieku nodarītajiem
būtiskiem postījumiem,
un
minimālās
aizsardzības pasākumu
prasības
postījumu
novēršanai”, Satiksmes
ministrijas
priekšlikumiem
grozījumiem
MK
02.05.2012. noteikumos
“Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža”,
noteikumu projektiem “Oficiālās
statistikas
programmas
2019.–
2021.gadam
noteikumi”, “Kārtība,
kādā veicami bezpilota
gaisa
kuģu
un
lidaparātu
lidojumi”,
MK
informatīvā
ziņojuma
projektam
“Stratēģija
Latvijas
oglekļa
mazietilpīgai
attīstībai līdz 2050.
gadam".
Turpināta
aktīva
iesaiste MK noteikumu
projektu
“Noteikumi
par publisko ūdeņu
nomu” un grozījumu
MK
06.09.2011.
noteikumos
Nr.696

noteikumi”,
MK
noteikumu
projektu
“Kārtība,
kādā
iestādes
ievieto
informāciju internetā”,
MK rīkojuma projektu
“Par
atmežošanu
nekustamajā īpašumā
“Valsts mežs Rucava”
zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu
6484 011 0076,
Rucavas
pagastā,
Rucavas novadā”, MK
pamatnostādņu
projektu
"Kūdras
ilgtspējīgas
izmantošanas
pamatnostādnes
2018.-2050.gadam"
un tā stratēģiskās
ietekmes
uz
vidi
novērtējuma
vides
pārskatu,
MK
informatīvo ziņojumu
projektiem - “Par
nolietotu
riepu
apsaimniekošanu”,
“Par
invazīvām
svešzemju sugām un
kompetenču
sadalījumu” un “Par
pārrobežu sadarbības
stiprināšanu Latvijas –
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izstrādē un valdītāja
tiesībām iznomāt arī
zvejas tiesības, ņemot
vērā, ka Pārvalde ir
VARAM
valdījumā
esošo ūdeņu (publisko
ūdeņu un īpašumā
esošo
ūdeņu)
pārvaldītājs, grozījumu
MK
06.09.2011.
noteikumu
Nr.696
“Zemes
dzīļu
izmantošanas licenču
un bieži sastopamo
derīgo
izrakteņu
ieguves
atļauju
izsniegšanas
kārtība”
izstrādē, ņemot vērā, ka
Pārvalde ir VARAM
īpašumā esošo zemju
un attiecīgi zemes dzīļu
pārvaldītājs, kā arī
MK
informatīvā
ziņojuma
“Par
invazīvām svešzemju
sugām un kompetenču
sadalījumu”
izstrādē,
ņemot
vērā,
ka
Pārvaldei tiek uzdota
jauna
funkcija
kā
koordinējošai iestādei
par
invazīvām
svešzemju sugām.
Dalība 5 starpministriju

“Zemes
dzīļu
izmantošanas licenču
un bieži sastopamo
derīgo
izrakteņu
ieguves
atļauju
izsniegšanas
kārtība”
izstrādē, ņemot vērā, ka
Pārvalde ir VARAM
valdījumā
esošo
publisko ūdeņu un
attiecīgi
zemes un
zemes
dzīļu
pārvaldītājs.
Iesniegts ierosinājums
VARAM grozījumiem
MK
16.03.2010.
noteikumos
Nr.264
“Īpaši
aizsargājamo
dabas
teritoriju
vispārējie aizsardzības
un
izmantošanas
noteikumi” attiecībā uz
dižkoku, aizsargājamo
aleju un dendroloģisko
stādījumu koku ciršanas
nosacījumiem
un
sociālekonomisko
interešu izvērtējumu.
Dalība 2 starpministriju
(starpinstitūciju)
saskaņošanas
sanāksmēs (grozījumi
MK 06.09.2011.
noteikumos Nr.696

Lietuvas Starpvaldību
komisijās”.
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, ka Pārvalde ir
VARAM valdījumā
esošo ūdeņu (publisko
ūdeņu un īpašumā
esošo
ūdeņu)
pārvaldītājs.
Dalība
4
starpministriju
(starpinstitūciju)
saskaņošanas
sanāksmēs
(DL
“Ovīši”
un
DL
"Vidzemes akmeņainā
jūrmala”
IAIN,
Dzīvnieku
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(starpinstitūciju)
saskaņošanas
sanāksmēs
(Aizsargjoslu likums,
Dzīvnieku aizsardzības
likums,
MK
informatīvais ziņojums
“Par
invazīvām
svešzemju sugām un
kompetenču
sadalījumu”,
MK
noteikumu
projekts
“Noteikumi
par
publisko ūdeņu nomu”).
Dalība
5
darba
sanāksmēs (ar TM par
apbūves
tiesībām
publiskajos ūdeņos, ar
ZM par grozījumiem
MK
07.06.2006.
noteikumos
Nr.353
“Kārtība, kādā zemes
īpašniekiem
vai
lietotājiem nosakāmi to
zaudējumu apmēri, kas
saistīti
ar
īpaši
aizsargājamo
nemedījamo sugu un
migrējošo
sugu
dzīvnieku nodarītajiem
būtiskiem postījumiem,
un
minimālās
aizsardzības pasākumu
prasības
postījumu

“Zemes dzīļu
izmantošanas licenču
un bieži sastopamo
derīgo izrakteņu
ieguves atļauju
izsniegšanas kārtība”).
Dalība
7
darba
sanāksmēs (ar LPS par
grozījumiem
MK
06.09.2011. noteikumos
Nr.696 “Zemes dzīļu
izmantošanas licenču
un bieži sastopamo
derīgo
izrakteņu
ieguves
atļauju
izsniegšanas kārtība”,
ar
VVD
par
iespējamiem
grozījumiem
MK
27.01.2015. noteikumos
Nr.30 “Kārtība, kādā
Valsts vides dienests
izdod
tehniskos
noteikumus
paredzētajai darbībai”,
ar
VVD
par
likumprojektu
“Administratīvo sodu
par
pārkāpumiem
pārvaldes, sabiedriskās
kārtības
un
valsts
valodas lietošanas jomā
likums”, ar ZM par
grozījumiem
MK

aizsardzības likums,
MK
informatīvais
ziņojums
“Par
invazīvām svešzemju
sugām un kompetenču
sadalījumu”).
Dalība
8
darba
sanāksmēs, tajā skaitā
ar
Valsts
augu
aizsardzības dienestu
par MK informatīvā
ziņojuma
“Par
invazīvām svešzemju
sugām un kompetenču
sadalījumu” projektu
un
normatīvo
regulējumu
par
toksiskām, ķīmiskām
vielām Teiču DR un
ĪADT, ar ZM par
grozījumiem
MK
07.06.2006.
noteikumos
Nr.353
“Kārtība, kādā zemes
īpašniekiem
vai
lietotājiem nosakāmi
to zaudējumu apmēri,
kas saistīti ar īpaši
aizsargājamo
nemedījamo sugu un
migrējošo
sugu
dzīvnieku
nodarītajiem
būtiskiem
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novēršanai”, ar VVD
par grozījumiem Vides
aizsardzības likumā, ar
ZM par Lauku attīstības
programmas
atbalsta
pasākumiem
BVZ
nākamajam periodam,
ar
valsts
aģentūru
“Civilās
aviācijas
aģentūra” par MK
noteikumu
projektu
“Kārtība, kādā veicami
bezpilota gaisa kuģu un
lidaparātu lidojumi”.
Dalība
3
Saeimas
Tautsaimniecības,
agrārās,
vides
un
reģionālās
politikas
komisijas sēdēs:
- izbraukuma sēdē ar
prezentācijām
par
iespējamām izmaiņām
dabas
aizsardzības
nozares
normatīvajā
regulējumā ar apskates
objektiem dabā,
par
normatīvo
regulējumu
ūdensmotociklu
izmantošanai Ungura
ezerā Gaujas NP,
- par kritērijiem koku
rindu un aleju ciršanai
gar valsts autoceļiem un

07.06.2006. noteikumos
Nr.353 “Kārtība, kādā
zemes īpašniekiem vai
lietotājiem nosakāmi to
zaudējumu apmēri, kas
saistīti
ar
īpaši
aizsargājamo
nemedījamo sugu un
migrējošo
sugu
dzīvnieku nodarītajiem
būtiskiem postījumiem,
un
minimālās
aizsardzības pasākumu
prasības
postījumu
novēršanai”,
par
likumprojektu
“Ģenētisko
resursu
izmantošanas likums”,
Satiksmes ministrijas
darba grupas sanāksmē
par kritērijiem koku
rindu un aleju ciršanai
gar valsts autoceļiem un
pašvaldību ceļiem).

120.

Uzskaitīt Pārvaldes
MK 2017.gada
pakalpojumu
4.jūlija noteikumi
izpildes rādītājus
Nr.399 “Valsts
(pieteikto
pārvaldes
pakalpojumu
pakalpojumu
gadījumu
skaits
uzskaites,
konkrētam
kvalitātes kontroles
pakalpojumam,
un sniegšanas
katram konkrētam
kārtība”
pakalpojuma
pieteikumam
izmantotais kanāls,
pakalpojumu
izpildes kavējumu
skaits konkrētam
pakalpojumam,
sūdzību skaits par
konkrēto
pakalpojumu).

01.02. 31.12.

postījumiem,
un
minimālās
aizsardzības
pasākumu
prasības
postījumu
novēršanai”.
Pārvaldes
pakalpojumu izpildes
rādītāji:
1) atļaujas saņemšana
zivju
sugu
pārvietošanai un jaunu
sugu ieviešanai vai
pavairošanai Latvijas
Republikas
ūdeņos:
pakalpojuma
pieteikumu skaits - 0,
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
2)
kompensācijas
piešķiršana
par
saimnieciskās
darbības
ierobežojumiem ĪADT
un
mikroliegumos:
pakalpojuma
pieteikumu skaits - 1
(izmantotais kanāls –
pasts),
kavējumu
skaits - 0, sūdzību
skaits - 0;
3) kaviāra ražotāja,
fasētāja un pārfasētāja

D.Supe
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pašvaldību ceļiem.

Pārvaldes pakalpojumu
izpildes rādītāji:
1) atļaujas saņemšana
zivju sugu pārvietošanai
un jaunu sugu ieviešanai
vai
pavairošanai
Latvijas
Republikas
ūdeņos:
pakalpojuma
pieteikumu skaits - 0,
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
2)
kompensācijas
piešķiršana
par
saimnieciskās darbības
ierobežojumiem ĪADT
un
mikroliegumos:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 25, izmantotais
kanā1s (epasts - 8, pasts
16, personīgi – 1),
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
3) kaviāra ražotāja,
fasētāja un pārfasētāja
reģistrācija
un
sertifikācija:
pakalpojuma pieteikumu

Pārvaldes pakalpojumu
izpildes rādītāji:
1) atļaujas saņemšana
zivju sugu pārvietošanai
un jaunu sugu ieviešanai
vai
pavairošanai
Latvijas
Republikas
ūdeņos:
pakalpojuma
pieteikumu skaits - 0,
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
2)
kompensācijas
piešķiršana
par
saimnieciskās darbības
ierobežojumiem ĪADT
un
mikroliegumos:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 1, izmantotais
kanā1s (epasts - 1, pasts
0, personīgi – 0),
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
3) kaviāra ražotāja,
fasētāja un pārfasētāja
reģistrācija
un
sertifikācija:
pakalpojuma pieteikumu

reģistrācija
un
sertifikācija:
pakalpojuma
pieteikumu skaits - 1
(izmantotais kanāls –
e-pasts),
kavējumu
skaits - 0, sūdzību
skaits - 0;
4) atļaujas saņemšana
Latvijas
dabai
neraksturīgo savvaļas
sugu
ieviešanai
(introdukcijai)
vai
populācijas
atjaunošanai
dabā
(reintrodukcijai):
pakalpojuma
pieteikumu skaits - 0,
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
5) atļaujas saņemšana
nemedījamo vai īpaši
aizsargājamo
sugu
indivīdu
iegūšanai:
pakalpojuma
pieteikumu skaits - 16,
izmantotais kanāls 15 (e-pasts), 1 (pasts),
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
6)
starptautiskās
tirdzniecības
apdraudēto savvaļas
sugu
īpatņu
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skaits - 2, izmantotais
kanāls (epasts - 2),
kavējumu
skaits
0,
sūdzību skaits - 0;
4) atļaujas saņemšana
Latvijas
dabai
neraksturīgo
savvaļas
sugu
ieviešanai
(introdukcijai)
vai
populācijas atjaunošanai
dabā (reintrodukcijai):
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 5, izmantotais
kanāls (epasts - 4, pasts
-2), kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
5) atļaujas saņemšana
nemedījamo vai īpaši
aizsargājamo
sugu
indivīdu
iegūšanai:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 9, izmantotais
kanā1s (epasts - 3, pasts
- 4, personīgi – 2),
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits- 0;
6)
starptautiskās
tirdzniecības apdraudēto
savvaļas sugu īpatņu
reģistrācija:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 161, izmantotais
kanāls (epasts - 25, pasts
- 26, personīgi - 110),

skaits - 0, izmantotais
kanāls (epasts - 0),
kavējumu
skaits
0,
sūdzību skaits - 0;
4) atļaujas saņemšana
Latvijas
dabai
neraksturīgo
savvaļas
sugu
ieviešanai
(introdukcijai)
vai
populācijas atjaunošanai
dabā (reintrodukcijai):
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 0, kavējumu
skaits - 0, sūdzību skaits
- 0;
5) atļaujas saņemšana
nemedījamo vai īpaši
aizsargājamo
sugu
indivīdu
iegūšanai:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 14, izmantotais
kanāls (epasts - 8, pasts
- 6), kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits- 0;
6)
starptautiskās
tirdzniecības apdraudēto
savvaļas sugu īpatņu
reģistrācija:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 40, izmantotais
kanāls (epasts - 7, pasts
- 32, personīgi - 1),
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits- 0;

reģistrācija:
pakalpojuma
pieteikumu skaits - 22,
(izmantotais kanāls –
pasts),
kavējumu
skaits - 0, sūdzību
skaits - 0;
7)
atļaujas
un
sertifikāta saņemšana
starptautiskajai
tirdzniecībai
ar
apdraudētajām
savvaļas dzīvnieku un
augu
sugām:
pakalpojuma
pieteikumu skaits - 62,
izmantotais kanāls –
(58 - e-pasts, 4 pasts),
kavējumu
skaits - 0, sūdzību
skaits - 0;
8) atļaujas saņemšana
zooloģiskā
dārza
izveidošanai
un
zooloģiskā
dārza
reģistrācija:
pakalpojuma
pieteikumu skaits - 0,
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
9) DDPS “Ozols”
(ģeotelpisko
datu
kopas) izmantošana:
pakalpojuma
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kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits- 0;
7) atļaujas un sertifikāta
saņemšana
starptautiskajai
ar
tirdzniecībai
apdraudētajām savvaļas
dzīvnieku
un
augu
sugām:
pakalpojuma
pieteikumu skaits - 109,
izmantotais
kanā1s
(epasts – 101, pasts – 8),
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
8) atļaujas saņemšana
zooloģiskā
dārza
izveidošanai
un
zooloģiskā
dārza
reģistrācija:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 0, kavējumu
skaits - 0, sūdzību skaits
- 0;
9)
DDPS
“Ozols”
(ģeotelpisko datu kopas)
izmantošana:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 3, izmantotais
kanāls (epasts – 3),
kavējumu skaits - 1,
sūdzību skaits - 0;
10)
atļaujas
vai
saskaņojuma saņemšana
darbību vai pasākumu

7) atļaujas un sertifikāta
saņemšana
starptautiskajai
tirdzniecībai
ar
apdraudētajām savvaļas
dzīvnieku
un
augu
sugām:
pakalpojuma
pieteikumu skaits - 104,
izmantotais
kanāls
(epasts – 95, pasts – 6,
personīgi - 3), kavējumu
skaits - 0, sūdzību skaits
- 0;
8) atļaujas saņemšana
zooloģiskā
dārza
izveidošanai
un
zooloģiskā
dārza
reģistrācija:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 0, kavējumu
skaits - 0, sūdzību skaits
- 0;
9)
DDPS
“Ozols”
(ģeotelpisko datu kopas)
izmantošana:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 8, izmantotais
kanāls (epasts – 5, pasts
- 3), kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
10)
atļaujas
vai
saskaņojuma saņemšana
darbību vai pasākumu
veikšanai ĪADT un

pieteikumu skaits 13,
izmantotais kanāls 11 (e-pasts), 1 (pasts),
1
(personīgi),
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
10)
atļaujas
vai
saskaņojuma
saņemšana darbību vai
pasākumu veikšanai
ĪADT
un
mikroliegumos:
pakalpojuma
pieteikumu skaits 159,
izmantotais
kanāls – 103 (e-pasts),
34
(pasts),
22
(personīgi), kavējumu
skaits - 2, sūdzību
skaits – 0;
11)
meža
apsaimniekošanas
plāna apstiprināšana
ĪADT: pakalpojuma
pieteikumu skaits - 5,
izmantotais kanāls - 3
(pasts), 2 (personīgi),
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
12) zemes ierīcības
projekta
izstrādes
nosacījumu
saņemšana
un
grafiskās
daļas
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veikšanai ĪADT un
mikroliegumos:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 197, izmantotais
kanā1s (epasts – 128,
pasts – 23, personīgi –
46), kavējumu skaits 14, sūdzību skaits - 0;
11)
meža
apsaimniekošanas plāna
apstiprināšana
ĪADT:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 39, izmantotais
kanā1s (epasts - 1, pasts
– 10, personīgi – 28,
kavējumu
skaits,
sūdzību skaits - 0;
12) zemes ierīcības
projekta
izstrādes
nosacījumu saņemšana
un
grafiskās
daļas
saskaņojuma saņemšana
ĪADT:
pakalpojuma
pieteikumu skaits - 25,
izmantotais
kanāls
(epasts - 23, pasts – 2)
kavējumu skaits - 2,
sūdzību skaits - 0;
13) valsts pirmpirkuma
tiesību uz zemi ĪADT
izmantošana:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 4, izmantotais
kanāls (epasts – 1,

mikroliegumos:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 209, izmantotais
kanā1s (epasts – 129,
pasts – 45, personīgi –
35), kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
11)
meža
apsaimniekošanas plāna
apstiprināšana
ĪADT:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 88, izmantotais
kanā1s (epasts - 3, pasts
– 11, personīgi – 74,
kavējumu
skaits,
sūdzību skaits - 0;
12) zemes ierīcības
projekta
izstrādes
nosacījumu saņemšana
un
grafiskās
daļas
saskaņojuma saņemšana
ĪADT:
pakalpojuma
pieteikumu skaits - 19,
izmantotais
kanāls
(epasts - 19) kavējumu
skaits - 0, sūdzību skaits
- 0;
13) valsts pirmpirkuma
tiesību uz zemi ĪADT
izmantošana:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 13, izmantotais
kanā1s (epasts – 8, pasts
– 1, personīgi – 4),

saskaņojuma
saņemšana
ĪADT:
pakalpojuma
pieteikumu skaits - 18,
izmantotais kanāls –
17
(e-pasts),
1
(personīgi) kavējumu
skaits - 0, sūdzību
skaits - 0;
13)
valsts
pirmpirkuma tiesību
uz
zemi
ĪADT
izmantošana:
pakalpojuma
pieteikumu skaits - 6,
izmantotais kanāls – 2
(e-pasts), 2 (pasts), 2
(personīgi) kavējumu
skaits - 0, sūdzību
skaits - 0;
14)
atļaujas
saņemšana
īpaši
aizsargājamās sugas
dzīvotnes vai īpaši
aizsargājamā biotopa
atjaunošanai
mežā:
pakalpojuma
pieteikumu skaits - 1,
izmantotais kanāls – 1
(pasts),
kavējumu
skaits - 0, sūdzību
skaits - 0;
15)
mikrolieguma
izveidošana, teritorijas
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personīgi
–
3),
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
14) atļaujas saņemšana
īpaši
aizsargājamās
sugas dzīvotnes vai īpaši
aizsargājamā
biotopa
atjaunošanai
mežā:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 0, kavējumu
skaits - 0, sūdzību skaits
- 0;
15)
mikrolieguma
izveidošana, teritorijas
precizēšana
vai
mikrolieguma
statusa
atcelšana: pakalpojuma
pieteikumu skaits - 0,
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
16)
starptautiskās
tirdzniecības apdraudēto
dzīvnieku
un
augu
audzētāju reģistrācija:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 0, kavējumu
skaits - 0, sūdzību skaits
- 0;
17)
kompensācijas
piešķiršana
par
zaudējumiem,
kas
saistīti
ar
īpaši
aizsargājamo
nemedījamo sugu un

kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
14) atļaujas saņemšana
īpaši
aizsargājamās
sugas dzīvotnes vai īpaši
aizsargājamā
biotopa
atjaunošanai
mežā:
pakalpojuma pieteikumu
skaits – 1 (epasts – 1),
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
15)
mikrolieguma
izveidošana, teritorijas
precizēšana
vai
mikrolieguma
statusa
atcelšana: pakalpojuma
pieteikumu skaits - 0,
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
16)
starptautiskās
tirdzniecības apdraudēto
dzīvnieku
un
augu
audzētāju reģistrācija:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 0, kavējumu
skaits - 0, sūdzību skaits
- 0;
17)
kompensācijas
piešķiršana
par
zaudējumiem,
kas
saistīti
ar
īpaši
aizsargājamo
nemedījamo sugu un
migrējošo
sugu

precizēšana
vai
mikrolieguma statusa
atcelšana:
pakalpojuma
pieteikumu skaits - 0,
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
16)
starptautiskās
tirdzniecības
apdraudēto dzīvnieku
un augu audzētāju
reģistrācija:
pakalpojuma
pieteikumu skaits - 0,
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
17)
kompensācijas
piešķiršana
par
zaudējumiem,
kas
saistīti
ar
īpaši
aizsargājamo
nemedījamo sugu un
migrējošo
sugu
dzīvnieku
nodarītajiem
būtiskiem
postījumiem:
pakalpojuma
pieteikumu skaits - 0,
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
18) sugu un biotopu
aizsardzības
jomas
eksperta
sertifikāta
85

migrējošo
sugu
dzīvnieku nodarītajiem
būtiskiem postījumiem:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 18, izmantotais
kanāls (epasts - 6, pasts
- 2, personīgi 10)
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
18) sugu un biotopu
aizsardzības
jomas
eksperta
sertifikāta
saņemšana:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 33, izmantotais
kanāls (epasts – 12,
pasts – 16, personīgi –
5), kavējumu skaits - 1,
sūdzību skaits - 0;
19) Līgatnes dabas taku
apmeklējums:
pakalpojuma pieteikumu
skaits
16 652 ,
izmantotais
kanā1s
(personīgi), kavējumu
skaits - 0, sūdzību skaits
- 0.

dzīvnieku nodarītajiem
būtiskiem postījumiem:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 26, izmantotais
kanāls (epasts – 2, pasts
- 7, personīgi 17)
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
18) sugu un biotopu
aizsardzības
jomas
eksperta
sertifikāta
saņemšana:
pakalpojuma pieteikumu
skaits - 12, izmantotais
kanāls (epasts – 6, pasts
– 4, personīgi – 2),
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0;
19) Līgatnes dabas taku
apmeklējums:
pakalpojuma pieteikumu
skaits
–
25 029,
(izmantotais kanā1s personīgi),
kavējumu
skaits - 0, sūdzību skaits
- 0.

121.

Piedalīties
padomju, komisiju
un darba grupu
darbā

Kompetentās
institūcijas
deleģējums

31.12.

saņemšana:
pakalpojuma
pieteikumu skaits - 17,
izmantotais kanāls 4
(e-pasts), 9 (pasts), 4
(personīgi), kavējumu
skaits - 0, sūdzību
skaits - 0;
19) Līgatnes dabas
taku
apmeklējums:
pakalpojuma
pieteikumu skaits –
3 156,
(izmantotais
kanāls – personīgi),
kavējumu skaits - 0,
sūdzību skaits - 0.
Dalība šādu padomju,
komisiju un darba
grupu darbā:
Latvijas iekšējo un
jūras piekrastes ūdeņu
resursu
ilgtspējīgas
izmantošanas
un
pārvaldības
konsultatīvā padomes
sanāksmē,
Pielāgošanās klimata
pārmaiņām jautājumos
ekspertu darba grupas
sanāksmē,
Ainavu
ekspertu
padomes
Latvijas
simtgades pasākuma

deleģētie
pārstāvji
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Dalība šādu padomju,
komisiju
un
darba
grupu darbā:
Dzīvnieku aizsardzības
un
labturības
konsultatīvās padomes
sanāksmē un no tās
izrietošajās sanāksmēs
ar PVD, ZM un
VARAM par savvaļas
sugu
dzīvnieku
turēšanas
nebrīvē
uzraudzību;
Latvijas iekšējo un
jūras piekrastes ūdeņu
resursu
ilgtspējīgas
izmantošanas

Dalība šādu padomju,
komisiju
un
darba
grupu darbā:
Ainavu
ekspertu
padomē
Latvijas
simtgades
pasākuma
“Reģionu
dienas”
aktivātē
“Dāvana
Latvijai – elektronisku
ainavu dārgumu krātuve
“Latvijas
ainavu
dārgumi vakar, šodien
un rīt.” - izskatīti
iesniegtie pieteikumi,
sniegts
eksperta
viedoklis;
Latvijas
tūrisma

“Reģionu
dienas”
aktivātē
“Dāvana
Latvijai – elektronisku
ainavu
dārgumu
krātuve
“Latvijas
ainavu dārgumi vakar,
šodien
un
rīt.””
sanāksmē,
Latvijas
tūrisma
uzņēmumu nacionālā
Vides kvalitātes zīmes
“Zaļā
sertifikāta”
svinīgajā pasniegšanas
ceremonijā Rīgas pilī
25.01.,
Burtnieku
ezera
konsultatīvās padomes
sanāksmē,
Gaujas NP tūrisma
klāstera
vadības
grupas sanāksmēs un
Gaujas NP tūrisma
klāstera
biedrības
kopsapulcē,
Mantojuma ilgtspējīga
apsaimniekošana
ūdensceļu
reģionos
(SWARE)
projekta
darba
grupas
izbraukuma sēdē.
Sadarbība
ar
Konsultatīvā foruma
par nacionālā FSC
sertifikācijas standarta
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konsultatīvās padomes
sanāksmē;
Pielāgošanās
klimata
pārmaiņām jautājumos
ekspertu darba grupā sniegti priekšlikumi par
Latvijas pielāgošanās
klimata
pārmaiņām
stratēģijas
projektu
laika posmam līdz
2030.gadam;
Konsultatīvajā forumā
par nacionālā FSC
sertifikācijas standarta
izstrādi - izskatīts FSC
sertifikācijas standarta
projekts un sniegti
priekšlikumi;
Siguldas
tūrisma
konsultatīvās padomes
sanāksmē - tikšanās ar
tūrisma operatoriem;
Mantojuma ilgtspējīga
apsaimniekošana
ūdensceļu
reģionos
(SWARE)
projekta
darba grupā - izskatīti
dabas
un
kultūras
mantojuma
saglabāšanas
un
izmantošanas vadlīniju
projekts;
Eiropas
Savienības
LIFE+
programmas

uzņēmumu nacionālā
Vides kvalitātes zīmes
“Zaļais
sertifikāts”
novērtējuma komisijs
apsekojuma braucienā
pa "Zaļā sertifikāta"
pretendentu
saimniecībām Vidzemē
26.09.2018.;
Siguldas
tūrisma
konsultatīvās padomes
sēdē - jautājumi par
iespējamo
ziemas
olimpiādi
Siguldā,
Gaujas NP teritorijā
2026.gadā, kā arī dabas
tūrisma infrastruktūru
(Siguldas
serpentīna
remontdarbi);
Mantojuma ilgtspējīga
apsaimniekošana
ūdensceļu
reģionos
(SWARE)
projekta
darba grupā - izskatīti
tematisko
diskusiju
tehniskie ziņojumi un
rīcības plāns;
Eiropas
Savienības
LIFE+
programmas
projekta
„Īpaši
aizsargājamu
putnu
sugu
aizsardzības
statusa
uzlabošana
Natura 2000 teritorijā

122.

Īstenot Interreg
Latvijas – Lietuvas
pārrobežu
sadarbības projektu
Nr.LLI-306
"Bioloģiskās
daudzveidības

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

31.12.

izstrādi
Latvijas projekta
„Īpaši
koordinatoru.
aizsargājamu
putnu
sugu
aizsardzības
statusa
uzlabošana
Natura 2000 teritorijā
„Ādaži””
(PUTNI
ĀDAŽOS) kosultatīvās
padomes darba ietvaros
sabiedrības
informēšanas
ekspozīcijas atklāšana;
Eiropas
Savienības
LIFE+
programmas
projekta „Lielā dumpja
biotopa
atjaunošana
divos piekrastes ezeros
Latvijā”
(COASTLAKE)
konsultatīvās padomes
darba
ietvaros
elektroniski
sniegta
intervija par projekta
ieguldījumu
dabas
aizsardzībā,
projekts
noslēdzies 30.04.2018.
18. Papildus darbi
G.Strode
Sagatavota un ievietota
Pārvaldes tīmekļa vietnē
informācija
par
šo
projektu.

88

„Ādaži””
(PUTNI
ĀDAŽOS) noslēguma
sanāksmē - sniegts
viedoklis par šī projekta
nozīmību
dabas
aizsardzības jomā.

Uzsākta
īstenošana,
projekta
Dalība
sanāksmēs.
Veikta
procedūra

projekta
izveidota
komanda.
projekta
iepirkuma
2
dabas

123.

saglabāšanas
pasākumi Latvijas Lietuvas pārrobežu
reģionos, īstenojot
ilgtermiņa
pārvaldības
pasākumus mitrājos
(Open landscape)",
kur Pārvalde ir
partneris
Īstenot Interreg
Igaunijas – Latvijas
pārrobežu
sadarbības projektu
Nr.Est-Lat 62 “No
pazemes ūdeņiem
atkarīgu
ekosistēmu vienota
apsaimniekošana
pārrobežu GaujasKoivas upju
baseina apgabalā
(GroundEco)”, kur
Pārvalde ir
partneris

3.8.apakšpunkts

aizsardzības
plānu
izstrādei – DL “Supes
purvs” un “Pelēču ezera
purvs”, noslēgti līgumi
par to izstrādi.

31.12.

G.Strode

-

-

Uzsākta
projekta
īstenošana,
izveidota
projekta
komanda.
Dalība
projekta
sanāksmēs.
Informācijas apmaiņa
starp
projekta
partneriem, pieejamo
datu
apkopošanai.
Iesniegts
1.perioda
partnera pārskats.

Lietotie saīsinājumi:
AAA – aizsargājamo ainavu apvidus
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)
DDPS „Ozols” – dabas datu pārvaldības sistēma „Ozols”
DL – dabas liegums
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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

DP – dabas parks
DR – dabas rezervāts
EK - Eiropas Komisija
ES – Eiropas Savienība
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
LU – Latvijas Universitāte
LVAF – Latvijas vides aizsardzības fonds

Apkopoja:
Dabas aizsardzības pārvaldes
Stratēģiskās vadības un koordinācijas departamenta
vecākā eksperte Inese Eiduka
29815166, inese.eiduka@daba.gov.lv
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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
VVD – Valsts vides dienests
VZD – Valsts zemes dienests
ZBR – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
ZM – Zemkopības ministrija

