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Lietotie saīsinājumi

AAA – aizsargājamo ainavu apvidus
AJT – aizsargājama jūras teritorija
BR – biosfēras rezervāts
DL – dabas liegums
DAP – dabas aizsardzības plāns
DP – dabas parks
DR – dabas rezervāts
EK – Eiropas Komisija
ERAF – Eiropas Reģionālas attīstības fonds
ES – Eiropas Savienība
ĢĢDP – ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis
ĪADT – īpaši aizsargājama dabas teritorija
ML – mikroliegums
NP – nacionālais parks
Pārvalde – Dabas aizsardzības pārvalde
PVD – Pārtikas un veterinārais dienests
RTU – Rīgas Tehniskā universitāte
RVP – reģionālā vides pārvalde
VMD – Valsts meža dienests
VVD – Valsts vides dienests
CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora
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1.PAMATINFORMĀCIJA

1.1. Dabas aizsardzības pārvaldes juridiskais statuss
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma pirmā panta 3.daļu Dabas aizsardzības
pārvalde ir iestāde — institūcija, kura darbojas publiskas personas vārdā un kurai ar
normatīvo aktu noteikta kompetence valsts pārvaldē, piešķirti finansu līdzekļi tās darbības
īstenošanai un ir savs personāls un pirmā panta piekto daļu tiešā pārvalde — Latvijas
Republikas kā sākotnējās publiskās personas iestādes un amatpersonas un atbilstoši Valsts
pārvaldes iekārtas likuma otrajā pantā noteiktajam likuma mērķim Dabas aizsardzības
pārvaldes mērķis ir nodrošināt demokrātisku, tiesisku, efektīvu, atklātu un sabiedrībai
pieejamu valsts pārvaldi, pildot iestādei normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
Dabas aizsardzības pārvalde darbojas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada
2. jūnija noteikumiem Nr. 507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” (turpmāk –
Nolikums), kas izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu.

1.2. Politikas jomas, nozares, apakšnozares vai funkcijas, par kurām
Dabas aizsardzības pārvalde ir atbildīga
Dabas aizsardzības pārvalde darbojas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada
2. jūnija noteikumiem Nr. 507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” (turpmāk –
Nolikums), kas izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma pirmā panta 3.daļu Dabas aizsardzības
pārvalde ir iestāde — institūcija, kura darbojas publiskas personas vārdā un kurai ar
normatīvo aktu noteikta kompetence valsts pārvaldē, piešķirti finansu līdzekļi tās darbības
īstenošanai un ir savs personāls un pirmā panta piekto daļu tiešā pārvalde — Latvijas
Republikas kā sākotnējās publiskās personas iestādes un amatpersonas un atbilstoši Valsts
pārvaldes iekārtas likuma otrajā pantā noteiktajam likuma mērķim Dabas aizsardzības
pārvaldes mērķis ir nodrošināt demokrātisku, tiesisku, efektīvu, atklātu un sabiedrībai
pieejamu valsts pārvaldi, pildot iestādei normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” otrā panta 2.daļu Aizsargājamās teritorijas ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts
aizsardzībā saskaņā ar kompetentu valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu un tiek
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izveidotas, aizsargātas un apsaimniekotas nolūkā: — aizsargāt un saglabāt dabas
daudzveidību (retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi,
savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos
veidojumus utt.); — nodrošināt zinātniskos pētījumus un vides pārraudzību; — saglabāt
sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas.
Saskaņā ar Nolikuma otrā punkta 2.1.apakšpunktā noteikto Dabas aizsardzības
pārvalde veic šādu funkciju - Saeimas un Ministru kabineta izveidoto īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju (turpmāk – aizsargājamā teritorija) pārvaldīšana.
Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” trešo pantu
aizsargājamās teritorijas iedala šādās kategorijās: dabas rezervāti, nacionālie parki,
biosfēras rezervāti, dabas parki, dabas pieminekļi, dabas liegumi, aizsargājamās jūras
teritorijas un aizsargājamo ainavu apvidi.
Šobrīd Latvijas Republikā ar vienpadsmit likumiem un sešpadsmit Ministru
kabineta noteikumiem ir apstiprinātas 682 aizsargājamās teritorijas, un katra atbilst kādai
no valstī pastāvošajām aizsargājamo teritoriju kategorijām.


četri nacionālie parki - Slīteres, Ķemeru, Gaujas un Rāznas nacionālais parks. Tie ir
plaši apvidi, kuros aizsargā dabas un ainaviskās vērtības, kultūrvēsturisko
mantojumu, vienlaikus veicot zinātnisko izpēti, izglītošanu un organizējot atpūtu;



Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, kas valstī ir viens vienīgs. Tā ir plaša teritorija,
kurā starptautiski nozīmīgas dabas un ainaviskās vērtības saglabā, nodrošinot
sociālo un ekonomisko attīstību;



četri dabas rezervāti - Teiču, Krustkalnu, Grīņu un Moricsalas dabas rezervāts.
Dabas rezervātos ar gandrīz neskartu dabu, lai nodrošinātu dabas procesu netraucētu
attīstību, uzturēties drīkst tikai ar īpašām atļaujām zinātniskās izpētes vajadzībām;



260 dabas liegumi (Apšuciema zāļu purvs, Daiķu īvju audze, Lielie Kangari,
Mugurves pļavas, Sventājas upes ieleja, Zepu mežs, Zaķu riests u.c.), kuros aizsargā
retas vai izzūdošas sugas vai biotopus. Tās parasti ir cilvēka mazpārveidotas un
saskaņoti apsaimniekotas platības;



42 dabas parki - Gaiziņkalns, Piejūra, Abavas senleja, Ogres ieleja, Daugavas loki,
Talsu pauguraine u.c., kas sevī ietver noteiktu apvidu dabas un kultūrvēsturiskās
vērtības. Dabas parkos saglabā raksturīgo ainavu un bioloģisko daudzveidību, tajos
arī veic sabiedrības izglītošanu un organizē atpūtu;
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deviņi aizsargājamo ainavu apvidi - Augšdaugava, Augšzeme, Ādaži, Kaučers,
Nīcgales meži, Veclaicene, Vecpiebalga, Vestiena un Ziemeļgauja. Tajos lielā
platībā aizsargā īpaši skaistu un daudzveidīgu Latvijai raksturīgu ainavu un
kultūrvidi;



355 dabas pieminekļi, kas ir atsevišķi, savrupi dabas vai cilvēka veidojumi: ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie veidojumi, aizsargājamie koki, dendroloģiskie
stādījumi, alejas;



septiņas aizsargājamās jūras teritorijas - Ainaži-Salacgrīva, Akmensrags, Irbes
šaurums, Nida-Pērkone, Rīgas līča rietumu piekraste, Selga uz rietumiem no Tūjas
un Vitrupe-Tūja.

Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43.panta pirmo daļu
Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) ir vienots Eiropas nozīmes
aizsargājamo dabas teritoriju tīkls. Tajā ietilpst īpaši aizsargājamās dabas teritorijas,
kuras ir Eiropas Savienībā nozīmīgas un attiecīgajā bioģeogrāfiskajā rajonā vai rajonos
būtiski sekmē īpaši aizsargājamiem biotopu veidiem vai īpaši aizsargājamām sugām
labvēlīga aizsardzības statusa saglabāšanu vai atjaunošanu, var būtiski veicināt Natura
2000 tīkla vienotību, kā arī būtiski sekmē bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu
attiecīgajā bioģeogrāfiskajā rajonā vai rajonos. Šajās teritorijās piemēro nepieciešamos
aizsardzības pasākumus, lai saglabātu vai atjaunotu labvēlīgu aizsardzības statusu tiem
biotopiem un sugu populācijām, kuru dēļ attiecīgā teritorija ir izveidota. Dzīvnieku sugām
ar plašu izplatības areālu aizsardzība tiek nodrošināta tajās Natura 2000 teritorijās, kurām
piemīt fizikālie un bioloģiskie faktori, kuri svarīgi, lai minēto sugu īpatņi varētu dzīvot un
vairoties. Papildus tam jāmin, ka normatīvie akti noteic vēl vienu aizsargājamās teritorijas
veidu, kas noteikta Sugu un biotopu aizsardzības likuma definīcijā – mikroliegums.
Mikroliegums ir teritorija, ko nosaka, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa
aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās, ja kāda no funkcionālajām zonām to nenodrošina.
Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1007/2009 (2009. gada 16.
septembris) par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem - Dabas aizsardzības pārvalde
veic kompetentās iestādes funkcijas un Nolikuma otrā punkta 2.3.apakšpunktā noteikto
Dabas aizsardzības pārvalde veic uzraudzības institūcijas funkcijas saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku
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un augu sugām un 2.3.1 kompetentās iestādes funkcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņveidīgajiem.
Saskaņā ar 1999.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.133. „Par kārtību, kādā
tiek nodrošināta starptautiskā tirdzniecība ar apdraudētajiem savvaļas dzīvnieku un augu
sugu īpatņiem” 2.punktu Vides ministrijas Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk —
uzraudzības institūcija) veic starptautiskās tirdzniecības ar apdraudētajiem savvaļas
dzīvnieku un augu sugu īpatņiem valsts uzraudzību un izsniedz atļaujas attiecīgo īpatņu
importam, eksportam un ievešanai no jūras, kā arī sertifikātus attiecīgo īpatņu reeksportam.
Padomes Regula (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par savvaļas dzīvnieku un
augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību ietver prasības, ka katrai Eiropas
Savienības dalībvalstij jānosaka uzraudzības un zinātniskās iestādes un citas kompetentas
iestādes, kas ievieš regulas prasības un kontrolē to izpildi, jānosaka sankcijas par regulas
pārkāpumiem, kā arī tiek aplūkoti citi vispārīgi jautājumi. Ar šo regulu tiek apstiprinātas
dažādas darba grupas Eiropas Savienības līmenī, piemēram, Komiteja, Zinātnieku darba
grupa, Ieviešanas grupa, kā arī noteikti šo grupu pienākumi un tikšanās biežums.
Komisijas Regula (EK) Nr. 865/2006 (2006. gada 4. maijs), ar ko paredz sīki
izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas
dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu - noteic
konkrētus praktiskas prasības un darbības, piemēram, atļauju veidlapu formu, tehniskās
prasības, veidlapu aizpildīšanu, dokumentu izsniegšanu, lietošanu un derīgumu, kā arī
dokumentu apstrādes kārtību muitas iestādēs un apraksta dažādas vienkāršotas procedūras
un vienotas īpatņu marķēšanas prasības, vienotu sistēmu, kā dalībvalstis uzkrāj informāciju
par importu, eksportu un reeksportu, kā arī informāciju par konfiscētajiem īpatņiem.
Komisijas Regula (EK) Nr. 100/2008 (2008. gada 4. februāris), ar kuru attiecībā uz
paraugu kolekcijām un noteiktām formalitātēm savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecībā
groza Regulu (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu
Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97, kas papildina regulu Nr. 865/2006, paredzot vēl dažas
CITES dokumentu formas un nosakot vienotu kaviāra ražotāju un pārpakotāju reģistrācijas
sistēmu un marķēšanas nosacījumu storveidīgo zivju kaviāram.
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1139 „Starptautiskās
tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas, turēšanas
nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtība” 6.punktam, CITES
dzīvnieku īpašniekam trīs mēnešu laikā no dzīvnieka iegādes brīža Dabas aizsardzības
pārvaldē nepieciešams reģistrēt Regulas Nr.338/97, kas ievieš CITES nosacījumus Eiropas
Savienībā, A un B pielikumā iekļautos dzīvniekus.
Likuma „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” astotais panta
pirmā daļa noteic, ka atlīdzības piešķiršanu atbilstoši savai kompetencei organizē šādas
Dabas aizsardzības pārvalde, ja tiesības uz atlīdzību saskaņā ar šo likumu piešķir valsts, bet
saskaņā ar šā likuma pārejas noteikumu septīto punktu - atlīdzību par mežsaimnieciskās
darbības ierobežojumiem neaprēķina un neizmaksā 2011. un 2012.gadā.
Saskaņā ar Nolikuma otrā punkta 2.4.apakšpunktu Dabas aizsardzības pārvalde veic
kompensāciju izmaksu administrēšanu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī zaudējumu atlīdzības izmaksu
administrēšana par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku
nodarītajiem būtiskiem postījumiem.

1.3. Iestādes darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotās budžeta
programmas
Dabas aizsardzības pārvalde savas kompetences ietvaros īsteno ar dabas aizsardzību
saistīto normatīvo aktu izpildi un nodrošina vienotas dabas aizsardzības un dabas resursu
izmantošanas politikas realizēšanu.
Galvenie darbības mērķi ir noteikti attiecīgo ĪADT likumos – Rāznas NP likumā,
Ķemeru NP likumā, Gaujas NP likumā, Slīteres NP likumā, Ziemeļvidzemes BR likumā,
Teiču DR likumā, Krustkalnu DR likumā, Grīņu DR likumā un Moricsalas DR likumā:
Lai nodrošinātu iepriekš minēto funkciju izpildi, katra administrācija attiecīgajās ĪADT
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei veic šādus uzdevumus:


kontrolē kompetencē esošo nacionālo parku un rezervātu, kā arī sugu, biotopu un
dabas resursu aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanu;
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izsniedz atļaujas, atzinumus un saskaņojumus par dabas resursu izmantošanu,
reklāmas izvietošanu dabā, brīvdabas izklaides, atpūtas un sporta pasākumu
organizēšanu un cita veida darbību veikšanu;



izstrādā un aktualizē DAP, kā arī organizē tā īstenošanu;



nodrošina informatīvo zīmju izvietošanu ĪADT ārējo robežu apzīmēšanai;



organizē īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu
aizsardzību;



veicina kultūrvēsturisko vērtību un Ķemeru NP arī kūrortoloģisko vērtību
saglabāšanu;



koordinē veiktos zinātniskos pētījumus un monitoringu dabaszinātņu jomā, apkopo
un glabā zinātnisko pētījumu rezultātus un monitoringa datus;



nodrošina apmeklētājiem un iedzīvotājiem informāciju par ĪADT un tās
aizsardzības režīmu;



informē un izglīto sabiedrību jautājumos, kas saistīti ar dabas aizsardzību;



sniedz teritoriju plānojumu izstrādei nepieciešamo informāciju par ĪADT, kā arī
sniedz atzinumus par ĪADT esošo rajona pašvaldību un vietējo pašvaldību teritoriju
plānojumiem;



saskaņā ar normatīvajiem aktiem un dabas aizsardzības plānu apsaimnieko Vides
ministrijas valdījumā esošo un Vides ministrijai piekrītošo nekustamo īpašumu, kas
atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot Ziemeļvidzemes BR.

Pārvalde, lai nodrošinātu tai noteikto funkciju izpildi, veic šādus uzdevumus:


organizē un uzrauga DAP izstrādi un atjaunošanu ĪADT, kā arī veicina un koordinē
minēto plānu ieviešanu;



sniedz priekšlikumus par jaunu ĪADT izveidošanu, ĪADT kategorijas vai ĪADT
aizsardzības un izmantošanas noteikumu maiņu, kā arī ĪADT iekļaušanu
starptautiskajos aizsargājamo teritoriju tīklos;



sniedz atzinumu par ĪADT statusa likvidēšanas pamatotību;



organizē sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi un atjaunošanu, kā arī veicina
minēto plānu ieviešanu;



organizē īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu, kā arī aizsargājamo biotopu
optimālus uzturēšanas un atjaunošanas, kā arī aizsardzības pasākumus;



reizi divos gados sagatavo ziņojumu par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu;



plāno un organizē nepieciešamos dabas aizsardzības pasākumus ĪADT;
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īsteno starptautiskos projektus Latvijā dabas aizsardzības jomā, kā arī uzrauga to
īstenošanu;



sadarbojas ar kompetentām valsts iestādēm, kuras kontrolē starptautisko
tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām un veic Dzīvnieku
aizsardzības likumā noteikto uzraudzību un kontroli;



kontrolē ĪADT, kā arī dabas aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu;



izsniedz un anulē atļaujas, kā arī aptur to darbību, sniedz atzinumus un
saskaņojumus ĪADT dabas aizsardzības jomā, kā arī sniedz atzinumus atbilstoši
normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu;



nodrošina informatīvo zīmju izvietošanu dabā ĪADT ārējo robežu apzīmēšanai;



koordinē un veic ĪADT zinātniskos pētījumus un monitoringu dabaszinātņu jomā,
apkopo un glabā zinātnisko pētījumu rezultātus un monitoringa datus, uzkrāj un
apkopo informāciju par veiktajiem, notiekošajiem un nepieciešamajiem dabas
aizsardzības pasākumiem ĪADT;



nodrošina sabiedrībai informāciju par ĪADT un to aizsardzības režīmu, izglīto
sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos;



sniedz teritoriju plānojumu izstrādei nepieciešamo informāciju par ĪADT un
atzinumus par ĪADT esošo rajona pašvaldību un vietējo pašvaldību teritoriju
plānojumiem;



saskaņā ar normatīvajiem aktiem un DAP apsaimnieko Vides ministrijas valdījumā
esošo valsts nekustamo īpašumu;



veicina

sabiedrības

(tai

skaitā

zemes

īpašnieku)

iesaistīšanu

ĪADT

apsaimniekošanā.

2010.gadā ĪADT administrācijas un Pārvalde īsteno šādas budžeta programmas:
1. Programma: 24.00.00 Dabas aizsardzība
Apakšprogramma: 24.01.00 Dabas aizsardzības institūcijas
2. Programma: 21.00.00 Vides aizsardzības fonds
Apakšprogramma: 21.13.00 Nozares vides projekti
3. Programma: 21.00.00 Vides aizsardzības fonds
Apakšprogramma: 21.05.00 Zivju aizsardzības pasākumi
4. Programma: 22.00.00 ERAF un Eiropas Kopienas „INTERREG” programmas
finansētie projekti
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Apakšprogramma: 22.03.00 3.mērķa programmas „Eiropas teritoriālā sadarbība”
finansētie projekti
5. Programma: 22.00.00 ERAF un Eiropas Kopienas „INTERREG” programmas
finansētie projekti
Apakšprogramma: 22.04.00 Vides institūciju ERAF līdzfinansētie projekti (2007
– 2013)

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi)
ĪADT administrāciju, tai skaitā kā Pārvaldes teritoriālo struktūrvienību, pārskata gada
galvenie uzdevumi ir:


dabas aizsardzības normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība kompetencē esošajos
nacionālajos parkos un rezervātos, galvenokārt makšķerēšanas un zvejas normatīvo
aktu, kā arī krasta kāpu aizsargjoslas un būvniecību regulējošo normatīvo aktu
prasību ievērošanas kontrole;



dabas aizsardzības normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība visās ĪADT;



normatīvajos aktos noteikto atļauju, saskaņojumu un atzinumu izsniegšana;



ilgtspējīgas sociālās un ekonomiskās attīstības veicināšana – dalība pašvaldību
teritoriju plānojumu izstrādē;



vides izglītība un sabiedrības informēšana par dabas vērtībām un aktualitātēm dabas
aizsardzībā, veicinot sabiedrības pozitīvu attieksmi pret dabas aizsardzību, tai skaitā
informatīvu pasākumu organizēšana mācību iestādēs, interaktīvu nodarbību dabā un
vides sakopšanas talku organizēšana, zemes īpašnieku, pašvaldību u.c. institūciju
informēšana dabas aizsardzības un teritorijas ilgtspējīgas attīstības jautājumos;



dabas tūrisma infrastruktūras uzturēšana un valstij Vides ministrijas personā
piederošo nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoši ĪADT mērķiem, izņemot
Ziemeļvidzemes BR administrāciju.

Pārvaldes galvenie uzdevumi 2010.gadā ir:


reto un īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu, kā arī aizsargājamo biotopu
uzturēšanas un atjaunošanas jomā;



ĪADT pārvaldīšanas jomā:
-

projekta

„Īpaši

aizsargājamo

dabas

teritoriju

aizsardzības

un

apsaimniekošanas pasākumu elektronizācija” pieteikuma sagatavošana.
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Projektu paredzēts realizēt ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2. pasākuma „IKT infrastruktūra un
pakalpojumi”

3.2.2.1.

aktivitātes

„Publiskās

pārvaldes

elektronisko

pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes
„Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros,
-

iepriekšējos gados ĪADT izveidotās tūrisma infrastruktūras uzturēšana un
labiekārtošana, kā arī ekotūrisma informācijas un izglītošanas centra
iekārtošanas turpināšana DP “Embūte” teritorijā;



ĪADT DAP izstrādes jomā – DAP sasniegtās kvalitātes līmeņa uzturēšana,
galvenokārt veltot uzmanību sabiedrības informēšanai, izglītošanai un iesaistīšanai
lēmuma pieņemšanas procesā saistībā ar dabas aizsardzības jautājumiem.

No 2010.gada Pārvaldes kā vienotas iestādes darbības prioritātes ir:


kvalitatīvi nodrošināt nacionālo parku un rezervātu administrāciju un Pārvaldes
līdzšinējo funkciju un uzdevumu izpildi, jo, reorganizācijas rezultātā apvienojoties
vienā iestādē, pamatfunkcijas un uzdevumi palika nemainīgi;



iestādes struktūras izveidošana un personāla nokomplektēšana;



sabiedrības

informēšana

par

jaunas

Pārvaldes

izveidi,

tās

darbības

pamatuzdevumiem;


sugu un biotopu aizsardzības normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība arī ārpus
ĪADT;



reindžeru dienesta izveides uzsākšana Pārvaldes pamatuzdevumu veikšanas
nodrošināšanai

–

normatīvo

aktu

ievērošanas

kontrolei,

dabas izglītības

organizēšanai un sabiedrības informēšanai par dabas aizsardzības jautājumiem,
valstij Vides ministrijas personā piederošās dabas tūrisma infrastruktūras
uzturēšanai, ĪADT un sugu un biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu
organizēšanai;


dabas

aizsardzības

principu

iekļaušanas

veicināšana

dažādos

plānošanas

dokumentos, tai skaitā līdzdarbojoties vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu
izstrādē;


projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvas infrastruktūras izveide
Natura 2000 teritorijās” pieteikuma sagatavošana. Projektu paredzēts realizēt
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma „Kvalitatīvas
vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide”
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3.4.1.2. aktivitātes „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” ERAF
līdzfinansēto projektu ietvaros. Projekta rezultātā intensīvi apmeklētās Natura 2000
teritorijās atbilstoši šo teritoriju DAP tiks izveidoti dabas tūrisma un izziņas
infrastruktūras objekti, lai samazinātu antropogēno slodzi un nodrošinātu
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vienlaikus radot priekšnoteikumus tūrisma
attīstībai un sabiedrības informēšanai un izglītošanai par dabas vērtībām, ĪADT
nepieciešamību, citiem dabas aizsardzības jautājumiem;


projekta „1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar aizsargājamām
dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā” pieteikuma sagatavošana.
Projektu paredzēts realizēt valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”
ietvaros, piesaistot papildus finanšu līdzekļus sabiedrības informēšanai un
izglītošanai, lai veicinātu sekmīgu CITES nosacījumu ieviešanu Latvijā. Projekta
mērķis ir organizēt divus apmācību seminārus muitas darbiniekiem par CITES
īpatņu kontroli muitas kontroles punktos. Projekta ietvaros arī tiks informēta
plašāka sabiedrība par CITES īpatņu tirdzniecību;



projekta „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas
pasākumu elektronizācija” realizācijas uzsākšana ERAF darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2. pasākuma „IKT infrastruktūra
un pakalpojumi” 3.2.2.1. aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu
un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu
un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros. Projekta rezultātā paredzēts
izveidot vienotu elektronisko datu bāzi Latvijas ĪADT, tai skaitā Eiropas nozīmes
aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 apsaimniekošanas pasākumiem, kas
nodrošinātu šo teritoriju dabas vērtību – īpaši aizsargājamo sugu un biotopu vienotu
uzskaiti, kā arī uzturētu DAP paredzēto apsaimniekošanas pasākumu plānošanas un
ieviešanas reģistru. Šāds reģistrs veidos pamatu visam ĪADT aizsardzības un
apsaimniekošanas darbam Latvijā, nodrošinot operatīvu lēmumu pieņemšanu, darbu
izpildes efektīvu kontroli, pieeju informācijai par īpaši aizsargājamo sugu un
biotopu apsaimniekošanu.

1.5. Padotībā esošās iestādes
Padotībā esošo iestāžu nav.
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2.

Pārvaldes finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti

2.1.

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
Tabula Nr.1
(latos)

Pārskata gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

apstiprināts

faktiskā

likumā

izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

2082654

2639484

2658235

1.1.

dotācijas

1368150

1916406

1916406

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

702034

701950

724074

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

12470

21128

17755

2.

Izdevumi (kopā)

2074524

2402579

2548217

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2038466

2402579

2548217

2.1.1.

kārtējie izdevumi

1938466

1481371

1627009

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem

100000

921208

921208

2.1.4.

2.1.5.
2.2.

2.2.

36058

Budžeta programmas un apakšprogrammas, kuru finanšu līdzekļi

tiek izlietoti iestādes darbības nodrošināšanai
Tās ir šādas budžeta programmas un apakšprogrammas:
24.00.00 Dabas aizsardzība
24.01.00 Dabas aizsardzības institūcijas
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21.05.00 Zivju aizsardzības pasākumi
21.13.00 Nozares vides projekti
14.08.00 Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta finansētie projekti
22.00.00 ERAF un Eiropas kopienas „INTERREG” programmas finansētie projekti
22.03.00 3.mērķa programmas „Eiropas teritoriālā sadarbība” finansētie projekti
22.04.00 Vides institūciju ERAF līdzfinansētie projekti (2007-2013)
iestādes saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums
63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
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3. Pārvaldes personāls

Pārvaldē maksimāli pieļaujamais amata vietu skaits, saskaņā ir 135 amata vietas.
Pārskata periodā Pārvaldes amata vietu skaits un sadalījums atspoguļots tabulā Nr.2.
Tabula Nr.2
Darbinieku

Ierēdņu skaits

skaits
Uz 2010. gada

71

64

decembri
Pārskata periodā faktiskais vidējais Pārvaldes darbinieku skaits sadalījumā pa vecuma un
dzimuma grupām atspoguļots tabulā Nr.3.
Tabula Nr.3
Vecums/dzimums (skaits)

Sievietes

Vīrieši

20-29 gadi

12

8

30-39 gadi

22

18

40-49 gadi

23

22

50-59 gadi

12

9

60-69 gadi

5

3

70 gadi un vairāk

Pārskata periodā Pārvaldē strādājošo izglītības līmenis atspoguļots tabulā Nr.4.Tabula Nr.4
Dati uz 2010.gada decembri
Izglītības līmenis

Darbinieku skaits

Ierēdņu skaits

Ir

Ir ieguvuši

Turpina

ieguvuši studijas

Turpina
studijas

Bakalaura grāds

30

6

38

1

Maģistra grāds

12

7

25

4

Doktora grāds

2

3

-

1

Vidējā izglītība

9

2

-

-
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4. Pārvaldes komunikācija ar sabiedrību
4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai
Lai informētu sabiedrību par Pārvaldes – realizētajām aktivitātēm, aktualitātēm
ĪADT, dabas aizsardzības jomā kopumā – 2010.gadā īstenoti dažādi vides izglītības
pasākumi, organizētas lekcijas, prezentācijas, semināri, ekskursijas, kā arī gan masu
medijos, gan iestādes mājas lapās regulāri publicēta aktuālā informācija.
Kopumā sagatavotas, iestādes mājas lapās ievietotas un plašsaziņas līdzekļiem
nosūtītas 190 preses relīzes, kā arī 119 raksti.
Informācija (raksti, preses relīzes, intervijas), ziņu aģentūrās BNS, LETA,
nacionālajos medijos - „Diena”, „Neatkarīgā Rīta Avīze”, „Latvijas Avīze”, Latvijas Radio,
Latvijas Televīzijas raidījumos „Panorāma”, „De facto”, „Zaļais īpašums”, „Dabas
grāmata”, reģionālajos un lokālajos medijos radio Ef-Ei, Latgolys radeja, Latgales
reģionālās televīzijas (LRT) pārraidēs, laikrakstos ”Kurzemes Vārds”, „Kursas Laiks”,
„Rēzeknes Vēstis”, „Ludzas Zeme”, „Ezerzeme”, „Dzirkstele”, „Stars”, „Daugava”,
„Siguldas Avīze”, „Rīgas Apriņķa Avīze”, „Siguldas Elpa”, „Druva”, „Liesma”, dažādos
interneta portālos u.c.), Raksti reģionālajos laikrakstos gatavoti latviešu un krievu valodās.
Sadarbībā ar laikraksta „Rēzeknes Vēstis”, redakciju veidota ikmēneša lappuse „Rāznas
nacionālais parks”. Informācija gatavota un publicēta medijos arī sadarbībā ar Latvijas
Ornitoloģijas Biedrību. Mediju gatavoto rakstu kopskaits ~ 68.
Izdotie materiāli:


projekta „Atpakaļ pie dabas” ietvaros veikta apmācību materiālu testēšana, izdoti
elektroniski žurnāli par dabas aizsardzības, vides izglītības aktivitātēm Gaujas un
Ķemeru NP.



sagatavotas darba lapas, prezentācijas, spēles un cita veida materiāli vides izglītības
jomā.

Prezentācijas, semināri, lekcijas, ekskursijas, talkas


Sniegtas 13 izglītojošas prezentācijas par dabas aizsardzību, aktuālajiem tematiem
Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes konferencēs, Latvijas bērnudārzos,
izglītības iestādēs (pamatskolās, vidusskolās, augstskolās). Rīkotas vairākas sadarbības
akcijas ar putnu interesentiem.



Novadīti 38 semināri (tostarp par klimata izmaiņām, pūču tematiku, tūrisma attīstības
iespējām, medībām ĪADT u.c.)
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Novadītas 108 lekcijas/nodarbības par dabas aizsardzības, vides izglītības tematiku.



Organizētas 32 dažādas ekskursijas ĪADT (tostarp specializētas putnu vērošanas
ekskursijas ārzemju viesiem, Latvijas iedzīvotājiem, dabas vērotājiem, skolēniem,
studentiem).



Sadarbībā ar pašvaldībām, skolām, vietējiem iedzīvotājiem un Jauno reindžeru kustību
rīkotas astoņas vides sakopšanas talkas.

Informatīvi izglītojoši pasākumi (izstādes, ekspozīcijas, vides izglītības pasākumi)
2010.gadā organizēti vides izglītības pasākumi, lai sabiedrību informētu par Latvijas ĪADT
sastopamajām dabas vērtībām un veicinātu izpratni par dabas aizsardzības nozīmi.


Organizēti vairāki informatīvi un izglītojoši pasākumi, kuru ietvaros popularizēta dabas
aizsardzība – Eiropas dabas un nacionālo parku diena, Mitrāju diena (sagatavots
informatīvas stends par Ķemeru sērūdeņiem, vadīta informatīva lekcija un radošās
darbnīcas par mitrājiem), Sikspārņu nakts (lekcijas par sikspārņiem, ekskursijas dabā un
radošajām darbnīcām par sikspārņu tēmu), Meža dienas, Kukaiņu nakts pie Slīteres
bākas, Ūdens diena, dabas nometne par mitrāju tēmu, zīmējumu un fotogrāfiju konkurss
„Pamani mitrājus”.



Organizēti pasākumi, izceļot kultūrvēturiskās vērtības – Mārtiņdiena, gadskārtu svētki
(Annas diena pie Salāja, ziemas saulgrieži).



Visā Latvijā ĪADT rīkoti dažādi ar putnu vērošanu saistīti pasākumi – norisinājušās
vairākas putnu vērošanas ekskursijas, radošās darbnīcas, gatavoti putnu būrīši.
Starptautisko putnu vērošanas dienu ietvaros arī atklāts putnu vērošanas tornis pie
Kaņiera ezera.



Teiču DR, iesaistot vietējās skolnieku grupas, rīkoti vairāki pasākumi dzērvju, zosu
uzskaitei, organizēta pīļu mākslīgo ligzdvietu apsekošana, tīrīti mazo dobumperētāju
putnu būrīši, izvietoti apodziņu un citu pūču būri, organizēta interešu izglītības
programma „Putnotāju grupa”.



2010.gadā Pārvalde piedalījusies Dabas koncertzāles organizēšanā. Divos dabas
koncertzāles vasaras bezmaksas pasākumos piedalījās aptuveni četri tūkstoši cilvēku.



Visa gada garumā realizēti pasākumi sabiedriskā monitoringa ietvaros Ziemeļvidzemes
BR (tajos iesaistījušies vairāk nekā 400 iedzīvotāji), kā arī kopš 2010.gada aprīļa
sabiedriskā monitoringa progammu ieviešana uzsākta visā Latvijā. Par pamatu
izmantotas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā izstrādātās sabiedriskā monitoringa
programmas.
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Citas aktivitāates


Rīkotas tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem, zemes īpašniekiem, veikta konsultāciju
sniegšana aizsargājamo īpaši dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas jautājumos.



2010.gadā Rāznas NP administrācijā nodrošināta bezmaksas informatīvā tālruņa
darbība.



Regulāri sniegta informācija Pārvaldes izstrādes informatīvajās, uzraudzības grupu un
sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs.



Veikta apmeklētāju uzskaite Gaujas NP Apmeklētāju centros. Apmeklētāju centrā
Līgatnes dabas takās – 42463, Apmeklētāju centrā Zvārtes iezī – 11149, Apmeklētāju
centrā pie Gūtmaņalas – 65976.

4.2.

Sadarbība ar nevalstisko sektoru

Realizēta sadarbība ar dažādām nevalstiskajām organizācijām – Gaujas NP fondu, Latvijas
Vides Aizsardzības Fondu, Valsts Jaunatnes Iniciatīvu Centru, Bērnu un Jauniešu Iniciatīvu
Centru, Vides Izglītotāju Asociāciju, UNDP/Pasaules Vides Fondu, Vides Aizsardzības
Klubu, UNESCO, Baltijas vides forumu, Reģionālo vides centru Centrālajai un
Austrumeiropai (REC), Burtnieku ezera padomi, Latvijas Ornitoloģijas Biedrību (dažādu
pasākumu organizēšanā

„Putnu

dienu” ietvaros),

Ķemeru

iedzīvotāju

biedrību,

Starptautisko jauniešu miera federāciju brīvprātīgo talcinieku piesaistīšanā, Latvijas Lauku
tūrisma asociāciju „Lauku ceļotājs”.

4.3.

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar

valsts iestādes darba kvalitāti un to rezultāti
Sabiedrības viedoklis noskaidrots/izzināts rīkoto vides izglītības pasākumu laikā, dabas
aizsardzības plānu sabiedriskās apspriešanas procesā, kā arī veicot anketēšanu par tūrisma
jautājumiem Ķemeru NP Informācijas centrā „Meža mājā” un Gaujas NP Apmeklētāju
centros.
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5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi
5.1.

Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti

Aktuālāko informāciju par norisēm dabas aizsardzībā regulāri tiek sniegta Dabas
aizsardzības pārvaldes mājas lapa www.dap.gov.lv. Apkopotu informāciju par Dabas
aizsardzības pārvaldes aktivitātēm un citām aktualitātēm dabas aizsardzībā regulāri saņem
arī DAP mājas lapas vēstkopas abonenti. Mājas lapā tiek paziņots par gaidāmajām dabas
aizsardzības plānu izstrādes sanāksmēm, apkopoti preses raksti par dabas aizsardzības
tēmām, regulāri ievietota aktuālā informācija par Dabas aizsardzības pārvaldes
aktualitātēm, tādēļ 2010.gadā tiks likts papildus akcents mājas lapas uzlabošanā un
informatīvajā papildināšanā.
Tiks nodrošināts bezmaksas diennakats tālrunis, lai saņemtu ziņojumus par norisēm
visā Latvijas Republikas teritorijā.

5.2.

Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi

2011.gadā Pārvaldei sasniedzamie rezultāti ir noteikti Pārvaldes 2011.gada darba plānā.
Kā 2011.gada prioritātes izvirzītas;
2009.gadā uzsāktā projekta „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un
apsaimniekošanas

pasākumu

elektronizācija”

(projekta

identifikācijas

numurs

3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMPELS/013) realizācija, kas tiks turpināta līdz 2011.gadam, kur
2010.gadā projektā ir uzsākta Nacionālās Dabas datu pārvaldības sistēmas programmēšana.
Sistēmā paredzēts integrēt ĪADT un Natura 2000 datu bāzes, aizsargājamo augu un
aizsargājamo koku, kā arī ML datu bāzes
2010.gadā uzsāktā projekta Kohēzijas fonda projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un
informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” turpināšna. Kopumā projekts
aptvers 41 Natura 2000 teritoriju, kas atrodas 57 pašvaldību teritorijās. Projekta ietvaros
dažādi infrastruktūras objekti (laipas, skatu torņi, tiltiņi, robežzīmes, stendi u.c.) tiks veidoti
arī daudzās citās Latvijas aizsargājamās dabas teritorijās, domājot par apmeklētāju ērtībām
un dabas vērtību saglabāšanu. Infrastruktūras izveide notiek saskaņā ar apstiprinātajiem
teritoriju dabas aizsardzības plāniem un Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādāto īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju vienoto stilu, kas var būt noderīgs arī citām valsts un
pašvaldību organizācijām un uzņēmējiem.
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Sabiedrības informēšana ir svarīgs faktors ilgtspējīgas vides veidošanā un dabas
daudzveidības saglabāšanā, pārskata periodā šim faktoram pārvalde ir pievērsusi īpaši lielu
uzmanību.Visa gada garumā tiks organizēti vairāki desmiti Bioloģiskās daudzveidības
gadam veltīti pasākumi, ieviests sabiedriskais monitorings, pilnveidota iestādes mājas lapa,
kā arī regulāri sniegta informācija plašsaziņas līdzekļiem par dabas aizsardzības
aktualitātēm, notikumiem un pasākumiem.
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