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I.  SATURISK Ā  ATSKAITE  
 

 
 
 

1. Atskaites perioda  
   sākuma un beigu datums1  04/09/2007 - 31/12/2007 
 
 
 

2. Izmaksas  
Līgumā plānotās kopējās attiecināmās izmaksas EUR 28056.89 
Faktiskās attiecināmās izmaksas saskaĦā ar izpildes ziĦojumu EUR 27173.19 
 
 
 

3. Līguma 1.pielikumā noteiktais Darba  
   programmas vispārējais mērėis (4.1.): 

Darba programmas vispārējā mērėa 
sasniegšanas pakāpe: 

 
Dabas daudzveidības saglabāšana Latvijā, 
atbalstot ES vispārējo mērėi „Bioloăiskās 
daudzveidības samazināšanās apturēšana līdz 
2010. gadam”. 
 

 
Īstenojot projekta aktivitātes, Latvijas Dabas fonds ir 
veicinājis dabas daudzveidības saglabāšanu Latvijā. 
Visas atskaites periodā veiktās darbības bijušas 
vērstas uz šī mērėa ieviešanu. 
 

 
 
 

4. Līguma 1.pielikumā noteiktie Darba  
    programmas tiešie mērėi (4.2.): 

Darba programmas tiešo mērėu 
sasniegšanas raksturojums: 

Dabas aizsardzības politika 
 

• Uzlabota LDF darbinieku kapacitāte 
līdzdalībai politikas procesos Latvijā, 
palielinot NVO darbības efektivitāti politikas 
veidošanas procesos. 

• Dabas aizsardzības interešu integrācijas 
vecināšana likumdošanā Latvijā un 
pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana, 
līdzdarbojoties dažāda līmeĦa normatīvo aktu 
izstrādē.  

• Dabas aizsardzības interešu integrācijas 
veicināšana citos tautsaimniecības sektoros, 
īpaši lauku attīstībā un citos, ar dabas resursu 
patēriĦu saistītos sektoros. 

• Dabas aizsardzības NVO sadarbības 
veicināšana nacionālā līmenī, aktīva darbība 
ES NVO tīklos (darbojoties CEEWEB un 
EEB). 

 
 
 
 

Dabas aizsardzības politika 
 

• Darbinieku kapacitāte uzlabota, 
nodrošinot darbinieku apmācību par 
sabiedrisko attiecību iespējām dabas 
aizsardzības ideju popularizēšanai 

• LDF līdzdarbojies 11 MK noteikumu 
un 3 cita līmeĦa normatīvo aktu 
izstrādē 

 
 

• LDF līdzdarbojies dabas aizsardzības 
interešu integrācijā zemkopības, lauku 
attīstības un mežsaimniecības jomās. 

 
• LDF turpinājis darboties NVO 

sadarbības veicināšanai nacionālā 
līmenī (līdzdarbojoties konsultatīvajās 
padomēs) un ES NVO tīklos, šajā 
periodā g.k. CEE-WEB - Eiropas 
militāro poligonu datu bāzes 
izveidošanas uzsākšanai un ilgtspējīga 
tūrisma veicināšanai; un EEB 

                                                 
1 Jāsakrīt ar Līguma 2.2.punkta informāciju. 
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• Pilsoniskās atbildības veicināšana dabas 

aizsardzības jomā, sadarbība ar citiem NVO 
(neformāli un formāli - darbojoties 
konsultatīvajās padomēs).  

 

bioloăiskās daudzveidības darba 
grupas sanāksmē. 

• LDF darbinieki piedalījušies 11 
konsultatīvo padomju darbā 

 

Sabiedrība un dabas izglītība 
 

• Informētas un aktīvas sabiedrības veicināšana, 
izglītojot un sniedzot iespējas līdzdarboties 
dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanai projekta „Augu vēstniecība” 
ietvaros. 

• Gan LDF darbinieku, gan citu NVO un valsts 
institūciju kapacitātes stiprināšana darbam ar 
sabiedrību, projekta „Seminārs - apmācība 
dabas aizsardzības institūciju un organizāciju 
darbiniekiem par sabiedrisko attiecību 
iespējām dabas aizsardzības ideju 
popularizēšanai" ietvaros.  

 

Sabiedrība un dabas izglītība 
 

• Pabeigta projekta „Augu vēstniecība” 
pamatdarbību īstenošana, projekts 
saĦēma plašu sabiedrības atsaucību un 
pilnībā sasniedza uzstādītos mērėus. 

 
• Pabeigta projekta „Seminārs - 

apmācība dabas aizsardzības institūciju 
un organizāciju darbiniekiem par 
sabiedrisko attiecību iespējām dabas 
aizsardzības ideju popularizēšanai" 
īstenošana, nodrošinot 45 dalībnieku 
izglītošanu darbam ar sabiedrību. 

Bioloăiskā daudzveidība un ekosistēmas 
 

• Ilgtspējīgas saimniekošanas veicināšana 
aizsargājamo ainavu apvidū „ZiemeĜgauja”, 
noticis seminārs pieredzes apmaiĦai starp 
saimniecībām, atbalstīta un sekmīgi darbojas 
lauku partnerība „ZiemeĜgauja”. 

 
• Aktīva līdzdalība lauku attīstības politikas 

veidošanā, atbalsts bioloăiskās daudzveidības 
saglabāšanas veicināšanai agroainavā, 
iesaistoties Lauku Attīstības programmas 
plānošanas darba grupās un sniedzot 
atzinumus par ar šo programmu saistīto 
normatīvo aktu projektiem.  

 
• Bioloăiskās daudzveidības saglabāšana 

purvos, atjaunojot purvu hidroloăisko režīmu 
Cenas tīrelī, Stiklu purvos, Vesetas palienes 
purvā un KlāĦu purvā, veicinot sabiedrības 
informēšanu šajās teritorijās, izdodot 
informatīvus bukletus un uzstādot 
informācijas stendus.  

 
• Izvērtēta plūdu riska novērtēšanas un 

pārvaldības nacionālajā plānā paredzēto plūdu 
novēršanas koncepcija no bioloăiskās 
daudzveidības saglabāšanas viedokĜa, 
organizēts NVO seminārs par EK Direktīvas 
“Par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību” 
bioloăiskās daudzveidības aspektiem, 
izvērtētas sinerăijas un sniegtas 
rekomendācijas plūdu ierobežošanas 
pasākumu un bioloăiskās daudzveidības 

Bioloăiskā daudzveidība un ekosistēmas 
 

• Noticis seminārs pieredzes apmaiĦai 
starp saimniecībām aizsargājamo 
ainavu apvidū „ZiemeĜgauja”, 
atbalstīta un sekmīgi darbojas lauku 
partnerība „ZiemeĜgauja”. 

 
• LDF darbinieki aktīvi piedalījušies ar 

Lauku attīstības programmu saistīto 
normatīvo aktu uzraudzībā, sniedzot 
atzinumus par ar šo programmu 
saistīto normatīvo aktu projektiem. 

 
 
 

• Veicināta bioloăiskās daudzveidības 
saglabāšana purvos, pabeigta purvu 
hidroloăiskā režīma atjaunošana Cenas 
tīrelī un KlāĦu purvā. 

 
 
 
 

• Turpinās plūdu riska novērtēšanas un 
pārvaldības nacionālajā plānā 
paredzēto plūdu novēršanas pasākumu 
izvērtēšana no bioloăiskās 
daudzveidības saglabāšanas viedokĜa, 
NVO seminārs notiks 2008. gada 
sākumā. 
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saglabāšanas pasākumu saskaĦošanai. 

Aizsargājamas sugas un biotopi 
 

• Labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana 
apdraudētām sugām un sabiedrības 
informēšana par sugu aizsardzības nozīmi 
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, projektu 
„Zivj ērglis” un „Meža disperso sugu labvēlīga 
aizsardzības statusa nodrošināšana” ietvaros. 

 
 
• Labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana 

apdraudētiem biotopiem un sabiedrības 
iesaistīšana aktīvās darbībās to saglabāšanai 
projektu „PalieĦu pĜavu atjaunošana ES 
sugām un biotopiem”, „Purvu biotopu 
aizsardzības plāna ieviešana” un „GrīĦu 
sārtene” ietvaros.  

 

Aizsargājamas sugas un biotopi 
 

• Sekmīgi noslēgušies projekti 
„Zivj ērglis” un „Meža disperso sugu 
labvēlīga aizsardzības statusa 
nodrošināšana”, šo projektu ietvaros 
iesniegti 7 mikroliegumu dibināšanas 
priekšlikumi, uzbūvētas 34 mākslīgās 
ligzdas. 

 
• Pabeigta projekta „Sakas grīĦi” 

īstenošana, turpinās projektu „PalieĦu 
pĜavu atjaunošana ES sugām un 
biotopiem” un „Purvu biotopu 
aizsardzības plāna ieviešana” 
īstenošana. 

 

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 
 

• Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana 
aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un 
izmantošanas plānošanā, piedaloties vismaz 
10 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
individuālo aizsardzības un izmantošanas 
noteikumu (MK noteikumi) izstrādē.  

 
 
• Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēmas 

pilnveidošana un sabiedrības līdzdalības 
veicināšana dabas vērtību saglabāšanai 
Lubāna mitrāja kompleksā.  

 
 

• Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānošana, 
veicinot vietējo iedzīvotāju līdzdalību 
politikas plānošanas procesos, iesaistot dabas 
aizsardzības plānu izstrādē vismaz 3 īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām. 

 

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 
 

• Sabiedrības līdzdalība aizsargājamo 
dabas teritoriju aizsardzības un 
izmantošanas plānošanā nodrošināta, 
LDF piedalījies 12 īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju individuālo 
aizsardzības un izmantošanas 
noteikumu izstrādē.  

 
• LDF līdzdarbojies dabas vērtību 

saglabāšanai Lubāna mitrāja 
kompleksā, nodrošinot LDF pārstāvja 
līdzdalību konsultatīvās padomes 
darbā.  

 
• Veicināta vietējo iedzīvotāju līdzdalība 

politikas plānošanas procesos, iesaistot 
tos dabas aizsardzības plānu izstrādē 4 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 

 

 
 
 

5. Detalizēts īstenoto aktivitāšu apraksts. 

 
Latvijas Dabas fonda aktivitāšu ieviešana laika posmā no 01.09.2007. – 31.12.2007. 
 
Dabas aizsardzības politika 

1. LDF pārstāve Inga Račinska piedalījusies 1 Vides ministrijas vides konsultatīvās padomes 
sēdē, 19/09/2007. 

2. LDF pārstāvis Jānis Priednieks piedalījies Zemkopības ministrijas meža konsultatīvās padomes 
darbā, šajā periodā sēdes nav notikušas. 
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3. LDF pārstāvis Ivars Kabucis ievēlēts par Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) 
konsultatīvās padomes priekšsēdētāju un piedalījies 4 LVAF konsultatīvās padomes sēdēs 
(10/09/2007, 25/09/2007, 27/09/2007 un 6/12/2007), kā arī 5 LVAF Padomes sēdēs 
(27/09/2007, 3/10/2007, 16/10/2007, 22/10/2007 un 12/12/2007), pārstāvot visu konsultatīvajā 
padomē iekĜauto NVO viedokli šajā padomē. 13-14/09/2007 notika KP izbraukuma sēde 
Siguldā, kurā piedalījās LDF pārstāvis Ivars Kabucis. 

4. LDF pārstāvis Jānis Priednieks piedalījies Meža attīstības fonda konsultatīvās padomes darbā, 
šajā periodā sēdes nav notikušas. 

5. LDF pārstāvis Aivars PetriĦš piedalījies 2 Medību attīstības fonda konsultatīvās padomes sēdēs 
Zemkopības ministrijā, 12/09/2007 un 12/12/2007. 

6. LDF pārstāvis Jānis Reihmanis piedalījies Lielupes upes baseina konsultatīvās padomes darbā, 
šajā periodā sēdes nav notikušas. 

7. LDF pārstāvis Andris Klepers piedalījies Ėemeru nacionālā parka konsultatīvās padomes 
darbā, šajā periodā sēdes nav notikušas. 

8. LDF pārstāvis Ivars Kabucis piedalījies Gaujas Nacionālā parka konsultatīvās padomes darbā, 
šajā periodā sēdes nav notikušas. 

9. LDF pārstāve Ieva Rove pārstāv LDF Slīteres nacionālā parka konsultatīvajā padomē, šajā 
periodā notikusi tikai elektroniska un telefoniska komunikācija, Padomes sēdes nav tikušas 
sasauktas. 

10. LDF pārstāvis Voldemārs SpuĦăis atkārtoti ievēlēts par ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervāta 
konsultatīvās padomes priekšsēdētāju un piedalījies Padomes sēdē 06/12/2007. 

11. LDF pārstāvis Ainārs AuniĦš turpina darbību Lubāna mitrāju kompleksa konsultatīvajā 
padomē, KP sēdes šajā periodā nav notikušas. 17/09/2007 Ainārs AuniĦš informēja par 23. 
augusta Lubāna mitrāja kompleksa konsultatīvās padomes sēdes norisi LDF darbinieku 
sanāksmē. 

12. Turpinās līdzdarbība Lauku attīstības programmas un ar to saistīto normatīvo aktu izstrādē, 
LDF sniedzis 1 atzinumu par MK noteikumu projektu „Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu 
lauksaimniecībai un tā piešėiršanas kārtību”, nosūtījis vēstules Zemkopības ministrijai un 1 
vēstuli Eiropas Komisijai, komentējot Latvijas Lauku attīstības programmu. 9/11/2007 LDF 
pārstāvis Ivars Kabucis piedalījies Lauku attīstības programmas 2007-2013. gadam vadības 
grupas sēdē. 

13. LDF izteicis komentārus par sekojošiem normatīvo aktu projektiem: 
14. 28/09/2007 Vides ministrijai elektroniskā formātā iesniegti komentāri par MK noteikumiem 

Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”. 

 13.2. Grozījumi MK 30.01.2001. noteikumos Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības 
un apsaimniekošanas noteikumi”, Vides ministrijai nosūtīta vēstule par meža nozares 
normatīvajiem aktiem ar aicinājumu iekĜaut LDF darba grupā, kas izskatīs to grozījumus.  
Un piedalījies sekojošu normatīvo aktu izstrādes darbā: 
13.3. Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (MK noteikumi) dabas liegumiem 
„Lielupes palienes pĜavas”, „Svētes lejtece”, „Raėupes ieleja”, „Pededzes lejtece”, „KlāĦu purvs”, 
„Sedas purvs”, „Korneti – PeĜĜi”, „Melturu sils” un „Mežmuižas avoti”, aizsargājamo ainavu 
apvidum „ZiemeĜgauja”, dabas parkiem „Salacas ieleja”, „Lubānas mitrāju komplekss” un 
„Laukezers”.  
10/09/2007 nosūtīta vēstule Valmieras RVP, ar aicinājumu izvērtēt plānotos meža meliorācijas 
darbus objektā „PieminekĜa masīvs”, lai novērstu dabas vērtību degradāciju. 
17/09/2007 un 18/09/2007 Valmieras RVP un Jērcēnu pagasta padomei nosūtīta vēstule ar 
atzinumu par Jērcēnu pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 
interešu integrāciju šajā dokumentā. 
 

Sabiedrība un dabas izglītība 
15. Notikušas 4 LDF otro otrdienu tikšanās, projekta „Izvēlies dabas aizsardzību!” ietvaros.  
16. Projekta „Augu vēstniecība” ietvaros pabeigtas augu vēstniecības vēlēšanas visās Latvijas 

skolās, tajās piedalījās 12000 vēlētāju. Oktobrī Rīgā notika vienu nedēĜu ilga foto izstāde, kuras 
atklāšanā piedalījās 60 dalībnieki, t.sk. skolu jaunieši. Pēc Rīgas izstāde tika pārcelta uz 
Ventspili, kur atradās līdz 2007. gada beigām. Izdots 2008.gada kalendārs ar augu – vēstnieku 
fotogrāfij ām, ko papildina informācija par šiem augiem un to vietu Latvijas dabā. 2008. gada 
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sākumā tiks sagatavota un izplatīta Augu vēstniecības avīze. Noslēgts sadarbības 
memorandums ar v/a „Kultūras informācijas sistēmas”, lai turpinātu sadarbību sabiedrības 
informēšanas jomā. 

17. 19/10/2007 notika seminārs - apmācība dabas aizsardzības institūciju un organizāciju 
darbiniekiem par sabiedrisko attiecību iespējām dabas aizsardzības ideju popularizēšanai, tajā 
piedalījās 45 dalībnieki.  

Bioloăiskā daudzveidība un ekosistēmas/īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 
18. Projekta „ZiemeĜgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana” ietvaros notikušas dabas 

aizsardzības plānošanas sanāksmes, 14/09/2007 notikusi dabas aizsardzības plāna pēdējā 
uzraudzības grupas sanāksme, kurā uzraudzības grupa apstiprinājusi dabas aizsardzības plānu 
AAA „ZiemeĜgauja”. 28/09/2007 Strenčos noticis seminārs par meža apsaimniekošanu dabas 
daudzveidībai. 12/12/2007 notika projekta noslēguma semināri Rīgā (37 dalībnieki) un 4-
5/12/2007 Vijciemā, Gaujienā un Strenčos (kopā 47 dalībnieki – zemes īpašnieku, pašvaldību 
un NVO pārstāvji).  

19. Projekta „PalieĦu pĜavu atjaunošana ES sugām un biotopiem” īstenošana ietvaros atjaunoti 
2300 hektāri palieĦu pĜavu, turpinās informatīvu materiālu par 16 projekta teritorijām 
izplatīšana, izdots buklets „Plūdi un pali”. Uzraudzīts uzstādīto informācijas stendu stāvoklis 6 
projekta teritorijās, turpinās sadarbība ar projekta partneru pašvaldībām. 

20. Projekta „Purvu biotopu aizsardzības plāna ieviešana Latvijā” ietvaros atjaunots purvu biotopu 
hidroloăiskais režīms KlāĦu purvā, pabeigta tūrisma takas un novērošanas torĦa būve Stiklu 
purvos. 10/09/2007 notikusi purva diena, seminārs un ekskursija uz Cenas tīreli. 19/10/2007 
purva diena notika Ventspils muzejā. 10/09/2007 Olaines Vēstures un mākslas muzejā atklāta 
fotoizstāde „Iepazīsti Latvijas purvus!”, tā turpinājās līdz oktobra vidum, kad tika pārvietota uz 
Venstspils muzeju. 

21. Projekta „NVO viedokĜa formulēšana par plūdu riska pārvaldības pasākumu ietekmi uz 
bioloăisko daudzveidību” ietvaros turpinās plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālajā 
plānā paredzētās plūdu novēršanas koncepcijas izvērtējums no bioloăiskās daudzveidības 
saglabāšanas viedokĜa. Projekta īstenošana pagarināta līdz 2008. gada 30. martam. 2008. gada 
sākumā notiks NVO seminārs par EK Direktīvas “Par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību” 
bioloăiskās daudzveidības aspektiem. 

 
Aizsargājamas sugas un biotopi 

22. Veiksmīgi pabeigta projektu „Disperso meža sugu labvēlīga aizsardzības statusa 
nodrošināšana”, „Zivjērglis”, „Sakas grīĦi” īstenošana. Pirmo divu projektu ietvaros iesniegti 
priekšlikumi 7 mikroliegumu ierosināšanai, lai nodrošinātu sugu labvēlīgu aizsardzības statusu. 
Projekta „Sakas grīĦi” ietvaros ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu turpināti sugas 
vitalitātes pētījumi. 

23. Projekts „Bioloăiski vērtīgo zālāju aktualizācija” ir veiksmīgi noslēdzies, tā ietvaros ar 2006. 
gada datiem papildināta pĜavu datu bāzes digitālā versija Ms Access formātā, aizpildītas 659 
pĜavu anketas par putniem nozīmīgo vietu pĜavām un kartēs tās precizētās robežās, precizētās 
BVZ robežas koriăētas programmā ArcMap un pĜavu datu bāze papildināta ar 800 putniem 
nozīmīgo vietu ierakstiem. 19/09/2007 nosūtīta vēstule Vides ministrijai ar aicinājumu 
nodrošināt aizsargājamu sugu smalkās najādas, lokanās najādas un Sibīrijas mēlziedes 
aizsardzības režīmu. 

24. Izstrādājot dabas aizsardzības plānus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām „Svētes lejtece”, 
„Ādaži” un „Daugava pie Kaibalas” notikušas 3 dabas aizsardzības plānu uzraudzības grupu 
sēdes un 3 sabiedriskās apspriešanas.  

 
Papildus aktivitātes 

25. Veikta dabas parka „Doles sala” sugu un biotopu izpēte, novērtējot to stāvokli un 
apdraudējumu, rezultāti nodoti Vides ministrijai.  

26. Ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu izdota brošūra „Mākslīgās ligzdas meža 
pīlei”, lai atbalstītu videi draudzīgas saimniekošanas metodes Latvijā. 

27. Ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu 18. un 20. septembrī notikuši 2 semināri 
„Ilgtspējīga tūrisma plānošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un Natura 2000 vietās”, 
tajos piedalījās 89 dalībnieki – zemes īpašnieki, lauku tūrisma uzĦēmēji, NVO pārstāvji. 
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28. 20-22/09/2007 dalība, ar referātu par mitrzemju monitoringu Latvijā, starptautiskā konferencē 
“Monitoring of Wetlands”, Nordic-Baltic mitrzemju iniciatīvas ietvaros, sadarbībā ar 
INTERREG IIIA - WetLivonia. Lepanina, Igaunija.  

29.  18-22/10/2007 dalība (sertifikāts) starptautiskā apmācību – sadarbības programmā 
“Management Plans for Ramsar Sites in Central, Southern and Eastern Europe – a 
contribution to the CBD Programme of Work on Protected Areas”. Vilmas sala, Vācija. 

30. 11/11/2007 dalība EEB (Biodiversity Working Group meeting of the European Environmental 
Bureau) bioloăiskās daudzveidības darba grupas sanāksmē. Uzstāšanās ar pārskatu par 
NATURA2000 teritoriju labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanu, monitoringa programmu 
un dabas aizsardzības stāvokli Latvijā. Lisabona. Portugāle. 

31. 12/11/2007 dalība starptautiskā konferencē “Business & Biodiversity”.Lisabona, Portugāle. 
32.  10-11/12/2007 dalība starptautiskā darba grupā “River Restoration in the Baltic – Situation, 

Methods and Results”. Rīga un Salacgrīva, Latvija. 
33. 11-13/10/2007 Siguldā notika starptautisks seminārs „TRINET-ZiemeĜvalstu sadarbības 

veicināšana bioloăiskās daudzveidības saglabāšanai agroainavā”. To organizēja LDF, 
pateicoties ZiemeĜvalstu Padomes finansējumam. Seminārā piedalījās 34 dalībnieki no 13 
valstīm.  

34. 6/11/2007 LDF pārstāve Inga Račinska piedalījusies Baltijas Vides foruma īstenotā projekta 
„Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daĜā” vadības grupas sēdē.  

35. 5/12/2007 LDF pārstāve Inga Račinska piedalījusies sanāksmē Vides ministrijā, kurā tika 
definētas galvenās problēmas bioloăiskās daudzveidības saglabāšanas jomā, lai definētu Vides 
politikas pamatnostādnes (t.sk. bioloăiskās daudzveidības pamatnostādnes) Latvijai. 

36. Dalība aizsargjoslu likuma 37. panta grozījumu apspriešanā, piedalās LDF pārstāve Lelde 
EĦăele.  

37. 10/12/2007 LDF sabiedrisko attiecību koordinators uzstājās Dabas aizsardzības pārvaldes 
organizētajā sanāksmē, kas bija veltīta dabas aizsardzības plānu izstrādātājiem un 
potenciālajiem dabas aizsardzības projektu vadītājiem. Prezentācijas tēma: sabiedrības 
iesaistīšana dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā un tā nozīme dabai labvēlīga lēmuma 
pieĦemšanā. Seminārā piedalījās 28 dalībnieki no visas Latvijas. 

38.  LDF sabiedrisko attiecību koordinators Andris Klepers piedalījās Latvijas Lauku konsultāciju 
centra (LLKC) organizētajās sanāksmēs – apmācībās, kas bija veltītas lauku tūrisma 
uzĦēmējiem par tēmu „Dabai draudzīga tūrisma īstenošana Latvijas lauku vidē”. Katrā 
pasākumā piedalījās 15-20 cilvēki. LDF pārstāvis uzstājās ar sagatavotu prezentāciju par tēmu 
sekojošās vietās un laikos:  

Alūksnes LLKC – 25. oktobris 
Valkas LLKC – 7.novembris 
Krāslavas LLKC – 17.decembris 

39. LDF pārstāve Baiba StrazdiĦa piedalījās CEE-WEB Ilgtspējīga tūrisma darba grupas 
organizētā seminārā Rumānijā, no 17-19/12/2007. Seminārā piedalījās 22 pārstāvji no Eiropas 
reăiona.  

 
 
 

6. Pasākumi, kuru īstenošanas izdevumi ir segti no granta: 
 
 
Nr. 

Aktivit ātes nosaukums 
(Līguma 1.pielikuma 

4.6.punkts) un faktiskais 
aktivitātes īstenošanas 

sākuma un beigu datums 

Detalizēts aktivitātes norises apraksts 

Aktivit ātes īstenošanā 
iesaistītais personāls 

un eksperti 
(vārds, uzvārds; 

pienākumu apraksts) 
1. 1-26 

04/09/2007-31/12/2007 
LDF administratīvie izdevumi visu 

projektā minēto aktivitāšu nodrošināšanai 
PamatlīdzekĜu 
amortizācija 
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7. Līguma 1.pielikuma 4.7.punktā  
    prognozētie riski.  

Risku vadība Darbības ieviešanas laikā. 

 

 
1. Finanšu nepietiekamība (tiem 

projektiem, kas vēl nav apstiprināti) 
 
 
 

2. LDF darbinieku kapacitātes 
trūkums, īpaši tām aktivitātēm ko 
veic sabiedriskā kārtā (darbība KP, 
atzinumi par normatīvajiem aktiem) 

 
3. Nelabvēlīgi politiski notikumi, 

veicinot sabiedrības neuzticēšanos 
sabiedriskajām organizācijām 

 
 
 

 
1. Laika periodā no 04/09/2007 līdz 31/12/2007 

LDF iesniedzis projektu pieteikumus un saĦēmis 
finansējumu darbību īstenošanai 200000 Ls 
apmērā nākamajiem gadiem. 

 
2. LDF valde koordinējusi normatīvo aktu 

uzraudzības procesu, nodrošināta LDF 
līdzdalība nozīmīgāko normatīvo aktu 
uzraudzībā un līdzdalībā KP. 

 
3. LDF programmu ietvaros tiek īstenoti vairāk kā 

10 sabiedrības informēšanas un iesaistīšanas 
pasākumi. 

 
Atskaites periodā notikušas 2 LDF Padomes sēdes, tajās 
risināti LDF aktuāli stratēăijas un plānošanas jautājumi. 
 

 
8. Līguma 1.pielikuma 4.8.punktā  
    plānotie rezultāti. 

 

Sasniegtie rezultāti. 

 

1. LDF darbinieki piedalījušies 11 
konsultatīvo padomju darbā. 

LDF darbinieki piedalījušies 11 konsultatīvo 
padomju darbā, piedaloties 13 KP sēdēs un 
līdzdarbojoties visu KP ikdienas darbā. 

2. Sekmīgi noslēdzies projekts „Augu 
vēstniecība” (pabeigtas augu vēlēšanas, 
noslēgusies foto izstāde, izdots 
kalendārs, sagatavota un izplatīta augu 
vēstniecības avīze). 

Projekta īstenošana pagarināta līdz 31.03.2008 – lai 
nodrošinātu projekta rezultātu plašāku izplatīšanu. 
Galvenais rezultāts sasniegts - pabeigtas augu 
vēlēšanas, noslēgusies foto izstāde, izdots kalendārs. 
2008. gada sākumā tiks sagatavota un izplatīta augu 
vēstniecības avīze. Projekta materiālus skatīt 
1. pielikumā.  

3. Noticis seminārs - apmācība dabas 
aizsardzības institūciju un organizāciju 
darbiniekiem par sabiedrisko attiecību 
iespējām dabas aizsardzības ideju 
popularizēšanai (ar vismaz 50 
dalībniekiem), izdota informatīva 
brošūra. 

Seminārs noticis, tajā piedalījās 45 dalībnieki. Izdota 
informatīva brošūra. Detalizētāku informāciju par 
projektu skatīt 2. pielikumā. 

4. Sekmīgi noslēdzies projekts 
„ZiemeĜgaujas ielejas aizsardzība un 
apsaimniekošana”, patstāvīgi darbojas 
lauku partnerība „ZiemeĜgauja”. 

Projekta īstenošana pabeigta, notikuši 4 projekta 
gala semināri ar 84 dalībnieku piedalīšanos. LDF 
pārstāvis Viesturs Lārmanis piedalījies lauku 
partnerības „ZiemeĜgauja” biedru kopsapulcē 
28/11/2007. un 2 padomes sēdēs – 11/09/2007 un 
01/11/2007. Lauku partnerība „ZiemeĜgauja” 
sekmīgi darbojas un saĦēmusi SIF NVO kapacitātes 
stiprināšanas programmas atbalstu 2007. gadā. 
Papildus informāciju par projektu skatīt 3. 
pielikumā. 

5. LDF darbinieki piedalījušies visās NVO 
atvērtajās sanāksmēs Lauku attīstības 
programmas (LAP) izstrādei. 

LDF pārstāvis Viesturs Lārmanis darbojies LAP 
meža vides pasākuma izstrādē, komentējot 
dokumenta darba versijas, piedaloties sanāksmēs 
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12/09/2007 un vadot pieredzes nodošanas semināru 
ZiemeĜgaujā 18/12/2007.  
 
LDF pārstāvis Ivars Kabucis 9/11/2007 piedalījies 
Lauku attīstības programmas 2007-2013.gadam 
vadības grupas sēdē. 
 
LDF līdzdarbojies programmas izstrādes uzraudzībā, 
nosūtītas 3 vēstules ar LDF viedokĜa formulējumu 
par vairākiem normatīvajiem aktiem un LAP 
VēstuĜu kopijas skatīt 4. pielikumā. 

6. Formulēts NVO viedoklis par 
sekojošiem normatīvo aktu projektiem: 

 

a. Grozījumi MK 22.07.2003. 
noteikumos Nr.415 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”.  

28/09/2007 Vides ministrijai elektroniskā formātā 
iesniegti komentāri par MK noteikumiem Nr. 415 
„ Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 
 

b. Individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi (MK 
noteikumi) dabas liegumiem 
„Lielupes palienes pĜavas”, 
„Svētes lejtece”, „Raėupes 
ieleja”, „Pededzes lejtece”, 
„Kl āĦu purvs”, „Sedas purvs”, 
„Korneti – PeĜĜi”, „Melturu sils” 
un „Mežmuižas avoti”, 
aizsargājamo ainavu apvidum 
„ZiemeĜgauja”, dabas parkiem 
„Salacas ieleja”, „Lubānas 
mitrāju komplekss” un 
„Laukezers”.  

LDF ekspertu darba grupa izstrādāja sekojošus īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju individuālo 
aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektus: 
dabas parkiem „Salacas ieleja”, „Lubānas mitrāju 
komplekss” un „Laukezers”  
un dabas liegumiem „Sedas purvs”, „Korneti – 
PeĜĜi”, „Melturu sils” un „Mežmuižas avoti”. Šie 
projekti iesniegti Vides ministrijā.  
 
17/12/2007 nosūtīta vēstule LR Zemkopības 
ministrijas Meža resursu departamentam ar 
ieteikumiem aizsargājamo ainavu apvidus 
„ZiemeĜgauja” individuālo aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu izstrādei. 
 
10/09/2007 nosūtīta vēstule Valmieras RVP, ar 
aicinājumu izvērtēt plānotos meža meliorācijas 
darbus objektā „PieminekĜa masīvs”, lai novērstu 
dabas vērtību degradāciju. 
 
17/09/2007 un 18/09/2007 Valmieras RVP un 
Jērcēnu pagasta padomei nosūtīta vēstule ar 
atzinumu par Jērcēnu pagasta teritorijas plānojuma 
grozījumiem, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 
interešu integrāciju šajā dokumentā. 
 

c. MK noteikumu projekts par 
vides monitoringu. 

LDF darbinieki Valda BaroniĦa, Ainārs AuniĦš, 
Liene SalmiĦa piedalījušies Vides aăentūras 
veidotajā darba grupā par ziĦojuma sagatavošanu 
Eiropas Komisijai par Direktīvas sugu un biotopu 
stāvokli Latvijā, sagatavojot informāciju par augu, 
biotopu un putnu stāvokli Latvijā. 28/12/2007 LDF 
pārstāvji piedalījās Latvijas Vides, Ăeoloăijas un 
Meteroloăijas aăentūras organizētā sanāksmē par 
vides monitoringu Latvijā. 

d. Grozījumi MK 30.01.2001. 
noteikumos Nr.45 
„Mikroliegumu izveidošanas, 
aizsardzības un 

Grozījumi šajā normatīvajā aktā nav uzsākti. 



 10 

apsaimniekošanas noteikumi”. 
7. Notikuši 3-4 izglītojoši diskusiju 

semināri studentiem un vides 
aizsardzības sfērā strādājošiem par dabas 
aizsardzības aktualitātēm, LDF otro 
otrdienu ietvaros. 

Projekta ietvaros ar Latvijas Vides aizsardzības 
fonda atbalstu notikuši 4 semināri ar 159 dalībnieku 
līdzdalību. Detalizētāku informāciju par projektu 
skatīt 5. pielikumā. 

8. Projekta „PalieĦu pĜavu atjaunošana ES 
sugām un biotopiem” ietvaros izplatīti 
informatīvi materiāli par 16 īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām, 
uzstādīti informācijas stendi, noticis 
seminārs „PalieĦu pĜavu atjaunošana”, 
pieredzes apmaiĦas brauciens uz 
Zviedriju, ar vietējo pašvaldību un 
zemes īpašnieku piedalīšanos. 

Projekta ietvaros ar EK LIFE-Daba fonda atbalstu 
izdoti 5 informatīvi materiāli par projekta 
teritorijām, 6 teritorijās uzraudzīti uzstādītie 
informācijas stendi, pieredzes apmaiĦas brauciens 
noticis jau 2007. gada augustā.  
 
Projekta ieviešana turpināsies līdz 2008. gada 30. 
jūnijam. 

9. Projekta „NVO viedokĜa formulēšana 
par plūdu riska pārvaldības pasākumu 
ietekmi uz bioloăisko daudzveidību” 
noticis seminārs ar vides NVO un valsts 
institūciju piedalīšanos, sagatavots 
projekta gala ziĦojums. 

Projekta ietvaros ar Latvijas Vides aizsardzības 
fonda atbalstu notikusi nepieciešamo datu iegāde un 
notiek to apstrāde. Projekta īstenošana pagarināta 
līdz 2008. gada 31. martam. 2008. gada sākumā 
notiks NVO seminārs par EK Direktīvas “Par plūdu 
riska novērtējumu un pārvaldību” bioloăiskās 
daudzveidības aspektiem. 
 

10. Projekta „Bioloăiski vērtīgo zālāju 
aktualizācija” ietvaros uzlabota 
informācijas kvalitāte, lai atbalstītu 
zemju apsaimniekotāju iespēju 
pieteikties atbalsta maksājumiem Lauku 
attīstības plāna apakšprogrammā 
„Agrovide”. Aktualizēta pĜavu datu 
bāze, kurā ietilpst informācija par visas 
Latvijas BZV, tai skaitā arī PNV. Datu 
bāzes informāciju izmanto dabas 
aizsardzības plānu un teritoriju 
plānojumu izstrādē, ne tikai LDF, bet arī 
Dabas aizsardzības pārvalde, kā arī citas 
institūcijas un privātpersonas. 

Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstītais 
projekts „Bioloăiski vērtīgo zālāju aktualizācija” ir 
veiksmīgi noslēdzies, tā ietvaros ar 2006. gada 
datiem papildināta pĜavu datu bāzes digitālā versija 
Ms Access formātā, aizpildītas 659 pĜavu anketas 
par putniem nozīmīgo vietu pĜavām un kartēs tās 
precizētās robežās, precizētās BVZ robežas 
koriăētas programmā ArcMap un pĜavu datu bāze 
papildināta ar vairāk kā 800 putniem nozīmīgo vietu 
zālāju anketām.  
 
19/09/2007 nosūtīta vēstule Vides ministrijai ar 
aicinājumu nodrošināt aizsargājamu sugu smalkās 
najādas, lokanās najādas un Sibīrijas mēlziedes 
aizsardzības režīmu. 
 

11. Pabeigta vismaz 3 dabas aizsardzības 
plānu izstrāde, to sagatavošanas procesā 
iesaistīti zemju īpašnieki un pašvaldības. 

Pabeigta dabas aizsardzības plānu izstrāde 4 īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām: 

1. ZiemeĜgauja 
2. Daugava pie Kaibalas 
3. Svētes paliene 
4. Pededzes lejtece 

11/12/2007 4 LDF darbinieki piedalījušies seminārā 
"Aktualitātes dabas aizsardzības plānu izstrādē", ko 
organizēja Dabas aizsardzības pārvalde.  

Iepriekš neplānotie 
rezultāti 

 

12. 
 

Veikta dabas parka „Doles sala” sugu un biotopu izpēte, novērtējot to stāvokli un 
apdraudējumu, rezultāti nodoti Vides ministrijai.  

13. 
 

Ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu izdota brošūra „Mākslīgās 
ligzdas meža pīlei”, lai atbalstītu videi draudzīgas saimniekošanas metodes 
Latvijā. 

14. Ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu 18. un 20. septembrī notikuši 2 
semināri „Ilgtspējīga tūrisma plānošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un 
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Natura 2000 vietās”, tajos piedalījās 89 dalībnieki – zemes īpašnieki, lauku 
tūrisma uzĦēmēji, NVO pārstāvji. 

15. Popularizējām zaĜā dzīvesveida idejas, izstrādājot ZaĜā dzīvesveida rokasgrāmatu 
Hansabankai.  

16. 11-13/10/2007 Siguldā notika starptautisks seminārs „TRINET-ZiemeĜvalstu 
sadarbības veicināšana bioloăiskās daudzveidības saglabāšanai agroainavā”. To 
organizēja LDF, pateicoties ZiemeĜvalstu Padomes finansējumam. Seminārā 
piedalījās 35 dalībnieki no 13 valstīm. Papildus informācija 6. pielikumā. 

17. Hansabankas OPEN konkursa ietvaros LDF darbinieki Ilze Salna un Andris 
Klepers konsultēja 6 studentu zinātnisko darbu izstrādi par tēmām: „Kāpēc 
„dzīvot zaĜi” k Ĝūst moderni ?” un „Komunikācijas instrumenti efektīvai saziĦai ar 
sabiedrību par dabas aizsardzību”. LDF bija vienīgā NVO, kuras eksperti tika 
iekĜauti konsultantu lomā. Papildus informācija 7. pielikumā. 

18. 2/11/2007 LDF pārstāvis Aivars PetriĦš piedalījās atklātajā diskusiju forumā 
"Bioloăiskās daudzveidības aizsardzība privātajos mežos - apdraudēto sugu 
dzīves vides nodrošinājums", kas notika Maritim Park Hotel Rīgā. Organizators -
Latvijas Mežu sertifikācijas padome. 

19. Projektu vadītāja Ieva Rove 20-22/09/2007 ar referātu par mitrzemju 
monitoringu Latvijā, piedalījās starptautiskā konferencē “Monitoring of 
Wetlands”, Nordic-Baltic mitrzemju iniciatīvas ietvaros, sadarbībā ar INTERREG 
IIIA - WetLivonia. Lepanina, Igaunija.  

20. 18-22/10/2007 pārstāve Ieva Rove piedalījusies starptautiskā apmācību – 
sadarbības programmā “Management Plans for Ramsar Sites in Central, 
Southern and Eastern Europe – a contribution to the CBD Programme of Work 
on Protected Areas”. Vilmas sala, Vācija. 

21.. 11/11/2007 pārstāve Ieva Rove piedalījusies EEB (Biodiversity Working Group 
meeting of the European Environmental Bureau) bioloăiskās daudzveidības 
darba grupas sanāksmē. Uzstāšanās ar pārskatu par NATURA2000 teritoriju 
labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanu, monitoringa programmu un dabas 
aizsardzības stāvokli Latvijā. Lisabona. Portugāle. 

22. 12/11/2007 pārstāve Ieva Rove piedalās starptautiskā konferencē “Business & 
Biodiversity”. Lisabona, Portugāle. 

23. 10-11/12/2007 pārstāve Ieva Rove piedalās starptautiskā darba grupā “River 
Restoration in the Baltic – Situation, Methods and Results”. Rīga un Salacgrīva, 
Latvija. 

24. 
 

28/09/2007 Vides ministrijai elektroniskā formātā iesniegti komentāri par MK 
noteikumiem Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi”. 

25. 
 

10/12/2007 LDF sabiedrisko attiecību koordinators uzstājās Dabas aizsardzības 
pārvaldes organizētajā sanāksmē, kas bija veltīta dabas aizsardzības plānu 
izstrādātājiem un potenciālajiem dabas aizsardzības projektu vadītājiem. 
Prezentācijas tēma: sabiedrības iesaistīšana dabas aizsardzības plāna izstrādes 
procesā un tā nozīme dabai labvēlīga lēmuma pieĦemšanā. 
Seminārā piedalījās 28 dalībnieki no visas Latvijas. 

26. 
 

LDF sabiedrisko attiecību koordinators Andris Klepers piedalījās Latvijas Lauku 
konsultāciju centra (LLKC) organizētajās sanāksmēs – apmācībās, kas bija 
veltītas lauku tūrisma uzĦēmējiem par tēmu „Dabai draudzīga tūrisma īstenošana 
Latvijas lauku vidē”. Katrā pasākumā piedalījās 15-20 cilvēki. LDF pārstāvis 
uzstājās ar sagatavotu prezentāciju par tēmu sekojošās vietās un laikos: 
Alūksnes LLKC – 25. oktobris 
Valkas LLKC – 7.novembris 
Krāslavas LLKC – 17.decembris 

27. 
 
 

19/09/2007 LR Vides Ministrijai nosūtīta vēstule par dabas vērtībām Ārdava 
ezerā un Cēsu rajona Mores pagastā, ar aicinājumu nodrošināt īpaši aizsargājamu 
sugu saglabāšanu šajās teritorijās. 

28. LDF pārstāve Baiba StrazdiĦa piedalījās CEE-WEB Ilgtspējīga tūrisma darba 
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grupas organizētā seminārā Rumānijā, no 17-19/12/2007. Seminārā piedalījās 22 
pārstāvji no 8 Eiropas valstīm. Semināra programmu un dalībnieku sarakstu 
skatīt 11. pielikumā. 
 

 
9. Prognozētā ilgtspēja izpildes ziĦojuma iesniegšanas brīdī. 
 
Darba programmas laika periodā 9/2007 – 12/2007 īstenošana būtiski ietekmēja ilgtermiĦa plāna mērėu 
un uzdevumu īstenošanu, jo šajā periodā tika uzlabota LDF kapacitāte līdzdarbībā politikas veidošanas 
procesos Latvijā, uzlabotas gan LDF, gan citu NVO darbinieku, gan valsts un pašvaldību iemaĦas darbā 
ar sabiedrību, īstenotas plašas sabiedrības iesaistīšanas aktivitātes. Šo darbību efekts nav novērtējams 
īstermiĦa, tas atspoguĜosies turpmākajā NVO un valsts institūciju darbībā.  
 
 

10. Īstenotie publicitātes pasākumi. 

 
Granta piešėīruma publicitāte šajā periodā nodrošināta ar informāciju Latvijas Dabas fonda mājas lapā 
www.ldf.lv. Vidēji mēneša laikā LDF mājas lapu apmeklējuši 4000-5000 apmeklētāju. Mājas lapas ziĦu 
izdrukas atskaites periodā skatīt 10. pielikumā. Informāciju par citām ar LDF darbību saistītām mēdiju 
publikācijām un LDF mājas lapas statistiku šajā periodā skatīt 8. pielikumā. 
 

 
11. Cita informācija 

---- 

 
 

12. Izpildes ziĦojuma kopsavilkums angĜu valodā 

Within the reporting period Latvian Fund for Nature (LFN) have been working towards implementation of 
5 work programmes: 

1. Nature protection policy, we have participated in elaboration of 11 Rules of Cabinet of Ministers 
and 3 planning documents. We continued working as partners in European Environmental Bureau 
and CEE-WEB for Biodiversity and participated in 3 working group meetings and seminars. We 
have participated in work of 11 Consultative Boards in Latvia. 

2. Society and nature education, we have finalized main actions of project “Plant Embassy” and 
organized seminar-training with 45 participants on public relations in nature conservation. 

3. Biological diversity and ecosystems, we have finalized project “North Gauja”, participated in 
monitoring of development of Rural Development Programme for 2007-2013, finalized restoration 
works in Cenas and Klani mires. We continue working on assessment of impact of Flood mitigation 
plans on biodiversity and plan to organize seminar on this issue early 2008. 

4. Protected species and habitats, we have finalized projects “Favorable conservation status for 
forest species” and “Osprey” and submitted 7 applications for establishment of micro-reserves and 
built 34 artificial nests for osprey within those projects.  

5. Protected nature territories, we have ensured public participation in elaboration of 12 individual 
site protection rules for protected areas and in 4 site management plans.  

 


