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I.  SATURISK Ā  ATSKAITE  
 

 
 
 

1. Atskaites perioda  
   sākuma un beigu datums1  01/01/2008 - 31/12/2008 
 
 
 

2. Izmaksas  
Līgumā plānotās kopējās attiecināmās izmaksas EUR 62253,08 
Faktiskās attiecināmās izmaksas saskaĦā ar izpildes ziĦojumu EUR 62252,95 
 
 
 

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. 

MĒRĖIS SASNIEGTS 
Darbinieku kapacitāte uzlabota, īstenojot Latvijas Dabas 
fonda darbinieku apmācību, kolektīva veidošanas un 
stratēăisko mērėu/pasākumu plānošanas semināru 
28.07.-01.08.2008.  
Darbības īstenošanas laikā notikušas 6 darbinieku 
sanāksmes.  
I.Račinska un I.Rove piedalās Natura 2000 vietu 
apsaimniekošanas seminārā Velsā, UK, mācoties īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas 
plānošanu un darbu ar sabiedrību. 

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

MĒRĖIS SASNIEGTS 
LDF likumdošanā noteiktajā kārtībā sniedzis atzinumus 
par 13 normatīvajiem aktiem, kā arī nosūtījis 7 vēstules 
par dažādiem ar dabas daudzveidības saglabāšanu 
saistītiem aspektiem.  
Veicināta vietējo iedzīvotāju līdzdalība politikas 
plānošanas procesos, iesaistot tos dabas aizsardzības 
plānu izstrādē 5 īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 
Sabiedrības līdzdalība aizsargājamo dabas teritoriju 
aizsardzības un izmantošanas plānošanā nodrošināta, 

                                                 
1 Jāsakrīt ar Līguma 2.2.punkta informāciju. 
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LDF piedalījies 9 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu 
izstrādē.  

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

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

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

MĒRĖIS SASNIEGTS 
LDF turpinājis darboties NVO sadarbības veicināšanai 
nacionālā līmenī (līdzdarbojoties konsultatīvajās 
padomēs) un ES NVO tīklos, šajā periodā g.k. CEE-
WEB – piedaloties dalīborganizāciju sanāksmē, turpinot 
līdzdarboties Eiropas militāro poligonu programmā un 
piedaloties bilaterālā tikšanās ar Ladislavu Miko, vides 
ăenerāldirektorāts Eiropas Komisijā, kā arī piedaloties 
EEB dalībvalstu ikgadējā sanāksmē. 

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

MĒRĖIS SASNIEGTS 
LDF darbinieki piedalījušies 14 dažāda līmeĦa 
konsultatīvo padomju darbā kopā 59 sanāksmēs, 
atbalstīts lauku apvienības „ZiemeĜgauja” un NVO 
„Ardic” darbs. Uzsākta aktīva sadarbība ar Latvijas 
Ornitoloăijas biedrību un partnerību „Lauku ceĜotājs”. 

Sabiedrība un dabas izglītība 
 

 

Informētas un aktīvas sabiedrības 
veicināšana, izglītojot un sniedzot iespējas 
līdzdarboties dabas aizsardzības un 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanai. 

MĒRĖIS SASNIEGTS 
LDF veicinājis informētas un aktīvas sabiedrības 
attīstību dažādos veidos, kā populārākos minot: 

• Piedalījies raidījuma „ZaĜais īpašums” filmēšanā 
par bioloăiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas 
problēmām un piedalās dabas filmu gatavošanā. 

• Īstenojis informatīvus pasākumus studentiem – 
LDF otrās otrdienas, notikušas 8 sanāksmes ar 
223 dalībniekiem. 

• Sagatavojis un uztur plašai sabiedrībai pieejamu 
datu portālu dabasdati.lv.  

• Piedalījies Latvijas vides nevalstisko 
organizāciju un profesionālo asociāciju 
sanāksmē - NVO Vides Forumā, vadot darba 
grupu “Dabas aizsardzība un pārvaldība” un 
piedalījies NVO Foruma rezolūcijas 
sagatavošanā.  

• 18. un 19.07.2008. piedalījies Positivus AB 
mūzikas festivālā ar dabas skaĦu telti. 

• 22.12.2008. izteicis viedokli pret mežu ciršanas 
apjomu palielinājumu mēdijiem. 

• Veicinājis sabiedrības aktīvu iesaistīšanos 
makulatūras vākšanā, organizējot Vislatvijas 
makulatūras vākšanas akciju 

Bioloăiskā daudzveidība un ekosistēmas 
 

 

Aktīva līdzdalība lauku attīstības politikas 
veidošanā, atbalsts bioloăiskās 
daudzveidības saglabāšanas veicināšanai 
agroainavā, iesaistoties Lauku Attīstības 
programmas ieviešanas uzraudzībā un 
sniedzot atzinumus par ar šo programmu 

MĒRĖIS SASNIEGTS 
LDF darbinieki aktīvi piedalījušies ar Lauku attīstības 
programmu saistīto normatīvo aktu uzraudzībā, sniedzot 
atzinumus par ar šo programmu saistīto normatīvo aktu 
projektiem, piedaloties dažāda līmeĦa padomēs un darba 
grupās. 
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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.  

 

MĒRĖIS SASNIEGTS 
Sekmīgi pabeigts projekts „Purvu biotopu aizsardzības 
plāna ieviešana Latvijā”, tā ietvaros veicināta 
bioloăiskās daudzveidības saglabāšana purvos, pabeigta 
purvu hidroloăiskā režīma atjaunošana Cenas tīrelī, 
Stiklu purvā, Vesetas palienes purvā un KlāĦu purvā, kā 
arī īstenoti sabiedrības informēšanas pasākumi. 

 
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 
saglabāšanas pasākumu saskaĦošanai.  

 

MĒRĖIS SASNIEGTS 
Pabeigta plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības 
nacionālajā plānā paredzēto plūdu novēršanas pasākumu 
izvērtēšana no bioloăiskās daudzveidības saglabāšanas 
viedokĜa, NVO seminārs noticis 2008. gada 31.martā 
Vides ministrijā. 

Veicināta ES Direktīvas „Par savvaĜas putnu 
aizsardzību” ieviešana Latvijā, izvērtējot 28 
Putniem nozīmīgo vietu aizsardzības statusu 
un sniedzot rekomendācijas Vides ministrijai 
tā uzlabošanai.  

 

MĒRĖIS SASNIEGTS 
Izvērtēts 28 Putniem nozīmīgo vietu aizsardzības statuss, 
tiek gatavotas rekomendācijas Vides ministrijai. Projekta 
īstenošana turpināsies 2009. gadā.  

Aizsargājamas sugas un biotopi 
 

 

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

 

MĒRĖIS SASNIEGTS 
Projektu „PalieĦu pĜavu atjaunošana ES sugām un 
biotopiem” un „Purvu biotopu aizsardzības plāna 
ieviešana” ietvaros atjaunoti vairāk kā 3000 hektāri 
apdraudēto biotopu un nodrošināts to labvēlīgs 
aizsardzības statuss. 

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 
 

 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēmas 
pilnveidošana un sabiedrības līdzdalības 
veicināšana dabas vērtību saglabāšanai 
Lubāna mitrāja kompleksā.  

 

MĒRĖIS SASNIEGTS 
LDF līdzdarbojies dabas vērtību saglabāšanai Lubāna 
mitrāja kompleksā, nodrošinot LDF pārstāvja līdzdalību 
konsultatīvās padomes darbā.  

 
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
plānošanas un integrētas apsaimniekošanas 
veicināšana Natura 2000 teritorijā un 
militārajā poligonā „Ādaži”. 

 

MĒRĖIS SASNIEGTS 
Projekts tiek sekmīgi īstenots, notikusi dabas 
aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana, sagatavotas 
monitoringa vadlīnijas militārpersonām. 
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5. Detalizēts īstenoto aktivitāšu apraksts. 

 
Latvijas Dabas fonda aktivitāšu ieviešana laika posmā no 01.01.2008. – 31.12.2008. 
 
Dabas aizsardzības politika  

1. Inga Račinska piedalījusies Vides konsultatīvās padomes darbībā, jo vēlēšanās, kas notika 
09.04.2008. LDF ievēlēts darbam VKP arī 2008 gadā, līdzdarbošanās notikusi regulāri 
piedaloties elektroniskās diskusijās par VKP viedokĜa formulēšanu normatīvo aktu 
apspriešanas procesā un klātienē 8 VKP sēdēs. 

2. LDF pārstāvis Jānis Priednieks piedalījies Zemkopības ministrijas meža konsultatīvās padomes 
darbā, šajā periodā sēdes nav notikušas. Vides nevalstiskās organizācijas izteikušas publisku 
nosodījumu Zemkopības ministrijai par padomes nesasaukšanu. 

3. Ivars Kabucis piedalījies 18 Vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes sēdēs un kā VAF 
KP priekšsēdētājs piedalījies 13 Vides aizsardzības fonda padomes sēdēs pārstāvot visu 
konsultatīvā padomē iesaistīto NVO viedokli.  

4. LDF pārstāvis Jānis Priednieks piedalījies Meža attīstības fonda konsultatīvās padomes darbā, 
izvērtējot projektu pieteikumus un gatavojoties MAF KP sēdēm 04.04.2008. un 03.09.2008, kā 
arī piedaloties tajās. Padomē tiek diskutēts par priekšlikumu izstrādi projektu vērtēšanas 
procesa uzlabošanai un vides aizsardzības interešu sfēras pietiekama īpatsvara nodrošināšanai 
MAF finansējuma piešėiršanā. 

5. LDF pārstāvis Aivars PetriĦš veicis 20 projektu vērtēšanu martā un piedalījies Medību 
saimniecības attīstības fonda konsultatīvās padomes sēdē 10.martā. A.PetriĦš 11.07.2008. 
piedalījās KP sēdē. Tika uzklausīti 13 ar medību saimniecības attīstību saistīti projekti, kurus 
MSAF finansējis 2008. gadā. 24.09.2008. MSAF sekretariāts KP dalībniekiem un citiem 
interesentiem izplatīja informāciju par darba grupas sanāksmi 25.09.2008. Zemkopības 
ministrijā sakarā ar paredzētajiem grozījumiem MK 23.12.03 noteikumos Nr. 760 “Medību 
noteikumi”. A.PetriĦš sniedza komentārus un ieteikumus šim N/A elektroniskā veidā. 
21.11.2008. sanāksmē Kandavā tika apspriestas "Medību saimniecības attīstības 
pamatnostādnes 2009.-2013.gadam". 10.12. dalība MSAF sanāksmē. 

6. LDF pārstāvis Jānis Reihmanis piedalījies Lielupes upes baseina konsultatīvās padomes darbā, 
sēdē 02.10.2008, Bauskā. Jānis Reihmanis piedalījies starpziĦojuma „Upju baseinu 
apsaimniekošanas aktuālie jautājumi” izskatīšanā un vērtēšanā. VKP izteikusi savu viedokli par 
šo dokumentu. 

7. LDF pārstāvis Andris Klepers piedalījies Ėemeru nacionālā parka konsultatīvās padomes 
darbā, sēdē 12.12.2008. ĖNP pārstāvji piedalījušies LDF organizētajā seminārā „PalieĦu pĜavu 
apsaimniekošana”. Ėemeru nacionālā parka dabas skolai tika nodota, ieviesta radošā spēle – 
Dzīve pĜavā. 

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, 
piedalījusies sēdē 16.12.2008. Jānis Priednieks piedalās elektroniskās konsultācijās pirms sēdes 
01.04.2008. Notiek regulāras elektroniskas konsultācijas ar Slīteres NP dabas aizsardzības 
plānu izstrādes gaitā Moricsalai un GrīĦu rezervātam.  

10. LDF pārstāvis Voldemārs SpuĦăis darbojies kā ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervāta 
konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, bet atkārtotās vēlēšanās par NVO pārstāvniecību ZBR 
LDF nepiedalījās, lai dotu iespēju vietējām NVO aktīvāk iesaistīties ZBR darbā. 

11. LDF pārstāvis Ainārs AuniĦš turpina darbību Lubāna mitrāju kompleksa konsultatīvajā 
padomē, KP sēdes šajā periodā nav notikušas. Lubāna pārstāvji piedalījušies LDF organizētajā 
seminārā „PalieĦu pĜavu apsaimniekošana”. 

12. Turpinās līdzdarbība Lauku attīstības programmas uzraudzībā un ar to saistīto normatīvo aktu 
izstrādē, Inga Račinska, Viesturs Lārmanis, Baiba StrazdiĦa, Ainārs AuniĦš, Ivars Kabucis. 
12.1. Šajā periodā LDF pārstāvji piedalījušies 3 sēdēs Zemkopības ministrijā par ar Lauku 
attīstības programmas ieviešanu saistītiem jautājumiem.  

12.2. Pēc ZM uzaicinājuma, darbam LAP Uzraudzības komitejā deleăēts LDF pārstāvis 
Viesturs Lārmanis. Viesturs Lārmanis darbojies LAP Uzraudzības komitejā, izskatot 
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dokumentus un piedaloties sēdē Ozolniekos 8.maijā. Piedalījies LAP UK sēdē 01.10.2008. 
12.3. 22.01.2008. Zemkopības ministrijai nosūtīta vēstule ar ieteikumiem kā uzlabot Lauku 
attīstības programmas ieviešanu sadaĜā „Agrovide”. 

12.4. 11.04.2008, piedalījies raidījuma „ZaĜais īpašums” filmēšanā par bioloăiski vērtīgo 
zālāju apsaimniekošanas problēmām. 

12.5. V.Lārmanis piedalījies LDF priekšlikuma LAP UN rakstiskās procedūras ietvaros 
prezentācijā un apspriešanā LOSP rajonu lauksaimnieku apvienības sēdē.  

12.6. Sagatavota un mājas lapā publicēta informācija zemniekiem par bioloăiski vērtīgo 
zālāju pieteikšanas nosacījumiem lauku atbalstam, regulāra komunikācija ar zemniekiem par 
bioloăiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas problēmām (R.Sniedze). 

12.7. LDF pārstāvis Ivars Kabucis piedalījies Lauku attīstības programmas 2007-2013. 
gadam vadības grupas darbā. 

12.8. I.Račinska deleăēta kā Vides konsultatīvās padomes pārstāve Valsts Lauku tīkla 
Sadarbības padomē. Dalība VLT sēdēs 24.07, 16.10, 06.11, 02.12. un 18.12.2008, VLT 
programmas un rīcības plāna apspriešana. 

13. LDF, likumdošanā noteiktajā kārtībā, izteicis komentārus par 13 normatīvo aktu projektiem: 
13.1. atzinums par MK noteikumu projektu „Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu 

lauksaimniecībai un tā piešėiršanas kārtība”, VSS 1771 
13.2. atzinums par MK noteikumu projektu „Kārtība, kādā tiek piešėirts valsts un ES atbalsts 

lauku attīstībai – vides un lauku ainavas uzlabošanai”, VSS 326 
13.3. atzinums par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 2007.gada 17.aprīĜa noteikumos 

Nr.269 „Kārtība, kādā tiek piešėirts valsts un ES atbalsts lauksaimniecības tiešā atbalsta 
shēmu ietvaros””, VSS 466 

13.4. atzinums par MK noteikumu projektu „Valsts un ES atbalsta piešėiršanas kārtība 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauksaimniecībā 
neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana” īstenošanai”, VSS 830 

13.5. atzinums par MK noteikumu projektu „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu 
noteikšanas metodika”, VSS 848 

13.6. atzinums par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 2007.gada 17.aprīĜa noteikumos 
Nr.269 „Kārtība, kādā tiek piešėirts valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu 
ietvaros””, VSS-1112 

13.7. Izteikti būtiski iebildumu, sniegti priekšlikumi MK noteikumu projektu „Grozījums 
Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 „Noteikumi par īpaši 
aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”, VSS 1429. 

13.8. atzinums par Ministru kabineta noteikumu projektu „Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešėiršanas kārtība Latvijas lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam 
pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai”, VSS 750. 

13.9. atzinums par Ministru kabineta noteikumu projektu „Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākuma "Infrastruktūra, kas 
attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" atbalsta 
piešėiršanas kārtība lauksaimniecības zemēs aktivitātē "Meliorācijas sistēmu būvniecība, 
rekonstrukcija un renovācija" un meža zemēs aktivitātē "Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija 
un renovācija”, VSS 751.  

13.10. atzinums par likumprojektu „Grozījumi Gaujas nacionālā parka likumā”. 
13.11. atzinums par Vides politikas pamatnostādĦu projektu 2009. – 2015. gadam, VSS – 

1793. 
13.12. atzinums par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 2003.gada 22.jūlija noteikumos 

Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”, VSS 1796. 

13.13. atzinums par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 2008.gada 15.aprīĜa noteikumos 
Nr.282 „Kārtība, kādā tiek piešėirts valsts un ES atbalsts lauku attīstībai – vides un lauku 
ainavas uzlabošanai””, VSS 1801. 

 
Sabiedrība un dabas izglītība 

14. Notikušas 8 LDF otro otrdienu tikšanās un 1 atvērto durvju dienas, projekta „Izvēlies dabas 
aizsardzību!” ietvaros. Pasākumos 12.februārī, 11. martā, 22.aprīlī, 20. maijā, 9. septembrī, 14. 
oktobrī, 4. novembrī un 9.decembrī piedalījušies kopā 223 dalībnieki. Lūdzam dalībnieku 
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sarakstus skatīt 5.pielikumā. 
15. Projekta „Izglītojošu dokumentālo filmu par dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības 

jautājumiem veidošana Latvijas skolām” ietvaros, sadarbībā ar filmu studiju „ElmMedia” 
uzsākta piecu 20 minūšu garu dokumentālo filmu skolēniem sagatavošana. Uzsākta tēmu 
izpēte, eksperti sagatavojuši tēmu aprakstus, notiek filmēšana un montāža. 

16. Projekta „Sabiedrības iesaistīšana Putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā” ietvaros sadarbojamies 
ar projekta īstenotāju Latvijas Ornitoloăijas biedrību un kopīgi veidojam datu portālu 
www.dabasdati.lv, kas tika atklāts 2008. gada decembrī. Šis datu portāls ir pieejams jebkuram 
interesentam un veicina plašākas sabiedrības iesaistīšanos dabas vērošanā. 

17. Projekta „Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un apsaimniekošana NATURA 2000 teritorijās 
– populāros un potenciālos tūrisma galamērėos” ietvaros, sadarbojoties ar projekta īstenotāju 
„Lauku ceĜotājs”, esam uzsākuši 2 tūrisma attīstības plānu izstrādi – Rāznas nacionālajam 
parkam un Abavas ielejai. Notikušas sanāksmes ar pašvaldībām, uzĦēmējiem un zemes 
īpašniekiem (9.septembrī un 11.septembrī), kā arī divi semināri (5. un 12.11). 1.10.2008. 
Rāznas NP notikusi pieredzes apmaiĦas ekskursija.  

18. Kā partneris līdzdarbojamies biedrības „Lauku partnerība ZIEMEěGAUJA” projektā 
„Darbosimies kopā”, atbalstot to informatīvi un ar savu pieredzi. Darbam aizsargājamo ainavu 
apvidus „ZiemeĜgauja” konsultatīvajā padomē deleăēts Viesturs Lārmanis. V.Lārmanis 
līdzdarbojies ZiemeĜgaujas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izstrādē, 
komentējot noteikumu projektu, piedaloties apspriešanas sanāksmē VIDM (12.05.2008) un 
starpministriju sanāksmē 10.06.2008. V.Lārmanis piedalījies ar lekciju projekta seminārā 
29.05.2008. V.Lārmanis līdzdarbojies ZiemeĜgaujas individuālo aizsardzības un izmantošanas 
noteikumu izstrādē, komentējot noteikumu projektu. 18.09. Valsts sekretāru sanāksme par MK 
noteikumu projektu „Aizsargājamo ainavu apvidus „ZiemeĜgauja” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” un sarunas ar Vides ministrijas un Zemkopības ministrijas 
pārstāvjiem par ZM apšaubīta noteikumu punkta aspektiem. Konsultēšanās par dabas 
aizsardzības jautājumiem saistībā ar pludmales labiekārtošanu Stenčos. 

19. Izdots informatīvs materiāls par Latvijas Dabas fonda darbību un mērėiem, kā arī aicinājumu 
aktīvi l īdzdarboties un apmeklēt LDF mājas lapu un portālu dabasdati.lv, 1600 ex, četru A5 
formāta lapiĦu veidā uz videi draudzīga papīra (formāts saskaĦots ar SIF). Lūdzam skatīt 
pievienotas 2. pielikumā. Materiāls tiek izplatīts skolām un citām vides nevalstiskajām 
organizācijām, kā arī potenciālajiem dabasdati.lv lietotājiem.  

Bioloăiskā daudzveidība un ekosistēmas/īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 
20. Projekta „PalieĦu pĜavu atjaunošana ES sugām un biotopiem” īstenošana pabeigta - atjaunoti 

vairāk kā 2400 hektāri palieĦu pĜavu, turpinās sadarbība ar projekta partneru pašvaldībām. 
Sagatavoti informācijas stendi Pededzes lejtecei, Svētes palienei, Kalnciema pĜavām un Užavas 
augštecei. Tiek izdoti apsaimniekošanas ieteikumi Durbes ezera pĜavām. Izdots buklets 
„Agrovide” un teritoriju bukleti „Svētes paliene”, „Pededzes lejtece”, „Raėupes ieleja” un 
„Durbes ezera pĜavas” kā arī tematiskā brošūra „PalieĦu pĜavu atjaunošana”, grāmata „Aktuālā 
savvaĜas sugu un biotopu apsaimniekošanas problemātika Latvijā” un projekta noslēguma 
pārskats. Visas publikācijas pieejamas arī LDF mājas lapā. Notikuši 3 apmācību semināri 
zemes īpašniekiem par Lauku attīstības programmas Agrovides apakšprogrammas 
pasākumiem. 13.-14.05. noticis seminārs „PalieĦu atjaunošana” un 19.06. projekta noslēguma 
seminārs. Visas projekta publikācijas, kas izdotas 2008. gadā, skatīt 6. pielikumā. 

21. Projekta „Purvu biotopu aizsardzības plāna ieviešana Latvijā” īstenošana pabeigta - 30.06-
04.07.2008. noticis purvu starptautiskais seminārs, 03.10.2008. atklāta purva laipa. Papildus 
informāciju skatīt 11. pielikumā. 

22. Projekta „NVO viedokĜa formulēšana par plūdu riska pārvaldības pasākumu ietekmi uz 
bioloăisko daudzveidību” ietvaros pabeigts plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālajā 
plānā paredzētās plūdu novēršanas koncepcijas izvērtējums no bioloăiskās daudzveidības 
saglabāšanas viedokĜa. 2008. gada 31. martā Vides ministrijā notika NVO seminārs par EK 
Direktīvas “Par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību” bioloăiskās daudzveidības aspektiem. 

23. Projekta „Bioloăiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā 
„Ādaži”” ietvaros īstenoti teritorijas apsaimniekošanas plānošanas pasākumus, izstrādājot 
dabas aizsardzības plānu un monitoringa plānu teritorijai, sadarbībā ar Aizsardzības īpašumu 
valsts aăentūru un Nacionālajiem BruĦotajiem spēkiem. Dabas aizsardzības plāns 2008. gadā 
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nodots sabiedriskajai apspriešanai.  
 
 

Aizsargājamas sugas un biotopi 
24. Projekta „Eiropas Padomes Direktīvas 79/409/EEK par savvaĜas putnu aizsardzību izpildes 

nodrošināšana Latvijā - Eiropas Komisijas 2007.gada 27.jūnija formālajā paziĦojumā 
pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/2189 norādīto 28 PNV aizsardzības režīma novērtējums 
un rekomendācijas robežu grozījumiem” ietvaros veikts 28 Natura 2000 vietu novērtējums no 
īpaši aizsargāmo putnu sugu aizsardzības viedokĜa. Tiek gatavoti ieteikumi Vides ministrijai 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežu grozījumiem. Projekta īstenošana turpināsies līdz 
2009. gada beigām.  

 
 

Papildus aktivitātes 
25. Dalība aizsargjoslu likuma 37. panta grozījumu apspriešanā, piedalās LDF pārstāve Lelde 

EĦăele.  
26. Latvijas Dabas fonds īstenojis 4 dabas aizsardzības plānu izstrādi – dabas rezervātiem 

„Moricsala” un „GrīĦi”, nacionālajam parkam „Rāzna”, kā arī dabas liegumam „Pāvilostas 
pelēkā kāpa”. Visi dabas aizsardzības plāni ir saskaĦošanas stadijā, to sabiedriskā apspriešana 
notiks 2009. gada sākumā. 

27. Ierosināta 49 mikroliegumu dibināšana, īpaši aizsargājamu putnu sugu ligzdošanas vietu 
aizsardzībai. Sniegti VMD pieprasīti labojumi un papildinājumi 10 mikroliegumu pieteikumos. 
A.PetriĦš. 

28. LDF pārstāvis J.Priednieks ievēlēts Latvijas Mežu sertifikācijas padomē, notiek elektroniskas 
diskusijas par nacionālā standarta izstrādi atbilstoši starptautiskās FSC sistēmas principiem. 
Jānis Priednieks piedalījies 4 Latvijas Mežu sertifikācijas padomes sēdēs, 6.10. 13.11., 26.11., 
un 11.12.2008. 

29. 14.05.2008. nosūtīta vēstule Rīgas domei, VVD, VIDM un DAP par biotopu iznīcināšanu 
Mārupītes parkā Rīgas pilsētā. RD esam pieprasījām papildus informāciju un ekspertu 
slēdzienus, saĦemta atbilde no Valsts Būvinspekcijas. 

30. 23.07.2008. nosūtīta vēstule Vides Valsts dienestam par ceĜu rekonstrukciju dabas parkā 
„Numernes valnis” un dabas aizsardzības interešu neievērošanu. 

31. Sagatavota brošūra par dabas aizsardzību krievu valodā.  
32. 22.02.2008. I.Račinska piedalījās Vides ministrijas seminārā par finanšu piesaisti Natura 2000 

vietu apsaimniekošanai. 
33. 18. un 19.07.2008. – dalība ar dabas skaĦu telti Positivus AB mūzikas festivālā. Lūdzam skatīt 

informāciju 3. pielikumā. 
34. I.Kabucis 26.08.2008. piedalās Abavas ielejas attīstības centra „Ardic” valdes sēdē. 
35. 09.10.2008. LDF, atsaucoties uz Valsts kancelejas aicinājumu, nosūta VK ierosinājumus par 

valsts funkciju deleăēšanu NVO sektoram, ierosinām deleăēt NVO funkcijas koordinēt 
atsevišėu Ministru kabineta izveidoto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšanu un 
īstenot valsts dabas aizsardzības politiku sugu un biotopu aizsardzības jomā. 

36. LDF pārstāve I.Rove 16.09.2008. piedalījusies CEEWEB organizētajā bilaterālajā tikšanās ar 
Ladislavu Miko, vides ăenerāldirektorāts Eiropas Komisijā, lai diskutētu par Natura 2000 tīkla 
ieviešanu Centrāl un Austrumeiropas valstīs. Brisele, BeĜăija. 

37. 29.09-02.10.2008. I.Račinska un I.Rove piedalās Natura 2000 vietu apsaimniekošanas seminārā 
Velsā, UK. Papildus informācija 15. pielikumā. 

38. 13.-14.10.2008. V.Lārmanis piedalījies seminārā par meža biotopu aizsardzību un 
nepieciešamajām izmaiĦām likumdošanā, dabiskajiem meža biotopiem, eksperta kvalifikācijas 
prasībām, MK noteikumi Nr. 421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” 
u.c., norises vieta Alūksnes pagasta „Jaunsētas”. 

39. 14-19.10.2008. D.Brakmane piedalās CEE-WEB dalīborganizāciju sanāksmē Szentendrē, 
Ungārijā. 

40. 22.10. LU Bioloăijas fakultātē notiek Latvijas Dabas fonda dibinātāju kopsapulce, kas ievēl 
jauno Padomi un lemj par tālākajām LDF darbībām. Tajā piedalās 31 dibinātājs. 

41. LDF pārstāve I.Rove 05.12.2008. piedalās Latvijas vides nevalstisko organizāciju un 
profesionālo asociāciju sanāksmē - NVO Vides Forums, vada darba grupu “Dabas aizsardzība 
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un pārvaldība” un piedalās NVO Foruma rezolūcijas sagatavošanā.  
42. LDF pārstāve I.Rove 9-10.12.2008. piedalās CEEWEB organizētā (sadarbībā ar Ungārijas 

Aizsardzības ministriju) starptautiskā konferencē un darba grupā “Military training areas: an 
opportunity for nature?”, Budapešta, Ungārija. 

43. 11.12.2008. nosūtīti iebildumi par ietekmes uz vidi novērtējuma ziĦojumu atradnē „Lielsalas 
purvs”. 

44. 22.12.2008. LDF publiski iebilst pret mežu ciršanas apjoma palielinājumu valsts mežos, 
izsūtīta preses relīze mēdijiem un iekĜauta informācija LDF mājas lapā. 

45. 26.06.2008. nosūtīti priekšlikumi normatīvo aktu uzlabojumiem, lai nodrošinātu palieĦu 
apsaimniekošanu Vides un Zemkopības ministrijām.  

46. Valsts Meža dienesta Zemgales virsmežniecībai nosūtīts aicinājums saglabāt īpaši 
aizsargājamas sugas medĦa dzīvotni Vecumnieku mežniecības 226. un 161. kvartālā. 

47. Nosūtīta vēstule par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekĜa „Ėemeru kūrorts” bioloăisko 
izpēti. 

48. Izdota brošūra „PĜava”, kuras mērėauditorija ir lauku iedzīvotāji, kuri vēlas saglabāt savas 
bioloăiski nozīmīgās pĜavas.  

49. Sākot ar 2008. gada septembri notiek Vislatvijas makulatūras vākšanas akcija, kurā piedalās 
448 Latvijas skolas un 836 klases. Akciju atbalsta Swedbank un Līgatnes papīrfabrika. 

 

 
 

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. Dabas aizsardzības 

politika, aktivitāšu 1-13 
koordinācija / LDF 

projektu un sabiedrisko 
aktivitāšu darbības 

nodrošināšana, aktivitāte 
Nr.9 

1/2008 – 12/2008, Sagatavotas un 
nodrukātas 1600 eks. Informatīvas lapiĦas 

par Latvijas Dabas fondu, ar mērėi 
popularizēt sabiedrisko organizāciju lomu 

dabas aizsardzības procesos Latvijā. 
Nodrošināta LDF gada pārskata 

maketēšana un druka.  

I.Račinska, 
koordinācija. 
D.Brakmane, 
publikāciju 

sagatavošanas 
uzraudzība. 

 
2. Aktivit ātes 1 – 13 

īstenošanas nodrošināšana, 
aktivitāšu 14-47 

sabiedriskās darbības 
nodrošināšana.  

1/2008 – 12/2008, LDF birojā strādā 22 
cilvēki, īstenojot visus 4.5. punktā 

minētos projektus un aktivitātēs, t.sk. 
aktivitāšu 1-13 īstenošanu. Biroja 

uzturēšanas izdevumus veido telpu īres 
izdevumi (314 kv.m. telpa, paredzēta 25 

darbiniekiem, t.sk. neliela semināru zāle), 
komunālie maksājumi un biroja tehnikas 
uzturēšanas izdevumi. Šos izdevumus nav 

iespējams segt no dažādu projektu 
līdzekĜiem, jo projektos tikai tiešie 

izdevumi tiek uzskatīti par attiecināmiem. 

I.Račinska, visu 
aktivitāšu īstenošanas 

koordinācija. 
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7. Līguma 1.pielikuma 4.7.punktā  
    prognozētie riski.  

Risku vadība Darbības ieviešanas laikā. 

 

 
1. Finanšu nepietiekamība darbības 

īstenošanai 
 
 
 
 

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 01/01/2008 līdz 31/01/2008 

LDF turpinājis gatavot projektu pieteikumus 
darbības nodrošināšanai nākamajiem gadiem, 
iesniegti kopā 20 pieteikumi, no tiem tikai 5 
noraidīti. 

 
2. LDF valde koordinējusi normatīvo aktu 

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

 
3. LDF programmu ietvaros īstenoti vairāk kā 10 

dažāda līmeĦa sabiedrības informēšanas un 
iesaistīšanas pasākumi. 

 
Atskaites periodā notikušas 8 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 14 konsultatīvo padomju 
darbā, piedaloties kopā 59 sēdēs un līdzdarbojoties visu 
KP ikdienas darbā. 

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

Turpinās līdzdarbība Lauku attīstības programmas 
uzraudzībā un ar to saistīto normatīvo aktu izstrādē, šajā 
periodā LDF pārstāvji piedalījušies 3 sēdēs Zemkopības 
ministrijā par ar Lauku attīstības programmas ieviešanu 
saistītiem jautājumiem.  

 
Pēc ZM uzaicinājuma, darbam LAP Uzraudzības 
komitejā deleăēts LDF pārstāvis Viesturs Lārmanis, kas 
piedalījies 2 LAP UK sēdēs.  
 
22.01.2008. Zemkopības ministrijai nosūtīta vēstule ar 
ieteikumiem kā uzlabot Lauku attīstības programmas 
ieviešanu sadaĜā „Agrovide”. 
 
V.Lārmanis piedalījies LDF priekšlikuma LAP UN 
rakstiskās procedūras ietvaros prezentācijā un 
apspriešanā LOSP rajonu lauksaimnieku apvienības 
sēdē.  
 
Sagatavota un mājas lapā publicēta informācija 
zemniekiem par bioloăiski vērtīgo zālāju pieteikšanas 
nosacījumiem lauku atbalstam, regulāra komunikācija ar 
zemniekiem par bioloăiski vērtīgo zālāju 
apsaimniekošanas problēmām. 
 
LDF pārstāvis Ivars Kabucis piedalījies Lauku attīstības 



 11 

programmas 2007-2013. gadam vadības grupas darbā. 
 
I.Račinska deleăēta kā Vides konsultatīvās padomes 
pārstāve Valsts Lauku tīkla Sadarbības padomē. 
Piedalījusies 5 sēdēs, VLT programmas un rīcības plāna 
apspriešanā. 
 

3. Formulēts NVO viedoklis par 
sekojošiem vismaz 5 normatīvo aktu 
projektiem. 

LDF likumdošanā noteiktajā kārtībā sniedzis atzinumus 
par 13 normatīvajiem aktiem, kā arī nosūtījis 7 vēstules 
par dažādiem ar dabas daudzveidības saglabāšanu 
saistītiem aspektiem.  

4. Notikuši 7-8 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 8 semināri ar 223 dalībnieku līdzdalību. 
Detalizētāku informāciju skatīt 5. pielikumā. 

5. Uzsākta sadarbība ar filmu studiju 
„ElmMedia”, projekta „Izglītojošu 
dokumentālo filmu par dabas 
aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības 
jautājumiem veidošana Latvijas 
skolām” ietvaros uzsākts darbs pie 
filmu sagatavošanas. 

 

Projekta ietvaros, sadarbībā ar filmu studiju „ElmMedia” 
uzsākta piecu 20 minūšu garu dokumentālo filmu 
skolēniem sagatavošana. Uzsākta tēmu izpēte, eksperti 
sagatavojuši tēmu aprakstus, notiek filmēšana un 
montāža. 

 

6. Uzsākta sadarbība ar Latvijas 
Ornitoloăijas biedrību, īstenojot 
projektu „Sabiedrības iesaistīšana 
Putniem nozīmīgo vietu 
uzraudzībā”. 

 

Projekta ietvaros sadarbojamies ar projekta īstenotāju 
Latvijas Ornitoloăijas biedrību un kopīgi veidojam datu 
portālu www.dabasdati.lv, kas tika atklāts 2008. gada 
decembrī. Šis datu portāls ir pieejams jebkuram 
interesentam un veicina plašākas sabiedrības 
iesaistīšanos dabas vērošanā. 

7. Apstiprināts un uzsācies projekts 
„Ilgtspējīga dabas resursu 
izmantošana un apsaimniekošana 
NATURA 2000 teritorijās – 
populāros un potenciālos tūrisma 
galamērėos”, sadarbībā ar „Lauku 
ceĜotāju” uzsākušies teritoriju 
apsekošanas darbi un tūrisma 
attīstības plānu izstrāde, iesaistot 
vietējos uzĦēmējus. 

 

Projekta ietvaros, sadarbojoties ar projekta īstenotāju 
„Lauku ceĜotājs”, esam uzsākuši 2 tūrisma attīstības 
plānu izstrādi – Rāznas nacionālajam parkam un Abavas 
ielejai. Notikušas sanāksmes ar pašvaldībām, 
uzĦēmējiem un zemes īpašniekiem (9.septembrī un 
11.septembrī), kā arī divi semināri (5. un 12.11). 
1.10.2008. Rāznas NP notikusi pieredzes apmaiĦas 
ekskursija.  

 

8. Sekmīgi noslēdzies projekts 
„PalieĦu pĜavu atjaunošana ES 
sugām un biotopiem” pabeigta 
palieĦu pĜavu atjaunošana, 
informatīvu materiālu izplatīšana un 
noticis projekta noslēguma seminārs.  

 

ES LIFE-Daba fonda atbalstītā projekta „PalieĦu pĜavu 
atjaunošana ES sugām un biotopiem” īstenošana 
pabeigta - atjaunoti vairāk kā 2400 hektāri palieĦu pĜavu, 
turpinās sadarbība ar projekta partneru pašvaldībām. 
Sagatavoti informācijas stendi Pededzes lejtecei, Svētes 
palienei, Kalnciema pĜavām un Užavas augštecei. Izdoti 
apsaimniekošanas ieteikumi Durbes ezera pĜavām,  
buklets „Agrovide” un teritoriju bukleti „Svētes 
paliene”, „Pededzes lejtece”, „Raėupes ieleja” un 
„Durbes ezera pĜavas” kā arī tematiskā brošūra „PalieĦu 
pĜavu atjaunošana” un grāmata „Aktuālā savvaĜas sugu 
un biotopu apsaimniekošanas problemātika Latvijā” un 
projekta noslēguma pārskats.. Notikuši 3 apmācību 
semināri zemes īpašniekiem par Lauku attīstības 
programmas Agrovides apakšprogrammas pasākumiem. 
13.-14.05. noticis seminārs „PalieĦu atjaunošana” un 
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19.06. projekta noslēguma seminārs. Visus projekta 
ietvaros 2008. gadā publicētos materiālus skatīt 6. 
pielikumā. 

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 pabeigts plūdu riska novērtēšanas un 
pārvaldības nacionālajā plānā paredzētās plūdu 
novēršanas koncepcijas izvērtējums no bioloăiskās 
daudzveidības saglabāšanas viedokĜa. 2008. gada 31. 
martā Vides ministrijā notika NVO seminārs par EK 
Direktīvas “Par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību” 
bioloăiskās daudzveidības aspektiem. 

10. Sekmīgi noslēdzies projekts „Purvu 
biotopu aizsardzības plāna ieviešana 
Latvijā”, izdots gala ziĦojums un 
noticis gala seminārs. 

 

ES LIFE-Daba fonda atbalstītā projekta īstenošana 
pabeigta - 30.06-04.07.2008. noticis purvu 
starptautiskais seminārs, 03.10.2008. atklāta purva laipa, 
izdots gala ziĦojums .  
 

11. Projekta „Bioloăiskās daudzveidības 
atjaunošana militārajā poligonā un 
Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” 
ietvaros sagatavots dabas 
aizsardzības plāns, iesaistot tā 
izstrādē sabiedrību un teritorijas 
apsaimniekotājus.  

 

Projekta ietvaros ar ES LIFE-Daba fonda atbalstu 
īstenoti teritorijas apsaimniekošanas plānošanas 
pasākumi, izstrādājot dabas aizsardzības plānu un 
monitoringa plānu teritorijai, sadarbībā ar Aizsardzības 
īpašumu valsts aăentūru un Nacionālajiem BruĦotajiem 
spēkiem. Dabas aizsardzības plāns 2008. gadā nodots 
sabiedriskajai apspriešanai.  
 

11. Projekta „Eiropas Padomes 
Direktīvas 79/409/EEK par savvaĜas 
putnu aizsardzību izpildes 
nodrošināšana Latvijā - Eiropas 
Komisijas 2007.gada 27.jūnija 
formālajā paziĦojumā pārkāpuma 
procedūras lietā Nr.2007/2189 
norādīto 28 Putniem nozīmīgo vietu 
aizsardzības režīma novērtējums un 
rekomendācijas robežu 
grozījumiem” ietvaros apsekotas 
visas 28 Putniem nozīmīgās vietas, 
uzsākta datu analīze un 
rekomendāciju sagatavošana. 

Projekta ietvaros ar Latvijas vides aizsardzības fonda 
atbalstu veikts 28 Natura 2000 vietu novērtējums no 
īpaši aizsargāmo putnu sugu aizsardzības viedokĜa. Tiek 
gatavoti ieteikumi Vides ministrijai īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju robežu grozījumiem. Projekta īstenošana 
turpināsies līdz 2009. gada beigām 

12. Sagatavots un publicēts Latvijas 
Dabas fonda gada pārskats (200 
eks., drukāts uz videi draudzīga 
papīra).  

 

Sagatavots un publicēts LDF gada pārskats, 250 ex., 
drukāts uz videi draudzīga papīra. Pārskats izplatīts LDF 
dibinātājiem un sadarbības partneriem, kā arī Vides 
konsultatīvās padomes dalībniecēm NVO. Skatīt 
pievienotu  

13. Izdots informatīvs buklets par 
Latvijas Dabas fonda darbību un 
mērėiem, 2000 eks., pilnkrāsu, 
drukāts uz videi draudzīga papīra. 

 

Izdots informatīvs materiāls par Latvijas Dabas fonda 
darbību un mērėiem, kā arī aicinājumu aktīvi 
līdzdarboties un apmeklēt LDF mājas lapu un portālu 
dabasdati.lv, 1600 ex, četru A5 formāta lapiĦu veidā uz 
videi draudzīga papīra (formāts saskaĦots ar SIF). 
Lūdzam skatīt pievienotas 2. pielikumā. Materiāls tiek 
izplatīts skolām un citām vides nevalstiskajām 
organizācijām, kurām ir plašs biedru tīkls.  

 
14. Noticis vismaz viens Latvijas Dabas 

fonda darbinieku apmācību, 
kolektīva veidošanas un stratēăisko 
mērėu/pasākumu plānošanas 

Noticis Latvijas Dabas fonda darbinieku apmācību, 
kolektīva veidošanas un stratēăisko mērėu/pasākumu 
plānošanas seminārs 28.07.-01.08.2008, kurā piedalījās 
23 darbinieki. Papildus informācija 12. pielikumā. 
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seminārs.  
 



 

 Iepriekš neplānotie rezultāti  
16. 

 
Hansabankas OPEN konkursa ietvaros LDF konsultē studentu zinātnisko darbu izstrādi 
par tēmu: „Bioloăiskās daudzveidības ekonomiskais novērtējums”. LDF ir vienīgā NVO, 
kuras eksperti tika iekĜauti konsultantu lomā. Papildus informācija 7. pielikumā. 

17. 
 

LDF 05.12.2008. piedalās Latvijas vides nevalstisko organizāciju un profesionālo 
asociāciju sanāksmē - NVO Vides Forums, vada darba grupu “Dabas aizsardzība un 
pārvaldība” un piedalās NVO Foruma rezolūcijas sagatavošanā. 

18. LDF sniedzis NVO viedokli par 3 normatīvajiem aktiem un sabiedrībā notiekošajiem 
procesiem, papildus informācija 5.sadaĜā. 

19. Latvijas Dabas fonds īstenojis 4 dabas aizsardzības plānu izstrādi – dabas rezervātiem 
„Moricsala” un „GrīĦi”, nacionālajam parkam „Rāzna”, kā arī dabas liegumam 
„Pāvilostas pelēkā kāpa”.  

20. Ierosināta 49 mikroliegumu dibināšana, īpaši aizsargājamu putnu sugu ligzdošanas vietu 
aizsardzībai. Sniegti VMD pieprasīti labojumi un papildinājumi 10 mikroliegumu 
pieteikumos. 

21. Lai veicinātu krievvalodīgās sabiedrības labāku izpratni par dabas aizsardzības 
jautājumiem, ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu sagatavota brošūra par dabas 
aizsardzību krievu valodā. Skatīt pievienotu 13. pielikumā. 

22. 18. un 19.07.2008. plaša sabiedrība uzrunāta saistībā ar dabas aizsardzības jautājumiem, 
LDF piedaloties ar dabas skaĦu telti Positivus AB mūzikas festivālā. Papildus 
informācija 3. pielikumā. 

23. 22.10. LU Bioloăijas fakultātē notiek Latvijas Dabas fonda dibinātāju kopsapulce, kas 
ievēl jauno Padomi un lemj par tālākajām LDF darbībām. Tajā piedalās 31 dibinātājs. 
Papildus informācija 4. pielikumā. 

24. Ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu izdota brošūra „PĜava”, kuras 
mērėauditorija ir lauku zemju īpašnieki, kuri vēlas saglabāt savas bioloăiski vērtīgās 
pĜavas. Papildus informācija 14.pielikumā. 

25. Aktīvās vides aizsardzības aktivitātēs iesaistītas 836 klases no 448 Latvijas skolām. 
Skolas piedalās makulatūras vākšanā, līdz 2008. gada beigām savācot apmēram 350 
tonnas makulatūras. Klases piedalās „ZaĜākās klases” konkursā, atbildot uz jautājumiem 
par vides un dabas aizsardzību. Akcija noslēgsies 2009. gadā. Papildus informācija LDF 
mājas lapā.  

 
9. Prognozētā ilgtspēja izpildes ziĦojuma iesniegšanas brīdī. 
 
Darba programmas laika periodā 1/2008 – 12/2008 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 3100 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 

---- 
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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 13 Rules of Cabinet of Ministers, 
9 individual site protection Rules and provided NGO opinion on 7 other cases. We continued 
working as partners in European Environmental Bureau and CEE-WEB for Biodiversity and 
participated in 2 working group meetings and seminars. We have participated in work of 14 
Consultative Boards in Latvia, participated in total in 59 meetings. 

2. Society and nature education, we have started 2 nationwide campaigns in 2008. Campaign for 
schools on collecting waste paper was started in September. 448 schools and 836 classes participate 
in the campaign. We have also opened homepage www.dabasdati.lv that provides wide opportunity 
to everyone to report their records on any species and share pictures and comments on their 
observations. We also continue lectures for students and organised 8 lecture events in 2008. We 
participated in NGO Forum and chaired nature conservation working group. 

3. Biological diversity and ecosystems, we continue implementation of project “Adazi”, participated 
in monitoring of implementation of Rural Development Programme for 2007-2013. We organized 
seminar on impact of Flood mitigation plans on biodiversity in March 2008. 

4. Protected species and habitats, we submitted 49 applications for establishment of micro-reserves 
and restored more than 3000 hectares of floodplain and mire habitats.  

5. Protected nature territories, we have ensured public participation in elaboration of 9 individual 
site protection rules for protected areas and in 5 site management plans.  

 


