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ES nozīmes īpaši aizsargājamo 
biotopu izplatības un kvalitātes 
apzināšana (III)
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• Veikta sākotnējā dokumentālā kontrole 25 985 
anketām un digitālo datu kopas kontrole 124 
sauszemes un  152 ūdeņu kvadrātiem, kas 
apzināti 2017. gada sezonā.

• Veikta 18 000 anketu saturiskās informācijas 
ievade DDPS Ozols.

• 2018. gadā veikta biotopu apzināšana  168 
sauszemes un 178 saldūdens kvadrātos  



Provizoriskie dati par ES nozīmes 
zālājiem 2018. gada apsekotajos 
kvadrātos
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ES nozīmes īpaši aizsargājamo 
biotopu izplatības un kvalitātes 
apzināšana (I)

- 2018. gadā izsūtītās 57 982 informatīvas 
vēstules zemju īpašniekiem:

1) 4 907 par 2017. gadā konstatētajiem BVZ; 

2) 49 097 par biotopu apzināšanu 2018.gada sezonā;

3) 3 978 par biotopiem ĪADT teritorijās kurām izstrādā 
plānus.

- 2018. gadā notikuši 24 informatīvi semināri 
pašvaldībās par biotopu apzināšanu
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ES nozīmes īpaši aizsargājamo 
biotopu izplatības un kvalitātes 
apzināšana (II)

Atgriezeniskā saite 2018. gadā (līdz decembrim):

- saņemti ap 2000 telefonzvani (2017. g. – 1200),

- saņemtas 344 vēstules/e-pasti (2017. g. - 113),

- atgrieztas 482 izsūtītās vēstules (2017. g. - 362),

- medijos ~ 400 publikācijas (45% drukātā prese, 34% interneta 
portāli, 11% radio un 10% TV),

- www.skaitamdabu.gov.lv skatīts ~ 21 000 reižu (8 300 unikālie 
lietotāji).
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http://www.skaitamdabu.gov.lv/


ES nozīmes īpaši aizsargājamo 
biotopu izplatības un kvalitātes 
apzināšana (IV)

Sadarbība un komunikācija par biotopu apzināšanu 
notikusi ar:

- 190  pašvaldībām, Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas           
pašvaldību savienību,

- dažādām valsts institūcijām - Valsts robežsardzi, 
Pārtikas un veterināro dienestu, Valsts mežu dienestu, Valsts 
zemes dienestu

- akciju sabiedrībām, SIA, individuālajiem 
komersantiem, uzņēmumiem, asociācijām, NVO 
u.c.- Latvijas Valsts meži, Rīgas meži, Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs, Kūdras asociāciju, 
Latvijas Universitāti, Daugavpils universitāti u.c.

- arī ar Eiropas kolēģiem- informācija par biotopu 
apzināšanas procesu.
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Dokumentālā filma      
«Dabas skaitītāji»
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Top skaidrojošas 
infografikas
mājaslapai:
- ko drīkst darīt 
saldūdens 
biotopā; 
- kā notiek dabas 
skaitīšana; 
- dabisks zālājs 
kā vērtība.
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ĪADT dabas aizsardzības 
plānu izstrāde
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ĪADT dabas aizsardzības plānu
izstrāde

1
2

• līdz 7.decembrim uzsākta 15 ĪADT Dabas aizsardzības 

plānu izstrāde  (AAA Augšdaugava, DP Dvietes paliene, DP Ragakāpa, DL 

Vidzemes akmeņainā jūrmala, DL Dūņezers, AAA Nīcgales meži, DP Silene, DP 

Aiviekstes paliene, DP Vecumu meži, DL Ventas un Šķerveļa ieleja, DP Numernes 

valnis, DL Mežole, DL Sventājas upes ieleja, DP Riežupe, DL Diļļu pļavas). 

• 17 ĪADT īpašnieki ir informēti par konstatētajiem 

biotopiem, kā arī informācija ir publiski pieejama DDPS 

Ozols.

• šogad notikušas 18 informatīvas sanāksmes iedzīvotājiem 

par dabas aizsardzības plānu uzsākšanu



ĪADT dabas aizsardzības plānu
izstrāde

• Teritorijās, kurās notiek plānu izstrāde, pašvaldības ir 
atsaucīgas un sadarbojas – PALDIES!

• Atkārtoti tiks sludināts iepirkums par dabas aizsardzības 
plāna izstrādi DL Lubānas mitrājs, Gaujas NP, Ķemeru 
NP
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Sugas aizsardzības plāna izstrāde: 
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• sugu grupai ,,ROŅI” notiek no 12.2016. līdz 09.2019.

Šogad sagatavota plāna pirmā redakcija, tiek plānotas tikšanās

ar ieinteresētajām pusēm;

• sugu grupai ,,PŪCES” notiek no 12.2016. līdz 12.2019.

Šogad sagatavota plāna pirmā redakcija tiek plānotas

sanāksmes interesentiem;

• sugu grupai ,,DZEŅI” notiek no 04.2018. līdz 10.2020.

Šogad uzsākta plāna pirmās redakcijas izstrāde.



Sugas aizsardzības plāna izstrāde (II)

• platausainajam sikspārnim notiek no 01.2017. līdz
06.2020. Šajā ceturksnī tiek veikta sezonas datu apstrāde,
gatavota plāna pirmā redakcija;

• dīķa naktssikspārnim notiek no 12.2016. līdz 03.2019.

Šajā ceturksnī sagatavota plāna pirmā redakcija, notikušas
ieinteresēto pušu tikšanās.
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Finanses
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• Līdz 30.11.2018. projektā apgūti 39,7 %

no projekta finansējuma. 

• CFLA  apstiprinātie attiecināmie izdevumi (līdz 

30.09.2018.) 3 656 659,14 Eur.



Paldies par uzmanību!

www.daba.gov.lv

www.skaitamdabu.gov.lv

http://www.daba.gov.lv/

