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Sugu aizsardzības plānu  izstrāde
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Izstrādāti sugu aizsardzības plāni: 

• sugu grupai ,,ROŅI”,

• sugu grupai ,,PŪCES”, 

• sugu grupai ,,DZEŅI”, 

• dīķa naktssikspārnim,

• platausainajam sikspārnim. 



Dabas aizsardzības plānu   
izstrāde
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ES nozīmes sauszemes biotopu 
apzināšana
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ES nozīmes saldūdens biotopu 

apzināšana



ES nozīmes īpaši aizsargājamo 
biotopu izplatības un kvalitātes 

apzināšana 
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• veikta dokumentālā kontrole ap 100 000 
anketām, 

• digitālo datu kopas kontrole 400 sauszemes un  
480 ūdeņu kvadrātiem, 

• uzsākta 2020.g. saņemto anketu dokumentālā 
kontrole un kontrole dabā,

• veikta 69 000 anketu saturiskās informācijas 
ievade DDPS Ozols.



Ekspertu – kontrolieru veiktā 
kontrole kvadrātos
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Izsūtītās informatīvās vēstules                     

zemju īpašniekiem
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Izsūtītie rezultāti par biotopu 

grupām (līdz 20.11.2020.)
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Atgriezeniskā saite no 

zemes īpašniekiem
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Saņemtie īpašnieku zvani Saņemtie īpašnieku epasti, iesniegumi



Pašvaldību un zemes īpašnieku 
informēšana

Telefonsarunas tēmas:
- gribu pieteikt savu zālāju apsekošanai; kā pareizāk 

apsaimniekot; kad varu pļaut; vai var dabūt 
augstāku BVZ klasi; kad nāksiet atkal? 

- ko ne/varu darīt savā īpašumā?
- Varat izsniegt izziņu, ka man ir bardaks mežā pēc 

mežistrādes uzņēmuma darbībām?

Vēstuļu tēmas:
- datu precizēšana, jo zālājs uzarts vai apmežots; 
- mežs nocirsts, veikta apbūve;
- vai dabas skaitītāji mani pieskaitīja, kādi ir 

rezultāti, kādas dabas vērtības sastopamas manā 
īpašumā, kāda ir vispiemērotākā apsaimniekošana 
u.c. jautājumi. 
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Sadarbība ar pašvaldībām

Pie Cieceres ezera
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Kopumā ir aizvadīti semināri 65 

pašvaldībās.

Šogad izsūtīti 5 informatīvi materiāli, kuri 

pārpublicēti vidēji 15-18% pašvaldību.

Informācija par sezonas apsekojumiem, 

pārpublicēja 68% pašvaldību. 

5 pašvaldības izrādījušas īpašu interesi, 

lūdzot sagatavot papildu informāciju uz 

noteiktiem jautājumiem. 



Ar īpašnieku apsekojamie poligoni
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Četru sezonu publicitāte
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Finanses
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Līdz 30.09.2020. no visa kopīgā projekta 

budžeta apgūti 79%.

CFLA apstiprinātie attiecināmie 

izdevumi 

100 745.55 euro.



Paldies par uzmanību!

www.daba.gov.lv

www.skaitamdabu.gov.lv

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

