"Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā"
Projekta numurs:
Projekta nosaukums:
Projekta īstenotājs:
Kopējās izmaksas:
Finansējuma sadalījums:

Projekts Nr. 4.3-24/NFI/INP-003
"Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā"
Dabas aizsardzības pārvalde
EUR 553 146.17
NFI finansējums 88,42% apmērā EUR 489 091.84
Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 11,58% apmērā 64 054.33
Līgums parakstīts:
16.01.2014.
Projekta īstenošana:
Latvija, ilgums – 28 mēneši, plānotais projekta noslēguma datums
30.04.2016.
Projekta partneri Latvijā: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
pieejama:
http://www.varam.gov.lv/lat/
Projekta
partneri Oppland reģionālā līmeņa pašvaldība
Norvēģijā:
Informācija par Opplandes reģionālā līmeņa pašvaldību pieejama:
http://www.oppland.no
Mērķa grupas:
Projekta primārā mērķa grupa – 119 vietējās pašvaldības, gan tās, kuru
teritorijās atrodas ĪADT, gan visas pārējās, kuru speciālistus apmācīs
koncepcijas un metodoloģijas ieviešanā par dabas aizsardzības plānu
integrēšanu teritorijas plānojumos. Primārā mērķa grupa ir arī šo pašvaldību
speciālisti, kuri tiks apmācīti, dabas aizsardzības plānu izstrādātāji un
eksperti, kuri piedalīsies dabas aizsardzības plānu sagatavošanā, kā arī valsts
institūcijas – DAP, VARAM, Plānošanas reģioni, kuri gūs ilgtermiņa labumu
no koncepcijas un metodoloģijas izstrādes un dabas aizsardzības plānu
izstrādes.
Projekta sekundārā mērķa grupa ir vietējie iedzīvotāji, kas dzīvo, strādā un
atpūšas teritorijās, kurām tiks sagatavoti dabas aizsardzības plāni un
uzsāktas sarunas ar pašvaldību vadītājiem par šo plānu integrēšanu
teritorijas plānos.
Aktivitātes/ rezultāti:
Projekta īstenošanas vieta: 15 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT)
ĪADT
kategorija

1 DP*
2 DL

**

3 DL
4 DL
5 DL

***

6 AAA

*

DP – dabas parks
DL – dabas liegums
***
AAA – aizsargājamo ainavu apvidus
**

Abavas senleja

Pašvaldība/as
Kandavas,
Talsu, Kuldīgas,
Ventspils nov.

Dabas
aizsardzības
plāna statuss
2005.-2013.,
pagarināts,
jāatjauno

14933

Druviņu tīrelis

Ventspils nov.

nav

293

Pluču tīrelis
Nagļu un Ansiņu
purvs
Maņģenes meži

Ventspils nov.

nav

740

Ventspils nov.
Kuldīgas nov.

nav
nav

284
1657

Ilūkstes un
Daugavpils nov.

nav

20828

ĪADT nosaukums

Augšzeme

Platība
(ha)

7 AAA

Vecpiebalga

Vecpiebalgas
nov.

8 AAA

Veclaicene

Alūksnes un
Apes nov.

9 DP

Bernāti

Nīcas nov.

10 DL

Ziemupe

11 DL
12 DL

Zvārde
Pilskalnes
Siguldiņa

Pāvilostas nov.
Saldus, Brocēnu
nov.
Ilūkstes nov.

13 DL

Ances purvi un
meži

Ventspils nov.

14 DL

Jaunanna

Alūksnes nov.

Auces, Tērvetes
nov.

nav

8945

nav
iesākts, bet
nav
apstiprināts
1999.-2010.,
jāatjauno

20892

2945
2458

nav

3072

nav
2007.-2016.
jāatjauno, jo
DL
paplašināts

71

nav
Plāns
izstrādāts
2000.gadā,
novecojis

1325

15 DL
Ukru gārša
Projekta galvenās aktivitātes:
0. Projekta vadība un uzraudzība;
1. Koncepcijas un vadlīniju izstrāde;
2. ĪADT dabas aizsardzības plānu izstrāde un uzraudzība;
3. Pieredzes apmaiņa;
4. Publicitāte.

8772

1135

Plānotie rezultāti:
1. Izstrādāts vai pilnveidots 21 reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas
dokuments;
2. Organizēti pieci pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumi starp
Latvijas un Norvēģijas iestādēm;
3. Izveidotas divas stratēģiskās partnerattiecības starp Latvijas un
Norvēģijas iestādēm;
4. Tiek vienkāršota attīstības plānošanas sistēma.
Plānotie ieguvumi:
Projekta īstenošanas rezultātā sagaidāmi vairāki ieguvumi:
1. Izstrādāti konceptuāli risinājumi un vadlīnijas īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu sasaistei ar
vietējo pašvaldību teritoriju plānojumiem.
2. Sagatavoti priekšlikumi normatīvo aktu uzlabošanai.
3. Palielināta vietējo pašvaldību iesaistīšanās ĪADT pārvaldībā, apmācīts
administratīvais personāls.
4. Paaugstināta sabiedrības izpratne par dabas aizsardzības plāniem.

Kontakti:

Dabas aizsardzības pārvalde
Ģenerāldirektore
Sandra Bērziņa
Phone: + 371 67509545
E-mail: sandra.berzina@daba.gov.lv
Projekta vadītāja
Signe Millere
Tālr. +371 25625563
E-pasts: signe.millere@daba.gov.lv
Norvēģijas partnera kontaktinformācija:
Oppland reģionālā līmeņa pašvaldība
(projekta ietvaros piedalās visu projekta aktivitāšu īstenošanā)
Starptautisko attiecību konsultante (projekta koordinatore)
Turid Knutsen-Løvik
Tālr. +47 61 28 93 78
E-pasts: turid.knutsen-lovik@oppland.org
Latvijas partnera kontaktinformācija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Telpiskās plānošanas departamenta direktore
Inguna Urtāne
Tālr. +371 66016523
E-pasts: inguna.urtane@varam.gov.lv
Telpiskās plānošanas departamenta Telpiskās plānošanas politikas nodaļas
vadītāja Kristīne Kedo
Tālr. +371 66016559
E-pasts: kristine.kedo@varam.gov.lv

