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Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda 

programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība 

starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un 

reģionālām iestādēm” 

Projekts Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 

„Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

integrācija teritorijas plānojumā”



Projekta ieviesēji:
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Pilnveidot telpiskās plānošanas sistēmu Latvijā

1.Izstrādāt konceptuālus risinājumus un vadlīnijas īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu 

sadaļu integrēšanai vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos

2. Optimizēt normatīvo aktu sistēmu 

3. Palielināt vietējo pašvaldību iesaistīšanos ĪADT pārvaldībā

4. Apmācīt pašvaldību administratīvo personālu 

5. Paaugstināt sabiedrības izpratni par dabas aizsardzības 

plāniem
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Mērķis, uzdevumi:



Rezultāti:

1. izstrādāta koncepcija un vadlīnijas dabas aizsardzības plānu 

un teritorijas plānojumu sasaistei;

2. izstrādāti un ar VARAM ministra rīkojumu apstiprināti 15 ĪADT 

dabas aizsardzības plāni;

3. uzsāktas sarunas ar 6 pašvaldībām par pašvaldību teritorijas 

plānojumu grozījumu procesu; 

4. noorganizētas 5 pieredzes apmaiņas vizītes ar Norvēģijas 

institūcijām.

Projekta budžets: 581 735 euro

Periods: 2014. gada janvāris – 2016. gada aprīlis
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Koncepcija dabas aizsardzības plānu prasību 

integrēšanai vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
dokumentos

• 2014. gadā izstrādāta Koncepcijas 1.redakcija (SIA 
«Grupa 93»). Notikusi tās sabiedriska apspriešana. 
Dokumenti pieejami šeit: 
http://integralplan.daba.gov.lv/public/lat/publikacija
s/

• Projekta grozījumi: Koncepcijas gala redakciju un 
vadlīnijas izstrādās, kā arī pašvaldību apmācības veiks 
VARAM nolīgta firma, iepirkums tiks izsludināts 
tuvākajā laikā
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http://integralplan.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas/


DA plāna prasību integrācija TAP dokumentos

ĪADT Ilgtermiņa mērķi IAS vīzija, telpiskā perspektīva 

ĪADT apsaimniekošanas pasākumi AP rīcības, projekti

ĪADT apsaimniekošanas pasākumi TP tiesību normas, 
teritorijas izmantošanas veidi

ĪADT individuālais zonējums aizsargjoslu karte
zonas ar īpašiem noteikumiem



Dabas aizsardzības plānu izstrāde, 
sagatavojot tos integrēšanai teritorijas plānojumā:

15 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT)
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Projektā iesaistītās pašvaldības:

1) Kandavas nov., 9) Apes nov., 

2) Talsu nov., 10) Nīcas nov., 

3) Kuldīgas nov., 11) Pāvilostas nov., 

4) Ventspils nov., 12) Saldus nov., 

5) Ilūkstes nov., 13) Brocēnu nov., 

6) Daugavpils nov., 14) Auces nov., 

7) Vecpiebalgas nov., 15) Tērvetes nov.

8) Alūksnes nov., pašvaldības.



Projekta mājas lapa:

http://integralplan.daba.gov.lv

http://integralplan.daba.gov.lv/
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Dabas aizsardzības plāns

• Tiek izstrādāts īpaši aizsargājamai dabas 
teritorijai (ĪADT) vai tās funkcionālajai zonai

• Regulē likuma «Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām» 18.pants un Ministru kabineta 
2007.gada 9.oktobra noteikumi Nr. 686 
«Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un 
izstrādes kārtību»



Dabas aizsardzības plāna
statuss

• Apstiprina Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs

• Ieteikuma raksturs - var izmantot dabas 
aizsardzības plānā ietverto informāciju,

izstrādājot ĪADT individuālos aizsardzības 
un izmantošanas noteikumus, 

teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus,

apsaimniekojot ĪADT. 



Dabas aizsardzības plāna
mērķis

• Interešu saskaņošana: dabas aizsardzības, 
dabas resursu izmantošanas un reģiona 
ilgtspējīgas attīstības intereses, 

• Teritorijas dabas vērtību saglabāšana, 

• Labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana 
tām īpaši aizsargājamām sugām un īpaši 
aizsargājamiem biotopiem, kuru aizsardzības 
nolūkā ĪADT ir izveidota vai tiek veidota



Dabas aizsardzības plāna
saturs

Plānā ietver:

• zinātnisko informāciju par aizsargājamo 
teritoriju, 

• pamatojumu funkcionālajam zonējumam, ja 
tāds nepieciešams,  

• nosaka vienotus visas teritorijas 
apsaimniekošanas pasākumus, lai sasniegtu 
tās aizsardzības mērķus



Plāna izstrādes uzsākšanas informatīvā 
sanāksme

Sanāksmes mērķis:

• Savest kopā visas ieinteresētās institūcijas un 
personas un uzklausīt viņu viedokļus

• Noteikt plāna izstrādes ietvaru
(laikposmu, kurā paredzēts izstrādāt plānu, plānotos 

pētījumus)

• Uzsākt plāna Uzraudzības grupas izveidošanu



Uzraudzības grupa

Sastāvs – pārstāvji no:

1) DAP,

2) Pašvaldībām,

3) VVD RVP,

4) VMD

5) AS «Latvijas Valsts meži»,

6) LAD,

7) LIAA.

Pārstāvji no citām iestādēm, biedrībām, nodibinājumiem, 

zemes īpašnieku un lietotāju pārstāvji, 

ja DAP 2 nedēļu laikā saņemts rakstisks lūgums.



Uzraudzības grupas 
funkcijas:

• izskatīt priekšlikumus par veicamajiem dabas 
aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanas pasākumiem;

• izvērtēt dabas resursu izmantošanas iespējas, kas 
neapdraud īpaši aizsargājamās sugas, biotopus un to 
dzīvotnes;

• izskatīt un izvērtēt priekšlikumus par pieļaujamajiem 
un aizliegtajiem darbību veidiem, ņemot vērā 
attiecīgās aizsargājamās teritorijas īpatnības, kā arī 
tās izveidošanas un aizsardzības mērķus un 
uzdevumus;



Uzraudzības grupas 
funkcijas:

• iesaistīties plāna projekta izskatīšanā, kā arī, ja 
nepieciešams, ierosināt pārstrādāt plāna projektu, 
mainīt vai papildināt plāna saturu un struktūru;

• pieņemt lēmumus par atsevišķu karšu 
nepieciešamību vai apvienošanu;

• pieņemt lēmumu par individuālo aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu projekta izstrādes 
nepieciešamību un noteikumu saturu.



Pienākums

Uzraudzības grupas locekļi nodrošina 
pārstāvētās institūcijas 

dalību katrā uzraudzības grupas sanāksmē, 

vienlaikus izsakot pārstāvētās institūcijas 
viedokli. 



Svarīgi!!!

Uzraudzības grupas pieņemtie lēmumi 

nedrīkst būt pretrunā 

ar dabas aizsardzības interesēm un 

negatīvi ietekmēt īpaši aizsargājamās sugas, 
biotopus un to dzīvotnes.



Uzraudzības grupas 
izveidošana

Mēneša laikā pēc plāna uzsākšanas sanāksmes 
DAP apstiprina Uzraudzības grupas sastāvu,

izdodot rīkojumu.

Plāna izstrādes laikā sasauc vismaz 3 uzraudzības 
grupas sanāksmes.



PALDIES PAR UZMANĪBU!

Kontaktinformācija: 

Kristīne Vilciņa

Dabas aizsardzības pārvaldes 

Nodrošinājuma un finanšu departamenta Projektu nodaļas

Projekta «Integrētie plānojumi» dabas aizsardzības plānošanas un uzraudzības eksperte 

E-pasts: kristine.vilcina@daba.gov.lv

Mājas lapa:

http://daba.gov.lv/public/lat/projekti/norvegijas_finansu_instruments/

http://integralplan.daba.gov.lv

http://daba.gov.lv/public/lat/projekti/norvegijas_finansu_instruments/
http://integralplan.daba.gov.lv/

