
25.03.2021.

Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija

LIFE19 IPE/LV/000010 - LIFE-IP LatViaNature

c

Dabas datu portāla «Ozols» loma dabas 
aizsardzības pilnveidošanā

Jānis Kotāns

LIFE-IP LatViaNature Datu nodaļas vadītājs



«Ozols»

Tiek uzkrāta informācija par:
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem,
īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem,
apsaimniekošanas pasākumiem, 
tūrisma infrastruktūru ĪADT,
citiem datiem, kas aktuāli dabas aizsardzības nozarē.

Dabas datu pārvaldības sistēma «Ozols» izstrādāta pirms 
10 gadiem
Galvenā funkcija – digitāls dabas aizsardzības plāns



VZD (ATIS)

LAD

VMD

LVM un LVM GEO lietotāji

TAPIS

Ģeoportāls

Data.gov.lv (atvērtie dati)

Valsts informācijas sistēma «Ozols» :

Loma Latvijas kontekstā



N2000 SDF (datu bāze)

Article 12 (Putnu direktīvas
ziņojums)

Article 17 (Biotopu direktīvas
ziņojums)

CCDA (datu bāze)

INSPIRE (ES ģeoportāls)

Article 24 (Invazīvo sugu
ziņojumi)

Ramsar (Rāmsaras konvencija)

Valsts informācijas sistēma «Ozols» :

Loma starptautiskajā kontekstā



Valsts informācijas sistēmas «Ozols» datu avoti:

Dabas aizsardzības plāni

Sertificēto ekspertu atzinumi

Nozares projekti

Monitorings

Dabas dati

Sugu atlants

Dižošanās (LV100)

Dabas 
aizsardzība

s plāni

Sertificēto 
ekspertu 
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Sugu 
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Dižošanās 
(LV100)



Valsts informācijas sistēmas «Ozols» pilnveidošanā:

Plānoti būtiski uzlabojumi:

N2000 SDF ''V3'' (datu bāze)

Article 12 (Putnu direktīvas ziņojums)

Article 17 (Biotopu direktīvas ziņojums)

Datu plūsmas:

Mobilā vide (viedierīces)

Datu pieprasījumi

Sabiedrības interese

N2000 
SDF

Article 
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Atricle 
17
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Valsts informācijas sistēmas «Ozols» pilnveidošanā:

Galvenais uzdevums: N2000 SDF (datu bāzes) 
struktūras integrēšana sistēmā

1. etaps

Skaidrs virziens jaunā datu struktūra.

Vienots redzējums Latvijā un Eiropas Savienībā,

lai pieņemtu datos un zinātnē balstītus lēmumus.

Dabas aizsardzības mērķi.

Mehānismi šo mērķu sasniegšanai.



«Ozola» portāla darbības pilnveidošana:

2. etaps

Tā ir vide, kurā lietotāji var izveidot slāņus, veikt datu
konvertēšanu, analizēt un ātri publicēt atsevišķas
kartes vai uz karti balstītas lietojumprogrammas (kas 
satur nepieciešamos izpētes rīkus kopā ar datiem), 
kuras var koplietot gan ekspertu grupās, gan publicēt
tiešsaistē.

Risina:
Datu ievākšanas problēmu
Uzlabo darba efektivitāti
Darba plūsmas
Mobilitāti



Loma projekta aktivitātēs:

Publiskā vide lietotājiem

Analīzes rīki

Monitoringa anketas, ekspertiem un sabiedrībai

Darba plūsmas organizēšana

Zālāju
un meža biotopu apsaimniekošanas efektivitātes monitoringa rīks

Invazīvo svešzemju sugu savlaicīgas atklāšanas un ātras izskaušanas
rīks

Invazīvo svešzemju sugu pārvaldības plāna rīks

Biotopu datu veidlapa analīzei

Sugas datu veidlapa analīzei

Kompensācijas rīks

3. etaps



Tālizpēte:

Izmaiņu identificēšana

Potenciālu biotopu identificēšana

Tehnoloģiju izmantošana dabas datu analīzē
un dabas aizsardzības plānošanā.

4. etaps



Publiskā vide*



Monitoringa anketas: 
ekspertiem



https://ozols.gov.lv/kartes/apps/sites/#/atlants

Monitoringa anketas: 
sabiedrībai

https://ozols.gov.lv/kartes/apps/sites/#/atlants


Pārskatāmība



c

Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija

LIFE19 IPE/LV/000010 - LIFE-IP LatViaNature

PALDIES!

Dabas datu portāla «Ozols» loma dabas aizsardzības pilnveidošanā

Jānis Kotāns LIFE-IP LatViaNature Datu nodaļas vadītājs


