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3. Informācija par aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanu 
 

3.1. Iepriekšējā DA plāna periodā veikto apsaimniekošanas pasākumu 
izvērtējums 
 
1998. gadā tika uzsākta GNP DA plāna izstrāde, kuru izstrādāja GNP administrācija 
sadarbībā ar Dānijas uzņēmumu Holsteinborg Consult. DA plāns tika izstrādāts laika 
periodam no 2004. līdz 2013. gadam, tomēr 2014. gada 27. februāri ar rīkojumu Nr.102 
„Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” GNP dabas aizsardzības 
plāna darbības termiņš tika pagarināts līdz 2018. gada 31. decembrim.  
 
DA plāna 5. nodaļā tika izvirzīti šādi ilgtermiņa mērķi: 

• Nodrošināt dabas daudzveidības saglabāšanu un atjaunošanu, samazinot 
antropogēno ietekmi uz dabiskajām ekosistēmām; 

• Nodrošināt vides (gaisa, ūdens, augsnes) kvalitātes uzlabošanos un 
nepasliktināšanos; 

• Saglabāt un restaurēt kultūrvēsturiskos pieminekļus un objektus, senos amatus 
un tradīcijas. Atbalstīt tradicionālo būvniecību. Veicināt vēsturisko būvju 
izmantošanu atbilstoši to sākotnējai funkcijai. Izveidot darbnīcas - seno amatu 
demonstrēšanas un apmācības vietas; 

• Saglabāt augstvērtīgu dabisko un tradicionālo lauku kultūrainavu; 

• Nodrošināt dabas resursu saglabāšanu un ilglaicīgu izmantošanu, veicinot 
reģiona ilgtspējīgu attīstību; 

• Nodrošināt vidi nenoplicinoša tūrisma attīstību, radot iespējas sabiedrības 
atpūtai un vietējo iedzīvotāju nodarbinātībai ar tūrismu saistītās jomās; 

• Atbalstīt pašvaldību centienus lielāko apdzīvoto vietu tuvumā attīstīt sporta 
aktivitātes un iekārtot atpūtas vietas to līdzsvarojot ar dabas aizsardzības 
prasībām; 

• Nodrošināt informācijas uzkrāšanu un sistematizēšanu par dabas vērtībām un 
resursiem, kultūrvēsturisko mantojumu, procesiem dabā un pilsētvidē, kā arī par 
vides aizsardzības normatīvo aktu un vides politikas izmaiņām Latvijā un pasaulē; 

• Veicināt GNP administrācijas sadarbību ar vietējiem iedzīvotājiem, pašvaldībām 
un valsts pārvaldes institūcijām; 

• Nodrošināt sabiedrības informētību par GNP mērķiem, kā arī par GNP 
administrācijas un citu institūciju darbības lomu šo mērķu sasniegšanā. Palielināt 
sabiedrības sapratni par dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām un to 
aizsardzību. 

• Panākt GNP dabas un kultūrvēsturisko vērtību starptautisku atzīšanu un 
novērtēšanu; 

• Panākt, lai dabas rezervāta un dabas lieguma zonu apsaimniekošana notiktu 
atbilstoši IUCN ieteikto aizsargājamo dabas teritoriju klasifikācijas II kategorijai, 
ar kuru noteikta nacionālo parku teritoriju ekosistēmu aizsardzība; 

•  Panākt Gaujas senielejas nozīmīgākās daļas iekļaušanu UNESCO Pasaules 
mantojuma sarakstā. 
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Informācija par DA plānā no 2004. līdz 2013. gadam tika iekļauti vispārīgie 
apsaimniekošanas pasākumi (piemēram, izmaiņas normatīvajos aktos vai to 
pilnveidošana), pasākumi dabas vērtību saglabāšanai, pasākumi kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšanai, ainavu vērtību saglabāšanai, dabas resursu ilgtspējības saglabāšanai, 
rekreācijas iespēju saglabāšanai un pilnveidošanai, informācijas uzkrāšanai un 
aktualizēšanai, kā arī sabiedrības izglītošanai. Informācija par apsaimniekošanas 
pasākumiem un to izpildi ir apkopota 14. pielikumā.  
 
Vērtējot DA plānā no 2004. līdz 2013. gadam definētos mērķus un apsaimniekošanas 
pasākumus, secināms, ka savulaik ilgtermiņa mērķi noteikti pārāk daudz un 
sadrumstaloti. Definēto mērķu un no tiem izrietošo pasākumu novērtēšanu 
problemātisku padara fakts, ka apsaimniekošanas pasākumiem nav bijuši definētie 
rezultatīvie rādītāji un sasniedzamās vērtības, kuru analīze ļautu ne tikai kvalitatīvi, bet 
arī kvantitatīvi novērtēt mērķu sasniegšanu un apsaimniekošanas pasākumu īstenošanu 
ietekmējošos faktorus. Apkopojot informāciju secināms, ka daļa no plānotajiem 
apsaimniekošanas pasākumiem tiek realizēti tikai pēdējos 5 gados, t.i., faktiski pēc dabas 
aizsardzības plāna termiņa beigām. 
 

3.2. Aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa un īstermiņa 
mērķi  
 
Ilgtermiņa mērķi 
 
1. Saglabāt GNP dabas, ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības – sugu un biotopu 

daudzveidību, teritorijas unikālās ģeoloģiskās vērtības (iežu atsegumus un alas, 
reljefa formu un cilvēka mijiedarbības veidoto ainavu kompleksus), kultūrvēsturisko 
objektus, kā arī vēsturiski iecienītos teritorijas rekreācijas resursus.  
 

2. Veicināt dabas tūrisma attīstību un teritorijas vispusīgu un sabalansētu pārvaldību, 
vienlaikus veicinot teritorijas ilgtspējīgu attīstību, līdzsvarojot dabas aizsardzības, 
kultūrvēsturisko vērtību aizsardzības un sociālekonomiskās intereses un dodot 
ieguldījumu kopējā Eiropas attīstības vīzijas īstenošanā. 

 
Īstermiņa mērķi 
 
Šajā nodaļā ir uzskaitīti īstermiņa mērķi turpmākajiem 12 gadiem, kurus ir nepieciešams 
sasniegt DA plāna darbības laikā un kas kalpo kā nosacījums, lai sasniegtu ideālos 
teritorijas apsaimniekošanas mērķus vai tuvotos to sasniegšanai, jo tie ir būtiski, lai 
sasniegtu ilgtermiņa teritorijas apsaimniekošanas mērķus vai tuvotos to sasniegšanai.  
 
Plānošanas periodā galvenie īstermiņa mērķi tiek sadalīti vairākās grupās: 
 
A. Administratīvie un organizatoriskie mērķi 
B. Dabas vērtību aizsardzība un apsaimniekošana 
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C. Ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību uzturēšana un saglabāšana 
D. Rekreācija un tūrisms 
E. Sabiedrības informēšana un izglītošana 
F. Izpēte un monitorings 
 
A. Administratīvie un organizatoriskie mērķi 
A.1. GNP aizsardzības normatīvā ietvara precizēšana un uzlabošana atbilstoši 

jaunākajiem datiem un atziņām par teritorijai nepieciešamo aizsardzības režīmu; 
A.2. GNP robežas atbilstības nodrošināšana kadastra robežām vai dabiskajiem 

orientieriem iespējami precīzā mērogā; 
A3. GNP ekoloģiskās un kultūrvēsturiskās integritātes nodrošināšanai būtisku platību 

iekļaušana GNP teritorijā; 
A.4. Aktuālas informācijas nodrošināšana par purvu platībās un mežaudzēs 

sastopamajām dabas vērtībām un apsaimniekošanas plānošana atbilstoši GNP 
aizsardzības mērķiem; 

A.5. Mežsaimnieciskās darbības ierobežojumu precizēšana IAIN un to ievērošanas 
kontrole 

A.6. Bioloģiskās lauksaimniecības platību un saimniecību skaita palielināšana, 
bioloģiskās lauksaimniecības popularitātes pieaugums GNP teritorijā; 
A.7. Mērķtiecīgas ainavu (t.sk. kultūrvēsturisko vērtību) pārvaldības sistēmas 
iedzīvināšana 
A.8. Vienota dialoga uzturēšana starp dabas aizsardzības jomas un pašvaldību 

speciālistiem un tūrisma un rekreācijas uzņēmējiem GNP kā tūrisma galamērķa 
pārvaldībai un zināšanu nodošanai 

 
B. Dabas vērtību aizsardzība un apsaimniekošana  

B.1 Sekmēt saldūdeņu biotopu kvalitātes uzlabošanos 1868 ha platībā, īstenojot 
apsaimniekošanas pasākumus; 

B.2. Sekmēt iežu atsegumu un alu biotopu apsaimniekošanu 26,8 ha platībā, īstenojot 
apsaimniekošanas pasākumus 

B.3. Sekmēt zālāju biotopu apsaimniekošanu 815 ha platībā, tādējādi uzlabojot zālāju 
kvalitāti un nodrošinot to platību nesamazināšanos, palielināt aizsargājamo zālāju 
biotopu platību par 390 ha; 

B.4. Sekmēt purvu biotopu kvalitātes uzlabošanos vismaz 450 ha platībā, uzlabojot to 
hidroloģiskos apstākļus; 

B.5. Sekmēt meža biotopu kvalitātes uzlabošanos 11944 ha platībā, īstenojot 
apsaimniekošanas pasākumus; 

B.6. Uzturēt un palielināt retajām un aizsargājamajām sugām piemērotas dzīvotnes 
platības; 

B.7. Ierobežot invazīvo sugu izplatību, novēršot ainavas un biotopu degradāciju. 
 
C. Ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību uzturēšana un saglabāšana 
C.1. GNP raksturīgās ainavas saglabāšana un attīstība, veicot izpētes, apsaimniekošanas 
un popularizēšanas pasākumus; 
C.2. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība. 
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D. Rekreācija un tūrisms 
D.1. Ierīkot, pilnveidot un uzturēt dabas un kultūrvēsturisko vietu apmeklēšanai 

vajadzīgo infrastruktūru; 
D.2. Ierīkot, pilnveidot un uzturēt citu saistīto tūrisma un rekreācijas infrastruktūru; 
D.3. Veicināt ilgtspējīgu un ekonomiski dzīvotspējīgu tūrisma piedāvājuma attīstību, 

sniedzot jēgpilnu un kvalitatīvu pieredzējumu, aizsargājot dabas un kultūras 
vērtības, atbalstot vietējo kopienu dzīves kvalitāti. 

 
E. Sabiedrības informēšana un izglītošana 
E.1. Nodrošināt GNP robežu atpazīstamību dabā; 
E.2. Atjaunot, izvietot un uzturēt informācijas stendus un norādes; 
E.3. Veicināt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par teritorijas vērtībām un 

veicamajiem apsaimniekošanas pasākumiem.  
 
F. Izpēte un monitorings 
F.1. Nodrošināt aizsargājamo biotopu stāvokļa un to apsaimniekošanas pasākumu 

efektivitātes monitoringu; 
F.2. Nodrošināt reto un īpaši aizsargājamo sugu monitoringu un izpēti un to dzīvotņu 

apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes monitoringu; 
F.3. Nodrošināt ainavu izmaiņu monitoringu; 
F.4. Nodrošināt tūrisma un atpūtas ietekmju monitoringu; 
F.5. Īstenot meža ekosistēmu attīstības procesu un meža apsaimniekošanas pasākumu 

ietekmes zinātnisko izpēti.  
F.6. Veikt purvu teritoriju un meža biotopu, kurus ietekmējusi susināšana, hidroloģisko 

izpēti. 
F.7. Iegūt informāciju par invazīvo sugu izplatību, plānot un koordinēt invazīvo sugu 

apkarošanas pasākumus 
 

3.3. Apsaimniekošanas pasākumi 
 
Lai nodrošinātu izvirzītos ilgtermiņa un īstermiņa mērķus, ir izstrādāts GNP 
apsaimniekošanas pasākumu plāns, kas paredz pasākumus dabas, kultūrvēsturisko un 
ainavisko vērtību aizsardzībai un saglabāšanai. Apsaimniekošanas pasākumi ir plānoti 
laika periodam no 2023. gada līdz 2035. gadam, taču tie ir pārskatāmi un maināmi, 
ņemot vērā monitoringa rezultātus, kā arī, ja rodas neparedzēti apstākļi, tos var mainīt 
un to nepieciešamību var zinātniski pamatot. Apsaimniekošanas pasākumu maiņu 
vajadzības gadījumā veic DAP sadarbībā ar GNP teritoriju apsaimniekotājiem savas 
kompetences ietvaros vai piesaistot attiecīgās nozares speciālistus. Pasākumu maiņa ir 
jādokumentē. 
 
Apsaimniekošanas pasākumi ir apkopoti 3.1. tabulā, kura ir lietojama kopā ar 
apsaimniekošanas pasākumu aprakstu un detalizēto infrastruktūras objektu un 
apsaimniekošanas pasākumu karti, kas ir pievienota DA plāna 25. pielikumā. 
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3.1. tabulā ir sniegta informācija par katra pasākuma prioritāti, izpildes termiņu, 
iespējamo finansējuma avotu, aptuveno finansējuma apjomu, ja tāds ir nepieciešams un 
ja to var aprēķināt. Katrs pasākums ir attiecināts uz konkrētu īstermiņa mērķi, un ir 
norādīti tā izpildes rādītāji.  
 
DA plāna izstrādes laikā ir saņemti pašvaldību, fizisku personu, juridisku personu, kā arī 
Dabas aizsardzības pārvaldes priekšlikumi jaunu tūrisma vai rekreācijas objektu izveidei. 
DA plāna izstrādē iesaistītie eksperti ir izvērtējuši gan katras ierosinātās ieceres, gan 
plānoto apsaimniekošanas pasākumu iespējamo ietekmi un slodzi uz dabas, 
kultūrvēsturiskajām un ainaviskajām vērtībām. DA plāna apsaimniekošanas pasākumu 
sadaļā un 13. pielikumā tiks ieļauti tie pasākumi, kuri saņēma pozitīvu kopējo 
novērtējumu no plāna izstrādē iesaistītajiem ekspertiem. 
 
Katrs plānotais apsaimniekošanas pasākums novērtēts pēc to būtiskuma, izmantojot 
sekojošas vērtības: 
 
I – prioritāri veicams pasākums, kas ir būtisks GNP konstatēto sugu un biotopu 
saglabāšanā un kvalitātes uzlabošanā un kura nerealizēšana var novest pie šo sugu un 
biotopu kvantitatīvo vai kvalitatīvo parametru samazināšanās;  
II – vajadzīgs pasākums, kura īstenošana pozitīvi ietekmē dabas vērtību saglabāšanos vai 
citu sabiedrībai nozīmīgu interešu nodrošināšanu GNP teritorijā, vai ir prioritāri veicamo 
pasākumu priekšnoteikums; 
III – pasākumam nav būtiskas tiešas pozitīvas ietekmes uz dabas vērtību saglabāšanos 
un tas nav tieši saistīts ar citu sabiedrībai nozīmīgu interešu ievērošanu, taču tā 
realizācija sekmē citu pasākumu īstenošanu.
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3.1. tabula. Plānotie apsaimniekošanas pasākumi GNP  
N. p. k. Mērķi

s 
Pasākums Prioritāte, 

izpildes termiņš  
Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

Administratīvie pasākumi 

A.1. A.1. GNP IAIN MK noteikumu un 
likuma apstiprināšana 

I, 2024 VARAM, DAP VARAM, DAP Administratīvās 
izmaksas 

Apstiprināti IAIN un GNP 
likums 

A.2. A.1. 
A.2. 

GNP robežu precizēšana I, 2024 VARAM, DAP VARAM, DAP Administratīvās 
izmaksas 

Apstiprināti IAIN un GNP 
likums 

A.3 A.3. 
GNP teritorijas paplašināšana 

I, 2024 VARAM, DAP VARAM, DAP Administratīvās 
izmaksas 

Apstiprināti IAIN un GNP 
likums 

A.4.  A.4. Meža apsaimniekošanas plānu 
sagatavošana atbilstoši 
teritorijas IAIN nosacījumiem  

I, visā plāna 
darbības laikā 

DAP, īpašumu 
apsaimniekotāji, 
projektu finansējums 

DAP, īpašumu 
apsaimniekotāji 

MAP izstrādes 
un meža 
inventarizācijas 
izmaksas  

Izstrādāti un apstiprināti 
meža apsaimniekošanas 
plāni DAP un citu īpšnieku 
apsaimniekotām meža 
platībām IAIN paredzētos 
gadījumos. 

A.5.  A.5. Mežsaimnieciskās darbības 
ierobežojumi 

I, visā plāna 
darbības periodā 

VARAM, DAP Nekustamā īpašuma 
īpašnieki 

Administratīvās 
izmaksas 

Apstiprināti IAIN un GNP 
likums. Tiek ievērotas 
normatīvo aktu prasības 
attiecībā uz meža 
nogabaliem ~ 11944 ha 
platībā, kas novērtēti kā 
Biotopu direktīvas I 
pielikuma īpaši 
aizsargājamie biotopi.  

A.6. A.6. Veicināt teritorijā bioloģiskās 
lauksaimniecības attīstību 

I, visā plāna 
darbības periodā 

projektu finansējums, 
ELFLA 

NVO, pašvaldības, 
DAP, ZM, VARAM 

Precīzi nav 
nosakāmas 

30% no atbalsttiesīgajām 
LIZ veido bioloģiski 
apsaimniekotās platības. 

A.7. A.7. 
C.1. 

Ainavu pārvaldības īstenošana I, visā plāna 
darbības periodā 

VARAM, pašvaldības, 
DAP 

VARAM, pašvaldības, 
DAP 

Administratīvās 
izmaksas 

Izstrādāti un tiek īstenoti 
vismaz 5 ainavu tematiskie 
plānojumi lokālām ainavu 
telpām. 
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

A.8.  A.8. 
 

Uzturēt vienotu dialogu starp 
dabas aizsardzību, pašvaldību 
speciālistiem un tūrisma un 
rekreācijas uzņēmējiem GNP kā 
tūrisma galamērķa pārvaldībai 
un zināšanu nodošanai 

I, visā plāna 
darbības periodā 

Pašvaldības, DAP, 
privātpersonas 

Pašvaldības, DAP, 
privātpersonas 

Precīzi nav 
nosakāmas 

 

A.9. A.4. 
F.1. 
F.6. 

Rekultivācijas plāna 
sagatavošana kūdras ieguves 
teritorijai Unguru purvā 

II, plāna darbības 
laikā 

Teritorijas 
apsaimniekotājs 

Teritorijas 
apsaimniekotājs 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Sagatavots un ar DAP 
saskaņots rekultivācijas 
plāns kūdras ieguves 
teritorijai Unguru purvā 

Dabas vērtību aizsardzība un apsaimniekošana 

B.1.1. B.1. 
B.6.  

Bebru darbības ietekmes 
samazināšana, bebru skaita 
regulēšana 

I, visā plāna 
darbības periodā 

Zemes īpašnieki, 
projektu finansējums 

Zemes īpašnieki, 
mednieku tiesību 
izmantotāji 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Teritorijā tiek uzturēts 

optimāls bebru skaits, kā 

arī netiek pieļauta bebru 

aizsprostu izveide uz upju 

straujtecēm un dabiskiem 

upju posmiem. Lapkoku 

praulgrauža apdzīvoti koki 

apvilkti ar metāla sietu pie 

pamatnes.  

B.1.2. B.1.  
B.6.  
C.1. 

Koku sagāzumu izvākšana upēs I, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, projektu 
finansējums 

DAP, NVO, zemes 
īpašnieki 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Atjaunots upju straujteču 
tecējums vietās, kur 
straumi kavē koku 
sagāzumi (~49 km 
garumā). Turpināta 
sagāzumu izvākšana upēs, 
kur pirmreizējā izvākšana 
veikta KF projekta ietvaros 
(~70 km garumā).  
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

B.1.3. B.1. 
C.1. 

Niedru (virsūdens augu) 
pļaušana ezeros, sapropeļa 
slāņa samazināšana 

I, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, projektu 
finansējums 

DAP, NVO, zemes 
īpašnieki 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Samazināts aizaugums ar 
niedrēm (niedru audžu 
platība un blīvums) vismaz 
5 ezeros 

B.1.4. B.1. 
C.1. 

Piesārņoto vecupju tīrīšana I, plāna darbības 
laikā 

DAP, projektu 
finansējums 

DAP Precīzi nav 
nosakāmas 

Attīrītas 2 vecupes –pie 
Jāņmuižas NAI un Gaujas 
ciema Kauguru pagastā 
Valmieras novadā 

B.2.1. B.2. 
C.1. 

Ģeoloģisko objektu aizsardzība 
un kvalitātes uzlabošana 
(atkritumu novākšana, esošās 
tūrisma infrastruktūras 
uzturēšana) 

I, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, projektu 
finansējums, zemes 
īpašnieki, pašvaldības.  

DAP, NVO, zemes 
īpašnieki 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Pie visiem ģeoloģiskajiem 
objektiem tiek uzturēta 
esošā infrastruktūra un 
nodrošināta atkritumu 
novākšana, kā arī jau esošo 
ainavisko atvērumu 
uzturēšana 

B.2.2. B.2. 
C.1. 

Aizbrukušo alu ieeju atrakšana, 
dabisko avotu erozijas procesu 
veicināšana (Leimaņu ala, 
Simtēnu ala, Kalējala, 
Līdumnieku avota ala) 

III, plāna darbības 
laikā 

DAP, projektu 
finansējums, 
pašvaldības 

DAP, NVO, 
pašvaldības, zemes 
īpašnieki 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Leimaņu alas un Simtēnu 
alas atrakšana, nodrošinot 
to saglabāšanu, bet 
nepopularizējot tūrismam; 
pastāvīga avotu erozijas 
darbība Līdumnieku avota 
alā un Kalējalā 

B.2.3. B.2. 
C.1. 

Apauguma un noslīdējušās 
grunts noņemšana Stūķu iezī 

III, plāna darbības 
laikā 

DAP, projektu 
finansējums 

DAP Precīzi nav 
nosakāmas 

Veikta izpēte par optimālo 
darbu apjomu un 
veikšanas veidu, realizēta 
ģeoloģiskā pieminekļa 
apsaimniekošana 

B.2.4. B.2. 
C.1. 

Kritalu novākšana atsegumu 
priekšā 

III, plāna darbības 
laikā 

DAP, projektu 
finansējums, 
pašvaldība 

DAP, pašvaldība, 
tūrisma uzņēmēji 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Atsegumu teritorijas 
atbrīvotas no kritalām, kas 
traucē apskati vai dabiskos 
erozijas procesus (~6 
atsegumi) 
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

B.2.5. B.2. Lodes bruņuzivju iegulas robežu 
nospraušana dabā 

III, plāna darbības 
laikā 

DAP DAP Precīzi nav 
nosakāmas 

Dabā nostiprināta 
ģeoloģiskā un 
ģeomorfoloģiskā 
pieminekļa "Lodes 
bruņuzivju iegula” robeža 

B.2.6. B.2. Žoga izbūvēšana ap Sikspārņu 
alām 

I, 2025. DAP, projektu 
finansējums 

DAP, zemes īpašnieks Precīzi nav 
nosakāmas 

Ierīkots nožogojums ap 
Sikspārņu alām, novērsta 
alu apmeklēšana (izņemot 
zinātniskiem nolūkiem) 

B.2.7. B.2. Tūrisma infrastruktūras 
pārbūve, novirzot apmeklētāju 
plūsmu no alām un 
atsegumiem (Kraukļa aiza, 
Pētera ala, Lielā Ellīte) 

I, 2027 DAP, projektu 
finansējums 

DAP, pašvaldība Precīzi nav 
nosakāmas 

Pārbūvēta infrastruktūra 
un novērsta antropogēnā 
slodze uz reto sugu 
atradnēm un sikspārņu 
ziemošanas vietām 

B.2.8. B.2. Preventīvi pasākumi tūristu 
plūsmas novirzīšanai no 
atsegumiem un alām (Grīviņu 
atsegumi, Tītmaņu iezis, 
Ramātu klintis, Rampu ala un 
ieži, Vaives Kalējiezis, Daudas 
ūdenskritums) 

I, visā plāna 
darbības laikā 

DAP, projektu 
finansējums 

DAP, NVO, 
pašvaldība, zemes 
īpašnieki  

Precīzi nav 
nosakāmas 

Nepieaug apmeklējumu 
intensitāte jutīgajos 
objektos 

B.3.1. B.3. 
B.6. 
C.1. 

Zālāju pļaušana ar siena vai 
zāles savākšanu un 
vai/ganīšana 

 

I, regulāri sākot 
no 2023. gada  

Zālāju īpašnieki 
(privātīpašnieki, 
pašvaldības, valsts 
iestādes), LAD 
Agrovides BDUZ 
(biodaudzveidības 
saglabāšana zālājos) 
maksājumi 
 

Zālāju īpašnieki vai 
zemes nomnieki 
(privātīpašnieki, 
pašvaldības, valsts 
iestādes). 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Palielināts indikatorsugu 
daudzums aizsargājamajos 
zālāju biotopos. Zālāja 
strukturālā kvalitāte 
(invazīvās, ekspansīvās 
sugas, raksturīgās augu 
sabiedrības, daudzveidīgs 
stāvojums, labs 
lauksaimniecības stāvoklis) 
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

uzlabota vismaz 90,1 ha 
platībā (esošajos zālāju 
biotopos) 

B.3.2. B.3. 

B.6. 
C.1. 

Atjaunojoša pļaušana un 
ganīšana zālāju biotopiem 

I, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, projektu 
finansējums, LAP 
finansējums, privāti 
līdzekļi 

DAP, pašvaldības, 
zemes īpašnieki 

Nav precīzi 
nosakāmas, 
atkarīgs no 
situācijas 
konkrētā zālājā.  

Uzlabota zālāju biotopu 
strukturālā un botāniskā 
kvalitāte 412,3 ha platībā. 

B.3.3. B.3. 

B.6. 
C.1. 

Kūlas un sūnu ierobežošana 
zālāju biotopos 

I, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, projektu 
finansējums, LAP 
finansējums, privāti 
līdzekļi 

DAP, pašvaldības, 
zemes īpašnieki 

Nav precīzi 
nosakāmas, 
atkarīgs no 
situācijas 
konkrētā zālājā. 

Uzlabota zālāju biotopu 
strukturālā un botāniskā 
kvalitāte  167,5 ha platībā. 

B.3.4. B.3. 

B.6. 
C.1. 

Zālāju virsmas nolīdzināšana I, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, projektu 
finansējums, LAP 
finansējums, privāti 
līdzekļi 

DAP, pašvaldības, 
zemes īpašnieki 

Nav precīzi 
nosakāmas, 
atkarīgs no 
situācijas 
konkrētā zālājā. 

Uzlabotas zālāju 

apsaimniekošanas 

iespējas, sasniegts labs 

lauksaimniecības stāvoklis  

134,9 ha platībā.  

B.3.5. B.3. 

B.6. 
C.1. 

Koku un krūmu apauguma 
novākšana 

I, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, projektu 
finansējums, LAP 
finansējums, privāti 
līdzekļi 

DAP, pašvaldības, 
zemes īpašnieki 

Nav precīzi 
nosakāmas, 
atkarīgs no 
situācijas 
konkrētā zālājā. 

Uzlabota zālāju biotopu 

strukturālā un botāniskā 

kvalitāte  

186,4 ha platībā. 

B.3.6. B.3. 

B.6. 
C.1. 

Mitruma režīma atjaunošana 
zālāju biotopos 

I, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, projektu 
finansējums, LAP 
finansējums, privāti 
līdzekļi 

DAP, pašvaldības, 
zemes īpašnieki 

Nav precīzi 
nosakāmas, 
atkarīgs no 
situācijas 
konkrētā zālājā. 

Uzlabota zālāju strukturālā 

un botāniskā kvalitāte, 

atjaunots labs 

lauksaimniecības stāvoklis  

15,8 ha platībā 

B.3.7. B.3. 

B.6. 
C.1. 

Augsnes auglības samazināšana 
zālāju biotopos 

I, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, projektu 
finansējums, LAP 

DAP, pašvaldības, 
zemes īpašnieki 

Nav precīzi 
nosakāmas, 
atkarīgs no 

Uzlabota zālāju biotopu 

strukturālā un botāniskā 

kvalitāte  



Gaujas Nacionālā parka 
dabas aizsardzības plāns no 2023. gada līdz 2035. gadam 
Dabas aizsardzības plāna projekts sabiedriskajai apspriešanai 

SIA Estonian, Latvian 
& Lithuanian Environment 

  

290 
 

N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

finansējums, privāti 
līdzekļi 

situācijas 
konkrētā zālājā. 

73,1 ha platībā. 

B.3.8. B.3. 

B.6. 
C.1. 

Sugu sastāva mērķtiecīga 
veidošana 

I, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, projektu 
finansējums, LAP 
finansējums, privāti 
līdzekļi 

DAP, pašvaldības, 
zemes īpašnieki 

Nav precīzi 
nosakāmas, 
atkarīgs no 
situācijas 
konkrētā zālājā. 

Palielināts indikatorsugu 
un dabiskiem zālājiem 
raksturīgo sugu daudzums, 
veicinot zālāju botānisko 
kvalitāti 58,3 ha platībā.  

B.3.9. B.3. 

B.6. 

B.7. 
C.1. 

Nevēlamu sugu ierobežošana 
I, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, projektu 
finansējums, LAP 
finansējums, privāti 
līdzekļi 

DAP, pašvaldības, 
zemes īpašnieki 

Nav precīzi 
nosakāmas, 
atkarīgs no 
situācijas 
konkrētā zālājā. 

Ekspansīvo un invazīvo 

sugu izplatības 

samazināšana, 

ierobežošana  

481,3 ha platībā.  

B.3.10. B.3. 

B.6. 
C.1. 

Aizsargājamo zālāju biotopu un 
potenciālo aizsargājamo zālāju 
biotopu apsaimniekošana pēc 
atjaunošanas pasākumiem 

I, visā plāna 
darbības periodā 

DAP finansējums, 
privāti līdzekļi 

DAP, zemes īpašnieki Nav precīzi 
nosakāmas, 
atkarīgs no 
situācijas 
konkrētā zālājā. 

Notiek uzturošā 
apsaimniekošana zālājos, 
kuros veikti atjaunošanas 
pasākumi 50 ha platībā 

B.3.11. B.3. 
B.6. 

C.1. 

Pastāvīgo zālāju 
apsaimniekošana aizsargājamo 
zālāju biotopu platības 
palielināšanai, sugu dzīvotņu, 
ekoloģisko koridoru un 
ainavisko vērtību uzturēšanai 

I, visā plāna 
darbības periodā 

LAD administrētie 
platībmaksājumi, 
projektu finansējums 

Zemes īpašnieki, 
DAP, NVO 

Precīzi nav 
nosakāmas, 
atkarīgas no 
pieejamo 
platībmaksājum
u veida 

390,6 ha potenciālo zālāju 
biotopu sasnieguši 
aizsargājamā biotopa 
minimālos kvalitātes 
kritērijus. Tiek saglabāti un 
apsaimniekoti vismaz 1562 
ha prioritāri 
apsaimniekojamo 
pastāvīgo zālāju. 

B.3.12. B.3., 
C.1. 

Atklātu zālāju platību veidošana 
īpašumā “Ziedlejas Gaujmaļi”, 
zālāju biotopu platības 
palielināšana, noganīšana 

I, visā plāna 
darbības periodā 

Zemes īpašnieks, LAD 
maksājumi 

Zemes īpašnieks Precīzi nav 
nosakāmas, 
atkarīgas no 
pieejamo 
platībmaksājum
u veida 

Izveidota ganību 
infrastruktūra, 
palielinājušās atklāto 
zālāju un zālāju biotopu 
platības  
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izpildes termiņš  
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finansētājs 

Iespējamais 
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Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

B.4.1. B.4. Degradētu augsto purvu ( 7120 
Degradēti augstie purvi, kuros 
iespējama vai noris dabiskā 
atjaunošanās) un 
nosusināšanas ietekmētu 
augsto purvu (7110* Aktīvi 
augstie purvi) hidroloģiskā 
režīma atjaunošana 

I, visā plāna 
darbības periodā 

projektu finansējums Konkursa kārtībā Atšķirīgas 
dažādos 
objektos, 
atkarīgas no 
pasākumu 
īstenošanas 
platības un 
tehniskā 
risinājuma  

Samazināta hidroloģijas 

izmaiņu negatīvā ietekme 

uz biotopiem 7110* un 

7120 aptuveni 450 ha 

platībā 

B.4.2. B.4. 
B.6. 

Biotopu veidu 7160 
Minerālvielām bagāti avoti un 
avotu purvi, 7220*Avoti, kas 
izgulsnē avotkaļķus un 7230 
Kaļķaini zāļu purvi 
apsaimniekošana un 
atjaunošana (krūmu apauguma 
novākšana, niedru pļaušana, 
regulāra pļaušana aizaugšanas 
novēršanai) 

I, visā plāna 
darbības periodā 

projektu finansējums Konkursa kārtībā Atšķirīgas 
dažādos 
objektos, 
atkarīgas no 
pasākumu 
īstenošanas 
platības un 
tehniskā 
risinājuma 

Uzlabota biotopu kvalitāte 
vismaz 1,5 ha platībā 
 

B.4.3. B.4. 
B.6. 

Purvu biotopu uzturēšana 
labvēlīgā aizsardzības stāvoklī 
pēc atjaunošanas pasākumu 
veikšanas 

I, visā plāna 
darbības periodā 

DAP finansējums, 
projektu finansējums 

DAP, zemes īpašnieki Precīzi nav 
nosakāmas 

Bez apauguma uzturētas 

biotopu platības vismaz 

2,3 ha apjomā (Rakšu 

purvs, zālāju komplekss pie 

Sveķupītes) 

B.5.1. B.5. 
B.6. 

Hidroloģiskā režīma 
atjaunošana nosusināšanas 
ietekmētajās biotopa veida 
91D0* Purvaini meži platībās. 

II, visā plāna 
darbības periodā 

projektu finansējums Konkursa kārtībā Atšķirīgas 
dažādos 
objektos, 
atkarīgas no 
pasākumu 
īstenošanas 
platības un 

Atjaunots dabiskais 
hidroloģiskais režīms meža 
masīvos ar augstu biotopa 
91D0* īpatsvaru, aptuveni 
150 ha platībā 
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izpildes termiņš  
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finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

tehniskā 
risinājuma 

B.5.2. B.5. 
B.6. 
C.1.. 

Aizsargājamu meža biotopu 
kvalitātes uzlabošana 

II, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, projektu 
finansējums 

DAP Precīzi nav 
nosakāmas 

Uzlabota meža biotopu 
kvalitāte vismaz 31,5 ha 
platībā 

B.5.3. B.5. 
B.6. 
C.1. 

Mežaudzes struktūras 
dabiskošana mākslīgi ierīkotās 
un koptās mežaudzēs, mirušās 
koksnes daudzuma 
palielināšana 

II, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, projektu 
finansējums 

DAP Precīzi nav 
nosakāmas 

Veicot dabiskošanas 
pasākumus, uzlabota meža 
dzīvotņu kvalitāte vismaz 
650 ha platībā 

B.5.4. B.5. 
B.6. 
C.1. 

Neiejaukšanās meža dabiskajos 
attīstības procesos 15412 ha 
platībā 

I, visā plāna 
darbības periodā 

Nav papildus izdevumi  Kompensāciju 
maksājumi 
privāto 
īpašnieku 
mežos, citi 
kompensāciju 
par 
saimnieciskās 
darbības 
ierobežojumiem 
veidi 

Sugu un Biotopu Direktīvas 
I pielikuma īpaši 
aizsargājamo biotopu 
platība palielinājusies par 
2500 ha vai 5 % no meža 
platībām GNP teritorijā 

B.6.1 B.6. 
C.1. 

Lapkoku praulgrauža apdzīvoto 
koku atēnošana  

II, visā plāna 
darbības periodā 

Projektu finansējums DAP, NVO ~2000 EUR Atēnoti vismaz 20 lapkoku 
praulgrauža apdzīvotie 
koki. 

B.6.2 B.6. 
C.1. 

Lapkoku praulgrauža atradņu 
savienošana (Auciems – 
Raiskums – Ungurmuiža) 

II, visā plāna 
darbības periodā 

Projektu finansējums DAP, NVO 

 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Izveidoti koridori 
populāciju savienošanai, 
izmantojot mākslīgus 
dobumus un stādot jaunus 
kokus. 

B.6.3 B.6. 
C.1. 

Aizaugušas parkveida pļavas 
atēnošana Ungurmuižā un 

II, 2028 Projektu finansējums DAP, NVO ~2000 EUR Uzlabota lapkoku 
praulgrauža dzīvotnes 
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izpildes termiņš  
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finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

atjaunošana Turaidas apkārtnē, 
apsaimniekošanas 
nodrošināšana atjaunotajās 
parkveida platībās Ungurmuižā 
un Siguldas-Turaidas apkārtnē. 

kvalitāte, atēnoti ~ 15 
parkveida koki 
Ungurmuižā. Atjaunota 
parkveida pļava pie 
Turaidas 3,5 ha platībā. 
Tiek apsaimniekotas un 
uzturētas parkveida pļavas 
vismaz 55,7 ha platībā. 

B.6.4 B.6. 
C.1. 

Koku alejas labvēlīga statusa 
nodrošināšana, ceļa posmā 
Kārļi – Zvārtes iezis 

II, 2028 Projektu finansējums, 
pašvaldība 

Konkursa kārtībā Precīzi nav 
nosakāmas 

Uzlabots ceļa segums un 
brauktuve alejas ceļa 
posmā ~1 km garumā.  

B.6.5. B.6. Tītmaņu vecupes ūdens 
spoguļa platības palielināšana 

II, visā plāna 
darbības periodā 

Projektu finansējums Konkursa kārtībā Precīzi nav 
nosakāmas 

Palielināta Distichus 
latissimus un Graphoderus 
bilineatus dzīvotnes 
platība (1,75 ha)  

B.6.6. B.6. Vertigo angustior, V.geyeri 
biotopu kvalitātes uzlabošana, 
veicot krūmu un invazīvo augu 
ierobežošanu. 

II, visā plāna 
darbības periodā 

Projektu finansējums DAP, NVO, zemes 
īpašnieki 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Palielināta mērķsugām 
piemērota biotopa platība 
5,2 ha platībā. 

B.6.7 B.6. Svītrainainā kapucķirmja 
Stephanopachys linearis, 
potenciālo dzīvotņu 
identificēšana un labvēlīgas 
dzīvotnes stāvokļa 
nodrošināšana 

II, visā plāna 
darbības periodā 

VARAM, projektu 
finansējums 

DAP, NVO Precīzi nav 
nosakāmas 

Nodrošināti 
Stephanopachys linearis 
mikrobiotopi XX ha platībā 

B.6.8 B.6. Kontrolētā dedzināšana 
Svītrainainā kapucķirmja 

II, visā plāna 
darbības periodā 

projektu finansējums Konkursa kārtībā Precīzi nav 
nosakāmas 

Nodrošināti 
Stephanopachys linearis 
mikrobiotopi XX ha platībā 
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izpildes termiņš  
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Iespējamais 
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Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

Stephanopachys linearis 
dzīvotņu nodrošināšanai 

B.6.9. B.6. 
C.1. 

Ošu pļavraibeņa Hypodrias 
maturna dzīvotņu 
apsaimniekošana 

I, visā plāna 
darbības periodā 

Projektu finansējums, 
LAD maksājumi 

Zemes īpašnieki Precīzi nav 
nosakāmas 

Apsaimniekoti zālāji 
perspektīvajās ošu 
pļavraibeņa dzīvotnēs 729 
ha platībā 

B.6.10. B.6. 
C.1. 

Skabiozu pļavraibeņa 
Euphydrias aurinia dzīvotņu 
apsaimniekošana 

I, visā plāna 
darbības periodā 

Projektu finansējums, 
LAD maksājumi 

Zemes īpašnieki Precīzi nav 
nosakāmas 

Apsaimniekoti zālāji 
perspektīvajās skabiozu 
pļavraibeņa dzīvotnēs 8,5 
ha platībā 

B.6.11. B.6. 
C.1. 

Ziemeļu upespērlenes 
Margaritifera margaritifera 
dzīvotņu regulāra apsekošana 
un uzturēšana 

I, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, projektu 
finansējums 

DAP, NVO 
 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Uzturēti sugas apdzīvoti 
posmi, saglabājot dzīvotni 
optimālā kvalitātē, izvācot 
iekritušus kokus un 
nepieļaujot biotopu 
degradējošās bebru 
darbības 

B.6.12. B.6 Tūrisma infrastuktūras 
uzlabošana daudzlapu 
umbilikārijai Umbilicaria 
polyphylla 

II, 2025 DAP, projektu 
finansējums 

DAP, NVO, zemes 
īpašnieki 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Izbūvēta un uzturēta 
infrastruktūra, kas pārvirza 
tūristu plūsmu atradnes 
tuvumā (2m).  

B.6.13. B.6. Maisveida solorīnas Solorina 
saccata un daudzlapu 
umbilikārijai Umbilicaria 
polyphylla sugu lapoņu 
fragmentu transplantācija uz 
potenciāli piemērotiem 
substrātiem 

II, 2025 DAP, projektu 
finansējums 

DAP, NVO, 

zinātniskās 

institūcijas 

Aptuveni 5000 
EUR 

Transplantēti vismaz 20 
maisveida solorīnas 
Solorina saccata sugas 
lapoņu fragmenti uz 
vismaz 5 potenciāli 
piemērotiem substrātiem, 
un 10 daudzlapu 
umbilikārijas Umbilicaria 
polyphylla sugu lapoņu 
fragmenti.  
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B.6.14. B.6. 
C.1. 

Putekļu piesārņojuma 
mazināšana gar alejām, kurās ir 
veci platlapju koki, ķērpju sugu 
dzīvotņu labvēlīga stāvokļa 
uzturēšanai.  

II, 2028 Projektu finansējums, 
pašvaldība 

Konkursa kārtībā Precīzi nav 
nosakāmas 

Ceļa segums gar alejām 
vismaz 30% no visām 
alejām neveido putekļu 
piesārņojumu. 

B.6.15 B.6 
C.2 
D.2 

Vaives dzirnavu aizsprosta 
nojaukšana vai pārbūvēšana 
par zivju ceļu, kopā ar bijušā 
dzirnavezera atjaunošanu un 
apsaimniekošanu 

I, 2025 Projektu finansējums, 
DAP, zemes īpašnieki 

Konkursa kārtībā Precīzi nav 
nosakāmas 

Nojaukts vai par zivju ceļu 
pārbūvēts Vaives dzirnavu 
aizsprosts, atjaunota 
Vaives upes ekoloģiskā 
kapacitāte visā tās garumā. 

B.6.16. B.6. 
C.1. 

Aleju uzturēšana labvēlīgā 
aizsardzības stāvoklī 

I, visā plāna 
darbības laikā 

Projektu finansējums, 
pašvaldības, DAP, VSIA 
“Latvijas Valsts ceļi” 

Pašvaldības, DAP, 
VSIA “Latvijas valsts 
ceļi” 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Labvēlīgā aizsardzības 
stāvoklī uzturētas sugu 
dzīvotnēm un ainavām 
nozīmīgās alejas 

B.6.17. B.6. 
Rekomendācijas sikspārņu 
sugām labvēlīgo dzīvotņu 
apsaimniekošanai 

I, visā plāna 
darbības laikā 

Projektu finansējums, 
DAP pašvaldības 

DAP, pašvaldības, 
NVO 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Visā GNP teritorijā, 
plānojot pasākumus un 
veicot potenciāli 
sikspārņus ietekmējošas 
darbības, tiek ņemtas vērā 
rekomendācijas sikspārņu 
sugu aizsardzībai 

B.6.18. B.6. 
Vairošanās ūdenstilpņu 
izveide/atjaunošana lielajam 
tritonam 

II, visā plāna 
darbības periodā 

Projektu finansējums DAP, NVO, zinātniskā 
institūcija 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Izveidoti vai atjaunoti 20-
50 dīķi; izpētē apstiprināta 
lielā tritona klātbūtne 
jaunizraktajos dīķos. 

B.6.19. B.6. Izplānot un ieviest drošas 
dzīvnieku pārejas šoseju 
šķērsošanai 

II, visā plāna 
darbības periodā 

Projektu finansējums DAP, NVO, zinātniskā 
institūcija 
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B.7.1. B.7. 
B.6. 
B.3. 
C.1. 

Invazīvo augu sugu izplatības 
ierobežošana 

I, visā plāna 
darbības periodā 

Zemes īpašnieki, 
projektu finansējums, 
VAAD, LAD 

Zemes īpašnieki Precīzi nav 
nosakāmas 

Ierobežota invazīvo sugu 
izplatīšanās vismaz 1422 
ha platību 

B.7.2. B.7. 
B.6. 

Invazīvo vēžu sugu izplatības 
ierobežošana 

II, visā plāna 
darbības periodā 

DAP DAP, BIOR Precīzi nav 
nosakāmas 

IAIN iekļautas prasības, kas 
ierobežo dzīvu vēžu 
pārvadāšanu. Invazīvo 
vēžu izplatība nepalielinās 
vai samazinās 

B.7.3. B.7. 
B.6. 

Invazīvās sugas Spānijas 
kailgliemeža Arion vulgaris 
ierobežošana 

I, visā plāna 
darbības periodā 

VARAM, projektu 
finansējums 

DAP, NVO, 
pašvaldība, zemes 
īpašnieki 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Spānijas kailgliemeža 
izplatība nepalielinās vai 
samazinās 

B.8.1 B.1. 
B.3. 
B.6. 

Apsaimniekošanas pasākumi 
iespējamajā GNP 
paplašinājumā “Melturu sils” 
(zālāju atjaunošana un 
apsaimniekošana, ūdensteču 
un grāvju uzturēšana) 

I, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, LVM, projektu 
finansējums 

DAP, LVM, zemes 
īpašnieki 

 Pastāvīgi tiek 
apsaimniekoti 23,6 ha 
zālāju biotopu, uzturēts 
piemērots hidroloģiskais 
režīms ~12 km upju un 
grāvju tīklā 

B.8.2. B.3. 
B.6. 

Apsaimniekošanas pasākumi 
iespējamajā GNP 
paplašinājumā “Zušu-Staiņu 
sēravoti” (zālāju atjaunošana 
un uzturēšana, reto augu sugu 
atradņu apsaimniekošana) 

I, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, projektu 
finansējums 

DAP, zemes īpašnieki, 
pašvaldība 

 Atjaunots zālājs 1,16 ha 
platībā, apsaimniekoti 
zālāji 23,4 ha platībā, 
uzturēts piemērots 
izgaismojuma režīms sugu 
atradnēs ~3 ha platībā, 
ierobežota bebru darbība 
~2km m grāvju tīklā. 

Ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību uzturēšana un saglabāšana 
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C.1.1. C.1. 
C.2. 

Ainavisko un kultūrvēsturisko 
vērtību popularizēšana un 
kartēšana 

I, visā plāna 
darbības periodā 

Pašvaldības, VPR, 
projektu finansējums, 

Pašvaldības, VPR Atkarīgs no 
aktivitāšu skaita 
un apjoma 

Izveidota publiska 
informācijas apmaiņas 
platforma ar aktivitātēm 
par teritoriju, organizēts 
pasākums (reizi gadā) 
saistībā ar ainavisko un 
kultūrvēsturisko vērtību 
pārvaldību.  

C.2.1. C.1. Skatu vietu ierīkošana II, visā plāna 
darbības periodā 

Pašvaldības, īpašnieki, 
VPR,  projektu 
finansējums 

Pašvaldības, 
īpašnieki, VPR 

Atkarīgs no 
skatu vietu 
skaita un veida 

Izveidots publiski pieejams 
skatu tornis vai skatu 
platforma Gaujas 
senielejas vērošanai, 
optimāli 1-3 nākamajam 
12 gadu periodam. 
Ierīkotas jaunas skatu 
vietas 3-5 saskaņā ar 
ainavu arhitektu 
novērtējumu, saskaņojot 
dabas vērtības. 
Ierīkotas ainavu skatu 
vietas ainaviskajos ceļos. 

C.2.2. C.1. 
Skatu vietu uzturēšana, skatu 
atvērumu izveidošanas plāna 
izstrāde Gaujas krastiem 

I, visā plāna 
darbības periodā 
skatu vietas ar 
augstu prioritāti; 
III, visā plāna 
darbības periodā 
skatu vietas ar 
zemāku prioritāti; 

Pašvaldības, 
īpašnieki/apsaimniekot
āji, projektu 
finansējums 

Pašvaldības, 
īpašnieki/apsaimniek
otāji 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Uzturētas skatu vietas ar 
skatu atvērumiem. 

C.2.3. C.1. 
Ainavas negatīvi ietekmējošo 
faktoru novēršana/mazināšana 

I, visā plāna 
darbības periodā 

Pašvaldības, 
īpašnieki/apsaimniekot

Pašvaldības, 
īpašnieki/apsaimniek
otāji 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Gaujas senielejā 
atbalsttiesīgās platības 
palielinās (2035. gadā 
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

āji, projektu 
finansējums 

+19% no 2020. gada 
platībām) 

C.3. C.2. Investīciju piesaiste materiālā 
kultūras mantojuma (valsts 
aizsargājamo kultūras 
pieminekļu) un nemateriālā 
kultūras mantojuma tradīciju 
atjaunošanai un uzturēšanai 

I, regulāri plāna 
darbības laikā 

Pašvaldības, projektu 
finansējums, Vidzemes 
plānošanas reģions 

Pašvaldība, īpašnieki Nav limitējams Kopējais materiālā kultūras 
mantojuma (valsts 
aizsargājamo kultūras 
pieminekļu) un 
nemateriālā kultūras 
mantojuma stāvokļa 
vērtējums; piesaistīto 
investīciju apjoms, 
atjaunoto materiālā 
mantojuma vienību vai 
tradīciju skaits 

C.4. C.2. Individuālo kultūras pieminekļu 
aizsardzības zonu projektu 
izstrāde 

I, līdz 2027. 
gadam  

NKMP, pašvaldības, 
VPR, projektu 
finansējums 

NKMP, pašvaldības, 
VPR 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Izstrādātas individuālās 
aizsardzības zonas kultūras 
pieminekļiem, kuriem tādu 
nav  

C.5. C.1. Ainavu apsaimniekošana 
atbilstoši izstrādātai ainavu 
koncepcijai 

II, plāna darbības 
periodā 

Zemes īpašnieki Zemes īpašnieks Precīzi nav 
nosakāmas 

Notiek teritorijas 
apsaimniekošana atbilstoši 
ainavu koncepcijai un 
dabas aizsardzības 
nosacījumiem 

Rekreācija un tūrisms 

D.1.1. B.6. 
C.1. 

Antropogēnās ietekmes uz floru 
un faunu uzraudzīšana, 
kontrolējot tūrismu dabas 
aizsardzībai jutīgās vietās – 
dabas rezervāta un dabas 
lieguma zonā 

I, regulāri plāna 
darbības laikā 

DAP Vidzemes augstskola 
sadarbībā ar DAP, 
dabas eksperti, dabas 
inspektori 

 Samazināta antropogēnā 
ietekme jutīgajās 
teritorijās. Tūrisma 
produktu skaits jutīgajās 
zonās 
Apmeklējumu skaits 
jutīgajās zonās 
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

D.1.2. D.3. Tematisku ētikas kodeksu 
izstrāde dabas resursus 
saudzīgai izmantošanai un 
integrēšana āra aktīvo norišu 
(āra sporta veidi, zirgu izjādes, 
ūdenstūrisms, MTB 
velobraukšana, publiskie 
pasākumi u.c.) saziņas kanālos 

I, 2022 un uzturēt 
regulāri plāna 
darbības laikā 

VARAM, IZM, DAP, 
projektu finansējums 

DAP sadarbībā ar 
GNP tūrisma 
attīstības biedrību, 
pašvaldībām, tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzējiem 

Administratīvās 
izmaksas, precīzi 
nav nosakāmas 
papildus 
izmaksas 

Izstrādāts ētikas kodekss 
āra pasākumu 
organizēšana un integrēts 
sniegto pakalpojumu 
saturā. Kodekss publicēts 
pakalpojumu sniedzēju 
tīmekļa vietnēs. Attiecīgi 
pakalpojumu sniedzēju 
skaits/proporcija, kas to 
veic. 

D.1.3. D.3. 
Uzņēmēju, iedzīvotāju (t.sk. 
senioru, Rīgas senioru), NVO un 
citu ieinteresēto pušu 
brīvprātīgo iniciatīvu 
veicināšana dabas un kultūras 
mantojuma aizsardzībai un 
stāvokļa uzlabošanai 

II, regulāri plāna 
darbības laikā 

Brīvprātīgajās 
iniciatīvās iesaistīto 
pušu resursi. 
Sponsorējums, 
ziedojumi. Sociāla 
rakstura projektu 
finansējums 

Brīvprātīgajās 
iniciatīvās iesaistītās 
puses 

 Brīvprātīgo skaits un 
brīvprātīgi veikto iniciatīvu 
skaits, (darba dienu skaits 
gadā). No ārvalstīm 
piesaistīto brīvprātīgo 
darbinieku skaits. 

D.1.4. D.3. Brīvprātīgo darbu koordinatora 
amata izveide 

II, 2023 Dalīti: DAP, ziedojumi DAP sadarbībā ar 
GNP tūrisma 
attīstības biedrību, 
citiem NVO 

 Izveidota amata vieta DAP 
vai NVO, 
 piesaistīto brīvprātīgo un 
paveikto iniciatīvu apjoms 

D.1.5. D.1. 
D.2. 
D.3. 

Sabiedrības un korporatīvā 
segmenta ziedojumu 
veicināšana GNP dabas un 
kultūras mantojuma 
aizsardzībai un stāvokļa 
uzlabošanai 

II, regulāri plāna 
darbības laikā 

Ziedotāji GNP fonds Nav limitējams EUR/gadā un iniciatīvu 
skaits, kas par šiem 
resursiem īstenots 

D.2.1 D.1. 
C.1. 

Antropogēnās slodzes 
samazināšana pie Niniera ezera  

I, 2023 Pašvaldība, sadarbībā 
ar citām iesaistītajām 

Pašvaldība, LEADER 
VRG 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Samazināta antropogēnā 
slodze uz Niniera ezeru 6,9 
ha platībā, apmeklētāju 
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

pusēm (LEADER, 
LVAF…) 

plūsma novirzīta atbilstoši 
infrastruktūras izveidei 

D.2.2 D.1. 
C.1. 

Antropogēnās slodzes 
samazināšana pie Kazugravas 
Lībānu-Jaunzemju šūnakmens 
kraujas un ūdenskritumiem  

II, plāna darbības 
laikā 

Privātīpašnieki 
sadarbībā ar 
pašvaldību, iespējams 
projektu finansējums 

Privātīpašnieki 
sadarbībā ar 
pašvaldību 

>50 tk. EUR Izveidota antropogēno 
slodzi mazinoša dabas taka 
800 m garumā ar saistīto 
infrastruktūru  

D.2.3 D.1. 
C.1. 

Dāvida dzirnavu avotu 
piekļuves labiekārtojums 

II, plāna darbības 
laikā 

Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitāte 

Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitāte 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Izveidota antropogēno 
slodzi mazinoša 
infrastruktūra 0,46 ha 
platībā - izvietotas 
informatīvās zīmes, 
labiekārtota skatu 
platforma, uzstādītas 
laipas pie avotiem 

D.2.4 D.1. 
C.1. 

Tūrisma infrastruktūras 
uzlabošana pie Ērgļu klintīm 

I, plāna darbības 
laikā 

DAP, pašvaldība DAP Precīzi nav 
nosakāmas 

Labiekārtots 100 m posms 
no stāvlaukuma līdz meža 
ceļam, kur novērojama 
lielākā antropogēnā slodze 
uz zemsedzes izmīdīšanu, 
labiekārtota 
stāvlaukumam pieguļošā 
teritorija 

D.2.5 D.1. 
B.2. 
C.1. 

Takas posma virs Sietiņieža 
labiekārtošana 

I, plāna darbības 
laikā 

DAP, pašvaldība DAP Precīzi nav 
nosakāmas 

Labiekārtots~  415 m 
posms kalna galā virs 
Sietiņieža, kur novērojama 
lielākā antropogēnā slodze 
uz zemsedzes izmīdīšanu 

D.2.6 D.1. 
C.1. 

Takas posma Līču-Laņģu klinšu 
takā labiekārtojums, mālu 
karjera posma pārvirzīšana, 

I, plāna darbības 
laikā 

DAP, Gaujas NP fonds 
(iespējamais 
piesaistītais 

DAP Precīzi nav 
nosakāmas 

Pārvirzīta takas daļa 490 m 
garumā pie mālu karjera 
nogāzes, ierīkots 
labiekārtojums stāvākajās 
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

taku tīkla papildināšana Lielās 
Ellītes virzienā 

finansējums no 
stāvvietu maksas) 

un dubļainākajās nogāzēs 
līdz klintīm, taka savienota 
ar Lielo Ellīti 

D.2.7 D.1. 
B.2. 
C.1. 

Takas atjaunošana Ainavu 
kraujā 

I, plāna darbības 
laikā 

DAP, pašvaldība DAP Precīzi nav 
nosakāmas 

Izvākti nolietotie takas 
infrastruktūras elementi, 
atjaunoti antropogēnās 
slodzes ietekmē vairāk 
cietušie takas posmi. 
Kopējais takas posms, kur 
nepieciešama atjaunošana 
– 315 m 

D.2.8. D.1., 
B.2. 
C.1. 

Vējupītes gravas šķērsojuma 
sakārtošana starp televīzijas 
torni un Daudas ielu 

I, plāna darbības 
laikā 

DAP, pašvaldība DAP, pašvaldība Precīzi nav 
nosakāmas 

Izveidota infrastruktūra 
stihiskās takas vietā, 
infrastruktūra tiek uzturēta 
kompleksi ar Vējupītes 
ūdenskrituma takām ārpus 
GNP robežas. 

D.2.9 D.1., 
B.2. 
C.1. 

Antropogēnās slodzes 
samazināšana pie Daudas 
ūdenskrituma 

I, plāna darbības 
laikā 

Privātie īpašnieki, 
pašvaldība 

Privātie īpašnieki, 
pašvaldība 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Labiekārtota teritorija 0,45 
ha platībā, nodrošinot 
pieeju līdz ūdenskritumam, 
izbūvēta droša kabatas 
veida autostāvvieta V83 
ceļa malā 

D.2.10 D.1. 
B.2. 

Antropogēnās slodzes 
samazināšana pie Mazās Ellītes 

I, plāna darbības 
laikā 

Privātie īpašnieki, 
pašvaldība 

Privātie īpašnieki, 
pašvaldība 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Labiekārtota stāvā noeja 
līdz alai/avotam, izveidota 
neliela atpūtas vieta. 
Labiekārtojamā teritorija – 
1,4 ha platībā. Marķēta un 
uzturēta taka starp 
stāvvietu un Mazo Ellīti, 
savienojums ar 
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

Liepasmuižu ~0,5 km 
garumā. 

D.2.11 D.1. 
B.6. 

Infrastruktūras pilnveide 
ūdenstūristu apmetņu 
tīklojumā (piekļuves, laivu 
ielaišanas un izvilkšanas vietas, 
atpūtas vietas) pie Gaujas un 
tās pietekām, kas piemērotas 
(tiek izmantotas) 
ūdenstūrismam (sk. plūsmu 
plānu) 

I, plāna darbības 
laikā 

DAP, pašvaldība DAP, pašvaldība, 
iesaistītie laivu 
nomas pakalpojumu 
sniedzēji 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Nodrošināta optimāla 
ūdenstūrisma 
infrastruktūra atbilstoši 
sezonālajai noslodzei 

D.2.12 D.1. 
C.2. 

Kubeseles dabas un vēstures 
takas labiekārtošana 

I, plāna darbības 
laikā 

DAP, pašvaldība DAP, pašvaldība Precīzi nav 
nosakāmas 

 

D.2.13 D.1. 
D.2. 

Zirgu taku tīklojuma izveide 
Augšlīgatnē un pie Jumaras 

I, plāna darbības 
laikā 

DAP, pašvaldība DAP, pašvaldība Precīzi nav 
nosakāmas 

Izveidotas un marķētas 
takas ~7,4 km garumā 

D.2.14 D.1. 
D.2. 

Līgatnes dabas taku 
koncepcijas, labiekārtojuma 
pilnveide 

I, plāna darbības 
laikā 

DAP, pašvaldība DAP, pašvaldība Precīzi nav 
nosakāmas 

Izstrādāta Līgatnes dabas 
taku koncepcija 

D.2.15 D.1. 
B.6. 

Līgatnes upes krastu un stihiski 
izveidoto taku tīklojuma 
optimizēšana Līgatnē 
antropogēnās slodzes 
mazināšanai 

I, plāna darbības 
laikā 

pašvaldība DAP, pašvaldība Precīzi nav 
nosakāmas 

Izveidota un marķēta taka 
Lejaslīgatnē ~4,4 km 
garumā, sakārtota 
infrastruktūra pie Skaļupes 
avota 

D.2.16 D.1. 
B.6. 

Braslas upes krastu un stihiski 
izveidoto taku tīklojuma 
optimizēšana antropogēnās 
slodzes mazināšanai 

I, plāna darbības 
laikā 

pašvaldība DAP, pašvaldība Precīzi nav 
nosakāmas 

Marķēta un uzturēta (bez 
papildus reklamēšanas) 
taka ~5 km km garumā, 
samazināta tūristu plūsma 
ārpus marķētās takas, 
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

izveidota norobežojošā 
infrastruktūra 

D.2.17 D.1. 
D.2. 
C.1. 

Mežtakas un vienota taku 
tīklojuma, prioritāro posmu 
labiekārtošana, uzturēšana 

I, plāna darbības 
laikā 

DAP, pašvaldības, 
iesaistītās puses 

Lauku Ceļotājs, 
Vidzemes plānošanas 
reģions, AS “Latvijas 
valsts meži”, DAP, 
pašvaldība, iesaistītās 
puses no tūrisma 
nozares 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Ieviests funkcionāls un 
precīzi segmentēts dabas 
taku tīklojums ar 
mērķtiecīgāku apmeklētāju 
plūsmas vadību 

D.2.18 D.1. 
B.6. 

Laipu un cita veida 
antropogēno slodzi 
samazinošanas infrastruktūras 
izveidošana pie Silzemnieku 
avotiem 

II, plāna darbības 
laikā 

DAP, projektu 
finansējums, 
pašvaldība 

DAP, pašvaldība Precīzi nav 
nosakāmas 

Samazināta izmīdīšanas 
ietekme uz avotiem 

D.2.19 D.1. 
B.2. 
B.6. 

Amatas takas marķējuma 
uzlabošana gar Dolomīta krauju 

I, 2025 
 

DAP DAP Precīzi nav 
nosakāmas 

Uzlabots takas marķējums 
un nenotiek stihiska 
izbradāšana ārpus takas 

D.2.20. D.1. 
B.2. 

Tūrisma infrastruktūras 
ierīkošana antropogēnās 
slodzes kontrolei un 
samazināšanai pie alām un 
atsegumiem (Viesulēnu slāņi, 
Līgatnes pagrabalas) 

II, plāna darbības 
laikā 

DAP, zemes īpašnieki, 
projektu finansējums 

DAP, pašvaldība, 
zemes īpašnieki 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Ierīkota infrastruktūra 
ģeoloģisko objektu 
aizsardzībai 

D.2.21. D.1. Veloceļu un velomaršrutu 
izveide esošā tīkla 
papildināšanai un savienojumu 
nodrošināšanai 

I, plāna darbības 
laikā 

Projektu finansējums, 
Satiksmes Ministrija, 
pašvaldības 

Pašvaldības, Latvijas 
valsts ceļi 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Izbūvēti jauni veloceļi 78,3 
km garumā un marķēti 
velo maršruti 53  km 
garumā 
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

D.2.22. D.1 Tūrisma un rekreācijas 
infrastruktūras izveide un 
papildināšana Cēsu apkārtnē 

I, plāna darbības 
laikā 

Projektu finansējums, 
pašvaldība, uzņēmēji, 
DAP 

Pašvaldība, uzņēmēji, 
DAP 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Izveidots un uzturēts taku 
tīkls augšpus Cēsu-Stalbes 
ceļa tilta, papildināta 
infrastruktūra esošajos 
tūrisma un rekreācijas 
objektos 

D.2.23. B.1. 
D.1. 

Rekreācijas infrastruktūras 
izveide Vaidavas ezeram 
pieguļošajā teritorijā 

I, plāna darbības 
laikā 

 Pašvaldība Precīzi nav 
nosakāmas 

Izveidota teritorijā iederīga 
laipa ezerā, uzturēta 
infrastruktūra Vaidavas 
pilskalnā, atjaunota un 
uzturēta Vaidavas muiža 
un savienojoša taka ar 
Rubeni, un "Mīlestības 
taka" Vaidavas ciema 
teritorijā. 

D.2.24. D.1. Tūrisma taku tīkla un 
infrastruktūras papildināšana 
Siguldas apkārtnē 

I, plāna darbības 
laikā 

Projektu finansējums, 
pašvaldība, uzņēmēji, 
DAP 

Pašvaldība, uzņēmēji, 
DAP 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Attīstītas un uzturētas 
jaunas takas līdz 8,6 km 
garumā, izveidota 
pārceltuve tūristu 
vajadzībām. 

D.2.25. D.1. Tūrisma taku tīkla 
papildināšana Murjāņos 

I, pļāna darbības 
laikā 

Projektu finansējums, 
pašvaldība, uzņēmēji, 
DAP 

Pašvaldība, uzņēmēji, 
DAP 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Marķēts un uzturēts taku 
tīkls līdz 5 km garumā, 
integrēts kopējā tūrisma 
piedāvājumā un esošajos 
objektos 

D.2.26. D.1. Tūrisma taku tīkla 
papildināšana Gaujas ciemā 

I, pļāna darbības 
laikā 

Projektu finansējums, 
pašvaldība, DAP 

Pašvaldība, DAP Precīzi nav 
nosakāmas 

Marķēts un uzturēts taku 
tīkls līdz 5,1 km garumā 

D.2.27. D.1. Kājnieku maršruta marķēšana 
Āraišu ezerpils apkārtnē 

I, pļāna darbības 
laikā 

Projektu finansējums, 
pašvaldība, DAP 

Pašvaldība, DAP Precīzi nav 
nosakāmas 

Marķēta un uzturēta taka 
~3,6 km garumā 
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

D.2.28. D.1 Kājnieku maršrutu marķēšana 
un taku izveide Vaives un 
Rauņa lejtecē 

I, pļāna darbības 
laikā 

Projektu finansējums, 
pašvaldība, DAP, 
uzņēmēji 

Pašvaldība, uzņēmēji, 
DAP 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Izveidotas takas ~2,1 km 
garumā, marķēti maršruti 
~ 5,3 km garumā 

D.2.29. D.1 Kājnieku maršruta marķēšana 
Raunas lejtecē 

I, pļāna darbības 
laikā 

Projektu finansējums, 
pašvaldība, DAP 

Pašvaldība, DAP Precīzi nav 
nosakāmas 

Marķēts kājnieku maršruts 
~2,6 km garumā 

D.2.30. D.1. Takas un stāvietas uzturēšana 
Pekaskalna apmeklēšanai 

I, pļāna darbības 
laikā 

Projektu finansējums, 
pašvaldība 

Pašvaldība Precīzi nav 
nosakāmas 

Izveidota kabatas veida 
stāvvieta, uzturēta taka 
~0,6 km garumā 

D.2.31. D.1. Takas Lejas Ozoli-Liepas iezis 
marķēšana 

II, plāna darbības 
laikā 

Projektu finansējums, 
uzņēmēji, pašvaldība, 
DAP 

Uzņēmēji, pašvaldība, 
DAP 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Marķēta taka uz Liepas iezi 
~1,4 km garumā 

D.2.32. D.1. 
Tilts pār Gauju Līgatnē 

II, plāna darbības 
laikā 

Projektu finansējums, 
pašvaldība, Satiksmes 
Ministrija 

Pašvaldība, Satiksmes 
Ministrija 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Veikts detalizēts 
izvērtējums par 
būvniecības risinājumiem 
un izbūvēts tilts 

D.2.33. D.1. 
Infrastruktūras papildināšana 
kempingā “Jenča laivas” 

II, plāna darbības 
laikā 

Zemes īpašnieks Zemes īpašnieks Precīzi nav 
nosakāmas 

Izveidota infrastruktūra un 
integrēta kopīgajā tūrisma 
piedāvājumā 

D.2.34. D.1. Kempinga izveide un 
apsaimniekošana bijušajā 
glābšanas stacijā Cēsīs 

II, plāna darbības 
laikā 

Zemes īpašnieks Zemes īpašnieks Precīzi nav 
nosakāmas 

Izveidota infrastruktūra un 
integrēta kopīgajā tūrisma 
piedāvājumā un taku tīklā 

D.2.35 D.1. 
Atpūtas namiņu un ierobežotas 
pieejamības dabas takas izveide 
pie “Klinšu” mājām un 
Draņķupītes 

II, plāna darbības 
laikā 

Zemes īpašnieks Zemes īpašnieks Precīzi nav 
nosakāmas 

Izveidota infrastruktūra, 
apsaimniekošana notiek 
atbilstoši rekomendācijām 
par tūristu plūsmas 
ierobežošanu 
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

D.2.36. D.1. Tūrisma un rekreācijas 
infrastruktūras izveide 
“Viesulēnos” 

II, plāna darbības 
laikā 

Zemes īpašnieks Zemes īpašnieks Precīzi nav 
nosakāmas 

Izveidota infrastruktūra un 
integrēta kopīgajā tūrisma 
piedāvājumā un taku tīklā 

D.3.1 D.3. EUROPARC ilgtspējīgas tūrisma 
hartas nosacījumu izpilde un 
sertificēšanās 

I, 2023 Projekta finansējums, 
pašvaldības, Gaujas NP 
tūrisma attīstības 
biedrība, Vidzemes 
plānošanas reģions 

GNP tūrisma 
attīstības biedrība 

~6000 EUR Ieviesta EUROPARC 
ilgtspējīgas tūrisma harta, 
iegūts sertifikāts 

D.3.2 D.3. 
Iesaistīto pušu dialoga par 
dabas aizsardzībai nozīmīgiem 
mērķiem uzturēšana Gaujas NP 
tūrisma klāstera ietvaros 

I, plāna darbības 
laikā 

Pašvaldības, uzņēmēju 
finansējums, 
piesaistīto projektu 
resursi 

GNP tūrisma 
attīstības biedrība un 
visas iesaistītās 
puses, t.sk. DAP 

Administratīvās 
izmaksas 

Ir notikušas regulāras  
Gaujas NP tūrisma klastera 
vadības grupu sanāksmes 

D.3.3 D.1. 
D.3. 
C.1. 

Apsaimniekošanas līgumu 
slēgšana par infrastruktūras 
uzturēšanu sadarbībā ar 
iesaistītajām ieinteresētajām 
pusēm (NVO, uzņēmēji) 
apsaimniekošanas kapacitātes 
stiprināšanai 

II, plāna darbības 
laikā 

Korporatīvais 
finansējums, 
piesaistītie ziedojumi 
u.c. 

GNP fonds, DAP un 
iesaistītās 
ieinteresētās puses 
(NVO, iedzīvotāju 
iniciatīvu grupas, 
uzņēmēji…) 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Noslēgti atbilstoši līgumi 
apsaimniekotājiem 

D.3.4 D.1. 
C.1. 

Zilā karoga peldvietu izveide 
(Vaidavas ezers, Ungura ezers, 
Niniera ezers u.c.) un esošo 
kvalitatīva uzturēšana (Siguldas 
pludmale), oficiālo peldvietu 
iniciēšana 

I, plāna darbības 
laikā 

LVAF, pašavldība Pašvaldība Precīzi nav 
nosakāmas 

Izveidotas vismaz 3 zilā 
karoga pludmales ar 
nodrošinātu ūdens 
kvalitātes monitoringu un 
apmeklētāju drošību. Zilā 
karoga sertifikāts katrai 
pludmalei 
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

D.3.5 D.2. Oficiālo peldvietu statusa 
noteikšana populārākajām 
piekļuves vietām ūdenim 

I, plāna darbības 
laikā 

Pašvaldība, LEADER 
u.c. piesaistītais 
projektu finansējums 

Pašvaldība Precīzi nav 
nosakāmas 

Palielināts oficiālo 
peldvietu skaits 

D.3.6 D.1 
D.3. 

Maksas ieviešana populārākajās 
tūristu apmeklētajās vietās par 
stāvvietām ar 
attālinātām/mobilām norēķinu 
iespējām un izvērstu 
skaidrojumu par ieguldījumu 
infrastruktūras nodrošināšanā. 
(Konkrēta sadarbība Līču-Laņģu 
dabas takai ar Liepas kopu u.c.) 

I, 2022 un plāna 
darbības laikā 

Gaujas NP fonds GNP fonds< DSP (?)  Ieviesti maksas automāti. 
Izdarot secinājumus par 
pirmo darbības gadu, 
starpvērtējums pasākuma 
turpmākai (plašākai) 
veikšanai 

D.3.7 D.3. Brīvprātīgās sertifikācijas / vai 
zīmolu sistēmu ieviešanas 
veicināšana komercsektorā, kas 
izceļ kvalitāti / vides 
draudzīgumu / ilgtspēju un / vai 
korporatīvo sociālo atbildību 

I, plāna darbības 
laikā 

Privātais finansējums GNP tūrisma 
attīstības biedrība, 
uzņēmēji, tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzēji 

Izdevumi 
kritēriju izpildei 
un atbilstības 
sertificēšanai 

Tūrisma uzņēmumu un 
organizāciju proporcija 
Gaujas NP galamērķī, kas 
izmanto brīvprātīgās 
sertifikācijas / vai zīmolu 
sistēmas, kas izceļ kvalitāti 
/ vides draudzīgumu / 
ilgtspēju un / vai 
korporatīvo sociālo 
atbildību 

D.3.8.  D.3. Licencētās makšķerēšanas 
ieviešana Ungura ezerā 

II, līdz 2026. 
gadam 

Pašvaldība, NVO 
iniciatīvas, LAP valsts 
Zivju fonda 
finansējums 
konkrētām aktivitātēm 

Ungura ezera 
apsaimniekošanas 
biedrības izveide. 
Ieinteresēto pušu 
kopīga iniciatīva. 
Pašvaldības atbalsts 
un ieinteresētība 

Licencēšanas 
ieviešana 
saistīta ar 
administratīvajie
m resursiem, 
koordinēšanas, 
komunicēšanas 
un kontroles 

nodibināta Ungura ezera 
apsaimniekošanas 
biedrība, ieviesta 
licencēšanas sistēma, 
palielinās mērķtiecīga 
makšķernieku piesaiste, 
mazinās maluzvejniecība, 
Cēsu novada un Gaujas NP 



Gaujas Nacionālā parka 
dabas aizsardzības plāns no 2023. gada līdz 2035. gadam 
Dabas aizsardzības plāna projekts sabiedriskajai apspriešanai 

SIA Estonian, Latvian 
& Lithuanian Environment 

  

308 
 

N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

izmaksām. Sākot 
no 30 tk. EUR. 

viesu mājās / restorānos 
pieejamas zivis no Ungura 
ezera. Pārdotas ~3000 
makšķerēšanas licences 
otrajā pilnajā licenču 
darbības gadā. Piesaistīti 
resursi plēsīgo zivju 
resursu atražošanai. 

D.4.1 D.3. Vietējo kopienu un iniciatīvas 
grupu iesaistīšana tūrisma 
attīstības plānošanā un norisēs 

I, plāna darbības 
laikā 

Publisko pasākumu 
organizatori, 
pašvaldības 

Publisko pasākumu 
organizatori, 
pašvaldības un 
vietējās iniciatīvu 
grupas kopienās 

Administratīvie 
izdevumi 

To GNP publisko 
pasākumu procentuālā 
daļa, kas vērsti uz 
tradicionālo / vietējo 
kultūru un mantojumu, 
vietējo kopienu iesaisti 

D.4.2 D.3. 
Regulāras un izglītojošas 
komunikācijas uzturēšana starp 
GNP pārstāvjiem, vietējiem 
iedzīvotājiem un nacionālā 
parka apmeklētājiem 

I, plāna darbības 
laikā 

DAP u.c. iesaistītās 
puses 

DAP u.c. iesaistītās 
puses 

Administratīvie 
izdevumi 

Digitālo resursu 
apmeklētības mērījumi, 
komunikācijas metrika.  

D.4.3 D.3. Iespējamo konfliktu 
identificēšana, preventīvi 
samazinot to izpausmes (no 
tūrisma un rekreācijas – 
apmeklētāju plūsmas ietekmes) 

I, plāna darbības 
laikā 

DAP sadarbībā ar 
pašvaldībām 

DAP, pašvaldības, 
Vidzemes Augstskola 

Administratīvie 
izdevumi 

Pieaudzis tūristu skaits uz 
100 iedzīvotājiem par xx 
%; pieaudzis gultas vietu 
skaits par xx %, kas 
pieejams komerciālo 
tūristu mītņu sektorā uz 
100 iedzīvotājiem 

D.4.4 D.1. 
D.2. 
D.3. 
C.1. 

Tūrisma publiskās vides 
pieejamības veicināšana 
cilvēkiem ar kustību 

I, plāna darbības 
laikā 

Tūrisma infrastruktūras 
un labiekārtojuma 
veidotāji (publiskas un 
privātas personas) 

Tūrisma 
infrastruktūras un 
labiekārtojuma 
veidotāji (publiskas 
un privātas personas) 

Precīzi nav 
nosakāmas 

To istabu un tūrisma 
objektu procentuālā daļa, 
kas komerciālajās 
izmitināšanas iestādēs vai 
publisko pakalpojumu 
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

traucējumiem, universālā 
dizaina ieviešana 

sniegšanas vietās ir 
pieejamas cilvēkiem ar 
invaliditāti. Indikators 

D.5.1 D.3. 
C.1. 
 

GNP tūrisma iespēju atbildīga 
popularizēšana (izceļot 
autentisku saturu, respektējot 
dažādu vietu kapacitāti un 
iespējas dažādās sezonās, 
lielāko slodzi plānojot ārpus 
jutīgākajām zonām, 
nepopularizējot vietas, kuras 
nav piemērotas apmeklēšanai) 

I, plāna darbības 
laikā 

Tūrisma infrastruktūras 
un labiekārtojuma 
veidotāji (publiskas un 
privātas personas), 
DAP, VARAM, KM 

Pašvaldības, GNP 
tūrisma attīstības 
biedrība, DAP u.c. 
iesaistītās puses 

 Digitālais apmeklējums 
dažādām saistītajām mājas 
lapu sadaļām 

D.5.2 D.3. 
Integrētās komunikācijas rīcību 
plāna izveide un ieviešana, 
segmentējot prioritārās 
mērķgrupas un tām nododamo 
vēstījumu 

I, 2023 un 
uzturēšana/ievieš
ana plāna 
darbības laikā 

DAP DAP Precīzi nav 
nosakāmas 

Izveidots un ieviests 
komunikācijas plāns; 
Digitālais pieprasījums 

D.6.1 D.3. 
Jaunu tūrisma attīstības 
iniciatīvu konsultēšana un 
atbildīga attīstīšana 

I, plāna darbības 
laikā 

Iniciatīvu veidotāji, 
Biznesa inkubators, 
pašvaldība, LEADER 
VRG u.c. 

Tūrisma eksperti, 
DAP eksperti 
VVD 

 
Otrajā pakāpē - 
ietekmes uz vidi 
izvērtējums 

 

D.6.2 D.3. 
Dabas izglītību veicinošu 
tūrisma pakalpojumu 
attīstīšana 

I, plāna darbības 
laikā 

DAP, NVO, projektu 
resursi, uzņēmēju 
līdzfinansējums 

Uzņēmēji, tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzēji 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Dabas izglītību veicinošu 
tūrisma pakalpojumu 
skaits 

D.6.3 D.3. Ekoinovāciju veicināšana 
tūrisma, sporta un rekreācijas 
pakalpojumu attīstīšana 

II, plāna darbības 
laikā 

VARAM, EM, uzņēmēju 
līdzfinansējums 

Uzņēmēji, tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzēji 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Ieviesto ekoinovāciju ~ 
skaits, to efektivitāte 
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

D.6.4 D.3. 
B. 
C.1. 

Pasākumi apmeklētāju radīto 
sadzīves atkritumu sloga 
mazināšanai, atkritumu 
problēmas mazināšanai dabas 
takās vai grūti 
apsaimniekojamās vietās dabā 

I, plāna darbības 
laikā 

ZAAO, LVM, DAP; 
pašvaldība; projektu 
finansējums 

Uzņēmēji, tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzēji, ZAAO, 
publisko vietu 
apsaimniekotāji 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Tūrisma uzņēmumu 
proporcija, kas iesaistās 
dažādu atkritumu veidu 
šķirošanā 

D.6.5 D.3. Enerģijas patēriņa saudzīga 
lietošanas veicināšana 

II, plāna darbības 
laikā 

VARAM, EM, uzņēmēju 
līdzfinansējums 

Uzņēmēji, tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzēji 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Tūrisma uzņēmumu 
proporcija, kas iesaistās 
enerģijas patēriņa 
samazināšanas aktivitātēs 

D.6.6 D.3. 
B.1. 

Publisko vietu un tūrisma 
pakalpojumu sniedzēju 
notekūdeņu (kanalizācijas) 
attīrīšanas veicināšana 

II, plāna darbības 
laikā 

VARAM, publisko vietu 
apsaimniekotāji un 
tūrisma pakalpojumu 
sniedzēji 

Uzņēmēji, tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzēji 

Precīzi nav 
nosakāmas 

GNP radušos notekūdeņu 
procentuālais daudzums, 
kas pirms novadīšanas ir 
vismaz vidējā līmenī attīrīts 

D.7.1 D.3. 
Apmeklētāju apmierinātības 
monitoringa ieviešana 

I, 2022; 
nodrošināts plāna 
darbības laikā 

DAP, VIA DAP, VIA Precīzi nav 
nosakāmas 

Apmeklētāju 
apmierinātības vērtējums 
(1-5 balles) 

D.7.2 D.2. 
D.3. 

Pakalpojuma dizaina pieejas 
ieviešana publiski 
apmeklējamās vietās, trūkumu 
operatīva novēršana 

I, 2022; 
nodrošināts plāna 
darbības laikā 

DAP, publisko vietu 
apsaimniekotāji 

DAP, publisko vietu 
apsaimniekotāji 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Apmeklētāju 
apmierinātības vērtējums 
(1-5 balles) 

D.7.3 D.3. Pasākumi tūrisma pakalpojumu 
pieredzējuma kvalitātes 
uzlabošanai 

II, plāna darbības 
laikā 

Pašvaldības, citas 
iesaistītās puses, 
tūrisma pakalpojumu 
sniedzēji 

Pašvaldības, citas 
iesaistītās puses, 
tūrisma pakalpojumu 
sniedzēji 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Ieviesto iniciatīvu skaits un 
efektivitāte 

D.8.1 D.3. Vienota tūristu gidu tīkla 
izveide un regulāru 

I, 2023 un 
uzturēšana/ievieš
ana plāna 
darbības laikā 

Pašvaldība Pašvaldība 
(izmantojot 
līdzšinējās Valmieras, 
Cēsu un Siguldas 

Administratīvās 
izmaksas + 
ārpakalpojums 

Sertificēto gidu skaits, 
sertificēto gidu ar izcilību 
skaits. Kursa nodarbību 
apjoms stundās 
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

kvalifikācijas stiprināšanas 
nodarbību īstenošana 

novada gidu kursu 
iestrādnes), 
sadarbībā ar VIA u.c. 

satura 
nodrošināšanai 

D.8.2 D.3. 
Korporatīvās atbildības un GNP 
mērķiem atbilstošas 
uzņēmējdarbības stiprināšana 
(Tematisko ētikas kodeksu 
ieviešana u.c.) 

I, 2022 un 
uzturēšana/ievieš
ana plāna 
darbības laikā 

GNP tūrisma attīstības 
biedrība, pašvaldības 

GNP tūrisma 
attīstības biedrība 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Sagatavoti tematiskie 
ētikas kodeksi, apmācībās 
esošo uzņēmēju skaits. 
Uzņēmēju skaits, kas ievieš 
dabai draudzīgu praksi 
uzņēmējdarbībā 

D.8.3 D.3. Vadlīnijas publisko pasākumu 
organizētājiem GNP 

I, 2023 ieviešana 
un uzturēšana 
plāna darbības 
laikā 

VARAM, DAP, KM, IZM DAP, NVO, 
pašvaldības, GNP 
tūrisma attīstības 
biedrība 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Izdotas un apmācībās 
iesaistītas vadlīnijas. 
Dalībnieku skaits apmācību 
laikā. 

D.8.4 D.3. GNP ilgtspējīgas attīstības 
piemēru analīze un integrēšana 
mācību / studiju vidē 

I, plāna darbības 
laikā 

Iestāžu budžets Izglītības iestādes, 
Vidzemes Augstskola, 
Valmieras tehnikums 
u.c. 

Administratīvās 
izmaksas 

 

D.9.1 D.3. Dabas vērtības respektējošu 
vietējo produktu iegādes 
veicināšana starp tūrisma 
uzņēmējiem (produktu vērtību 
ķēdes ietvaros) un 
apmeklētājiem 

I, plāna darbības 
laikā 

Pašvaldības, GNP 
tūrisma attīstības 
biedrība, NVO, 
Vidzemes plānošanas 
reģions 

Pašvaldības, GNP 
tūrisma attīstības 
biedrība, NVO, 
Vidzemes plānošanas 
reģions 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Vietējo produktu 
proporcija kompleksajos 
tūrisma pakalpojumos 
(viesmīlības sektors) 

D.9.2 D.3. Vietējo iedzīvotāju 
nodarbinātības tūrismā 
veicināšana 

I, plāna darbības 
laikā 

Pašvaldības, GNP 
tūrisma attīstības 
biedrība, NVO, 
Vidzemes plānošanas 
reģions 

Pašvaldības, GNP 
tūrisma attīstības 
biedrība, NVO, 
Vidzemes plānošanas 
reģions 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Vietējo proporcionāla 
nodarbinātība tūrisma 
nozarē 

D.9.3 D.3. Reģiona ekonomiskās attīstības 
veicināšana, atbalstot 

I, plāna darbības 
laikā 

Pašvaldības, GNP 
tūrisma attīstības 
biedrība, NVO, 

Pašvaldības, GNP 
tūrisma attīstības 
biedrība, NVO, 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Viendienas ceļotāju 
daudzums, nakšņojumu 
rādītāji, tēriņi 
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

ilgtspējīgas uzņēmējdarbības 
prakses 

Vidzemes plānošanas 
reģions 

Vidzemes plānošanas 
reģions 

D.9.4 D.3. GNP zīmola izmantošana, lai 
veicinātu tuvākās apkārtnes 
attīstību ārpus ĪADT robežām 

I, plāna darbības 
laikā 

Pašvaldības, GNP 
tūrisma attīstības 
biedrība, NVO, 
Vidzemes plānošanas 
reģions 

Pašvaldības, GNP 
tūrisma attīstības 
biedrība, NVO, 
Vidzemes plānošanas 
reģions 

Administratīvās 
izmaksas 

Viendienas ceļotāju 
daudzums, nakšņojumu 
rādītāji, tēriņi 

Sabiedrības informēšana un izglītošana 

E.1. E.1. Teritorijas robežzīmju 
izvietošana 

I, 2023. gads DAP DAP Precīzi nav 
nosakāmas 

Izvietotas papildus NP 
robežzīmes 

E.2.  E.2.  
C.1. 
C.2. 

Informācijas stendu izvietošana 
un atjaunošana 

II, visā plāna 
darbības periodā 

Pašvaldība, projektu 
finansējums, DAP 

Pašvaldība, DAP Precīzi nav 
nosakāmas 

Pieejama informācija par 
GNP vērtībām, 
ierobežojumiem un 
apsaimniekošanas 
pasākumiem.  

E.2.1. E.2. 
B.2. 

Ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko 
pieminekļu informatīvās zīmes 
uzstādīšana 

II, visā plāna 
darbības periodā 

DAP DAP Precīzi nav 
nosakāmas 

Pie visiem ģeoloģiskajiem 
un ģeomorfoloģiskajiem 
pieminekļiem uzstādīta 
informatīvā zīme (35 gab.) 

E.2.2. E.2. 
B.6. 

Informācijas stendi un zīmes 
par aizliegumu ziemas sezonā 
apmeklēt alas, kurās ziemo 
sikspārņi 

I, visā plāna 
darbības periodā 

DAP DAP Precīzi nav 
nosakāmas 

Papildināti informācijas 
stendi  

E.3. E.3. Izglītojošs pasākums “Dabā ar 
ekspertu” 

II, visā plāna 
darbības periodā 

Pašvaldība, projektu 
finansējums, DAP 

Pašvaldība, DAP Precīzi nav 
nosakāmas 

Pasākumu apmeklētāju 
skaits 

E.4. E.3. 
C.1. 
C.2. 
 

Izglītību iekļaujoša satura 
izstrāde un integrēšana tūrismu 
veicinošās aktivitātes, kas 

I, regulāri plāna 
darbības laikā 

Pašvaldības, projektu 
finansējums, Vidzemes 
plānošanas reģions 

GNP tūrisma biedrība Esošās darbības 
ietvaros 

Iestrādāta kvalitatīva 
izglītojoša satura 
komponente GNP teritorijā 
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

atbalsta dabas un kultūras 
mantojuma, nemateriālā 
mantojuma tradīciju 
saglabāšanu 

sniegtajos tūrisma 
pakalpojumos 

E.5. E.3. 
C.1. 

Izglītojoša satura 
nodrošināšana (materiāli un 
pakalpojumi), iekļaujot 
kvalitatīvu interpretāciju par 
nacionālā parka kultūras, dabas 
un ainavas vērtībām, integrējot 
to trešo pušu pakalpojumos 

I, plāna darbības 
laikā 

DAP, NVO, pašvaldības; 
piesaistīto projektu 
finansējums 

DAP, NVO Precīzi nav 
nosakāmas 

Izglītojošo pasākumu 
skaits. Apmeklētāju un 
iedzīvotāju zināšanu 
līmenis par dabu un 
ekoloģiskajiem procesiem. 

E.6. E.3. 
C.1. 

Tematiska, uz iedzīvotājiem, 
zemju īpašniekiem, 
apsaimniekotājiem vērstas 
informācijas nodrošināšana, 
aicinot uz aktīvām rīcībām (par 
invazīvo sugu izskaušanu u.tml.) 

II, plāna darbības 
laikā 

DAP, NVO, pašvaldības; 
piesaistīto projektu 
finansējums 

DAP, NVO Precīzi nav 
nosakāmas 

Informatīvo kampaņu 
skaits gadā un to 
efektivitātes mērījumi 

E.7. E.3. Informācijas ierobežošana 
publiskajā vidē par vietām, kuru 
apmeklēšana nav 
popularizējama dabas 
aizsardzības nolūkos 

(piemēram, Ramātu klintis, 
Paparžu grava, Patkulu ala, 
Stoķu klintis, Kautraka gravas, 
Roču piramīda, Raganu katls) 

I, plāna darbības 
laikā 

DAP, NVO, pašvaldības; 
piesaistīto projektu 
finansējums 

DAP, NVO, citas 
iesaistītās puses – 
informatīvo resursu 
īpašnieki / satura 
nodrošinātāji 

Administratīvās 
izmaksas 

Ierobežota informācija par 
jutīgiem dabas objektiem. 

E.8. E.3. Klimata pārmaiņu mazināšanas 
iniciatīvu iesaiste tūrisma 

II, plāna darbības 
laikā 

VARAM, EM, uzņēmēju 
līdzfinansējums 

Uzņēmēji, tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzēji 

Precīzi nav 
nosakāmas 

To tūrisma uzņēmumu 
procentuālā daļa ir 
pieaugusi par %, kas 
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

pakalpojumu sniedzēju ikdienas 
darbībā 

iesaistīti klimata pārmaiņu 
mazināšanas iniciatīvās 
un/vai īsteno 
“pielāgošanās” rīcības 

Monitorings un izpēte 

F.1. F.1. Aizsargājamo biotopu un to 
pasākumu efektivitātes 
monitorings 

I, visā plāna 
darbības periodā; 
pirms un pēc 
apsaimniekošanas 
pasākumu 
veikšanas 

DAP, projektu 
finansējums 

DAP, NVO, 
zinātniskās 
institūcijas 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Tiek nodrošināts 
aizsargājamo biotopu un 
to apsaimniekošanas 
pasākumu efektivitātes 
monitorings 

F.2.1. F.2. 

F.1. 
Sugu monitorings esošo 

monitoringa programmu 

ietvaros 

 

I, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, projektu 
finansējums 

DAP, zinātniskās 
institūcijas 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Ilgtermiņā uzturēts 
monitorings, iegūti 
ilggadīgi dati 

F.2.2. F.2. 
F.1 

Reto un aizsargājamo sugu 
speciālais monitorings 

II, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, projektu 
finansējums 

DAP, zinātniskās 
institūcijas 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Ilgtermiņā uzturēts 
monitorings, iegūti 
ilggadīgi dati 

F.2.3. F.2. 

F.1 
Sugu dzīvotņu 
apsaimniekošanas pasākumu 
efektivitātes monitorings 

I, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, projektu 
finansējums 

DAP, zinātniskās 
institūcijas, 
apsaimniekošanas 
pasākumu īstenotāji 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Iegūti dati par 
apsaimniekošanas 
pasākumu rezultātiem 

F.2.4. F.2. Unio crassus populācijas 
stāvokļa un reprodukcijas 
sekmju izvērtējums  

II, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, projektu 
finansējums 

DAP, zinātniskās 
institūcijas 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Papildinātas zināšanas ar 
mērķi veikt praktiskus 
sugas aizsardzības 
pasākumus. 

F.2.5. F.2. 
Tumšās pūcītes Xylomoia strix, 
Austrumu koksngrauža Mesosa 
myops, lapkoku praulgrauža 
Osmoderma barnabita un 

II, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, projektu 
finansējums 

DAP, zinātniskās 
institūcijas 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Papildinātas zināšanas ar 
mērķi veikt praktiskus 
sugas aizsardzības 
pasākumus. 
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

Ziemeļu upespērlenes 
Margaritifera margaritifera, 
skabiozu pļavraibeņa izpēte  

F.2.6 F.2. 
 

Zivju, nēģu un vēžu 
monitoringa uzlabošana un 
papildināšana 

I, visā plāna 
darbības periodā 

ZM, VARAM, projektu 
finansējums  

DAP, zinātniskās 
institūcijas 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Nodrošināta sugu 
populāciju novērtēšana 
piemērotu datu rinda, visi 
monitoringa dati apkopoti 
un pieejami DAP un citām 
institūcijām 

F.3.1. F.3. 
C.1. 

Ainavu izmaiņu monitorings 
II, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, pašvaldības, 
projektu finansējums 

DAP, sabiedrība, 
zinātniskās 
institūcijas 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Organizēts ainavu 
fotomonitorings ar 
dažādiem tematiskajiem 
uzdevumiem vismaz reizi 2 
gados; 2025. un 2031. 
gadā veikta zemes seguma 
veidu izmaiņu analīze; 
Reizi 3 gados veikta LIZ 
struktūras analīze. 

F.4.1 F.4. Apmeklējumu skaita 
reģistrēšana dažādās vietās un 
sezonāli (apmeklētāju skaitītāju 
izvietošana) 

I, plāna darbības 
laikā 

VARAM, DAP, 
Vizdemes Augstskola 

DAP, pašvaldības, 
tūrisma pakalpojumu 
sniedzēji, Vizdemes 
Augstskola, citi datu 
avotu turētāji 

 Ieviesto pastāvīgo vai 
mobilo apmeklētāju 
reģistrēšanas vietu skaits 

F.4.2 F.4. Apmeklētāju plūsmas 
uzraudzības sistēmas izveide un 
ieviešana 

I, 2022 izveidota 
un uzturēta plāna 
darbības laikā 

VARAM, LVAF, DAP, 
Vizdemes Augstskola 

Vizdemes Augstskola 
sadarbībā ar DAP 

Precizējams Izveidota un uzturēta 
apmeklētāju plūsmas 
uzraudzības sistēma ar 
aktuālajiem datiem, kas 
tiek izmantoti stratēģiskajā 
plānošanā un lēmumu 
pieņemšanā 
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

F.4.3 F.4. Apmeklētāju plūsmas 
pārvaldības plāna izveide un 
koriģēsana atbilstoši situācijai 

Izveidots kā 
pielikums plānam 
2021.gadā, 
ieviests un 
uzturēts plāna 
darbības laikā 

 Plāna izstrādātāji, 
tālāk DAP, iesaistītās 
puses 

 ROS metodiskās pieejas 
ģeotelpijas datu izpildījums 

F.4.4 F.4. 
Galveno sporta, tūrisma un 
rekreācijas izpildes rādītāju 
identificēšana un uzraudzība 

Izveidots kā 
pielikums plānam 
2021.gadā, 
ieviests un 
uzturēts plāna 
darbības laikā 

 Vizdemes Augstskola, 
pašvaldības 
sadarbībā ar DAP 

 Izpildes rādītāju 
uzraudzības sistēma 
atbilstoši ETIS 
rekomendācijām un 
speciāli pielāgotiem 
kritērijiem 

F.5. F.5. Mežu un purvu ekosistēmu 
attīstības procesu un meža 
apsaimniekošanas pasākumu 
ietekmes zinātniskā izpēte 

I, visā plāna 
darbības periodā 

projektu finansējums zinātniskās 
institūcijas 

Precīzi nav 
nosakāmas 

GNP teritorijā tiek īstenoti 
zinātniskie pētījumi, tiek 
publicēti pētījumu 
rezultāti.  

F.6. F.6. 
Detalizēta hidroloģiskā režīma 
atjaunošanas plānu un 
būvprojektu sagatavošana 

II, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, projektu 
finansējums 

DAP, NVO, 
zinātniskās 
institūcijas 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Veikta detalizēta 
susināšanas ietekmēto 
biotopu platību 
hidroloģiskā izpēte un 
sagatavoti detalizēti 
hidroloģiskā režīma 
atjaunošanas plāni 4 
teritorijām, sagatavoti 
tehniskie projekti un 
būvprojekti hidroloģiskā 
režīma atjaunošanas darbu 
veikšanai 2 teritorijām 

F.7. F.5. 
Aizsargājamo meža biotopu 
apsaimniekošanas un 
atjaunošanas programmu 

I, visā plāna 
darbības periodā 

DAP, projektu 
finansējums 

DAP, NVO, 
zinātniskās 
institūcijas 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Aktualizēta programma 
biotopa 9010* 
apsaimniekošanai GNP. 
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N. p. k. Mērķi
s 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

sagatavošana Gaujas 
Nacionālajam parkam. 

Izvērtēta nepieciešamība 
sagatavot meža biotopu 
apsaimniekošanas 
programmas biotopiem 
9050 Lakstaugiem bagāti 
egļu meži un 9180* 
Nogāžu un gravu meži 

F.8.1. F.7. Invazīvo vēžu sugu izplatības 
ierobežošanas plāna izstrāde 

 

I, 2025 VARAM, DAP, projektu 
finansējums 

DAP, NVO, 
pašvaldības, 
zinātniskās 
institūcijas 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Izstrādāts invazīvo vēžu 
sugu izplatības 
ierobežošanas plāns, sākta 
tā īstenošana, notiek 
koordinēta sadarbība starp 
iestādēm, pašvaldībām un 
zemes īpašniekiem 

F.8.2. F.7. Invazīvo augu sugu monitorings 
un to apkarošanas pasākumu 
rezultātu novērtējums 

 

I, visā plāna 
darbības periodā 

VARAM, DAP, projektu 
finansējums 

DAP, NVO, 
pašvaldības, 
zinātniskās 
institūcijas 

Precīzi nav 
nosakāmas 

Uzsākts invazīvo sugu 
monitorings pēc DAP 
apstiprinātas metodikas, 
notiek koordinēta 
monitoringa datu un 
apkarošanas pasākumu 
rezultātu apkopošana un 
publicēšana. 

F.9. F.8 Sudas - Zviedru purva 
hidroloģiskā režīma 
atjaunošanas pasākumu 
monitoringa komplekss 

II, visā plāna 
darbības periodā 

Projektu finansējums Latvijas Universitāte, 
LVMI Silava 

Precīzi nav 
nosakāmas 
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A. Administratīvie un organizatoriskie mērķi 
 
A.1. GNP likuma un IAIN MK noteikumu apstiprināšana 
 
Šobrīd spēkā ir Gaujas Nacionālā parka likums, kurš nosaka GNP zonas, vispārīgās tiks 
iestrādāts GNP likumā. Zonu mērķi un apraksts tiks iekļauts likumā. Savukārt jaunie IAIN 
noteiks individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību GNP un funkcionālajās zonās.  
 
Ir izstrādāts IAIN projekts (skat. 5.2. nodaļu), kurš nosaka vispārīgos aprobežojumus visā 
GNP teritorijā un konkrētajās zonās. 
 
Līdz ar jauna likuma un IAIN stāšanos spēkā, spēku zaudēs MK 2012. gada 2. janvāra 
noteikumi Nr. 317 “Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”, kā arī esošais GNP likums.  
 
A.2. GNP robežas precizēšana 
GNP robežas ir noteiktas Gaujas Nacionālā parka likumā (pieņemts 2009. gada 30. aprīlī), 
kā arī MK 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 317 “Gaujas nacionālā parka individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Gaujas Nacionālā parka likumā ietvertais 
robežapraksts nesatur koordinātes, bet tikai elementus pēc kādiem robežas ir noteiktas, 
piemēram, zemes vienību numurs, autoceļi, ielas. MK 2012. gada 2. maija noteikumos 
Nr. 317 “Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
parka robežapraksts ietver koordinātas, tomēr atsevišķās vietās robeža iezīmēta bez 
precīzas piesaistes kadastra robežām, līdz ar GNP teritorijā ietilpst nelielas blakus esošu 
īpašumu zemes gabalu daļas. Zemes īpašumam būtu reģistrējams apgrūtinājums, lai arī 
tā ir tikai dažus metrus plata josla. GNP robežu apraksts ar koordinātēm tiks iekļauts 
jaunajā GNP likumā.  
 
Pēc GNP robežu precizēšanas, tā platība būs 91768,44 ha. Precizētas robežas 
priekšlikums ir attēlots DA plāna 13.pielikumā. Koriģētā GNP robeža sagatavota 
elektroniskā formā.  
 
A.3. GNP teritorijas paplašināšana 
Lai nodrošinātu GNP teritorijai pieguļošo dabas un kultūras vērtību pilnīgāku aizsardzību, 
tiek izvirzīts priekšlikums GNP robežas paplašināšanai. Pēc konsultācijām ar DAP un 
plāna izstrādē iesaistītajiem ekspertiem, plāna izstrādātāji rekomendē GNP teritorijai 
pievienot 5 teritorijas:  

1) Gaujas ielejas turpinājumu uz rietumiem no autoceļa A3 Inčukalns—Valmiera—
Igaunijas robeža (Valka) (kopējā platība 126,7 ha). Teritorijas pievienošana GNP 
ļaus paplašināt mazietekmētu mežu platības Gaujas ielejā, kā arī aizsargāt 
teritorijā esošos atsegumus un alas; visā paplašinājuma teritorijā funkcionālais 
zonējums paredz dabas lieguma zonu. 

2) Dabas liegumu "Melturu sils" un tam piegulošās teritorijas (kopējā platība 891,5 
ha, t.sk. 328 ha dabas lieguma zona, 563,5 ha ainavu aizsardzības zona). GNP 
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paplašinājums ļaus kompleksi apsaimniekot Pērļupes un tās pieteku baseinu, 
kurā atrodas ES nozīmes zālāju biotopi un kas nodrošina Pērļupes ūdens 
kvalitātes saglabāšanos. Valsts mežu masīvs starp Pērļupi un autoceļu V317 
ietver lielākas platības ar sausiem priežu mežiem, kuru platības GNP teritorijā var 
nebūt pietiekamas, lai nodrošinātu dzīvotnes specifiskām, no šāda tipa mežiem 
atkarīgām sugām (piemēram, meža silpurenei). 

3) Dabas liegumu "Zušu-Staiņu sēravoti" un tam pieguļošās platības ar ES nozīmes 
aizsargājamo zālāju biotopu kompleksiem (kopējā platība 108,9 ha, t.sk. 53 ha 
dabas lieguma zona, 55,9 ha ainavu aizsardzības zona). Teritorijas iekļaušana 
GNP turpmāk nodrošinās kopīgu aizsardzības pasākumu plānošanu avotu un 
avoksnāju biotopiem un tajos esošajām aizsargājamajām sugām; pieguļošajā 
teritorijā esošo zālāju apsaimniekošanai būs iespējams piesaistīt uz Natura 2000 
teritorijām mērķētu pasākumu resursus, tādējādi nodrošinot daudzveidīgu dabas 
vērtību aizsardzību paplašinājuma teritorijā. 

4) Līgatnes upes un Ratnieku upes posmus un tiem piegulošās teritorijas starp 
autoceļiem P32 Augšlīgatne–Skrīveri un A2 Rīga—Sigulda—Igaunijas robeža 
(Veclaicene) (kopējā platība 283,6 ha, t.sk. 91,6 ha dabas lieguma zona, 168,1 ha 
ainavu aizsardzības zona, 23,9 ha neitrālā zona). Teritorijā atrodas nozīmīgas 
platības ar avotu un avoksnāju biotopiem, kā arī Līgatnes upes ieleja un 
kultūrvēsturiski nozīmīgs objekts – Visendorfa kanāls, tā ir perspektīva vieta 
dabas tūrisma slodzes novirzīšanai no jutīgākām Līgatnes ielejas daļām. 

5) Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs "Kalāči" (kopējā platība 13,1 ha, 
ainavu aizsardzības zona). Teritorijas iekļaušana GNP ļaus efektīvāk iesaistīt 
muzeju GNP tūrisma piedāvājumā un piesaistīt resursus tās uzturēšanai un 
attīstībai.  

 
Kopējā iespējamo paplašinājumu platība ir 1424 ha jeb 1,55 % no pašreizējās GNP 
platības. 
 
Tika izskatīti perspektīvie paplašinājumi, kuriem par labāku risinājumu aizsardzības 
nodrošināšanai rekomendēta ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā pieminekļa statusa 
nodibināšana – Lojas ieleja augšpus autoceļa A3 Rīga-Valmiera, kā arī Lorupes ieleja 
augšpus autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Veclaicene. 
 
Līdz ar GNP teritorijas paplašināšanu un DL ‘’Zušu – Staiņu sēravoti’’ iekļaušanu GNP 
teritorijā, spēku zaudēs MK 2013. gada 12. novembra noteikumi Nr. 1314 “Dabas 
lieguma "Zušu–Staiņu sēravoti" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.  
 
DA plāna 16. pielikumā ir ietverta detalizēta kartogrāfiskā informācija par paplašināmo 
teritoriju novietojumu, dabas vērtībām, kā arī piedāvāto funkcionālo zonējumu 
paplašinājumos, bet 17. pielikumā – zinātniskais pamatojums teritoriju pievienošanai 
Gaujas Nacionālajam parkam.  
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3.1. attēls. Teritorijas, kuras ierosināts iekļaut GNP teritorijā, lai nodrošinātu dabas 
vērtību aizsardzību 

 
A.4. Meža apsaimniekošanas plānu sagatavošana atbilstoši teritorijas IAIN 
nosacījumiem 
 
Atbilstoši IAIN nosacījumiem GNP funkcionālajās zonās, kur MAP izstrādi un 
apstiprināšanu paredz IAIN, pieļaujamās mežsaimnieciskās darbības plānošanai, 
detalizētai un visu teritoriju aptverošai aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu 
apsaimniekošanas plānošanai, mežaudžu dabiskošanas pasākumu plānošanai un veikto 
pasākumu ietekmes monitoringa plānošanai, nepieciešams sagatavot meža 
apsaimniekošanas plānu. Tajā būtu jānosaka mežsaimnieciskie un biotopu 
apsaimniekošanas pasākumi atsevišķu mežaudžu (meža nogabalu) līmenī, tāpat būtu 
jāsniedz pasākumu mērķa formulējums, detalizēts pasākumu veikšanas apraksts un 
sasniedzamie rezultāti.  
 
Izstrādātā meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšana/saskaņošana ar DAP ir 
priekšnoteikums turpmākai pasākumu īstenošanai. MAP izstrādājams atsevišķai zemes 
vienībai vai zemes vienību grupai, ņemto vērā aktuālos meža inventarizācijas datus, kā 
arī īpaši aizsargājamo sugu, īpaši aizsargājamo biotopu un dabas pieminekļu (turpmāk – 
dabas vērtības) inventarizācijas datus. Dabas vērtību inventarizācija nav jāveic, ja DDPS 
“Ozols” ir reģistrēta informācija, kas nav vecāka par 5 gadiem kopš meža 
apsaimniekošanas plāna izstrādes uzsākšanas.  
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Dabas vērtību inventarizāciju veic meža biotopu jomā sertificēts sugu un biotopu 
aizsardzības jomas eksperts, kas sagatavo atzinumus un kartoshēmu atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma 
saturu. Atzinumā norāda paredzētos dabas vērtību aizsardzības un apsaimniekošanas 
pasākumus. 
 
Dabas vērtību inventarizācija ir jāveic laika periodā no 1. maija līdz 1. oktobrim. 
 
Meža apsaimniekošanas pasākumus plāno pa nogabaliem, ņemot vērā eksperta 
atzinumā norādītos ieteikumus dabas vērtību aizsardzībai un apsaimniekošanai un 
normatīvajos aktos noteiktās prasības. 
 
Meža apsaimniekošanas plānā iekļauj atļautos cirtes veidus, atbilstošā detalizācijā 
aprakstot cirtes izpildes posmus un rādītājus, un meža apsaimniekošanas pasākumus 
atbilstoši regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī dabas vērtību aizsardzības un 
apsaimniekošanas pasākumus, kas norādīti eksperta atzinumā. Tāpat meža 
apsaimniekošanas plānā var ietvert ainavu apsaimniekošanas pasākumus, kuru ietvaros 
ir nepieciešami specifiski meža apsaimniekošanas pasākumi (piemēram, mežaudzes 
retināšana, atsevišķu koku novākšana vai pameža, paaugas izciršana). 
 
Ja pēc dabas vērtību inventarizācijas nepieciešama nogabalu platības vai konfigurācijas 
maiņa meža starpinventarizācijas periodā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža 
inventarizāciju, izdara grozījumus meža valsts reģistrā vai veic atkārtotu meža 
inventarizāciju. Ja dabas vērtību teritorija ir mazāka par minimālo nogabala platību, kas 
izdalāma atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju, nogabalam pievieno 
attiecīgu atzīmi par dabas vērtību esību mežaudzē atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
meža inventarizāciju. 
 
Meža apsaimniekošanas plānu izstrādā laika posmam līdz 10 gadiem [vai periodam, kas 
ietver meža inventarizācijas datu derīguma termiņu].  
 
Atkārtoti izstrādājot meža apsaimniekošanas plānu, nogabalos, kuros plāno 
mežsaimniecisko darbību vai sugu un biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas 
pasākumus, veic atkārtotu dabas vērtību inventarizāciju, ņemot iepriekš minētos 
nosacījumus. 
 
Dabas vērtību aprakstā un kartē norāda šādus objektus: 

• īpaši aizsargājamo sugu atradnes, īpaši aizsargājamos biotopus un dabas 
pieminekļus; 

• mikroliegumu un to buferzonu robežas; 

• citas teritorijas, kurās ar normatīvajiem aktiem noteikti mežsaimnieciskās 
darbības ierobežojumi, tai skaitā bioloģiski nozīmīgi meža struktūras elementi, 
vides un dabas resursu aizsargjoslas, pašvaldības teritorijas plānojumos 
noteiktās ainaviski vērtīgās teritorijas un mežaparki; 
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• plānoto biotopu apsaimniekošanas vai mežaudžu dabiskošanas pasākumu 
platības; 

• ainavu apsaimniekošanas pasākumu platības; 

• funkcionālo zonu robežas;  

• u.c. 
 
Meža apsaimniekošanas plānam pievieno atbilstošas jomas sugu un biotopu eksperta 
atzinumus, kā arī citu informāciju, ko uzskata par nepieciešamu. 
 
Ja MAP ir paredzēti aizsargājamu biotopu apsaimniekošanas pasākumi vai meža dabisko 
struktūru veicināšanas pasākumi, plānā ietver pasākumu monitoringa plānu un apraksta 
veicamā monitoringa metodiku un risinājumus. 
 
Meža apsaimniekošanas plānā ietvertos meža apsaimniekošanas pasākumus un biotopu 
apsaimniekošanas pasākumus meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs veic pēc saviem 
ieskatiem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. 
 
Lai mazinātu papildu izmaksu slogu meža īpašniekiem, būtu nepieciešams rast 
līdzfinansējumu MAP izstrādei. Paredzamā līdzfinansējuma mērķis būtu - dabas vērtību 
izvērtējuma, sugu un biotopu jomas eksperta piesaistes, aizsargājamo biotopu 
apsaimniekošanas un mežaudžu dabiskošanas pasākumu plānošanas atbalsts meža 
īpašumā, tā apmērs būtu nodrošināms tādā apjomā, kas nosegtu minēto izpētes un 
plānošanas pasākumu sagatavošanu.  
 
Iespējamie finanšu resursu piesaistes risinājumi varētu ietvert papildu budžeta 
finansējumu no DAP, ilglaicīgu projektu līdzekļu piesaiste vai ES struktūrfondu, 
piemēram, Lauku attīstības programmas, piesaiste šī atbalsta nodrošināšanai. 
 
A.5. Mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi 
Meža biotopu aizsardzībai būtiski ievērot neiejaukšanās režīmu stingrā režīma (dabas 
rezervāta) un dabas lieguma funkcionālajās zonās, bet teritorijās, kur pieļaujama 
mežsaimnieciskā darbība, izslēgt no apsaimniekošanas bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai un GNP apstākļiem raksturīgo ģeoloģisko, reljefa un dzīvotņu 
daudzveidības saglabāšanai nozīmīgas teritorijas, kā arī ievērot noteiktās prasības 
dabiskiem mežiem raksturīgo struktūru saglabāšanai un mežsaimniecības meža 
apsaimniekošanas paņēmieniem, kas sniegti noteikti IAIN. 
 
A.6. Bioloģiskās lauksaimniecības veicināšana 
Plāna izstrādes laikā tika konstatēts, ka 19% no GNP LIZ tiek pieteiktas atbalstam LAP 
pasākumā “Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība”. DA plāna izstrādes laikā vairākkārt 
aktualizējusies diskusija par bioloģiskās lauksaimniecības attīstību GNP ar mērķi 
ievērojami palielināt platībās. Ņemot vērā GNP novērtējumu, esošās iestrādnes ar aktīvu 
NVO, pašvaldību un citu organizāciju iesaisti, kā arī to, ka ĪADT pārvaldības juridiskais 
ietvars nav attiecināms tiešā veidā uz LIZ apsaimniekošanas metodēm, rosināms visām 
iesaistītajām pusēm turpināt un attīstīt sadarbību caur dažādiem projektiem un 



Gaujas Nacionālā parka  
dabas aizsardzības plāns no 2023. gada līdz 2035. gadam 
Dabas aizsardzības plāna projekts sabiedriskajai 
apspriešanai 

SIA Estonian, Latvian 
& Lithuanian Environment 

  

323 
 

aktivitātēm. Kā galvenais mērķis nosakāms bioloģiskās lauksaimniecības attīstība GNP 
teritorijā, sasniedzot 30% īpatsvaru no kopējām atbalstītajām platībām GNP. Līdztekus 
bioloģiskās lauksaimniecības popularizēšanai un apsaimniekoto platību palielināšanai, 
veicami dažādi atbalsta pasākumi, piemēram, publiskajos iepirkumos prioritāri 
iegādājoties bioproduktus no novadu saimniecībām, iesaistot saimniecības izglītošanas, 
rekreācijas un tūrisma aktivitātēs u.tml.  
 
A.7. Ainavu pārvaldības īstenošana 
Ainavu pārvaldība Latvijā, kā tas noteikts “Ainavu konvencijā” un telpiskās plānošanas 
likumdošanas ietvarā, galvenokārt realizējama caur pašvaldību teritorijas plānojumiem. 
GNP ainavu pārvaldībai nozīmīgie ieteikumi aprakstīti plāna 4. nodaļā. 
 
A.8. Uzturēt vienotu dialogu starp dabas aizsardzību, pašvaldību speciālistiem un 
tūrisma un rekreācijas uzņēmējiem GNP kā tūrisma galamērķa pārvaldībai un 
zināšanu nodošanai 
DA plāna izstrādes laikā spēkā ir GNP tūrisma klastera stratēģija (no 2012. gada un 
aktualizēta līdz 2022. gadam), kas iekļauj galamērķa attīstības mērķus un rīcības, 
tirgvedības pasākumus. To paredzēts aktualizēt, ņemot vērā DA plānā iestrādātos dabas 
un kultūras mantojuma aizsardzības pasākumus un tūrisma attīstības apsvērumus. 
 
Klastera vadības grupā iekļaujas seši uzņēmēji, DAP pārstāvis, vismaz četri pašvaldību 
pārstāvji un Vidzemes Augstskolas pārstāvis. Tematiski saistītiem jautājumiem var tikt 
pieaicinātas citas iesaistītās puses. Nozīmīgi uzturēt šo dialoga platformu stratēģisko 
plānu un ikdienas rīcību apspriešanai, atbilstoši EUROPARC Ilgtspējīgas tūrisma hartas 
rekomendācijām. Veicināma sadarbība ar vietējām kopienām. 
 
A.9. Rekultivācijas plāna sagatavošana kūdras ieguves teritorijai Unguru purvā 
Ņemot vērā, ka kūdras ieguves platības Unguru purvā nomas līgums noslēgts uz laika 
posmu līdz 2036. gadam, DA plāna ieviešanas laikā plānojama rekultivācijas plāna 
sagatavošana kūdras ieguves teritorijai Unguru purvā. Rekultivācijas plāna sagatavošanā 
ņemami vērā sekojoši nosacījumi: 
 
1) Rekultivācijas plāns būtu veidojams, balstoties uz perspektīvu, ka kūdras ieguve 

purva teritorijā turpinās līdz 2036. gadam - termiņam, kuru paredz spēkā esošais 
platības nomas līgums. 

2) Rekultivējamās purva teritorijas atrašanās GNP ir priekšnoteikums, lai purva 
renaturalizācija tiktu plānota kā galvenais (lielākās platības aptverošais) 
rekultivācijas pasākumu veids. Citus rekultivācijas pasākumu risinājumus izvēloties 
tikai gadījumos, ja situācija pamatoti neļauj plānot purva ekosistēmas 
renaturalizācijas pasākumus. 

3) Lai nodrošinātu purvu vai pārmitru mežu ekosistēmām atbilstošu hidroloģisko 
režīmu, pirmkārt būtu jāplāno meliorācijas sistēmu likvidēšana/darbības 
pārtraukšana (prioritāri grāvju sistēmu aizbēršana vai dambju ierīkošana uz 
grāvjiem) platībās, kur to darbības saglabāšana nav saistīta ar kūdras ieguvei 
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nepieciešamo ūdens līmeņa pazemināšanu (paredzot, ka kūdras ieguve platībā 
pārtraucama 2036. gadā vai ātrāk). 

4) Ja situācijas apstākļi nosaka nepieciešamību plānot meža platību veidošanu – 
plānojama dabiskiem hidroloģiskajiem apstākļiem atbilstošu (bez 
meliorācijas/nosusināšanas) meža platību veidošana, kas ilgākā laika posmā var 
attīstīties par pārmitrām meža dzīvotnēm/ekosistēmām. 

5) Platībās, kur, pēc vispusīga izvērtējuma, ir pamatota ūdenstilpju ierīkošana, 
rekultivācijas ietvaros šis pasākums plānojams tā, lai novērstu vai maksimāli 
samazinātu zemas pH vērtības, ar humīnvielām piesātināto ūdeņu noplūdi Ungura 
ezerā. 

6) Rekultivācijas plāna sagatavošanas ietvaros veicama hidroloģiskā režīma izmaiņu 
(gruntsūdeņu līmenis, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu plūsmas) modelēšana 
pašreizējai situācijai - gan kūdras ieguves teritorijai, gan pieguļošajām platībām, un 
hidroloģijas situācijas izmaiņu modelēšana turpinot kūdras ieguvi (ar 5 gadu 
intervālu + situācijas modelis 2036. gadam). Tāpat ir jāveic hidroloģiskā režīma 
modelēšana scenārijam pēc rekultivācijas pasākumu realizācijas – dažādu 
pasākumu platību savstarpējās saskaņotības novērtējumam. 

7) Rekultivācijas plānā jāparedz pasākumi ar kūdras ieguves turpināšanu (līdz 2036. 
gadam) saistīto ietekmju mazināšanai uz Ungura ezeru un kūdras ieguves teritorijai 
pieguļošajām aizsargājamu mežu un purvu biotopu platībām. 

8) Rekultivācijas pasākumu uzsākšana būtu jāplāno arī laika posmam līdz 2036. gadam 
– platībām, kur plānota kūdras ieguves pārtraukšana. Iespēju robežās rekultivācijas 
pasākumi jau līdz 2036. gadam plānojami platībās, kas samazinātu kūdras ieguves 
negatīvo ietekmi uz Ungura ezeru un kūdras ieguves teritorijai pieguļošajām 
aizsargājamo purvu biotopu platībām. 

9) Rekultivācijas plānā jāietver arī monitoringa plāna (monitoringa metodikas 
apraksts, monitoringa vietu/lokāciju/punktu plānojums) sagatavošana: 

a. hidroloģiskā režīma (gruntsūdens līmeņa) izmaiņas kūdras ieguves teritorijai 
piegulošajās platībās (noteikti aizsargājamos purvu biotopos!), 

b. hidroloģiskā režīma izmaiņas kūdras ieguves teritorijās, kur plānoti 
rekultivācijas pasākumi – purva renaturalizācija un mežaudžu attīstība, 

c. veģetācijas monitorings kūdras ieguves teritorijai pieguļošajās aizsargājamu 
purvu biotopu platībās, 

d. veģetācijas attīstības monitorings rekultivācijas plānā paredzētajās purva 
renaturalizācijas un mežaudžu attīstības platībās,  

e. koku seguma attīstība (koku vainagu segums un koku augstums) kūdras 
ieguves platībai piegulošo aizsargājamu purvu biotopu platībās (izmantojot 
attālās izpētes datus – datu analīze ar 10 gadu intervālu), 

f. Ungura ezerā no kūdras ieguves platības ieplūstošo ūdeņu monitorings 
(daudzums pastāvīgi, fizikālķīmiskie parametri – vismaz krāsainība un pH 
vērtība, periodiski – vismaz 4 x gadā aptverot gan mazūdens periodu, gan 
palielinātas noplūdes sezonu (atbilstoši saldūdeņu biotopu jomas eksperta 
formulētajiem nosacījumiem)). 

Monitoringa pasākumu telpiskā/lokāciju plāna sagatavošanai jāņem vērā hidroloģiskā 
režīma izmaiņu modelēšanas rezultāti. 
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Hidroloģiskā režīma novērtējuma datu ieguvei plānojama gruntsūdens mērīšanas aku 
jeb pjezometriskie urbumu ierīkošana. Aku vai urbumu tehniskā realizācija jāparedz 
saskaņā ar literatūrā aprakstīto un Latvijā aprobēto metodiku, piemēram: 
Aleksāns, O., 2016. Gruntsūdens līmeņa pastāvīgo novērojumu veikšana projekta vietās. 
Pārskats: gruntsūdens monitoringa tīkla izveide un monitoringa novērojumi. 2016. g. II 
ceturksnis. Mitrāji: LIFE+ projekts LIFE13 NAT/LV/000578 prioritāro mitrāju biotopu 
aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā. Rīga, Latvijas Universitāte, 46 lpp. vai Purvu 
biotopu atjaunošanas, apsaimniekošanas pasākumu un ietekmju izvērtēšanas 
monitoringa (hidroloģiskajam monitoringam un veģetācijas monitoringam) metodika 
https://www.daba.gov.lv/lv/media/4244/download  

Hidroloģiskā režīma monitorings un datu ieguve no monitoringa urbumiem plānojama 
vienā no sekojošiem veidiem:  

1) regulāri (vismaz 1x mēnesī) veicot manuālus gruntsūdens līmeņa uzmērījumus, 

2) ievietojot monitoringa urbumos automātiskos sensorus jeb t.s. datu logerus, 
piemēram, https://www.environmental-expert.com/products/baro-diver-
groundwater-level-measurement-data-loggers-276718  

 
Rekultivācijas plāna sagatavošanai obligāti piesaistāmie eksperti, kompetences - 
hidroģeoloģiskās modelēšanas speciālists, purvu biotopu jomas sertificēts eksperts, 
saldūdeņu biotopu jomas sertificēts eksperts. 
 
Rekultivācijas plāns, pēc tā sagatavošanas, saskaņojams ar DA pārvaldi. 
 
A.10. Izmaiņas citos normatīvajos aktos 
Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma (spēkā no 2015. gada 1. janvāra) prasībām, Latvijā 
netiek atļauts veikt valsts un privātīpašuma maiņu. Ja tiktu veiktas izmaiņas Zemes 
pārvaldības likumā, tad būtu iespējams veikt zemes vienību, kas atrodas GNP DLZ 
apmaiņu pret valsts īpašumā esošajiem mežu īpašumiem.  
 
MK 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 308 “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un 
plantāciju meža noteikumi” 26.5. apakšpunktā ir notikts, ka “Plantāciju mežu nereģistrē 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izņemot neitrālo zonu;”. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
saimniecisko darbību GNP, būtu jāveic grozījumi MK noteikumos, kas paredzētu 
izņēmumu, ja attiecīgās ĪADT IAIN paredz savādāk. 
 
 
 

B. Dabas vērtību aizsardzība un apsaimniekošana  

 
B.1. Saldūdeņu biotopu aizsardzība un kvalitātes uzlabošana 
 
B.1.1. Bebru darbības ietekmes samazināšana, bebru skaita regulēšana 
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Bebru darbība ietekmē gan saldūdeņu biotopus, gan arī piekrastē esošos aizsargājamos 
biotopus. Bebru skaits jāregulē saskaņā ar citiem dabas aizsardzības pasākumiem un 
prioritātēm teritorijā, iepriekš veicot bebru uzskaiti un nosakot, kāds ir optimālais skaits 
un kur tas tiek pārsniegts. Bebru populācijas lielums teritorijā ir novērtējams, izmantojot 
Zemkopības ministrijas sagatavoto “Medījamo dzīvnieku populāciju stāvokļa 
novērtēšanas un pieļaujamā nomedīšanas apjoma metodika”. Bebru skaita regulēšana 
veicama, piesaistot mednieku kolektīvus, kuriem ir iznomātas medību platības.  
 
Atbilstoši metodikai, bebru skaitu ieteicams regulēt visās GNP upēs. 3.2. tabulā ir 
apkopota informācija par upēm, kurās prioritāri veicama bebru skaita ierobežošana, lai 
novērstu negatīvu ietekmi uz citiem saldūdens biotopiem un retu sugu atradnēm. 
 
3.2. tabula. Upes GNP, kur bebru darbība ietekmē citus saldūdens biotopus un retu 
sugu atradnes 

Upes Ietekmes raksturs 

Pūrica Iztek no Pūricu ezera. Ezera ūdens līmeni būtiski ietekmē bebru 
darbība, negatīvi tiek ietekmētas mieturaļģu audzes un ezera 
kopējais ekoloģiskais stāvoklis. 

Simtupe 
(Rakšupe) 

Iztek no Āraišu ezera, jau netālu no iztekas upes taisnotais posms 
būtiski bebru ietekmēts, noteces kavēšana veicina ezera 
eitrofikāciju. 

Plaužupīte Iztek no Plaužu ezera, ezerā izzūd vai jau izzudušas retās augu 
sugas, pieaug aizaugums ar niedrēm. 

Strīķupe Viena no mazietekmētākajām vidēji lielām upēm GNP, nozīmīgas 
dažādu sugu bezmugurkaulnieku atradnes. 

 
Gadījumos, kad tiek konstatēta bebru darbība lapkoku praulgrauža Osmoderma 
barnabita apdzīvotu koku tuvumā un pastāv draudi koku graušanai, nepieciešams šādus 
kokus apvilkt ar metāla sietu (plānots iespējamos apdraudētos kokus identificēt 
paredzētajā LIFE projektā Biotopu Direktīvas bezmugurkaulnieku sugu izpētei). 
 
B.1.2. Koku sagāzumu izvākšana upēs  
Upju posmos, kur sakritušie koki aizsprosto straumi, veidojot uzpludinājumus un detrīta 
un sedimentu akumulēšanos, būtu rekomendējama daļēja koksnes izvākšana, 
atjaunojot raksturīgo upes tecējumu, un atstājot pārējo koksni, kas nodrošinātu 
slēptuves ūdens bezmugurkaulniekiem un zivīm.  
 
Vairākas GNP teritorijā sastopamās aizsargājamās sugas (tajā skaitā biezā perlamutrene 
un ziemeļu upespērlene) ir saistītas ar dabisko upju straujtecēm un dabiskiem upju 
posmiem. Šī biotopa labvēlīgā aizsardzības stāvokļa nodrošināšanai un sugu dzīvotnes 
saglabāšanai jānodrošina vējlaužu rezultātā upēs iekritušu koku, kas ietekmē upes 
plūsmu, izņemšana.  
 
Upēs sakritušie koki jāizvāc, ko var darīt gan ar roku darbu, gan izmantojot tehniku. 
Svarīgi, lai no upes izņemtie koki, pie paaugstināta ūdens līmeņa, netiktu ieskaloti 



Gaujas Nacionālā parka  
dabas aizsardzības plāns no 2023. gada līdz 2035. gadam 
Dabas aizsardzības plāna projekts sabiedriskajai 
apspriešanai 

SIA Estonian, Latvian 
& Lithuanian Environment 

  

327 
 

atpakaļ upē. Tāpēc ir vēlams tos novietot krastā virs palu ūdeņu līmeņa. Izvāktos kokus 
var arī aizvest vai sadedzināt. Rezultātā atjaunojas ūdens plūsma un sugu migrācijas ceļi. 
Tiek novērsti izskalojumi un mazināta krastu erozija. Attīrītie posmi ik gadus jāpārskata, 
vai pasākums nav jāatkārto. Gadījumā, ja attīrāmā posma krastos ir reģistrētas 
aizsargājamo augu, ķērpju, sēņu, bezmugurkaulnieku u.c. sugu grupu aizsargājamo sugu 
atradnes, pirms darbu veikšanas jākonsultējas ar attiecīgo sugu grupu ekspertiem, lai 
plānotie darbi tiktu veikti ar iespējami mazāku ietekmi uz sugu atradnēm. 
 
2021. gadā DAP ar sadarbības partneriem ir uzsākusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
finansētajā projekta “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” 
īstenošana, kura ietvaros GNP ir paredzēts uzlabot upju straujteču stāvokli, no koku 
sagāzumiem un bebru dambjiem attīrot 15 upes un tādējādi atjaunojot straujtecēm 
raksturīgo ūdens plūsmu un veicinot Gaujas pietekām raksturīgo lašveidīgo zivju 
migrāciju un nārstu. Darbus plānots pabeigt līdz 2023. gada beigām. Visā DA plāna 
darbības periodā jānodrošina attīrīto upju posmu turpmāka uzturēšana upju biotopiem 
un tajos dzīvojošajām sugām labvēlīgā stāvoklī. 
 
B.1.3. Niedru (virsūdens augu) pļaušana ezeros 
Lai veicinātu barības vielu sadalīšanos un ezera pašattīrīšanos, eitrofos ezeros ar blīvu 
virsūdens augu joslu ieteicams vairākas reizes vasarā un/vai ziemā virs ledus izpļaut 
niedres (virsūdens augus). 3.3. tabulā apkopta informācija par ezeriem, kuros ieteicama 
virsūdens augu pļaušana, lai uzlabotu biotopa kvalitāti, bet nelielos krasta posmos 
(aptuveni līdz 20 m garos) pieļaujama pļaušana un augu izvākšana, lai uzturētu 
peldvietas un laivu ielaišanas vietas. 
 
3.3. tabula. Ezeri GNP, kuros ieteicama virsūdens augu pļaušana 

Ezers Apsaimniekošanas raksturojums 

Vīņaudu  Audžu fragmentēšana pēc iespējas gar visu ezera piekrasti, paralēli 
veicot sapropeļa slāņa vienmērīgu samazināšanu, lai palēninātu ezera 
aizaugšanu. 

Auciema  Niedru fragmentēšana ezera daļās, kur veidojas blīvas niedru audzes, 
paralēli veicot sapropeļa slāņa vienmērīgu samazināšanu, lai palēninātu 
ezera aizaugšanu. 

Plaužu  Niedru fragmentēšana ezera daļās, kur veidojas blīvas niedru audzes. 

Āraišu  Niedru fragmentēšana ezera daļās, kur veidojas blīvas niedru audzes. 
Paralēli pilnībā jānovērš notekūdeņu ieplūde un jāsamazina bebru 
darbības ietekme. 

Vaidavas  Niedru fragmentēšana ezera daļās, kur veidojas blīvas niedru audzes (pie 
Vaidavas ciema pasākums plānots KF projekta ietvaros, pēc projekta 
beigām jāturpina regulārā apsaimniekošana). 

 
Virsūdens augu joslā aizķeras atmirušās augu daļas, sabirušās lapas, tādēļ aizaugumu 
ieteicams limitēt, taču tas darāms, neizpļaujot iegrimušos un uz grunts augošos 
ūdensaugus. Iegrimušie ūdensaugi saista barības vielas, samazinot zilaļģu ziedēšanu, kā 
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arī samazina sedimentu uzduļķošanos. Izpļaujot un izvācot no ezera iegrimušos augus, 
barības vielas atgriezīsies apritē viļņu darbības ietekmē. 
 
Vasarā pļaušana jāveic, veidojot līdz aptuveni 50 m garus atvērumus virsūdens augu 
joslā, tādējādi fragmentējot to. Primāri tās ir peldvietas un laivu ielaišanas vietas, kur ir 
lielākas iespējas apsaimniekošanu veikt atkārtoti. Ziemā virs ledus var nopļaut virsūdens 
augus pēc iespējas plašākās teritorijās, ņemot vērā ledus drošumu ezerā (upju ietekas 
un iztekas) un iespējas nopļauto materiālu savākt un utilizēt. 
 
Virsūdens augu pļaušana veicama laikā no 1. jūlija līdz 30. martam, no laivas vai iebrienot 
no krasta, nopļaujot augus zem ūdens līmeņa iespējami tuvu sakņu sistēmai. Nopļautie 
virsūdens augi jāizvāc no ezera un jānovieto virs palu zonas pagaidu uzglabāšanas vietās 
(uzglabājot ne ilgāk kā vienu mēnesi), vēlāk jāpārvieto uz kompostēšanas vietu. Lai 
samazinātu audžu blīvumu, pļaušana atkārtoti jāveic katru gadu, pirmajā gadā 2 - 3 
reizes gadā. 
 
B.1.4. Piesārņoto vecupju tīrīšana 
Apdzīvoto vietu tuvumā vecupes ir pakļautas piesārņošanai ar daļēji attīrītiem un 
neattīrītiem notekūdeņiem. Būtiskākais piesārņojums konstatēts vecupē pie Jāņmuižas 
lejpus NAI, kā arī netālu no Valmieras, pie dārziņu ciemata Gauja (ciemats nav GNP 
teritorijā, vecupe ir). Notekūdeņu iepludināšana izraisa vecupes kā biotopa degradāciju, 
izraisot pastiprinātu aizaugšanu un dūņu uzkrāšanos. Pārlieku liela aizaugšana ar 
iegrimušo un brīvi peldošo augu sugām izraisa strauju sedimentu uzkrāšanos un vecupju 
dziļuma samazināšanos (dūņu slānis var pieaugt apmēram 5 cm gadā), kas veicina 
virsūdens augu sugu izplatību platībās, kur iepriekš ūdens bija pārāk dziļš to augšanai. 
Lielās biomasas dēļ tiek traucēta gaismas piekļuve dziļākiem ūdens slāņiem, līdz ar to 
tiek traucēta arī fotosintēzes procesu norise, noris strauja trūdvielu veidošanās, kas 
izsauc skābekļa daudzuma samazināšanos ūdenstilpē (Kļaviņš, Cimdiņš, 2004). Šādās 
vecupēs ir neliela ūdensaugu un bezmugurkaulnieku sugu daudzveidība.  
 
Būtiskākais ir nodrošināt atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu visās NAI un pieslēgumu NAI 
ciematiem, kas vēl nav tām pieslēgti. Lai uzlabotu piesārņoto vecupju biotopa kvalitāti, 
ieteicama dūņu slāņa izsūknēšana, pēc iespējas visā vecupes platībā un dūņu 
nogādāšana uz notekūdeņu dūņu krātuvi.  
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3.2. attēls. Vecupe pie Jāņmuižas NAI 
neatbilst ES biotopam augstā 
piesārņojuma dēļ, 2020.g. (foto: L. 
Grīnberga, 2020. g.) 

3.3. attēls. Vecupe (biotops 3150_3) pie 
ciemata Gauja Kauguru pagastā, 2019. 
g. (foto: L. Vizule-Kahovska) 

 
B.2. Iežu atsegumu un alu biotopu aizsardzība un kvalitātes uzlabošana 
B.2.1. Ģeoloģisko objektu aizsardzība un kvalitātes uzlabošana 
Aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi 
Ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos pieminekļus nepieciešams dabā identificēt ar 
informatīvo zīmi (skat. C sadaļu), specifiski apsaimniekošanas pasākumi, kas veicami iežu 
atsegumu un alu biotopu apsaimniekošanai, t.sk. ģeoloģiskajos un ģeomorfoloģiskajos 
dabas pieminekļos, uzskaitīti tālākajās sadaļās. Visu šo pieminekļu teritorijās regulāri 
jāveic sadzīves atkritumu novākšana, ja tādi tur atrodami, un esošās tūrisma 
infrastruktūras uzturēšana. Pieļaujama krūmu un lakstaugu pļaušana atsegumu priekšā 
vietās, kur tas jau līdz šim ir darīts (piemēram, Piķenes kraujā un Zvārtas iezī); jaunu 
apsaimniekojamo teritoriju izvēlē jāpiesaista atsegumu biotopu eksperts, lai 
nodrošinātu, ka netiek ietekmēts mikroklimats reto sugu augtenēs. 
 
Pamatiežu atsegumi 
Pamatiežu atsegumu apsaimniekošana lielākoties saistīta ar neiejaukšanos tajos 
notiekošajos dabiskajos procesos un antropogēnās slodzes kontroli. Informatīvajos 
stendos, kas izvietoti atsegumu tuvumā, jāuztur informācija par šiem objektiem, tai 
skaitā atļautajām un aizliegtajām darbībām. Visos objektos, kur ir tūrisma infrastruktūra, 
tā jāturpina uzturēt, izņemot gadījumus, kad infrastruktūru nepieciešams pārbūvēt, lai 
samazinātu antropogēno slodzi. Tūristu apmeklētajās vietās veicama arī invazīvo sugu 
uzraudzība un vajadzības gadījumā apkarošanas pasākumi. Pieļaujama veģetācijas un 
krūmu izpļaušana gar tūristu takām, pirmreizējas pļaušanas gadījumā vispirms 
konsultējoties ar vaskulāro augu, sūnu un ķērpju sugu ekspertiem. Ainavisko atvērumu 
veidošanas procesā, ja tādi nav norādīti DA plānā, jāpiesaista ainavu eksperts un iežu 
atsegumu biotopu eksperts; pieļaujama esošo atvērumu uzturēšana. Jebkuras jaunas 
tūrisma infrastruktūras izveidošanas gadījumā nepieciešams iežu atsegumu biotopu 
eksperta izvērtējums. 
 
Alas 
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Visām alām nav iespējams identificēt visus iespējamos riskus, kas varētu saistīties ar 
apmeklētāju drošību, kā arī nav pilnībā iespējams novērtēt ietekmējošos faktorus, kas 
var apdraudēt alas, tādējādi gan pie alām, gan pie jau esošiem informācijas stendiem 
uzstādīt brīdinājuma zīmes, ka alu apmeklēšana apdraud apmeklētāju veselību un 
dzīvību. Alām, kurās ziemo sikspārņi, iespēju robežās jānovērš apmeklējums; DA plāna 
ietvaros sagatavots pārskats par šīm alām, kas kā ierobežotas pieejamības informācija 
nodots DAP, lai pēc tā vadītos dažādu atļauju izsniegšanā (piem., pasākumiem vai 
tūrisma infrastruktūras ierīkošanai). Pirms jebkādu apsaimniekošanas pasākumu 
īstenošanas, ir jākonsultējas ar sikspārņu ekspertu par paredzētās darbības ietekmi uz 
sugu atradnēm, alu biotopu ekspertu un NKMP par iespējamām kultūrvēsturiskajām 
vērtībām.  
 
Veidojot jaunu tūrisma infrastruktūru, vēlamais infrastruktūras formāts ir attālinātas 
platformas, kas nepieguļ pašai alai. 
 
Avoti 
Avotu sateces baseinos nav pieļaujamas darbības, kas var ietekmēt to hidroģeoķīmisko 
līdzsvaru un debitu. 
 
Ūdenskritumi 
Vēlams sakārtot infrastruktūru, lai iespaidīgākie un vizuāli estētiskākie ūdenskritumi 
būtu pieejami apmeklētājiem, radot pēc iespējas mazāku antropogēno noslodzi uz 
ģeoloģisko objektu. 
 
Dižakmeņi 
Vēlams vismaz divreiz sezonā veikt lakstaugu un krūmu apļaušanas darbus dažu metru 
rādiusa no dižakmeņiem, tādējādi tos izceļot kopējā ainavā.  
 
B.2.2 Aizbrukušo alu ieeju atrakšana, dabisko avotu erozijas procesu veicināšana 
Lai saglabātu alas kā ģeomorfoloģiskus objektus, sikspārņu un reto sūnu dzīvotnes, 
vairākos gadījumos iespējama aizbrukušo alu atrakšana un/vai avotu dabisko erozijas 
procesu veicināšana, nepieļaujot to aizsērēšanu. Šādi pasākumi iespējami aizbrukušajās 
Simtēnu un Leimaņu alās, kā arī Līdumnieku avotu alā, Kalējalā. Plānošanā obligāti 
jāpiesaista sikspārņu eksperts, iežu atsegumu un alu biotopu eksperts, sūnu eksperts, kā 
arī profesionāls arheologs un darbības jāsaskaņo ar NKMP. 
 
B.2.3 Apauguma un noslīdējušās grunts noņemšana Stūķu iezī 
Apsaimniekošanas pasākums vērsts uz dabiskās erozijas procesu veicināšanu, kas 
uzturētu atklātu smilšakmens atsegumu, nodrošinot gan ainaviskās vērtības, gan 
dzīvesvietu ar atsegumu biotopiem saistītām sugām. Nepieciešama izpēte un 
izvērtējums par iespējām šādu pasākumu praktiski veikt (t.sk. plānojot noņemtās grunts 
aizvešanu), kā arī padziļināta izpēte par iespējamo ietekmi uz aizsargājamajām sugām. 
 
B.2.4. Kritalu novākšana no iežu atsegumiem 
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Ģeoloģiskajos un ģeomorfoloģiskajos pieminekļos, kuros uzkrājies liels skaits kritalu un 
tās traucē objekta apskati vai ietekmē ģeomorfoloģiskos procesus, kuri objektu uztur 
atklātā stāvoklī, iespējama kritalu novākšana. Pasākums ieteicams Ainavu kraujā, pie 
Līgavas alas, Ķaubju iezī, Napuča iezī, Rauņa lejteces atsegumos, Incēnu iezī. Kritalas 
jāsaglabā mežaudzē atseguma tuvumā. 
 
B.2.5. Lodes bruņuzivju iegulas robežu nospraušana dabā 
Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā pieminekļa “Lodes bruņuzivju iegula” robeža jāatzīmē 
dabā ar paliekošām robežzīmēm, lai nodrošinātu tās aizsardzību Lodes mālu karjera 
ekspluatācijas ietvaros.  
 
B.2.6. Žoga izbūvēšana ap Sikspārņu alām 
Sikspārņu alas ir viena no nozīmīgākajām sikspārņu ziemošanas vietām Latvijā, kā arī 
ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis. Neskatoties uz izglītojošām 
aktivitātēm par negatīvo ietekmi uz sikspārņiem, ko rada alu apmeklējumi ziemā, kā arī 
dolomīta iežu nobrukumu risku, cilvēki turpina apmeklēt Sikspārņu alas. Apkārt alām 
izveidojams pastāvīgs nožogojums, informācijas zīmes, kā arī barjeras, kas novirzītu 
apmeklētājus no takām, kas ved uz Kazugravas lejasdaļu, kurā sastopamas retas un 
jutīgas augu sugas. Sikspārņu alu apmeklēšana pieļaujama tikai zinātniskās izpētes un 
monitoringa nolūkos, atsevišķos gadījumos – izzinošas ekskursijas sikspārņu sugu 
aizsardzībā kompetenta gida pavadībā. 
 
B.2.7. Tūrisma infrastruktūras pārbūve, novirzot apmeklētāju plūsmu no alām un 
atsegumiem 
Nesenā pagātnē izbūvētā tūrisma infrastruktūra Siguldā (Kraukļa aiza, Pētera ala) 
radījusi palielinātu antropogēno slodzi uz iežu atsegumiem un alām, kuros sastopamas 
gan ļoti retu sūnu un ķērpju sugu atradnes, gan ziemo sikspārņi. Tā kā teritorijā bez reto 
sugu atradnēm ir arī citi pievilcīgi apskates objekti, tūrisma infrastruktūra jāpārbūvē, 
novācot dēļu laipas un kāpnes (vai arī izbūvējot nožogojumus) un novirzot apmeklētāju 
plūsmu no Kraukļa aizas un Pētera alas (vai arī jāpapildina infrastruktūra, apgrūtinot 
iespējas pieiet atsegumu sienām un alas ieejai). Liepas Lielajā Ellītē jāveic tūrisma 
infrastruktūras pārplānošana tā, lai iespējami novērstu ieža nomīdīšanu un alu 
apmeklēšanu ziemā. Ierobežojošā infrastruktūra papildināma ar izglītojošu materiālu 
par saudzējamām dabas vērtībām. 
 
B.2.8. Preventīvi pasākumi tūristu plūsmas novirzīšanai no atsegumiem un alām 
(Grīviņu atsegumi, Tītmaņu iezis, Ramātu klintis, Rampu ala un ieži, Vaives Kalējiezis, 
Daudas ūdenskritums, Gūdu klintis)  
Pieaugot tūristu plūsmai GNP, palielinās antropogēnā slodze uz līdz šim maz 
apmeklētiem, nomaļus esošiem atsegumiem un alām, tādējādi apdraudot tur 
sastopamas retas sugas, tai skaitā sikspārņus ziemošanas laikā. Nav pieļaujama tūrisma 
infrastruktūras izveide šādos objektos, tā vietā jāveic preventīvi pasākumi tūristu 
plūsmas novirzīšanai citur, piemēram, barjeras uz stihiskajām takām, norāžu izvietošana 
uz citiem tuvumā esošiem objektiem, taku apstādīšana ar eglītēm u.c. No ģeoloģiskajiem 
un ģeomorfoloģiskajiem pieminekļiem kā saudzējami objekti, uz kuriem neveidot 
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tūrisma infrastruktūru, identificēti Grīviņu atsegumi, Tītmaņu iezis (vecā tūrisma 
infrastruktūra nav jāatjauno, vai nu jānovāc vai jāļauj sabrukt uz vietas), Ramātu klintis, 
Rampu ala un ieži. Daudas ūdenskritumā tūrisma infrastruktūra jāveido tā, lai nepieļautu 
tālāku tūristu virzīšanos uz Nurmižu rezervāta pusi. Vaives Kalējiezī vēlams neveidot 
speciālu infrastruktūru apmeklēšanai, var izveidot barjeras, lai novērstu ieža 
nomīdīšanu. Gūdu klintīs nav pieļaujama infrastruktūras izbūve vai taku un maršrutu 
veidošana uz klintīm, jāveido norobežojumi un norādes stihisko apmeklējumu 
ierobežošanai. No šādām vietām izņemami arī Geocaching slēpņi, neveicinot papildu 
apmeklētāju piesaisti. 
 
B.3. Zālāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana 
 
B.3.1. Zālāju pļaušana ar siena vai zāles savākšanu un ganīšana 
Latvijā zālāju biotopu veidošanās priekšnosacījums ir regulāra tradicionāla 
apsaimniekošana, kas ietver zālāja pļaušanu un siena vai zāles novākšanu vai arī zālāju 
noganīšanu. Zālāja pļaušana veicama piemērotos laikapstākļos, kad iespējama siena 
izžāvēšana un novākšana. Siena novākšanai ir būtiska nozīme bioloģiski daudzveidīga 
zālāja saglabāšanā, radot augsnes un mikroklimatiskos apstākļus, kas piemēroti daudzu 
sugu līdzāspastāvēšanai. Ja sienu vai zāli nesavāc, bet atstāj pļavā, rodas kūlas slānis, 
pastiprināti uzkrājas mitrums, augsnē nonāk papildus barības vielas, kas veicina 
spēcīgāku augu, piemēram, dažādu lielo graudzāļu (parastā kamolzāle Dactylis 
glomerata, slotiņu ciesa Calamagrostis epigeyos u.c.) augšanu, līdz tās pārņem pļavu. 
Ilgstoši pļaujot un zāli atstājot pļavā, to pārņem ekspansīvās sugas. Zālāja pļaušana jāveic 
piemērotos laika apstākļos, sausā laikā, lai traktortehnika nebojā augsnes virskārtu un 
neatstāj rises. Zālājus jāpļauj no vidus uz malām, lai samazinātu zālājā esošo dzīvnieku 
mirstību. Vēlama ir nopļauto zālāju noganīšana atālā.  
 
Ganībās iespējams ierīkot pastāvīgu aploku un ganīt cauru gadu, kā arī ganību teritorijas 
mainīt, pārdzenot lopus uz vēl nenoganītām vietām. Svarīgi sekot līdzi ganību slodzei, lai 
tā nav pārāk liela vai pārāk maza. Pārganītos zālājos savairojas augi, kas spēj izturēt 
nomīdījumu, piemēram, ložņu āboliņš Trifolium repens un lielā ceļteka Plantago major. 
Sablīvētas augsnes apstākļos augu sugu daudzveidība samazinās. Savukārt, pārāk maz 
noganītos zālājos uzkrājas kūla, rodas paaugstināts mitrums augsnes virskārtā, 
atmirstošās augu daļas sadalās un rada papildus barības vielas, kas nonāk augsnē. Šādos 
apstākļos attīstās ekspansīvas augu sugas, samazinot zālāja kopējo daudzveidību. 
Ganībām raksturīga īpaša ganību struktūra, kur vairāk noganītas vietas mijas ar, 
piemēram, parastās ciņusmilgas Deschampsia caespitosa ciņiem, kurus ganību dzīvnieki 
apēd nelabprāt. Tādēļ regulāri (reizi gadā vai divos) vēlama ganību appļaušana pēc 
noganīšanas, ierobežojot ciņu izplatību un saglabājot labu lauksaimniecības stāvokli. 
 
Pašlaik GNP identificēti 90,1 ha aizsargājamo zālāju biotopu, kuriem nepieciešama tikai 
uzturoša apsaimniekošana, pārējās zālāju biotopu platībās inventarizācijas laikā 
konstatēts, ka ir nepieciešami arī specifiski pasākumi to kvalitātes uzlabošanai (skat. 
B.3.2.-B.3.10). Aprakstītie apsaimniekošanas pasākumi var tikt attiecināti arī uz visiem 
ilggadīgajiem zālājiem GNP teritorijā (kopējā platība ap 8700 ha), tādējādi nodrošinot 
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potenciālas zālāju biotopu platības, ainaviskās vērtības un sugu daudzveidības 
palielināšanos visā GNP teritorijā. Prioritāri apsaimniekojamie ilggadīgie zālāji un to 
kritēriji aprakstīti B.3.11. pasākumā. 
 
B.3.2. Atjaunojoša pļaušana un ganīšana zālāju biotopiem 
Zālāju biotopos, kur nepiemērotas apsaimniekošanas, pamešanas vai kādu traucējumu 
rezultātā novērojama ekspansīvo sugu savairošanās, sugu daudzveidības atjaunošanai 
pielieto atjaunojošo pļaušanu vai ganīšanu. Tas ietver vairākkārtēju pļaušanu un siena 
vai zāles novākšanu sezonas laikā, neļaujot ekspansīvajām sugām attīstīties, uzziedēt, 
nogatavināt sēklas. Šāda atkārtota pļaušana veicina uzkrāto barības vielu iznešanu no 
zālāja, veicinot apstākļus, kas piemēroti sugu daudzveidībai. Līdzīgu atjaunošanas efektu 
var panākt arī ar noganīšanu, apzināti pielietojot paaugstinātu ganību slodzi (vairāk 
ganību dzīvnieku uz laukuma vienību vai arī ilgāks ganību periods ierobežotā platībā), kā 
arī ganot vairākas reizes sezonā. Turpinot atjaunojošu ganīšanu vai pļaušanu vairākas 
sezonas pēc kārtas, ekspansīvo sugu īpatsvars samazinās, atjaunojas raksturīgas, 
daudzveidīgas zālāju biotopu augu sabiedrības. Ganīšanas un pļaušanas reižu intensitāte 
ir jāpielāgo atbilstoši katra zālāja stāvoklim. Kopējā zālāju biotopu platība, kurā 
nepieciešams šis pasākums, ir 412,3 ha. 
 
B.3.3.Kūlas un sūnu ierobežošana zālāju biotopos 
Pamestos zālājos, kur pārtraukta apsaimniekošana, kā arī zālājos, kurus pļauj vai 
smalcina un zāli nesavāc, novērojama kūlas uzkrāšanās. Pārlieku liels kūlas slānis zālājā 
traucē sēklu dīgšanu, veicina mitruma uzkrāšanos un augsnes auglību, maina zālāja 
mikroklimatu, kas kopumā negatīvi ietekmē kopējo zālāja sugu daudzveidību, tāpat kā 
pārlieku liela sūnu savairošanās. Sūnu īpatsvars zālājā palielinās ēnainās vietās, kā arī 
augsnes sablīvējumu gadījumā, kad traucēta skābekļa piekļuve augu saknēm un vieta 
kļūst piemērota tikai sūnu attīstībai. Nereti pamestos zālājos ir ne tikai uzkrājusies kūla 
un sūnas, bet arī izveidojušies augu ciņi un nelīdzena virsma, ko rada ilggadīgi skudru 
pūžņi vai kurmju rakumiem. Lai cīnītos ar kūlu, sausos zālājos iespējams iegūt labus 
rezultātus ar kontrolēto dedzināšanu agrā pavasarī vai ziemas laikā, ja to pieļauj 
normatīvie akti. Kūlas novēršanai pielieto arī agru, atjaunojošu noganīšanu. Cita kūlas, 
sūnu un nelīdzenas virsmas atjaunošanas metode ietver vieglu zālāja virskārtas 
frēzēšanu, sasmalcinot kūlu un nolīdzinot ciņus, taču nav pieļaujama velēnas frēzēšana, 
bojājot augu sakņu sistēmu. Šādi iespējams iegūt līdzenu zālāja virsmu. Pirmajā gadā pēc 
atjaunošanas darbu veikšanas, iespējams, nopļautā zāle nebūs lietojama lopbarībā, jo 
daļā no iegūtās masas būs vecā kūla. Kopējā zālāju biotopu platība, kurā nepieciešams 
šis pasākums, ir 167,5 ha. 
 
B.3.4. Zālāju virsmas nolīdzināšana 
Līdzena zālāja virsma jeb labs lauksaimniecības stāvoklis ir viens no priekšnosacījumiem, 
lai zālāju regulāri apsaimniekotu, kā arī varētu pieteikties uz LAD platību maksājumiem. 
Zālāja virsmas nelīdzenumu iemesli var būt dažādi. Pamestos zālājos nereti attīstās un 
savairojas augu ciņi, piemēram, mitrās pļavas pārņem ciņu grīslis Carex cespitosa vai arī 
zilganā molīnija Molinia caerulea. Sausākos zālājos novērojami ilggadīgi skudru pūžņi, 
kas veidoti no augsnes daļiņām un vecās kūlas. Savukārt mālainās augsnēs nelīdzenu 
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virsmu var radīt pat kurmju rakumi. Ne tikai pamestajos zālājos, bet arī apsaimniekotajos 
zālāju biotopos postījumus nodara meža cūkas, radot dažāda izmēra rakumus, nereti 
pārrokot pat visu zālāju. Bebru darbības vietās zālājos mēdz būt izveidotas vaļējas, 
šauras alas, kas periodiski applūst ar ūdeni un nodrošina bebru pārvietošanos, taču 
padara neiespējamu zālāja apsaimniekošanu. Zālāja virsmas nolīdzināšanā pielietojamas 
dažādas metodes. Virsmas frēzēšana uzskatāma par vienu no efektīvākajām metodēm, 
jo sasmalcina kūlu, likvidē augu ciņus, skudru pūžņus un citus nelīdzenumus. Iespējams 
zālāju apstrādāt ar diskiem vai šķīvjiem, smalcināt vai ecēt, bet šīs metodes nepalīdz 
likvidēt lielus augu ciņus. Šļūkšana palīdz pret neseniem kurmju rakumiem, bet neder 
kūlas un pastāvīgu ciņu novākšanai. Bebru alas iespējams likvidēt, aizberot tās ar augsni.  
Atbilstošā zālāja virsmas nolīdzināšanas metode jāizvēlas atkarībā no situācijas konkrētā 
zālājā. Kopējā zālāju biotopu platība, kurā nepieciešams šis pasākums, ir 134,9 ha. 
 
B.3.5. Koku un krūmu apauguma novākšana 
Pamestos, nepasaimniekotos zālājos ar laiku ieviešas dažādi kokaugi – mitrākās vietās 
tie nereti ir kārklu ģints Salix sp. krūmi vai baltalkšņi un melnalkšņi, savukārt sausākas 
vietas aizaug ar priedēm, eglēm, bērziem, apsēm. Kokus un krūmus zālājā var nozāģēt 
selektīvi, saglabāt atsevišķus krūmu pudurus vai kokus putnu ligzdošanai vai arī ēnai 
mājlopiem, ja attīrīšana no apauguma paredzēta ganībās. Zāģēšanas darbus vēlams veikt 
ārpus putnu ligzdošanas sezonas (laikā no augusta līdz marta beigām vai arī atbilstoši 
likumdošanā noteiktajam periodam), kā arī sausā laikā, lai meža tehnika nebojā zālāja 
velēnu. Nozāģēto materiālu iespējams izmantot malkā, šķeldā, vai arī sadedzināt. Kūdras 
augsnēs iespējama krūmu puduru izraušana ar saknēm. Lai samazinātu atvašu 
veidošanos, nepieciešama krūmu un koku celmu frēzēšana. Pēc apauguma novākšanas 
un celmu frēzēšanas, jāveic zālāja regulāra kopšana, izmantojot noganīšanu vai arī 
pļaušanu un siena savākšanu. Gadījumos, kad pēc koku un krūmu novākšanas tomēr 
pastiprināti rodas atvases, var pielietot ganīšanu ar palielinātu ganību slodzi. Kopējā 
zālāju biotopu platība, kurā nepieciešams šis pasākums, ir 186,4 ha. 
 
B.3.6. Mitruma režīma atjaunošana zālāju biotopos 
Mitruma režīma atjaunošana GNP zālājos saistāma ar bebru darbības ierobežošanu, jo 
daļa no zālājiem tiek neregulāri applūdināti. Pārmitros apstākļos zālāju apsaimniekošana 
ir apgrūtināta vai arī nav iespējama. Zālājam raksturīgās augu sabiedrības izmainās, 
parādās pārmitru vietu sugas, vai arī veidojas sugām nabadzīgas teritorijas, kur dominē 
parastā vīgrieze Filipendula ulmaria, dažādi grīšļi Carex sp., kā arī sūnas. Hidroloģiskā 
režīma atjaunošanai pārmitrās vietās nepieciešama bebru apkarošana, kas ietver 
sadarbību ar vietējiem medību kolektīviem. Ja zālājos jau ir grāvji, var izvietot caurtekas 
vai veikt grāvju tīrīšanu. Tomēr jebkādi darbi, kas veicami saistībā ar hidroloģiskā režīma 
atjaunošanu, jādara hidrologa uzraudzībā, kā arī, pēc nepieciešamības jāsaskaņo ar 
meliorācijas sistēmas uzraugošo valsts iestādi. Kopējā zālāju biotopu platība, kurā 
nepieciešams šis pasākums, ir 15,8 ha. 
 
B.3.7. Augsnes auglības samazināšana zālāju biotopos 
Zālāju biotopos, kas cēlušies no atmatām vai kultivētiem zālājiem, kā arī kuros iepriekš 
veikta mēslošana vai ganību dzīvnieku piebarošana, augsnes auglība ir pārāk liela, lai 
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ilgtermiņā varētu attīstīties zālāju biotopiem raksturīgas augu sabiedrības un 
daudzveidība. Šādu zālāju atjaunošanā būtiski ir saprast fosfora daudzumu augsnē, jo 
tas saistās ar augsnes daļiņām un samazinās lēni. Precīzai augsnes auglības līmeņa 
noteikšanai jāveic augsnes analīzes. Augsnes auglību var samazināt, pļaujot zālāju ar 
siena novākšanu vairākas reizes sezonā. Ļoti auglīgos zālājos iespējams noņemt augsnes 
virskārtu, atsedzot mazāk auglīgus slāņus un iesēt bioloģiski vērtīga zālāja sēklas vai 
izklāt sēklu sienu/zāli. Lai uznestu augsnes virspusē mazāk auglīgus slāņus, iespējams 
pielietot arī dziļo aršanu. Arī pēc šīs auglības samazināšanas metodes nepieciešams iesēt 
bioloģiski vērtīgu zālāju sēklas. Kopējā zālāju biotopu platība, kurā nepieciešams šis 
pasākums, ir 73,1 ha. 
 
B.3.8. Sugu sastāva mērķtiecīga veidošana 
Ja zālāja biotopa botāniskā kvalitāte ir zema, augu daudzveidība atbilst tikai 
minimālajām ES nozīmes biotopu prasībām, iespējams veikt mērķtiecīgu sugu sastāva 
veidošanu. Dabisko zālāju sēklas augsnē neizdzīvo ilgi, turklāt dabisko zālāju 
fragmentētās izplatības dēļ, sēklu ienākšana no tuvējās apkaimes ir problemātiska. Lai 
uzlabotu zālāja botānisko kvalitāti, iespējams piesēt dabiska zālāja sēklas, ja tādas 
iespējams nopirkt, vai arī izmantot ar sēklām bagātu sienu vai zāli no kādas donora 
teritorijas. Zālājiem, ko izmanto sēklu zāles vai siena iegūšanai, pēc botāniskā sastāva un 
vides apstākļiem jāatbilst zālājam, kurā paredzēta sugu sastāva veidošana. Pirms sēklu 
sēšanas vai siena/zāles ieklāšanas, nepieciešams sagatavot augsni, to atsedzot un 
uzirdinot. Ja uzlabojamajā zālājā ir daudz ekspansīvo vai invazīvo sugu, nepieciešama 
velēnas noņemšana kopā ar nevēlamo sugu saknēm, citādi iesētās zālāja sēklas 
neizdzīvos. Pēc sēklu iesēšanas augsne jāpieveļ. Pirmajā gadā pēc sēšanas zālāju pļauj 
vēlu, lai ļautu iesētajiem augiem nostiprināties. Kopējā zālāju biotopu platība, kurā 
nepieciešams šis pasākums, ir 58,3 ha. 
 
B.3.9. Nevēlamu sugu ierobežošana 
Ekspansīvo un invazīvo sugu savairošanās zālāju biotopos ir biežāk sastopamā problēma 
GNP zālājos. Šādu sugu savairošanās iemesli ir dažādi: zālāja nepareiza 
apsaimniekošana, piemēram, pļaušana zāli nesavācot, vai arī smalcināšana, zālāja 
pamešana vai arī zālāja pārāk intensīva apsaimniekošana, piemēram, intensīvās ganībās. 
Ekspansīvās sugas ir vietējas izcelsmes augi, kas savairojas zālājā, samazinot sugu 
daudzveidību, savukārt invazīvās sugas ir svešzemju sugas, kas Latvijā ieceļojušas no 
citām pasaules daļām un, nonākušas savvaļā, savairojas un pārņem dabiskas teritorijas. 
Invazīvu sugu apkarošanā jāizvēlas metodes, kas augus iznīcina, taču ekspansīvas sugas 
nepieciešams ierobežot, dodot telpu sugu daudzveidībai. Nevēlamu sugu apkarošanā 
būtiski nepieļaut augu izziedēšanu un sēklu nogatavināšanu, plānojot šo zālāju agru 
pļauju, kā arī – vairākkārtēju pļauju sezonā. Zālājos, kur nevēlamās sugas savairojušās 
tikai daļā no teritorijas vai arī zālājā ieviesušies daži invazīvie augi, to apkarošanu var 
veikt selektīvi, vairākkārt pļaujot tikai invadēto pļavas daļu vai arī atsevišķas nevēlamās 
sugas izrokot ar saknēm. Nevēlamo sugu ierobežošana jāveic mērķtiecīgi, vairākus gadus 
pēc kārtas. Kopējā zālāju biotopu platība, kurā nepieciešams šis pasākums, 481,3 ha. 
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B.3.10. Aizsargājamo zālāju biotopu un potenciālo aizsargājamo zālāju biotopu 
apsaimniekošana pēc atjaunošanas pasākumiem (t.sk. Kohēzijas Fonda projektā) 
Kohēzijas Fonda projekta zālāju teritorijās 40 ha platībā tiks veikti dažādi atjaunošanas 
pasākumi – krūmu ciršana, hidroloģiskā režīma atjaunošana, ciņu un celmu frēzēšana, 
bioloģiski vērtīga zālāja sēklu piesēšana u.c. Pēc atjaunošanas pasākumu veikšanas, 
sākot ar 2024. gada sezonu turpmākos 5 gadus paredzēts veikt teritoriju regulāro 
apsaimniekošanu, ko organizēs DAP, kā arī projektā iesaistītie privātie īpašnieki. Zālāju 
apsaimniekošanu paredzēts veikt ar pļaušanu un siena vai zāles savākšanu, kā arī 
atsevišķās teritorijās iespējama ganīšana. Regulārā apsaimniekošana veicama arī visos 
pārējos zālājos, kuros plāna darbības laikā notiks atjaunojošie pasākumi, jo tikai ar 
piemērotu apsaimniekošanu var uzturēt zālājus labā aizsardzības stāvoklī. 
 

B.3.11. Pastāvīgo zālāju apsaimniekošana aizsargājamo zālāju biotopu platības 
palielināšanai, sugu dzīvotņu, ekoloģisko koridoru un ainavisko vērtību uzturēšanai 
GNP teritorijā lielākā daļa pastāvīgo zālāju (LAD kultūras kods 710) neatbilst ES nozīmes 
aizsargājamo biotopu statusam, taču tiem ir nozīme gan kā zālāju raksturīgo augu sugu, 
dažādu bezmugurkaulnieku un putnu sugu dzīvotnēm, gan sugu migrācijas koridoru 
nodrošināšanā un kā ainavas sastāvdaļai. Ekstensīvi apsaimniekojot pastāvīgos zālājus, 
iespējama to strukturālās kvalitātes un sugu sastāva uzlabošanās, sasniedzot ES nozīmes 
aizsargājamo biotopu minimālos kvalitātes kritērijus. Pastāvīgo zālāju saglabāšanas un 
apsaimniekošanas prioritātes izvirzītas, atzīmējot to piederību vairākām vērtību 
kategorijām – biotopu inventarizācijā atzīmēts kā potenciāls zālāju biotops, Biotopu 
Direktīvas II pielikuma tauriņu dzīvotne, atrašanās 500 m attālumā no ES nozīmes 
aizsargājamā zālāju biotopa, atrašanās Gaujas vai tās pieteku ielejā, atrašanās 
ainaviskajās teritorijās, kas noteiktas pašvaldību teritorijas plānojumos. Augsta 
apsaimniekošanas prioritāte izvirzāma zālājiem, kuri atbilst 3 vai 4 no šiem kritērijiem, 
kā arī visiem potenciālajiem zālāju biotopiem (kopā 1562 ha), vidēja prioritāte tiem 
zālājiem, kas atbilst 1-2 kritērijiem (kopā 4553 ha).  
 
GNP teritorijā ES nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācijas ietvaros atzīmēti 390,6 
ha potenciālo zālāju biotopu (t.sk. 301 ha atrodas platībās, kas LAD pieteiktas kā 
pastāvīgie zālāji), to sadalījums pa iespējamā nākotnes biotopa platībām attēlots 3.4. 
tabulā. Apsaimniekošanā jāizmanto paņēmieni, kas kā vēlami atzīmēti attiecīgā biotopa 
poligona inventarizācijas anketā (piemēram, ekspansīvo sugu platības samazināšana, 
sugu sastāva uzlabošana u.c., skat. pasākumu B.3-B.10 aprakstu). Šai kategorijā iekļauti 
arī zālāji, kas atrodas ārpus lauku blokiem vai nav pieteikti atbalsta maksājumiem, bet 
atzīmēti kā potenciālie zālāju biotopi inventarizācijas ietvaros. 
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3.4. tabula. Potenciālo ES nozīmes aizsargājamo zālāju biotopu platības GNP 

Potenciālā biotopa veids Platība, ha 
% no pašreizējās biotopa 

platības GNP 

6120* Smiltāju zālāji 3,7 16 

6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs 11,0 11 

6230* Vilkakūlas zālāji 0,4 6 

6270* Sugām bagātas ganības un ganītas 
pļavas 

248,2 70 

6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās 
augsnēs 

0,5 2 

6450 Palieņu zālāji 11,7 14 

6510 Mēreni mitras pļavas 129,6 137 

Kopā:  390,6  
 

B.4. Purvu biotopu aizsardzība un apsaimniekošana 
B.4.1. Degradētu augsto purvu (biotopa veids 7120 Degradēti augstie purvi, kuros 
iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās) un nosusināšanas ietekmētu augsto purvu 
(biotopa veids 7110*Aktīvi augstie purvi) hidroloģiskā režīma atjaunošana) 
 
Pasākumi ir nepieciešami, lai novērstu susināšanas negatīvo ietekmi uz purvu biotopiem, 
kā arī, lai nodrošinātu labvēlīgus apstākļus īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm purvu 
biotopos. Purvu, kuros potenciāli būtu plānojami hidroloģiskā režīma atjaunošanas 
pasākumi, izvērtējums, kā arī paredzamo pasākumu veikšanas vietas un vērā ņemamie 
nosacījumi, apkopoti 15. pielikumā. DA plāna izstrādes laikā tika apsekotas 10 teritorijas, 
kur iespējams uzlabot purvu teritorijas hidroloģiskos apstākļus uzlabošana vai atjaunot 
hidroloģisko režīmu – Apiņu purvs, Baukalnu purvs, Bērzkalnu purvs, Blaņķu-Kurmju 
purvs, Brīnumpurvs, Marijas kalna purvs, purvaino mežu masīvs Kocēnu pagastā starp 
viensētām “Medņi” un “Pūces”, Struņķu purvs, Tavaiņu purvs un Tūtes purvs.  
 
Lai veicinātu un paātrinātu purva veģetācijas un funkciju atjaunošanos, ir nepieciešams 
veikt dambju ierīkošanu uz grāvjiem, vai teritorijās, kur tas iespējams, pilnībā aizbērt 
kontūrgrāvjus un/vai susinošos grāvjus.  
 
Purvos un tiem piegulošajās teritorijās ir nepieciešams veikt hidroloģiskā režīma 
atjaunošanas pasākumus, pirms tam veicot detalizētu meliorācijas sistēmu izvērtēšanu 
un atjaunošanas pasākumu ietekmes modelēšanu (pasākums F.6.). Izvērtējot teritorijas 
dabas vērtības – īpaši aizsargājamo sugu atradņu koncentrācijas vietas un aizsargājamo 
biotopu stāvokli, par prioritāti izpētei un hidroloģiskā režīma atjaunošanas plānošanai 
uzskatāmas 4 purvu kompleksu teritorijas - Apiņu purvs, ar hidroloģiskā režīma 
atjaunošanas apgabala platību ~145 ha, Baukalnu purvs, ar hidroloģiskā režīma 
atjaunošanas apgabala platību ~91 ha, Struņķu (Sausais) purvs, ar hidroloģiskā režīma 
atjaunošanas apgabala platību ~48 ha  un Tavaiņu purvs, ar hidroloģiskā režīma 
atjaunošanas apgabala platību ~122 ha. 
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Plānojot hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumus, bez meliorācijas grāvju ietekmes 
novēršanas pasākumiem, ir paredzami arī koku apauguma retināšanas vai novākšanas 
pasākumi teritorijās, kur susināšanas ietekmē notikusi aizaugšana ar priedi. Koku 
seguma samazināšanas uzdevums ir samazināt nokrišņu aizturēšanu koku vainagos un 
iztvaikošanu caur koku vainagiem. 
 
Lai nepieļautu grunts rakšanas darbu laikā radītā saduļķojuma nokļūšanu upēs, kas 
varētu pasliktināt ūdens kvalitāti, hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu ietvaros 
ir nepieciešams paredzēt suspendēto daļiņu uztveršanas pasākumus meliorācijas 
sistēmām, kas ietek upēs. 
 
Pirms hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu īstenošanas, purvu teritorijām, kur 
šie pasākumi tiek paredzēti, nepieciešams sagatavot detalizētus hidroloģiskā režīma 
atjaunošanas plānus. Šajos plānos, balstoties uz susināšanas ietekmēto platību 
hidroloģiskās izpētes rezultātiem, paredzams hidroloģiskā režīma atjaunošanas 
pasākumu kopums, to īstenošanas nosacījumi, kā arī monitorings pasākumu ietekmes 
novērtējumam. Monitorings jāuzsāk vismaz 2-3 gadus pirms hidroloģiskā režīma 
atjaunošanas pasākumu īstenošanas. 
 
Vadoties no purvu virsmas morfoloģijas, hidroloģiskā režīma atjaunošanas iespējām, DA 
plāna izstrādes ietvaros izvērtētās teritorijas ir iedalāmas četrās grupās: 

1) purvi, kurus relatīvi maz skārusi meliorācija/kūdras ieguve; kuros pēc 
ilgstošas susināšanas ir dabiski sācies hidroloģiskā režīma atjaunošanās 
process; purvos joprojām ir saglabājušās augstajiem purviem tipiskās audzes 
ar zemām priedēm un ar raksturīgiem koku vainagiem, vai arī atklātas 
platības. Hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu ieviešanai salīdzinoši 
mazākais darbu apjoms; pēc hidroloģiskā režīma atjaunošanas teritorijas 
platības vairāku dekāžu laika posmā pārveidojas par biotopa veidu 7110* 
Aktīvi augstie purvi.  

Šajā grupā ietilpst Apiņu purvs, Baukalnu purvs, Struņķu (Sausais) purvs, 
Tavaiņu purvs.  
 
2) purvi, kurus salīdzinot ar 1) grupu vairāk skārusi meliorācija / kūdras ieguve; 

kuros pēc ilgstošas susināšanas ir dabiski sācies hidroloģiskā režīma 
atjaunošanās process; purvos vietām joprojām ir saglabājušās augstajiem 
purviem tipiskās veģetācija. Hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu 
ieviešanai salīdzinoši lielāks darbu apjoms, nekā 1) grupai; pēc hidroloģiskā 
režīma atjaunošanas teritorijas platības vairāku dekāžu laika posmā 
pārveidojas par biotopa veidu 7110* Aktīvi augstie purvi. 

Šajā grupā ietilpst Brīnumpurvs, Marijas kalna purvs, Tūtes purvs. 
 
3) purvi, kurus relatīvi maz skārusi meliorācija/kūdras ieguve; kuros pēc 

ilgstošas susināšanas ir dabiski sācies hidroloģiskā režīma atjaunošanās 
process; purvos joprojām ir saglabājušās augstajiem purviem tipiskās audzes 
ar zemām priedēm un ar raksturīgiem koku vainagiem, vai arī atklātas 
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platības. Tomēr hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu ieviešana ir 
problemātiska, jo piegulošajā teritorijā ir veikti plaši meliorācijas darbi un 
izveidota ierakta drenāžas sistēma, gar purva perimetru ir meliorācijas 
sistēmas ūdensnotekas/kontūrgrāvji. Līdz ar to meliorācijas sistēmas 
nosprostošana ar aizsprostiem uz ūdensnotekām/kontūrgrāvjiem gar purva 
malu varētu negatīvi ietekmēt šīs sistēmas funkcionēšanu un arī atstāt 
negatīvu ietekmi uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi purvam piegulošajā 
teritorijā. 

Šajā grupā ietilpst Blaņķu-Kurmju purvs. 
 
4) purvi, kurus salīdzinot ar 1) un 2) grupu visvairāk skārusi meliorācija / kūdras 

ieguve, attiecīgi susināšanas ietekmē dabiskā hidroloģiskā režīma izmaiņu 
negatīvās ietekmes izpaužas viskrasāk, lai arī ir dabiski sācies hidroloģiskā 
režīma atjaunošanās process. Hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu 
ieviešanai salīdzinoši vislielākais darbu apjoms; hidroloģiskā režīma 
atjaunošanas pasākumu ieviešana ir jāvērtē kritiski, balstoties uz sugu un 
biotopu ekspertu atzinumu par iespējam, ka teritorijas platības varētu 
pārveidoties par biotopa viedu 7110* Aktīvi augstie purvi. Jāņem vērā, ka, 
piemēram, Bērzkalnu purva perifērijā tikko ir veikta meliorācijas sistēmas 
atjaunošana. 

Šajā grupā ietilpst Bērzkalnu purvs.  
 

Līdz ar to prioritāri dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošana būtu jāplāno 1) grupas 
purvos, tad dilstošā secībā seko 2); 3) un 4) grupas purvu kompleksu platības. 
 
Pasākuma īstenošanas secība: 
1. Sugu un biotopu ekspertu atzinums par dabas vērtībām, to 

saglabāšanu/atjaunošanu/stāvokļa uzlabošanu dabiskā hidroloģiskā režīma 
atjaunošanas pasākumu ietekmē konkrētās teritorijās. Sākotnēja platību 
identificēšana, kur būtu nepieciešama koku un krūmu apauguma novākšana pirms 
aizsprostu izveidošanas, lai atjaunotu atklātas purva platības. 

2. Detalizēta hidroloģiskā režīma atjaunošanas plāna sagatavošana atsevišķiem purvu 
kompleksiem, kur plānoti hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbi (pasākums F.6.) - 
dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu noteikšana un plānošana, 
atbilstoši prioritāro purvu kompleksu grupu secībai; monitoringa sistēmas 
plānošana. 

3. Tehnisko projektu un būvprojektu izstrāde (pasākums F.6.) teritorijās, kurās tiks 
veikta dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošana (meliorācijas sistēmas elementu 
aizsprostošanas vietu precīza identificēšana; ūdens līmeņa celšanās ietekmētās 
teritorijas precizēšana/modelēšana; aizsprostu konstruktīvie risinājumi u.c.). 
Platību precizēšana, kur būtu nepieciešama koku un krūmu apauguma novākšana. 

4. Koku un krūmu apauguma novākšana pirms aizsprostu izveidošanas platībās, kas 
definētas hidroloģiskā režīma atjaunošanas plāna pasākumos. Koku un krūmu 
izciršana augstajos purvos tiek veikta, lai atjaunotu gan biotopa funkcijas, gan 
struktūru. Izciršana samazina iztvaikojumu caur koku lapotnēm, kas rada 
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susināšanas efektu un palīdz atjaunot atklātu augstā purva ainavu. Attiecīgās 
teritorijas – purva kompleksa, hidroloģiskā režīma atjaunošanas plānā izcirsto koku 
un krūmu utilizācijas risinājums paredzams atbilstoši vietējai situācijai, pieļaujama 
izcirsto koku un krūmu dedzināšana uz vietas purvā (ievērojot ugunsdrošības 
prasības), vai izcirsto koku un krūmu izvešana no platības un izmatošana enerģijas 
ieguvei. Veicot apauguma novākšanu, saglabājamas bioloģiski vecākās un 
zarainākās priedes. 

5. Aizsprostu uz grāvjiem, īpaši pirmajos gados pēc to izveidošanas, kamēr tie nav 
apauguši ar ilggadīgu veģetāciju un pierādījuši savu noturību, uzraudzība un 
nepieciešamības gadījumā – remonts; gruntsūdeņu līmeņa monitorings turpināms 
atbilstoši hidroloģiskā režīma atjaunošanas plānā formulētajam monitoringa 
plānam. 

6. Dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu efektivitātes monitorings 
(hidroloģiskā režīma, veģetācijas izmaiņu, sugu sastāva monitorings u.c.). Ja 
teritorijā tiek konstatēta plaša koku kalšana gruntsūdeņu paaugstināšanās ietekmē, 
nepieciešams veikt situācijas novērtējumu un sagatavot meža biotopu jomas 
sertificēta eksperta atzinumu par nokaltušo koku/sausokņu izvākšanu, tās 
nepieciešamību.  

7. Pasākumu pielāgošana vai pārskatīšana, balstoties uz monitoringa rezultātiem, kā 
arī, ja rodas neparedzēti apstākļi (vētrasgāzes, ugusngrēki un tml.). 

 
DA plāna ieviešanas laikā vēlams uzsākt hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumus 
vismaz divos purvu kompleksos, kas iekļauti 1) prioritārajā grupā. 
 

B.4.2. Biotopu veidu 7160 Minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi, 7220*Avoti, kas 
izgulsnē avotkaļķus un 7230 Kaļķaini zāļu purvi apsaimniekošana un atjaunošana 
(krūmu apauguma novākšana, niedru pļaušana, regulāra pļaušana aizaugšanas 
novēršanai) 
 

Apsaimniekojamas biotopu platības GNP teritorijā konstatētas netālu no Kalauzu 
dzirnavām (biotops 7230) un Veismaņmuižas (biotops 7160), taču turpmāk aprakstītie 
norādījumi attiecas arī uz gadījumiem, ja pēc DAP vai privātas iniciatīvas tiek plānota 
attiecīgo purvu biotopu veidu apsaimniekošana GNP teritorijā. 
 
Niedru pļaušanu vēlams veikt augusta beigās – septembrī, nopļauto materiālu aizvācot 
no biotopa, lai mazinātu nevajadzīgo barības vielu daudzumu un neveidotos lieks barības 
vielu uzkrājums. Aizvāktās niedres iespēju robežās transportējamas pārstrādei vai, ja tas 
nav iespējams, sakraujamas kaudzēs ārpus biotopa teritorijas. Ikgadēja niedru pļaušana 
un izvākšana veicama pirmos 2 - 3 gadus, turpmāk, biotopa kvalitātes uzturēšanai, 
plānojam regulāra niedres pļaušana un aizvākšana (vai vismaz reizi divos – trijos gados). 
Līdzīgi plānojama un veicama zālaugu pļaušana un aizvākšana, ja biotopa teritorijas 
uzturēšanai nepieciešama regulāra veģetācijas novākšana. 
 
Koku/krūmu ciršanu vēlams veikt ziemā, sasaluma periodā, turpinot ne vēlāk kā līdz 15. 
aprīlim, lai samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi biotopa platības veģetāciju, kā arī 
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samazinātu traucējumu uz putnu ligzdošanas periodā. Nocirsto koku/krūmu biomasa 
izvedama no biotopa platības tālākai izmantošanai (piemēram, kā kurināmais), ja tas nav 
iespējams, ir pieļaujama arī nocirsto krūmu nodedzināšana, kraujot tos kaudzēs, uz 
nocirsto krūmu saknēm. 
 
Lai novērstu teritoriju appludināšanu bebru darbības rezultātā, plānojama teritoriju 
regulāra apsekošanu un bebru aizsprostu likvidēšana (hidroloģiskā režīma 
normalizēšana), ja apsaimniekošanas platībā vai tās tuvumā ir ūdensteces vai 
meliorācijas sistēmas. 
 
Nepieciešamības gadījumā hidroloģiskā režīma normalizēšana un niedru pļaušana 
plānojama un veicama arī purvu biotopa veida 7140 Pārejas purvu purvi un slīkšņas 
teritorijās. 
 
B.4.3. Purvu biotopu uzturēšana labvēlīgā aizsardzības stāvoklī pēc atjaunošanas 
pasākumu veikšanas 
Platībās, kurās KF projekta ietvaros veikta purvu biotopu atjaunošana ar krūmu ciršanu 
un niedru pļaušanu (Rakšu purvs un komplekss pie Sveķupītes), kā arī citās atjaunotās 
biotopu 7140 Pārejas purvi un slīkšņas, 7160 Minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji, 
7230* Kaļķaini zāļu purvi teritorijās, ja tādas plāna darbības laikā rodas, nepieciešams 
nodrošināt regulāru apsaimniekošanu - atvašu ciršanu un aizvākšanu vismaz reizi divos 
gados, vēlama arī niedru pļaušana reizi divos-trijos gados. 
 
 
B.5. Mežu biotopu aizsardzība un apsaimniekošana 
B.5.1. Hidroloģiskā režīma atjaunošana nosusināšanas ietekmētajās biotopa veida 
91D0* Purvaini meži platībās 
 
Susināšanas ietekmēto purvu perifērijā visbiežāk sastopami biotopi 91D0* Purvaini meži 
un 9010* Veci vai dabiski boreāli meži 3. variants, kuros arī vērojama susināšanas 
negatīvā ietekme. Iespējams, atjaunojot hidroloģisko režīmu pēc susinošo grāvju 
darbības pārtraukšanas purvos, uzlabosies arī biotopa 91D0* Purvainie meži platību 
kvalitāte purva tuvumā, bet paredzama neliela ietekme uz biotopu 9010* Veci vai 
dabiski boreāli meži platībām, kurās konstatētas, piemēram, Hellera ķīļlapes 
Anastrophyllum hellerianum, kailās apaļlapes Odontoschisma denudatum un citu 
aizsargājamo sugu atradnes.  
 
Ārpus purvu kompleksu teritorijām, kuras identificētas pasākuma B.4.1. aprakstā, kā 
perspektīva vieta hidroloģiskā režīma atjaunošanai identificējams purvaino mežu masīvs 
Kocēnu pagastā starp viensētām “Medņi” un “Pūces”. Sazarotās un sarežģītās 
meliorācijas sistēmas dēļ hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu ieviešanai ir 
veicams liels darbu apjoms. Pēc hidroloģiskā režīma atjaunošanas teritorijas konkrētās 
platībās var atjaunot / situācija uzlabojas biotopa 91D0* Purvaini meži platībās. Tomēr 
jāņem vērā, ka dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu realizēšanas 
gadījumā gruntsūdens līmeņa celšanās potenciāli var negatīvi ietekmēt biotopu 9010* 
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Veci vai dabiski boreāli meži. Lai izvērtētu hidroloģiskā režīma uzlabošanas iespējas 
biotopa 91D0* Purvaini meži platībām un paredzamās ietekmes uz biotopu 9010* Veci 
vai dabiski boreāli meži, sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinuma 
sagatavošanas ietvarā, veicama provizoriska hidroloģisko apstākļu izmaiņu modelēšana 
un potenciāli ietekmēto platību izvērtēšana. Pasākuma veikšanas plāns aprakstīts B.4.1. 
sadaļā. 
 
Kopumā dabiska hidroloģiskā režīma atjaunošanas vai uzlabošanas pasākumu 
nepieciešamība identificēta 342 ha biotopa 91D0* Purvaini meži. No šīs platības, 
hidroloģiskā režīma uzlabošana purvu kompleksu platībās nodrošinātu apstākļu 
uzlabošanos arī 270 ha biotopa 91D0* Purvaini meži, bet atlikušo platību hidroloģiskā 
režīma uzlabošanai veido 21 biotopa 91D0* Purvaini meži poligons. Kā reālu mērķi var 
izvirzīt hidroloģiskā režīma atjaunošanu aptuveni 150 ha šī biotopa platības. 
 
B.5.2. Aizsargājamu meža biotopu kvalitātes uzlabošana 
DA plāna sagatavošanas ietvaros veiktās aizsargājamo meža biotopu apsekošanas laikā 
ir identificēti 20 aizsargājamo biotopu poligoni ar kopējo platību 58 ha, kuros 
nepieciešams veikt pasākumus biotopu kvalitātes uzlabošanai.  
 
Pusi no biotopu poligonu platības (30,5 ha), kuros nepieciešams veikt biotopu 
apsaimniekošanas pasākumus, veido biotopa 9010* Veci vai dabiski boreāli meži dažādu 
variantu biotopu poligoni. Visbiežāk norādīta nepieciešamība veikt mežaudzes 
dabiskošanas pasākumus, kas saistīts ar dabiskiem mežiem raksturīgo struktūru un 
procesu nepietiekamo pārstāvētību šajās platībās, lai arī struktūru daudzums šajās 
mežaudzēs ir bijis pietiekams biotopa izdalīšanai. Biotopa struktūras uzlabošanas 
pasākumi, kas plānojami šajās mežaudzēs, ir mirušās koksnes apjoma palielināšana, 
audzes telpiskās un vecuma struktūras uzlabošana veidojot atvērumus, kā arī biotopa 
kvalitāti pasliktinošu sukcesijas procesu ietekmes mazināšana. Pasākumu īstenošanas 
metodes un sasniedzamie rezultāti detalizēti aprakstīti vadlīnijās meža biotopu 
apsaimniekošanai (Ikauniece, 2017), kas izstrādātas DAP LIFE+ projekta NAT-
PROGRAMME ietvaros. Kontrolēta dedzināšana, kā nepieciešamais apsaimniekošanas 
pasākums, norādīta vienam biotopa 9010* Veci vai dabiski boreāli meži poligonam 1,5 
ha platībā. Tomēr jāņem vērā, ka pasākuma-  kontrolēta dedzināšana sagatavošanās un 
izpildes darbu veikšanai nepieciešama liela cilvēkresursu piesaiste, tāpēc šādi pasākumi 
efektīvāk plānojami lielākām meža platībām. Arī minētā biotopa platības kontrolētās 
dedzināšanas pasākuma realizācija būtu izvērtējama kontekstā ar šāda pasākuma 
nepieciešamību piegulošajās meža platībās. 
 
Papildus biotopa 9010* Veci vai dabiski boreāli meži apsaimniekošanas pasākumiem, 
biotopa kvalitāti pasliktinošu sukcesijas procesu ietekmes mazināšanas nepieciešamība 
biotopu inventarizācijas anketās norādīta 10,5 ha biotopa 91D0* Purvaini meži. Šajās 
platībās norādīta nepieciešamība veikt pameža un paaugas egles izciršanu, lai uzlabotu 
dzīvotnes apstākļus medņu Tetrao urogallus riestošanas platībās. 
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Hidroloģiskā režīma uzlabošanas nepieciešamība norādīta divu biotopu poligonos – 
biotopā 9050 Lakstaugiem bagāti egļu meži 13,4 ha platībā, un biotopā 9080* Staignāju 
meži 0,3 ha platībā. 
 

Detalizēts pasākumu plāns darbiem, kas veicami katrā konkrētajā biotopā, sagatavojams 
attiecīgās zemes vienības meža apsaimniekošanas plāna sagatavošanas ietvaros, 
pamatojoties uz sertificēta biotopu jomas eksperta atzinumā sniegtajiem norādījumiem. 
 
Citi aizsargājamo meža biotopu apsaimniekošanas pasākumi biotopu kvalitātes 
uzlabošanai, kas ietverti attiecīgām zemes vienībām izstrādātajos un apstiprinātajos 
meža apsaimniekošanas plānos, īstenojami balstoties uz rekomendācijām, kas ietvertas 
vadlīnijās meža biotopu apsaimniekošanai (Ikauniece, 2017), kas izstrādātas DAP LIFE+ 
projekta NAT-PROGRAMME ietvaros. Kopumā kā minimālo mērķi biotopu kvalitātes 
uzlabošanai var izvirzīt 30,5 ha platības, kas atrodas valsts īpašumā un kam nav paredzēti 
pasākumi hidroloģiskā režīma uzlabošanai. 
 
 

B.5.3. Mežaudzes struktūras dabiskošana mākslīgi ierīkotās un koptās mežaudzēs, 
mirušās koksnes daudzuma palielināšana 
Mežaudžu dabiskošanas pasākumi būtu īstenojami, veidojot atvērumus audzēs, veicinot 
dažāda vecuma un jaukta sastāva mežaudžu attīstību, kā arī veicinot atmirušās koksnes 
veidošanos mākslīgi ierīkotās un koptās jaunaudzēs, vidēja vecuma audzēs un 
briestaudzēs. Pasākuma mērķis ir veicināt mākslīgi ierīkotu un mežsaimnieciski stipri 
ietekmētu mežaudžu ātrāku attīstību par bioloģiski vērtīgiem meža biotopiem.  
 
Pasākuma ietvaros biotopu attīstības veicināšanai būtu veidojami atvērumi mežaudzē, 
piemēram, izcērtot kokus vai panākot koku nokalšanu 20 - 30 m diametra laukumos, 
kuros būtu jāveicina mežaudzes dabiska atjaunošanās. Tāpat veicama atmirušās 
koksnes, dažādās sadalīšanās pakāpēs (kritalu un sausokņu), veidošana. Atmirušās 
koksnes apjomu jāpalielina līdz vidēji 20 kubikmetriem uz ha vai vairāk, ar kritalām un 
sausokņiem, kuru diametrs lielāks par 25 cm. To var panākt, veicot pasākumus, kas imitē 
dabisku koku atmiršanas procesu, piemēram, augošu koku gredzenošanu vai izgāšanu ar 
saknēm. Pasākums īstenojams, izvērtējot attiecīgo mežaudžu pieejamību, lai mazinātu 
risku, kas saistīts ar mirušās koksnes patvaļīgu izvākšanu, kas bieži novērojama apdzīvotu 
vietu un ceļu tuvumā. Vidēja vecuma un briestaudzēs nepieciešams veicināt atkārtotu 
atmirušās koksnes veidošanos, tā radot kritalas un sausokņus dažādās sadalīšanās 
pakāpēs, tādējādi nodrošinot dzīvotnes retajām un īpaši aizsargājamām sugām. 
Stāvošus, dzīvus kokus gredzeno, noņemot gredzena veidā apkārt stumbram 15 cm 
platumā mizu un kambija joslu, tādā veidā panākot koka nokalšanu ilgākā laika posmā. 
Lai atdarinātu dabiskos traucējumus, var kokus cirst, izgāzt ar saknēm vai gredzenot 
grupās (piemēram, 5-10 kokus vienkopus), tādā veidā veidojot atvērumus, kas imitē vēja 
vai kukaiņu darbības. Pastāvīgas svaigi atmirušas koksnes nodrošināšanai, šo pasākumu 
ieteicams mežaudzēs atkārtot ar 5 – 10 gadu intervālu. 
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Pasākums plānojams priežu un egļu tīraudzēs, to pielāgojot situācijai attiecīgajā 
mežaudzē un paredzamajai audzes attīstības procesu dinamikai. Audzēs, kur dominē 
priede, atvērumi veidojami audzes vietās, kur dabiski izveidojušās retāku koku grupas. 
Veidojami lielāki atvērumi ar labiem gaismas apstākļiem, kuros veicināma atjaunošanas 
ar priedi. Turpretim egļu audzēs veidojami nelieli atvērumi un atvērumi ap platlapju 
kokiem vai platlapju koku grupām, kā arī vietās, kur audzē atrodas lokāli, pārmitri 
pazeminājumi, un veicināma jaukta sugu sastāva mežaudžu attīstība. Pieļaujama arī 
jaunu, mākslīgi ierīkotu egļu audžu auglīgos meža tipos (gārša, slapjā gārša) pilnīga 
novākšana, ja paredzams, ka iespējama dabiska atjaunošanās ar platlapju koku sugām 
vai apsi sajaukumā ar platlapju koku sugām. 
 
Vienlaikus ar mākslīgi ierīkoto mežaudžu dabiskošanas pasākumiem būtu veicama arī 
svešzemju koku sugu stādījumu novākšana, aizstājot tos ar mežaudzēm, kas attīstījušās 
dabiski atjaunojoties ar vietējām koku sugām. 
 
Sagatavojot meža apsaimniekošanas plānus, izvērtējama iespēja pielietot kontrolētu 
dedzināšanu atbilstošās platībās, kā vienu no pasākumiem, homogēnu vidēji vecu vai 
priežu briestaudžu mežaudžu dabiskošanai un boreālajiem mežiem raksturīgo pirofīlo 
aizsargājamo bezmugurkaulnieku sugu dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai. Pasākuma 
pielietošanas izvērtējumam ieteicams ņemt vērā vadlīnijas meža biotopu 
apsaimniekošanai, kas izstrādātas DAP LIFE+ projekta NAT-PROGRAMME ietvaros. 
 
Mežaudžu dabiskošanas pasākumi plānojami arī atsevišķos īpaši aizsargājamu biotopu 
poligonos. Mežaudzēs avoksnāju biotopos (7160 Minerālvielām bagāti avoti un avotu 
purvi) veicināma audzes izrobošanās. Egļu audzēs to var panākt gredzenojot atsevišķus 
kokus izklaidus mežaudzē, katrā šādā objektā izvērtējot meža kaitēkļu iespējamo 
savairošanās risku. Pēc šo koku atmiršanas un nokrišanas ir paredzama atvērumu 
pakāpeniska paplašināšanās. 
 
Meža biotopu attīstības un aizsargājamu biotopu apsaimniekošanas pasākumi veicami 
nodrošinot traucējumu samazināšanu putnu ligzdošanas laikā – periodā no 15. marta 
līdz 31. jūlijam, biotopu apsaimniekošanas pasākumi veicami ārpus šī perioda. Kopējā 
platība, kurā vēlama šādu pasākumu veikšana, ir vismaz 650 ha. 
 
Platības, kurās veikti meža biotopu attīstības pasākumi, fiksējamas DDPS “Ozols” ar kodu 
9XXX kā potenciāli ES nozīmes aizsargājamie meža biotopi. Šajās platībās paredzama 
iespēja pretendēt uz kompensējošiem maksājumiem par meža apsaimniekošanas 
ierobežojumiem Natura 2000 teritorijās. 
 
B.5.4. Neiejaukšanās meža dabiskajos attīstības procesos 15412 ha platībā 
Neiejaukšanās mežaudžu dabiskajā attīstībā nozīmē, ka biotopā nenotiek aktīva cilvēka 
darbība, kas saistīta ar koku vai krūmu ciršanu, kaltušo koku vai kritalu izvākšanu vai 
ietekmi uz augsni, transporta pārvietošanās, mākslīgi radītas nelabvēlīgas hidroloģiskā 
režīma izmaiņas. Dabiskie procesi netiek ierobežoti vai traucēti. Tajā pašā laikā biotopu 
teritoriju var izmantot zinātniskajai izpētei, ekstensīvai rekreācijai, ogu un sēņu lasīšanai, 
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medībām, kas, ja vien nenotiek biotopa struktūru vai sugu iznīcināšana, to negatīvi 
neietekmē. Dabisko procesu netraucēta norise ļauj novērot procesus ilgākā laika 
periodā, iegūstot zināšanas par biotopa dabisko attīstību, dabiskajiem procesiem un 
traucējumu dinamiku meža ekosistēmās. 
 
B.6. Retām un īpaši aizsargājamām sugām labvēlīga aizsardzības stāvokļa 
nodrošināšana 
 
Daļēji sugu aizsardzībai paredzētie apsaimniekošanas pasākumi pārklājas ar biotopu 
apsaimniekošanas pasākumiem, piemēram,: 

• bebru skaita kontrole un koku sagāzumu izvākšana; 

• zālāju apsaimniekošana un atjaunošana; 

• neiejaukšanās ES nozīmes mežu biotopos.  
 

Jo, ja biotops tiek uzturēts labā stāvoklī, arī tajā esošajām sugām tiek nodrošināta 
atbilstoša dzīves vide. 
 
Reto un aizsargājamo sugu populāciju aizsargāšanai un saglabāšanai nozīmīgs pasākums 
ir GNP IAIN projekta un funkcionālā zonējuma apstiprināšana, kur nozīmīgākās reto un 
aizsargājamo sugu atradnes tiks iekļautas stingrā režīma, dabas lieguma vai dabas parka 
zonās ar attiecīgiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas sekmē sugu atradņu 
saglabāšanos. 

 
Tomēr, lai sekmētu reto un aizsargājamo sugu populāciju aizsardzību un saglabāšanu, 
GNP teritorijā ir nepieciešams īstenot atsevišķus specifiskus pasākumus. 
 

B.6.1., B.6.2., B.6.3., B.6.4. Lapkoku praulgrauža Osmoderma barnabita aizsardzības 
pasākumi  
Lapkoku praulgrauža Osmoderma barnabita dzīvotņu izvērtējums un apsaimniekošanas 
pasākumu plānošana tika veikta, balstoties uz bezmugurkaulnieku ekspertu 
apsekojumiem, un ņemot vērā datus, kas pieejami ES LIFE+ programmas projekta FOR-
REST apsaimniekošanas programmā: “Gravu un nogāžu mežu 9180* un lapkoku 
praulgrauža Osmoderma eremita dzīvotņu apsaimniekošanas programma Gaujas 
Nacionālajā parkā” (Lārmanis u.c. 2014). Lapkoku praulgrauža populācijas 
samazināšanās ir cieši saistīta ar sugai piemērotu dzīvotņu izzušanu. Suga ir saistīta ar 
veciem saules apgaismotiem platlapjiem, kas sastopami zālāju un meža biotopos, parkos 
un alejās. Sugas sastopamībai būtiski arī atsevišķi dižkoka statusam atbilstoši platlapji. 
Sugas mikrobiotopus negatīvi ietekmē aizaugšana un noēnojuma palielināšanās, kas 
negatīvi ietekmē arī tās apdzīvoto koku ilgtspējību. Lai paildzinātu koku dzīves ilgumu un 
nodrošinātu piemērotus dzīves apstākļus lapkoku praulgrauzim un citiem 
saulesmīlošiem organismiem, DA plānā ir ieplānoti pasākumi, kas vērsti uz GNP 
sastopamo dižkoku, un citu bioloģiski vērtīgo vecu koku apsaimniekošanu 
(apsaimniekošanas pasākums Nr. B.6.1  - lapkopu praulgrauža apdzīvoto koku 
atēnošana; konkrēti apsaimniekojamie koki tiks identificēti paredzētajā LIFE projektā ES 
Biotopu Direktīvas II pielikuma sugu dzīvotņu apsaimniekošanai, projekta ietvaros 
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iespējams atēnot ~20 kokus, bet DA plāna darbības laikā vēlama arī citu esošo vai 
potenciālo lapkoku praulgrauža apdzīvoto koku atēnošana). Prioritāri apsaimniekošanas 
pasākumi tiek paredzēti lapkoku praulgrauža apdzīvotajos vai tā atradņu tuvumā 
esošajos platlapju kokos. Nozīmīga sugas ilgtspējīgas saglabāšanās problēma ir 
kokaudzes vecuma struktūras fragmentācija, kad sugas atradnēs pietrūkst jaunu vai 
vidējā vecuma koku, kas perspektīvā aizvietos vecus dobumainus kokus.  
 
Sugas metapopulāciju savienošanai ir nepieciešama ekoloģisko koridoru veidošana. Šajā 
pasākumā ir paredzēta koku dobumu un dobumu imitāciju veidošana, kā arī jaunu koku 
stādīšana. Šim mērķim var tikt veidotas arī jaunas koku alejas. Prioritāri savienojamas ir 
Ungurmuižas, Auciema un Raiskuma populācijas, panākot pašlaik savstarpēji nesaistīto 
lapkoku praulgrauža populāciju apvienošanu vienā tīklā (apsaimniekošanas pasākums 
Nr.B.6.2.).  
 
Lapkoku praulgraužu apdzīvotus un sugai potenciāli piemērotus kokus ūdeņu tuvumā 
apdraud bebru darbība, kuras rezultātā tiek apgrauzti dažāda vecuma platlapju koki. 
Bebru negatīvās darbības mazināšanai koki, kas atrodas bebru darbības potenciālā 
teritorijā ir jāapjož ar metāla sietu, to lejasdaļā (apsaimniekošanas pasākums Nr. B.1.1.). 
Konkrēti aizsargājamie koki tiks identificēti paredzētajā LIFE projektā ES Biotopu 
Direktīvas II pielikuma sugu dzīvotņu apsaimniekošanai. 
 
Par nozīmīgākām lapkoku praulgrauža atradnēm GNP ir uzskatāmas atradnes 
Ungurmuižā un Siguldas-Krimuldas apkārtnē. Šo atradņu apsaimniekošana ir 
jānodrošina prioritārā kārtībā. Tajā skaitā atradnē Ungurmuižā jāveic aizaugušas 
parkveida pļavas daļas atēnošana ap 28 ha platībā, jāveic individuālu koku atēnošana 
~15 kokiem; vēlama parkveida pļavas atjaunošana Turaidas apkārtnē pie “Vildēm” 
(apsaimniekošanas pasākums Nr. B.6.3.). Jānodrošina turpmākā uzturēšana projekta 
“For-Rest” laikā atjaunotajās platībās Ungurmuižā un Siguldas apkārtnē, regulāri izcērtot 
pamežu, vēlama apsaimniekošana ar pļaušanu un/vai ganīšanu, tādējādi paplašinot arī 
bioloģiski daudzveidīgu zālāju platības teritorijā. 
 
2021. gada apsekojumu laikā lapkoku praulgrauža darbības pēdas tika konstatētas vienā 
no kokiem, kas atrodas ceļa posma Kārļi – Zvārtes iezis tiešā tuvumā. Šī aleja ir būtiski 
ietekmēta, jo koki atrodas tieši pie brauktuves, rezultātā daudzi ozoli ir bojāti, vai 
nokaltuši. Kokus alejā ietekmē putekļi un mehāniska iedarbība uz koku saknēm (skat. 
3.4. attēlu.). Koku alejas saglabāšanai ir nepieciešams nodrošināt atbilstošus ceļa 
apsaimniekošanas pasākumus – pacelt ceļa klātni, lai tiktu nosegtas koku saknes, kā arī 
nodrošināt segumu, kas nerada putekļus ~1 km posmā (apsaimniekošanas pasākums 
Nr.B.6.4.). 
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3.4. attēls. Ozola bojātās koka saknes alejā ceļa posmā Kārļi – Zvārtes iezis 2021. 
gadā (foto – M. Balalaikins) 

 
B.6.5. Tītmaņu vecupes ūdens spoguļa platības palielināšana 
Tītmaņu vecupe ir ūdenstilpe, kur ir reģistrētas trīs Biotopu direktīvas II pielikuma sugas 
(platā airvabole, divjoslu airvabole un spilgtā purvuspāre) un divas IV pielikuma sugas 
(resnvēdera purvuspāre un medicīnas dēle). Pašlaik vērtīgo bezmugurkaulnieku sugu 
atradnes koncentrējas teritorijas dienvidu daļā, vecupes pamatgultnē. Veicot biotopa 
apsaimniekošanas pasākumus, ir iespējams palielināt aizsargājamajiem 
bezmugurkaulniekiem piemērotas dzīvotnes platības. Mērķis ir samazināt niedru 
īpatsvaru, izveidot seklūdens zonas, iztīrot/padziļinot atsevišķas aizaugušās vecupes 
daļas. Darbības veikšanai ir nepieciešama detalizēta plānošana, piesaistot saldūdens 
biotopu, sūnu un bezmugurkaulnieku ekspertus, jo vecupes ziemeļrietumu daļā 
sastopamas retas sūnu sugas, kuru atradni nedrīkst ietekmēt plānotais 
apsaimniekošanas pasākums. Kopējā apsaimniekošanas mērķa platība sugu dzīvotnes 
palielināšanai ir ap 1,75 ha. 
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3.5. attēls. Ar niedrēm aizaugoša Tītmaņu vecupes daļa (foto – M.Balalaikins) 
 
B.6.6. Pumpurgliemežu Vertigo angustior, V.geyeri biotopu kvalitātes uzlabošana, 
veicot krūmu un invazīvo augu ierobežošanu.  
Pumpurgliemežu sugas negatīvi ietekmē biotopu aizaugšana un invazīvo sugu 
ekspansija. Slaidā pumpurgliemeža Vertigo angustior atradne Gaujas labajā krastā uz 
rietumiem no mājām “Jaunkatrīnas” aizaug ar Kanādas zeltgalvīti un krūmiem, rezultātā 
samazinoties sugai piemērotās dzīvotnes platībai (skat. 3.6. attēlu). Šajā dzīvotnē ir 
nepieciešams veikt Kanādas zeltgalvītes ierobežošanas pasākumus un veikt krūmu 
izciršanu. Četrzobu pumpurgliemeža V.geyeri dzīvotni pie Vīņaudu ezera un Rakšu purvā 
negatīvi ietekmē aizaugšana ar krūmiem. Rakšu purva apsaimniekošanas pasākumi 
paredzēti KF projekta ietvaros, nepieciešama pēcuzturēšana, savukārt, pie Vīņaudu 
ezera nepieciešama apsaimniekošana tieši pumpurgliemežu dzīvotnes uzturēšanai. 
Pasākumi uzlabos mērķsugām piemēroto biotopa platības par 5,32 ha. 
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3.6. attēls. Vertigo angustior atradne ar Kanādas zeltgalvītes invāziju (foto – 
M.Balalaikins) 

 
B.6.7., B.6.8 Svītrainainā kapucķirmja Stephanopachys linearis potenciālo dzīvotņu 
identificēšana un labvēlīgas dzīvotnes stāvokļa nodrošināšana 
Svītrainais kapucķirmis ir pirofīla suga, tās optimālā dzīvotne ir boreālie meži, kuros bijuši 
neseni degumi. Ņemot vērā, ka sugas dzīvotne nav ilgtspējīga, tās izdzīvošanai liela 
nozīme ir piemērotu koku saglabāšanai degumos. Svītrainā kapucķirmja mikrobiotopu 
saglabāšanai ir nepieciešams nodrošināt sugai piemēroto koku identificēšanu pirms 
katras plānotās sanitārās cirtes degušos boreālā tipa mežos, sākot ar 60 gadu vecumu, 
balstoties uz bezmugurkaulnieku eksperta apsekojuma datiem. VMD, izsniedzot 
apliecinājumu sanitārajai cirtei, jāpārbauda mežaudzes atbilstība minētajiem kritērijiem 
un, ja tā atbilst sugas potenciālajam biotopam, jāpieprasa mikrobiotopu izvērtējums no 
DAP un attiecīgi jānorāda saglabājamie koki. 
 
Sugas ilgtspējīgas pastāvēšanas nodrošināšanai GNP ir vēlams īstenot kontrolētās 
dedzināšanas apsaimniekošanas pasākumus (potenciālās platības tiks precizētas). 
 
B.6.9. Ošu pļavraibeņa Hypodrias maturna dzīvotņu apsaimniekošana 
Par ošu pļavraibeņa Hypodrias maturna dzīvotni uzskatāmas ekotona joslas starp 
mežiem, kuros sastopami oši, un zālājiem u.c. atklātām teritorijām, kurās barojas 
pieaugušie īpatņi. Kā sugas dzīvotņu uzturēšanai apsaimniekojamas platības plānoti 
zālāji (Lauku atbalsta dienestā reģistrētie ilggadīgie zālāji, kā arī ārpus lauku blokiem 
esoši ES nozīmes zālāju biotopi) sugai piemēroto ekotonu apkārtnē (500 m rādiusā). Tā 
kā suga GNP konstatēta tikai dažās vietās, apsaimniekojamie zālāji identificēti tās 
potenciālās sastopamības areālos (skat. 3.7. attēlu), tajos jānodrošina zālāju ekstensīva 
apsaimniekošana (kopumā ap 729 ha platībā). 
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3.7. attēls. 500 metru buferu joslas ap H.maturna sastopamībai piemērotām 
dzīvotnēm (tumšie riņķi), zaļie punkti zināmas sugas atradnes, ar sarkanu līniju 
ieobežoti sugas sastopamības prognozējamie poligoni 

 
B.6.10. Skabiozu pļavraibeņa Euphydrias aurinia dzīvotņu apsaimniekošana 
Skabiozu pļavraibeņa dzīvotņu uzturēšanai nepieciešams saglabāt atklātas platības ar tā 
kāpuru barības augu – pļavas vilkmēli Succisa pratensis. Prioritāri apsaimniekojami ES 
nozīmes zālāju biotopi, kuros sastopama pļavas vilkmēle, parasti tas ir biotops 6410 Mitri 
zālāji periodiski izžūstošās augsnēs. Kā apsaimniekojamās platības norādīti zālāju biotopi 
sugas iespējamajā izplatības areālā GNP. Zālājos nav pieļaujama intensīva noganīšana un 
vēlā pļaušana, kas samazina pļavas vilkmēles vitalitāti. Kopējā apsaimniekošanas 
pasākumu platība ap 8,5 ha. 
 
B.6.11. Ziemeļu upespērlenes Margaritifera margaritifera aizsardzības pasākumi  
Ziemeļu upespērlenes Margaritifera margaritifera dzīvotņu izvērtējums un 
apsaimniekošanas pasākumu plānošana tika veikta, balstoties uz bezmugurkaulnieku 
ekspertu Mārtiņa Kalniņa, Ulda Valaiņa un Maksima Balalaikina apsekojumiem, ņemot 
vērā datus, kas iegūti LVAF projekta “Ziemeļu upespērlenes Margaritifera margaritifera 
un skabiozu pļavraibeņa Euphydrias aurinia atradņu un dzīvotņu identificēšana un 
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ģeodatubāzes izveide" (Nr. 1-08/36/2020) un saskaņā ar gliemeņu pētnieces Mudītes 
Rudzītes ieteikumiem. 
 
Ziemeļu upespērlene ir suga, kuras populācija samazinās ne tikai Latvijā, bet arī visā 
sugas areālā kopumā. Šī tendence ir saistīta ar sugas šauro specializāciju un pielāgošanās 
dzīvei oligotrofās upēs, turklāt to kāpuru (glohīdiju) attīstībai nepieciešamas specifiskas 
lašveidīgās zivju sugas, kuru sastopamība ūdenstecē arī atkarīga no vides kvalitātes. 
ziemeļu upespērlenes galvenie ietekmējošie faktori ir vispārējā vides eitrofikācija, ko 
sekmē cilvēka saimnieciskā darbība un bebru darbība, tajā skaitā aizsprostu un 
uzpludinājumu veidošana, kas veicina dūņu slāņa veidošanos, ūdens tecējuma 
palēnināšanos, kā rezultātā paaugstinās ūdens temperatūra un vide kļūst nepiemērota 
ziemeļu upespērleņu un to saimniekzivju izdzīvošanai. Prioritārais apsaimniekošanas 
pasākums ziemeļu upespērlenes populācijas saglabāšanai ir regulāra sugas apdzīvoto 
upes posmu apsekošana, veicot bebru aizsprostu nojaukšanu un nodrošinot upes brīvu 
tecējumu, kā arī nodrošināt turpmāku straujteču biotopu uzturēšanu (skat. 
apsaimniekošanas pasākumus Nr.B.1.1. un B.1.2.). Nojaucot dambjus, var panākt 
straujteču biotopu atjaunošanos, jo ūdens straume pati aizskalo pie bebru dambja 
sakrājušās smiltis un dūņas. Līdzīgas ekoloģiskās prasības ir biezās perlamutrenes Unio 
crassus un upes micītes Ancylus fluviatilis sastopamībai, līdz ar to arī šo sugu populāciju 
saglabāšanai ir nepieciešama straujteču biotopu saglabāšana. Kopējais 
apsaimniekojamo upes posmu garums ziemeļu upespērlenes dzīvotnēs ir ap 13,7 km. 
 
B.6.12. Tūrisma infrastuktūras uzlabošana Daudzlapu umbilikārijai Umbilicaria 
polyphylla 
Ap akmeni, uz kura ir konstatēta daudzlapu umbilikārijas Umbilicaria polyphylla atradne, 
ir nepieciešams uzbūvēt koka nožogojumu 1 m augstumā. Nožogojumam ir jābūt tādam, 
lai tā veidotā ēna stipri nemazinātu gaismas intensitāti uz akmens virsmas (skat. 
piedāvāto variantu 3.8. attēlā).  
 
Uz neoficiāla veloceļa/meža takas posmā ir nepieciešama aptuveni 10 m gara posma, 
kur ir konstatēta daudzlapu umbilikārijas Umbilicaria polyphylla atradne, daļēja 
slēgšana. Slēdzamajā veloceļa/meža takas posmā tiek rekomendēts izveidot koka 
nožogojumu. Slēdzamā posma apbraukšanas attālums ir aptuveni 20-25 m, izmantojot 
citu neoficiālu meža taku/veloceļu. 
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3.8. attēls. Rekomendētais koka nožogojuma veids ap akmeni, uz kura aug 
daudzlapu umbilikārija Umbilicaria polyphylla 

 
B.6.13. Maisveida solorīnas Solorina saccata un daudzlapu umbilikārijas Umbilicaria 
polyphylla sugu lapoņu fragmentu transplantācija uz potenciāli piemērotiem 
substrātiem 
Abas ķērpju sugas ir ļoti retas Latvijā un Baltijā, kā arī to populācijas ir pakļautas 
izzušanas riskam dabiskās sukcesijas dēļ (substrāta apaugšana ar sūnām).  
 
Maisveida solorīna Latvijā un Baltijā apdzīvo ļoti retus substrātus (lodīšu smilšakmens). 
GNP esošā sugas atradne var iet bojā 20-30 gadu laikā (pilnīgi, vai gandrīz pilnīgi). 
Transplantācija uz citiem atsegumu fragmentiem, iespējams, palīdzēs saglabāt vienīgo 
zināmo sugas populāciju Latvijā. Nepieciešams transplantēt (pārstādīt) vismaz 20 
maisveida solorīnas Solorina saccata sugas lapoņu fragmentus uz vismaz 5 potenciāli 
piemērotiem substrātiem rekomendējamā teritorijā. Transplantējamos lapoņu 
fragmentus (5-10 cm2 katrs) ievākt GNP teritorijā vienīgajā zināmajā maisveida solorīnas 
atradnē un pārvietot uz Roču rezervātā sastopamajiem lodīšu smilšakmens atsegumiem. 
Pārstādīšanai tiek rekomendēts izmantot vismaz 2 dažādas pārstādīšanas metodes, kas 
ir aprakstītas ķērpju pārstādīšanas metodoloģijā (Scheidegger et al., 1995). 
 
Daudzlapu umbilikārija apdzīvo granīta un līdzīgu materiālu akmeņus, taču suga ļoti vāji 
kolonizē jaunus substrātus, nereti 15 akmeņu grupā suga aug tikai uz viena. 
Nepieciešams transplantēt (pārstādīt) vismaz 10 daudzlapu umbilikārijas Umbilicaria 
polyphylla sugas lapoņu fragmentus uz vismaz 5 potenciāli piemērotiem substrātiem 
rekomendējamā teritorijā. Transplantējamos lapoņu fragmentus (5-10 cm2 katrs) ievākt 
GNP teritorijā vienīgajā zināmajā daudzlapu umbilikārijas atradnē, pārstādīt uz vismaz 5 
potenciāli piemērotiem substrātiem – granīta akmeņiem, norādītajā teritorijā. 
Pārstādīšanai tiek rekomendēts izmantot vismaz 2 dažādas pārstādīšanas metodes, kas 
ir aprakstītas ķērpju pārstādīšanas metodoloģijā (Scheidegger et al., 1995). 
 
B.6.14. Putekļu piesārņojuma mazināšana gar alejām, kurās ir veci platlapju koki, 
ķērpju sugu dzīvotņu labvēlīga stāvokļa uzturēšanai 
Ceļa posmos ar grants pārklājumu, gar kuriem aug vecu koku rindas (alejas) GNP 
teritorijā, ir jānodrošina tāda ceļa pārklājuma veidu, kas maksimāli mazina putekļu 
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veidošanos. Svarīgs nosacījums – gadījumā, ja tiks veikti ceļa būvdarbi, koku stumbru 
miza nedrīkst tikt bojāta, kā arī ceļa būvniecības darbi nedrīkst negatīvi ietekmēt gar 
ceļiem augošu koku vitalitāti. Tiek rekomendēti cietie ceļa segumi, ja ainavisku 
apsvērumu dēļ tiek saglabāts grants segums, jānodrošina regulāra laistīšana. Pasākums 
ieviešams vismaz 30% no GNP esošo aleju kopgaruma, t.sk. jāizvērtē alejās esošu koku 
vitalitāte, jāveic īpaši aizsargājamo sugu, kas pašlaik apdzīvo alejas, inventarizācija 
(ķērpju, sūnu, bezmugurkaulnieku sugas), jāuzsāk ķērpju sugu monitorings vietās, kur 
tika novērsts putekļu piesārņojums. 
 
B B.6.15. Vaives dzirnavu aizsprosta nojaukšana vai pārbūvēšana par zivju ceļu, kopā 
ar bijušā dzirnavezera atjaunošanu un apsaimniekošanu 
Nozīmīgākais ietekmes faktors, kas nosaka ceļotājzivju izplatību upēs GNP teritorijā, ir 
antropogēnie šķēršļi. Kā viens no antropogēnajiem šķēršļiem minamas Vaives dzirnavas, 
kas atrodas uz Vaives upes augšpus valsts reģionālajam autoceļam P28 Priekuļi—Rauna. 
Uz upes tika izbūvēts aptuveni 5 m plats vairāku pakāpju aizsprosts ar kopējo augstumu 
4 m (skat. 3.9. attēlu). 1998. gada 11. jūnijā lietusgāžu un plūdu rezultātā aizsprosts tika 
pārrauts. Pirms aizsprosta pārraušanas uzpludinātās ūdenskrātuves platība bijusi 1,1 ha, 
garums 350 m, lielākais platums 70 m, lielākais dziļums 2,7 m. No dambja pārraušanas 
pagājis pietiekami ilgs laiks, upes krasti bijušajā ūdenskrātuves gultnē stabilizējušies 
(skat. 3.10. attēlu). 
 
Šķēršļa novākšana samazinās upju fragmentāciju. Pēc aizsprosta nojaukšanas, Vaive kļūs 
pieejama gan migrējošām zivīm (taimiņš, upes nēģis), gan vietējām zivju sugām, kas veic 
lokālas migrācijas (potadromās sugas – alata, vēdzele, strauta nēģis u.c.). Rezultātā tiks 
atjaunota Vaives upes ekoloģiskā kapacitāte visā tās tecējumā GNP teritorijā. Kā 
alternatīvs variants pieļaujama aizsprosta pārbūve un dīķa atjaunošana, kompleksā ar 
bijušās dīķa teritorijas revitalizāciju (izvākt sedimentus, vai nu deponējot tos ārpus dīķa 
teritorijas vai izstrādājot risinājumu novietošanai bijušā dīķa teritorijā, kur nenotiktu 
sedimentu izskalošana un invazīvo sugu sēklu un piesārņojuma izplatīšanās; novākt 
sedimentus no atsegumu pakājes, nodrošināt pastāvīgu apsaimniekošanu un 
uzturēšanu bijušajam dzirnavu kompleksam un pieguļošajai teritorijai). Aizsprosta un 
zivju ceļa risinājumam jānodrošina ceļotājzivju migrācija, visdrīzāk tas izbūvējams 
aizsprosta rampas vietā, novirzot pa zivju ceļu lielāko daļu upes tecējuma. Projekta 
izstrādes un ieviešanas laikā jānodrošina sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu 
uzraudzība (zivju, tekošu saldūdeņu, alu, atsegumu un kriteņu biotopu eksperti). 
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3.9. attēls. Vaives dzirnavu aizsprosts 
2022. gadā (foto – A. Tora) 

3.10. attēls. Vaives upe augšpus Vaives 
dzirnavu aizsprosta 2022. gadā (foto – A. 
Tora) 

 
B.6.16. Aleju uzturēšana labvēlīgā aizsardzības stāvoklī  
Lai saglabātu reto bezmugurkaulnieku un ķērpju dzīvotnes, kā arī GNP ainaviskās 
vērtības, jāuztur labvēlīgā aizsardzības stāvoklī alejas – gan tās, kurās plānoti 
apsaimniekošanas un atjaunošanas pasākumi (KF projekta ietvaros, lapkoku praulgrauža 
dzīvotņu apsaimniekošanas ietvaros), gan citas teritorijā esošās alejas. Labvēlīgs 
aizsardzības stāvoklis nozīmē, ka alejās augošie dzīvie koki ir veselīgi, tos neapdraud 
mehāniska un ķīmiska ietekme sakņu zonā, iespēju robežās novērsta putekļu ietekme 
(mainīts ceļa segums vai nodrošināta laistīšana vasarā). Saglabāti dobumainie koki, ja tie 
neapdraud satiksmes drošību. 
 
B.6.17. Rekomendācijas sikspārņu sugām labvēlīgo dzīvotņu apsaimniekošanai 
Galvenais mērķis ir saglabāt pašreizējos sikspārņiem piemērotos biotopus vismaz to 
pašreizējā kvalitātē, vai to paaugstinot (īpaši mežu biotopos ārpus Gaujas ielejas), kā arī 
nodrošināt alu kā sikspārņu ziemošanas vietu aizsardzību, samazinot traucējumus 
ziemas laikā. Lielākoties sikspārņiem nepieciešamie pasākumi ir vispārīgo noteikumu 
līmenī, kas nosaka mežu un ainavu apsaimniekošanu dabai draudzīgā veidā.  
 
GNP specifiskās prasības sikspārņiem galvenokārt attiecas uz alām, kas ir unikāla GNP 
vērtība, jo lielākā daļa dabisko un mākslīgo alu, kurās Latvijā pārziemo sikspārņi, atrodas 
šajā teritorijā. Attiecībā uz alām, specifiskās prasības sikspārņiem ir 

• Nodrošināt miera periodu vismaz no oktobra līdz aprīlim, ieskaitot GNP alās 
(izņemot Gūtmaņalu): 
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o Nepopularizējot alu apmeklēšanu ziemas laikā masu medijos. Šī prasība 
galvenokārt attiecas uz teritorijas apsaimniekotājiem – DAP, pašvaldībām un 
privātīpašniekiem, kuru īpašumā atrodas alas; 

o Nav pieļaujama masu pasākumu (koncertu u.tml.) rīkošana, kas saistīta ar cilvēku 
pieplūdumu, gaismošanu un/vai troksni tiešā alu tuvumā; 

o Vēlams informēt GNP apmeklētājus par alu nozīmi sikspārņu ziemošanā un 
maksimāli (medijos u.c.) popularizēt viedokli, ka alas ir objekti, kas jāapmeklē 
vasarā, kā arī pie populārākajām alām un uz citiem informācijas stendiem 
jānodrošina informācija par to, kas jāievēro, alas apmeklējot (klusums, nedrīkst 
ienest gaismekļus ar atklātu liesmu, smēķēt alā vai tās ieejas tuvumā, apgaismot, 
fotografēt vai citādi traucēt guļošos sikspārņus); 

o Kazugravas Sikspārņu alām būtu jānodrošina papildus aizsardzība no 
apmeklētājiem visu gadu gan tāpēc, ka sikspārņi šīs alas izmanto gandrīz visu 
gadu (mazāk tikai jūnijā), gan dēļ to paaugstinātās bīstamības dēļ apmeklētājiem. 
Neuzmanīgu apmeklētāju izraisīts nogruvums var gan beigties ar traģēdiju 
cilvēkiem, gan iznīcināt vai ievērojami sabojāt vienu no divām nozīmīgākajām 
sikspārņu koncentrēšanās vietām Latvijā. Viens no iespējamiem risinājumiem 
būtu sadarbībā ar īpašnieku uzstādīt žogu apkārt Lielajai un Mazajai Sikspārņu 
alām (skat. B.2.6.). Pie alām, saskaņojot ar īpašnieku, būtu pieļaujams īpaši 
netraucējot vērot spietojošos sikspārņus nelielās (līdz 10 cilvēku), speciāli 
apmācīta gida pavadībā organizētās grupās rudenī (augusta otrā pusē – 
septembrī), bet ne biežāk kā divas reizes nedēļā ar vismaz 3 dienu intervālu starp 
apmeklējumiem. 

 
Attiecībā uz citiem sikspārņu biotopiem galvenās rekomendācijas aprakstītas šīs 
pasākumu grupas ietvaros, daļēji paredzēts tās ieviest IAIN. 
Gaujas krastos nebūtu pieļaujama prožektoru vai jaudīgu lampu uzstādīšana, kas 
apgaismo ūdeni visas upes platumā un/vai visu nakti. Pieļaujama īslaicīga šāda 
apgaismojuma uzstādīšana uz vienu nakti, ja ūdens malā tiek rīkoti kādi pasākumi, bet 
laikā no maija beigām līdz jūlija beigām (sikspārņu mazuļu laikā, kas ir būtiskākais laiks, 
lai mātītes un vēlāk arī tikko lidot sākuši mazuļi pagūtu nakts laikā pabaroties) – ne biežāk 
kā reizi 2 nedēļās. Šī prasība attiecas arī uz ezeriem GNP teritorijā (Ungurezeru u.c.). 
 
Ļoti nevēlama ir tiltu izgaismošana, lai arī tā cilvēkiem ir vizuāli pievilcīga, jo tas ir 
nozīmīgs traucējums un arī upes kā sikspārņu un putnu tranzītceļa pārrāvums nakts laikā 
(vasarā un migrācijas laikā pavasarī un rudenī). Ja apgaismojums tiek uzstādīts, jāievēro 
sekojošas prasības: 
- apgaismojumu uzstādīt tikai tilta virspusē, neapgaismojot to no apakšas; 

- izmantot vienā virzienā vērstu apgaismojumu (pret ceļu), kas samazina gaismas 

piesārņojumu uz augšu un, īpaši, uz ūdens; 

- vislabāk izmantot apgaismojumu, kurš ar releja palīdzību ieslēdzas tikai pēc 

nepieciešamības, ja pa ceļu pārvietojas transportlīdzeklis vai gājējs. Tas ir arī 

enerģētiski taupīgākais variants salīdzinoši maz apdzīvotās vietās; 



Gaujas Nacionālā parka  
dabas aizsardzības plāns no 2023. gada līdz 2035. gadam 
Dabas aizsardzības plāna projekts sabiedriskajai 
apspriešanai 

SIA Estonian, Latvian 
& Lithuanian Environment 

  

356 
 

- apgaismojumam ieteicams izmantot oranžā spektra gaismas, kuras ir relatīvi mazāk 

traucējošas – ar gaismas viļņa garumu >540 nm un CCK (Correlated colour 

temperature) <2700 K. 

- Ja tiek uzstādīts dekoratīvs apgaismojums (prožektori), kas izgaismo pašu tiltu, 

jāievēro, lai vismaz daļa no upes paliek neapgaismota, kā arī tiltu vēlams apgaismot 

tikai no vienas puses, jo tilti bieži ir iecienītas sikspārņu barošanās vietas, pie kurām 

koncentrējas kukaiņi; reizēm tilti ir arī mītņu vai atpūtas vietas sikspārņiem 

(piemēram, ir zināms, ka sikspārņi regulāri uzturas Strīķupes tilta spraugās pie 

Kalējalas). 

- Ziemas laikā (novembrī – februārī, ieskaitot), īpašu ierobežojumu apgaismojuma 

izmantošanai pie ūdeņiem, t.sk. tiltiem, no sikspārņu aizsardzības viedokļa nav. 

 

Ārpus Gaujas ielejas ir atbalstāma dažādu mitrāju (piem., bebraiņu) vai dīķu dabiska 

izveidošanās vai mākslīga izveidošana, ja tas neapdraud citus aizsargājamus biotopus vai 

sugu atradnes, jo šādi biotopi paaugstina ainavas nozīmību sikspārņiem, radot jaunas 

labas barošanās vietas. 

 

Mežu apsaimniekošanā ievērojamas vispārīgas dabas aizsardzības prasības, kas 

nepieciešamas ne tikai sikspārņiem: 

- Nokaltušu un kalstošu, īpaši lielu dimensiju, koku saglabāšana mežos un cirsmās 

(Vismaz 5x vairāk, nekā 4 šādus kokus, kurus prasa atstāt esošie noteikumi); 

- Nokaltušu audžu vismaz daļēja saglabāšana sanitārajās cirtēs, īpaši atstājot kokus ar 

sikspārņiem nepieciešamajām mītņu struktūrām: atlupušu mizu, spraugām vai 

dobumiem; 

- Veco mežaudžu īpatsvara palielināšana saimnieciskajos mežos ārpus Gaujas ielejas. 

Piemērotu vecu mežaudžu un nepieciešamo struktūru trūkums, visticamāk, ir viens 

no galvenajiem iemesliem, kāpēc GNP ārpus Gaujas ielejas sikspārņu fauna 

lielākoties ir ļoti nabadzīga, un galvenokārt sastopams tikai ziemeļu sikspārnis – 

viena no ekoloģiski plastiskākajām un mazāk prasīgajām sikspārņu sugām. 

- Nelielu bebraiņu saglabāšana saimnieciskajos mežos, kur nav paredzams, ka bebra 

tālākā darbība varētu izdarīt būtisku kaitējumu. 

 
Parkos, alejās un citos vecākos koku stādījumos pēc iespējas jāizvairās no jauna 
apgaismojuma uzstādīšanas. Ja apgaismojums ir nepieciešams ielu vai parka celiņu 
apgaismošanai, tad jāizvēlas sikspārņiem mazāk traucējoši risinājumi: pret zemi vērstas 
lampas, kuras apgaismo tikai ceļu zem lampas (nevis lodveida vai citādas uz visām pusēm 
izgaismojošas apgaismes ierīces), apgaismojumu ieteicams uzstādīt pēc iespējas zemāk, 
dažus metrus zem koku lapotnes līmeņa, izmantojot augstāk norādītos mazāk 
traucējošos parametrus. Cilvēku/transporta maz apmeklētiem ceļiem vēlams lietot nevis 
pastāvīgu, bet uz kustību sensoriem iedarbināmu apgaismojumu. 
 
Nav pieļaujama jauna apgaismojuma uzstādīšana pie ēkām, kurās ir zināmas sikspārņu 
kolonijas. Gadījumos, ja apgaismojums tomēr nepieciešams, to nedrīkst uzstādīt tā, ka 
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tiktu apgaismotas sikspārņu iekļūšanas skrejas mītnē (vislabāk izvairīties no attiecīgās 
sienas apgaismošanas vispār). Vēlams individuāli konsultēties ar sikspārņu ekspertu par 
labākajiem risinājumiem. 
 
Gadījumos, ja paredzēts remontēt ēkas, kurās atrodas sikspārņu kolonija, vēlams 
vispirms konsultēties ar sikspārņu ekspertiem par sikspārņiem / īpašniekiem abpusēji 
vislabvēlīgāko risinājumu un laiku, kad remontu iespējams veikt, nenodarot kaitējumu 
dzīvniekiem. 
 
Ziemošanas vietās piemāju pagrabos īpašu nosacījumu pagrabu apsaimniekošanai nav, 
jo tie sikspārņi, kas pagrabos ziemo, ir pielāgojušies regulāriem cilvēku apmeklējumiem. 
Rekomendējams aicināt īpašniekus nenojaukt un saglabāt šādus piemāju pagrabus, īpaši 
vecos akmeņu u.tml. mūra pagrabus kā sikspārņu mītnes (ar slēgtām durvīm, 
neizsalstošus) arī tad, ja tie vairs netiek aktīvi izmantoti pārtikas produktu uzglabāšanai.  
 
B.6.18. Vairošanās ūdenstilpņu izveide/atjaunošana lielajam tritonam 
Lielajam tritonam GNP teritorijā konstatēta Latvijai ļoti nozīmīga populācija, kas turklāt 
atrodas uz sugas areāla robežas un, visticamāk, ir izolēta no citām populācijām, tādēļ ir 
nepieciešams nodrošināt šai populācijai no kaimiņos esošajām populācijām neatkarīgu, 
ilgtspējīgu pastāvēšanu. Galvenais populācijas lielumu limitējošais faktors GNP ir 
vairošanās vietu esamība. Esošo dīķu kvalitāte pakāpeniski pasliktinās eitrofikācijas un 
dabiskās sukcesijas rezultātā. Lielais tritons ir lietussargsuga, kura vairošanās vietu 
uzlabošana uzlabos arī citu abinieku sugu populācijas. 
 
Lai nodrošinātu lielā tritona populācijas ilgtspēju, nepieciešams veikt tā vairošanās 
ūdenstilpņu izveidi un/vai atjaunošanu. Pasākums veicams lielā tritona areālā, 13. 
pielikumā atzīmētajā teritorijā, kur precīzas ūdenstilpņu atrašanās vietas var izvēlēties 
vadoties no tehnikas piekļuves iespējām, zemes īpašnieku piekrišanas un citu sugu un 
biotopu aizsardzības prasībām. Teritorijā jāizveido vai jāatjauno 20-50 dīķi, kas atrodas 
ne tuvāk par 50 m viens no otra. Ieteicams dīķus veidot daļēji atklātos biotopos, 
mežmalās (it īpaši dienvidu ekspozīcijas). Ieteicams dīķus izvietot ne tālāk par 500 m 
attālumā no lielā tritona atradnēm, kas veicinātu jaunizveidoto vairošanās vietu 
kolonizāciju no tuvumā esošajām populācijām. Indikatīvā viena dīķa platība ir 0,03-
0,05 ha, dīķu maksimālais dziļums 1,2 m. Lielāko dīķa platību jāsastāda seklūdens zonai 
(0,2-0,7 m). Dīķu rakšanu veic apakšuzņēmējs saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 
Uzraudzību un izpildes indikatoru apstiprināšanu veic nacionālā parka darbinieki un (vai) 
eksperti. 
 
B.6.19. Izplānot un ieviest drošas dzīvnieku pārejas šoseju šķērsošanai 
Esošā autoceļu struktūra kaitē abinieku, rāpuļu un zīdītāju sugām, nogalinot tām pāri 
migrējošus īpatņus un radot nepatīkamu iespaidu GNP apmeklētājiem. Lai mazinātu 
abinieku bojāeju uz autoceļiem pavasara migrāciju laikā, ir nepieciešams pilnībā apzināt 
problemātiskos autoceļus, izstrādāt atbilstošus infrastruktūras 
pārveidošanas/uzlabošanas projektus un izveidot dzīvnieku pārejas. Nepieciešams ceļu 
padarīt nesasniedzamu dzīvniekiem, izveidojot vertikālas, cieta materiāla (betons utt.) 
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ceļmalas nogāzes, bet zem ceļa izveidot dzīvnieku pārejas, kas ļautu tiem nokļūt ceļa 
otrā pusē.  
 
Izpēti, pāreju atrašanās vietas un tehnisko specifikāciju izstrādi GNP ceļu tīklam veic 
sadarbībā ar DAP darbiniekiem un/vai ekspertiem. Būvprojekta izstrādi un būvdarbus 
veic atbilstoša profila apakšuzņēmēji. Uzraudzību un izpildes indikatoru apstiprināšanu 
veic nacionālā parka darbinieki un/vai eksperti. 
 
B.7. Invazīvo sugu izplatības ierobežošana 
 
B.7.1. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošana 
DA plāna izstrādes laikā ir apzināta daļa no invazīvo augu sugu atradnēm GNP teritorijā. 
Tā kā invazīvajām sugām raksturīga ātra izplatīšanās, katru gadu strauji palielinot 
aizņemtās platības, pirms ierobežošanas vai apkarošanas pasākumu plānošanas, 
nepieciešama atkārtota teritorijas apsekošana un invazīvo augu sugu izplatības 
precizēšana. Aktuālā invazīvo sugu izplatības informācija apkopota DAP lapā “Invazīvo 
sugu pārvaldnieks” https://ozols.gov.lv/kartes/apps/sites/#/invazivo-sugu-
parvaldnieks.  
 
GNP teritorijā būtiskāko negatīvo ietekmi uz īpaši aizsargājamajiem biotopiem un sugām 
rada vairākas agresīvas svešzemju augu sugas: Sosnovska latvāņa Heracleum sosnowskii, 
puķu sprigane Impatiens glandulifera Kanādas zeltgalvīte Solidago canadensis, 
daudzlapu lupīna Lupina polyphyllos. Šo sugu iznīcināšana ir prioritāra visā GNP 
teritorijā. Nozīmīgi ir nepieļaut to ienākšanu un izplatību ES nozīmes biotopos, kur šīs 
sugas uzreiz jāiznīcina, izmantojot labāko zināmo paņēmienu, kas neapdraud ES biotopa 
saglabāšanu un /vai ĪA sugas. Priekšroka dodama mehāniskai iznīcināšanai vienlaicīgi 
iespējami lielākā platībā, bet tādā veidā, kas iespējami maz bojā zemsedzi. Izvērtējot 
ieguvumus un zaudējumus ES nozīmes biotopu aizsardzībā pieļaujama zinātniski 
pamatota citu agresīvāku metožu lietošana (piemēram: specifisku šo sugu kaitēkļu 
izmantošana, ķīmiskās metodes, ja to neaizliedz normatīvie akti). Metodes izvēlei 
jāatbilst labākajai zināmajai informācijai par konkrētās sugas morfoloģiju un ekoloģiju, 
un jāturpinās tik ilgi līdz suga pilnībā ir izskausta. 
 
Plāna darbības periodā ieteicams izveidot koordinācijas plānu prioritāri ierobežojamo 
sugu izskaušanai, kas ietvertu plašāku izplatības karti un metožu katalogu, lai plānotos 
darbības varētu veikt vienlaicīgi un saskaņoti. Bez koordinētas sadarbības nav iespējams 
sasniegt pilnīgu šo sugu izskaušanu, jo sagaidāma atkārtota sugu ieceļošana no kaimiņu 
teritorijām. Vienlaicīgas darbības veicamas teritorijās, kas savstarpēji saistītas ar 
konkrētajai sugai piemērotiem migrācijas ceļiem. 
 
Latvāņu izplatības karte un ierobežošanas metodes apkopotas Valsts augu aizsardzības 
dienesta lapā “Par Latviju bez latvāņiem!”. Lai ierobežotu latvāņu izplatību, 
nepieciešams regulāri veikt latvāņu apkarošanas pasākumus (pļaušanu; optimālā 
gadījumā sakņu iznīcināšanu izrokot, centrālo rozešu izduršanu, ziedu čemuru 
izgriešanu, sēklu savākšanu un sadedzināšanu, ganīšanu) vismaz 1422 ha platībā. 

https://ozols.gov.lv/kartes/apps/sites/#/invazivo-sugu-parvaldnieks
https://ozols.gov.lv/kartes/apps/sites/#/invazivo-sugu-parvaldnieks
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Apkarojot latvāņus ES nozīmes biotopos, jāpielieto mehāniskās iznīcināšanas metodes 
vai noganīšana, nav pieļaujama ķīmisko augu iznīcināšanas līdzekļu lietošana. 
 
Latvāņu apkarošana veicama saskaņā ar MK 2008. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 559 
„Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi”. Šajos 
noteikumos aprakstīti: 

• Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus, tā iznīcināšanas kārtību 
un metodes; 

• kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par latvāņa izplatību 
zemes lietošanas mērķu grupās, un informācijas saturu, kas ir brīvi pieejams 
sabiedrībai; 

darba aizsardzības prasības, veicot latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus. 
 
Strauja invazīvo augu sugu izplatīšanās notiek gar upēm – Sosnovska latvānis visā 
garumā GNP teritorijā izplatījies gar Vaivi, Vējupīti, Tālīti, kā arī Siļķupīti, pagaidām 
nelielos posmos – gar Strīķupi, Vildogu, Lorupi un Līgatni. Prioritāri ieteicams nepieļaut 
latvāņu tālāku izplatīšanos gar tām upēm, kur izplatība ir neliela un situācija uzskatāma 
par kontrolējamu. Gar upēm, kur izplatība ir augsta, pēc iespējas jāsamazina ziedošo 
augu daudzums, lai samazinātu sēklu izplatību pa straumi. Bet jārēķinās, ka audzes ir 
plašas, latvāņi aug ne tikai upju krastos, bet arī uz sērēm, akmeņiem un upē iekritušajiem 
kokiem, izplatās izcirtumos, skrajākās mežaudzēs un zālājos.  
 

  

3.11. attēls. Vējupīte – latvāņi krastos un 
uz akmeņiem, 2021. g. (foto: L. 
Grīnberga) 

3.12. attēls. Vaive – latvāņi krastos un uz 
kritalām, 2021. g. (foto: L. Grīnberga) 

 
Strauja izplatība gar upēm ir novērojama arī puķu spriganei Impatiens glandulifera, kas 
lielākās vai mazākās platībās sastopama teju visu GNP upju krastos, kā arī vietām pie 
vecupēm. Šīs sugas ierobežošanai pirmkārt būtu ieteicama zemes īpašnieku izglītošana 
un aicinājums augus pļaut, otrkārt – tūristu izglītošana un mudinājums ziedošas 
spriganes izraut/izravēt gar tūristu takām.  
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3.13. attēls. Ar puķu sprigani apaugusi 
sēre Vaivē, 2021. g. (foto: L. Grīnberga) 

3.14. attēls. Vaive, bijušais Kalauzu 
dzirnavu uzpludinājums, blīvas latvāņu 
un sprigaņu audzes, 2021. g. (foto: L. 
Grīnberga) 

 
Vārnēnu purvā 2014. gadā uzieta arī vienīgā Latvijā invazīvā sūnu suga parastā līklape 
Campylopus introflexus. Suga aug gaišās vietās, barības vielām nabadzīgās augsnēs. 
Latvijā suga līdz šim konstatēta izstrādātos purvos uz kūdras, bet literatūrā minēts, ka 
var ieviesties un izspiest zemsedzes ķērpjus arī atklātos smilšainos biotopos un rada 
apdraudējumu kāpās. GNP sugas invāzijas riska teritorijas ir izstrādātajos kūdras purvos: 
jau zināmā atradne Vārnēnu purvā un potenciāli iespējama netālajā Ungura purvā, kur 
tā var apdraudēt purvu rekultivācijas iespējas (kavēt citu sugu ieviešanos).  Ņemot vērā 
citu valstu pieredzi, nevar izslēgt iespēju, ka suga var ieviesties Gaujas krastu smiltāju 
zālājos. 
 
Šobrīd nav zināmas atbilstošas sugas ierobežošanas metodes. Sugai ir augstas 
izplatīšanās un reģenerācijas spējas, sūnas izraušanai nav nozīmīga efekta. Eiropas 
valstīs smilšainās vietās labākie panākumi lokālā mērogā ir bijuši šādām metodēm: 
smilšu sanesu veidošanai, dedzināšanai, sāls izmantošanai. 
 
Natura 2000 ietu monitoringa ietvaros īpaša uzmanība jāpievērš iespējamajai sugas 
klātbūtnei ES nozīmes biotopos: 7110* Aktīvi augstie purvi ietekmētajās daļās, 
piemēram, grāvju malās uz atsegtas kūdras; 7120 Degradēti augstie purvi, kuros 
iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās atklātajās daļās, ko nenosedz lakstaugu 
veģetācija un 6120 Smiltāju zālāji ķērpjiem un sūnām klātajos laukumos.  
 
B.7.2. Invazīvo vēžu sugu izplatības ierobežošana 
GNP sastopamas divas invazīvas vēžu sugas – signālvēzis un dzeloņvaigu vēzis. Invazīvo 
vēžu (IV) sugu kontrolei, apkarošanai un izskaušanai izdala mehāniskas, ķīmiskas un 
bioloģiskas metodes. 
 
Pie mehāniskajām metodēm parasti min vēžu tiešu ķeršanu ar dažāda veida murdiem, 
elektrozveju u.c. metodēm. Tā var tikt kombinēta vēžu pievilināšanai izmantojot 
feromonus (efektivitāte gan īsti nav pierādīta). Tās rezultātā parasti izdodas panākt 
īpatņu skaita samazināšanos vēžu populācijā pēc kāda laika, parasti vairākos gados. Pēc 
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zvejas pārtraukšanas invazīvo vēžu populācija atjaunojas. Dažķārt pie mehāniskajām 
metodēm tiek minēta dzīvotņu pārveidošana, dīķu vai upju posmu nosusināšana uz laiku 
(Dana et al., 2010; Freeman et al., 2010; Holdich and Reeve, 1991; Moorhouse, 
Macdonald, 2011). Dīķu nosusināšaana var nebūt efektīva, jo vēži spēj izdzīvot alās, zem 
akmeņiem, kur palicis ūdens (Holdich, Reeve, 1991).  
 
Pie ķīmiskām metodēm pieder vēžu izindēšana ar biocīdiem. Faktiski tas ir vienīgais 
paņēmiens, kā to izskaust. Tās trūkumi ir negatīva ietekme uz biotu (tā nav sugas 
specifiska), potenciāla bīstamība cilvēku veselībai, lietošanu ierobežo ūdenstilpes tips, 
pielietojama nelielās, slēgtās ūdenstilpēs (Holdich et al., 1999; SPAH, 2002). Atsevišķos 
gadījumos tikusi panākta pilnīga invazīvo vēžu izskaušana atsevišķā ūdenstilpē. Var tikt 
lietoti feromoni, lai pievilinātu vēžus (darbojas uz vienu dzimumu) (Aguiloni, Gerardi, 
2010). 
 
Bioloģiskās metodes nosacīti var definēt kā vienas sugas izmantošanu citas sugas 
nomākšanai. Visiem dzīvajiem organismiem ir dabiski ienaidnieki kā parazīti, plēsēji, 
konkurenti u.c. Taču uzreiz jāatzīmē, ka jau invazīvo vēžu sugu ieviešanās un izplatīšanās 
Latvijā samērā īsā laika periodā, liecina, ka šo ienaidnieku nav vai tie nav efektīvi un 
nespēj kontrolēt invazīvo vēžu sugas. 
 
Lai samazinātu invazīvo vēžu izplatību, ir jāierobežo dzīvu invazīvo vēžu apzinātu 
ievešanu un transportēšanu GNP parka teritorijā, nepieļaujot to izlaišanu dīķos, ezeros 
vai ūdenstecēs.  
 
B.7.3. Invazīvo gliemežu sugu izplatības ierobežošana 
GNP teritorijā pieaug Spānijas kailgliemeža Arion vulgaris (plašā nozīmē) atradņu skaits. 
Invazīvo sugu pārvaldnieka datubāzē ir redzams, ka kailgliemežu izplatības centri GNP ir 
lielās pilsētas – Sigulda un Cēsis. Atradnes ir Augšlīgatnē, Ieriķos un citur. Pašlaik nav 
pieejamas metodes Spānijas kailgliemeža pilnīgai izskaušanai, bet ir iespējams samazināt 
īpatņu īpatsvaru.  Situācijas uzlabošanai GNP būtu nepieciešams ieviest un/vai ievērot 
esošos ierobežojumus stādu materiālu pārvietošanā kopā ar augsnes substrātu, un 
komposta/augu masas izvešanai ārpus īpašuma, izņemot speciālās kompostēšanas 
vietas. Nav pieļaujama ar Spānijas kailgliemežiem invadēta materiāla izmešana 
atkritumos vai cita veidā izplatīšana ārpus īpašuma.   
 
Lielākajos izplatības centros, piemēram, Siguldā, iespējama ēsmas lamatu izmantošana 
un to efektivitātes monitorings. Sugas izplatības ierobežošanas plāna nākamajā 
redakcijā paredzēts iekļaut jaunu ēsmas lamatu modeli. Ēsmas lamatu būtība ir ar 
pretgliemju žogu ierobežotas ēsmas lamatas – piemēram, 1 m2 ierobežots laukums ar 
ēsmu, kurā nonākot kailgliemeža īpatņiem ir ierobežota iespēja tikt laukā. Žoga iekšpusē 
ir 45 grādu leņķis, kas grūti pārvarams kailgliemežiem. Šāda veida lamatas ir regulāri 
jāapseko un mehāniski jāsavāc kailgliemežu īpatņi. Metodei nepieciešama aprobācija. 
Kā teritorijas Spānijas kailgliemežu ierobežošanai norādītas aizsargājamo biotopu un 
mežu platības, kas robežojas ar sugas koncentrācijas vietām, un arī mazdārziņu un 
pilsētu vai ciemu teritorijas, kurās suga konstatēta. 
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B.8. Dabas vērtību apsaimniekošana iespējamos GNP paplašinājumos 
 
B.8.1. Apsaimniekošana teritorijā “Melturu sils” 
Pašreizējā DL “Melturu sils” un tam piegulošo teritoriju apsaimniekošanas prioritāte ir 
mazo ūdensteču un zālāju kompleksa uzturēšana. Daļā pašreizējā dabas lieguma 
teritorijas jau notikusi zālāju pirmreizējā atjaunošana gan ar teritorijas apsaimniekotāja 
(LVM) veiktajiem pasākumiem līdz 2020. gadam, gan Kohēzijas fonda projektā veikto 
aktivitāšu ietvaros (krūmu apauguma noņemšana un zālāja virsmas frēzēšana, 
ūdensteču atbrīvošana no bebriem, pļaušana ar zāles novākšanu). Darbus nepieciešams 
turpināt un paplašināt apsaimniekojamo zālāju platības līdz kartogrāfiskajā materiālā 
norādītajām platībām, kas ir reāli atjaunojami zālāju biotopi. Lai nodrošinātu zālāju 
pļaušanu, nepieciešams uzturēt optimālu hidroloģisko režīmu, atjaunojot senos grāvīšus 
un nepieļaujot bebru uzpludinājumu veidošanu esošajā upīšu un grāvju tīklā. 
Apsaimniekošanai nepieciešams arī izbūvēt un uzturēt traktortehnikai izmantojamus 
ceļus piekļuves vietās šiem zālājiem (no autoceļa A2, no Mežrozes ceļa un no Melturu 
dzelzceļa stacijas). 
 
Atjaunojams zālāju biotops atrodas arī iespējamā paplašinājuma rietumu daļā ārpus 
pašreizējā DL, tajā nepieciešama koku apauguma noņemšana, hidroloģiskā režīma 
optimizēšana (nepieļaujot pārmitru apstākļu veidošanos) un pastāvīgā 
apsaimniekošana. 
 
Zālāju biotopos, kas atrodas Spāres ciema apkārtnē un pie Melturu dzelzceļa stacijas, 
jānodrošina piemērota regulārā apsaimniekošana (pļaušana ar zāles novākšanu vai 
pļaušanas un ganīšanas kombinācija). 
 
B.8.2. Apsaimniekošana teritorijā “Zušu-Staiņu sēravoti” 
Iespējamā paplašinājuma “Zušu-Staiņu sēravoti” (pašreizējā DL teritorija un zālāju 
kompleksi uz ziemeļrietumiem no tās) prioritāte ir reto sugu – Sibīrijas mēlziedes 
Ligularia sibirica un ziemas svertijas Swertia perennis – aizsardzība un populācijas 
stāvokļa uzlabošana, kā arī avoksnāju un zālāju biotopu uzturēšana labā aizsardzības 
stāvoklī. Kohēzijas fonda projektā plānota Sibīrijas mēlziedes atradnes apsaimniekošana, 
samazinot krūmu segumu; teritorijā nav pieļaujama noganīšana, kas apdraud sugas 
eksemplārus. Ārpus sugas atradnes esošajā zālāju biotopa 6410 Mitri zālāji periodiski 
izžūstošās augsnēs platībā, kur sastopama Vidzemē ļoti reta suga – ārstniecības 
brūnvālīte Sanguisorba officinalis – nepieciešama zālāju biotopa apsaimniekošana, 
nepieļaujot aizaugšanu ar krūmiem un ekspansīvām sugām. Uz austrumiem no zālāja 
esošajā meža nogabalā faktiski saglabājusies zālājam raksturīgā zemsedze un tas būtu 
atjaunojams par atklātu vai daļēji atklātu zālāju, veicot koku apauguma noņemšanu un 
pastāvīgu apsaimniekošanu. 
 
Pārējā teritorijā, kur atrodamas Sibīrijas mēlziedes un ziemas svertijas audzes, 
jānodrošina sugām optimāls hidroloģiskais režīms, nepieļaujot jaunu bebru 
uzpludinājumu veidošanos Sērupītē un grāvjos netālu no “Laubertu” mājām. Jāveic 



Gaujas Nacionālā parka  
dabas aizsardzības plāns no 2023. gada līdz 2035. gadam 
Dabas aizsardzības plāna projekts sabiedriskajai 
apspriešanai 

SIA Estonian, Latvian 
& Lithuanian Environment 

  

363 
 

neliela apjoma egļu retināšana vietās, kur šīs sugas aug mežos (novācot ne vairāk kā 30% 
no pašreizējā koku projektīvā seguma) un krūmu ciršana aizaugošajos avoksnājos, 
uzlabojot gaismas apstākļus un tādējādi palielinot sugu populāciju vitalitāti. 
 
Zālājos, kas atrodas iespējamā paplašinājuma ziemeļrietumu daļā, nodrošināma to 
saglabāšana un regulārā apsaimniekošana (pļaušana ar zāles novākšanu vai pļaušanas 
un ganīšanas kombinācija). 
 
Teritorijas daļā pie “Zušu” mājām, kur pašlaik ierīkota laipa avotu apskatei, nepieciešams 
uzturēt šo infrastruktūru, pieļaujama arī tās paplašināšana, ietverot otru lielāko avotu 
izteku, bet neskarot reto sugu atradnes. 
 

C. Ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību apsaimniekošana 
 
C.1. Ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību popularizēšana un kartēšana 
Ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību uzturēšanā liela nozīme ir atbilstošas (izglītojošas 
un saistošas) informācijas sniegšanai par ainavu un kultūrvēsturiskajām vērtībām. Tāpēc 
būtiski turpināt jau uzsāktās aktivitātes (“Dabā ar ekspertu”, Aleju apsekojumi u.c.) un 
veidot jaunas pastāvīgas aktivitātes, kuras saistītas ar ainavisko un kultūrvēsturisko 
objektu uzturēšanu. Administratīvajām struktūrvienībām (reģionam/novadiem) 
sadarbībā ar DAP un NKMP veidojamas datu vietnes un aktivitātes sabiedrības iesaistei 
ainavas un kultūrvēsturisko vērtību apzināšanā. 
 
C.2. Pasākumi un rīcības ainavas kvalitātes uzlabošanai – GNP ainavai raksturīgo 
ainavas elementu atjaunošanai/uzturēšanai 
 
C.2.1. Skatu vietu ierīkošana 
GNP visā pastāvēšanas gaitā daudzviet teritorijā veidotas ainavu skatu vietas, kuras 
iedalāmas vairākās grupās – skatu torņi (Žagarkalns), paaugstinātas vietas no īpašiem 
objektiem (Cēsu baznīcas tornis, Siguldas, Turaidas, Krimuldas pils torņi un terases u.c.), 
skatu platformas (lielākoties ar ainavu atvērumu), skatu vietas dabas takās (ar ainavu 
atvērumiem), skatu vietas pie ceļiem. 
 
Patlaban iespēju vērot Gaujas senieleju no paaugstinātām vietām ir pietiekami daudz, 
jo īpaši Cēsu un Siguldas apkārtnē. Nākamajā 12 gadu periodā speciāli veidota publiski 
pieejama skatu torņa vai skatu platformas izveidei Gaujas senielejas un plašas 
apkārtnes panorāmas skatu vērošanai būtu vērtējama Krimuldā. Skatu platformas būtu 
veidojamas arī citās vietās , kur iespējams vērot GNP dabas objektus un ainavu kopā ar 
atbilstošu tūrisma infrastruktūru, nodrošinot publisku pieejamību. Optimālākajā 
situācijā priekšlikumam par skatu vietas izveidi jānāk no teritoriju/objektu īpašniekiem 
un/vai pārvaldītājiem, kā arī tam jābūt ainavu arhitekta izvērtētam, ietverot gan ainavu 
pārskatāmības analīzi, gan torņa vai platformas iekļaušanos dabiskajā ainavā. Kā 
pozitīvi piemēri minami ainavu koncepcijas/plāni, kuri sagatavoti Cēsu dabas un 
kultūrvēstures parkam un atpūtas parkam “Zābaki” un kuros ainavu arhitekti, 
balstoties uz teritoriju dabas vērtībām un raksturojumu, snieguši detālus priekšlikumus 
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vietas ainavu potenciāla izmantošanai un attīstībai. Skatu platformas izveidošana ir 
jāsaskaņo ar pašvaldību būvvaldi un DAP, kā arī citām iesaistītajām institūcijām – 
NKMP u.c. 
 
Skatu vietu ierīkošana iespējama arī uz ainaviskajiem ceļu posmiem, saskaņojot ceļu 
apsaimniekotāju un zemes īpašnieku intereses. Kā perspektīvākie ceļi skatu vietu 
ierīkošanai minami ainaviskie ceļu posmi Cēsu novadā, kuri atzīmēti plāna ainavu kartē 
un novada teritorijas plānojumā. Skatu vietu ierīkošanā ņemt vērā to turpmākās 
uzturēšanas un apsaimniekošanas nosacījumus. 
 
C.2.2. Skatu vietu uzturēšana, skatu atvērumu izveidošanas plāna izstrāde Gaujas 
krastiem 
Daudzviet GNP teritorijā dabas takās ir vēsturiski izveidoti mākslīgi ainavu atvērumi, 
izcērtot vizūras senielejas nogāzēs, tādējādi atverot skatam Gaujas senielejas ainavu, 
galvenokārt rekreācijas un tūrisma vajadzībām. Ņemot vērā to, ka Gaujas senielejas 
ainava kļūst arvien vienveidīgāka (mežaināka un vizuāli noslēgtāka) un ainava ir 
pārskatāma apmēram 6 mēnešus gadā, ir pieejams salīdzinoši liels paaugstinātu (torņi, 
platformas) skatu vietu skaits, turpmākā skatu atvērumu uzturēšanā izvērtējama to 
funkcionalitāte un regulāri uzturami ainavu atvērumi nozīmīgākajās apmeklētāju vietās 
(Ķeizarskats, Paradīzes kalns, Cīrulīšu takas u.c. vietas, kurās šobrīd iekārtota nozīmīga 
labiekārtota infrastruktūra) ar daudzveidīgām ainavām. Savukārt mazāk nozīmīgās 
vietās un vietās, kuras atrodas blakus skatu torņiem, skatu uzturēšana vērtējama ar 
zemāku prioritāti (piemērus skatīt 3.15., 3.16. un 3.17. attēlu). Tāpat kā jaunu skatu 
veidošanā, arī esošo skatu vietu uzturēšanā, primāri izvērtējami nogāzes erozijas riski 
veicamās cirtes rezultātā un aizsargājamās dabas vērtības atvēruma vietā. Būtu 
ieteicams ainavu arhitekta atzinums.  
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3.15. attēls. Ķeizarskats – pastāvīgi 
uzturams skatu atvērums ar augstu prioritāti 
(foto -P. Lakovskis) 

3.16. attēls. Skats no dabas takas Siguldas 
apkārtnē – izvērtējama nepieciešamība 
atvērta skata uzturēšanai, zemāka prioritāte 
skatu vizūras veidošanai (foto -P. Lakovskis) 

 

 

 

3.17. attēls. Potenciālās skatu vietas Cīrulīšu takās 2022.g. (foto: A. Tora). Cirtes 
skatu vietu atvēršanai veicamas samērīgi, ņemot vērā, ka netālu pieejams skatu tornis 
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Skatu vietu uzturēšana vairākās vietās GNP aktuāla ne tikai dabas takās un tūrisma 
maršrutos, bet no nozīmīgiem ainavu uztveres veidotājiem - autoceļiem. Jo īpaši tas 
attiecināms uz ainaviskajiem ceļiem un atsevišķiem to posmiem. Ņemot vērā slēgtu 
un/vai tuvu ainavu pieaugumu zemes lietojuma veidu izmaiņu, kā arī dabisku un 
antropogēnu faktoru rezultātā, GNP ir aktuāla atklātu ainavu uzturēšana un 
saglabāšana. Atsevišķās vietās ir nepieciešama ainavu atvēršana gar autoceļiem, kur 
atrodas nozīmīgas ainavu vērtības. Šāda pieeja attiecināma uz skatu atvērumu 
veidošanu joslās gar upēm un ezeriem. Tā kā lielākoties šīs teritorijas ietilpst 
aizsargjoslās, tad nebūtu veicamas kailcirtes, taču kopšanas cirtes (pameža un krūmu 
ciršana) ir pieļaujama, ņemot vērā tur esošās dabas vērtības un saskaņojot ar DAP 
(piemērus skat. 3.18. un 3.19. attēlā).  
 

 

 

3.18. attēls. Kopšanas cirtes rezultātā 
nodrošināta Raiskuma ezera vizuālā 
sasniedzamība (foto -P. Lakovskis). 

3.19. attēls. Ceļmalas apaugums 
ierobežo skatu uz Ungura ezeru – 
rekomendējama skata atvēršana (foto -
P. Lakovskis).  

 
Ainavu uztverei nepieciešama papildu ainavisko ceļu/maršrutu uzturēšana, kas paredz 
regulāru ceļmalu pļaušanu un krūmu ciršanu atklātu ainavu skatu nodrošināšanai, jo 
īpaši vietās, kur ainaviskie ceļi iet caur LIZ. Ilggadīgo zālāju apsaimniekošana ir prioritāri 
jānodrošina ainaviskajās teritorijās, t.i., zālāji gar ainaviskajiem ceļiem un ainaviski 
nozīmīgās vietās. 
 
Ir jānodrošina skata atsegšana un uzturēšana no Ainavu kraujas augšmalas; iespējama 
skata atsegšana atsevišķās vizūrās no Sietiņieža, piesaistot ainavu ekspertu un iežu 
atsegumu biotopu ekspertu. Būtu jāturpina skatu vizūru un atsegtu skatu uzturēšana 
citos tūrisma infrastruktūras objektos, kur šobrīd ir atklātas ainavas. 
 
Viens no biežākajiem objektiem, pie kura pašvaldības vai privātīpašnieki vēlas veidot 
skatu atvērumus, ir Gaujas upe. Lai samazinātu administratīvo slogu ikreizējai darbību 
saskaņošanai DAP, vēlams kopīgi visām pašvaldībām izstrādāt Gaujas krastu ainavas 
uzturēšanas plānu, sagatavojot konkrētus priekšlikumus skatu vietu uzturēšanai, 
saskaņā ar ainavu arhitekta un sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta (par biotopu 
grupām – meži) rekomendācijām; pēc šāda plāna saskaņošanas faktiskos darbus 
noteiktā laika periodā varētu veikt bez ikreizējas saskaņošanas 
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C.2.3. Ainavas negatīvi ietekmējošo faktoru novēršana/mazināšana 
Ainavu ietekmē dažādi faktori, sākot ar zemes pārvaldības līdz praktiskai zemes, ēku 
apsaimniekošanai un atpūtnieku rīcībai dabas objektos. Ainavu pārvaldības uzdevumi 
aprakstīti vairākos apsaimniekošanas pasākumos un turpmākos teritorijas izmantošanas 
noteikumos. Tāpat ietekmes uz ainavu mazināšana un vēlama ainavu attīstība saistīta ar 
daudziem pasākumiem, kuriem 3.1. tabulā attiecināts kāds no C sadaļas mērķiem. 
Atsevišķi ainavas negatīvo ietekmju mazināšanai minami šādi pasākumi – degradēto un 
piesārņoto vietu rekultivācija/sakopšana (piem., senielejas nogāze Gaujas ciemā), zālāju 
apsaimniekošana Gaujas senielejas palienē un virspalu terasēs, un upju ielejās (piemērus 
skatīt 3.20 un 3.21. attēlu).  
 
 

 

 

3.20. attēls. Pamesta teritorija pie 
Gaujas ciema – nepieciešama teritorijas 
sakopšana (foto -P. Lakovskis). 

3.21. attēls. Aizaugošas pļavas Gaujas 
krastā – vizuālo un ekoloģiskās 
funkcionalitātes vērtību atjaunošanai 
nepieciešama pļavu uzturēšana (foto -P. 
Lakovskis). 

C.3. Investīciju piesaiste materiālā kultūras mantojuma (valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu, dabas un kultūrvēstures) un nemateriālā kultūras mantojuma tradīciju 
atjaunošanai un uzturēšanai 
Saistīts ar tiem materiālā kultūras mantojuma (valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
un dabas pieminekļu) un nemateriālā kultūras mantojuma tradīciju resursiem, kuriem ir 
potenciāls tikt izmantotiem tūrisma piedāvājuma veidošanā. Atbilst uzstādījumam ne 
tikai par mantojuma vērtību saglabāšanu, bet arī to stāvokļa uzlabošanu. Šajā gadījumā 
tūrisms var kalpot kā instruments papildu finansējuma piesaistei šo vērtību 
restaurēšanai, labiekārtošanai vai kā citādi – stāvokļa uzlabošanai, nemateriālā 
mantojuma, tostarp amata prasmju kopšanu, īpaši saistot ar Latvijas kultūras kanonu14 
un Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu.15  
 
C.4. Individuālo kultūras pieminekļu aizsardzības zonu projektu izstrāde 
Kultūrvēsturiskie objekti ir nozīmīga GNP vērtība, kura vēsturiski veidojusies pateicoties 
unikāliem dabas apstākļiem. Dabas un kultūrvēsturisko vērtību daudzveidīgais 

 
14 https://kulturaskanons.lv/ 
15 https://nematerialakultura.lv/ 
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mantojums piesaista lielāko daļu teritorijas apmeklētāju, tāpēc šādu vietu uzturēšanā 
svarīga integrēta plānošana. Lielai daļa GNP unikālo objektu ir kultūras pieminekļi vai 
atrodas to aizsardzības zonās. Tādējādi ir nepieciešams izstrādāt individuālos 
aizsardzības zonu projektus, kuru izstrādē dažādās stadijās iesaistītos ainavu arhitekti, 
kultūrvēstures speciālisti, novadu pārstāvji, īpašnieki. Šāda kopsadarbība veicinās 
būtiskas informācijas apkopošanu, vietas mēroga ainavu analīzi, turpmāko prioritāšu un 
mērķu definēšanu 
 
C.5. Ainavu apsaimniekošana atbilstoši izstrādātai ainavu koncepcijai 
Lielāku platību apsaimniekošanai ainaviski nozīmīgās teritorijās iespējams izstrādāt 
detalizētu ainavu koncepciju; DA plāna ietvaros izvērtēta šāda koncepcija īpašumā 
“Zābaki”. Ainavu apsaimniekošana plānota atbilstoši Gaujas senielejas ainavas 
īpatnībām, taču šajā un arī citos nākotnē izstrādājamos plānos jāņem vērā teritorijā 
esošās dabas vērtības un to apsaimniekošanas prasības, proti, piemērots 
apsaimniekošanas režīms zālāju biotopos un arī citos potenciāli vērtīgos pastāvīgajos 
zālājos (pļaušana ar siena novākšanu vai pļaušanas un ganīšanas kombinācija) un 
neiejaukšanās vai minimālas iejaukšanās režīms meža biotopos (pieļaujama bīstamo 
koku un kritušo koku novākšana no takām, atstājot tos mežaudzē; pameža un 
veģetācijas izpļaušana tikai takas uzturēšanai nepieciešamā apjomā). Līdzīga rakstura 
ainavu apsaimniekošanas plāni ieteicami arī citos īpašumos, kur lielākā apjomā plānoti 
apsaimniekošanas darbi, kas vērsti uz ainavas uzturēšanu, šāda plāna vienreizēja 
saskaņošana (kombinējot ar atbilstošu meža apsaimniekošanas plānu, ja darbības 
plānotas meža zemēs) atvieglotu administratīvo slogu gan īpašniekam, gan DAP. 
 

D. Rekreācija un tūrisms 
Apsaimniekošanas pasākumu apraksti sagatavoti, ņemot vērā izpētes datus, teritorijas 
apsekojumu, pausto viedokli sanāksmēs ar interešu grupām, kā arī balstoties uz 
iedzīvotāju un apmeklētāju aptaujas rezultātiem. Rīcības ir saskaņotas ar EUROPARC 
vadlīnijām ilgtspējīga tūrisma attīstībai ĪADT, kā arī UNESCO rekomendācijas kultūras 
mantojuma pārvaldībai apmeklētāju plūsmas vadības kontekstā u.c. 
 
Pakārtoti kopējiem GNP mērķiem, atbildīga rekreācijas un tūrisma aktivitāšu attīstība 
GNP nākotnes redzējuma kontekstā16 nozīmē: 
Ilgtspējīgs tūrisms GNP sniedz jēgpilnu kvalitatīvu redzējumu, aizsargā dabas un kultūras 
vērtības, atbalsta tradicionālos vietējos iztikas līdzekļus17 un dzīves kvalitāti un ir 
ekonomiski dzīvotspējīgs. 
 
Kopumā: 

• palielināt informētību un atbalstu GNP kā mūsu mantojuma pamatdaļai, kas ir 
jāsaglabā un jābauda pašreizējām un nākamajām paaudzēm; 

• uzlabot ilgtspējīgu tūrisma attīstību un pārvaldību GNP, ņemot vērā vides, vietējo 
iedzīvotāju, vietējo uzņēmumu un apmeklētāju vajadzības. 

 
16 Ņemot vērā EUROPARC ilgtspējīgas tūrisma hartas aizsargājamās teritorijās rekomendācijas u.c. 
17 https://www.greengrants.org/what-we-do/local-livelihoods/ 
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Dabas un vides jomā: 

• Ilgtermiņā saglabāt GNP dabas un ainaviskās vērtības – sugu un biotopu 
daudzveidību, teritorijas unikālās ģeoloģiskās vērtības, veicināt šo vērtību 
stāvokļa uzlabošanos, nodrošināt atbildīgu attieksmi pret dabas resursiem, to 
patēriņu, iespējami mazinot antropogēnās slodzes ietekmi, nodrošinot augstus 
standartus tīras apkārtējās vides (ūdens, gaiss, augsne u.c.) saglabāšanai GNP un 
tā apkārtnē. 

 
Kultūras jomā: 

• Veicināt vietējo iedzīvotāju un GNP apmeklētāju zināšanas un labāku izpratni par 
kultūras mantojuma vērtībām, to atzīšanu un iesaistīšanos tās saglabāšanā, 
veicināt izpratni par ainavas kvalitātes nozīmi. Ilgtspējīgs tūrisms ir nozīmīgs 
instruments GNP vietu identitātes stiprināšanai, kļūst par daļu no vietējās un 
nacionālās kultūras, ceļ dzīves kvalitāti un uzlabo vietas pievilcību GNP un tā 
apkārtnē. 
 

Sociālajā jomā: 
• Veicināt augstu apmeklētāju apmierinātību, nodrošinot kvalitatīvu pieredzējumu 

GNP. Veicināt alternatīvas masu tūrismam, mazināt transporta negatīvo ietekmi, 
dažādojot vieglās mobilitātes risinājumu iespējas, popularizējot veselīgu dzīves 
veidu. Dot pienesumu vietējo iedzīvotāju dzīves līmeņa un labjūtes 
paaugstināšanā, dažādojot kvalitatīvas āra vides brīvā laika pavadīšanas iespējas. 
Veicināt GNP infrastruktūras attīstību un vides pieejamību visiem, tostarp 
cilvēkiem ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem. 

 
Ekonomiskajā jomā: 

• Veicināt tādu uzņēmējdarbības attīstību, kas respektē augstāk minētos mērķus, 
izmanto zināšanas un labākos sabiedrības sasniegumus tehnoloģiskajā attīstībā, 
eko-inovāciju jomā, rada augstāku pievienoto vērtību, izceļ GNP zīmola vērtību 
un sniedz labumu un nodarbinātības iespējas vietējām kopienām. 

 
Īstenojot sistemātisku GNP kā ilgtspējīga tūrisma galamērķa attīstību: 

(1) GNP kā funkcionāls tūrisma galamērķis tiek uztverts plašāk, sniedzot 
konkurējošas priekšrocības arī apkārtējām teritorijām, izmantojot starptautiski 
atpazīstamās vietas zīmola spēku; 

(2) Tiek nodrošināta regulāra ieinteresēto un iesaistīto pušu partnerība, kas jau kopš 
2012. gada īstenojusies līdz ar GNP tūrisma klastera izveidi, ko pārstāv Gaujas 
Nacionālā parka tūrisma biedrība. Regulārs dialogs attiecināms uz katru darbības 
posmu, sākot no ilgtspējīga tūrisma stratēģijas izstrādes līdz tās īstenošanai un 
uzraudzībai. Tas izpaužas kā skaidra vienošanās un sadarbība starp DAP, 
pašvaldībām, tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un vietējiem iedzīvotājiem; 

(3) Stratēģiskā pieeja, kas ieviesta GNP tūrisma klastera darbībā un vietējo 
pašvaldību vai vietējo rīcības grupu tūrisma attīstības plānos ir saskanīgi saistīta 
ar aktuālo dabas aizsardzības plānu kā pamatu. Stratēģiskā pieeja balstās uz 
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aktuālu situācijas analīzi mainīgos apstākļos, saskanīgu stratēģisko darbību, 
rīcībām un visaptverošu ieviesto rezultātu uzraudzību. Papildinoši tūrisma 
produktu veidošanai, eksporta un tirgvedības stratēģijām ir jāintegrē uzraudzība 
par tūrisma un rekreācijas plūsmas ietekmi uz dabas un kultūras vērtībām. 

(4) Daļa no ikdienas apmeklētāju slodzes un pakalpojumi, kas vairāk saistīti ar 
izklaides motivāciju, iespējami tiek virzīta uz apvidiem ārpus GNP (tostarp 
iekļaujot lielu viesmīlības un mazumtirdzniecības pakalpojumu daudzveidību 
tuvākajās pilsētās vai blīvāk apdzīvotās vietās), īpaši dabas lieguma zonā 
akcentējot ar izglītojošiem elementiem saistītu ekotūrisma piedāvājumu. 

(5) Ņemot vērā jau līdzšinējās tūrisma un rekreācijas tradīcijas un izveidoto 
infrastruktūru visā GNP tiek īstenota vienota tīklveida pieeja, par pamata 
mobilitātes tīklojumu teritorijas pieejamībai izmantojot starptautisku garo 
pārgājienu takas (Mežtaku kā daļu Eiropas garās distances pārgājienu maršruta 
E11 daļas; Svētā Jēkaba ceļu jeb Camino de Santiago), starptautiskos 
velomaršrutus (EuroVelo 11 maršruta trasi, kas daļēji šķērso GNP, Tour de 
LatEst), Gauju un tās lielākās pietekas (Amatu, Braslu) kā nozīmīgus 
ūdenstūrisma ceļus, dzelzceļa tīklu ar esošajām stacijām un perspektīvā 
projektējamo veloceļu gar dzelzceļa trasi un funkcionāli ērtiem lokālo maršrutu 
savienojumiem ar šiem ceļiem, takām vai transporta mezgliem. Īpaša vērība zaļās 
infrastruktūras attīstībai pievēršama šo ceļu krustpunktiem, kas kalpo gan kā 
loģistikas, gan atpūtas vai pakalpojumu sniegšanas vietas. 

(6) Katram no ciemiem vai blīvi apdzīvotām vietām tiek plānota mikro-mobilitātes 
savienojuma izveide ar augstāk minētajiem galvenajiem (starptautiskajiem) 
ceļiem, kas veido zaļās infrastruktūras tīklojuma “mugurkaulu” un palielina 
daudzveidīgas rekreācijas iespējas vietējiem iedzīvotājiem. Lielā daļā gadījumu 
šādi savienojumi jau pastāv. 

(7) Esošo tūrisma un rekreācijas slodžu un aktivitāšu izvērtējumam, kā arī nākotnes 
attīstības plānošanai izmantota ROS pieeja, visu teritoriju sadalot trijās zonās, 
atkarībā no to tuvuma apdzīvotajām vietām un galvenajiem tūrisma interešu 
objektiem. Princips paredz, ka slodze būs lielāka un tās novēršanai plānojama 
atbilstoša zaļā infrastruktūra tuvāk apdzīvotajām vietām (īpaši desmit minūšu 
gājiena attālumā no ikdienas dzīves vietas ciemos vai pilsētās), bet iespējami 
saudzīgāk jauna tūrisma un rekreācijas darbība būtu plānojama t.s. “klusajā 
zonā”. 

(8) Esošās tūristu apmetnes vietas – nakšņošanas un atpūtas vietas tiek precīzāk 
segmentētas, nosakot to pieejamību, vairākās vietās ierobežojot piekļūšanu ar 
automašīnu. 

(9) Precīzāka segmentēšana esošās infrastruktūras ietvaros paredzama arī lielākajai 
daļai jau izveidoto taku, lai noteiktu prioritātes atkarībā no takas platuma, 
seguma, nogāzes slīpuma un izmantotajiem infrastruktūras elementiem. 

(10) Ilgtspējīga tūrisma pārvaldības rekomendāciju ieviešana un nākotnē 
iegūts Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartas sertifikāts, GNP kļūstot par EUROPARC 
sertificētu ilgtspējīga tūrisma galamērķi. 

 
D.1. Dabas un kultūras mantojuma aizsardzība un stāvokļa uzlabošana 
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Paredz pasākumus, kas saistīti ar dabas un kultūras mantojumu, ainavu kā teritoriālo 
kapitālu un resursu tūrisma un rekreācijas aktivitātēm, kāpinot tā vērtību ilgtermiņā 
 
D.1.1. Antropogēnās ietekmes uz floru un faunu uzraudzīšana, kontrolējot tūrismu 
dabas aizsardzībai jutīgās vietās – dabas rezervāta un dabas lieguma zonā 
GNP SRZ apmeklētāju plūsma netiek plānota. Nodrošināta dabas aizsardzības ekspertu 
vai DAP inspektoru kontrole, apmeklētības novēršanai, uzraudzība par stihisku dabas 
apmeklētību. Vienoti ar pašvaldības tūrisma speciālistiem būtu jāpanāk šo vietu 
nepopularizēšana digitālajos resursos. DLZ apmeklētība pamatā balstās uz esošo ūdens 
ceļu, ceļu, taku un veloceļu tīklojumu. Tiek veikta apmeklētāju plūsmas uzskaite vienota 
ĪADT apmeklētāju plūsmas monitoringa ietvaros. Publiskie pasākumi ārpus publiskās 
infrastruktūras netiek plānoti dzīvnieku vairošanās un mazuļu miera nodrošināšanas 
periodā. Publisko pasākumu norise saskaņojama ar DAP. Sezonā un laikapstākļos, kad 
antropogēnā slodze nogāzēs ir īpaši postoša, var paredzēt īslaicīgu dabas taku slēgšanu, 
apvienojot ar operatīvu informāciju digitālajos resursos. 
 
D.1.2. Tematisku ētikas kodeksu izstrāde dabas resursus saudzīgai izmantošanai un 
integrēšana āra aktīvo norišu (āra sporta veidi, zirgu izjādes, ūdenstūrisms, MTB 
velobraukšana, publiskie pasākumi u.c.) saziņas kanālos 
Pasākums iekļauj noteikumus apmeklētājiem, kas kalpo kā uzvedības standarts, 
apvienojot gan likumiski noteiktos ierobežojumus, gan arī veicinot vēlamo apmeklējuma 
izpausmi. Tas ietver saudzīgu attieksmi pret mantojuma resursiem, iespējami mazākas 
ietekmes atstāšanu dabā, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas norādes, sadzīvošanu ar 
citām atpūtnieku grupām, mijiedarbību ar vietējiem, ietekmi uz vietējo ekonomiku, 
ieteikumus rīcībām dažādās sezonās. Ētikas kodekss jeb uzvedības standarts tiek 
saskaņots un izplatīts ar attiecīgo jomu iesaistītajām pusēm. Tiek popularizēts digitāli un 
konkrētos gadījumos arī ar QR koda palīdzību u.tml. atpūtas vietās dabā. Ētikas kodeksi 
āra sporta veidiem, zirgu izjādēm, ūdenstūrismam, MTB velobraukšanai dabas takās, 
publiskajiem pasākumiem, putnu vērošanai, pārgājieniem u.c. tiek izstrādāti un 
komunicēti tālāk ar Gaujas NP tūrisma biedrību – Enter Gauja klastera biroju, lai tie 
efektīvāk sasniegtu adresātu – primāri iesaistītos tūrisma pakalpojumu sniedzējus. 
 
D.1.3. Uzņēmēju, iedzīvotāju (t.sk. senioru, Rīgas senioru), NVO, kopienu un citu 
ieintersēto pušu brīvprātīgo iniciatīvu veicināšana dabas un kultūras mantojuma 
aizsardzībai un stāvokļa uzlabošanai 
Koordinēts darbs ar dabas un kultūras mantojuma aizsardzībā ieinteresētām pusēm – 
vietējo kopienu pārstāvjiem, uzņēmējiem, cilvēkiem no tuvākajām pilsētām (t.sk. Rīgas), 
kuri vēlas savas zināšanas, laiku un resursus veltīt kādas noteiktas vietas, vai tematiskas 
jomas pieskatīšanai, uzturēšanai vai iesaistei praktiskā darbībā (vai attālināti) ar zināmu 
regularitāti. Ilgtermiņā tā izveidojas kā dažus tūkstošus cilvēkus liela apvienojoša lojāla 
GNP “fanu” kustība, kuri pastiprina apsaimniekošanas kapacitāti un kļūst par vietas un 
mantojuma vērtību vēstniekiem. Perspektīvā, sadarbībā ar AS “Pasažieru vilciens” vai 
analogu kompāniju risināma sponsorēšana šādu brīvprātīgo nokļūšanai starp Rīgu un 
jebkuru GNP staciju bez maksas. Iesaistes un līdzdarbošanās (nevis izklaides vai 
ceļošanas) interesēs. Ārpus apsaimniekošanas darbiem iesaiste arī dažādu monitoringa 
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uzskaišu veikšanā u.tml. Jau šobrīd ir daudz dažādu kampaņveida iniciatīvu, pietrūkst 
labas koordinēšanas, ko veiktu DAP vai atbalstoša NVO organizācija 
 
D.1.4. Brīvprātīgo darbu koordinatora amata izveide 
Ciešā kontekstā ar D.1.3. punktā minēto ideju , būtu jāizveido brīvprātīgo darba 
koordinatora amata vieta DAP štatā. Darba uzdevums tiktu pakārtots noteiktiem 
rezultatīvajiem rādītājiem – noteikta skaita brīvprātīgo piesaistē, vajadzīgo pasākumu 
apzināšanā, to veikšanas prioritāšu noteikšanā, operatīvā un pārdomātā saziņas apritē, 
brīvprātīgo lojalitātes plāna izstrādē u.c. Koordinators uzņemtos arī Jauniešu 
programmas (GNP Jaunie rendžeri18) koordinēšanu, sadarbībā ar pašvaldību interešu 
izglītības speciālistiem satura integrēšanai ārpusskolas programmā vietējās GNP un tā 
apkārtnes (t.sk. pilsētu) skolās. Būtu jāstrādā uz resursu piesaisti no ziedojumiem, 
sponsorējumiem un projektu iniciatīvām darbam ar brīvprātīgajiem GNP mērķu 
sasniegšanai. 
 
D.1.5. Sabiedrības un korporatīvā segmenta ziedojumu veicināšana GNP dabas un 
kultūras mantojuma aizsardzībai un stāvokļa uzlabošanai 
J 
Jāturpina GNP fonda iniciatīva, veicinot mērķziedojumu piesaisti GNP dabas aizsardzības 
plānā minēto mērķu efektīvākai sasniegšanai, ikdienas darbību kapacitātes 
stiprināšanai. Darbojas koordinēti ar D.1.3. un D.1.4. punktā minētajām aktivitātēm. 
 
Tūrisma un rekreācijas infrastruktūras izveide apmeklētāju radītās antropogēnās 
slodzes mazināšanai. Apsvērumi skaidrojošu vadlīniju veidā pirms konkrētu rīcību 
iekļaušanas. 
Paredz pasākumus jau esošās tūrisma infrastruktūras uzturēšanai, atjaunošanai un 
uzlabošanai, kā arī jaunas infrastruktūras izveidei vietās ar regulāru apmeklētāju plūsmu, 
kas bez atbilstoša labiekārtojuma rada lielu antropogēno slodzi. 
 
Plānojot ilgtspējīgas tūrisma norises, infrastruktūras elementi nav atrauti no ceļošanas 
pieredzes. Infrastruktūra un tās kvalitāte veido daļu no kopējā GNP apmeklējuma, 
iekļaujas kopējā kontekstā ar pakalpojumiem, tūrisma vietām, nokļūšanu līdz tām u.c. 
Infrastruktūras plānošanā jāievēro minimālisma pieeja, nepārspīlējot ar tās 
akcentēšanu. Vienlaikus tai jābūt funkcionālai, ergonomiskai, ar formālo izpildījuma 
kvalitāti, ilgmūžīgai, ekoloģiski atbilstošai, iekļaujot simboliskos – GNP identitātei 
raksturīgos akcentus, kā arī ar zināmu inovācijas pakāpi, pievilcīgu vizuāli estētisko pusi. 
Tāpēc jebkurā no infrastruktūras plānošanas, ieviešanas un uzturēšanas etapiem to 
jāredz kontekstā ar kopējo apmeklētāja ceļojumu, izmantojot dizaina domāšanas pieeju. 
Kvalitatīvs un atbildīgs tūrisma pieredzējums GNP ar izglītojošiem elementiem nerodas 
nejauši. Daļa no antropogēnās slodzes dažviet rodas tādēļ, ka nav izplānota apmeklētāju 
paredzamā rīcība jau iepriekš vai apmeklētāji nav atbilstoši sagatavojušies – bijusi 
fragmentāra informācija digitālajos resursos pirms braukšanas. Turpmāk informatīvā 
telpa vēl vairāk digitalizēsies, pieaugs operatīvās informācijas nozīme, pieļaujot aktuālā 

 
18 https://www.facebook.com/GNPJaunieReindzeri/ 
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satura ātrāku komunicēšanu ar apmeklētājiem. Dizaina domāšanā jebkuras vietas 
apmeklējums būtu vērtējams kontekstā no informācijas gūšanu par attiecīgo vietu, 
nokļūšanas līdz tai, ceļošanas uz vietas (iespējami veicinot mikro-mobilitāti), 
pieredzējuma gūšanas saskarsmē ar pakalpojumu sniedzējiem, atgriezeniskās saiknes. 
Galvenie apsaimniekošanas principi. 
 
Digitālie informācijas nesēji 
Ietver DAP un saistīto institūciju uzturētos resursus, tūrisma galamērķu pārvaldes 
resursus (EnterGauja.com, pašvaldību tīmekļa vietnes tūrisma sadaļa un saistītie kanāli) 
un citu iesaistīto pušu informācijas kanālus, saziņu sociālajos tīklos u.c. Pirmavotos jeb 
satura ziņā kontrolētajās vietnēs, informācija ir iespējami precīza, būtiska, izglītojoša, 
aktuāla. Kalpo par paraugu citām lapām, vietu, kur gūt patiesu, izglītojošu un aktuālu 
vēstījumu. Valoda ir pielāgota apmeklētājiem, ir skaidri uztverama, nerada neprecīzas 
gaidas. Nākotnē pieaugs nozīme komunicēt par aktuālo informāciju tiešsaistē – par 
izvairīšanos no vietām, kur ir liels cilvēku skaits, par izmaiņām taku tīklojuma posmos, 
sezonāli aktuālām norisēm u.c. Līdzīgi attīstāma arī atgriezeniskās saiknes ievākšana, 
līdzīgi kā šobrīd darbojas Vides SOS vai Google uzņēmēju un tūrisma vietu profilu 
vērtējumi vai komentāri – operatīvai atgriezeniskās saiknes uzraudzībai par 
apmeklējumu. 
 
GNP “vārti” 
Pie visiem valsts un reģionālās nozīmes galvenajiem ceļiem, dzelzceļa stacijām un arī 
nozīmīgākajiem stāvlaukumiem ir zīme ar GNP identitāti. Nacionālās nozīmes 
mantojuma vietas un tūrisma galamērķa identitātes nesēji, vienlaikus atgādinājums par 
ilgtspējīgu tūrismu, atbildīgām ikdienas norisēm, respektējot atrašanos īpaši 
aizsargājamā dabas teritorijā. Galvenie transporta mezgli, kas kalpo kā savienojumi 
nokļūšanai GNP (autoostas, dzelzceļa stacijas, stāvlaukumi pie populārākajiem GNP 
objektiem to sākumposmā) kalpo kā pakalpojumu punkti, veicina ērtu noorientēšanos 
telpiski par galamērķi kopumā, bet vienlaikus ietver multimodālu transporta risinājumu 
iespējas – velonovietnes, nomas, ērtas piekļūšanas vietas piegādātājiem. 
 
Informatīvās norādes un informācijas nesēji ārvidē 
Ietver viegli uztveramas, informatīvas, vizuāli pievilcīgas un vienotā grafiskajā stilā 
veidotas norāžu zīmes, informatīvās zīmes, āra vides planšetes un dažāda izmēra 
stendus. Tās tiek veidotas pēc ĪADT vienotā stila19, integrējot GNP atpazīstamības 
oriģinālos elementus un stilistiku. Dažādā laikā un stilā uzstādītās zīmes tiek pielāgotas 
vienotajam principam, tās nomainot. Vienotais stils stiprina vietējo kopienu piederības 
sajūtu un vēlmi lepoties ar teritoriju, kurā dzīvo; uzlabo vietas pievilcību un galamērķa 
atpazīstamību, paaugstina drošības sajūtu un pieredzējuma kvalitāti GNP 
apmeklētājiem, ceļotājiem, stiprina vietas atpazīstamību, liecina par atbildīgu 
apsaimniekošanu un rūpēm par apmeklētāju. 
 
Automašīnu stāvlaukumi 

 
19 https://www.daba.gov.lv/lv/iadt-vienotais-stils 
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Tiek plānoti atbilstoši vietas apmeklēšanas kapacitātei, ņemot vērā esošo plūsmas 
intensitāti. Tie tiek uzturēti atbilstošā kvalitātē ar norobežojošām barjerām, lai 
neizbraukātu zemsedzi plašākā apvidū, un integrēti iekļaujami ainavā, nefragmentējot 
to – saglabājot koka elementus, apvidum atbilstošu segumu. Nomaļākos apvidos 
pievēršama uzmanība stāvlaukuma elementu konfigurācijai, lai stāvlaukums nekļūst par 
nepieskatītu auto sacīkšu laukumu. Ņemot vērā mikromobilitātes un vieglās mobilitātes 
veicināšanas tendences, stāvlaukumi iespējami koncentrējami tuvāk lielajiem ceļiem, 
apdzīvotām vietām, uzņēmējdarbības un viesmīlības pakalpojumiem, pat attālināmi no 
galvenajām dabas un kultūras mantojuma vietām, nodrošinot piekļuvi tām turpinājumā 
ar kājām. Daudzviet vietas uzturēšanas nolūkos ieviešams mikro-maksājums par 
stāvvietas izmantošanu, skaidrojot iekasētās naudas izmantošanu kvalitatīvas 
infrastruktūras nodrošināšanai. Par stāvlaukumu labiekārtošanu, infrastruktūras objektu 
un plašāk – dabas pieejamības veicināšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ņemt vērā 
vadlīnijas20 
 
Piebraucamie ceļi un mazo ceļu tīkls 
Lielākā daļa autoceļu ir attiecīgo organizāciju – valsts vai pašvaldības pārziņā. To stāvokļa 
uzlabošana, kvalitātes uzturēšana veido daļu no tūrisma pieredzējuma galamērķa 
apmeklētājiem. Jārada skaidri nosacījumi iesaistīto tūrisma pakalpojumu sniedzēju 
loģistikas nolūkiem, transportējot laivas un ūdenstūrisma ekipējumu uz vai no upju 
maršrutiem – plānojot loģistikas punktus un piekļuves vietas, arī piebraukšanas iespēju 
tikai ar noteiktām atļaujām atsevišķos punktos, kas ir jutīgajā zonā. Tas atslogos citas 
teritorijas no nevajadzīgas antropogēnās slodzes, kas dažkārt rodas, meklējot 
neplānotas – stihiskas alternatīvas. Vēl vairāk ierobežojama un kontrolējama motorziēto 
transporta līdzekļu pārvietošanās pa meža stigām un meža ceļiem dabas lieguma zonā, 
kas neatbilst vietas mērķiem un konfliktē ar lielāko daļu citu atpūtnieku segmentu. 
 
Veloceļi un velomaršruti, veloinfrastruktūra 
Līdz šim GNP teritorijā ir ļoti neliels skaits izbūvētu veloceļu, kas pamatā saistās tikai ar 
apdzīvotām vietām, pilsētām. Lielākoties, pārējā teritorijā ir vienīgi marķēti 
velomaršruti. Lai uzlabotu drošību, lēninātu satiksmi, veicinātu mazāku auto-tūristu 
skaitu, līdz ar to mazāku vajadzību pēc ietilpīgiem stāvlaukumiem, vienlaikus veicinātu 
veselīgu dzīvesveidu un mazāku slodzi uz dzīvo dabu, veloceļu izbūve tam paredzētajās 
vietās ir prioritāri svarīga. Pamatu teritorijas apmeklējumam veido EuroVelo 11 un 
TourDe Lat-Est starptautiskie velomaršruti, kā arī to pieslēgumi ar dzelzceļa stacijām, 
velonomas punktiem pilsētās un reģionālās vai vietējās nozīmes veloceļiem. Bez 
veloceļiem plānojama un ieviešama arī saistīta velo-infrastruktūra (drošas velonovietnes 
tūrisma un pakalpojumu vietās, risinājumi velosipēdu pārvadāšanai sabiedriskajā 
transportā u.c.). Infrastruktūras elementi veidojami, balstoties uz EuroVelo 
starptautiskā standarta rekomendācijām21. 
 
Gājēju ceļi 

 
20 https://mapeirons.eu/wp-content/uploads/2020/11/Vadlinijas.pdf 
21 https://eurovelo.com/download/document/ECS-Manual-2018_04_16.pdf 
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Līdzīgi kā veloceļi, līdz šim pamatā aptver apdzīvotās vietas, tomēr fragmentāri. 
Kvalitatīvi gājēju ceļi GNP apdzīvotajās vietās, būtiskos savienojumos starp transporta 
mezgliem un nozīmīgām tūrisma vietām to tuvumā uzlabo drošību un vides pievilcību 
vietējiem ikdienā, rada papildu ērtības tūristiem. Dabas lieguma zonā, kur klusāki meža 
ceļi kļuvuši par daļu no dabas taku tīklojuma, kur to ekspluatācija nav saistīta ar 
piekļūšanu īpašumam ikdienā, ir pamatoti ierobežot motorizēto līdzekļu pārvietošanos 
pa tiem. Joprojām to izmantošanu pieļaujot apsaimniekošanas vajadzībām. Sadarbībā ar 
digitālajām navigācijas sistēmām, precīzi komunicējama braukšanai liegto ceļu zona, kas 
šobrīd GNP ir lielā patvaļā un pastāv tikai rakstiski noteikumos. 
 
Dabas takas un tajās paredzētā infrastruktūra 
Pamata dabas taku tīklojums balstās uz divām centrālajām takām – starptautiskajiem 
garo distanču maršrutiem, kas šķērso GNP visā garumā – Mežtaku (kā daļu no E11) un 
Sv. Jēkaba ceļu, kā daļu no Camino de Santiago starptautiskā garā pārgājienu ceļa. Ar 
tiem saistīti arī pārējie vietējie maršruti, pastāv vairākas izolētas takas, lai piekļūtu 
konkrētām tūrisma un rekreācijas vietām. Takas ir marķētas, iegūstams digitālais 
maršruts. Taču atšķirīgi to posmi dabā ir dažādā stāvoklī. Primāri nodrošināma takas 
caurejamība un pamatnes nostiprināšana tik lielā mērā, lai vairāku tūkstošu apmeklētāju 
liela slodze gadā (atkarībā no posma) neradītu negatīvu ietekmi uz līdzās esošo 
veģetāciju. Takas uzlabošanas darbi var ietvert pamatnes stiprināšanu, pieberot blietētu 
materiālu viena cilvēka iešanai ērtā platumā, tāpat tiltiņu izvietošanu pāri nelielām 
upītēm un strautiem, iespējamu koka kāpņu ierīkošanu nogāžu stāvākajās vietās (ar 
slīpumu virs 11o), kur paredzama zemsedzes erozija. Mitrākajās vietās vai sezonāli 
grūtāku posmu šķērsošanai pieļaujam alternatīva takas posma izveide vai tā 
pārvirzīšana, arī sezonālu posmu slēgšana, paredzot alternatīvas apiešanai. Lielākoties 
takas netiek uzturētas ērti pieejamas ziemas sezonā, brīdinot cilvēkus par atbildības 
uzņemšanos. Infrastruktūra tiek veidota, saskaņoti ar DAP izstrādāto ĪADT vienoto 
stilu22. Cik vien iespējams, takas posmi veidojami kā pieejami visiem, ietverot universālā 
dizaina principus, taču arī skaidri komunicējot digitālajos resursos par tās grūtības 
pakāpi, sezonālo pieejamību un posmu, saistīti arī infrastruktūras un ērtību pieejamību 
apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. 
 
Infrastruktūra dabas un kultūras mantojuma vietās 
Nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma vietu, simbolisko ainavu apmeklēšana ir viens 
no motīviem GNP apmeklējumam. Šādās vietās infrastruktūra palīdz piekļūt pie šīm 
vietām, izbaudīt un izglītoties par tām, vienlaikus mazina antropogēnu slodzi un 
nevēlamu ietekmi uz citām vietām. Infrastruktūra pamatā vada apmeklētāju plūsmu. Tās 
kapacitāte veidojama uz esošo mērījumu pamata, apzinoties ikdienas apmeklētāju 
plūsmas lielumu, taču pamatota ir arī plūsmas ierobežošana, ko var noteikt gan ar 
attālinātās tiešsaistes komunicēšanas palīdzību (brīdinot tiešsaistē par lielu apmeklētāju 
skaitu), gan ar maksas noteikšanu, gan fizisku skaita ierobežošanu. Infrastruktūras 
elementi veidojami saskanīgi ar vietas kontekstu, no izturīgiem, ilgmūžīgiem, 
funkcionāliem materiāliem, iekļaujot vietai raksturīgus elementus, pieļaujot mobilu 

 
22 https://www.daba.gov.lv/lv/iadt-vienotais-stils 
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infrastruktūras elementu pielietojumu vietās, kas sasitās ar regulāru sezonalitāti 
(piemēram, infrastruktūra ūdenstūrismam, ko izvieto pēc pavasara paliem). 
Infrastruktūras elementi veidojami atbilstoši ĪADT vienotajam stilam23. Par 
infrastruktūras objektu un plašāk – dabas un kultūras mantojuma pieejamības 
veicināšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ņemt vērā vadlīnijas24 
 
Atpūtas vietas un loģistikas punkti 
Atpūtas vietas kalpo gan kā īslaicīgas piknika vietas, gan kā nakšņošanas apmetnes 
vietas. Tās izvietotas gar ūdenstūristu maršrutiem Gaujā, Amatā, Braslā. Atrodas pie 
ezeriem un saistītas ar pasīvu vai aktīvu atpūtu pie ūdens, arī makšķernieku apmetnes 
vietām, kā arī pie populārākajām tūrisma vietām. Atpūtas vietas veido vienotu tīklojumu, 
īpaši lineārajos pārgājienu vai ūdenstūrisma maršrutos. Tās hierarhiski dalās pēc 
funkcionalitātes: 

(A) Pakalpojumu vieta, piebraucama ar autotransportu, labiekārtota nakšņošanas 
un atpūtas vieta. 

(B) Piebraucama ar autotransportu, labiekārtota nakšņošanas un atpūtas vieta. 
(C) Labiekārtota nakšņošanas un atpūtas vieta (sasniedzama ar kājām, laivām un 

velo, bet ne ar motorizētajiem transporta līdzekļiem) 
(D) Loģistikas punkts, maršrutu krustpunkts pārejai uz kādu no mikromobilitātes 

pārvietošanās veidiem 
(E) Potenciāla atpūtas vieta, kas izveidojusies jau stihiskā ceļā, iekļaujas funkcionālā 

loģiskā maršrutā. 
Atkarībā no tematiskās piederības kādam no maršrutiem (laivas, velo u.c.) var ietvert 
specializētu labiekārtojumu. 
Ūdenstūrisma maršrutos vajadzība piestāt upes krastā veidojas ik pēc 2-3 h, kas, ņemot 
vērā straumes ātrumu, ir ~6-8 km. Pārgājiena maršrutos šis pats attālums ir lielāks – ap 
10 km. Daļu no atpūtas vietu tīklojuma veido pakalpojumu sniegšanas vietas (kempingi, 
tūristu mītnes, arī mazumtirdzniecības veikali apdzīvotās vietām, muzeji u.c.), bet daļa 
atrodas dabā. Jau līdzšinējā praksē pierādījusies atpūtas vietu funkcionalitāte, iekļaujot 
norobežotas un aprīkotas ugunskura vietas, stabilus masīvkoka galdus un solus, līdzenu 
laukumu telšu celšanai, sanitāro celtni (tualeti), atkritumu tvertnes, nojumi. Tūrisma 
infrastruktūras elementu paraugi un izvietojuma apsvērumi iekļauti ĪADT vienotajā stilā. 
Plānojot un projektējot tūrisma infrastruktūras objektus ir iespējami arī citi ilgtspējīgi un 
videi draudzīgi arhitektoniskie, konstruktīvie un materiālu izvēles risinājumi. Kritisks 
elements ir sanitārā celtne – sausā tualete, tās uzturēšana regulārā sanitārā kārtībā, 
iespējami izmantojot arī vietas ar pieslēgumu pilsētu vai ciemu kopējai kanalizācijai, 
ūdensvadam. Īpaša uzturēšanas regularitāte jānodrošina karstajās vasaras dienās pie 
ūdenstilpēm. Šajā jomā joprojām ir vieta tehnoloģiskām inovācijām. Pie ūdenstūristu 
maršrutiem papildu elements ir laivu nolaišanas un izcelšanas vietas, kas var ietvert 
vajadzīgās konstrukcijas, sezonāli izvietojamu infrastruktūru, lai mazinātu krastu eroziju, 
antropogēno slodzi. Atpūtas vietas dalās pēc to piekļuves rakstura – vai tām iespējams 
piekļūt ar transportu vai tajās krustojas vairāku atpūtas un mobilitātes veidu vajadzības. 
Īpaši pie upēm tas ir būtiski attiecībā uz laivu maršrutu sākuma un beigu punktiem, 

 
23 https://www.daba.gov.lv/lv/iadt-vienotais-stils 
24 https://mapeirons.eu/wp-content/uploads/2020/11/Vadlinijas.pdf 
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dažādojot maršrutu garumu, iespēju piekļūt ar transportu tuvumā. Vairāku maršrutu 
krustojumos veidojas loģistikas punkti, kas ļauj uzsākt pārgājienu vai velo maršrutus, 
piegādāt ekipējumu u.c. Pieejamība un funkcionalitāte segmentējama, nodalot atpūtas 
vietu raksturu. Iespēju robežās jānodrošina sausas malkas regulāra piegāde šīm vietām, 
kas pasaudzēs apmetņu apkārtni no sauso koku un kritalu izvākšanas, plašākas 
zemsedzes nomīdīšanas. Atkritumu urnas tiek konstruētas ar papildu drošību, lai tām 
nepiekļūtu dzīvnieki. Tās tiek novietotas tālāk no soliem un galdiem, lai neradītu 
diskomfortu atpūtniekiem. Visos maršrutos tiek ieviests un pastiprināts princips par 
sadzīves atkritumu līdzņemšanu, atkritumu urnas (vai pat konteineri, nodrošinot 
atkritumu šķirošanu vietās ar lielu noslodzi) tiek izvietoti pie stāvlaukumiem, kur to ir 
viegli apsaimniekot.  
 
Saistībā ar piebraucamo ceļu piekļuvi un automašīnu nokļūšanu līdz atpūtas vietām, 
pamatoti būtu jāizskata un vajadzības gadījumā jāievieš ērti mikro-maksājumu 
risinājumi. Reģistrēta automašīnu novietošana paaugstina atbildības līmeni, mazinot 
patvaļīgu stāvlaukumu izbraukāšanu un potenciālu infrastruktūras demolēšanu. Tāpat 
pamatojama arī tehnoloģisku risinājumu ieviešana, nosakot automašīnu kapacitāti 
stāvlaukumā, sasaistot to ar automašīnu skaitītāju un pirms iebraukšanas šaurākā ceļā 
signalizējot ar displeja palīdzību par brīvo vietu skaitu. Plūsmas pārdomāta vadība 
mazina antropogēno slodzi un paaugstina apmierinātību ar pakalpojumu arī pašiem 
apmeklētājiem.  
 
Šobrīd nav pamata stāvlaukumos līdzās atpūtas vietām ierobežot kemperu vai 
nakšņošanai pielāgotu minibusu u.tml. autotūristu nakšņošanu. Taču primāri šai 
vajadzībai akcentējami kempingi ar vajadzīgajām ērtībām (elektrības pieslēgums, 
dzeramais ūdens, iespēja iztukšot kanalizācijas tvertni, ērta tualete u.c.). Loģistikas 
punktos ar dažādu segmentu vajadzību pārklāšanos pievēršama lielāka uzmanība vietas 
telpiskajai segmentēšanai. 
 
Labiekārtoti skatu punkti vizuāli pievilcīgās ainaviskās skatu perspektīvās – iekļaujas jau 
kādā no maršrutiem un veido atsevišķu tīklojumu. Pieejami kā ‘mirador’ labāko skatu 
vietas augstvērtīgākajās ainaviskajās teritorijās, bet īpaši Gaujas senielejā. 
 
Tūrisma un rekreācijas, viesmīlības vai saistīto pakalpojumu sniedzēji ir nozīmīga 
ieinteresētā puse. Paralēli to motivācijai nopelnīt no apmeklētājiem, tiek piedāvāti 
elementāro vajadzību pakalpojumi – tualete, ēdināšana, sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana u.c., atkarībā no katras vietas. Pakalpojumu kvalitāte motivē uzturēt 
vietas regulārā kārtībā, tādējādi var atslogot papildu apmetņu un atpūtas vietu 
ierīkošanu dabā. Ir pierādījušās situācijas, ka tūrisma pakalpojumu sniedzēji ir 
līdzieinteresēti tuvumā esošo tūrisma un rekreācijas vietu infrastruktūras uzturēšanā. 
Gan tādēļ, ka viņu klienti regulāri apmeklē šīs vietas un viņu apmierinātība veidojas no 
kopējā vietas apmeklējuma pieredzējuma, gan arī vēlme lepoties ar vietējām vērtībām, 
atbildīga attieksme motivē ieguldīt savus resursus šīs vietas uzturēšanā (kas vienlaikus 
palīdz piesaistīt viņiem klientus). Aktīvāk praktizējama apsaimniekošanas līgumu 
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slēgšana, mērķtiecīga sadarbība ar ieinteresētiem komercpakalpojumu sniedzējiem, 
atslogojot publiskos resursus. 
 
Konkrēti pasākumi tūrisma un cita veida infrastruktūras izveidei 
 
D.2.1 Antropogēnās slodzes samazināšana pie Niniera ezera  
Autostāvlaukuma izveide stihiskā smilšu laukuma un ceļa malu izbraukātās zemsedzes 
vietā. Labiekārtotas noejas uz ezeru, mazinot stihiski izveidoto noeju skaitu. Stihiski 
izveidoto taku slēgšana. Pludmales atpūtas zonas labiekārtošana. Stihiski izveidoto 
ugunskura vietu skaita mazināšana. Labiekārtotas ugunskura vietas izveide. Taka ap 
ezeru. Oficiālas peldvietas statusa noteikšana un kritēriju izpilde tās atbilstībai (attiecībā 
uz apmeklētāju drošību, ūdens kvalitāti, vides standartiem). Saskaņoti ar zemes 
īpašniekiem, atbilstoši projektēšanas darbiem. 
 
D.2.2 Antropogēnās slodzes samazināšana pie Kazugravas Lībānu-Jaunzemju 
šūnakmens kraujas un ūdenskritumiem  
Veicams saskaņojot ar zemes īpašniekiem, atbilstoši projektēšanas darbiem. 
 
Autostāvlaukuma izveide (divi iespējamie risinājumi ar kabatveida stāvvietām pie 
autoceļa P20 Valmiera – Cēsis - Drabeši, vai ar piebraukšanu no Priekuļu puses). Takas 
labiekārtošana, infrastruktūras elementu izveide stāvākajā takas posmā pieejamības 
nodrošināšanai un antropogēnās slodzes mazināšanai. Norobežojoša skatu platforma 
ūdenskrituma – atseguma augšpusē un ūdenskrituma lejas daļā, integrējot neuzkrītoši 
ainavā, mazinot stihisko zemsedzes un trauslā šūnakmens nomīdīšanu. Informatīvo 
stendu un norāžu zīmju izveide. Sanitāro labierīcību risinājums. Projekta izstrādes un 
īstenošanas laikā jānodrošina sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta 
uzraudzība un rekomendāciju ievērošana. 
 
D.2.3 Dāvida dzirnavu avotu piekļuves labiekārtojums 
Saskaņoti ar zemes īpašniekiem, atbilstoši projektēšanas darbiem. Neliela 
autostāvlaukuma labiekārtošana jau esošajā laukumā pirms piekļuves barjeras. Takas un 
tiltiņu labiekārtošana avotu zonas augšpusē pie Dāvida dzirnavām. Skatu laukums avota 
ūdenskrituma pārskatīšanai. Labiekārtota ūdens ņemšanas vieta un neliela takas zona 
avotu augšpusē, norobežojošas barjeras stāvākajā daļā. Labiekārtošanas darbi noris 
saskaņoti ar pamestās dzirnavu ēkas – grausta sakopšanu un paralēli norisinās 
sistemātiska invazīvo latvāņu audžu likvidēšana. Sanitāro labierīcību risinājums. Projekta 
izstrādes un īstenošanas laikā jānodrošina sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta 
eksperta uzraudzība un rekomendāciju ievērošana. 
 
D.2.4 Tūrisma infrastruktūras uzlabošana pie Ērgļu klintīm 
Takas posma starp stāvlaukumu un platāko piekļuves ceļu labiekārtošana, papildinot ar 
blietētu grunts materiālu vietā, kur lielā platībā atsedzas koku saknes. Perspektīvā arī 
autostāvlaukuma rekonstrukcija. Takas posma slēgšana, norobežošana vietā, kur no 
upes līmeņa ir iestaigāts īsceļš pāri daļai no klintīm. Navigācijas pilnveide vietas apskatei 
un piekļuvei. 
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D.2.5 Takas posma virs Sietiņieža labiekārtošana 
Sietiņieža takas augšējās daļas (virs klintīm) posma pilnveide, papildinot ar blietētu 
grunts materiālu vietā, kur lielā platībā atsedzas koku saknes. Sanitāro labierīcību 
risinājuma uzlabošana. 
 
D.2.6 Takas posma Līču-Laņģu klinšu takā labiekārtojums, mālu karjera posma 
pārvirzīšana, takas savienošana ar Lielo Ellīti 
Dabas takas pārvirzīšana no aktīvā karjera malas, navigācijas pilnveide, norobežojot no 
iekļūšanas ražošanas zonā. Stāvo nogāzes posmu labiekārtošana ar kāpņu elementiem, 
vietā pirms upes šķērsošanas, kur takas platums ar degradētām koku saknēm izpleties 
vismaz 6 m platumā. Saudzīga infrastruktūras pārvirzīšana, ņemot vērā jutīgo zonu ar 
senajām klints rakstu zīmēm, kas saudzējamas un nebūtu eksponējamas. Perspektīvā – 
liela mēroga devona dzīvībai, periodam un bruņuzivij veltītas ekspozīcijas izveide Liepas 
ciemā, ņemot vērā pasaules mēroga atklājumus un devumu kopējām zināšanām par 
dzīvības evolūciju šajā laika posmā. Plānojot un veicot darbus atsegumu un avoksnāju 
biotopu apkārtnē, jānodrošina sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta 
uzraudzība un rekomendāciju ievērošana. 
 
Lai pilnveidotu teritorijas tūrisma piedāvājumu, savienotu Līču-Laņģu klintis ar Lielo Ellīti 
un piesaistītu apmeklētājus Liepas ciema pakalpojumu sniedzējiem, ieteicams izvietot 
norādes un marķējumus uz Lielo Ellīti no Līču-Laņģu takas stāvvietas. 
 
D.2.7 Takas labiekārtošana Ainavu kraujā 
Dabas takas papildināšana ar blietētu grunts materiālu intensīvi lietotajā ainavu kraujas 
augšas posmā, kur ir plašā zonā degradēta zemsedze, atsedzas koku saknes. Stāvās 
kraujas posma takas un kāpņu pilnveide. Dabas takas uzturēšana labā stāvoklī. Takas 
sānu atzarojumu izveide uz skatu laukumu vai seno takas palieku norobežošana. Atpūtas 
vietas labiekārtošana. Neliela stāvlaukuma labiekārtošana pie dabas takas sākuma Kārļu 
zivjaudzētavas ceļa malā. 
 
D.2.8 Antropogēnās slodzes samazināšana pie Vējupītes ūdenskritumiem un 
Vējupītes gravas (sezonāli plaši apmeklēta taka) 
Vējupītes gravas daļa, kur atrodas ūdenskritumi, neietilpst GNP teritorijā, jo tā beidzas 
līdz ar Nurmižu ceļu, taču tai ir kopīga tūristu plūsma ar GNP. Potenciāli kā mikroliegums 
vai ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais piemineklis ir jānosaka zona, aizsargājot gravas 
turpinājumu un ūdenskritumus, atrisinot piekļuvi tiem, kas izveidojusies stihiski. Taka ir 
jāpilnveido starp televīzijas torni un Daudas ielu (GNP teritorijā), kur izveidojies stihisks 
gravas šķērsojums. 
 
D.2.9 Antropogēnās slodzes samazināšana pie Daudas ūdenskrituma 
Jau šobrīd veikta daļa no labiekārtošanas darbiem. Jāveic atpūtas vietas pilnveide un 
antropogēnās slodzes mazināšanas pasākumi nokļūšanai pa nogāzi līdz ūdenskrituma 
pakājei. Ir jāveic neliela skatu laukuma labiekārtošana un norobežojums tālākai 
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iekļūšanai gravā, rezervāta režīma zonā Nurmižu cela malā ir jāizveido oficiāli veidota 
ceļa paplašinājums – kabata  trīs automašīnām. 
 
D.2.10 Antropogēnās slodzes samazināšana pie Mazās Ellītes 
Dabas takas jāpilnveido nogāzes stāvākajā daļā un piekļuves labiekārtošana avota – 
ūdens ņemšanas vietas zonā. Ir jāatjauno informatīvās norādes. Ir jāizveido savienojums 
ar Liepas muižas parku. Projekta izstrādes gaitā un īstenošanā jāpieaicina sugu un 
biotopu aizsardzības jomā sertificēti eksperti (atsegumu biotopu un sikspārņu). 
 
D.2.11 Infrastruktūras pilnveide ūdenstūristu apmetņu tīklojumā (piekļuves, laivu 
ielaišanas un izvilkšanas vietas, atpūtas vietas) pie Gaujas un tās pietekām, kas 
piemērotas (tiek izmantotas) ūdenstūrismam (sk. plūsmu plānu) 
Ir jākartē loģistikas punkti un jāveic labiekārtošana atbilstoši piekļuves iespējām 
galvenajām ūdenstūrisma upēm un jau izveidotajam atpūtas vietu tīklojumam. Tiek 
paredzēta laivu nolaišanas un izvilkšanas infrastruktūras (sezonāla, mobila) pilnveide 
krastu degradācijas mazināšanai. Ir jāpilnveido piekļuves vietu noteikumi, t.sk. 
vienojoties ar privāto kempingu un atpūtas vietu īpašniekiem un laivu operatoriem. 
 
Izvērtējot esošo ūdenstūristu apmetņu un piekļuves vietu tīklu, ir noteiktas šo vietu 
kategorijas un prioritātes piekļuvei: 
A kategorija – tūrisma operatoru uzturēti kempingi, kur tiek nodrošināta gan laivu 
pievešana, gan naktsmītnes un citi pakalpojumi; 
B kategorija – apmetnes vietas, kur iespējams piebraukt ar automašīnu un pievest laivas; 
C kategorija – apmetnes vietas, kuras pieejamas tikai no ūdens un pa ierobežotas 
pieejamības ceļiem, ko izmanto apsaimniekošanai; 
E kategorija – apskates objekti ar stihiski izveidojušos vai legāli izveidotu infrastruktūru, 
kuras pamata auditorija nav ūdenstūristi; 
D kategorija – laivu ielaišanas/izcelšanas punkti bez papildus infrastruktūras; 
E kategorija – privātuzņēmēju uzturētas naktsmītnes Gaujas tuvumā, kurās nav laivu 
nomas pakalpojumu, bet iespējams apmesties arī ūdenstūristiem. 
 
Kartogrāfiskajā materiālā norādīti ceļi, kas turpmāk uzturami kā ierobežotas 
pieejamības, paredzot attiecīgu infrastruktūru; arī turpmākie priekšlikumi ūdenstūrisma 
infrastruktūras attīstībai izvērtējami, ņemot vērā esošo šādu infrastruktūras 
nodrošinājumu. 
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3.22. attēls. Ūdenstūrisma apmetņu kategorijas GNP (skat. D.2.11. aprakstu) 

 
D.2.12 Kubeseles dabas un vēstures takas labiekārtošana 
Ir jāveic dabas takas posmu labiekārtošana mitrajās un sezonāli dubļainajās vietās. Ir 
Būtu jābūt pārklājuma sasaistei ar Sv. Jēkaba ceļu. Ir jāveic infrastruktūras risinājumu un 
jau esošās atpūtas vietas labiekārtošana pie Gaujas. Būtu jāveic antropogēnās slodzes 
mazināšanas pasākumi stāvajā takas nogāzē no Gaujas puses. Ir jāizveido auto stāvvietas 
un tās jānorobežo pie kapsētām takas malā. Ir jāatjauno vecās kāpnes starp Mācītājmāju 
un Runtiņupīti (mazākā mērogā, saskanīgi ar ainavu). 
 
D.2.13 Zirgu taku tīklojuma izveide (Līgatnes un Jumaras apkārtnē), marķēšana 
plānotajās vietās 
Plāna izstrādes laikā identificēts pieprasījums pēc zirgu izjādes maršrutiem pie pašlaik 
aktuālajiem staļļiem – Augšlīgatnē un Kocēnos. Kā iespējamais izjādes maršruts, kas zirgu 
staļļu apsaimniekotājam jāsaskaņo ar zemes tiesiskajiem valdītājiem, atzīmēts maršruts 
uz ziemeļaustrumiem no Sudas purva un Ratnieku ezera, kā arī apļveida taka gar Jumaras 
upes kreiso krastu Kocēnu tuvumā. Abos maršrutos iespējama arī kājnieku 
pārvietošanās, ja tiek respektēta priekšroka zirgiem (izņemot piebraucamo ceļu uz 
Ratnieku ezeru). Paralēli būtu veidojams ētikas kodekss par zirgu izjāžu organizēšanu 
GNP. 
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D.2.14 Līgatnes dabas taku koncepcijas, labiekārtojuma pilnveide 
Primāri būt jāpastiprina fokuss uz Latvijas savvaļas dabu reprezentējošu vietu ar lielu 
ieguldījumu dabas izglītībā un ekosistēmu izpratnē. Tas veidojas ne tikai kā apmeklētāju 
centrs ar ērtībām un pakalpojumiem, bet būtu izmantojams arī zinātnes, dabas 
aizsardzības metožu pielietojuma nolūkos, dodot pienesumu GNP dabas vērtību 
pastiprināšanā. Nākotnes koncepcijas redzējums vēl būtu apspriežams atsevišķā darba 
grupā. Būtu pilnveidojama pakalpojumu dizaina pieeja apmeklētāju pieredzes vadīšanā 
un tematisku pakalpojumu piedāvājuma izstrādē.  
 
D.2.15 Līgatnes upes krastu un stihiski izveidoto taku tīklojuma optimizēšana 
antropogēnās slodzes mazināšanai 
Tiek piedāvāts izveidot un uzturēt taku gar Līgatnes abiem krastiem starp Lejaslīgatnes 
centru un upes ieteku Gaujā; takai jānovirza tūristu plūsma no posma starp Lejaslīgatni 
un autoceļu A2, kur atrodas sikspārņu ziemošanas vietas un citas ar alām un atsegumiem 
saistītas, jutīgas dabas vērtības. Ir nepieciešams arī izveidot kabatu automašīnām un 
labiekārtot ūdens ņemšanas vietu avotā pie Skaļupēm, kas iekļaujas apkārtnes taku 
tīklojumā. 
 
D.2.16 Braslas upes krastu un stihiski izveidoto taku tīklojuma optimizēšana 
antropogēnās slodzes mazināšanai 
Tas būtu kā risinājums tūristu plūsmai pa stihiski iestaigātām takām abos Braslas krastos 
piedāvāts uzturēt un labiekārtot taku pa abiem krastiem līdz šķērsojumam augšpus 
Virtakas ieža. Maršruta starta punkts būtu stāvlaukums Braslas ūdenskrātuves malā pie 
autoceļa A3 vai arī pie kroga “Zandarts”, kur tūristiem var tikt piedāvāti ēdināšanas 
pakalpojumi; tūristi tiek virzīti pa Braslas kreiso krastu līdz ūdenskrātuves aizsprostam, 
no kura tālāk ir apļveida maršruts pa abiem krastiem, šķērsojumu paredzot bez tilta, ar 
norādi uz vietu upes pārbrišanai. Infrastruktūra veidojama kā ierobežojoša un plūsmu 
virzoša, novirzot apmeklētājus no atsegumiem un alām, bet ļaujot skatīt tos no attāluma. 
Maršruts nebūtu speciāli jāreklamē, tā mērķis ir kontrolēt antropogēno slodzi, nevis 
piesaistīt papildus apmeklētājus teritorijai. Posmā uz leju no Virtakas ieža nav vēlams 
veicināt tūristu pārvietošanos, lai gan to nav iespējams arī ierobežot; var tikt izveidoti 
atsevišķi norobežojošās infrastruktūras elementi. 
 
D.2.17 Mežtakas un vienota taku tīklojuma, prioritāro posmu labiekārtošana, 
uzturēšana 
Mežtaka kopā ar Sv.Jēkaba ceļu (kādos posmos pārklājoties) veido “mugurkaulu” 
centrālo asi kopējam pārgājienu taku tīklojumam GNP. Svarīgi to visā garumā ne tikai 
marķēt, bet arī labiekārtot strautu un upīšu šķērsojuma vietas, nodrošināt takas 
caurejamību, veidot vajadzīgo labiekārtojumu stāvo nogāžu daļās (vietas identificētas 
kartē). Takas posmi, kas pārklājas ar meža ceļiem un kuri netiek izmantoti ikdienas 
piekļūšanai pie apdzīvotiem privātajiem īpašumiem, būtu jāslēdz motorizētam 
transportam pilnībā. Visā takas garumā un konkrētos tās posmos risināms 
segmentēšanas jautājums, kura daļa izmantojama MTB velobraukšanai, jo taka bieži 
pārsedzas ar MTB maršrutiem. 
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D.2.18. Laipu un cita veida antropogēno slodzi samazinošas infrastruktūras 
izveidošana pie Silzemnieku avotiem 
Ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais piemineklis “Silzemnieku avoti” nav ļoti populārs 
tūrisma objekts, taču tiek apmeklēts, t.sk. ūdens iegūšanai, tāpēc nobradāšanas 
ietekmes samazināšanai vēlama laipu u.c antropogēno slodzi samazinošu infrastruktūras 
objektu ierīkošana (nepopularizējot objektu un nepiesaistot papildus tūristu plūsmu). 
 
D.2.19. Amatas takas marķējuma uzlabošana Dolomītu kraujas posmā 
Pašreizējais tūrisma takas marķējums posmā gar Dolomītu krauju nav pietiekami skaidrs, 
rezultātā veidojas stihiska nobradāšana paralēli takai. Marķējums būtu izvietojams 
biežāk un vajadzības gadījumā papildinot ar norobežojošām barjerām. 
 
D.2.20. Antropogēno slodzi kontrolējošas infrastruktūras izveidošana ģeoloģisko 
objektu aizsardzībai 
Ģeoloģiskajā un ģeomorfoloģiskajā piemineklī “Viesulēnu slāņi” ir nepieciešams izveidot 
kāpnes pāri atsegumam upes krastā, ja pieminekļa teritorijā tiek ierīkota tūrisma 
infrastruktūra. Līgatnes pagrabalās būtu jāierīko infrastruktūra, kas ierobežotu iespēju 
iekļūt alās vai bojāt atsegumus. 
 
D.2.21. Veloceļu un velomaršrutu izveide esošā tīkla papildināšanai un savienojumu 
nodrošināšanai 
Paredzēts, ka GNP teritoriju šķērsos mikromobilitātes maršruts (veloceliņš) Rīga-Sigulda-
Cēsis-Valmiera, kurš daļā maršruta ved pa dzelzceļa nodalījuma joslu. Posmā Līgatne-
Ieriķi kā piemērotāks vietējo iedzīvotāju un tūristu vajadzību nodrošināšanai 
rekomendējams veloceliņš gar autoceļa A2 malu. Tāpat ieteicams izbūvēt veloceļu 
posmā Ragana-Turaida, lai nodrošinātu gan vietējo iedzīvotāju, gan tūristu drošu 
pārvietošanos starp apdzīvotām vietām un tūrisma objektiem. 
 
Kā nepieciešami velo maršruti apdzīvotu vietu, transporta mezglu un tūrisma objektu 
savienošanai ir  identificēti posmi starp Augšlīgatni un Līgatni, Inciemu un Gaujas ielejā 
esošajiem velomaršrutiem, Vaidavu/Rubeni un velomaršrutu Cēsis-Valmiera, kā arī 
maršruti Liepas apkārtnē tās tūrisma objektu un ainavu apskatei (Liepa-Jaunrauna, 
Liepasmuiža-Vaives dzirnavas, Liepa-Kalāči-Liepasmuiža). 
 
Publiski pieejamu infrastruktūras objektu izveide 
 
DA plāna ietvaros ir izvērtēti DAP, pašvaldību un privātpersonu ierosinājumi tūrisma 
taku un ar tām saistītās infrastruktūras izveidošanai; ir sagatavoti arī priekšlikumi taku 
tīkla papildināšanai, kur tas izriet no tūristu plūsmas plānošanas vajadzībām. 
Perspektīvās takas attēlotas 13. pielikumā. DA plānā iekļautās takas uzskatāmas par 
rekomendācijām un to precīzi tehniskie parametri un novietojums būtu iekļaujams DDPS 
“Ozols” tikai pēc objekta tehniskās dokumentācijas izstrādes (kur tāda nepieciešama) un 
saskaņošanas ar visiem tiesiskajiem valdītājiem, kuru īpašumā atrodas taka vai ar to 
saistītie infrastruktūras objekti. 
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D.2.22. Rekreācijas infrastruktūras izveide un papildināšana Cēsu pilsētā un apkārtnē 
Kā iespējamais taku tīkla papildinājums būtu atbalstāms maršruts Gaujas kreisajā krastā 
augšpus Cēsu-Stalbes ceļa tilta, ir iespējama arī kājnieku tilta izbūve pretim Lenčupes 
ietekai, izveidojot apļveida maršrutu. Precīzi takas risinājumi būt jāsaskaņo ar zemes 
tiesiskajiem valdītājiem, kā arī projektēšanas un izbūves laikā jānodrošina sugu un 
biotopu aizsardzības jomā sertificētu ekspertu uzraudzība (purvu un vaskulāro augu 
eksperts, tilta izbūves gadījumā – bezmugurkaulnieku eksperts). Takas maršrutā ir 
paredzēta arī papildinošo infrastruktūras objektu izveide (velo novietnes, atpūtas vietas, 
informācijas stendi). Paredzēta arī atpūtas vietas “Cēsis” rekreācijas infrastruktūras 
papildināšana. Ir izvērtēts priekšlikums pārcelt kempinga “Žagarkalns” informācijas 
kiosku uz paaugstinājumu Gaujas krastā lejpus kempinga, lai tas atrastos ārpus 
applūstošās teritorijas, perspektīvā būtu izbūvējams labiekārtots informācijas centrs, 
kas apkalpotu gan kempinga klientus, gan Cīrulīšu dabas taku apmeklētājus.  
 
Gaujas labajā krastā augšpus tiltam ir ieteicams attīstīt (marķēt un uzturēt) kājnieku 
takas savienojumu no Raiskumkroga ar Strīķupīti un tālāk Jāņarāmja tiltu, kā arī izveidot 
apļveida taku gar Strīķupes krastiem starp Kalējalu un Gauju, sakārtojot esošo stihisko 
taku tīklu un novirzot apmeklētājus no Strīķupes posma augšpus Kalējalas. Lejpus 
Raiskumkroga ieteicams savienot šo taku pa Miglas ielu ar maršrutu uz Kvēpeni. 
 
Papildinot tūrisma un rekreācijas infrastruktūru vai veidojot jaunus objektus (piemēram, 
atpūtas vietas, simboliskus GNP vārtus uz ceļiem u.tml.), būtu jāaicina ainavu arhitekts, 
lai nodrošinātu objektu iekļaušanos vidē un saskaņotību ar esošo infrastruktūru. Visiem 
objektiem pie Gaujas nav pieļaujama uz upi vērsta pastāvīga apgaismojuma izbūve, lai 
samazinātu ietekmi uz sikspārņu barošanās vietām. 
 
D.2.23. Rekreācijas infrastruktūras izveide Vaidavas ezeram pieguļošajā teritorijā 
Ir izvērtēti priekšlikumi pontonu laipas izveidei un niedru pļaušanai Vaidavas ciema 
pludmalē, infrastruktūras attīstībai Vaidavas pilskalna apkārtnē un iespējamai laipai pār 
mitraini Vaidavas ezera ziemeļu galā. Priekšlikumi būtu īstenojami ar nosacījumiem 
dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai:  

1) Vaidavas ezera pludmales labiekārtošanai jāpieaicina ainavu arhitekts, 
nodrošinot apkārtējā vidē un apbūvē vizuāli integrētus risinājumus. Jānodrošina 
labierīcības ar izsmeļamo kanalizāciju. Apkārtējās teritorijas uzturēšanā vēlama 
pļaušana ar zāles novākšanu 1-2x gadā, veicinot daudzveidīgas zālāju veģetācijas 
saglabāšanos.  

2) Vaidavas pilskalnā nav vēlama papildus tūristu plūsmas piesaistīšana, iespējama 
esošās infrastruktūras uzturēšana, konsultējoties ar NKMP.  

3) Vaidavas muižas kā rekreācijas objekta attīstība un savienojuma izveide ar 
Rubeni (krogu “Mazais Ansis”) no dabas vērtību viedokļa ir pieļaujama, 
nepieciešams saskaņot ar NKMP, kā arī ekspertu ornitoloģijā, lai nepieļautu 
negatīvu ietekmi uz mitrāju putnu ligzdošanu. 
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Izveidota teritorijā iederīga laipa ezerā Vaidavas ciema pludmalē, uzturēta infrastruktūra 
Vaidavas pilskalnā, atjaunota un uzturēta Vaidavas muiža un savienojoša taka ar Rubeni, 
un "Mīlestības taka" Vaidavas ciema teritorijā. 
 
D.2.24. Rekreācijas infrastruktūras papildināšana Siguldas apkārtnē 
Siguldas apkārtnē kājnieku taku un velomaršrutu tīkls ir labi attīstīts un būtu jāturpina 
tā uzturēšana, bet ir vēlami vairāki papildinājumi:  

1) marķētu kājnieku taku tīkls Krimuldas mežaparkā, kur šobrīd ir stihiski iestaigātas 
takas. Nav pieļaujama būtiska iejaukšanās dabiskajos meža procesos, izņemot 
kritušo koku novākšanu un novietošanu mežaudzē.  

2) Ieteicams izveidot un uzturēt apļveida taku starp Brūveriem un Velnalu, ozolu 
meža apskatei, lai neveicinātu stihisku taku veidošanos tālāk uz rietumiem. 
Velnalas automašīnu stāvvieta pārceļama pie Brūveriem, izveidojot arī 
savienojumu uz Velnalas-Krimuldas taku.  

3) Izveidot un uzturēt savienojumu starp Turaidas ciemu un Vikmestes taku pa 
Pļavu ielu un tās turpinājumu mežā. 

4) Gaujas kreisajā krastā lejpus Siguldas kapiem perspektīvā varētu tikt veidot 
pārceltuve tūristiem (privātuzņēmēja iniciatīva), tādā gadījumā nepieciešams 
labiekārtot un uzturēt tās pieejas ceļu, kā arī izveidot savienojumu ar Camino 
taku. Paredzēta šķērsojuma izveide pāri gravai pie Pazemes alām Gaujas krastā 
un pārceltuves vietas savienojums ar taku uz Kropotkinu kapiem.  

5) Attīstīt un uzturēt stihiski iestaigāto taku gar Vējupītes malu starp Nurmižu ceļu 
un kāpnēm uz Pēteralu; risinājumi infrastruktūrai jāsaskaņo ar NKMP, 
jānodrošina atkritumu savākšana un informatīvā infrastruktūra. Nav vēlama 
papildus tūristu plūsmas piesaistīšana. 

6) Marķēt un uzturēt taku starp Šveices ielu un “Paceplīšiem” pie Kordes trases.  
7) Izstrādāt plānu downhill nobraucienu izveidošanai gar Kordes trasi, izmantojot 

trases pacēlāju infrastruktūru; konkrētiem risinājumiem jāsaņem sugu un 
biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinums. Iespējams plānot 
līdzīgus nobraucienus, izmantojot arī Pilsētas trases un Kaķīškalna infrastruktūru, 
konkrētos maršrutus un to tehniskos risinājumus, saskaņojot ar DAP. 

8) Iniciatīva atjaunot vēsturisko ūdens kaskādi lejpus Krimuldas muižas atbalstāma, 
izvērtējot konkrēto risinājumu ietekmi uz avoksnāju un alu un atsegumu 
biotopiem. 

 
D.2.25. Tūrisma taku tīkla papildināšana Murjāņos 
Murjāņos Lojas ielejā ir izveidojies stihisks taku tīkls, kuru nepieciešams apsaimniekot, 
izveidojot marķējumus, norobežojošo infrastruktūru gar stāvajām nogāzēm un 
atsegumiem, kā arī integrēt taku tīklu ar citiem tūrisma objektiem – Ziedoņa muzeju un 
maršrutu Murjāņi-Līgatne. Stāvlaukumi būtu organizējami, izmantojot Murjāņos un 
Rāmkalnos jau esošo infrastruktūru, kur iespējams izvietot norādes un 
privātuzņēmējiem piedāvāt ēdināšanas un citus pakalpojumus. 
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D.2.26. Tūrisma taku tīkla papildināšana Gaujas ciemā 
Pašlaik Mežtakas maršruts Gaujas ciemā ved pa ielu cauri ciemam; ir vēlama takas 
attīstīšana tuvāk Gaujai, vienojoties ar zemes tiesiskajiem valdītājiem, kā arī 
savienojumu nodrošināšana ar Gaujas ciemu, lai takai un Gaujas krastam piekļūtu arī 
vietējie iedzīvotāji pa iezīmētiem un uzturētiem maršrutiem. 
 
D.2.27. Kājnieku maršruta marķēšana Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apkārtnē 
Papildinot Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka tūrisma piedāvājumu, ir ieteicams marķēt 
kājnieku maršrutu, kas ietvertu Āraišu baznīcu un mācītājmāju, Āraišu vējdzirnavas un 
Drabešu muižas apkārtni. Posmā pa autoceļu V293 izmantojams nākotnē plānotais 
veloceliņš. 
 
D.2.28. Kājnieku maršrutu marķēšana un taku izveide Vaives un Rauņa lejtecē 
Populārā tūrisma objekta – Vaives dzirnavu – savienošanai ar citiem objektiem apkārtnē 
ir ieteicams marķēt un uzturēt savienojumu ar Priekuļu biatlona trasi un viesu namu 
“Kunči” pa esošiem meža ceļiem. No dzirnavām līdz Vaives lejtecei pa upes labo krastu 
ir ieteicams attīstīt stihiski iestaigāto taku, apkarojot latvāņus un uzturot to brīvu no 
krūmu apauguma. Veselavas parkā, papildinot pie estrādes izbūvēto noeju uz Rauni, 
ieteicams izveidot apļveida taku pa Rauņa un Dzirnupes ielejas malu. 
 
Stihiski iestaigātās takas pa Rauņa malu no autoceļa A2 līdz ietekai Raunā nav 
nepieciešams labiekārtot un piesaistīt papildus tūristu plūsmu, jāizvieto stendi ar 
informāciju par dabas vērtībām un korektu, dabai draudzīgu rīcību tūristiem, kas 
pārvietojas pa upes ieleju. 
 
D.2.29. Kājnieku maršruta marķēšana Raunas lejtecē 
Izmantojot esošo un plānoto infrastruktūru (stāvlaukumus un perspektīvo veloceliņu 
Rīga-Valmiera), ieteicams marķēt pastaigu taku, kas savienotu autoceļu P20 ar Gaujas 
krastu un Raunas lejteci. 
 
D.2.30. Takas un stāvietas uzturēšana Pekaskalna apmeklēšanai 
Ņemot vērā Pekaskalna kultūrvēsturisko nozīmi un tūristu interesi par to, ir 
nepieciešams izveidot drošu apstāšanās vietu (kabatas veida stāvvieta) un uzturēt taku 
līdz pilskalnam un pilskalna teritorijā, par risinājumiem apsaimniekošanai konsultējoties 
ar NKMP. 
 
D.2.31. Takas Lejas Ozoli-Liepas iezis marķēšana 

Savienojot apskates objektu – Liepas iezi un pie tā esošo nelielo atpūtas vietu – ar viesu 
namu “Lejas Ozoli”, ieteicams vienoties par takas marķēšanu ar zemes tiesiskajiem 
valdītājiem un izmantot to tūrisma piedāvājumā; taku būtu iespējams sasniegt arī 
apmeklētājiem, kas iet vai brauc ar velosipēdu pa autoceļu Cēsis-Valmiera. 
 
D.2.32. Tilts pār Gauju Līgatnē 
DA plāna izstrādes ietvaros ir izskatīts priekšlikums tilta pār Gauju izbūvei Līgatnē. No 
dabas vērtību viedokļa nav būtisku pretrunu objekta realizācijai, taču ir nepieciešams 
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izstrādāt konkrētos risinājumus, ņemot vērā rekomendācijas ūdens bezmugurkaulnieku 
dzīvotņu aizsardzībai. Izvērtējama tilta radītās automašīnu plūsmas ietekmi uz trokšņa 
līmeni un gaisa piesārņojumu ceļu posmos, kas tiks intensīvāk izmantoti. Nav pieļaujama 
tilta apgaismošana naktī, lai neietekmētu sikspārņu barošanos. Tilta izbūvei būtu 
nepieciešams veikt ietekmes uz N2000 izvērtējums. 
 
Tūrisma un rekreācijas objektu izveide privātuzņēmēju īpašumos 
 
DA plāna ietvaros ir izvērtēti iesniegumi par dažāda veida infrastruktūras objektu izveidi, 
plānā ir iekļauti tie priekšlikumi, kuri pēc sākotnējās informācijas nav pretrunā ar GNP 
aizsardzības mērķiem un konstatētajām dabas un kultūrvēstures vērtībām. Visu objektu 
izveidošanā būtu jāievēro vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu prasības, spēkā 
esošie IAIN un citi normatīvie akti, kā arī konkrētu risinājumu izvērtēšanai jāsaņem sugu 
un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinums, ja teritorijā ir ticama dabas 
vērtību klātbūtne. 
 
D.2.33. Infrastruktūras papildināšana kempingā “Jenča laivas” 
Ir atbalstāma papildus infrastruktūras objektu izveide starp autoceļu Cēsis-Stalbe un 
Gauju. Ir jānodrošina notekūdeņu savākšanas risinājumi, nav pieļaujams gaismas 
piesārņojums pie upes, ir jāizvērtē iespējamā infrastruktūras ietekme uz biezās 
perlamutrenes Unio crassus dzīvotnēm Gaujā. 
 
D.2.34. Kempinga izveide un apsaimniekošana bijušajā glābšanas stacijā Cēsīs 
Teritorijā ir iespējama kempinga izveide, iekļaujot to Cēsu tūrisma taku tīklojumā. B’ 
Būtu jānodrošina notekūdeņu attīrīšana, jāsaņem NKMP atzinums, jo teritorija robežojas 
ar kultūras pieminekli – K. Jansona un A. Jansona dzīves un darba vietu. 
 
D.2.35. Atpūtas namiņu un ierobežotas pieejamības dabas takas izveide pie “Klinšu” 
mājām un Draņķupītes 
Iesniegtais priekšlikums ir izstrādāts saskaņā ar sugu un biotopu aizsardzības jomā 
sertificēta eksperta rekomendācijām; ir paredzēta vairāku 25 m2 lielu moduļu tipa 
namiņu izbūve mežā, neveicot zemes transformāciju, komunikācijas pievadot pa pieejas 
ceļiem. Papildus izbūvētajām ēkām priekšlikums ietver minimāli iekārtotas takas izveidi 
Draņķupītes gravā. Projektēšana īstenojama, saņemot pozitīvu sugu un biotopu 
aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu par detalizētiem risinājumiem, un 
realizācijas laikā jānodrošina eksperta uzraudzība; jāsaglabā objekta ierobežota 
pieejamība (tikai izīrējamo namiņu ietilpības apjomā), lai neradītu tūristu plūsmu līdz 
šim neskartā teritorijā. 
 
D.2.36. Tūrisma un rekreācijas infrastruktūras izveide “Viesulēnos” 
DA plāna ietvaros ir izvērtēts priekšlikums kempinga un ar to saistītās infrastruktūras 
izveidošanai. Pasākums būtu realizējams esošo normatīvo aktu ietvaros, nodrošinot 
notekūdeņu apsaimniekošanu (izsmeļamās tvertnes) un konkrētus risinājumus 
izvērtējot sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificētiem ekspertiem (zālāju biotopu un 
bezmugurkaulnieku eksperti). 
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Ilgtspējīga resursu un tūrisma galamērķa pārvaldība 
GNP ar tuvāko apkārtni tiek uztverts un pārvaldīts kā tūrisma galamērķis, kas līdzās Rīgai 
un jūras piekrastei kļuvis par visvairāk apmeklēto tūrisma galamērķi Latvijā. Tāpēc liela 
nozīme ir organizētai tūrisma galamērķa pārvaldībai, iekļaujot EUROPARC ilgtspējīgas 
tūrisma hartas nosacījumu izpildi, regulāru iesaistīto pušu dialoga par tūrisma attīstību 
un dabas aizsardzībai nozīmīgiem mērķiem tūrisma klastera ietvaros u.c. institucionālus 
instrumentus. 
 
D.3.1 EUROPARC ilgtspējīgas tūrisma hartas nosacījumu izpilde un sertificēšanās 
DA plāna izstrādei jākalpo par pamatu līdz šim vienotā starptautiskā ietvara nosacījumu 
izpildei, ko radījusi EUROPARC organizācija, pieņemot ilgtspējīga tūrisma hartu25. Lai arī 
tā nav obligāta prasība, tomēr līdz šim starp stingriem noteikumiem un labo gribu tieši 
hartas nosacījumu izpilde un sertificēšana palīdz izpildīt ilgtspējīga tūrisma attīstību. DAP 
kā organizācija ir iesaistījusies EUROPARC starptautiskās NVO darbībā un Ķemeru NP ir 
vienīgais, kas līdz šim Latvijā ir saņēmis šādu sertifikāciju. Būtu jāstiprina politiskā griba 
nacionālā līmenī definēt šo kā skaidru prioritāti Latvijas nacionālo parku attīstībai, 
tostarp atbalstot ar līdzmaksājumu sertificēšanās procesu (kā LVAF projektu vai tml.). 
 
D.3.2 Iesaistīto pušu dialoga par dabas aizsardzībai nozīmīgiem mērķiem 
uzturēšana GNP tūrisma klastera ietvaros 
GNP klasteris darbojas jau kopš 2012. gada un ir apliecinājis šādas kopīgas lēmumu 
pieņemšanas platformas nozīmīgumu. Ir jāpastiprina mehānisms, kas ar noteiktu 
regularitāti ļauj uzturēt dialogu ar vietējo kopienu (vairākām, ņemot vērā GNP apdzīvoto 
vietu izvietojumu). Veiktā iedzīvotāju un apmeklētāju aptauja pierāda, ka ir vairāki 
neviennozīmīgi uztverti jautājumi par apsaimniekošanu vai dažādas tūrisma negatīvās 
izpausmes. To ikdienas risināšanai radīta iespēja, kas nav vērsta uz krīzes situāciju 
risināšanu, ir būtiska. Par tiltu šim dialogam var kalpot GNP klastera vadības grupas 
tikšanās ar aktīvo iedzīvotāju – vietējo kopienu un vietējo rīcības grupu līderiem. 
 
 
D.3.3 Apsaimniekošanas līgumu slēgšana par infrastruktūras uzturēšanu sadarbībā 
ar iesaistītajām ieinteresētajām pusēm (NVO, uzņēmēji) apsaimniekošanas 
kapacitātes stiprināšanai 
Apsvērumi ir izklāstīti jau infrastruktūras apsaimniekošanas vispārīgajos punktos. Līdz 
šim DAP nav praktizējis šādu līgumu slēgšanu, taču to darījušas pašvaldības. Piemēram, 
Amatas novada pašvaldība 27.06.2019. noslēdza nekustamā īpašuma nomas līgumu 
Zvārtes ieža informācijas centra ēkas un autostāvvietas nodošanu nomai. Brīvas nomas 
tiesību izsoles, vietējo uzņēmēju iespēja nopelnīt no apmeklētāju vajadzībām, vienlaikus 
nosacījumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, publiski pieejamas tualetes 
uzturēšanu un vietas uzraudzīšanu, ir modelis, kas daudzviet darbojas jūras piekrastē. 
Lai būtu motivācija ieguldīt labākas infrastruktūras izveidē un ērtību pilnveidē, 
rekomendējama nomas tiesību izsolīšana uz garāku laika periodu – 3-5 gadiem. Taču 

 
25 https://www.europarc.org/library/europarc-events-and-programmes/european-charter-for-
sustainable-tourism/ 
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ārpus šādām vietām ar augstu komerciālu ieinteresētību var būt apsaimniekošanas 
līgumu ar tuvākajām tūristu mītnēm vai citiem tūrisma pakalpojumu sniedzēju 
uzņēmumiem par kādu konkrētu infrastruktūras objektu, dabas takas posmu uzturēšanu 
u.tml.  
 
D.3.4 Zilā karoga peldvietu izveide (Vaidavas ezers, Ungura ezers, Niniera ezers u.c.) 
un esošo kvalitatīva uzturēšana (Siguldas pludmale), oficiālo peldvietu iniciēšana 
Zilā karoga starptautiskā iniciatīva ir globāli respektējama un atpazīstama sistēma 
kritēriju izpildei attiecībā uz drošu piekļuvi publiskajiem ūdeņiem un augstāku vides 
standartu ievērošanu. Peldsezonas ietvaros, kas vidēji ilgst no 15. maija līdz 15. 
septembrim, populārākajās GNP peldvietās pie iekšējiem ūdeņiem būtu pamats šādu 
kritēriju izpildei, akcentējot arī apmeklētāju drošības jautājumu. Pamatā tas ir 
pašvaldību kompetencē, sertifikācija būtu veicināma arī privāti apsaimniekotās – 
kempingu peldvietās. Līdz šim vienīgi Siguldas pašvaldība ir atbildīgi risinājusi šo 
jautājumu, ieviešot Zilā karoga pludmales kritēriju izpildi Siguldas pludmalē pie Gaujas26. 
Pat situācijā, ja šo sertifikācijas procesu vērtē kā dārgu, tomēr oficiālas peldvietas statusa 
noteikšana un brīvprātīga Zilā karoga sistēmas nosacījumu izpilde būtu rekomendējoša. 
 
D.3.5 Oficiālo peldvietu statusa noteikšana populārākajām piekļuves vietām 
ūdenim 
Arī daļa no GNP neoficiālajām peldvietām, pateicoties aktīvai pašvaldību darbībai, tiek 
atbilstoši apsaimniekotas, labiekārtotas un tajās tiek nodrošinātas higiēnas prasības. 
Vairākās no tām peldsezonas laikā pašvaldības par saviem līdzekļiem arī organizē ūdens 
kvalitātes pārbaudes. Ja peldvietu, izmanto liels peldētāju skaits, kā arī ja peldvietā nav 
piemērots pastāvīgs peldēšanās aizliegums vai pastāvīgs ieteikums nepeldēties, to ar 
pašvaldības iniciatīvu, var iekļaut arī oficiālo peldvietu sarakstā. Iekļaujot peldvietu 
oficiālo peldvietu sarakstā, Veselības Inspekcija, kas ir atbildīgā institūcija Latvijā par 
peldvietu ūdens uzraudzību un kontroli, tajā uzsāk ūdens kvalitātes monitoringu, 
nodrošinot regulāras ūdens kvalitātes pārbaudes par valsts līdzekļiem, uzrauga un 
kontrolē normatīvo aktu ievērošanu peldvietu labiekārtošanas un uzturēšanas jomā 
(veic peldvietu inspicēšanu), kā arī izstrādā peldvietai ūdens aprakstu, kurš tiek publicēts 
Inspekcijas mājas lapā, dodot iespēju visiem interesentiem, tostarp tūristiem, iepazīties 
ar informāciju par peldvietu, tās apkārtni un ūdens kvalitāti. Lai popularizētu šādas vietas 
apmeklētājiem, vienlaikus atbildīgi attiektos pret GNP vērtībām, vidi un apmeklētāju 
drošību, pamatojums noteikt oficiālo peldvietu statusu (bez jau esošās Siguldas 
peldvietas) ir Vaidavas ezera peldvietai, Ungura ezera peldvietai (šobrīd ir vairākas 
publiskās piekļuves vietas ūdenim un kempingu teritorijas), Niniera ezera peldvietai, 
Raiskuma ezera peldvietai (kempinga teritorijā) un Ratnieku ezera peldvietai. 
Apsverama populārās Driškina ezera atpūtas vietas peldvietas statusa atzīšana. 
 

 
26 https://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/17462/ 
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D.3.6 Maksas ieviešana populārākajās tūristu apmeklētajās vietās par stāvvietām ar 
attālinātām/mobilām norēķinu iespējām un izvērstu skaidrojumu par ieguldījumu 
infrastruktūras nodrošināšanā. (Konkrēta sadarbība Līču-Laņģu dabas takai ar Liepas 
kopu u.c.) 
Maksas apsvērumi ir apspriesti arī vispārējā infrastruktūras apsaimniekošanas sadaļā un 
arī ziedojumu piesaistes sadaļā. Par iespējamiem ieejas maksu risinājumiem tika vaicāts 
arī apmeklētāju aptaujā un liela daļa sabiedrības uztver šo kā atbildīgu rīcību. Maksas 
ieviešana nav pašmērķis vai peļņas gūšanas motīvs. Ieejas maksa ir atbildīgs 
līdzmaksājums citādi kopējiem publisko nodokļu tēriņiem par infrastruktūras ieviešanu 
un uzturēšanu, ko šādā gadījumā solidāri daļēji sedz tie, kuri to arī izmanto. Maksas 
ieviešana var uzlabot infrastruktūras kvalitāti, kam citādi trūkst resursu, tādējādi 
mazinot antropogēnās slodzes negatīvo ietekmi un paaugstinot apmeklētāju 
apmierinātību ar pieredzi. Ja iepriekš jebkāda maksas iekasēšana bija apgrūtinoša un 
prasīja lielus ieguldījumus kases, cilvēku algošanai, tad palielinoties attālinātu un mobilu 
mikro-maksājumu iespējām,  maksājumu veikšana dabā kļūst vienkāršāka. Būtu 
jāizmēģina konkrēta sadarbība Līču-Laņģu dabas takai ar Liepas kopu vai kādai citai vietai 
– maksāt tieši par auto novietošanu. Jebkādai maksas ieviešanai jābūt caurspīdīgai 
attiecībā uz naudas izlietojumu, lai ir pārliecība, par ko tiek maksāts. Maksa šajā 
gadījumā var kalpot arī kā apmeklētāju plūsmas vadības instruments. Piemēram, maksu 
ieviešot tuvākajam stāvlaukumam pie takas sākumpunkta (Līču-Laņģu takas gadījumā – 
visa Lodes iela), bet vienlaikus norādot, ka bezmaksas laukumi pieejami Liepas ciemā vai 
pie Lielās Ellītes, kas dod iespēju no apmeklētāju plūsmas vairāk nopelnīt vietējiem 
uzņēmējiem, palielina pastaigas garumu, nodrošina kvalitatīvāku pakalpojumu, 
izmantojot jau ciema kanalizācijai pieslēgtu publisko tualeti u.c. Jebkuriem maksas 
ieviešanas pasākumiem jābūt tolerantiem pret sociālajām grupām, kam jānodrošina 
brīva pieeja, jārespektē vietējās kopienas vajadzība piekļūt vietai ikdienā bez maksas. 
 
D.3.7 Brīvprātīgās sertifikācijas / vai zīmolu sistēmu ieviešanas veicināšana 
komercsektorā, kas izceļ kvalitāti / vides draudzīgumu / ilgtspēju un / vai korporatīvo 
sociālo atbildību 
Šī ir brīvprātīga iniciatīva un dažādu sertifikācijas sistēmu ir daudz – vairāk starptautiskā 
mērogā, bet arī nacionāli (piemēram, Zaļais sertifikāts tūristu mītnēm, Q-Latvija tūrisma 
pakalpojumu sniedzējiem u.c.). Tendence atbalstāma kopumā, tādējādi atbildīgo 
uzņēmēja attieksmi iekļaujot publiski uztveramā pakalpojuma zīmola rokrakstā. 
Vienlaikus šis ir viens no kritērijiem ETIS27 ilgtspējīgu tūrisma galamērķu pārvaldības 
uzraudzības sistēmā. 
 
D.3.8. Licencētās makšķerēšanas ieviešana Ungura ezerā, izskatāma atļauja balto zivju 
zvejošanai ar murdiem tūrisma un rekreācijas nolūkos, atbilstoši Vides Risinājumu 
institūta 2018. gada pētījumam “Ungura ezera pētījuma atskaite”. 
 

 
27 https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en 
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Vietējo iedzīvotāju un kopienu interešu respektēšana, atbalsts labākai dzīves kvalitātei 
GNP ir visvairāk apdzīvotā ĪADT teritorija Latvijā un paralēli tūrisma norisēm iekļauj 
daudz ikdienas atpūtas aktivitātes. Vietējo iedzīvotāju iesaiste tūrisma un atpūtas 
infrastruktūras un aktivitāšu plānošanā, publisko pasākumu norisēs u.c. ir nozīmīga 
komponente ilgtspējīgai attīstībai ilgtermiņā. 
 
D.4.1 Vietējo kopienu un iniciatīvas grupu iesaistīšana tūrisma attīstības plānošanā 
un norisēs 
Vietējo iedzīvotāju un kopienu interešu respektēšana, atbalsts labākai dzīves kvalitātei. 
GNP ir visvairāk apdzīvotā ĪADT teritorija Latvijā un paralēli tūrisma norisēm iekļauj 
daudz ikdienas atpūtas aktivitātes. Vietējo iedzīvotāju iesaiste tūrisma un atpūtas 
infrastruktūras un aktivitāšu plānošanā, publisko pasākumu norisēs u.c. ir nozīmīga 
komponente ilgtspējīgai attīstībai ilgtermiņā. EUROPARC ilgtspējīga tūrisma harta īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās nosaka, ka vismaz reizi četros gados ir veicama 
iedzīvotāju un apmeklētāju aptauja, tādējādi uzraugot radušās konfliktsituācijas, 
uzraugot tūrisma negatīvās ietekmes draudus. Taču arī ārpus šī instrumenta, 
jānodrošina dialogs ar vietējām kopienām, kas raksturots punktā pie ilgtspējīgas 
pārvaldības. 
 
D.4.2 Regulāras un izglītojošas komunikācijas uzturēšana starp GNP pārstāvjiem, 
vietējiem iedzīvotājiem un nacionālā parka apmeklētājiem 
Ekoloģiskā izglītība, kultūras izglītība, dabas un kultūras mantojuma vērtību apzināšanās, 
ainava kā identitāti stiprinošs resurss ir nozīmīgs pamats vietējo kopienu dzīves 
kvalitātes nodrošināšanai. Izglītojošs saturs papildina tūrisma pieredzējumu, kas it īpaši 
svarīgi ir dabas lieguma zonā. Tikai uz izklaidi vērstiem pakalpojumiem ir zemāka 
prioritāte izcilās dabas un kultūras mantojuma vietās vai simboliskajās ainavās. Jārada 
sistemātisks raksturs izglītības satura iekļaušanai vietējās skolās (eko-skolu programmās 
u.tml.), jāveicina šāda satura iekļaušana interešu izglītības un mūžizglītības programmās, 
tostarp ciešā sadarbībā ar NVO sektoru. 
 
Dabas izglītība un sabiedrības izpratne par teritorijas vērtībām ir nozīmīga preventīvu 
pasākumu kopa, lai mazinātu antropogēno slodzi, saudzīgāku attieksmi pret teritorijas 
resursiem un atbildīgu to izmantošanu. Te tiks ietverts arī saraksts ar GNP vērtībām – 
vietām, kuru apmeklēšana nebūtu popularizējama. 
 
D.4.3 Iespējamo konfliktu identificēšana, preventīvi samazinot to izpausmes (no 
tūrisma un rekreācijas – apmeklētāju plūsmas ietekmes) 
Konfliktsituāciju risināšanai vajadzīga kapacitāte un operatīva rīcība. Jau šobrīd ir 
izveidota Vides SOS mobilā lietotne, lai ziņotu par pārkāpumiem ĪADT, vides problēmām 
u.tml., darbojas inspektoru kontrolējošā darbība, to pastiprina arī brīvprātīgie NVO 
inspektori (piemēram, licencētās makšķerēšanas uzraudzīšanai). Uzraudzības nolūkos 
analizējamas arī publiskajos digitālajos informācijas resursos iekļautās apmeklētāju 
atsauksmes. Izglītojami apmeklētāji, kā reaģēt situācijās, kad tiek novēroti nozīmīgi 
noteikumu pārkāpumi. Vairākas situācijas arī DAP izstrādes laikā apstiprināja, ka ir 
jāzina, kas tiek uzskatīts par pierādījumu pārkāpuma gadījumā (piemēram, ar 
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motocikliem izbraukājot zemsedzi DLZ, ar automašīnām postot publisko stāvlaukumu 
segumu, postot ligzdojošo putnu (lielo ķīru) ligzdas u.c.) un kā uz to reaģēt. Vairāk jārada 
apstākļi, lai noteikumu pārkāpumu darbības netiktu pieļautas (t.sk. pašvaldībām risinot 
jautājumu, kur ārpus GNP braukt ar kvadracikliem, enduro motocikliem, lai gūtu 
līdzvērtīgas sajūtas (degradētās teritorijas u.tml.). Tāpat arī izmantojot jau esošo praksi 
ar slēgtajiem ceļiem, uzstādot iebraukšanas šķēršļus, ko var atvērt vienīgi 
apsaimniekošanas (vai laivu transportēšanas u.tml.) gadījumos. 
 
D.4.4 Tūrisma publiskās vides pieejamības veicināšana cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, universālā dizaina ieviešana 
Iespējami ir jāveicina un jāievieš GNP visplašākajā mērogā vai skaidri segmentējot 
noteiktus posmus, kas ir pieejami. Īpaši uzmanība būtu jāpievērš nefragmentētai 
piekļuvei visiem infrastruktūras un labiekārtojuma posmiem, lai nav kāda barjera, 
šķērslis, kas traucē piekļūt informācijai, skatu platformai, tualetei, u.tml. Izmantojamas 
vadlīnijas par tūrisma infrastruktūras, produktu un pakalpojumu pielāgošanu cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām28, ņemot vērā arī apkopotu starptautisko pieredzi29. 
 
Sabiedrības izpratnes veicināšana, dabas izglītība 
Dabas izglītība un sabiedrības izpratne par teritorijas vērtībām ir nozīmīga preventīvu 
pasākumu kopa, lai mazinātu antropogēno slodzi, saudzīgāku attieksmi pret teritorijas 
resursiem un atbildīgu to izmantošanu. Te tiks ietverts arī saraksts ar GNP vērtībām – 
vietām, kuru apmeklēšana nebūtu popularizējama. 
 
D.5.1 GNP tūrisma iespēju atbildīga popularizēšana (izceļot autentisku saturu, 
respektējot dažādu vietu kapacitāti un iespējas dažādās sezonās, lielāko slodzi 
plānojot ārpus jutīgākajām zonām, nepopularizējot vietas, kuras nav piemērotas 
apmeklēšanai) 
Ilgtspējīga tūrisma labās prakses principu ieviešana plānošanā, kas ir pašvaldības tūrisma 
(kultūras un sporta) speciālistu un organizētu pasākumu, tūroperatoru atbildība. 
Plānošana, iesaistot gan publiskos pasākumus, gan tirgvedības saturu un saziņas 
kanālus, var palīdzēt izlīdzināt apmeklētāju plūsmas slodzi gan telpiski, gan sezonāli.  
 
D.5.2 Integrētās komunikācijas rīcību plāna izveide un ieviešana, segmentējot 
prioritārās mērķgrupas un tām nododamo vēstījumu 
Precīza segmentēšanas pieeja ļauj mazināt antropogēno slodzi neatbilstošās vietās, 
novērst konfliktus starp dažādām interešu grupām, paaugstina apmierinātību ar gūto 
pieredzi vietās, kas vislabāk attiecīgai pieredzei ir paredzētas. Apsverama operatīva 
informācijas aprite, kā, piemēram, par mednieku aktivitātēm nacionālajā parkā 
brīvdienā uzzina šīs teritorijas apmeklētāji vai vietējie iedzīvotāji, kas to pašu vietu var 
izmantot cita veida rekreatīvajiem nolūkiem. Sarežģīti ir noteikt prioritātes kādam 
atpūtas veidam attiecībā pret citu (ja vien tas neietver noteikumu ierobežojumus), bet, 
pastāvot alternatīvām, var izdarīt izvēles, ja ir informācija par to. 

 
28 https://mapeirons.eu/wp-content/uploads/2020/11/Vadlinijas.pdf 
29 https://www.europarc.org/case-studies/project-accessible-nature-experience-in-nature-parks-in-
north-rhine-westphalia-germany/ 
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Jaunu tūrisma attīstības iniciatīvu uzraudzīšana, saskaņojot ar GNP izveides mērķiem, 
uzņēmējdarbības iniciatīvu veicināšana, kas vērstas uz klimata neitralitāti un dabas 
aizsardzību 
Iekļauti galvenie principi jaunu iniciatīvu izvērtēšanai nākotnē, kas ne visos gadījumos 
paredz konkrētas infrastruktūras izveidi. 
 
D.6.1 Jaunu tūrisma attīstības iniciatīvu konsultēšana un atbildīga attīstīšana 
DA plāns un spēkā esošais zonējums nevar iekļaut un paredzēt visas attīstības iniciatīvas, 
kas radīsies turpmākajos 15 gados. Kopējās publiskās prioritātes ir vērstas uz jau esošo 
izveidoto vieglās mobilitātes ceļu, taku un ūdensceļu tīklojuma pilnveidi, uzlabošanu un 
kvalitatīvu uzturēšanu. Daļa jaunu piedāvājumu tūrismā radīsies pie apdzīvotības 
struktūrām, aizstājot vai papildinot esošo vietas izmantošanu, neradot lielāku slodzi, kā 
tas ir šobrīd, bet aizstājot esošo. Zemāka prioritāte ir izklaides tūrisma pakalpojumiem 
dabas lieguma zonā, kas neiekļauj dabas izglītības saturu, motivāciju izzināt dabas vai 
kultūras mantojumu. 
 
D.6.2 Dabas izglītību veicinošu tūrisma pakalpojumu attīstīšana 
Princips, kas prioritāri atbalsta ar dabas izglītību saistīta kvalitatīva satura iekļaušanu 
piedāvājumā. Īpaši pakalpojumiem, kas atrodas DLZ. Piedāvājuma veidošana 
saskaņojama ar dabas vērtību netraucētu pastāvēšanu, iekļaujot atbildīgu pieeju, 
atbilstoši ekotūrisma definējumam. 
 
D.6.3 Ekoinovāciju veicināšana tūrisma, sporta un rekreācijas pakalpojumu 
attīstīšana 
Ekoinovāciju jaunievedumu ieviešana gan piedāvājumā, gan atsevišķos pakalpojumu 
sniegšanas posmos, tai skaitā, lai mazinātu slodzi uz dabu, veicinātu klimatneitrālu 
risinājumu ieviešanu. Ekoniovāciju ieviešana ir pamatota arī no augošas pieprasījuma 
tendences atbildīgāki rūpēties par resursiem, kas tiek iesaistīti komercdarbībā. Rīcības 
var tikt testētas un ieviestas sadarbībā ar Biznesa un inovāciju inkubatoru iesaisti, 
zinātības pārņemšana veicināma tūrisma klastera tīklojumā u.tml. 
 
D.6.4 Pasākumi apmeklētāju radīto sadzīves atkritumu sloga mazināšanai, atkritumu 
problēmas mazināšanai dabas takās vai grūti apsaimniekojamās vietās dabā 
Primāri darbojas princips par sadzīves atkritumu līdzi nešanu, neatstājot dabā, grūti 
pieejamās vietās. Daļēji problēmu kopumā risinās depozītu sistēmas ieviešana arī PET 
pudelēm. Daļu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas problēmas var risināt publiskās-
privātās partnerības veidā, kas aprakstīts pie nomas tiesību izsoles komercdarbības 
veikšanai, iekļaujot atkritumu apsaimniekošanas nosacījumus. Tomēr attīstāms 
integrēts un izvērstāks risinājums sadarbībā ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
organizācijām, gan par vides izglītību, gan plašāku šķirošanas nodrošinājumu. Plašāk 
risināms jautājums arī par sistemātisku kārtību ar ūdenstūristu radīto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, kas rada lielāku slodzi esošajām atpūtas vietām un kempingiem, kur 
piestāj arī citu operatoru laivotāji. 
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D.6.5 Enerģijas patēriņa saudzīga lietošanas veicināšana 
Enerģijas patēriņa saudzīga lietošanas veicināšana iestrādājama pakalpojuma dizainā, 
radot risinājumus (t.sk. viedo tehnoloģiju), kas ļauj taupīt ūdeni, siltumu, elektroenerģiju 
u.tml. Risinājumu ieviešana tiek uzraudzīta pakalpojumu sniedzēju aptaujas veidā. Daļēji 
to dabiski jau veicina pieaugošās enerģētikas izmaksas. 
 
D.6.6 Publisko vietu un tūrisma pakalpojumu sniedzēju notekūdeņu (kanalizācijas) 
attīrīšanas veicināšana 
Jebkura jauna tūrisma produkta veidošanas gadījumā šādu normu jau paredzētu spēkā 
esošas vides prasības. Tomēr pastāv jau esošas tūrisma un viesmīlības pakalpojumu 
vietas, kur bioloģiskās kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas ietaises būtu ieviešamas, lai 
saudzīgi un atbildīgi izturētos pret ūdens resursiem, nepiesārņotu Gaujas baseina upes. 
 
Tūrisma pakalpojumu pieredzējuma kvalitātes uzlabošana, saskaņošana ar GNP 
izveides mērķiem 

 
Ar teritorijas vērtībām saistīta tūrisma uzņēmējdarbības attīstīšana ir cieši saistīta ar 
kvalitatīva pieredzējuma nodrošināšanu. Investēšana resursu vērtībā un kvalitātē 
nodrošina tās attīstību ilgtermiņā. 
 
D.7.1 Apmeklētāju apmierinātības monitoringa ieviešana 
Ieviešams un uzturams sadarbībā ar Vidzemes Augstskolas HESPI Institūta Telpiskās 
pētniecības laboratorijas izstrādāto risinājumu digitālās GIS platformas vidē (vai 
līdzvērtīgu analogu). Viena sistēma, kas ir pielāgota gan DAP lietošanai, gan GNP tūrisma 
klasterim, gan pašvaldības tūrisma speciālistiem, automatizējot apmeklētāju atsauču 
pārskatīšanu un kvantitatīvo rādītāju apkopošanu. Rezultāti ļauj reaģēt attiecīgo vērtību 
samazinājuma situācijās. 
 
D.7.2 Pakalpojuma dizaina pieejas ieviešana publiski apmeklējamās vietās, trūkumu 
operatīva novēršana 
Pakalpojuma dizaina pieejas pielietojums jau aprakstīts pie kopējiem infrastruktūras 
izveides principiem, bet svarīgs arī publiski apmeklējamās vietās, ietverot klienta 
ceļojuma analīzi un saskarsmes punktu izvērtējumu, sākot no digitālajiem resursiem un 
attālinātas informācijas iegūšanai līdz tranzīta ceļam, piekļuvei un saskarsmes punktiem 
pakalpojuma saņemšanas laikā, atgriezeniskās saiknes nodošanai. Attiecīgi šāda pieeja 
ļauj atrast vājās vietas, novērst trūkumus, uzlabojot pakalpojuma kvalitāti. Tas uzsver arī 
katars vietas vai pakalpojuma iekļaušanos kopējā tūrisma galamērķa sistēmā, pārzinot 
secību klienta ceļojumā pirms un pēc konkrētās apmeklējuma vietas. 
 
D.7.3 Pasākumi tūrisma pakalpojumu pieredzējuma kvalitātes uzlabošanai 
Svarīga komponente, kas mazāk ir DAP pārziņā, bet pamatā to ievieš pakalpojumu 
sniedzēji paši mijiedarbībā ar klientiem. Taču atbalstu un papildu zināšanas veicina 
pašvaldības tūrisma speciālisti ar publiskajiem resursiem, arī GNP tūrisma klasterim ir 
nozīmīga loma. Kvalitatīvi pakalpojumi uzlabo apmierinātību ar pieredzējumu, mazina 
nevajadzīgu antropogēno slodzi u.c. 
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Sporta, tūrisma un rekreācijas attīstībā iesaistīto pušu izglītošana, treniņi, dalīšanās 
zināšanās 
Ietver zinātības un profesionalitātes attīstīšanu, informētību un aktuālu dialogu, kas 
tālāk tiek izmantots atbilstošā pakalpojumu satura veidošanā un atbildīgā resursu 
komercializēšanā. 
 
D.8.1 Vienota tūristu gidu tīkla izveide un regulāru kvalifikācijas stiprināšanas 
nodarbību īstenošana 
Jau šobrīd trijās pašvaldībās ar noteiktu regularitāti norisinās gidu kursu apmācības. 
Neregulāras apmācības notikušas gan vides gidu tīkla ietvaros, gan tās īsteno (kaut īsākas 
informatīvās dienas statusā) arī Turaidas muzejrezervāts. Nav pamata fragmentēt vai 
tematiski ierobežot gidu zināšanas un prasmes. Nākotnē būtu veidojamas vienotas 
tūristu gidu apmācības, ko organizē Cēsu, Siguldas un Valmieras pašvaldības GNP 
tūrisma klastera ietvaros. Gidu pakalpojums nodrošina ne tikai informatīvā satura 
kvalitāti, bet gida pakalpojums var būt instruments kontrolētai apmeklētāju plūsmas 
vadībai jutīgās dabas vai kultūras vērtību vietās. 
 
D.8.2 Korporatīvās atbildības un GNP mērķiem atbilstošas uzņēmējdarbības 
stiprināšana (Tematisko ētikas kodeksu ieviešana u.c.) 
Korporatīvās atbildības un GNP mērķiem atbilstošas uzņēmējdarbības stiprināšana 
uztverama plašāk, ne tikai tūrisma un rekreācijas piedāvājuma kontekstā. Tas attiecas 
arī uz pārtikas ražošanu, mežsaimniecību, citam tradicionālajām nozarēm GNP teritorijā 
un viedās specializācijas jomām, kas definētas kā prioritāras Vidzemes plānošanas 
reģionā. Tie ir augsti korporatīvie standarti (kā piemēri jau esošā SlowFood Straupe 
kustība u.c.), arī ētikas kodekss, kas veicina kādu noteiktu standartu ieviešanu un 
izcelšanu u.tml. 
 
D.8.3 Vadlīnijas publisko pasākumu organizētājiem GNP 
Līdzīgi kā tematiskie ētikas kodeksi dažādu tūrisma veidu organizēšanai un norisei GNP, 
tad arī šāda tematiskā materiāla izveide sadarbībā ar pašvaldību speciālistiem un DAP ir 
nozīmīga. Veidojama kā šī plāna tematisks pielikums, ietverot gan ierobežojumu 
skaidrojumu, gan vēlamās rīcības. 
 
D.8.4 GNP ilgtspējīgas attīstības piemēru analīze un integrēšana mācību/studiju 
vidē 
Balstās uz DAP, uzņēmēju, Vidzemes plānošanas reģiona un pašvaldību, kā arī citu 
iesaistīto pušu sadarbību eko-skolu tīkla, profesionālo skolu vai augstskolu satura 
nodrošināšanas ietvaros. Darbs ar definētu problēmjautājumu risināšanu, izmantojot 
akadēmiskos resursus 
 
Reģiona sociālā un ekonomiskā attīstība 
Reģiona ekonomiskās attīstības veicināšana, atbalstot ilgtspējīgas uzņēmējdarbības 
prakses, galamērķa zīmolu attīstīšana, vietējo iedzīvotāju iesaiste, vietējo produktu 
iesaiste komplekso pakalpojumu vērtību ķēdes ietvaros u.c. 
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D.9.1 Dabas vērtības respektējošu vietējo produktu iegādes veicināšana starp 
tūrisma uzņēmējiem (produktu vērtību ķēdes ietvaros) un apmeklētājiem 
Iniciatīvas, kas vērstas uz atbildīga ekotūrisma popularizēšanu, videi draudzīgu 
pakalpojumu zīmolu izcelšanu, pārtikas piegāžu ķēžu optimizēšanu viesmīlības – 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbībā. Partnerību un papildinātību ar saistītajām 
nozarēm, t.sk. mājražotājiem, amatniekiem u.c. Lielāks labums no tūrisma vietējai 
ekonomikai. 
 
D.9.2 Vietējo iedzīvotāju nodarbinātības tūrismā veicināšana 
Profesionāli kvalificētu darbinieku iesaiste, vietējo ieinteresētība tūrisma norisēs. 
Tūrisma un viesmīlības jomas profesiju prestiža celšana, mūžizglītības jomas 
atbalstīšana. Pasākumi lauku ekonomikas dažādošanai, iesaistot tūrisma un viesmīlības 
jomas attīstību (jau notiek Lauku attīstības programmas ietvaros).  
 
D.9.3 Reģiona ekonomiskās attīstības veicināšana, atbalstot ilgtspējīgas 
uzņēmējdarbības prakses 
Vairāk attiecas uz sadarbības piedāvājuma veidošanu, savstarpēju papildinātību, 
augstāku pievienoto vērtību. Biznesa risinājumiem, kas ietver ekoinovācijas, lielāku 
priekšrocību motīvu izvēlē pretstatā zemai cenai un lielam apgrozījumam. Eksporta 
stratēģiju veicināšana segmentu piesaistei ar lielāku maksātspēju. Lielā mērā tūrisma 
speciālistu darbība GNP tūrisma klastera un pašvaldību ietvaros. 
 
D.9.4 GNP zīmola izmantošana, lai veicinātu tuvākās apkārtnes attīstību ārpus ĪADT 
robežām 
GNP zīmola spēka izmantošana blakus reģionu – funkcionālā galamērķa attīstīšanai, 
tādējādi daļu no antropogēnās slodzes, kas saistīta ar viesmīlības pakalpojumiem u.c. 
pārceļot ārpus nacionālā parka. Sakrīt ar definēto attīstības virzienu GNP tūrisma 
klastera stratēģijā, kas kopš 2012. F.3. 
gada ir darbojies, iesaistot uzņēmējus un tūrisma pakalpojumu sniedzējus līdz ~20 km 
attālumam no GNP robežām. GNP pozicionējums tiek izmantots arī pilsētu tūrisma 
piedāvājumā (Sigulda, Cēsis, Valmiera), kas neietilpst nacionālajā parkā fiziski, bet gūst 
tiešu labumu no parka popularitātes un lielās apmeklētāju plūsmas. 
 

E. Sabiedrības informēšana un izglītošana 
 
E.1. Teritorijas robežzīmju izvietošana 
Ir nepieciešama GNP teritorijas robežzīmju izvietošana, paredzot īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas apzīmējošo zīmju (ozollapas) izvietošanu uz ceļiem, takām un citiem 
objektiem, kas šķērso GNP robežu.  
 
E.2. Informācijas stendu izvietošana un atjaunošana 
Lai informētu GNP apmeklētājus par GNP, tā dabas, kultūrvēsturiskajām, kā arī 
ainaviskajām vērtībām, kā arī ierobežojumiem GNP teritorijā, veidojot jaunus rekreācijas 
un tūrisma objektus, ir nepieciešams izvietot informācijas stendus.  
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Informācijas stendi izgatavojami, izmantojot DAP vienoto stilu (pieejams 
http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/iadtvienotais_stils/). 
 
Atjaunojot informāciju uz esošajiem informācijas stendiem, kā arī izvietojot jaunus 
informācijas stendus, ir rekomendējams iekļaut arī informāciju par taku marķējumiem, 
ka arī bezpilota gaisa kuģu (dronu) lidojumu ierobežojumiem.  
 
E.3. Izglītojošs pasākums “Dabā ar ekspertu” 
Lai iepazīstinātu sabiedrību ar GNP dabas vērtībām, kā arī veicinātu izpratni par biotopu 
apsaimniekošanas pasākumiem un to nepieciešamību, ir atbalstāma pasākuma “Dabā ar 
ekspertu” organizēšana. Pasākumu ir rekomendējams rīkot kā pārgājienu aptuveni 2-3 
stundu garumā, kura laikā ir iespējams doties dabā kopā ar dzīvotņu ekspertiem, lai 
iegūtu informāciju par konkrēto dzīvotņu grupu un to ietekmējošiem faktoriem GNP, kā 
arī apspriestu interesējošos jautājumus un tēmas.   
 
Līdzīgi pasākumi tika organizēti GNP dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā 2021. gada 
vasarā un rudenī. 
 
E.4. Izglītību iekļaujoša satura izstrāde un integrēšana tūrismu veicinošās 
aktivitātes, kas atbalsta dabas un kultūras mantojuma, nemateriālā mantojuma 
tradīciju saglabāšanu 
Izglītību iekļaujošs saturs ir pamats tūrisma piedāvājumam. Tālāk ir tā izpausmes forma, 
produkta veids un izpildījums, visdažādākais ietvars, kā tas var tikt piegādāts viesiem. 
Viena no problēmām, ka bagātīgie un ar mantojuma vērtībām saistītie resursi tiek 
novienkāršoti, to potenciāls tikai daļēji tiek izmantots. Izglītību iekļaujošs saturs ir prasīgs 
uz iesaistītajiem avotiem, pieprasa pat pētnieciskas pieejas faktu precizēšanā un stāstu 
veidošanā. Rezultātā radītais tūrisma piedāvājums ir autentiskāks, oriģinālāks, veido 
papildu pievienoto vērtību. To ir grūtāk atdarināt. Vienlaikus šāda pieeja ir vērsta uz 
mantojuma vērtību saglabāšanu, kas saistīts ar pieprasījumu pēc tā. 
 
E.5 Izglītojoša satura nodrošināšana (materiāli un pakalpojumi), iekļaujot 
kvalitatīvu interpretāciju par nacionālā parka kultūras, dabas un ainavas vērtībām, 
integrējot to trešo pušu pakalpojumos 
Sadarbība ar dabas un kultūras jomas ekspertiem, akadēmiski izglītotiem speciālistiem 
augstvērtīgāka piedāvājuma satura un tirgvedības tekstu izstrādei. 
 
E.6. Tematiska, uz iedzīvotājiem, zemju īpašniekiem, apsaimniekotājiem vērstas 
informācijas nodrošināšana, aicinot uz aktīvām rīcībām (par invazīvo sugu izskaušanu 
u.tml.) 
Mērķtiecīga komunikācija, izmantojot LIFE projekta LatviaNature iniciatīvas u.c. 
 
E.7. Informācijas ierobežošana publiskajā vidē par vietām, kuru apmeklēšana nav 
popularizējama dabas aizsardzības nolūkos (piemēram, Ramātu klintis, Paparžu 
grava, Patkulu ala, Stoķu klintis, Kautraka gravas, Roču piramīda, Raganu katls,…) 

http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/iadtvienotais_stils/
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Saraksts tiek saskaņots DA plāna izstrādes ietvaros, taču tiek uzraudzīts arī turpmāk. 
Pamatā atbildība ir gan no DAP, gan pašvaldības tūrisma speciālistu puses, kā arī to 
nodrošina GNP tūrisma klastera birojs. 
 
E.8. Klimata pārmaiņu mazināšanas iniciatīvu iesaiste tūrisma pakalpojumu 
sniedzēju ikdienas darbībā 
Pamatā ietver rīcības, kas vērstas uz vieglās mobilitātes risinājumu atbalstu, tādu 
segmentu prioritāru piesaisti, kurus saista pārgājieni, velotūrisms, dabas un kultūras 
izziņa.  
 

F. Izpēte un monitorings 
 
F.1. Aizsargājamo biotopu un to apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes 
monitorings 
GNP aizsargājamo biotopu monitoringam jākalpo diviem primārajiem mērķiem: 
1) jānodrošina dati teritorijas Natura 2000 datu bāzes (Natura 2000 SDF) 
papildinājumiem; 
2) jānodrošina dati Latvijas ziņojumam Eiropas Komisijai par ES Biotopu direktīvas 
pielikumos esošo sugu un biotopu stāvokli. 
 
Monitoringam GNP teritorijā ir jānodrošina informācijas ievākšana par biotopu 
aizņemtajām platībām teritorijā un biotopu kvalitāti, kas ietver arī biotopiem raksturīgo 
struktūru un procesu kvalitāti. Šo rādītāju izmaiņas būs iespējams novērtēt, salīdzinot 
jauniegūtos datus ar iepriekšējā perioda vērtējumu, kas iegūts aizsargājamo biotopu 
izpētē GNP un kura dati ietverti Natura 2000 datu bāzē (Natura 2000 SDF). 
 
Monitoringa datus aizsargājamo biotopu platībās, kurām DA plānā nav paredzēti speciāli 
apsaimniekošanas pasākumi, paredzēts ievākt spēkā esošās Vides monitoringa 
programmas Natura 2000 teritoriju monitoringa ietvaros. Monitoringa ietvaros ievāktie 
dati par biotopu platību un kvalitātes izmaiņām izvērtējami, izstrādājot nākamo GNP DA 
plānu un IAIN. Izvērtējumā analizējama DA plānā paredzēto un īstenoto pasākumu, kā 
arī aizsardzības režīma (zonējuma un ierobežojumu) ietekme uz biotopu platībām, 
kvalitāti, ietekmējošiem procesiem un funkcijām. 
 
Veicot pasākumus biotopu aizsardzībai un apsaimniekošanai, nepieciešams paredzēt šo 
pasākumu ietekmes monitoringu, lai izvērtētu pasākumu atbilstību konkrētās teritorijas 
prasībām, kā arī sagatavotu ieteikumus apsaimniekošanas pasākumu veikšanai nākotnē. 
Plānojot infrastruktūras izbūvi, it sevišķi alu un iežu atsegumu tuvumā, nepieciešams gan 
paredzēt sākotnējā stāvokļa fiksēšanu, gan regulāru biotopu un aizsargājamo sugu 
stāvokļa monitoringu, gan arī mehānismu, kā iespējams mainīt infrastruktūras 
novietojumu un veidu, ja monitoringa ietvaros tiek konstatēta nelabvēlīga ietekme. 
 
Saldūdens biotopu un to apsaimniekošanas pasākumu monitorings 
Lai novērtētu izmaiņas saldūdens biotopu kvalitātē, regulāri jāveic gan bioloģisko, gan 
fizikāli-ķīmisko parametru monitorings GNP upēs un ezeros. Esošo LVĢMC monitoringa 
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sistēmu nepieciešams papildināt, iekļaujot regulāru monitoringu Ninierī un Driškinā, 
kuros sastopamas retas un īpaši aizsargājamas augu sugas un ir liela rekreācijas slodze. 
Reizi vismaz 5 gados veicams makrofītu monitorings ezeros un upēs, fitoplanktona un 
fizikāli-ķīmisko parametru analīzes – katru gadu, pēc iespējas vairākās sezonās. 
 
Monitorings jāveic jebkurā ūdenstilpē arī pirms un pēc apsaimniekošanas pasākumu 
veikšanas upē vai ezerā vai tā sateces baseinā, ja sagaidāma ietekme uz ūdenstilpi. 
Monitoringa veids ir atkarīgs no biotopa un veicamās darbības – upēs lielāka nozīme no 
bioloģiskajiem parametriem ir bentiskajiem bezmugurkaulniekiem un zivīm, savukārt 
ezeros – makrofītiem un fitoplanktonam. Veicot darbības, kas saistītas ar ezeru ūdens 
līmeņa izmaiņām un/vai sedimentu izņemšanu, obligāti jāveic arī ūdens fizikāli-ķīmisko 
parametru monitorings. Veicot apsaimniekošanu, paralēli monitoringam ieteicams veikt 
arī fotofiksāciju, lai fiksētu izmaiņas biotopā. Izstrādājot apsaimniekošanas projektu, 
monitoringa izmaksas jāiekļauj izmaksās, ietverot ūdens paraugu analīzi laboratorijā. 
 
Meža un purvu biotopu un apsaimniekošanas pasākumu monitorings 
Papildus Natura 2000 teritoriju monitoringam, kas sniedz datus par vispārējo biotopu 
stāvokli teritorijā, pirms nākamā DA plāna izstrādes jāveic atkārtota mežu un purvu 
biotopu inventarizācija reprezentatīvā atlases kopā, aizpildot biotopu inventarizācijas un 
monitoringa anketu (vismaz 5-10% biotopu platību), lai detalizēti novērtētu izmaiņas 
biotopu aizsardzības stāvoklī. Jāplāno arī tādu mežu un purvu teritoriju apsekošana, kas 
uz DA plāna izstrādes brīdi neatbilda potenciālo biotopu atlases kritērijiem, bet sasniegs 
tos DA plāna darbības laikā. 
  
Platībās, kur plānota susināšanas ietekmēto purvu un meža biotopu hidroloģiskā režīma 
atjaunošana, monitoringa pasākumi jāparedz attiecīgo teritoriju detalizētos hidroloģiskā 
režīma atjaunošanas plānos, kuriem jāietver arī monitoringa metodika un praktiskie 
risinājumi monitoringa nodrošināšanai. Kā viens no monitoringa pasākumiem jāparedz 
gruntsūdens līmeņa monitorings, kas jāuzsāk vismaz 2 - 3 gadus pirms hidroloģiskā 
režīma atjaunošanas pasākumu veikšanas. Gruntsūdens līmeņa monitoringa punktu 
izvietojums jāplāno reizē ar hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu plānošanu. 
Ūdenslīmeņa datu ievākšanas biežumu jāpielāgo izvēlētajam mērījumu tehniskajam 
risinājumam, bet ne retāk kā vienu reizi 2 nedēļās.  
 
Tāpat plānojami veģetācijas monitoringa pasākumi, kuru ierīkošanas un datu ievākšanas 
principi saskaņojami ar projekta “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu 
reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (Interreg V-
A Latvijas-Lietuvas programma 2014.-2020.  gadam, LLI-306 – Open Landscape/Atvērtā 
ainava) ietvaros izstrādāto metodoloģiju mitrāju biotopu 
atjaunošanas/apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes novērtēšanai un ilgtermiņa 
monitoringam. 
 
Pārējo mežu un purvu biotopu apsaimniekošanas pasākumu monitorings veicams 
atbilstoši attiecīgā pasākuma ietvaros veikto pasākumu specifikai, kam pasākuma 
īstenošanas plānā formulēti atbilstoši monitoringa pasākumi. 
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Zālāju biotopu un apsaimniekošanas pasākumu monitorings 
Informācija par zālāju biotopu stāvokli un tā izmaiņām GNP teritorijā DA plāna darbības 
laikā iegūstama spēkā esošās Vides monitoringa programmas Natura 2000 teritoriju 
monitoringa ietvaros. Monitoringa ietvaros ievāktie dati par biotopu platību un 
kvalitātes izmaiņām izvērtējami, izstrādājot nākamo GNP DA plānu un IAIN. Ņemot vērā, 
ka zālāju biotopu platības GNP ir salīdzinoši nelielas, nākamā DA plāna izstrādes ietvaros 
jāparedz arī totāla zināmo zālāju biotopu inventarizācija, lai biotopu inventarizācijas 
anketas nebūtu vecākas par 5 gadiem, kā arī papildus ilggadīgo zālāju apsekošana, 
identificējot platības, kurās plāna darbības laikā sasniegti ES nozīmes zālāja biotopu 
minimālie kritēriji. Teritorijās, kur notiek zālāju atjaunošana un apsaimniekošana 
projektu ietvaros (piemēram, KF projekta platībās), monitorings jāveic atbilstoši projektā 
plānotajai metodikai un laika grafikam. Pārējos ES nozīmes zālāju biotopos to 
apsaimniekošanas sekmes DA plāna darbības laikā varēs izvērtēt, ja tiks ieviesta uz 
rezultātiem orientēta zālāju apsaimniekošana un atbalsta maksājumi Lauku attīstības 
programmas ietvaros. 
 
Iežu atsegumu un alu biotopu un apsaimniekošanas pasākumu monitorings un izpēte 
Iežu atsegumu un alu biotopu Natura 2000 monitoringā jāizmanto fotofiksācija, vēlams 
- nostiprinot dabā vai aprakstot fotoattēla uzņemšanas vietu, lai kvalitatīvi varētu 
salīdzināt fotofiksācijas datus no dažādiem gadiem. 
 
Iežu atsegumu un alu biotopu apsaimniekošanas vadlīnijās norādīts, ka pietrūkst 
informācijas par šajos biotopos sastopamo sugu ekoloģiskajām prasībām un sugu 
sastāvu un aizsardzības stāvokli ietekmējošajiem faktoriem. Ņemot vērā, ka GNP ir iežu 
atsegumiem un alām visbagātākā teritorija Latvijā, jāplāno specifiski izpētes un 
monitoringa pasākumi, lai iegūtu turpmākajos aizsardzības un apsaimniekošanas 
pasākumos izmantojamu informāciju. Pētījumā jāiekļauj reprezentatīva daļa no visiem 
GNP iežu atsegumu un alu biotopiem (pārstāvot gan iežu veidus – smilšakmeņi, lodīšu 
smilšakmeņi, karbonātieži –, gan dažādus GNP ģeogrāfiskos apvidus), vismaz divas reizes 
DA plāna darbības laikā tos apsekojot (un izmantojot arī DA plāna izstrādes laikā 
sagatavotās inventarizācijas un monitoringa anketas), ievācot un analizējot datus par 
iežu atsegumu ekspozīciju, noēnojumu, mitruma apstākļiem, fizikāli ķīmiskajiem 
rādītājiem, sugu sastāvu un segumu u.c. Tādējādi būtu iegūstama informācija, lai 
objektīvi izvērtētu gan dabisko procesu, gan antropogēnās slodzes ietekmi un varētu 
pieņemt kvalitatīvos datos balstītus lēmumus par turpmākajiem aizsardzības, 
apsaimniekošanas un infrastruktūras izveidošanas/uzturēšanas pasākumiem. 
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F.2 Reto un aizsargājamo sugu monitorings un izpēte 
 
F.2.1. Sugu monitorings esošo monitoringa programmu ietvaros 
GNP teritorijā līdz šim notikušas un turpināmas monitoringa aktivitātes dažādu plašāku 
monitoringa programmu ietvaros, t.sk. ziemojošo sikspārņu monitorings, Biotopu 
Direktīvas II pielikuma sugu monitorings, putnu monitorings Natura 2000 teritorijās u.c. 
Dati, kuri šādu monitoringa programmu ietvaros tiks iegūti DA plāna darbības laikā, 
izmantojami nākošā DA plāna izstrādē, kā arī DA plāna darbības laikā var būt par pamatu 
aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošanai un īstenošanai. 
 
F.2.2. Reto un aizsargājamo sugu speciālais monitorings 
Jānodrošina monitorings visu sugu grupu aizsargājamajām sugām GNP teritorijā, kuras 
pēc Latvijas Sarkanās grāmatas sugu saraksta aktualizēšanas tiks klasificētas kā 1. vai 2. 
kategorijas sugas un kurām monitorings netiek nodrošināts F.2.1. pasākumā minēto 
monitoringa programmu ietvaros. Izmantojama katrai sugu grupai izstrādātā un Dabas 
aizsardzības pārvaldes apstiprinātā monitoringa metodika, iegūtie dati izmantojami gan 
nākošā DA plāna izstrādē, gan DA plāna darbības laikā var būt par pamatu aizsardzības 
un apsaimniekošanas pasākumu plānošanai un īstenošanai. 
Sugu grupā ķērpji prioritāri jāveic monitorings šādām sugām: Collema flaccidum, 
Cliostomum corrugatum, Hypogymnia vittata, Dermatocarpon luridum, Scytinium 
lichenoides, Solorina saccata, Umbilicaria polyphylla, ar periodiskumu – atradnes 
apsekošana reizi 5 gados. 
Sugu grupā vaskulārie augi jāveic monitorings šādām GNP nozīmīgām sugām: kailā 
dobspārne Cenolophium denudatum, vīru dzegužpuķe Orchis mascula, bruņcepuru 
dzegužpuķe Orchis militaris, tumšzilā drudzene Gentiana pneumonanthe, krustlapu 
drudzene Gentiana cruciata. 
 
Tuvākajā desmitgadē pētījumu prioritātes GNP ir: 
i) lielā tritona izplatības un kopējā populācijas lieluma precizēšana, F.2.2. 
ii) zināmo lielā tritona populāciju monitorings, F.2.2. 
iv) Latvijā parastu, taču ekosistēmām nozīmīgu abinieku populāciju monitorings. 
F.2.1. 
 
F.2.3. Sugu dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes monitorings 
Plānojot un īstenojot sugu dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumus, jāparedz esošā 
stāvokļa inventarizācija pirms pasākuma uzsākšanas un pasākuma rezultātu monitorings 
atbilstoši pasākuma un sugas specifikai. Monitoringā ievāktie dati jānodod Dabas 
aizsardzības pārvaldei, lai būtu iespējams tos izmantot citu apsaimniekošanas pasākumu 
plānošanā un nākamā DA plāna izstrādē. 
 
F.2.4. Biezās perlamutrenes Unio crassus populācijas stāvokļa un reprodukcijas 
sekmju izvērtējums 
Gaujas baseinā esošajai biezās perlamutrenes Unio crassus populācijai ir būtiska nozīme 
valsts populācijas ilgtspējīgā saglabāšanā. Balstoties uz sugas monitoringa līdzšinējiem 
datiem, Gaujā varētu būt liela populācija tomēr, izmantojot pašreiz aktuālo monitoringa 
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metodiku, ir iespējams izvērtēt īpatņu blīvumu un sastopamību tikai atsevišķās vietās ar 
nelielu dziļumu un labu ūdens caurredzamību. Biezās perlamutrenes populācijas 
stāvokļa un reprodukcijas sekmju izvērtējumam ir nepieciešams veikt monitoringa 
pasākumus vietās, kas nav pieejamas, izmantojot brišanas metodi un standarta 
ekipējumu – visdrīzāk, ar ūdenslīdēju palīdzību. Izmantojot šādi iegūtos datus, ir jāveic 
vecuma struktūras analīze un vairošanās sekmju izvērtējums.   
 
F.2.5. Tumšās pūcītes Xylomoia strix, austrumu koksngrauža Mesosa myops, 
lapkoku praulgrauža Osmoderma barnabita, ziemeļu upespērlenes Margaritifera 
margaritifera, skabiozu pļavraibeņa Euphydrias aurinia izpēte 
Virknei bezmugurkaulnieku sugu populācija GNP veido nozīmīgu daļu no kopējās 
populācijas valstī vai to sastopamība ir īpaši nozīmīga teritorijai. Šo sugu labvēlīga 
aizsardzības statusa nodrošināšanai nepieciešams īstenot plašākus pētījumus ar mērķi 
precizēt populācijas stāvokli teritorijā, to apdraudošus faktorus, noteikt dzīvotņu 
kvalitāti un to ietekmi uz kopējo populācijas lielumu. Sugas kurām ir veicama zinātniskā 
izpēte ir skabiozu pļavraibenis Euphydryas aurinia, tumšā pūcīte Xylomoia strix, 
austrumu koksngrauzis Mesosa myops, lapkoku praulgrauzis Osmoderma barnabita un 
ziemeļu upespērlene Margaritifera margaritifera. 
 
F.2.6. Zivju, nēģu un vēžu monitoringa uzlabošana un papildināšana 
1) Minimālais zivju monitoringa staciju skaits un platība saglabājams vismaz tādi paši kā 
līdz šim saskaņā ar dokumentu “Ietekumi zivju, nēģu un vēžu monitoringa metodikai un 
monitoringa parauglaukumu izvietojumam Natura 2000 teritorijās un ārpus tām”.  
2) Veicot izmaiņas monitoringa staciju telpiskajā izvietojumā, jāsaglabā tās fiksētās 
vietās, kur zivju uzskaite veikta regulāri jau iepriekš, t.i., laša monitoringa stacijas Gaujā 
un Amatā, to skaits attiecīgi 5 un 3. Šajās stacijās laša monitorings būtu jāveic katru gadu. 
3) Jāparedz monitorings upēs, kur veiktas vai tiks veiktas darbības ar mērķi atjaunot zivju 
un nēģu migrācijas iespējas. 
4) Jāparedz monitorings upēs un ezeros, kur tiks veiktas darbības ar mērķi atjaunot 
un/vai uzlabot zivju dzīvotnes un to stāvokli. Jāveic zivju ceļos augšup migrējošo zivju 
uzskaite.  
5) Jāizveido sistēma esošo un plānoto monitoringa programmu un pētījumu rezultātu 
apkopošanai un analīzei, lai dati, kas attiecas uz aizsargājamo sugu un ĪADT 
apsaimniekošanu, nonāk DAP rīcībā un ir izmantojami gan DAP savas kompetences 
ietvaros, gan citām iestādēm un pētījumu veicējiem. 
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F.3. Ainavu izmaiņu monitorings 
Ainavām raksturīga dinamiska mainība, galvenokārt cilvēka darbības rezultātā, savukārt 
pastāvīgas un lēnākas izmaiņas rada dabiskie procesi. GNP ieteicams veikt ainavu 
izmaiņu monitoringu, iesaistot tajā sabiedrību. Viens no vienkāršākajiem veidiem būtu 
veikt ikgadēju un iksezonas ainavu fotofiksāciju izvēlētajos punktos. Tos izvēloties, būtu 
definējamas gan nozīmīgas GNP skatu vietas ar dabas objektiem, gan kultūrvēsturiskie 
pieminekļi, gan tipiskas lauku ainavas, gan t.s. problēmvietas. Tāpat uzkrājami dati par 
zemes lietojuma veidiem, jo īpaši LIZ kopējo platību un struktūru tūrisma objektiem 
Gaujas senielejā. 
 
F.4. Tūrisma un rekreācijas izpildes rādītāju uzraudzība; apmeklētāju skaita kontrole 
Apmeklētāju ietekme ir viens no lielākajiem izmaiņu virzītājspēkiem teritorijā. Lai 
uzraudzītu apmeklētāju radīto slodzi un atbilstoši plānotu vajadzīgos pasākumus, 
veicamas regulāras un sistemātiski organizētas apmeklējumu uzskaites (izmantojot gan 
biļešu tirdzniecības datus, gan apmeklētāju automātisko skaitītāju datus, citu datu avotu 
uzkrāto informāciju (piemēram, mobilās lietotnes, kas saistītas ar āra atpūtas 
aktivitātēm, nākotnē – ģeotelpiskie dati no mobilajiem tālruņiem ), to papildinot ar 
digitālā pieprasījuma izmaiņām. Plašākai ietekmes uzraudzībai ilgtspējīgas attīstības 
nolūkos par pamatu izmantojami ETIS izstrādātie kritēriji, lai uzraudzītu izpildes 
rādītājus, ietverot pārvaldību, ietekmi uz vidi, sabiedrību un ekonomiku. Plāna izstrādes 
laikā ETIS ieteiktie kritēriji tiek pielāgoti GNP situācijai un izstrādāts GIS datu bāzes 
pamats monitoringa veikšanai. 
 
F.4.1 Apmeklējumu skaita reģistrēšana dažādās vietās un sezonāli (apmeklētāju 
skaitītāju izvietošana) 
Īsteno DAP sadarbībā ar pētniecības institūcijām. Tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanai 
lielāka efektivitāte, ja dati tiek apkopoti regulāri, ir plaši pieejami iesaistītajām pusēm 
gan uzraudzības, plānošanas, stratēģiju koriģēšanas, lēmumu pieņemšanas, projektu 
pamatojuma rakstīšanas u.c. nolūkos. Precīza apmeklētāju uzskaite un darbības 
ietekmes analīze var pamatot arī kādas vietas slēgšanu publiskai apmeklēšanai u.tml. 
 
Dati par alu apmeklējumu alās, kurās konstatēta sikspārņu ziemošana, jāsasaista ar 
ziemojošo sikspārņu monitoringa rezultātiem un jāizvērtē apmeklētāju skaita ietekme 
uz sikspārņu populācijām, kā arī uz citām ar alu biotopiem saistītām sugām. 
 
F.4.2 Apmeklētāju plūsmas uzraudzības sistēmas izveide un ieviešana 
Saistībā ar apmeklētāju skaitītāju datiem ietver plašāku sistēmisku pieeju citu 
kvantitatīvo rādītāju sistemātiskai apvienošanai un kopsakarību analīzei (gan par tūristu 
mītņu kapacitāti un noslodzi, gan autosatiksmes plūsmas intensitāti uz GNP vai tam 
pieguļošajiem ceļiem, publisko vietu ieejas biļešu pārdošanas rezultātiem u.tml.). Jau 
šobrīd šāda sistēma izveidota Vidzemes augstskolas HESPI tūrisma / apmeklētāju 
monitoringa veikšanai ĪADT un tā tiek pilnveidota sadarbībā ar DAP.  
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F.4.3 Apmeklētāju plūsmas pārvaldības plāna izveide un koriģēšana atbilstoši 
situācijai 
Tas attiecināms uz vietām, kur apmeklētāju kapacitāte ir pārāk liela vai rada negatīvu 
ietekmi sezonāli. Izmantojamie soļi var būt gan plūsmas telpiskā izkliede, ierobežojumi, 
tirgvedības vēstījums, maksas ieviešana, fiziski ierobežojumi limitējot pārdodamo biļešu 
skaitu vai stāvvietu skaitu u.tml. Risināmi sadarbībā ar konkrētās vietas 
apsaimniekotājiem.  
 
F.4.4 Galveno sporta, tūrisma un rekreācijas izpildes rādītāju identificēšana un 
uzraudzība 
Aprakstīts F.4.2. punkta ietvaros. Taču paredz regulāru piekļuvi rādītājiem, ietver arī 
vēsturisko rādītāju apkopošanu, lai varētu izsekot pārmaiņu tendencēm. Kalpo par 
pamatu pārmaiņu vai rīcību ieviešanai, politiku maiņai u.c. 
 
F.5. Mežu un purvu ekosistēmu attīstības procesu un meža apsaimniekošanas 
pasākumu ietekmes zinātniskā izpēte 
GNP teritorija ir vēsturiski izmantota meža ekosistēmu pētījumiem. Teritorijas 
ekoloģiskā un ģeoloģiskā daudzveidība nodrošina plašas iespējas dažāda līmeņa 
pētījumu īstenošanai gan vietējā mērogā, gan plašos starptautiskos un starpdisciplināros 
pētījumos. 
 
GNP teritorijas mežu un purvu platības arī turpmāk izmantojamas zinātniskiem 
pētījumiem plašā jautājumu klāstā, piemēram, meža ekosistēmu struktūras un funkciju 
pētījumiem, meža statistiskās inventarizācijas datu ievākšanai, meža nozīmes un 
pielāgošanās klimata pārmaiņām izpētei, meža un purvu ekosistēmu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu izdalīšanās dinamikas pētījumiem, ģenētisko resursu izpētei, meža un 
saistīto ekosistēmu pakalpojumu pētījumiem, kā arī medījamo dzīvnieku populāciju 
struktūras, kvalitātes un dinamikas pētījumiem. Tāpat, veicot DA plānā ieteiktos meža 
un purvu biotopu apsaimniekošanas pasākumus, tiks nodrošinātas iespējas veikt 
zinātniskus pētījumus, kas vērsti uz pieredzes un zināšanu papildināšanu par biotopu 
apsaimniekošanas pasākumiem.  
 
GNP teritorijā plānoto un īstenoto pētījumu veikšana saskaņojama ar DAP, lai 
nodrošinātu informācijas par pētījumiem, kā arī pētījumu rezultātu, uzkrāšanu un 
pieejamību. 
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F.6.Detalizēta hidroloģiskā režīma atjaunošanas plāna un būvprojekta sagatavošana 
Purvos, kuru hidroloģisko režīmu negatīvi ietekmējusi nosusināšana, un tiem 
piegulošajās teritorijās ir nepieciešams plānot un īstenot hidroloģiskā režīma 
atjaunošanas pasākumus, pirms tam veicot detalizētu meliorācijas sistēmu izvērtējumu 
un atjaunošanas pasākumu ietekmes modelēšanu. Pasākumu realizācijas plānu 
sagatavošanas ietvaros ir nepieciešams formulēt hidroloģiskā režīma atjaunošanas 
pasākumu uzdevumu un sasniedzamos mērķus, definēt veicamo pasākumu kopumu, 
veikt meliorācijas sistēmu izvērtējumu, meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas 
(likvidēšanas vai pārbūves) projekta sagatavošanu, kā arī pasākumu ietekmes 
monitoringa plāna sagatavošanu. 
 
Hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu kopums aprakstīts pasākuma B.4.1. 
aprakstā. Sagatavojot detalizētu hidroloģiskā režīma atjaunošanas plānu, tajā 
iekļaujamas vismaz šādas nodaļas: 
 
1. Teritorijas apraksts. Ietverot teritorijas ģeogrāfiskā novietojuma, ģeoloģiskās un 
reljefa situācijas aprakstu, ietekmējošo klimatisko apstākļu aprakstu, purva kompleksa 
veidošanās un attīstības, kā arī vēsturiskās izmantošanas aprakstu, hidroloģijas aprakstu, 
piegulošo teritoriju situācijas aprakstu un ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu. 
2. Aizsargājami biotopi, biotopu kompleksi un aizsargājamās sugas. Ietverot biotopu 
novērtējumu un definējot biotopu stāvokļa uzlabošanas mērķus (paredzamā struktūru 
kvalitātes un procesu uzlabošanās). 
3. Traucējumi un hidroloģijas izmaiņas. Ietverot purva kompleksa meliorācijas vēsturi, 
meliorācijas izraisīto ietekmju novērtējumu. 
4. Apsaimniekošanas pasākumi purva kompleksā. Ietverot hidroloģiskā režīma 
atjaunošanas pasākumus un ieteicamo risinājumu aprakstu, paredzamos meliorācijas 
izraisīto ietekmju mazināšanas rezultātus, citu nepieciešamo pasākumu (piemēram, 
kokaudzes retināšana, veģetācijas uzlabošana u.c.). 
5. Hidroloģiskā režīma un citu veikto pasākumu monitoringa aktivitāšu plāns. 
 
Hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbu tehniskais projekts un būvprojekts 
sagatavojams atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajos aktos formulētajiem 
nosacījumiem. Sagatavojot tehnisko projektu, īpaša vērība pievēršama paredzamo 
hidroloģiskā režīma izmaiņu modelēšanai, kuras uzdevums ir hidroloģiskā režīma 
atjaunošanas mērķu sasniegšana aizsargājamo biotopu platībās un purva kompleksā 
kopumā, vienlaikus nepasliktinot hidroloģisko režīmu saimnieciski izmantojamās 
platībās, kā arī aizsargājamu biotopu platībās, kurās nav vēlamas hidroloģisko apstākļu 
izmaiņas.  
 
Dabas aizsardzības plāna ieviešanas laikā nepieciešamas sagatavot Detalizētus 
hidroloģiskā režīma atjaunošanas plānus visiem purvu kompleksiem, kas iekļauti 1) 
prioritārajā grupā (skat. informāciju pie pasākuma B.4.1.). 
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F.7. Aizsargājamo meža biotopu apsaimniekošanas un atjaunošanas programmu 
sagatavošana Gaujas Nacionālajam parkam. 
Projekta LIFE FORREST ietvaros 2014. gadā tika sagatavota ES nozīmes biotopa 9010* 
Veci vai dabiski boreālie meži apsaimniekošanas programma Gaujas Nacionālajā parkā. 
Šī programma paredzēja galvenos principus un pasākumus biotopa 9010* Veci vai 
dabiski boreālie meži platību palielināšanai un kvalitātes uzlabošanai GNP teritorijā.   
Programmā bija iekļauti trīs teritoriju detalizēti apsaimniekošanas pasākumu plāni, kas 
daļēji arī tika realizēti. Tomēr programma paredzēja arī identificēto potenciālo biotopa 
apsaimniekošanas pasākumu vietu detalizētu apsaimniekošanas plānu sagatavošanu 
līdz 2020. gadam.  Šie plāni aptvertu potenciālos biotopa poligonus mazauglīgajos meža 
augšanas apstākļu tipos (ietver priežu silus, mētrājus, lēnus, damakšņus). Plānotie 
biotopa attīstības poligoni atrodas dabas lieguma un rezervāta zonas (stingrā režīma 
zonas) mežos valstij piederošās zemēs un kopā aizņēma 4180 ha. 
 
Nepieciešams veikt 2014. gadā izstrādātās programmas - ES nozīmes biotopa 9010* Veci 
vai dabiski boreālie meži apsaimniekošanas programma Gaujas Nacionālajā parkā, 
aktualizāciju, kā arī, atbilstoši aktualizētajai programmai, sagatavot detalizētus biotopa 
platību apsaimniekošanas plānus un tos iekļaut attiecīgo zemes vienību meža 
apsaimniekošanas plānos. 
 
F.8. Invazīvo sugu un to apkarošanas pasākumu monitorings 
F.8.1. Invazīvo vēžu sugu izplatības ierobežošanas plāna izstrāde 
Signālvēža izplatības ierobežošana GNP pagaidām nav iespējama (izņemot 
ierobežojumus pārvadāšanai), jo nav aprobētas tā ierobežošanas vai izskaušanas 
metodes. Zinātniskajā literatūrā tiek piedāvātas dažādas metodes un to kombinācijas 
invazīvo vēžu sugu ierobežošanas un/vai izskaušanai, kā: 

• Intensīva apzvejošana, samazinot īpatņu skaitu populācijās; 

• Ūdenstilpju nosusināšana uz laiku; 

• Bioloģiskā kontrole (plēsēji un patogēni); 

• Biocīdu (ķimikāliju) izmantošana; 

• Sterilu īpatņu izplatīšana populācijās. 
Kā iespējamie pasākumi invazīvo vēžu sugu ierobežošanai GNP ir minami: 

• Biocīdu lietošana nelielās ūdenstilpēs; 

• Jānosaka, ka invazīvās vēžu sugas nedrīkst apzināti ievest, turēt, audzēt, 
transportēt (ja vien tas nav paredzēts izskaušanas nolūkā), piedāvāt tirgū, 
audzēt, pavairot, pieļaut, ka nonāk vidē; 

• Jāveido agras konstatēšanas sistēma, iesaistot sabiedrību; 

• Par vēžu klātbūtni jāziņo uzņēmumiem, kas veic dažāda veida darbus ūdens vidē; 

• Jāizplata informācija par nesankcionētas invazīvo vēžu izplatīšanas sekām. 
Labāko metožu izvēlei jāveic pētījums un eksperimenti, rezultātus apkopojot un 
rekomendējot plašākai ieviešanai. 
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F.8.2. Invazīvo augu sugu monitorings un to apkarošanas pasākumu rezultātu 
novērtējums 
Invazīvo un potenciāli invazīvo sugu monitoringa metodikas aprobācijā atlasīti arī 
monitoringa kvadrāti GNP. Metodika publicēta DAP mājaslapā (Bunders et al. 2015, 
2016), taču nav ieviesta ne valstī, ne atsevišķās teritorijās. Monitoringa metodika 
izmantojama arī invazīvo sugu izplatības un sugu sastāva uzraudzībai GNP. 
Veicot apsaimniekošanas pasākumus invazīvo sugu ierobežošanai, nepieciešams gan 
veikt monitoringu apsaimniekošanas sekmju novērtēšanai (vismaz 5 gadu periodā pēc 
pasākuma, lai pārliecinātos, ka pasākums bijis efektīvs), gan arī publicēt informāciju par 
veiksmīgiem un neveiksmīgiem apkarošanas paņēmieniem. Sugām, kurām līdz šim nav 
veikti plaši un koordinēti apkarošanas pasākumi (piemēram, puķu sprigane, Kanādas 
zeltgalvīte, daudzziedu lupīna) īpaši svarīgi apkopot un izplatīt informāciju par 
apkarošanas sekmēm. 
 
F.9. Sudas - Zviedru purva hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu monitoringa 
komplekss 
Eiropas Komisijas līdzfinansētā Klimata apakšprogrammas LIFE projekta Nr. 101074396 
- LIFE21-CCM-LV-LIFE PeatCarbon „Purvu atjaunošana siltumnīcas efekta gāzu 
samazināšanai un oglekļa uzkrāšanai Baltijas jūras reģionā” ietvaros ir paredzēts īstenot 
monitoringa pasākumus Sudas - Zviedru purvā. 
 
Purva veģetācijas monitorings  
Veģetācijas monitorings, lai sekotu līdzi kūdrāju hidroloģijas atjaunošanas ietekmei, tiks 
veikts platībās, kur iepriekš LIFE projektu ietvaros veikta hidroloģiskā režīma 
atjaunošana. Šajā gadījumā – Sudas - Zviedru purvā, kurā hidroloģiskā režīma 
atjaunošana, platības atkārtota samitrināšana veikta projekta LIFE13 NAT/LV/000578 
„Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” ietvaros 2017. gadā. 
Pirms kūdrāju hidroloģijas atjaunošanas - 2018. gadā, Sudas - Zviedru purvā attālās 
izpētes datu ievākšanu un analīzi veica Vides Risinājumu institūts, atkārtotu datu 
ievākšanu un analīzi plānots veikt projekta LIFE21-CCM-LV-LIFE PeatCarbon noslēgumā 
- 2025. gadā. Datu analīzes mērķis - noteikt izmaiņas pēc hidroloģijas atjaunošanas - 
ūdens līmeņa paaugstināšanas. 
 
Veģetācijas monitoringu Sudas - Zviedru purvā plānots veikt 2023. un 2026. gadā, šī 
monitoringa mērķis ir novērtēt kūdrāju atjaunošanas panākumus katrā projekta 
pasākumu vietā ar ierīkotiem 3-4 pastāvīgiem veģetācijas parauglaukumiem (10 x 10 m), 
kuros izvietoti datu ievākšanas laukumi (apakšparauglaukumi). Plānots ievākt datus par 
augu sugu sastāvu un segumu, kā arī ūdens līmeņa dinamikas datus. Pastāvīgajos 
parauglaukumos, kas atrodas uz transektiem, sugu izplatība tiks novērtēta seguma % 
skalā.  
 
GNP tiks veikts veģetācijas monitorings ES nozīmes purvu biotopos, kuriem paredzama 
pozitīva hidroloģijas atjaunošanas (atkārtotas samitrināšanas) ietekme. Veģetācijas 
monitoringa parauglaukumi tiks izvietoti pie grāvjiem, kurus paredzēts aizsprostot, un 
iegūtos monitoringa rezultātus plānots salīdzināt ar neskartā teritorijā izvietotiem 



Gaujas Nacionālā parka  
dabas aizsardzības plāns no 2023. gada līdz 2035. gadam 
Dabas aizsardzības plāna projekts sabiedriskajai 
apspriešanai 

SIA Estonian, Latvian 
& Lithuanian Environment 

  

408 
 

parauglaukumiem. Veģetācijas parauglaukumu izmērs plānots 10x10 m ar 
apakšparauglaukumiem (datu ievākšanas laukumiem) 2 x 2 m katrā biotopa tipā. 
Laukumi tiks izvietoti vietās, kur sagaidāms paaugstināts gruntsūdens līmenis un 
izmaiņas purva veģetācijā. Katrā projekta pasākumu vietā būs vismaz viens transekts, 
kas sāksies no grāvja un beigsies ar references parauglaukumu vietas neskartajā 
(neietekmētajā) zonā. Ūdens līmeņa monitoringa akas tiks ierīkotas transektā no 
meliorācijas grāvjiem un iespējami tuvu veģetācijas monitoringa laukumiem. Pirms 
atjaunošanas darbu veikšanas vismaz divos transektos pie katra parauglaukuma tiks 
uzstādītas datu ievākšanas ierīces pastāvīgai (automātiskai) ūdens līmeņa mērīšanai. 
Augu seguma un hidroloģijas monitorings izvēlētajās, agrāk atjaunotajās vietās, ļaus 
novērtēt purvu ekosistēmu atveseļošanās panākumus (vai neveiksmes) ilgākā laika 
posmā. 
 
Tiks reģistrēts projekta pasākumu vietu mitruma režīms un tas ietvers arī virszemes 
ūdeņu objektu novērtēšanu - blakus esošo ūdenstilpju, kurās dominē Sphagnum spp. 
veģetācija, identificēšanu. Susinātajās vietās tiks veikts koku, krūmu vai viršu 
dominējošās veģetācijas novērtējums, tāpat šādi dati tiks ievākti arī par blakus esošajiem 
grāvjiem līdz 20 m attālumā no izpētes parauglaukumiem. Novērošanas vietas biotopu 
(veģetācijas) un gruntsūdens līmeņa mērījumiem tiks noteiktas ar GPS. Biotopu izmaiņas 
tiks monitorētas, izmantojot uz vietas uzņemtās fotogrāfijas (situācijas fotofiksācija), lai 
salīdzinātu biotopu stāvokli pirms un pēc apsaimniekošanas/atjaunošanas pasākumu 
veikšanas. Kūdrāju ekosistēmu eksperts un hidrologs analizēs un izvērtēs biotopu un 
hidroloģiskā monitoringa rezultātus. 
 
Monitoringā tiks iekļauti ES nozīmes biotopi, kuros tiek veikta kūdrāju atjaunošana 
(biotopu veidi 7110* Aktīvi augstie purvi, 7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama 
vai noris dabiskā atjaunošanās, 7140 Pārejas purvi un slīkšņas).  
 
Veģetācijas monitorings ļaus sekot līdzi veģetācijas izmaiņām pēc kūdrāju hidroloģijas 
atjaunošanas darbību veikšanas. Monitoringa mērķis balstās uz principu, ka veģetācijas 
sabiedrības reaģē uz ietekmējošo faktoru ilgtermiņa izmaiņām, piemēram, klimata 
pārmaiņām un īstermiņa apsaimniekošanas pasākumiem. 
 
Hidroloģiskais monitorings  
Ūdens režīma monitoringa programmā ir iekļauts mērķtiecīgs gruntsūdeņu un virszemes 
ūdeņu līmeņa monitoringa vietu tīkls, kas aprīkots ar automātiskiem ūdens līmeņa 
reģistrētājiem. Atsevišķos gadījumos tiks mērīta arī ūdens elektrovadītspēja un augsnes 
ūdens saturs un potenciāls. Objektu apmeklējumu laikā izvēlētajās vietās ar zinātniskas 
precizitātes iekārtām tiks monitorēti ūdens hidroķīmiskie parametri (pH, sārmainība, 
izšķīdušais O2, elektrovadītspēja). Tāpat objektos tiks mērīti makroelementi un 
redoksjutīgās sugas. 
 

Monitoringa programmā iekļautajā Sudas - Zviedru purva plānots uzstādīt 22 sensorus. 
 

Ūdens līmeņa monitorings tiks veikts gruntsūdens līmeņa novērojumu akās, kas ierīkotas 
pēc ekspertu vērtējuma izvēlētās vietās gar kūdrāju profila līnijām, pamatojoties uz 
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provizoriskiem hidroloģiskajiem un ģeoloģiskajiem pētījumiem un iespējami tuvu 
veģetācijas monitoringa parauglaukumiem. Tiks monitorēta virszemes un pazemes 
ūdeņu līmeņu dinamika, lai reģistrētu daļēji dabisku ūdens līmeņa svārstību modeli 
vismazāk skartajās kūdrāju teritorijās un salīdzinātu ar līdzīgiem novērojumiem 
atjaunotajās teritorijās, kas skar vēsturisko meliorāciju un ir pakļautas atjaunošanai. 
Pirms atjaunošanas pasākumiem paraugošanas vietās tiks izvietoti automātiskie ūdens 
līmeņa reģistratori (Solinst levelogger, Diver gruntsūdens reģistratori, METER grupas 
gruntsūdens zondes vai ekvivalenti) ar precizitāti vismaz 0,5 cm un minimālo 
reģistrēšanas intervālu 15 minūtes. Monitoringa urbumu (aku) izbūvei tiks izmantotas 
plastmasas caurules ar šauru filtru intervālu (pjezometri). Tiks veikti piesardzības 
pasākumi, lai ierobežotu dzīvnieku nodarīto kaitējumu un ierobežotu nesankcionētu 
piekļuvi monitoringa iekārtām. Paredzamais monitoringa urbuma (akas) dziļums 
svārstās no aptuveni 1 m līdz 5 m atkarībā no vietējā kūdras slāņa dziļuma un nogulumu 
sastāva. Dziļās monitoringa akas tiks noenkurotas minerālajā pamatnes gruntī, lai 
novērstu mērījumu akas kustības kopā ar purva virsmas svārstībām, ko izraisa sasalšana 
un kūdras izžūšana. Izvēlētajā vietā pjezometriskais gruntsūdens līmenis tiks uzraudzīts 
vairākos dziļuma līmeņos (piem., augšējā kūdras slānī un minerālu apakškārtā). Iespēju 
robežās faktiskās monitoringa akas tiks izvietotas jau lauka pētījumu laikā, optimizējot 
cilvēkresursu izmantošanu. Izvēlētie pjezometri tiks izvietoti tā, lai virszemes 
ūdensobjektu augstuma fiksēšanai vēsturiski atjaunotajos purvos ūdens līmeņa 
dinamikas monitoringam tiks izmantotas eksistējošas monitoringa akas. 
 
Siltumnīcas efekta gāzu monitorings  
Atjaunota hidroloģiskā režīma (atkārtotas samitrināšanas) klimatiskās ietekmes 
novērtēšanai kūdrājos tiks novērotas SEG plūsmas, augsnes heterotrofā elpošana un 
vides mainīgie, kas korelē ar SEG plūsmām. Sudas - Zviedru purvā šie mērījumi tiks veikti 
2022./2023. un 2025./2026. gados. 
 
SEG plūsmas un augsnes heterotrofā elpošana tiks uzraudzīta, izmantojot slēgtās 
kameras metodi (vai nu gāzu analīzes, izmantojot pārnēsājamus analizatorus, vai 
manuāla gāzes paraugu ņemšana un sekojoša analīze ar gāzu hromatogrāfiju). 
Monitoringā aplūkotie vides mainīgie lielumi ir gruntsūdens līmenis, augsnes un gaisa 
temperatūra, augsnes mitrums, veģetācijas sastāvs, virszemes un zemzemes biomasa un 
oglekļa krājumi veģetācijā, augsnes īpašības (masas blīvums, pH, tādu ķīmisko elementu 
kā C, N, P , K, Ca, Mg saturs). 
 
Izvēloties datu ievākšanas vietas, tiks ņemta vērā telpiskā variācija, mikrotopogrāfija un 
veģetācija, lai mērījumi tiktu veikti dažādās purvu daļās un lai paraugu ņemšanā tiktu 
iekļauti visi galvenie zemes seguma veidi, gruntsūdens līmenis un biotopi. Katrā vietā 
tiks izveidotas gan hidroloģijas atjaunošanas, gan kontroles (susinātas) paraugošanas 
vietas, kurās plūsmas tiks uzraudzītas ar vismaz 3 kamer-parauglaukumiem katrā 
biotopā, kā rezultātā datu ievākšanas vietas plānots izvietot vismaz 9 
parauglaukumos/apakšobjektā un 18 laukumos purvā. Mērījumu metodika ir saskaņota 
ar LIFE REstore, LIFE Peat Restore un LIFE OrgBalt projektiem, lai nodrošinātu, ka šajos 
pētījumos iegūtās datu kopas var tikt izmantotas projektā, lai pārliecinātos par īstenoto 
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pasākumu ilgtermiņa ietekmi un palielinātu datu kopumu, ko iespējams izmantot 
projekta LIFE21-CCM-LV-LIFE PeatCarbon ietvaros. Papildus tiks veikti attālās izpētes 
datos balstīti pētījumi, izmantojot iepriekš iegūtos datus.  
Mērījumu kampaņas tiks atkārtotas reizi 3 nedēļās veģetācijas periodā un reizi 6 nedēļās 
ziemā, kopā 24 mērījumu kampaņas vienā vietā. Nepārtraukti tiks mērīts gruntsūdens 
līmenis un augsnes temperatūra. 
 
Iegūtie dati tiks izmantoti vairākiem mērķiem:  

1) pārbaudīt īstenoto CCM pasākumu ietekmi un nodrošināt lauka mērījumu datus 
attālās izpētes metožu izstrādei SEG plūsmu netiešai raksturošanai un uz proksi 
balstītu metožu validācijai; 

2) pilnveidot darbības datu izstrādes metodes, izmantojot publiski pieejamus 
telpiskos datus, piemēram, Copernicus optiskos un radara datus, LiDAR un 
nacionālās ZGIS datu bāzes; 

3) faktisko SEG plūsmu noteikšana pēc kūdrāju atjaunošanas sniegs nozīmīgus 
datus oglekļa bilances novērtējumam un nacionālajām SEG uzskaitēm.  

 



Gaujas Nacionālā parka 
dabas aizsardzības plāns no 2023. gada līdz 2035. gadam 
Dabas aizsardzības plāna projekts sabiedriskajai 
apspriešanai 

SIA Estonian, Latvian 
& Lithuanian Environment 

 

411 
 

4. Priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem pašvaldības teritorijas plānojumā 
 
Ainavu pārvaldība Latvijā, kā tas noteikts Ainavu konvencijā un telpiskās plānošanas 
likumdošanas ietvarā, galvenokārt realizējama caur pašvaldību teritorijas 
plānojumiem, kuru izstrādes ietvaros veicama ainavu raksturošana un novērtēšana, 
ainavu kvalitātes mērķu noteikšana, ainavu uzturēšanas, aizsardzības un atjaunošanas 
pasākumu noteikšana. 
 
Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, kas spēkā stājās 2020. 
gada 23. jūnijā, GNP teritorija ietilpst Cēsu, Saulkrastu, Siguldas, kā arī Valmieras 
novados. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. punktu, 
2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo 
bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos 
noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 
2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, 
izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 
31. decembrim. Uzsākot Cēsu, Saulkrastu, Siguldas un Valmieras novadu TP izstrādi, ir 
jāņem vērā GNP DA plānā 2023. – 2035. gadam iekļautā informācija par teritorijas 
dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, ainaviski vērtīgajām teritorijām un 
rekomendējamiem apsaimniekošanas pasākumiem. Izstrādājot TP un TIAN, ir jāizvērtē 
IAIN un GNP likuma projektā iekļautie nosacījumi un apsaimniekošanas pasākumi. 
 
GNP ainavu pārvaldības kontekstā būtiski ņemt vērā aspektu, ka ievērojamās platībās 
unikālo un aizsargājamo dabas vērtību teritorijas pārklājas un to primārais mērķis ir 
dabas vērtību aizsardzība, kuru nodrošinot tiek saglabātas arī nacionālā parka unikālās 
dabas ainavas. Tas pats attiecināms uz ainavu kultūrvēsturiskajām vērtībām, kuras jau 
vēsturiski Cēsu un Siguldas novados tiek pētītas, aizsargātas un apsaimniekotas ar 
īpašu un atbildīgu pieeju aktīvi iesaistoties arī dažādām ieinteresētajām pusēm. 
 
Balstoties uz DA plāna ietvaros veikto apkopojumu GNP ainavu pārvaldībā definējams 
virsmērķis: Ilgtspējīgi pārvaldīta Gaujas Nacionālā parka teritorija – saglabājot 
unikālo Gaujas senielejas un pieteku upju ieleju dabisko ainavu un vizuālo uztveri, 
aizsargājamās dabas, ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības, prioritāri attīstot dabas 
tūrismu un veicinot sabalansētu attīstību Nacionālā parka plašajās lauku un apdzīvoto 
vietu teritorijās. 
 
Atsevišķām GNP ainavu telpiskajām vienībām definējamie mērķi: 
Gaujas senielejai - saglabāt dabisku, nefragmentētu un vizuāli neizmainītu Gaujas upi, 
tās krastus un Gaujas senieleju ar pietekām un sāngravām.  
Ezeraiņu ainavām – sabalansēt dabas, rekreācijas un tūrisma attīstību (t.sk., ar vietējo 
kopienu interesēm), saglabājot ezeru pieejamību, vizuālo pievilcību un ekoloģisko 
nozīmi. 
Kultūrvēsturiskām ainavām un objektiem – saglabāt un izcelt kultūrvēsturisko objektu 
nozīmi ainavā, sagatavojot un ieviešot individuālus apsaimniekošanas pasākumus. 
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Mozaīkveida ainavām – uzturēt atklātas tipiskās pauguraiņu ainavas ar tāliem un 
daudzveidīgiem skatiem uz Gaujas senieleju un apkārtnes ainavu, veicinot videi 
draudzīgu LIZ izmantošanu. 
Ārainēm – uzturēt atklātas vietai tipiskas LIZ ainavas, saglabājot raksturīgos ainavu 
elementus un skatus. 
Rekreācijai un tūrismam nozīmīgām meža ainavām – ieviest meža ainavu dizaina 
plānošanas principus mežu apsaimniekošanā. 
 
Ainavu kvalitātes mērķi var tikt precizēti, papildināti un detalizēti teritorijas plānojumu 
izstrādē, iesaistot teritoriju apsaimniekošanā ieinteresētās puses. Tāpat definētie 
ainavu mērķi (vēlamie attīstības scenāriji) tiek ieviesti gan caur GNP zonējumu (to 
izveides mērķiem), kā arī funkcionālo zonu indeksiem un izmantošanas nosacījumiem.  
 
Kopumā GNP novadu īstenotā ainavu pārvaldības prakse vērtējama atzīstami, jo 
teritorijas plānojumos tiek veikts ainaviskais novērtējums un iestrādāti nosacījumi 
ainavu aizsardzībai. Tāpat pozitīvi vērtējama un turpināma pieeja par lokāla līmeņa 
ainavu plānu izstrādi (piem., atpūtas kompleksam “Zābaki”, Cēsu dabas un 
kultūrvēstures parkam), šādu ainavu tematisko plānojumu izstrāde ieteicama praktiski 
visās ainaviski nozīmīgākajās un jutīgās teritorijās (Krimulda, Raiskuma un Vaidavas un 
to pieguļošo teritorijas u.c.). Ainavisku vietu saglabāšanas vai pilnveidošanas procesos 
ieteicams jau projektēšanas stadijā piesaistīt ainavu arhitektus, lai nodrošinātu vietas 
ainavā iekļaujošu un sabalansētu risinājumu izvēli.  
 
Dabas aizsardzībā un ainavu pārvaldībā būtiska loma ir teritoriju izmantošanas 
veidiem, jo tie nosaka vietu ekoloģisko un ainavu vizuālo vērtību. Savukārt teritoriju 
izmantošanas veidu nosacījumi ir būtisks instruments, kā nodrošināt vēlamos zemes 
izmantošanas veidus, t.sk., zemes vienību platība ir viens no nozīmīgākajiem 
kritērijiem, lai ierobežotu fragmentētu, antropogēni pārveidotu un pat blīvi apbūvētu 
platību veidošanos. Tāpēc teritorijām ar dabisko, ainavisko un kultūrvēsturisko nozīmi 
pievēršama pastiprināta uzmanība, definējot minimālos jaunveidojamo zemes vienību 
platību rādītājus. DLZ minimālā platība definēta atbilstoši dabas aizsardzības mērķiem, 
savukārt DPZ un AAZ primāri vēršama uzmanība definētajiem ainavu kvalitātes 
mērķiem.  
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5. Priekšlikumi aizsargājamās teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas 
noteikumu projektam 
 

5.1. Priekšlikums teritorijas zonējumam 
 
Funkcionālais zonējums ir viens no instrumentiem, ar ko tiek nodrošināta ĪADT 
pārvaldība atbilstoši tās aizsardzības mērķiem. Teritorija tiek iedalīta funkcionālajās 
zonās, ņemot vērā prasības, kuras jau ilgstoši Latvijā ir iestrādātas normatīvajos aktos 
un tiek pielietotas praksē. 
 
Pašreizējais GNP teritorijas funkcionālais zonējums ir noteikts Gaujas nacionālā parka 
likumā (pieņemts 2009. gada 30. aprīlī), kā arī MK 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 
317 “Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.  
Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem GNP ir noteiktas 5 funkcionālās 
zonas: dabas rezervāta jeb stingrā režīma zona, dabas lieguma, ainavu aizsardzības, 
kultūrvēsturiskā un neitrālā zonā (skat. 1.1.4. attēlu). 
 
Vērtējot esošo funkcionālo zonu sadalījumu, tika secināts, ka : 
• esošais GNP zonējums ir izstrādāts, lai aizsargātu tā nozīmīgākās dabas vērtības, 

iekļaujot Gaujas senieleju, tās sāngravas un upju pieteku ielejas, Sudas purvu, kā 
arī citas nozīmīgas dabas vērtības (ezeru, mežu, purvu u.c. teritorijas) stingrā 
režīma un dabas lieguma zonās. Izvēlētā zonējuma pieeja saglabā un aizsargā 
nozīmīgas ekoloģiskā tīklojuma daļas plašākā teritorijā; 

• GNP teritorijā ir noteikti neitrālās zonas areāli ievērojamās platībās, ietverot ne 
tikai ciemu, apdzīvotu vietu un būtiski pārveidotu vietu teritorijas, bet arī meža, 
purvu un lauksaimniecības zemju platībās ar aizsargājamām dabas vērtībām; 

• GNP ir vienīgā ĪADT Latvijā, kurā ir noteikta kultūrvēsturiskā zona. Pamatojumā 
nav definēti kultūrvēsturiskās zonas izveides kritēriji un sasaiste ar mērķiem 
pamatota vispārīgi. Uz kultūrvēsturisko zonu attiecas dabas parka zonas 
nosacījumi; 

• Funkcionālo zonu sadalījums veidots salīdzinoši mazā mērogā pēc konceptuālas 
pieejas, nefragmentējot to, bet veidojot ērti uztveramus un viengabalainus 
funkcionālo zonu areālus; 

• Zonējuma mērķi un zonu nosacījumi ir atrunāti divos normatīvajos aktos, kas 
apgrūtina to uztveramību un var veidot dažādas nosacījumu piemērošanas 
interpretācijas; 

• Daļa īpaši aizsargājamo dabas vērtību sastopamas AAZ vai pat NZ, tādējādi to 
saglabāšanai veidojas paaugstināti riski;  
 

DA plāna izstrādes ietvaros tika apkopoti un iegūti jauni dati par dabas vērtībām un to 
ietekmējošiem faktoriem daudz augstākā detalizācijā. GNP teritorija ir sadalīta 
precizētās funkcionālās zonās, ņemot vērā GNP esošo zonējumu, tādējādi nodrošinot 
spēkā esošā zonējuma pēctecību, bet, precizējot to atbilstoši teritorijas aktuālajam 
novērtējumam, esošajai situācijai un aktuālajiem datiem. Rekreācijas un tūrisma 
potenciāla attīstībai, kā arī dabas, ainavu un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai, ir 
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ieviesta dabas parka zona, kas lielā mērā ietver iepriekš kultūrvēsturiskajā zonā 
aizsargātās platības. Zonējums veidots ar mērķi saglabāt teritorijas unikālās un tipiskās 
dabas vērtības. Tomēr tika ņemts vērā tas, ka kultūrvēsturisko objektu aizsardzība un 
ainavu pārvaldība daudz lielākā mērā saistās ar citiem normatīviem aktiem un 
plānošanas dokumentiem, respektīvi, tie nav primārie ĪADT juridiskā ietvara objekti, 
bet attiecīgi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un telpiskās plānošanas ietvara 
objekti. Izstrādājot zonējumu, tika ņemta vērā arī teritorijas īpašā nozīme tūrismam 
un rekreācijai. Kā papildus datu kopa teritorijas zonējuma sagatavošanai un 
izvērtējumam tika izmantots ekosistēmu pakalpojumu novērtējums GNP. Sagatavotais 
zonējums tika izvērtēts ņemot vērā teritoriju nozīmību ekosistēmu pakalpojumu 
nodrošinājumam gan kvalitatīvos aspektos, gan arī funkcionāli. Teritorijas ar plašāko 
ekosistēmu pakalpojumu klāstu, kura saglabāšanu pilnvērtīgi iespējams nodrošināt 
paredzot noteiktu ierobežojumu kopumu, iekļautas zonās, kam noteikti atbilstoši 
saimnieciskās darbības ierobežojumi. Piemēram, lai nodrošinātu ekosistēmu 
pakalpojumu nodrošinājuma saglabāšanos, mežu platības ar augstu nozīmību 
rekreācijas, dabisko ainavu un erozijas aizsardzības nodrošināšanai, tika iekļautas GNP 
zonās, kurās paredzēti meža apsaimniekošanas ierobežojumi. Vienlaikus, teritorijas, 
kuru ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma nozīmība primāri tika identificēta vienā 
konkrētā pakalpojumu blokā, piemēram, apgādes pakalpojumi - lauksaimnieciskās 
produkcijas, pārtikas ražošana vai kultūras pakalpojumi - raksturīgo kultūrvēsturisko 
ainavu nodrošināšana, tika iekļautas zonā, kas nodrošina iespējas šo teritoriju 
pilnvērtīgai apsaimniekošanai. Kopumā funkcionālo zonu definēšanai tika izmantota 
integrēta pieeja. 
 
GNP Priekšlikums teritorijas zonējumam 
GNP tiek piedāvāts izdalīt šādas funkcionālās zonas: 
1) Stingrā režīma zona (SRZ); 
2) Dabas lieguma zona (DLZ); 
3) Dabas parka zona (DPZ); 
4) Ainavu aizsardzības zona (AAZ); 
5) Neitrālā zona (NZ). 
 
Stingrā režīma zonas mērķis ir:  

• Nodrošināt un aizsargāt pret traucējumiem jutīgās īpaši aizsargājamās sugas un to 
dzīvotnes; 

• Saglabāt cilvēku darbības neskartas un maz pārveidotas teritorijas, kurās tiek 
nodrošināta netraucēta dabisko procesu attīstība. 
 

SRZ ietver teritorijas ar augstu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmību, 
teritorijas, kuras maz ietekmējusi cilvēka saimnieciskā darbība un kas veido unikālus 
ekoloģiskos kompleksus, kuru vērtības saglabāšanas nodrošināšanai ir nepieciešams 
nodrošināt netraucētu dabisko procesu attīstību.  
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SRZ teritorijās pieļaujama ekoloģisko procesu zinātniskā izpēte un monitorings, kā arī 
ierobežoti aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi 
atbilstoši speciāli sagatavotiem pasākumu plāniem. 
 
Dabas lieguma zonas mērķis ir: 

• saglabāt Gaujas senielejai ar tās sāngravām un Gaujas pieteku ielejām 
raksturīgo ģeoloģisko formu noteikto dabisko ainavu; 

• saglabāt mazpārveidotas dabas un cilvēku darbības ietekmētas ekosistēmu 
mozaīkas struktūras un nodrošināt dabas resursus ilgtspējīgam dabas 
tūrismam un rekreācijai; 

• nodrošināt īpaši aizsargājamo biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzību un 
nepieciešamo ekoloģisko procesu norisi; 

• saglabāt šajā teritorijā koncentrētos valsts un vietējās nozīmes ģeoloģiskos un 
ģeomorfoloģiskos dabas pieminekļus un citus dabas pieminekļus. 
 

DLZ pamatā iekļautas teritorijas ar augstu dabas vērtību piesātinājuma līmeni, šajā 
funkcionālajā zonā ir iekļautas bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgu vērtību 
koncentrēšanās vietas, piemēram, īpaši aizsargājamu biotopu, aizsargājamu un retu 
sugu dzīvotņu, ģeoloģisko objektu un struktūru, kā arī ekoloģiski saistīti mežu masīvi, 
kas nodrošina mežu un citu ekosistēmu mijiedarbības ekoloģisku procesu kopumu, un 
ar meža ekosistēmām saistītu sugu un to populāciju ilglaicīgai saglabāšanai labvēlīgus 
apstākļus. 
 
DLZ pamatu veido mežu platības un to iekļautās teritorijas Gaujas senielejā un Gaujas 
pieteku ielejās, kā arī meža masīvi un purvu kompleksi, kas piekļaujas Gaujas senielejas 
kompleksam un kam raksturīga augsta īpaši aizsargājamo biotopu, aizsargājamo vai 
reto sugu koncentrācija.  
 
Tāpat DLZ zonā ir iekļauti no Gaujas senielejas kompleksa telpiski nodalīti mežu masīvi 
un purvu kompleksi, ar tiem piegulošajām teritorijām, kuru aizsardzība ir nozīmīga 
tādu platību saglabāšanai, kur konstatētas īpaši aizsargājamu biotopu platības vai 
aizsargājamo sugu dzīvotnes, piemēram, pūčveidīgajiem un dzeņveidīgajiem putniem 
prioritārās teritorijas, kas identificētas attiecīgo sugu aizsardzības plānos.  
 
DLZ ir iekļautas arī tās mežaudžu platības, kas šobrīd neatbilst īpaši aizsargājamo 
biotopu izdalīšanas nosacījumiem, bet tās kalpo kā īpaši vērtīgo mežaudžu aizsardzības 
buferzonas. Šo platību iekļaušana DLZ nodrošina to, ka tiek samazināta bioloģiskai 
daudzveidībai nozīmīgo platību fragmentācija. Teritoriju fragmentācija ir konstatēts kā 
viens no aizsargājamo sugu populācijas un biotopus negatīvi ietekmējošiem faktoriem, 
kas tika konstatēts dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā un plašāk skaidrots nodaļās 
par aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanu ietekmējošiem faktoriem (skat. 
informāciju 2.3. nodaļā). 
 
Tāpat DLZ iekļautas tādas platības, kurām nepieciešams paredzēt saimnieciskās 
darbības ierobežojumus citu vides vai ekoloģisku apsvērumu dēļ. Tas nepieciešams, lai 
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samazinātu augsnes erozijas riskus, palu un plūdu negatīvās ietekmes, vienlaikus 
nodrošinot nozīmīgo ekoloģisko procesu ietekmes saglabāšanos. Saimnieciskās 
darbības ierobežojumi ir nepieciešami arī, lai nodrošinātu ekoloģiski nozīmīgu 
mežaudžu teritoriju, kā, piemēram, īpaši vecu mežaudžu, platlapju dominētu 
mežaudžu un GNP reti sastopamu meža ekosistēmu, aizsardzību.  
 
Dabas parka zona ir izveidota, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izziņas, tūrisma un 
rekreācijas attīstību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, vienlaikus 
aizsargājot ainaviski nozīmīgas teritorijas un GNP sastopamo dabas vērtību ekoloģisko 
integritāti, piemēram, veidojot ekstensīvi apsaimniekotu mežu apvidus, kuros tiek 
saglabāta pastāvīga meža vide ar dabisku mežu struktūru un procesu klātbūtni, un 
attīstīta dažādvecuma mežaudžu struktūra, nodrošinot pakāpenisku pāreju starp 
meža platībām ar augstu dabas aizsardzības vērtību un saimnieciski izmantotu mežu 
platībām vai lauksaimniecībā izmantotām platībām.. 
 
DPZ iekļautas platības, kur šobrīd atrodas aktīvās atpūtas vai intensīvi apmeklēti 
izziņas infrastruktūras objekti vai plānots attīstīt jaunus rekreācijas vai dabas izziņas 
objektus, kā arī platības, kuru mērķis ir nodrošināt ekoloģisko buferzonu augstas dabas 
aizsardzības vērtības teritorijām. Dabas parka zonas mežos plānojama ekstensīva 
saimnieciska izmantošana. 
 
DPZ veido šādu apakškategoriju teritorijas: 
DPZRekr - Dabas parka zona intensīva tūrisma un rekreācijas teritorijās, kuras nodrošina 
ilgtspējīga tūrisma un rekreācijas, kā arī sabiedrības izglītošanas funkcijas, vienlaikus 
saglabājot nozīmīgākās dabas vērtības; 
DPZKult - Dabas parka zona teritorijās ar augstu kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu 
īpatsvaru, kuru galvenais mērķis ir kompleksa kultūrvēsturisko, dabas un ainavisko 
vērtību saglabāšana un attīstība; 
DPZBuf - Dabas parka zona teritorijās, kas atrodas blakus un ekoloģiski saistītas (veido 
buferzonu) ar nozīmīgām un jutīgām dabas vērtību koncentrācijas vietām, un ainavu 
vērtībām, vai kur vienkopus atrodas nozīmīgas dabas vērtības un apbūves teritorijas. 
 
Teritoriju indeksi ir attēloti kartēs, kuras iekļautas DA plāna 21. pielikumā ( GNP 
funkcionālā zonējuma priekšlikums) un ģeodatubāzē, kura tiks iesniegta DAP.  
 
Ainavu aizsardzības zona ir izveidota, lai saglabātu raksturīgo daudzveidīgo ainavu, 
tradicionālo kultūrvidi, rekreācijas un tūrisma resursus, kā arī nodrošinātu 
nenoplicinošu/ilgtspējīgu saimniecisko darbību GNP teritorijā. 
 
GNP nozīmīgākās ainaviskās teritorijas ir iekļautas arī SRZ, DLZ un DPZ, savukārt AAZ 
iekļautas pilsētām un ciematiem pieguļošās lauku teritorijas, kas veido reģionam 
raksturīgo ainavu, kura nodrošina vietējos rekreācijas un zemes resursus. Tāpat AAZ ir 
iekļautas fragmentētas mežu masīvu/mežu puduru teritorijas, kuras mijas mozaīkā ar 
lauksaimniecībā intensīvi izmatotām platībām, un viensētu un savrupmāju teritorijām. 
AAZ iekļautas teritorijas, kurās ir jāveicina sabalansēta lauku telpas attīstība un 
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pārvaldība, vienlaikus nodrošinot šajās teritorijās izklaidus atrodamo dabas vērtību 
aizsardzību un teritoriju saimniecisku izmantošanu. 
 
Neitrālā zona ir izveidota, lai veicinātu parkā esošo blīvi apdzīvoto teritoriju, 
transporta infrastruktūras un rūpniecības teritoriju ilgtspējīgu attīstību.  
 
NZ veido šādu apakškategoriju teritorijas: 
NZInfr - Valsts un pašvaldības autoceļi, kuriem izdalīta atsevišķa zemes vienība un 
dzelzceļa līnija “Rīga Pasažieru-Lugaži-valsts robeža”; 
NZCiem - Daļēji ciemu un pilsētas teritorijas (blīvi apbūvētas teritorijas); 
NZRūpn - Esošas rūpnieciskās teritorijas, kas tieši piekļaujas ciemu vai pilsētu 
teritorijām, citas rūpnieciskās teritorijas, kurās notiek aktīva saimnieciskā darbība un 
kuras aizņem lielu platību. 
 
Teritoriju indeksi ir attēloti kartēs, kuras iekļautas DA plāna 21. pielikumā (GNP 
funkcionālā zonējuma priekšlikums) un ģeodatubāzē, kura tiks iesniegta DAP.  
 
5.1. tabulā ir iekļauta platību statistika pa zonām, salīdzinot esošo zonējumu ar 
piedāvāto zonējumu. 
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5.1. tabula. GNP funkcionālo zonu platības 

Funkcionālā zona 
Esošais zonējums Plānotais zonējums Izmaiņas 

Platība, ha 
Platība no 

GNP, % 
Platība, ha 

Platība no 
GNP, % 

ha % 

Dabas rezervāta 
jeb stingrā režīma 
zona 

3685 4 3683 4 -2 0,0 

Dabas lieguma 
zona 

31884 35 29010 32 -2874 
-3,2 

Dabas parka zona 0 0 10476 11 10476 11,2 

Ainavu 
aizsardzības zona 

41812 46 43995 48 2183 
1,9 

Kultūrvēsturiskā 
zona 

2569 3 0 0 -2569 
-3,0 

Neitrālā zona 11838 13 4605 5 -7233 -8,0 

 



Gaujas Nacionālā parka 
dabas aizsardzības plāns no 2023. gada līdz 2035. gadam 
Dabas aizsardzības plāna projekts sabiedriskajai apspriešanai 

SIA Estonian, Latvian 
& Lithuanian Environment 

 

419 
 

 
5.1. attēls. GNP piedāvātais funkcionālais zonējums 



Gaujas Nacionālā parka 
dabas aizsardzības plāns no 2023. gada līdz 2035. gadam 
Dabas aizsardzības plāna projekts sabiedriskajai 
apspriešanai 

SIA Estonian, Latvian 
& Lithuanian Environment 

 

420 
 

5.2. Priekšlikumi teritorijas individuālajiem aizsardzības un 
izmantošanas noteikumiem 
 
Gaujas nacionālā parka likums (pieņemts 2009. gada 30. aprīlī) nosaka parka robežas, 
funkcionālās zonas, kā arī definē dažas aizliegtās un atļautās darbības. Savukārt 2012. 
gada 2. maija MK noteikumi Nr. 317 “Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi” nosaka parka funkcionālo zonu platības  un robežu 
aprakstus, kā arī definē individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību.   
 
DA plāna izstrādes ietvaros ir  sagatavots  priekšlikums GNP likuma un IAIN projektiem 
(skat. tabulas zemāk) . Ir  izstrādāts priekšlikums, ka likums turpmāk varētu definēt 
tikai visa  GNP un funkcionālo zonu mērķus un robežas,  kā arī GNP pārvaldību. 
Savukārt IAIN projekts iekļauj nosacījumus individuālai  aizsardzības un izmantošanas 
kārtībai gan visā GNP, gan pa zonām.   
 
IAIN projekts šobrīd iekļauj  nosacījumus, kuri ir  : 
 

• spēkā esošajā  GNP likumā ; 

• spēkā esošajos MK noteikumiem Nr. 317 (esošie GNP IAIN); 

• MK noteikumos Nr. 264 ‘’Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi’’. 

 
Papildus iekļauti specifiski nosacījumi: 
 

• no darba grupām; 

• no ekspertu ierosinājumiem; 

• no zemes īpašniekiem/vietējiem iedzīvotājiem; 

• no pašvaldībām. 
 
 
Likuma un IAIN redakciju gala versijas tiks sagatavotas pēc tam, kad DA plāns tiks 
iesniegts VARAM, kur ar šīm redakcijām strādās VARAM juristi.  Likums stājās spēkā, 
ka to apstiprina Saeima, bet  IAIN stājas spēkā, kad tos apstiprina Ministru kabinets. 
Tikai tad stājas spēkā ar dabas aizsardzības plānā piedāvātais zonējums.  
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5.2. tabula. Individuālo aizsardzības un  izmantošanas noteikumu (IAIN) projekts ar komentāriem 
I Vispārīgie noteikumi 

1.  Noteikumi nosaka Komentāri (komentāri melnā uz zilā krāsā no 

izstrādātājiem, sarkanā – no zemes īpašniekiem. u.c. 
interesentiem)  

1.1.  Gaujas Nacionālā parka (turpmāk – nacionālais parks) individuālo aizsardzības 
un izmantošanas kārtību, t.sk. funkcionālajās zonās.  

 

1.2.  meža apsaimniekošanas plāna saturu, tā izstrādes un apstiprināšanas kārtību; GNP likums nosaka, ka DLZ meža izmantošana notiek 
atbilstoši MAP un deleģē IAIN noteikt MAP saturu. Šī brīža 
IAIN redakcijā MAP nav obligāts, bet tas ir nepieciešams, ja 
plāno biotopu apsaimniekošanas pasākumus, ainavu 
kopšanas cirtes un intensīvo izlases cirti. 

 

1.3.  nacionālā parka teritorijas apzīmēšanai lietojamās speciālās informatīvās 
zīmes paraugu un tās izveidošanas un lietošanas kārtību; 

No esošajiem IAIN  

1.4.  nacionālā parka teritorijā esošos dabas pieminekļus un to aizsardzības un 
izmantošanas kārtību 

No esošajiem IAIN 

2.  Nacionālā parka robežas, stingrā režīma zonas robežas dabā apzīmē ar 
speciālo informatīvo zīmi, kuras paraugs, izveidošanas un lietošanas kārtība 
noteikta šo noteikumu 1. pielikumā 

 

3.  Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības statusu 
informācijai par nacionālā parkā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un 
īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt dabas 
aizsardzībai. Šādu informāciju izplata tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes 
rakstisku atļauju. 

Precizēta redakcija. Punkts attiecas uz atsevišķām sugām, 
kuras nosaka ar DAP rīkojumu; viss, kas ir redzams “Ozolā”, ir 
publiski pieejama informācija. 
 

4.  Dabas aizsardzības pārvalde, izvērtējot paredzētās darbības , izmanto dabas 
aizsardzības plānā iekļauto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par 
īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem nacionālā 
parka teritorijā un izvērtē paredzētās darbības ietekmi uz nacionālo parku, 

Precizēta redakcija 
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īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, tai skaitā 
Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamiem biotopiem. 
 

5.  Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja nav nepieciešama darbībām 
nacionālajā parkā, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi 
novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic 
sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu. Ja minēto darbību rezultātā dēļ tiek 
mainīta zemes lietošanas kategorija, Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska 
atļauja zemes lietošanas kategorijas maiņai nav nepieciešama. Vērtējot šādas 
darbības, Valsts vides dienests vienlaikus izvērtē zemes lietošanas kategorijas 
maiņas iespējamību. Dabas aizsardzības pārvalde šajos gadījumos sniedz Valsts 
vides dienestam atzinumu.  
Tāpat šajos noteikumos minētā Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskā atļauja 
nav nepieciešama, ja attiecīgo darbību veic Dabas aizsardzības pārvalde, lai 
īstenotu tai normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus. 

Galvenā izmaiņa ir tāda, ka  DAP arī izvērtē un sniedz 
VVD atzinumu. 
 
 
 
 
 
 

6.  Šajos noteikumos noteiktā Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav 
nepieciešama, ja saskaņā ar meža apsaimniekošanu regulējošiem 
normatīvajiem aktiem Valsts meža dienests izsniedz koku ciršanas 
apliecinājumu. Šādā gadījumā Valsts meža dienests apliecinājumu izsniedz pēc 
Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. 
 

Šis punkts paliek spēkā līdz brīdim, kad būs 
sinhronizētas DAP un VMD datu bāzes. Respektīvi, kad 
VMD redzēs aizsargājamo biotopu slāni, tad nebūs 
nepieciešams prasīt DAP atzinumu.   

7.  Lai saglabātu reģionam raksturīgo ainavu struktūru, tās ainavu elementus, 
tipiskos zemes izmantošanas veidus un apbūves, kā arī kultūrvēsturiskās vides 
īpatnības, pašvaldības teritorijas plānojumos un apbūves noteikumos var 
noteikt papildus prasības būvniecībai un zemes izmantošanas veidiem gan šo 
noteiktumu 2. pielikuma norādītajām ainaviski vērtīgajām teritorijām, gan 
papildus noteikt pašvaldības nozīmes ainaviskās teritorijas nacionālā parka 
teritorijā.   
 

Precizēta redakcija 

 

II Vispārīgie aprobežojumi nacionālā parka teritorijā 
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8.  Šajos noteikumos noteiktie aprobežojumi neattiecas uz ugunsdzēsības 
pasākumiem. 
 

 

9.  Nacionālā parka teritorijā jāievēro izliktās aizlieguma un brīdinājuma zīmes, kā 
arī pārvietošanās ierobežojumi vietās, kur to neatļauj šo noteikumu prasības, 
un nožogojumi, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās saistīta ar šo teritoriju 
apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai 
cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem. 
 

Pārvietošanās ierobežojumi – pārvietošanās stingrā režīma 
zonā, pa atsegumiem un leduskritumiem, noteikumi par 
mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanos DLZ un DPZ u.c. 
(piemēram, 12.12-12.14., 25.24.)  

10.  Nacionālā parka teritorijā atļauta autoceļu, dzelzceļu, elektrisko tīklu, 
gāzesvadu un citu komunikāciju un infrastruktūras objektu uzturēšana, kā arī 
renovācija būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
Dabisko brauktuvju uzturēšana, tai skaitā nestspējas palielināšana, ir 
pieļaujama to esošajā brauktuves novietojumā un platumā. 
 

 

11. . Nacionālā parka teritorijā bez saskaņojuma ar zemes īpašnieku vai tiesisko 
valdītāju aizliegts: 
 

 

11.1.  ierīkot nometnes un celt teltis ārpus speciāli norādītām vietām;. 
 

Civillikums pēc būtības aizliedz īpašumā bez īpašnieka 
piekrišanas apmesties, ierīkot nometnes u.tml. Punkta 
būtība un mērķis ir formulēt, kurā brīdī kāds (DAP?) var 
to kontrolēt un administratīvi sodīt, ja nepieciešams. 
 
 
 

 

11.2.  kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns 
tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus 

ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža apsaimniekošanu 
regulējošiem normatīvajiem aktiem; 
 

Ugunsdrošības noteikumi nosaka ierobežojumus 
ugunsnedrošajā laikposmā un tikai attiecībā uz “meža 
un purvu platībām”, GNP IAIN nosacījumus paredz 
pastāvīgi (visu laiku). 
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 Ugunsdrošības noteikumi (nr.238) 
423. Meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts: 
423.1. veidot atklātu liesmu mežā un purvā, izņemot 
rekreācijas objektus, kas nepieļauj uguns izplatīšanos 
ārpus šīs vietas. Rekreācijas objektos ugunskura vietu 
atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi 
beigusies; 
423.8. bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta 
attiecīgo teritoriālo struktūrvienību veikt jebkāda veida 
dedzināšanu (tai skaitā ciršanas atlieku dedzināšanu). 

11.3.  ierīkot slēpņošanas (geocaching) punktus, izņemot, ja darbība saskaņota ar 
zemes īpašnieku vai valdītāju;  

DAP šobrīd ir funkcionējoša vienošanās ar datu 

uzturētājiem, kas ļauj nepamatoti, aizliegtās vietās 

izvietot punktu datu dzēšanu no sistēmas. 

Arī zemes īpašnieki var vērsties DAP ar lūgumu 

nodrošināt informācijas dzēšanu par viņu īpašumos 

nesaskaņoti izvietotiem punktiem. 

11.4.  izveidot jaunus dabas tūrisma un izziņas maršrutus (tai skaitā digitālus) ārpus 
dabas datu pārvaldības sistēmā reģistrētām esošiem infrastruktūras objektiem 
 
 

Jauns punkts 

 
 
Fiziski dabā eksistējošu infrastruktūras objektu izveides 
kārtību nosaka 13.2. punkts. Izstrādājot digitālos 
maršrutus, var izmantot DDPS reģistrētu oficiālo 
infrastruktūru, pretējā gadījumā tie jāsaskaņo ar zemes 
īpašnieku vai tiesisko valdītāju (privātīpašnieku, 
pašvaldību vai valsts zemēs – DAP vai LVM). 
Nosacījums iekļauts IAIN, lai novērstu līdzšinējo praksi, 
kad tūrisma pakalpojumu sniedzējs tirgo maršrutu 
informāciju, neinformējot šķērsoto privātīpašumu 
īpašniekus vai arī ieplāno šādus maršrutus vietās, kur 
apmeklētāju plūsma negatīvi ietekmē dabas vērtības. 
 

12.  Visā Nacionālā parka teritorijā aizliegts:  
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12.1.  Meža zemēs un ES nozīmes aizsargājamajos biotopos lietot minerālmēslus 
mēslošanas līdzekļus (izņemot zālāju mēslošanu normatīvajos aktos atļautajā 
apjomā) un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus, izņemot repelentus pārnadžu 
atbaidīšanai un feromonu slazdus koku stumbra kaitēkļu ierobežošanai un 
augu aizsardzības līdzekļus invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanai, 
ievērojot normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu 
noteiktos ierobežojumus un ja saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska 
atļauja, izsmidzinot tos lokāli uz augiem. Aizliegta augu aizsardzības līdzekļu 
izsmidzināšana no gaisa; 

Precizēta redakcija pēc 5. KG sēdes 

Ja celmu aizsardzībai tiek lietoti bioloģiskie līdzekļi, piem., 

līdzekļi celmu invadēšanai ar citu sēni, tad nav 

ierobežojumu tādu lietošanai. 

Mēslošanas līdzekļus plašākā nozīmē, kas ietver gan 

sintētiskos mēslošanas līdzekļus, gan arī, piemēram, 

pelnus. Jebkuru mēslošanas risinājumu pielietošana 

mežaudzēs veicina ekosistēmu eitrofikāciju un nevēlamas 

dzīvotņu stāvokļa izmaiņas. 

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi (nr. 950) 

... ir tikai atsauce uz Aizsargjoslu likuma prasībām. 

Aizsargjoslu likumā noteiktais: Aprobežojumi virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslās 

10 metrus platā joslā ... aizliegts:  

lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu 
aizsardzības līdzekļus. 

Pašvadību saistošajos noteikumos arī ir 
nosacījumi/ierobežojumi ķīmisko augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanai. 

12.2.  dedzināt sausās zāles, virsāju un niedru platības, kā arī meža zemsedzi. 
Aizliegums neattiecas uz īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas un 
apsaimniekošanas pasākumiem, kuru veikšanai ir saņemta Dabas aizsardzības 

Kontrolēto dedzināšanu kā piemērotu pasākumu 
bioloģiskās daudzveidības palielināšanai paredz meža 
biotopu apsaimniekošanas un atjaunošanas vadlīnijas 
gan LV, gan Boreālajā reģionā kopumā. Pasākumu kā 
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pārvaldes rakstiska atļauja un par kuriem ir rakstiski informēta par 
ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;   

piemērotu ugunsdrošības uzlabošanai apraksta arī EU 
Land-based wildfire prevention rekomendācijas 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/4e6cc1f1-8b8a-11eb-b85c-01aa75ed71a1) 

12.3.  iegūt sūnas un ķērpjus, kā arī lasīt ogas un sēnes, bojājot vai iznīcinot 
zemsedzi; 

Ir atļauta sūnu, ķērpju, ogu un sēņu ieguve, bet tā 
nedrīkst bojāt vai iznīcināt zemsedzi.  

12.4.  bojāt vai iznīcināt (arī uzarot, kultivējot, apbūvējot, mākslīgi ieaudzējot mežu 
vai aizaudzējot ar krūmiem un kokiem): 

Punkts sadalīts 2 daļās, kā tika diskutēts 5. KG 
Pieļaujamā apbūve īpašos gadījumos attiecināma uz 
ilggadīgajiem zālājiem, kas nav aizsargājamie biotopi; 

biotopu iznīcināšanu aizliedz GNP likums. 

12.4.1. Īpaši aizsargājamos zālāju biotopus, kas reģistrēti dabas datu pārvaldības 
sistēmā; 

 

12.4.2. zālājus upju ielejās, kas attēlotas šo noteikumu 3. pielikumā. Gadījumos, ja 
zālājs ir vienīgā apbūvei piemērotā teritorija nekustamajā īpašumā, 
pieļaujama tā transformācija apbūvei un piemājas zemei saskaņā ar normatīvo 
aktu prasībām, līdz 20% apjomā no zālāja platības, bet ne vairāk kā 0,3 ha; 
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12.5.  ierīkot atkritumu poligonus, atkritumu izkraušanas, šķirošanas un īslaicīgas 
uzglabāšanas vietas, kā arī meža zemēs ierīkot bioloģisko atkritumu 
kompostēšanas vietas (izņemot slēgtas kompostēšanas tvertnes 
mājsaimniecības vajadzībām, kas nodrošina komposta nenokļūšanu mežā). 
Aizliegums neattiecas uz pilsētu un ciemu teritorijām un neitrālo zonu. 

Par kompostēšanas vietām mežā bija plaša diskusija KG 
sanāksmēs. 
Šobrīd tiek atstāta šāda redakcija. 
 
DAP komentārs : Šo punktu iespējams var dzēst, jo šo 
regulē atkritumu apsaimniekošanas noteikumi, bet par 
komposta kaudzēm un āboliem mežā atruna pie meža 
dzīvnieku piebarošanas. 
 
Ekspertu viedoklis: meža dzīvnieku piebarošanas 
regulējums neattiecas uz dārza kompostu. Pašreizējais 
formulējums par “nenokļūšanu mežā” būs sarežģīti 
administrējams – tvertne var, piemēram, sarūsēt un 
sadalīties, tikt izvandīta/iztukšota no “nezināmu 
ļaundaru puses”, tāpat tvertnes piesaista meža 
dzīvniekus utt. Tāpēc kompostu meža zemēs 
nevajadzētu izvietot vispār, ekosistēmu eitrofikācija, 
invazīvo sugu izplatīšana ir negatīvas ietekmes. 

12.6.  izveidot kalnu slēpošanas, snovborda, tramplīnu, bobsleja, kamaniņu un 
divriteņu nobraucienu bāzes (teritorija, kas ir speciāli labiekārtota un aprīkota 
ar stacionāriem pacēlājiem un paredzēta kalnu slēpošanai, snovbordam, 
tramplīnu, bobsleja, kamaniņu un divriteņu nobraucieniem) un ierīkot kalnu 
slēpošanas, snovborda, tramplīnu, bobsleja un kamaniņu trases, kā arī 
divriteņu nobraucienu trases ārpus esošajām bāzēm, izņemot pilsētās un 
neitrālajā zonā. Esošo bāzu savienošana atļauta ar Dabas aizsardzības 
pārvaldes rakstisku atļauju, ja savienojošās trases platums nepārsniedz 20 
metru; 
 

Tādi nosacījumi jau ir GNP IAIN 

12.6.1.  bāzes un trases neitrālajā zonā;    

12.6.2.  pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas:  

12.6.2.1.  ierīkot bāzes un trases pilsētās;  
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12.6.2.2.  veikt esošo bāzu savienošanu, ja savienojošās trases platums nepārsniedz 20 
metru; 

Apvienots ar 12.6. redakcijā 

12.7.  uzstādīt vēja elektrostacijas, kuru augstākais punkts pārsniedz 30 metru 
augstumu, izņemot vēja elektrostacijas neitrālajā zonā, kur pieļaujamo vēja 
elektrostaciju augstumu nosaka pašvaldības teritorijas plānojumā; 

Šāds augstums parasti tiek attiecināts uz vēja 
ģeneratoriem visos dabas parkos un dabas liegumos; 
mūsdienu vēja ģeneratori privātām vajadzībām var būt 
pat mazāka augstuma. 

12.8.  zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem savā īpašumā vai valdījumā 
esošajā nekustamajā īpašumā ierobežot nacionālā parka apmeklētāju 
pārvietošanos pa Gaujas pietekām, kā arī ceļiem un takām, kas paredzēti 
nacionālā parka un tajā esošo publisko dabas tūrisma, izziņas un atpūtas 
infrastruktūras objektu apskatei, kas reģistrētas dabas datu pārvaldības 
sistēmā. 
 

Precizēta redakcija 

 
 
DDPS “Ozols” pēc DA plāna apstiprināšanas tiks 
ievietots aktualizēts tūrisma infrastruktūras slānis, kurā 
kā esošas takas tiks norādītas tikai tās, kuras šobrīd 
faktiski eksistē dabā un veidojot ir saskaņotas ar zemes 
tiesiskajiem valdītājiem un DAP; turpmāk DAP 
nodrošinās tūrisma infrastruktūras slāņa aktualizāciju, 
pievienojot “Ozolā” no jauna izveidotas un saskaņotas 
takas. 

12.9.   bojāt publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus, kā 
arī izmantot tos neatbilstoši informācijas stendos norādītajiem mērķiem; 

Piem., ja informācijas stendā norādīts, ka ir atļauts 
kurināt ugunskuru, bet nav atļauts būvēt teltis. 

12.10.  dabiskās un mākslīgi veidotās dolomīta un smilšakmens alās (izņemot 
pagrabalas, kuras tiek saimnieciski izmantotas) kurināt ugunskurus un ienest 
jebkādus degošus priekšmetus, tai skaitā sveces, lāpas, cigaretes, kas rada 
dūmus vai siltumu  

 

12.11.  rakstīt, zīmēt un gravēt uz iežu atsegumiem (arī uz alu sienām), kā arī tos 
mehāniski bojāt 

 

12.12.  pārvietoties pa iežu atsegumiem, ūdens un ledus kritumiem, kā arī izmantot tos 
atpūtas, sporta un citu pasākumu rīkošanai; 
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12.13.  Pārvietoties, apstāties vai stāvēt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem 
(automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un 
mopēdiem, sniega motocikliem u.c.), velosipēdiem un dzīvnieku pajūgiem, kā 
arī pārvietoties ar dzīvniekiem mežā un purvos ārpus ceļiem un dabiskām 
brauktuvēm, kā arī pa dabiskām ūdenstecēm. Aizliegums neattiecas uz 
pārvietošanos ar velosipēdiem pa atbilstoši marķētām takām un gadījumiem, 
ja pārvietošanās notiek pa šo noteikumu 13.2. apakšpunktā noteiktā kārtībā 
izveidotiem un marķētiem maršrutiem, atbilstoši to izveidošanas mērķim, vai 
pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts 
aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai ugunsdzēsības, glābšanas un meklēšanas 
darbiem. 

 

12.14.  Pārvietoties, apstāties vai stāvēt, ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai 
skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un 
mopēdiem, pa aizsalušām dabiskām ūdenstecēm un ūdenstilpēm. Aizliegums 
neattiecas uz gadījumiem, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju 
apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai 
glābšanas un meklēšanas darbiem; 

 

12.15.  meža zemēs ierīkot ierobežotā platībā turētu savvaļas sugu lauksaimniecības 
dzīvnieku audzētavas un iežogotas platības to turēšanai nebrīvē, izņemot 
gadījumu, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši 
aizsargājamo biotopu aizsardzībai, saglabāšanai un atjaunošanai un ja ir 
saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja 

Šis punkts attiecas uz savvaļas dzīvniekiem, piemēram, 
briežiem. Lauksaimniecības dzīvnieku ganību ierīkošana 
mežā ir atļauta 13.3 punktā noteiktajā kārtībā. 
Savvaļas sugu lauksaimniecības dzīvnieku audzētavas 
parasti būtiski pārveido meža vidi, tāpēc noteikti 
ierobežojumi un saskaņošanas nosacījumi to 
izveidošanai. 

12.16.  uzturēt meža zemēs sietveida nožogojumus, kuri redzamības palielināšanai nav 
apzīmēti, izmantojot dzīvniekiem pamanāmus materiālus (piemēram, zarus vai 
lentes); 

Nosacījums saistīts ar pasākumiem meža putnu 
(visbiežāk – vistveidīgo) aizsardzību pret bojāeju 
ietriecoties “nepamanāmos” žogos.  

12.17.  piebarot savvaļas sugu dzīvniekus meža zemēs, izņemot no 1. decembra līdz 31. 
martam pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas 
vietās, kur tas nepasliktina īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli un neapdraud 

Arī esošām barotavām būtu jābūt izveidotām ar DAP 
atļauju, jo šis punkts ir no spēkā esošajiem IAIN 

 

Atrunāts jau vispārējos noteikumos 
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īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes; Nacionālā parka teritorijā pieļaujama vienīgi 
dozēto dzīvnieku barotavu uzstādīšana. 

12.18.  meža zemēs novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus;  

12.19.  ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces; Ierobežojums attiecas uz jaunu medījamo dzīvnieku 
piebarošanas lauču ierīkošanu, netiek ierobežota līdz 
šim izmantoto un meža valsts reģistra datos fiksēto 
(MVR kods = 32,  Meža dzīvnieku barošanas lauce) 
piebarošanas lauču izmantošana. 
Ierobežojums nepieciešams, lai samazinātu medījamo 
dzīvnieku koncentrēšanas radīto negatīvo ietekmi uz 
sugu dzīvotnēm un populācijām, novērstu ekosistēmu 
eitrofikācijas un invazīvo sugu izplatīšanas negatīvo 
ietekmi uz dabiskām ekosistēmām. 

12.20.  organizēt medības ar dzinējiem vai medības ar traucēšanu biežāk nekā divas 
reizes kalendāra mēnesī vienā un tajā pašā platībā, izņemot gadījumus, ja ir 
konstatēti būtiski medījamo dzīvnieku nodarīti postījumi, un par tiem ziņots 
Valsts meža dienestam; 

Šis punkts ir iekļauts pēc  saņemta ierosinājuma 
saistība ar postījumiem: Atļaut meža cūku un 
staltbriežu dzinējmedības stingra režīma zonā , nosakot 
medību skaita ierobežojumus sezonas laikā ( 3-4 reizes), 
jo šajās teritorijās meža zvēri patveras pēc nakts 
postījumiem mežā un lauksaimniecības platībās, 
nodarot milzīgus zaudējumus meža īpašniekiem un 
zemniekiem. 
 

 

12.21.  pārvietot invazīvo  sugu vēžus (signālvēzi (Pacifastacus leniusculus) un 
dzeloņvaigu vēzi (Orconectes limosus) uz citu ūdenstilpi;  

Šāds punkts ir iekļauts, lai ierobežotu invazīvo vēžu 
sugu izplatību GNP (skat. 2.4.2.4. plāna nodaļu), kas ir 
problēma Latvijā.  
 
Par ierobežojumu pēc būtības un tā kontrolēšanas 
iespējām ir atšķirīgi viedokļi. 

12.22.  lai nodrošinātu lašveidīgo zivju sugu aizsardzību, no 1. oktobra līdz 31. 
decembrim: 
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12.22.1.  makšķerēt Amatā – no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz ūdenskrātuves 
aizsprostam Kārļos, Amatas baseina upē Kumadā, Braslā – no ietekas Gaujā 
augšup pret straumi līdz Braslas HES aizsprostam, Lenčupē, Lojā, Strīķupē, 
Līgatnē, Raunā, Raunas baseina upēs – Raunī un Vaivē – no ietekas Raunā 
augšup pret straumi līdz Vaives dzirnavu aizsprostam 

 

12.22.2.  makšķerēt Gaujā ar mākslīgo ēsmu un ēsmas zivtiņām;  

12.22.3.  atrasties ar makšķerēšanai un zvejai sagatavotiem makšķerēšanas un zvejas 
rīkiem uz tiltiem pār Gauju, ūdenī vai krastā tuvāk par 20 metriem no krasta 
līnijas 100 metru augšpus (pret straumi) un 100 metrus lejpus (pa straumi) 
šiem tiltiem, kā arī zem tiltu konstrukcijām un ūdenī; 

 

12.23.  dabiskajās ūdenstecēs un ūdenstilpēs nodarboties ar zemūdens medībām un 
atrasties ar zemūdens medību rīkiem ūdenī vai krastā tuvāk par 20 metriem 
no krasta līnijas (izņemot ūdenstilpes, kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtību ir izstrādāts licencētās 
makšķerēšanas nolikums un tajā ir paredzētas zemūdens medības); 

 

12.24.  cirst kokus rekonstruktīvajā cirtē un galvenajā cirtē pēc galvenās cirtes 
caurmēra; 

Ir šobrīd jau spēkā esošajos IAIN  
 
No meža īpašnieku puses tiek uzsvērta prasība 
kompensēt ierobežojumu radītos zaudējumus meža 
īpašniekiem, kas saistīti ar nosacījumiem, kas atšķirīgi 
no vispārējās meža izmantošanas normatīvajā 
regulējumā noteiktā, piem., iespēja cirst mežu tikai pēc 
galvenās cirtes vecuma sasniegšanas. 
 
Viedoklis: šis punkts nevar tikt iekļauts IAIN pirms 
kompensāciju jautājuma sakārtošanas.  
 
Ierobežojumu cirst kokus rekonstruktīvajā cirtē un 
galvenajā cirtē pēc galvenās cirtes caurmēra paredz 
vispārējie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi, tas ir iekļauts 
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arī šobrīd spēkā esošajos GNP noteikumos. Koku 
ciršanas rekonstruktīvajā cirtē un galvenajā cirtē pēc 
galvenās cirtes caurmēra mērķis ir intensīvas meža 
izmantošanas pieejas nodrošināšana, kas ir pretrunā ar 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un 
apsaimniekošanas mērķiem – dabas daudzveidības un 
ainavu kvalitātes saglabāšanu, teritoriju ekstensīvu un 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu un pārvaldību. 
 

12.25.  bojāt augošus kokus, izņemot, ja koku bojāšana saistīta ar aizsargājamu 
biotopu attīstības vai apsaimniekošanas pasākumiem: 

Koku bojājumu novērtēšanas pieeja sniegta MK 
noteikumos “Noteikumi par koku ciršanu mežā” (Nr. 
935, 18.12.2012.), VIII nodaļa. 
 
Izņēmums nosaka, ka koku bojāšana, piemēram, miza 
gredzenošana, lai veidotu stāvošu mirušo koksni 
biotopu apsaimniekošanas vai mežaudžu dabiskošanas 
pasākumu ietvaros, nav uzskatāma par koku bojāšanu, 
kas aizliegta. 

12.25.1.  cērtot kokus un transportējot kokmateriālus;  

12.25.2.  ierīkojot un uzturot atpūtas, sporta un cita veida teritorijas, tai skaitā 
piedzīvojumu un atrakciju parkus; 

 

12.26.  atsveķot kokus meža platībās, kurās aizliegts veikt mežsaimniecisko darbību; GZ : ja mežsaimnieciskā darbība ir aizliegta, 
tad aizliegta. Lieks punkts?? 
Koku atsveķošana Latvijā vairs netiek veikta, 
jo nav ekonomiski pamatota koksnes 
bojājumu dēļ platībās, kur notiek koksnes 
ieguve. Ierobežojums saglabājams, lai 
novērstu darbības, kas var negatīvi ietekmēt 
mežaudzes aizsargājamu meža biotopu 
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platībās, kā arī citās vides un ainavu 
aizsardzībai nozīmīgās meža teritorijās.  
 
 

12.27.  veidot mežā kokmateriālu treilēšanas un pievešanas ceļus taisnās līnijās, kas 
garākas par 30 metriem, izņemot esošas īpašumu robežstigas un meža 
kvartālstigas; 

Precizēta redakcija, precizējot, no cik metriem sākas 
“taisna līnija” un ka var izmantot esošās stigas. 
 
Ir esošajos GNP IAIN noteikumos 
Identisks nosacījums ir ietverts Ķemeru NP, Slīteres NP, 
Gaujas NP un DL Lubāna mitrājs IAIN. 
 
Nosacījuma mērķis ir mazināt dabiskām ainavām 
neraksturīgu “vizuālo līniju” klātbūtni ainavā. 
 

12.28.  veikt mežsaimniecisko darbību (izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi un 14. 
punktā paredzētajos gadījumos) šādās vietās: 

Apakšpunktos uzskaitītajās vietās var veikt 
mežsaimniecisko darbību 14. punktā paredzētajos 
gadījumos, izstrādājot un ar DAP saskaņojot MAP. 
Nekoksnes vērtību ieguvei saskaņojums nav 
nepieciešams. 

12.28.1.  valsts un pašvaldību valdījumā esošajās mežaudzēs, kurās valdošās koku sugas 
vecums pārsniedz: 

Attiecas uz valsts un pašvaldību zemēm 

12.28.1.1.  priedei un lapeglei – 140 gadu;  

12.28.1.2.  eglei – 120 gadu  

12.28.1.3.  bērzam – 100 gadu;  

12.28.1.4.  melnalksnim un apsei – 80 gadu;  

12.28.2.  ozolu, ošu, liepu, kļavu, vīksnu, gobu un vītolu tīraudzēs un mistrotās 
mežaudzēs, ja šo koku sugu kopējais sastāvs ir vairāk par 40 procentiem un to 
vecums lielāks par 60 gadiem; 

Punkti 12.28.2. – 12.28.6. attiecas uz visu 
īpašnieku mežiem GNP 

12.28.3.  dumbrāja un liekņas meža tipos;  

12.28.4.  upju un ezeru palienēs;  Pārcelts uz 14. punktu. 
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izņemot palieņu pļavu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu 
veikšanu, kā arī, saskaņojot ar Dabas aizsardzības pārvaldi (MAP ietvaros 
plānoti pasākumi), veicot pasākumus ainavu atjaunošanai vai kopšanai un 
upju un ezeru palieņu apsaimniekošanas pasākumu veikšanai ar mērķi 
nodrošināt ūdensteču un ūdenstilpju ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu 

12.28.5.  upju un ezeru krastos, senkrastos un gravās, kā arī citās augsnes erozijas 
riskam pakļautās teritorijās, kur nogāzes slīpums pārsniedz 25 grādus; 

 

12.28.6.  īpaši aizsargājamos biotopos un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēs, kam noteikti 
mikroliegumi vai kas reģistrēti dabas datu pārvaldības sistēmā; 

 

12.29.  mežaudzēs cirst šādus augošus kokus (izņemot bīstamos kokus (koki, kas 
apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras 
objektus), nocirstos kokus pēc iespējas atstājot mežaudzē), kuru caurmērs 1,3 
metru augstumā virs koka sakņu kakla pārsniedz: 

 

12.29.1.  ozoliem – 50 centimetrus;  

12.29.2.  priedēm – 65 centimetrus;  

12.29.3.  eglēm un lapeglēm – 70 centimetrus, izņemot, saskaņojot ar DAP un pēc VMD 
sanitārā atzinuma saņemšanas, nocirst un izvākt no mežaudzes daļu egļu, kuru 
caurmērs pārsniedz 70 cm, atstājot ne mazāk kā 10 šādus kokus uz 1 ha. 
Kaitēkļu invāzijas samazināšanai invadētās egļu audzēs var izvietot feromonu 
slazdus. Ja saglabājamo svaigi gāzto un lauzto egļu, kuru diametrs ir lielāks par 
20 centimetriem, apjoms pārsniedz 10 kubikmetru uz hektāru, nepieciešams 
nodrošina to aizsardzību pret stumbra kaitēkļiem.  Atstājamie egles stumbri 
vai kokmateriāli uzskatāmi par aizsargātiem pret stumbra kaitēkļiem, ja tie ir 
ar mizas bojājumiem, kas radušies, tos sagatavojot mašinizēti vai mehāniski 
bojājot to mizu  

Izņēmums nodrošina iespēju samazināt meža kaitēkļu 
savairošanās riskus, ja mežaudzē, kur lielā skaitā aug 
egles, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs koka 
sakņu kakla pārsniedz 70 cm, ir notikusi, piem., egļu 
astoņzobu mizgrauža invāzija. Saglabājamo 10 šādu 
koku apjoms uz ha nerada palielinātu meža kaitēkļu 
savairošanās un izplatības risku, vienlaikus nodrošinot 
minimālu dabisko struktūru apjomu retu un 
aizsargājamu sugu dzīvotņu nodrošināšanai.  
Vienlaikus veicami pasākumi atstājamo gāzto vai lauzto 
stumbru aizsardzībai pret stumbru kaitēkļiem. 

12.29.4.  ošiem, gobām un vīksnām – 60 centimetrus;  
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12.29.5.  liepām – 30centimetrus; Mežu darba grupa akceptēja iepriekš IAIN formulēto 
caurmēru liepām, kuru sasniedzot aizliegta šādu koku 
ciršana – 30 cm 

12.29.6.  melnalkšņiem – 45 centimetrus;  

12.29.7.  vītoliem – 60 centimetrus;  

12.29.8.  bērziem – 60 centimetrus;  

12.29.9.  apsēm – 65 centimetrus;  

12.30.  mežaudzēs cirst sausus kokus, izņemot bīstamos kokus (nocirstos kokus pēc 
iespējas atstājot mežaudzē), kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs koka 
sakņu kakla pārsniedz 50 centimetru; 

 

12.31.  mežaudzēs izvākt kritalas, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz      50 
centimetru; 

Liela diametra kritalas, lēni sadaloties, ilgstoši 
nodrošina pastāvīgu mikroklimatu un dzīves vidi 
daudzām retām un aizsargājamām sugām (piem., 
bezmugurkaulnieku un koksnes sēņu sugām). IAIN citās 
ĪADT paredz mazāka diametra mirušās koksnes 
saglabāšanu, tomēr, ņemot vērā situāciju GNP, mežu 
darba grupā panākta vienošanās par iepriekš IAIN 
noteikto diametru saglabājamai mirušai koksnei. 

12.32.    bojāt vai iznīcināt īpaši aizsargājamos, tai skaitā Eiropas Savienības nozīmes,  
biotopus un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes. 

Punktus no esošajiem IAIN lielākoties dublē citi 
normatīvie akti, tāpēc tie nav saglabāti šajā redakcijā, 
izņemot par aizsargājamo biotopu iznīcināšanu, jo Sugu 
un biotopu aizsardzības likums to nenosaka šādā 
formulējumā. 

12.32.1.  kultūrvēsturiskos objektus, -  Nosaka citi normatīvie akti 

12.32.2.  dabas pieminekļus, - Noteikts jau dabas pieminekļu sadaļā 

12.32.3.  mikroliegumus, -  To nosaka ML noteikumi 

12.32.4.  īpaši aizsargājamos biotopus, īpaši aizsargājamās sugas un to dzīvotnes; -  sugu un dzīvotņu aizsardzību nosaka Sugu un biotopu 
aizsardzības likums 
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12.32.5.  vietējās nozīmes aizsargājamos kokus, kuru sarakstu apstiprina pašvaldības;  pašvaldības saistošie noteikumi nosaka 

12.32.6.  putnu ligzdošanas vietas, skudru pūžņus un citu dzīvnieku dzīves vietas; putnu 
vietas –  

Sugu likums nosaka u.c. akti 

12.33.   pārveidot dabisko ūdensteču un ūdenstilpju gultnes (tai skaitā paplašināt, tīrīt 
un padziļināt Gaujas atteku un vecupju gultnes) un krasta līniju. Aizliegums 
neattiecas uz minēto darbību veikšanu pēc Dabas aizsardzības pārvaldes 
rakstiskas atļaujas saņemšanas 
 

Jauna redakcija pēc DAP piedāvājuma, kā tika diskutēts 
KG sanāksmē  

12.33.1.  īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzībai un 
saglabāšanai; 

 

12.33.2.   upju dabiskā tecējuma, ūdenstecēm un ūdenstilpēm piegulošo teritoriju 
hidroloģiskā režīma atjaunošanai; 

 

12.34.  veikt darbības, kuras veicina eroziju, izņemot augsnes sagatavošanu 
lauksaimniecības vajadzībām; 

 

12.35.  pārvietoties pa upēm, ezeriem un citām dabiskām ūdenstilpēm ar 
motorlaivām, ūdens motocikliem un cita veida ūdenstransporta līdzekļiem, 
kurus darbina jebkāda tipa un jaudas dzinēji. Šis aizliegums neattiecas uz 
valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, tām pildot 
dienesta pienākumus, kā arī uz pārvietošanos ar kuģošanas un citiem 
peldošiem līdzekļiem Ungura ezerā, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda 
nepārsniedz 3,7 kW, izņemot, ja pārvietošanās saistīta ar šo teritoriju 
apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, 
sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu, glābšanas un meklēšanas 
darbiem, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju monitoringa 
un zinātnisko pētījumu veikšanai .  
 
Pieļaujama pārvietošanās ar tūrisma operatoru apkalpotiem kuģošanas un 
citiem peldošiem līdzekļiem pa Gauju, ja tiek izstrādāti un Dabas aizsardzības 
pārvaldē saskaņoti pašvaldību saistošie noteikumi šādas darbības licencēšanai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šāds formulējums iekļauts pēc diskusijas Cēsu 
pašvaldībā 
DAP šādam papildinājumam nepiekrīt.  
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12.36.  upēs un citās dabiskās  ūdenstecēs, kur notiek zivju migrācija, būvēt dambjus 
un mākslīgus šķēršļus bez zivju ceļa ierīkošanas, izņemot gadījumus, kad tas 
nepieciešams ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo 
biotopu aizsardzībai un saglabāšanai; 

Saņemts komentārs par nepieciešamu izņēmumu, ja 
dambis tiek ierīkots ūdens uzkrāšanai ganībās lopu 
dzirdināšanai.  
Punkta formulējums papildināts ar “dabiskās”, kas 
nodrošina iespēju veidot dambjus lopu dzirdinātavu 
uzturēšanai meliorācijas sistēmās/grāvjos. 
 

12.37.  lauksaimniecībā izmantojamās zemēs ierīkot enerģētisko kultūru kokaugu 
stādījumus (apse, baltalksnis, kārkli u.c.) ainaviski vērtīgās teritorijās, kas 
nozīmīgas ainavu aizsardzības nodrošināšanai un ainavisko skatu punktu 
saglabāšanai un, kas norādītas šo noteikumu 2. pielikumā; 

 

12.38.  iegūt derīgos izrakteņus, izņemot derīgo izrakteņu un pazemes ūdens ieguvi 
personiskām vajadzībām, kā arī izņemot ainavu aizsardzības un neitrālajā zonā 
ārpus šo noteikumu 2. pielikumā noteiktajām ainaviski vērtīgajām teritorijām. 
Derīgo izrakteņu ieguves vietu rekultivācijas plāni jāsaskaņo ar DAP;, kas 
atrodas šo noteikumu 2. pielikumā noteiktajās ainaviski vērtīgajās teritorijās, 
rekultivācijas plāns jāsaskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi. 
 
 

Var iegūt derīgos izrakteņus un pazemes ūdeņus 
personiskajām vajadzībām 

 
Ir aizliegums veidot jaunas derīgo izrakteņu ieguves 
vietas (lieguma, dabas parka zonā) un visās citās 
ainaviski nozīmīgās vietās (2.pielikums).  
Attiecībā uz ainavu zonu –aizliegums veidot jaunas 
derīgo izrakteņu vietas 2.pielikumā noteiktās ainaviski 
vērtīgās teritorijās.  
Un ar DAP saskaņo pilnīgi visus rekultivācijas plānus 

 

12.39.  Izveidot mežaparkus, izņemot neitrālajā zonā un ar Dabas aizsardzības 
pārvaldes atļauju ainavu aizsardzības un dabas parka zonā. 

Mežaparku izveides kārtību un nosacījumus nosaka 
Meža likums  - meža, teritorijas, ko pašvaldība var veidot 
kā rekreācijas un atpūtas teritorijas, kurās netiek 
mainīta zemes kategorija (nav transformācijas), bet var 
būvēt infrastruktūru, mazās arhitektūras formas utt.. 
 
Šis punkts ir lieks, jo to regulē Ministru kabineta 
noteikumi Nr.123 
‘’Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā 
un to apsaimniekošanu’’  
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13.  Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas 
saņemšanas aizliegts: 

 

13.1.  veikt būvniecību neapbūvētā zemesgabalā (izņemot ekspluatācijas un drošības 
aizsargjoslas); 

Tāds punkts ir jau esošajos IAIN 

 

DAP Piedāvā  dzēst, šis ir lieks, jo visur tāpat vajag 

tehniskos noteikumus vai IVN 

 

 

13.2.  ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas, atpūtas un sporta 
infrastruktūras objektus (takas, maršrutus, skatu torņus, skatu platformas, telšu 
vietas, atpūtas vietas, ugunskuru vietas, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un 
informācijas centrus) un citu veidu teritorijas, tai skaitā publisko pasākumu 
vietas, piedzīvojumu un atrakciju parkus, golfa laukumus, digitālos tūrisma 
maršrutus un ekskursijas, izņemot neitrālo zonu un objektus, kas paredzēti 
aktuālākajā dabas aizsardzības plānā un/vai iekļauti DDPS “Ozols”. 
 
Ierīkot dabā publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas, atpūtas un sporta 
infrastruktūras objektus (piemēram, takas, gājēju ceļus, veloceļus, informācijas 
stendus, skatu torņus un platformas, atpūtas un telšu vietas, stāvlaukumus, 
apmeklētāju centrus un informācijas centrus, piedzīvojumu un atrakciju parkus, 
golfa laukumus, publisko pasākumu vietas u.c.), izņemot neitrālo zonu. 

Šis punkts attiecas uz dabā ierīkojamiem vai 
marķējamiem maršrutiem un cita veida tūrisma 
infrastruktūru. Iespēju veidot digitālos maršrutus regulē 
11.4 punkts, kas nosaka, ka maršruti jāsaskaņo ar 
zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja tie ir ārpus 
DDPS iekļautajiem infrastruktūras objektiem. 
 
 
 
Precizētā redakcija 
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13.3.  ierīkot lauksaimniecības dzīvnieku ganības aizsargājamo mežu un purvu 
biotopu teritorijās, kā arī teritorijās, kurās atrodas publiski pieejami tūrisma 
infrastruktūras objekti; 

Mežu vai purvu teritorijās, kur nav konstatēti 
aizsargājami biotopi vai tūrisma infrastruktūras, 
lauksaimniecības dzīvnieku ganības var ierīkot bez 
saskaņošanas. 
Punkts paredzēts, lai novērstu ganīšanas potenciālo 
negatīvo ietekmi – barības vielu ienesi, raksturīgās 
veģetācijas degradācija/izbradāšana, invazīvo sugu 
izplatīšana u.tml., uz purvu biotopiem (biotopu 
apsaimniekošanas vadlīnijās norādīts, ka ganīšana 
vērtējama pozitīvi tikai atsevišķos gadījumos ievērojot 
nosacījumus (ekstensīva ganīšana), bet biežāk ir ar 
negatīvu ietekmi) un mežu biotopiem. 
Ganīšana purvu un mežu biotopu platībās būtu 
vērtējama katrā gadījumā atsevišķi, nodrošināms 
ietekmes monitorings iespēja ierobežot ganīšanu, ja 
tiek konstatēta negatīva ietekme. 

13.4.  izgaismot iežu atsegumus un alas, uzstādot patstāvīgu mākslīgo 
apgaismojumu, izņemot pagrabalas, kas tiek saimnieciski izmantotas;  

Šis punkts ir papildināts ar ‘’uzstādīt patstāvīgu 
apgaismojumu’’. Bija priekšlikums norādīt laika 
periodu, bet norādīt ziemas periodu attiecībā pret 
ziemošanas vietām nav lietderīgi: ziemošanas vietās 
sikspārņu aktivitāte ir novērojama visa gada garumā, 
īpaši intensīvi – pavasarī un rudenī (atstājot mītnes un 
rudens spietošanas laikā). Sikspārņi pārvietojas arī 
ziemošanas laikā, tā kā attiecībā uz ziemas mītnēm 
nekāda “neitrālā” perioda nav. 
 
Dabas aizsardzības plānā apsaimniekošanas nodaļā ir 
iekļauts pasākums – rekomendācijas izgaismošanai, lai 
netiktu nodarīts kaitējums sikspārņiem. 

13.5.  uzstādīt patstāvīgus apgaismes ķermeņus, kas vērsti uz ūdens pusi,   Gaujas, 
Amatas, Braslas krastos un Līgatnes upes posmā no papīrfabrikas līdz  
uzpludinājumam, kā arī Ungurezera, Raiskuma un  Ratnieku ezeru krastos ; 

Šāds priekšlikums no sikspārņu eksperta. Attiecībā uz 
Gauju, arī ir runa par pastāvīgā mākslīgā 
apgaismojuma uzstādīšanu, konkrēti tāda veida 
apgaismojuma, kurš vai nu ir vērsts uz ūdens pusi, vai 
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arī gaismas avots ir lodveida, kas izplata gaismu uz 
visām pusēm, tajā skaitā arī apgaismojot ūdenstilpi. 
Gauja ir svarīgākais sikspārņiem nozīmīgais ūdens 
objekts GNP - tā ir galvenā barošanās vieta lielākajai 
daļai GNP sikspārņu sugu (plāna tekstā tas ir pateikts). 
Būtiskais periods šeit ir aktīvais laiks – no aprīļa līdz 
oktobrim (abus mēnešus ieskaitot). Apgaismojuma 
problēma aktuāla arī pie lielākajām pietekām (Brasla, 
Amata, daļēji arī Līgatnes upes posmā no ietekas līdz 
papīrfabrikas uzpludinājumam ieskaitot, kā arī pie 
ezeriem un dīķiem – Ungurezera, Raiskuma, Ratnieku 
ezeriem u.c., kas arī ir sikspārņu barošanās oāzes, 
salīdzinājumā ar sauszemes biotopiem). 
 
Dabas aizsardzības plānā apsaimniekošanas nodaļā ir 
iekļauts pasākums – rekomendācijas izgaismošanai, lai 
netiktu nodarīts kaitējums sikspārņiem.  
 

14.  Šo noteikumu 12.28. apakšpunktā minētajās vietās atļauts cirst kokus šādos 
gadījumos: 
 

12.28. punkts nosaka meža platības, kur koku ciršana 
aizliegta vecās mežaudzēs valsts vai pašvaldību mežos 
– lai palielinātu vecu un dabas vērtību saglabāšanai 
īpaši nozīmīgu mežaudžu platību palielināšanos, kā arī 
mežaudzes, kurās koku ciršana aizliegta citu vides 
aizsardzības apsvērumu dēļ. Šajā punktā formulētais 
izņēmums nodrošina iespēju koku ciršanai specifiskos 
izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar sabiedrības drošību 
un veselību vai pasākumiem, kuru mērķis ir dabas 
aizsardzība. 

 
 

14.1.  bīstamo koku ciršanai un novākšanai; Tika saņemts komentārs: ne visos gadījumos koki, kas 
cērtami vai aizvācami, piemēram, pilsētu vai ciemu 
teritorijā, atbilst bīstamo koku statusam. Būtu jāparedz 
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izņēmums vai saskaņošanas kārtība ar DAP tādu koku 
ciršanai un novākšanai, kas atrodas noteikumu 12.28. 
apakšpunktā minētajās vietās pilsētu un ciemu 
teritorijās. 
 
Nav iespējams definēt specifiskus kritērijus, kādos 
gadījumos paredzams izņēmums koku ciršanai pilsētu 
un ciemu teritorijā, ja tie neatbilst jau minētajiem 
gadījumiem. Ja koku ciršana plānota ainavisku 
apsvērumu dēļ (piemēram, takām pieguļošas 
mežaudzes), to iespējams risināt, izstrādājot MAP un 
tajā paredzot pasākumus ietekmes uz biotopiem un 
sugām mazināšanai. 

14.2.  meža ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumu veikšanai; Ugunsdzēsība atrunāta iepriekš 

14.3.  ārkārtējās situācijās;  

14.4.  pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas: 14. punkts attiecas uz īpašniekiem atbilstoši noteikto 
ierobežojumu struktūrai 12.28. apakšpunktā.  
Nav nepieciešama numerācijas maiņa.  
 
DAP atļauju saņem, izstrādājot un saskaņojot MAP vai 
saskaņojot infrastruktūras objektu ierīkošanu 

14.4.1.  īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzībai, kā 
aŗī   zālāju upju ielejās, kas reģistrēti dabas datu pārvaldības sistēmā, 
atjaunošanai un saglabāšanai;  

Izņēmums nepieciešams, lai būtu iespēja veikt koku 
ciršanu, kas nepieciešama biotopu vai sugu dzīvotņu 
apsaimniekošanai dabas vērtību saglabāšanas vai 
stāvokļa uzlabošanas nolūkos. 

14.4.2.  palieņu pļavu atjaunošanai un apsaimniekošanai;  

14.4.3.  infrastruktūras objektu ierīkošanai un uzturēšanai;  

14.4.4.  ainavas elementu (tai skaitā skatu punktu) saskatāmības un pieejamības 
nodrošināšanai un  ainavu estētiskās kvalitātes uzturēšanai pilsētu un ciemu 
teritorijā; 
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14.4.5.  savvaļas sugu dzīvnieku barības bāzes papildināšanai; GNP nav nepieciešams piebarot dzīvniekus, lai 
palielinātu populāciju. 

14.4.6.  upju un ezeru palieņu apsaimniekošanas pasākumu veikšanai ar mērķi 
nodrošināt ūdensteču un ūdenstilpju ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu. 

Mežaudzes sastāva un struktūras uzlabošanas 
pasākumi, piemēram, Ba audžu nomaiņa uz cieto lapu 
koku vai vītolu mežaudzēm ar mērķi samazināt barības 
vielu un suspendēto daļiņu ienesi ūdensobjektos, vai 
optimāla apgaismojuma – apēnojuma apstākļu 
veidošanai. 

15.  Nacionālā parka teritorijā, cērtot kokus kopšanas cirtē, sanitārajā cirtē un 
galvenajā cirtē, rēķinot uz cirsmas hektāru, saglabā vismaz 10 augtspējīgus 
ekoloģiskos kokus, vispirms izvēloties šo noteikumu 12.29. apakšpunktā 
minētos kokus. 

 
12.29. punktā minētie koki, diametrs 1,3 m augstumā: 
ozoli 50 cm, priedes 65 cm, egles un lapegles 70 cm, 
melnalkšņi 65 cm, vītoli 60 cm, bērzi 65 cm, apses 60 

cm. 
 

16.  Nacionālā parka teritorijā meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniegumam 
koku ciršanas apliecinājuma saņemšanai koku ciršanai galvenajā cirtē papildus 
citiem meža apsaimniekošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem 
dokumentiem pievieno informāciju par dabā iezīmētiem ekoloģiskajiem 
kokiem (redzamas, noturīgas atzīmes izdarīšana uz ekoloģiskā koka stumbra 
un koka caurmēra noteikšana 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla) 
atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam. Pēc galvenās cirtes veikšanas jābūt 
saglabātiem ekoloģiskajiem kokiem atbilstoši Valsts meža dienestā iesniegtajai 
informācijai par dabā iezīmētiem ekoloģiskajiem kokiem. 

Punkta nosacījumu kontroles iespēju uzlabošanai, ir 
iesniegts priekšlikums papildus marķējumam uz 
ekoloģisko koku sakņu kakla. 
 
Rosināts papildināt punktu ar ekoloģisko koku lokācijas 
datu (novietojuma koordinātu) iesniegšanu. 
 
Nosacījums ir iekļauts līdz šim spēkā esošajos GNP IAIN. 
Informācija par ekoloģiskajiem kokiem (suga, koka 
caurmērs), kas iesniedzama atbilstoši 4. pielikumam, ir 
pietiekama, lai nodrošinātu ekoloģisko koku 
saglabāšanas kontroli. 

17.  Ja nacionālā parka teritorijā galvenajā cirtē, kuru izpilda vairākos paņēmienos, 
cirtes izpildes laikā mežaudzes kopējais šķērslaukums ir vienāds ar kritisko 
šķērslaukumu vai lielāks par to, bet atsevišķās mežaudzes daļās, kas nav lielākas 
par 0,2 hektāru, šķērslaukums kļūst mazāks par kritisko šķērslaukumu, izcirsto 
mežaudzes daļu neuzskata par kailcirti.  

Pašreiz GNP IAIN nosacījums ir 0,1 ha, atvieglojam, lai 
uzlabotu iespējas meža dabiskās atjaunošanās 
veicināšanai. 0,2 ha slieksnis ir pielietots arī meža 
normatīvajos aktos. 
 
Uzskatām šo par nosacījumu, lai atvieglotu priedes 
mežaudžu atjaunošanu. 
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18.  Nacionālā parka teritorijā meža atjaunošanā un ieaudzēšanā atļauts izmantot 
vienīgi koku sugas, kuras minētas šo noteikumu 5. pielikuma vietējo koku sugu 
uzskaitījumā (I. Vietējās sugas)  

Precizēts 

19.  Lai pēc iespējas saglabātu meža zemsedzi un meža dabisko vidi tajā mītošajām 
sugām, kā arī lai nodrošinātu trūdošo koksni kā dzīvesvietu meža ekosistēmā 
svarīgām sugām, nacionālā parka teritorijā nocirsto koku celmus atstāj 
mežaudzē, izņemot, ja celmu izvākšana paredzēta aizsargājamo biotopu 
atjaunošanas pasākumu ietvaros. 

ĪADT vispārīgajos noteikumos ir noteikts:  Sausos kokus 
un kritalas šo noteikumu 20.punktā minētajā apjomā, 
kā arī nocirstos bīstamos kokus un nocirsto koku 
celmus atstāj mežaudzē, lai nodrošinātu trūdošo 
(atmirušo) koksni kā dzīvesvietu meža ekosistēmā 
svarīgām sugām. 
Jautājums no mežu darba grupas – vai celmus nevar 
ieskaitīt atstājamo kritalu kubatūrā?  
Koku celmi veido specifiskas dzīves nišas tajā skaitā 
aizsargājamām un retām sugām, kas atšķiras no 
apstākļiem, ko nodrošina citi mirušās koksnes veidi 
(piem., stāvkaltuši koki un stumbeņi vai kritalas). 
Attiecīgi viena veida mirušās koksnes aizvietošana ar 
citu veidu nenodrošina labvēlīgus apstākļus visām 
aizsargājamām un retām sugām, kas saistītas ar 
mirušo koksni. 
Celmu koksnes saglabāšana meža platībās pieņemta kā 
bāzes stāvoklis, ja celmu koksnes apjoms tiek ietverts 
saglabājamās mirušās koksnes apjomā, tad kopējais 
saglabājamās mirušas koksnes apjoms palielināms par 
20 – 25 % (aptuvens celma koksnes daudzums kopējā 
koka biomasas apjomā).  

Ir saņemts atsevišķs viedoklis no zemes īpašnieka G. 
Ziediņa, ka  jāieskaita saglabājamā kubatūrā. 

 

20.  Nacionālā parka teritorijā, izņemot stingrā režīma zonu, atļauts medīt šādus 
medījamos dzīvniekus: 

Medījamo dzīvnieku sugas, medību termiņus, kā arī 
gadījumus, kad iespējamas medības ārpus medību 
termiņiem,  nosaka MK noteikumi Nr. 421 
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Nacionālā parka teritorijā aizliegts medīt izmantojot neselektīvus medību rīkus 
un šādus medījamos dzīvniekus: 

“Medību noteikumi’’. Šajos IAIN  ir atrunāts, kurus 
dzīvniekus GNP aizliegts medīt, kā tas jau bija noteikts 
esošajos IAIN.  
 
Savukārt Medību likumā pateikts, ka (4) Īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās, kurās ir spēkā medību 
ierobežojumi, savvaļas sugu zīdītāju skaita regulēšanas 
pasākumus nosaka attiecīgos īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas individuālos aizsardzības un 
izmantošanas noteikumos. 
 
Punktā ir pateikts, ka nedrīkst medīt ar ‘’neselektīviem 
medību rīkiem’, jo  nosacījums pēc būtības pasaka, ka 
medīt var tikai skaidri saprotot/redzot, kas tiek medīts, 
lai pasargātu no nejaušas nomedīšanas tos, ko nedrīkst 
medīt (ūdrus, caunas utt) 

20.1.  aļņus Alces alces, staltbriežus Cervus elaphus, stirnas Capreolus capreolus un 
mežacūkas Sus scrofa; 
medņus Tetrao urogallus, rubeņus Tetrao tetrix, raķeļus Tetrao tetrix x Tetrao 
urogallus, pelēkos zaķus Lepus europaeus, baltos zaķus Lepus timidus, 
 
meža caunas Martes martes, akmens caunas Martes foina, seskus Mustela 
putorius, āpšus Meles meles, mežirbes Bonasia bonasia, lauku baložus 
Columba palumbus un slokas Scolopax rusticola; 

 
 
 

Vai vienkāršāk nebūtu pateikt: saskaņā ar Medību 
noteikumiem., izņemot vilkus, kam var atsevišķu punktu. Jā 
un ūdensputni. 

Nē nav, jo ne visus var medīt, kas ir minēti medību 
noteikumos. 

20.2.  vilkus Canis lupus, izņemot epizootiju uzliesmojuma vai draudu gadījumā vai ja 
tie nodara nozīmīgu kaitējumu lauksaimniecības dzīvniekiem un savvaļas sugu 
dzīvniekiem. Šādā gadījumā Valsts meža dienests medību atļauju izsniedz pēc 
Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas 
aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz 10 darbdienu laikā pēc Valsts meža 
dienesta pieprasījuma saņemšanas 
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20.3.  lapsas Vulpes vulpes, bebrus Castor fiber, meža caunas Martes martes, seskus 
Mustela putorius, jenotsuņus Nyctereutes procyonoides, Amerikas ūdeles 
Mustela vison un ondatras Ondatra zibethicus; 

 

20.4.  mājas baložus Columba livia, pelēkās vārnas Corvus corone un žagatas Pica 
pica; 

 

20.5.  medījamos ūdensputnus mākslīgās ūdenstilpēs dabas lieguma, dabas parka, 
ainavu aizsardzības zonā un neitrālajā zonā, ja tiek lietoti šāviņi, kas nesatur 
svinu; 
medījamos ūdensputnus dabiskās ūdenstilpēs un lietojot šāviņus, kas satur 
svinu. 

 

20.6.  kā arī saskaņā ar medības regulējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību 
Latvijas faunai neraksturīgās vai invazīvās sugas, izbēgušus nebrīvē audzētus 
dzīvniekus un klaiņojošus mājas (istabas) dzīvniekus. 

DAP komentārs : Šo jau atļauj medību noteikumi. Ja tiek 
pārformulēts, ka pasaka, ko aizliegts medīt, tad viss cits 
ir atļauts atbilstoši Medību noteikumiem 

Atbilstoši Medību noteikumiem: 

Latvijas faunai neraksturīgās vai invazīvās sugas – 
Amerikas ūdeles (Mustela vison), jenotsuņi (Nyctereutes 
procyonoides), dambrieži (Dama dama), mufloni (Ovis 
orientalis), Sika brieži (Cervus nippon), jenoti (Procyon 
lotor), nutrijas (Myocastor coypus Molina), baibaki 
(Marmota bobak) – visu gadu, bet zeltainie šakāļi (Canis 
aureus) – no 15. jūlija līdz 31. martam. 

4. Izbēgušu nebrīvē audzētu dzīvnieku nonāvēšana 
medību platībās pēc dzīvnieku īpašnieka rakstveida 
lūguma medību tiesību lietotājam atļauta visu gadu. 

5. Klaiņojošu mājas (istabas) dzīvnieku nonāvēšana 
medību platībās, izmantojot medību šaujamieročus un 
ievērojot dzīvnieku aizsardzību reglamentējošo 
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starptautisko līgumu un citu normatīvo aktu prasības, 
atļauta visu gadu. 

21.  
Nacionālā parka teritorijā var noteikt aizliegumu un ierobežojumus ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
ģenētiski modificēto organismu apriti. 
 

Šo jau nosaka ĢMO likums 

21. Ar Dabas pārvaldes rakstisku atļauju atļauts:  

21.1.  veikt zinātniskās      un arheoloģiskās izpētes darbus un zemes dzīļu izpēti ar 
mērķi iegūt derīgos izrakteņus; 

Saskaņojums arheoloģijai drīzāk bija tāpēc, lai 
neiznīcinātu  biotopus.  

21.2.  veikt atmežošanu saskaņā ar regulējošiem normatīvajiem aktiem un mainīt 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategoriju, izņemot neitrālajā 
zonā, kur lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategoriju var 
mainīt bez DAP rakstiskas atļaujas. 

Šīs darbības skaņo VVD 

 

III. Stingrā režīma zona 

22.  Stingrā režīma zonā ir aizliegta saimnieciskā vai cita veida darbība, izņemot 
šādas darbības: 

 

22.1.  kontrolēt teritorijas aizsardzības režīma ievērošanu;  

22.2.  īstenot ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumus, glābt un meklēt cilvēkus;  

22.3.  pārvietoties pa dabas datu pārvaldības sistēmā norādītām publiski  pieejamām 
takām un ceļiem 

 

22.4.  īstenot nepieciešamos pasākumus ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu 
dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai, aizsardzībai un 
saglabāšanai; 

Pārcelts no 22.6.2. 

22.5.  uzturēt ceļus, būves un infrastruktūras objektus, kā arī tos atjaunot 
būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

 

22.6.  ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:  

22.6.1.  veikt zinātniskos pētniecības darbus, monitoringu un meža inventarizāciju;  
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22.6.2.  īstenot nepieciešamos pasākumus ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu 
dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai; 

Pārcelts punkts uz augšu 

22.6.3.  ar Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju regulēt nemedījamo sugu dzīvnieku 
skaitu, ja dzīvnieku populāciju blīvums stingrā režīma zonas teritorijā 
pārsniedz ekosistēmu dabisko ietilpību, izraisot īpaši aizsargājamo biotopu vai 
īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu degradāciju vai mainot dabisko procesu 
norisi, kā arī lai nepieļautu epizootiju izplatīšanos; 

Apvienojams ar 22.6. 

23.  Gaisa telpā virs stingrā režīma zonas aizliegts veikt lidojumus (arī gaisa balonu 
un bezpilota gaisa kuģu lidojumus) zemāk par 300  metriem. Aizliegums 
neattiecas uz lidojumiem fotografēšanai, filmēšanai, attālai novērošanai un 
datu iegūšanai pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas 
saņemšanas, kā arī lidojumiem ārkārtējās situācijās, gaisa kuģu avārijas 
gadījumos un veicot glābšanas un meklēšanas darbus vai valsts aizsardzības 
uzdevumus 

Šo redakciju vajadzēs saskaņot ar Civilās aviācijas 
aģentūru, pielāgojot gaisa satiksmi regulējošo 
normatīvo aktu prasībām Šis punkts daļēji dublējas ar 
punktu pie vispārīgās sadaļas. “mežaudzēs lietot 
minerālmēslus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus 
(izņemot repelentus pārnadžu atbaidīšanai un 
feromonu slazdus koku stumbra kaitēkļu ierobežošanai) 
un augu aizsardzības līdzekļus invazīvo augu sugu 
izplatības ierobežošanai, izsmidzinot tos lokāli uz 
augiem. Aizliegta augu aizsardzības līdzekļu 
izsmidzināšana no gaisa;” 

 
Šis nosacījums attiecas gan uz bezpilota lidaparātiem, 
gan uz pārējiem.  

IV. Dabas lieguma zona 

24.  Dabas lieguma zonā aizliegts:  

24.1.  veikt mežsaimniecisko darbību valsts un pašvaldību īpašumā esošajos mežos, 
izņemot: 

Nosacījums formulēts, lai veicinātu aizsargājamu dabas 
vērtību platību palielināšanos publiskos mežos, 
vienlaikus saglabājot, dabas aizsardzības interesēs 
ierobežotas, meža izmantošanas iespējas privāto 

īpašnieku - fizisku un juridisku personu īpašumu mežos. 

24.1.1.  bīstamo koku ciršanu;  

24.1.2.  koku ciršanu meža ugunsdrošības pasākumu veikšanai un avāriju, stihisku 
nelaimju vai katastrofu seku likvidēšanai;  
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24.1.3.  kaitēkļu bojāto koku ciršanu sanitārajā cirtē (izņemot īpaši aizsargājamo sugu 
dzīvotnēs un īpaši aizsargājamos biotopos), ja notikusi kaitēkļu masveida 
savairošanās, pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma; 

 

24.1.4.  meža atjaunošanu un jaunaudžu kopšanu; Iestājoties izņēmuma gadījumiem atbilstoši 24.28. 
punktam – ja veikta vienlaidus sanitārā cirte pēc VMD 
sanitārā atzinuma. 

24.1.5.  meža nekoksnes vērtību ieguvi;  

 koku ciršanu citā cirtē sugu un biotopu aizsardzībai un saglabāšanai, kultūras 
pieminekļu saglabāšanai, mākslīgi izveidoto mežaudžu ilglaicīgai 
rekonstrukcijai, ainavas kvalitātes uzlabošanai, skatu punktu ierīkošanai un 
uzturēšanai pēc pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. 

Saskaņā ar Meža likumu: ainavu cirte — cirtes veids 
ainavas elementu saskatāmības un pieejamības 
nodrošināšanai; cita cirte — cirtes veids, ko izmanto, ja 
cirte nepieciešama meža infrastruktūras un robežstigu 
izveidošanai un uzturēšanai, bīstamu koku novākšanai, 
dabas vērtību saglabāšanai 
 
Pārcelts uz nodaļas beigām 

24.2.  cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē; Pret šo punktu ir kategorisks iebildums no mežu 
īpašniekiem, bet šāds punkts ir iekļauts vispārīgajos 
ĪADT noteikumos un attiecas Latvijā uz visām ĪADT – 
dabas liegumiem un  dabas lieguma zonām. 
Ierobežojuma mērķis ir nodrošināt negatīvo ietekmju 
(aizsargājamu biotopu fragmentācija, kvalitātes 
pasliktināšana) mazināšanu uz konstatētajiem 
aizsargājamajiem meža biotopiem un aizsargājamo 
sugu dzīvotnēm, kā arī nodrošināt dabas daudzveidībai 
vērtīgu platību palielināšanos.  
Ierobežojums veicinās ES Zaļā kursa mērķu – aizsargāti 
30 % dalībvalsts teritorijas un stingri aizsargāti 10 % 
teritorijas, sasniegšanu Latvijā. 
 
Galvenais zemes īpašnieku iebildums – nepietiekamas 
kompensācijas.  
Kompensāciju apmērs, kas paredzēts normatīvajos 
aktos par lauku attīstības atbalsta piešķiršanu 
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noteiktajā kārtībā no attiecīgo Eiropas Savienības fondu 
līdzekļiem, nosaka, ka atbalsta apmērs par vienu 
hektāru atbalsttiesīgās platības (2022. gadā): 160 EUR 
– aizliegta mežsaimnieciskā darbība (NIM1), aizliegta 
galvenā cirte un kopšanas cirte (NIM2); 120 EUR – 
aizliegta galvenā cirte (NIM3); 45 EUR – aizliegta 
kailcirte (NIM4). 
 
Meža īpašnieki uzskata, ka atbilstoša kompensācija 
būtu ap 350 eur/ha gadā, kas būtu pamatota, lai 
varētu kompensēt noteiktos ierobežojumus. 

Īpašnieka G. Ziediņa komentārs:  Kā vairums meža 

īpašnieku nepiekrītu. Tad faktiski veidojas situācija, ka 
īpašums tiek vienkārši sekvestrēts. Tad jau atļauts privātam 
īpašniekam ir tieši tas pats, kas valsts vai pašvaldības 
īpašumā. Šo jautājumu pilnībā neatrisinās arī kompensācijas, 
ja īpašnieks tiek vienkārši padzīts.  

24.3.  cirst kokus kopšanas cirtē (izņemot sausos kokus), ja valdaudzes vecums 
pārsniedz: 

 
Kompensāciju apmērs, kas paredzēts normatīvajos 
aktos par lauku attīstības atbalsta piešķiršanu 
noteiktajā kārtībā no attiecīgo Eiropas Savienības fondu 
līdzekļiem, nosaka, ka atbalsta apmērs par vienu 
hektāru atbalsttiesīgās platības (2022. gadā): 160 EUR 
– aizliegta mežsaimnieciskā darbība (NIM1), aizliegta 
galvenā cirte un kopšanas cirte (NIM2); 120 EUR – 
aizliegta galvenā cirte (NIM3); 45 EUR – aizliegta 
kailcirte (NIM4). 

24.3.1.  priežu un ozolu audzēm – 60 gadu;  

24.3.2.  egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 50 gadu;  

24.3.3.  apšu audzēm – 30 gadu;  
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24.4.  nosusināt purvus, kā arī mežaudzes slapjās minerālaugsnēs un slapjās kūdras 
augsnēs; 

 

24.5.  bojāt, iznīcināt, uzart vai kultivēt palieņu, terašu un meža pļavas; 12.4. punktā jau noteikts aizliegums attiecībā uz zālāju 
biotopiem un zālājiem upju ielejās. 

24.6.  lietot minerālmēslus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus bioloģiski 
vērtīgajos zālājos un meža zemēs, izņemot ar Dabas aizsardzības pārvaldes 
atļauju invazīvo sugu ierobežošanai; 

Punkts pārcelts pie 12.1, attiecinot uz visiem ES nozīmes 
biotopiem visā GNP 

24.7.  mainīt reljefu un veikt darbības, kas veicina paātrinātu virszemes noteci un 
augsnes erozijas attīstību; 

 

24.8.  ugunsbīstamajā periodā dedzināt meža ciršanas atliekas; To regulē ugunsdrošības noteikumi un nevajag dublēt 

24.9.  ieviest dabiskajos biotopos vietējiem apstākļiem svešas augu un dzīvnieku 
sugas; 

Invazīvo sugu izplatības ierobežošanai; vietējās augu un 
dzīvnieku sugas uzskaitītas zinātniskajos izdevumos 
publicētos attiecīgo sugu grupu taksonu sarakstos. 
 
DAP : Šo jau tāpat nepieļauj Sugu un biotopu 
aizsardzības likums, nevajag dublēt. 
 

GZ : Kurš cīnīsies ar šīm sugām, ja pārmaiņu rezultātā no 

KVZ, vai pat AAZ īpašums tiek pārlikts uz DLZ, kurā 

aizliegta mežsaimnieciskā darbība. 5 gadus karoju, 

īpašums atradās DLZ, kur tomēr bija atļauta, kaut 

ierobežota saimnieciskā darbība, tagad, pēc būtības tā 

tiek aizliegta pilnībā. 

 
 
 

24.10.  kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns 
tālāku neizplatīšanos (izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas 
atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību regulējošajiem normatīvajiem 
aktiem); 

Jau formulēts 11.2. punktā 
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24.11.  lai samazinātu savvaļas sugu dzīvnieku bojāeju, – pļaut lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes un lauces virzienā no malām uz centru, ja to platība ir 
lielāka par 2 ha. Nelīdzena reljefa apstākļos pļauj slejās virzienā no lauka 
atklātās malas (arī no pagalma, ceļa, atklāta grāvja, žoga, upes vai ezera) uz 
krūmāju vai mežu; 

Papildināts ar minimālo platību, no kuras nosacījums ir 
attiecināms, ka jāpļauj no vidus. Mazās pļaviņās tas 
nav tehniski iespējams.  

24.12.  veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta ezeru, vecupju un strautu krasta 
līnija un gultne (tai skaitā paplašināt, tīrīt un padziļināt Gaujas atteku un 
vecupju gultnes), izņemot ar Dabas pārvaldes atļauju: 

Jau noteikts vispārējās prasībās visai GNP teritorijai 
12.33. punktā: 
12.33. pārveidot dabisko ūdensteču un ūdenstilpju 
gultnes (tai skaitā paplašināt, tīrīt un padziļināt Gaujas 
atteku un vecupju gultnes) un krasta līniju. Aizliegums 
neattiecas uz minēto darbību veikšanu pēc Dabas 
aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas: 
 
12.33.1. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši 
aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzībai un 
saglabāšanai; 
 
12.33.2. upju dabiskā tecējuma, ūdenstecēm un 
ūdenstilpēm piegulošo teritoriju hidroloģiskā režīma 
atjaunošanai; 

 

24.12.1.  īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzībai un 
saglabāšanai 

 

24.12.2.  upju dabiskā tecējuma, ūdenstecēm un ūdenstilpēm piegulošo teritoriju 
hidroloģiskā režīma atjaunošanai; 

 

24.13.  uzstādīt saules paneļus, izņemot uz ēkām ēku jumtiem vai ar Dabas 
aizsardzības pārvaldes atļauju mājsaimniecības pašpatēriņam atbilstoši spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē saules paneļu uzstādīšanas 
kārtību;   

Mājsaimniecību pašpatēriņa nosacījumi tiek definēti 
citos likumdošanas aktos 
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24.14.  būvēt hidrotehniskas būves uz dabiskām ūdenstecēm un ūdenstilpēm un ierīkot 
meliorācijas sistēmas, kā arī veikt to pārbūvi un atjaunošanu. Aizliegums 
neattiecas uz minēto darbību veikšanu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās 
vai pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas: 

 

24.14.1.  īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai, 
aizsardzībai un saglabāšanai; 

 

24.14.2.  upju dabiskā tecējuma, ūdenstecēm un ūdenstilpēm piegulošo teritoriju 
hidroloģiskā režīma atjaunošanai; 

 

24.14.3.  lai novērstu teritoriju applūšanu;  

24.14.4.  zivju migrācijas ceļu atjaunošanai; “24.14. ... Aizliegums neattiecas uz minēto darbību 
veikšanu...” - uz šo izņēmuma situāciju attiecas 
apakšpunktu uzskaitījums. 

24.14.5.  dabas tūrisma un izziņas, atpūtas un sporta infrastruktūras objektu ierīkošanai 
un uzturēšanai; 

 

 nosusināt mežaudzes slapjās minerālaugsnēs un slapjās kūdras augsnēs  

24.15.  ierīkot purvos kultūraugu plantācijas (izņemot purva kultūraugu plantāciju 
ierīkošanu izstrādātos purvos; 

 

24.16.  mežā veikt būvniecību un ierīkot lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 
Aizliegums neattiecas uz minēto darbību veikšanu pēc Dabas aizsardzības 
pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas: 

 

24.16.1.  dabas tūrisma un izziņas, atpūtas un sporta infrastruktūras objektu, ceļu (arī 
sliežu ceļu), inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju būvniecībai, pārbūvei 
(rekonstrukcijai) vai atjaunošanai (renovācijai), kā arī šo noteikumu 
13.2.apakšpunktā minētajos gadījumos; 

13.2.: "ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un 
izziņas, atpūtas un sporta infrastruktūras objektus 
(takas, maršrutus, skatu torņus, skatu platformas, telšu 
vietas, atpūtas vietas, ugunskuru vietas, stāvlaukumus, 
apmeklētāju centrus un informācijas centrus) un citu 
veidu teritorijas, tai skaitā publisko pasākumu vietas, 
piedzīvojumu un atrakciju parkus, golfa laukumus, 
digitālos tūrisma maršrutus un ekskursijas, izņemot 
neitrālo zonu un objektus, kas paredzēti aktuālākajā 
dabas aizsardzības plānā un/vai iekļauti DDPS “Ozols”. 
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24.16.2.  upju dabiskā tecējuma atjaunošanai; Upju dabiskā tecējuma atjaunošanas pasākumi 
(piemēram, vēsturiski meandrēto posmu atjaunošana) 
var būt saistīta ar nepieciešamību atjaunot upes gultni 
platībās, kas pašreiz iekļautas meža zemēs (ar 
kokaugiem aizauguši vēsturiskās upes gultnes posmi). 

24.16.3.  īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai;  

24.16.4.  pilsētu un ciemu teritorijās;  Atsevišķas pilsētu un ciemu teritorijas 
(Sigulda, Cēsis, Vaidava, Murjāņi), kur ir 
augsta īpaši aizsargājamo dabas vērtību 
koncentrācija, ir iekļautas dabas lieguma 
zonā.  
 

24.17.  būvēt rūpnīcas, rūpnieciskās pārstrādes uzņēmumus, kā arī citus rūpnieciskās 
ražošanas un tās infrastruktūras objektus (izņemot mājražošanas un 
amatniecības uzņēmumus); 

Jau ir esošajos IAIN 

24.18.  būvēt rindu mājas un daudzstāvu (trīs un vairāk stāvu) ēkas (izņemot pārbūvi 
(rekonstrukciju) un atjaunošanu (renovāciju)); 

Jau ir esošajos IAIN 

24.19.  ierīkot zooloģiskos dārzus; Zooloģiskais dārzs atbilstoši Dzīvnieku aizsardzības 
likumam: 18) zooloģiskais dārzs — pastāvīga vieta, kur 
savvaļas sugu dzīvnieki tiek turēti izstādīšanai publikas 
apskatei septiņas vai vairāk dienas gadā sugas 
saglabāšanas, pavairošanas, reintrodukcijas, 
pētniecības un sabiedrības izglītošanas nolūkā. Prasības 
ierīkošanai regulē 09.11.2010. MK noteikumi Nr. 1033 “ 
Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā 
dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un 
reģistrācijai” 
 

Ierīkošana parasti saistīta ar platību iežogošanu un 
dabiskās vides pārveidošanu, nav pamata paredzēt 
šādus objektus DLZ. 
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24.20.  ierīkot un paplašināt dzīvnieku izcelsmes produktu ieguvei vai sugas selekcijai 
izmantojamo savvaļas sugu dzīvnieku audzētavas (izņemot audzētavas 
pagalmos un dārzos); 

 

24.21.  ierīkot autotrases, mototrases un kartinga trases;  

24.22.  ierīkot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sadzīves notekūdeņiem, kas atrodas 
upju ielejās, kuras norādītas šo noteikumu 2. pielikumā; pieļaujama tikai 
hermētisko krājtvertņu novietošana ;  

(jauns punkts, pamatojums – konstatētā nepietiekami 

attīrīto notekūdeņu negatīvā ietekme uz tekošo 
saldūdeņu kvalitāti) 

24.23.  celt teltis un ierīkot atpūtas vietas ārpus speciāli ierīkotām vietām, pagalmiem, 
piemājas teritorijām un publiskiem pasākumiem paredzētām vietām ; 

 

24.24.  pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem (automašīnām, 
traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, sniega 
motocikliem u.c.) pa dabiskām brauktuvēm mežā. Aizliegums neattiecas uz 
gadījumiem, ja pārvietošanās notiek pa šo noteikumu 13.2. apakšpunktā 
noteiktā kārtībā izveidotiem maršrutiem atbilstoši to izveidošanas mērķim vai 
pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts 
aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas darbiem;  

vispārīgajā daļā ir aizliegums par pārvietošanos ārpus 
ceļiem, DLZ aizliegts arī pa dabiskajām brauktuvēm 
 

 

24.25.  rīkot ātrumsacensības, to treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus ar 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas 
sacensības, kā arī Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības, 
izmantojot šaujamieročus; 

 
 

24.26.  gaisa telpā virs dabas lieguma zonas veikt lidojumus (arī gaisa balonu un 
bezpilota gaisa kuģu lidojumus) zemāk par 300 120 metriem. Aizliegums 
neattiecas uz lidojumiem fotografēšanai, filmēšanai, attālai novērošanai un 
datu iegūšanai pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas 
saņemšanas, kā arī Lauku atbalsta dienesta veikto vizuālo apsekošanu, 
lidojumiem ārkārtējās situācijās, gaisa kuģu avārijas gadījumos un veicot 
glābšanas un meklēšanas darbus, kā arī valsts aizsardzības uzdevumus. 

Latvijas un EU likumdošanā noteikts, ka maksimālais 
lidojumam augstums  bezpilota gaisa kuģiem nedrīkst 
būt augstāk par 120m. 

Šo redakciju sabiedriskās apspriešanas laikā pārrunāsim ar 
aviācijas aģentūru 
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Ierosinājums no VMD - Šeit vajag arī VMD, jo arī mēdz 

dronus izmantot vienkārši ikdienas apsekošanai, ne tikai 

dzēšanas darbiem. 

24.27.  no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam organizēt dabā publiskus pasākumus vairāk kā 50 
cilvēkiem, izņemot pilsētās, ciemos vai māju pagalmos, vai pasākumus, kas 
tiek organizēti šo noteikumu 13.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā izveidotos 
maršrutos, kas iekļauti DDPS “Ozols”, un publiskiem pasākumiem paredzētās 
vietās, civilās aizsardzības un Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu 
mācības. Šādiem pasākumiem, kas notiek laikā no  15. marta līdz 31. martam 
un no 1. jūlija līdz 31. jūlijam, norises vieta jāsaskaņo Dabas aizsardzības 
pārvaldē. 

50 cilvēki ir slieksnis, kas pieņemts ĪADT likumdošanā.  
Standarta autobusos ir 44 vietas. Ja vajadzētu katru 
ceļojumu programmu pieteikt DAP ar gidiem, kas kaut 
kur šķērso DL zonu, būtu kapacitātes problēmas. Bet 
šādi virs 50 iepriekš caurskatīto DAP izsniegto atļauju 
skaits nav liels. 
 
Termiņ ierobežojums, ņemot vērā GNP specifiku, 
samazināts uz laiku no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, bet 
laikā no 1. jūlija līdz 31. jūlijam pasākumu vietas 
saskaņo DAP, nepieciešamības gadījumā aizliedzot 
pasākumu norisi vietās, kas var traucēt sekmīgai 
aizsargājamo putnu sugu ligzdošanai (primāri – mazā 
ērgļa teritorijās). 
  

24.27.1.  no 15. marta līdz 31. jūlijam;  

24.27.2.  no 1. augusta līdz 31. oktobrim biežāk nekā divas reizes vienā un tajā pašā 
teritorijā; 

DAP - Piedāvājam dzēst, jo nav jēgas 

24.28.  atjaunot mežu stādot vai sējot, izņemot, ja nepieciešams veikt meža 
atjaunošanu pēc vienlaidus sanitārās cirtes (izņemot mežaudžu dabiskās 
atjaunošanās papildināšanu ar vietējo koku sugu stādiem un sējeņiem 
iestājoties 32. punktā noteiktajam gadījumam); 
 

 
Izņēmums paredz iespēju veikt meža mākslīgo 
atjaunošanu ar vietējām sugām, ja DLZ mežaudze 
nocirsta vienlaidus sanitārajā cirtē pēc Valsts meža 
dienesta atzinuma. 
 
Vienošanās par nepieciešamo izņēmumu panākta mežu 
darba grupā. 
 
G. Ziediņa komentārs: ja nekad nevarēs cirst, vai cilvēks 
tēres savus līdzekļus. Kopt nedrīkst pēc zināma vecuma, 
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galvenā cirte aizliegta, sanitārā, pēc būtības atļauta, ja 
saglabā 20 kubus uz ha. (tātad arī aizliegta) 
 

24.29.  atzarot augošus kokus mežaudzēs (izņemot koku atzarošanu skatu punktu 
ierīkošanai un uzturēšanai, elektrisko tīklu un citu komunikāciju līniju un 
infrastruktūras objektu uzturēšanai, kā arī cilvēku un satiksmes drošībai uz 
ceļiem un šo noteikumu 13.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā izveidotos 
maršrutos); 

 

24.30.  veikt mežsaimniecisko darbību no 15.marta līdz 31.jūlijam, izņemot: Papildu izņēmums kokmateriālu izvešanai sasaluma 
apstākļos pēc saskaņojuma ar DAP formulēts 24.30.6. 
apakšpunktā. 

24.30.1.  meža nekoksnes vērtību ieguvi;  

24.30.2.  bīstamo koku ciršanu un novākšanu;  

24.30.3.  koku ciršanu meža ugunsdrošības pasākumu veikšanai un avāriju, stihisku 
nelaimju vai katastrofu seku likvidēšanai; 

 

24.30.4.  jaunaudžu kopšanu, kur vidējais augstums skuju kokiem ir līdz 0,7 metriem, 
bet lapu kokiem – līdz vienam metram; 

 

24.30.5.  bojāto koku ciršanu, ja saskaņā ar Valsts meža dienesta sanitāro atzinumu 
slimību inficētie, kaitēkļu invadētie vai citādi bojātie koki rada masveidīgas 
kaitēkļu savairošanās draudus un var izraisīt mežaudžu bojāeju; 

 
Vienlaidus sanitārās cirtes un meža 
atjaunošanas nosacījumi formulēti 24.28. un 
24.31. punktos. 

24.30.6.  kokmateriālu izvešanu augsnes sasaluma apstākļos, ja tas negatīvi neietekmē 
putnu ligzdošanu un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja. 
Dabas aizsardzības pārvalde atļauju izsniedz 10 darbdienu laikā; 

 

 kopšanas cirtes rezultātā mežaudzes šķērslaukumu samazināt zem šāda 
šķērslaukuma, ja mežaudzes valdošās koku sugas (koku suga, kurai mežaudzē 
ir vislielākā koksnes krāja) vecums pārsniedz šādu vecumu: 
 

Mežaudzes valdošā koku suga Mežaudzes valdošās koku sugas 
vecums 

Mežaudzes šķērslaukums 

( Šis ir izsvītrots,, jo šajā vecumā kopšanas cirte ir 

aizliegta -> p. 24.3.) 
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Priede 80 28 

Egle 60 34 

Bērzs 60 22 

Melnalksnis 60 28 

cirst kokus galvenajā cirtē pirms šo noteikumu xx.pielikumā minētā mežaudzes 
galvenās cirtes vecuma sasniegšanas;  

24.31.  sanitārajā cirtē cirst augtspējīgus kokus, izņemot, ja sanitārās cirtes veikšanas 
rezultātā paredzama paliekošo koku bojāeja visā cirsmas platībā un saņemts 
Valsts meža dienesta atzinums vienlaidus sanitārās cirtes veikšanai. 

 

25.  Dabas lieguma zonā mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 
kubikmetru sausu stāvošu koku, svaigi vēja gāztu koku un kritalu, kuru 
diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir 
lielāks, vispirms saglabā šo noteikumu 12.29. apakšpunktā minētos kokus, tad 
pārējos resnākos kokus. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztas un/vai lauztas 
egles, kuru apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru un kuras var 
izraisīt mežaudžu bojāeju masveidīgas kaitēkļu savairošanās dēļ. Ja paredzēta 
svaigi gāzto un lauzto egļu, kuru diametrs ir lielāks par 20 centimetriem, to 
apjoms pārsniedz 10 kubikmetru uz hektāru, saglabāšana mežaudzē, 
nepieciešams nodrošina to aizsardzību pret stumbra kaitēkļiem.  Atstājamie 
egles stumbri vai kokmateriāli uzskatāmi par aizsargātiem pret stumbra 
kaitēkļiem, ja tie ir ar mizas bojājumiem, kas radušies, tos sagatavojot 
mašinizēti vai mehāniski bojājot to mizu. 

 
 
Nosacījumi svaigi gāztu egļu atstāšanai mežaudzēs 
atbilst MK noteikumu “Noteikumi par meža 
aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu mežā” (Nr. 947) nosacījumiem. 

26.  Dabas lieguma zonā, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko 
šķērslaukumu, sauso un vēja gāzto koku ciršanai nepieciešams Valsts meža 
dienesta izsniegts apliecinājums koku ciršanai.  

Meža likuma regulējums nosaka (12. pants), ka 
īpašnieks var savā meža var cirst sausos un vēja gāztos 
bez apliecinājuma, ja nepaiet zem kritiskā 
šķērslaukuma (ja paiet zem kritiskā, tad vajag 
apliecinājumu). Tāpēc dabas lieguma zonā noteikts, ka 
apliecinājums jāsaņem jebkurā gadījumā. 

27.  Dabas lieguma zonā uz mežaudzēm, kurās meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku 
vai citādu bojājumu dēļ mežaudzes šķērslaukums kļuvis mazāks par kritisko 

 

https://m.likumi.lv/ta/id/247900#piel6
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šķērslaukumu un bojātie, gāztie, lauztie, sausie koki un kritalas netiek izvākti, 
neattiecina meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas prasības. 

 26. Lai nodrošinātu dažāda vecuma mežaudžu veidošanos, dabas lieguma 
zonā galvenajā cirtē kokus cērt izlases cirtē vairākos paņēmienos. Kokus 
pēc iespējas cērt grupās, ievērojot šādus nosacījumus (izņemot 
baltalkšņu mežaudzēs): 

26.16. vienā paņēmienā cirsmā atļauts nocirst ne vairāk kā 25 procentus no 
mežaudzes koku krājas, izņemot, ja paredzams, ka, izpildot cirtes 
paņēmienu, mežaudzes šķērslaukums kļūs mazāks par kritisko 
šķērslaukumu. Šādā gadījumā, rēķinot uz cirsmas hektāru, saglabā 
vismaz 25 augtspējīgus kokus, vispirms izvēloties ekoloģiskos kokus, tad 
resnākos ozolus, liepas, priedes, ošus, gobas, vīksnas, kļavas un 
melnalkšņus vai, ja šādu koku mežaudzē nav, – apses un bērzus, kā arī 
koku rindu ap kokiem ar lielām putnu ligzdām, kokus ar lieliem un 
resniem zariem, dobumainus kokus un kokus ar deguma rētām. 
Mežaudzes koku krāju nosaka atbilstoši situācijai dabā; 

26.17. nākamo cirtes paņēmienu tajā pašā cirsmā atļauts uzsākt ne agrāk kā 
10 gadu pēc iepriekšējā paņēmiena pabeigšanas. 

27. Cērtot galvenajā cirtē priežu audzēs sila, mētrāja un lāna meža tipos: 
27.16. vienā paņēmienā pieļaujams nocirst līdz 50 procentus no mežaudzes 

koku krājas un cirti veikt trīs paņēmienos, ja pēc cirtes pēdējā 
paņēmiena saglabā vismaz 50 augtspējīgus kokus, vispirms izvēloties 
ekoloģiskos kokus; 

27.17. nākamo cirtes paņēmienu tajā pašā cirsmā atļauts uzsākt, kad priedes 
paaugas koku skaits uz hektāra ir vismaz 1000 koku, kuru augstums ir 
vismaz 1 m; 

27.18. cirsmā saglabājama vai veidojam mirusī koksnes (sausi stāvoši koki, 
mirstoši koki, par 4 metriem augstāki stumbeņi, svaigi gāzti koki un 
kritalas, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus) 
vismaz 40 kubikmetru uz hektāra apjomā.  

Piedāvātajā IAIN redakcijā DLZ nav atļauta galvenā 
cirte, līdz ar to šie punkti uz DLZ nav attiecināmi. 
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27.19. Ja dabas lieguma zonā baltalkšņu mežaudzes cērt galvenajā cirtē, tās 
cērt izlases cirtē divos paņēmienos, ievērojot šādus nosacījumus: 

27.19.1. vienā paņēmienā cirsmā atļauts nocirst ne vairāk kā 50 
procentu no mežaudzes krājas; 

27.19.2. nākamajā cirtes paņēmienā nocērt atlikušo audzes daļu, 
nākamo cirtes paņēmienu uzsākot ne agrāk kā četrus gadus pēc 
iepriekšējā paņēmiena pabeigšanas. 
 

28. Dabas lieguma zonā, cērtot kokus galvenajā cirtē, cirsmu (viens vai 
vairāki meža nogabali vai to daļas, kur veic vai plāno koku ciršanu) dabā 
atzīmē atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem 
aktiem. 

 

28.  Ja slimību inficētie, kaitēkļu invadētie vai citādi bojātie koki rada masveidīgas 
kaitēkļu savairošanās draudus un var izraisīt audžu bojāeju ārpus dabas lieguma 
zonas, bojātos kokus atļauts cirst sanitārajā cirtē pēc Valsts meža dienesta 
sanitārā atzinuma, kurā noteikts konkrēts apjoms un termiņš šo bojāto koku 
izvākšanai.  

 

29.  Ja dabas lieguma zonā pēc galvenās cirtes un sanitārās cirtes, kur mežaudzes 
šķērslaukums kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu, meža atjaunošanās nav 
notikusi normatīvajos aktos par meža atjaunošanu noteiktajā termiņā, meža 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz iesniegumu Valsts meža dienestam 
platības tālākai izvērtēšanai. 

 
Nosacījums par dzīvotspējīgo koku ciršanu vienlaidus 
sanitārās cirtes gadījumā, kā arī atjaunošanas 
nosacījumi formulēti 24.28. un 24.31. punktos. 
 
Nosacījuma mērķis ir nodrošināt, ka VMD ir informēts 
par specifiskiem apstākļiem un situāciju, kuras dēļ nav 
iespējama meža atjaunošanas noteikumu izpilde, un 
attiecīgi nepiemēro sankcijas. 
 
Meža atjaunošanas noteikumi (nr. 308), nosaka: 
13. Ja abiotisku vai biotisku faktoru ietekmē vai 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dabas 
aizsardzību, kuros ir noteikti ierobežojumi meža 
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atjaunošanai un kopšanai, nav iespējams izpildīt šo 
noteikumu prasības, meža īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs iesniedz dienestā iesniegumu. Pamatojoties uz 
minēto iesniegumu un gūtajiem rezultātiem pēc 
platības pārbaudes dabā, dienests nosaka atšķirīgus 
nosacījumus meža atjaunošanai vai atjaunotās 
jaunaudzes kopšanai. 

30.  Dabas lieguma zonā meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniegumam koku 
ciršanas apliecinājuma saņemšanai koku ciršanai galvenajā cirtē un sanitārajā 
cirtē papildus citiem meža apsaimniekošanu regulējošajos normatīvajos aktos 
noteiktajiem dokumentiem pievieno informāciju par dabā iezīmētiem 
izcērtamajiem kokiem (redzamas, noturīgas atzīmes izdarīšana uz izcērtamā 
koka stumbra un koka caurmēra noteikšana 1,3 metru augstumā virs koka 
sakņu kakla) atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam. Kokus drīkst nocirst 
atbilstoši Valsts meža dienestā iesniegtajai informācijai par dabā iezīmētiem 
izcērtamajiem kokiem. 

 
Punkts paredz attiecīgus nosacījumus sanitārās cirtes 
gadījumā, vispārējās nodaļas 16. punkts paredz šos 
nosacījumus visai GNP teritorijai attiecībā uz galvenās 
cirtes veikšanu. 

31.  Dabas lieguma zonā vai tās daļā Dabas aizsardzības pārvalde var noteikt sezonas 
liegumu, par to publicējot paziņojumu Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa 
vietnē, laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības informatīvajā izdevumā un 
pašvaldības izdotā laikrakstā (ja tāds ir) vai citā vietējā vai reģionālā laikrakstā.  

 

32.  Dabas lieguma zonā atļauta koku ciršana citā cirtē sugu un biotopu 
aizsardzībai un saglabāšanai, kultūras pieminekļu saglabāšanai, mākslīgi 
izveidoto mežaudžu ilglaicīgai rekonstrukcijai, ainavas kvalitātes uzlabošanai, 
skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai. Šo darbību veikšanai (izņemot koku 
atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, elektrisko tīklu un citu 
komunikāciju līniju un infrastruktūras objektu uzturēšanai, kā arī cilvēku un 
satiksmes drošībai uz ceļiem un šo noteikumu 13.2. apakšpunktā noteiktā 
kārtībā izveidotos maršrutos), atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai 
sagatavojams un apstiprināms Meža apsaimniekošanas plāns.  

 
Saskaņā ar Meža likumu: ainavu cirte — cirtes veids 
ainavas elementu saskatāmības un pieejamības 
nodrošināšanai; cita cirte — cirtes veids, ko izmanto, ja 
cirte nepieciešama meža infrastruktūras un robežstigu 
izveidošanai un uzturēšanai, bīstamu koku novākšanai, 
dabas vērtību saglabāšanai 

 
 

Punkts nosaka kādu ciršu veikšana pieļaujama DLZ, 
sagatavojot un apstiprinot noteikumos paredzētā 
kārtībā izstrādātu Meža apsaimniekošanas plānu. 

https://m.likumi.lv/ta/id/247900#piel4
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G. Ziediņa komentārs : pastāv korupcijas riski 

33.  Zemes vienību sadalīšana atļauta tikai gadījumos, ja katras atsevišķas vienības 
platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 ha. Šis nosacījums neattiecas uz 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajām pilsētu un ciemu 
robežām. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas 
infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru 
apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī 
uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un 
saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības 
uzturēšanai. Iespējams šis punkts pārceļams augstāk 32. un 33., jāpamaina 
secība, lai viss par koku ciršanu vienā vietā uz skaidrs, kas ir atļauts, kas 
aizliegts 

 

 Masu izklaides pasākumus brīvā dabā (atpūtas, sporta un citus pasākumus, 
kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku) dabas lieguma zonā drīkst organizēt ar 
pārvaldes rakstveida atļauju, izņemot 25.26. punktā minētos gadījumus. 
Pārvaldes rakstveida atļauja nav nepieciešama, ja pasākumi notiek speciāli šim 
nolūkam paredzētajās vietās. 

Ierobežojums jau iekļauts 2. daļā 

V. Dabas parka zona 

34.  Dabas parka zonā aizliegts:  
GNP IAIN piedāvājumā funkcionālā zonējuma saturs – 
zonu nosaukumi, un ierobežojumi/nosacījumi šajās 
zonās formulēti atbilstoši vispārējai pieejai ĪADT IAIN un 
ierobežojumiem attiecīgā mērķa funkcionālajās zonās. 
 
 
Zemes īpašnieku no smagākas uz vieglāku, vai otrādi). 
Ja no bijušās DLZ īpašumu pārceļ uz jauno DLZ, tad pēc 
būtības īpašums  tiek konfiscēts. Tieši tāpat, ja no KVZ 
pārceļ uz  DLZ. Savukārt, ja no bijušās DLZ pārceļ uz 
jauno dabas parka zonu ierobežojumi kādi bija, tādi 
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paliks. Vēl smagāk ir īpašniekiem, kurus pārceļ no 
bijušās AAZ uz jauno DPZ vai DLZ 
 

34.1.  pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem (automašīnām, 
traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, sniega 
motocikliem u.c.) ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot gadījumus, 
ja pārvietošanās notiek pa šo noteikumu 13.2. apakšpunktā noteiktā kārtībā 
izveidotiem maršrutiem atbilstoši to izveidošanas mērķim vai pārvietošanās ir 
saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, vai saistīta ar parka uzraudzību vai 
valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas darbiem. 

 

34.2.  bojāt vai iznīcināt vēsturiski izveidoto ceļu tīklu, alejas, parkus, vēsturiskos 
stādījumus, tiltus un hidrotehniskās būves, kā arī citus infrastruktūras objektus 
un vēsturiskās ēkas (izņemot, ja tas nepieciešams cilvēku vai ceļu satiksmes 
drošībai un saņemts kompetentās institūcijas administratīvais akts, kas piešķir 
tiesības veikt minētās darbības); 

Vēsturiskie objekti, kam nav aizsargājamā kultūras 
pieminekļa statuss, bet kas ir raksturīgi konkrētajai 
vietai un veido tās kultūrvēsturisko ainavu. Izvērtē 
ainavu un kultūras mantojuma speciālisti, pašvaldības 
var noteikt šādu statusu teritorijas plānojumos. 

34.3.  būvēt rūpnīcas, rūpnieciskās pārstrādes uzņēmumus, kā arī citus rūpnieciskās 
ražošanas un tās infrastruktūras objektus (izņemot mājražošanas un 
amatniecības uzņēmumus); 

Tāds punkts bija esošajos IAIN.  

34.4.  būvēt rindu mājas un daudzstāvu (trīs un vairāk stāvu) ēkas (izņemot šādus 
būvdarbus pilsētās vai pārbūvi (rekonstrukciju) un atjaunošanu (renovāciju)); 

Ir jau esošajos IAIN 

34.5.  rīkot ātrumsacensības, to treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus ar 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem; 

Ir jau esošajos IAIN 

34.6.  atjaunot mežu stādot vai sējot, izņemot mežaudžu dabiskās atjaunošanās 
papildināšanu ar vietējo koku sugu stādiem un sējeņiem, iestājoties 40. punktā 
noteiktajam gadījumam; 
 
 

Meža dabiskā atjaunošanās nosakāma kā prioritārs 
atjaunošanās veids pēc koku ciršanas galvenajā cirtē 
vai sanitārajā cirtē, tomēr, ja dabiskā atjaunošanās nav 
bijusi sekmīga – nav iespējams nodrošināt meža 
atjaunošanas nosacījumus, kas izriet no meža 
apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem, meža 
īpašnieks var veikt dabiskās atjaunošanās 
papildināšanu ar vietējo sugu stādiem vai sējeņiem.  
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Dabiskās atjaunošanās platību kopšana un mežaudžu 
sastāva veidošana netiek ierobežota. 
Dabiskās atjaunošanās papildināšana pieļaujama, ja 
meža atjaunošanās nav notikusi normatīvajos aktos par 
meža atjaunošanu noteiktajā termiņā un par šo 
situāciju meža īpašnieks ir informējis VMD. 
 
 
Meža atjaunošanas noteikumi (nr. 308), nosaka: 
13. Ja abiotisku vai biotisku faktoru ietekmē vai 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dabas 
aizsardzību, kuros ir noteikti ierobežojumi meža 
atjaunošanai un kopšanai, nav iespējams izpildīt šo 
noteikumu prasības, meža īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs iesniedz dienestā iesniegumu. Pamatojoties uz 
minēto iesniegumu un gūtajiem rezultātiem pēc 
platības pārbaudes dabā, dienests nosaka atšķirīgus 
nosacījumus meža atjaunošanai vai atjaunotās 
jaunaudzes kopšanai. 

34.7.  atzarot augošus kokus mežaudzēs (izņemot koku atzarošanu skatu punktu 
ierīkošanai un uzturēšanai, elektrisko tīklu un citu komunikāciju līniju un 
infrastruktūras objektu uzturēšanai, kā arī cilvēku un satiksmes drošībai uz 
ceļiem un šo noteikumu 13.2.apakšpunktā noteiktā kārtībā izveidotos 
maršrutos); 

 

34.8.  veikt mežsaimniecisko darbību no 15.marta līdz 31.jūlijam, izņemot:  

34.8.1.  meža nekoksnes vērtību ieguvi;  

34.8.2.  bīstamo koku ciršanu un novākšanu;  

34.8.3.  meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus;  

34.8.4.  meža atjaunošanu;  
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34.8.5.  jaunaudžu kopšanu, kur vidējais augstums skuju kokiem ir līdz 0,7 metriem, 
bet lapu kokiem – līdz vienam metram; 

 

34.8.6.  bojāto koku ciršanu, ja saskaņā ar Valsts meža dienesta sanitāro atzinumu 
slimību inficētie, kaitēkļu invadētie vai citādi bojātie koki rada masveidīgas 
kaitēkļu savairošanās draudus un var izraisīt mežaudžu bojāeju; 

 

34.8.7.  kokmateriālu izvešanu augsnes sasaluma apstākļos, ja tas negatīvi neietekmē 
putnu ligzdošanu un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja. 
Dabas aizsardzības pārvalde atļauju izsniedz 10 darbdienu laikā; 

 

34.9.  kopšanas cirtes rezultātā mežaudzes šķērslaukumu samazināt zem šāda 
šķērslaukuma, ja mežaudzes valdošās koku sugas vecums pārsniedz šādu 
vecumu: 

Mežaudzes 
valdošā koku 
suga 

Mežaudzes 
valdošās koku 
sugas vecums 

Mežaudzes 
šķērslaukums 
 

Priede 80100 28 26 

Egle 60 80 34 30 

Bērzs 60 70 22  

Melnalksnis 60  28   

Mežu darba grupā panākta vienošanās par noteiktā 
šķērslaukuma saglabāšanas nosacījumu mežaudzēm 
vienu vecuma klasi pirms GNP IAIN noteiktā galvenās 
cirtes vecuma sasniegšanas. Melnalksnim saglabājams 
60 gadu vecuma nosacījums, jo pārmitro apstākļu 
mežos būtiska nozīme ir mikrolieguma saglabāšanai. 
Dati par iespējamo minimālā šķērslaukuma lielumu 
vēl tiek analizēti, būs uz SA 
 
Izvērtējot MVR datus, secināts, ka šobrīd nosacījuma 
piemērošanai atbilst: 554 ha mežaudžu ar valdošo sugu 
priede, 70 ha – ar valdošo sugu egle, 544 ha – ar 
valdošo sugu bērzs un 7,7 ha – ar valdošo sugu 
melnalksnis. 
 
Ņemot vērā, ka DPZ kopumā GNP aizņem salīdzinoši 
nelielu platību un mežu platība DPZ veido nedaudz 
vairāk nekā 4500 ha, secināts, ka nosacījumam nebūs 
būtiskas ietekmes uz mežu ainavas struktūru GNP. 
Tāpat ņemts vērā arguments, ka mežaudžu 
šķērslaukuma samazināšana pirms galvenās cirtes 
veicinās dabisko atjaunošanos un vēlāk, veicot izlases 
cirtes, var uzlaboties dabiskās atjaunošanās rezultāti. 
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Kopšanas cirtēs DPZ mežos piemērojami Meža likumā 
un Noteikumos par koku ciršanu mežā noteiktie 
ierobežojumi, kā arī papildus nosacījumi, kas formulēti 
GNP IAIN. 

34.10.  cirst kokus galvenajā cirtē pirms šo noteikumu 6. pielikumā minētā mežaudzes 
galvenās cirtes vecuma sasniegšanas; 

galvenajā cirtē, kuru izpilda vairākos paņēmienos, cirtes 
izpildes laikā mežaudzes kopējais šķērslaukums ir 
vienāds ar kritisko šķērslaukumu vai lielāks par to, bet 
atsevišķās mežaudzes daļās, kas nav lielākas par 0,2 
hektāru, šķērslaukums kļūst mazāks par kritisko 
šķērslaukumu, izcirsto mežaudzes daļu neuzskata par 
kailcirti. 

34.11.  cirst kokus kailcirtē;  

34.12.  sanitārajā cirtē cirst augtspējīgus kokus, izņemot, ja sanitārās cirtes veikšanas 
rezultātā paredzama paliekošo koku bojāeja visā cirsmas platībā un saņemts 
Valsts meža dienesta atzinums vienlaidus sanitārās cirtes veikšanai. 

 
Nosacījums nodrošinās plašas meža kaitēkļu 
savairošanās dēļ bojātu mežaudžu saimniecisku 
izmantošanu un atjaunošanu.  

 

35.  Dabas parka zonā mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 kubikmetru 
sausu stāvošu koku, svaigi vēja gāztu koku un kritalu, kuru diametrs resnākajā 
vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms 
saglabā šo noteikumu 12.29. apakšpunktā minētos kokus, tad pārējos 
resnākos kokus. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztas un/vai lauztas egles, kuru 
apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru un kuras var izraisīt 
mežaudžu bojāeju masveidīgas kaitēkļu savairošanās dēļ. Ja paredzēta svaigi 
gāzto un lauzto egļu, kuru diametrs ir lielāks par 20 centimetriem, to apjoms 
pārsniedz 10 kubikmetru uz hektāru, saglabāšana mežaudzē, nepieciešams 
nodrošina to aizsardzību pret stumbra kaitēkļiem.  Atstājamie egles stumbri 
vai kokmateriāli uzskatāmi par aizsargātiem pret stumbra kaitēkļiem, ja tie ir 
ar mizas bojājumiem, kas radušies, tos sagatavojot mašinizēti vai mehāniski 
bojājot to mizu. 
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36.  Lai nodrošinātu dažāda vecuma mežaudžu veidošanos, dabas parka zonā 
galvenajā cirtē kokus cērt izlases cirtē vairākos paņēmienos. Kokus pēc iespējas 
cērt grupās, ievērojot šādus nosacījumus (izņemot baltalkšņu mežaudzes): 

 

36.1.  vienā paņēmienā cirsmā atļauts nocirst ne vairāk kā 25 procentus no 
mežaudzes koku krājas, izņemot, ja paredzams, ka, izpildot cirtes paņēmienu, 
mežaudzes šķērslaukums kļūs mazāks par kritisko šķērslaukumu. Šādā 
gadījumā, rēķinot uz cirsmas hektāru, saglabā vismaz 25 augtspējīgus kokus, 
vispirms izvēloties ekoloģiskos kokus, tad resnākos ozolus, liepas, priedes, 
ošus, gobas, vīksnas, kļavas un melnalkšņus vai, ja šādu koku mežaudzē nav, – 
apses un bērzus, kā arī koku rindu ap kokiem ar lielām putnu ligzdām, kokus ar 
lieliem un resniem zariem, dobumainus kokus un kokus ar deguma rētām. 
Mežaudzes koku krāju nosaka atbilstoši situācijai dabā; 

 

36.2.  nākamo cirtes paņēmienu tajā pašā cirsmā atļauts uzsākt ne agrāk kā 10 gadu 
pēc iepriekšējā paņēmiena pabeigšanas. 

 

37.  Cērtot galvenajā cirtē priežu audzēs sila, mētrāja un lāna meža tipos:  Precizētais nosacījums nodrošina iespēju cirst priežu 
audzes sausajos meža tipos ar tādu cirtes intensitāti, 
kas nodrošina potenciāli veiksmīgu platības dabisko 
atjaunošanos ar priedi. 

37.1.  vienā paņēmienā pieļaujams nocirst līdz 50 procentus no mežaudzes koku 
krājas un cirti veikt trīs paņēmienos, ja pēc cirtes pēdējā paņēmiena saglabā 
vismaz 50 augtspējīgus kokus, vispirms izvēloties priedes ekoloģiskos kokus; 

 

37.2.  nākamo cirtes paņēmienu tajā pašā cirsmā atļauts uzsākt, kad priedes paaugas 
koku skaits uz hektāra ir vismaz 1000 koku, kuru augstums ir vismaz 1 m; 

 

37.3.  cirsmā saglabājama vai veidojama priedes mirusī koksnes (sausi stāvoši koki, 
mirstoši koki, par 4 metriem augstāki stumbeņi, svaigi gāzti koki un kritalas, 
kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus) vismaz 40 20 
kubikmetru uz hektāra apjomā. 

Mežu darba grupā panākta vienošanās par 
saglabājamo vai veidojamo mirušās koksnes apjomu 20 
m3/ha.  
Saglabājamo koku apjoms un saglabājamās mirušas 
koksnes apjoms nodrošinās dabiska traucējuma 
rezultātā paliekošajam struktūru apjomam pietuvinātu 
dabisko struktūru apjomu. 
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38.  Ja dabas parka zonā baltalkšņu mežaudzes cērt galvenajā cirtē, tās cērt izlases 
cirtē divos paņēmienos, ievērojot šādus nosacījumus: 

 

38.1.  vienā paņēmienā cirsmā atļauts nocirst ne vairāk kā 50 procentu no 
mežaudzes krājas; 

 

38.2.  nākamajā cirtes paņēmienā nocērt atlikušo audzes daļu, nākamo cirtes 
paņēmienu uzsākot ne agrāk kā četrus gadus pēc iepriekšējā paņēmiena 
pabeigšanas. 

 

39.  Dabas parka zonā, cērtot kokus galvenajā cirtē, cirsmu dabā atzīmē atbilstoši 
meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

40.  Ja dabas parka zonā pēc galvenās cirtes un sanitārās cirtes, kur mežaudzes 
šķērslaukums kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu, meža atjaunošanās nav 
notikusi normatīvajos aktos par meža atjaunošanu noteiktajā termiņā, meža 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz iesniegumu Valsts meža dienestam 
platības tālākai izvērtēšanai. 

Nosacījuma mērķis ir nodrošināt, ka VMD ir informēts 
par specifiskiem apstākļiem un situāciju, kuras dēļ nav 
iespējama meža atjaunošanas noteikumu izpilde, un 
attiecīgi nepiemēro sankcijas. 
 
Meža atjaunošanas noteikumi (nr. 308), nosaka: 
13. Ja abiotisku vai biotisku faktoru ietekmē vai 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dabas 
aizsardzību, kuros ir noteikti ierobežojumi meža 
atjaunošanai un kopšanai, nav iespējams izpildīt šo 
noteikumu prasības, meža īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs iesniedz dienestā iesniegumu. Pamatojoties uz 
minēto iesniegumu un gūtajiem rezultātiem pēc 
platības pārbaudes dabā, dienests nosaka atšķirīgus 
nosacījumus meža atjaunošanai vai atjaunotās 
jaunaudzes kopšanai. 

41.  Dabas parka zonā meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniegumam koku 
ciršanas apliecinājuma saņemšanai koku ciršanai galvenajā cirtē (izņemot 
kailcirtē) un sanitārajā cirtē papildus citiem meža apsaimniekošanu 
regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem pievieno 
informāciju par dabā iezīmētiem izcērtamajiem kokiem (redzamas, noturīgas 
atzīmes izdarīšana uz izcērtamā koka stumbra un koka caurmēra noteikšana 
1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla) atbilstoši šo noteikumu 4. 

Punkts paredz attiecīgus nosacījumus sanitārās cirtes 
gadījumā, vispārējās nodaļas 16. punkts paredz šos 
nosacījumus visai GNP teritorijai attiecībā uz galvenās 
cirtes veikšanu. 

https://m.likumi.lv/ta/id/247900#piel4
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pielikumam. Kokus drīkst nocirst atbilstoši Valsts meža dienestā iesniegtajai 
informācijai par dabā iezīmētiem izcērtamajiem kokiem.  

42.  Dabas parka zonā aizliegts  uzstādīt saules paneļus, izņemot mājsaimniecības 
pašpatēriņam atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē 
saules paneļu uzstādīšanas kārtību;  

 

43.  Lai nodrošinātu kompleksu kultūrvēstures objektu un ainavas aizsardzību, 
dabas parka zonā esošās vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā var noteikt 
ainaviski vērtīgās teritorijas un publiski pieejamus ainaviski nozīmīgus skatu 
punktus papildus šo noteikumu 2. pielikumā noteiktajiem.  

 
Lieks punkts, jo tas jau ir iekļauts Vispārīgajā daļā 

 

44.  Lai veiktu galveno cirti saskaņā ar šo noteikumu 37. punktu, veiktu ainavu 
cirtes (izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, 
elektrisko tīklu un citu komunikāciju līniju un infrastruktūras objektu 
uzturēšanai, kā arī cilvēku un satiksmes drošībai uz ceļiem un šo noteikumu 
13.2. apakšpunktā noteiktā kārtībā izveidotos maršrutos), kā arī, lai veiktu 
koku ciršanu aizsargājamo biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzības un 
apsaimniekošanas pasākumu ietvaros, atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai 
kārtībai sagatavojams un apstiprināms Meža apsaimniekošanas plāns 

MAP nepieciešams paaugstinātas intensitātes izlases 
cirtes veikšanai priežu audzēs sausajos meža tipos, 
ainavu ciršu veikšanai un biotopu apsaimniekošanas 
ciršu veikšanai. 
 

Punkts nosaka kādu ciršu veikšanai DPZ ir 
sagatavojams un apstiprināms noteikumos paredzētā 
kārtībā izstrādāts Meža apsaimniekošanas plāns. 

Meža apsaimniekošanas plāns DPZ nepieciešams koku 
ciršanai citā cirtē sugu un biotopu aizsardzībai un 
saglabāšanai, kultūras pieminekļu saglabāšanai, 
mākslīgi izveidoto mežaudžu ilglaicīgai rekonstrukcijai, 
ainavas kvalitātes uzlabošanai, skatu punktu 
ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī paaugstinātas 
intensitātes izlases cirtei priežu audzēs sila, mētrāja un 
lāna meža tipos (37. punkta kārtībā), lai nodrošinātu 
noteikumu ievērošanas uzraudzības kontrolei 
nepieciešamo informāciju. 

MAP sagatavošana netiek prasīta galvenās cirtes 
veikšanai 36. un 38. punktu kārtībā. 

https://m.likumi.lv/ta/id/247900#piel4
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45.  Zemes vienību sadalīšana atļauta tikai gadījumos, ja meža zemēs katras 
atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 hektāriem, 
bet lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un pārējās zemēs – mazāka par trim 
hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas 
infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru 
apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī 
uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un 
saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības 
uzturēšanai.  

 

VI. Ainavu aizsardzības zona 

46.  Ainavu aizsardzības zonā aizliegts:  

46.1.  reģistrēt plantāciju mežus teritorijās, kas norādītas šo noteikumu 2. pielikumā, 
izņemot pirms šo noteikumu stāšanās spēkā ierīkotus plantāciju mežus. 

Iekļauts DA plāna pasākums:  A.10. Izmaiņas citos 
normatīvajos aktos 

MK 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 308 “Meža 
atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža 
noteikumi” 26.5. apakšpunktā ir notikts, ka “Plantāciju 
mežu nereģistrē īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, 
izņemot neitrālo zonu;”. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
saimniecisko darbību GNP, būtu jāveic grozījumi MK 
noteikumos, kas paredzētu izņēmumu, ja attiecīgās 
ĪADT IAIN paredz savādāk. 
Šis punkts pieļaus NZ ierīkotu plantāciju mežu 
reģistrēšanu, ja tiek mainīts zonējums no NZ uz citām 
zonām. 
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 Izveidot mežaparkus bez saskaņošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi  Agrāk bija aizliegums visā GNP teritorijā 
Mežaparki ir no meža likumdošanas, teritorijas, ko var izveidot 
pašvaldība rekreācijas teritorijām, kur netiek mainīta zemes 
kategorija (nav transformācijas), bet var būvēt infrastruktūru, 
mazās arhitektūras formas utt.. 
 
 

 
 

46.2.  veikt būvniecību vai ierīkot stādījumus un ieaudzēt mežu, kas var aizsegt skatu 
no publiski pieejamiem skatu punktiem (     ja tādi noteikti dabas aizsardzības 
plānā un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā) uz ainavai raksturīgajiem 
elementiem un vērtībām ( skat. 2. pielikumu) ; 

 

46.3.  bez Dabas aizsardzības pārvaldes atļaujas uzstādīt saules paneļus teritorijas 
plānojumā definētās ainaviskajās teritorijās un teritorijās, kuras norādītas šo 
noteikumu 2. pielikumā, izņemot mājsaimniecības pašpatēriņam atbilstoši 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē saules paneļu uzstādīšanas 
kārtību; 

 

46.4.  cirst kokus kailcirtē valsts un pašvaldību valdījumā esošajos mežos.  

47.  Ainavu aizsardzības zonā kailcirtes maksimālā platība ir:  

47.1.  sila, mētrāja, lāna, damakšņa, vēra un gāršas meža tipam – divi hektāri  

47.2.  grīņa, slapjā mētrāja, slapjā damakšņa, viršu āreņa, mētru āreņa, šaurlapju 
āreņa, platlapju āreņa, viršu kūdreņa, mētru kūdreņa, šaurlapju kūdreņa, 
platlapju kūdreņa, purvāja, slapjā vēra, slapjās gāršas un niedrāja meža tipam – 
viens hektārs. 

 

48.  Plānojot cirsmas šo noteikumu 47.1. minētajiem meža tipiem, cirsmā atļauts 
iekļaut mežaudzes līdz 1.0 ha, kas minētas 47.2. apakšpunktā minētajos tipos, 
ja cirsmas kopējā platība nepārsniedz divus hektārus. 

 
47.1 = Sl, Mr, Ln, Dm, Vr, Gr 
47.2. – Grs, Mrs, Dms, Ac, Am, As, Ap, Kv, Km, Ks, Kp, Pv, Vrs, 
Grs, Nd 

49.  Ja ainavu aizsardzības zonā galvenajā cirtē kokus cērt vairākos paņēmienos, tad 
pēdējo cirtes paņēmienu platībā, kas pārsniedz šo noteikumu 47. minēto 

47. punkts – 2 vai 1 ha atkarībā no meža AAT 
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cirsmas platību, atļauts veikt, kad cirsmā paaugas (zem mežaudzes vainagu klāja 
ieaugušie valdošās koku sugas vai citas perspektīvas koku sugas pēcnācēji, kas 
spēj izveidot mežaudzi) koku skaits atbilst atjaunotas mežaudzes kritērijam 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu un to vidējais 
augstums sasniedzis lapu kokiem vismaz vienu metru, bet skuju kokiem vismaz 
0,5 metrus. 

50.  Ja ainavu aizsardzības zonā, plānojot cirsmu galvenajā cirtē, vienā meža 
nogabalā paliek nenocirsts 0,1 hektārs vai mazāka platība, pieļaujama šīs 
platības iekļaušana cirsmā, neievērojot šo noteikumu 47.punktā minētos 
ierobežojumus.  

 47. – 1 vai 2 ha kopējā platība atkarībā no AAT 

51.  Ainavu aizsardzības zonā par kailcirtei piegulošajām platībām uzskatāmi tie 
izcirtumi un mežaudzes līdz triju gadu vecumam, kas robežojas ar mežaudzi, 
kurā plānota kailcirte. 

 

52.  Ja ainavu aizsardzības zonā meža nogabalā plānotas vairākas kailcirtes, 
minimālais attālums starp cirsmām ir 90 metru. 

 

53.  Ainavu aizsardzības zonā gar autoceļiem (ja šo noteikumu 2. pielikumā vai 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā tiem piegulošā teritorija noteikta kā 
ainaviski vērtīga teritorija) kailcirtei piegulošo mežaudzi cērt ne agrāk kā 10 
gadu pēc kailcirtes skuju koku audzēs un piecus gadus pēc kailcirtes lapu koku 
audzēs, ja kailcirtes platībā mežaudze atzīta par atjaunotu un atjaunotās 
mežaudzes koku vidējais augstums skuju kokiem ir viens metrs un vairāk, bet 
lapu kokiem – divi metri un vairāk.  

 

54.  Lai nodrošinātu ainavu aizsardzību, ainavu aizsardzības zonā vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā var noteikt ainaviski vērtīgās teritorijas un 
publiski pieejamus ainaviski nozīmīgus skatu punktus papildus šo noteikumu 2. 
pielikumā paredzētajiem.  
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55.  Lai veiktu ainavu kopšanas vai ainavu veidošanas cirtes (izņemot koku 
atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, elektrisko tīklu un citu 
komunikāciju līniju un infrastruktūras objektu uzturēšanai, kā arī cilvēku un 
satiksmes drošībai uz ceļiem un šo noteikumu 13.2. apakšpunktā noteiktā 
kārtībā izveidotos maršrutos), kā arī, lai veiktu koku ciršanu aizsargājamo 
biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu 
ietvaros, atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai sagatavojams un 
apstiprināms Meža apsaimniekošanas plāns. 

 

VII. Neitrālā zona 

56.  Neitrālajā zonā kailcirtes maksimālā platība ir:  

56.1.  sila, mētrāja, lāna, damakšņa, vēra un gāršas meža tipam – divi hektāri  

56.2.  grīņa, slapjā mētrāja, slapjā damakšņa, viršu āreņa, mētru āreņa, šaurlapju 
āreņa, platlapju āreņa, viršu kūdreņa, mētru kūdreņa, šaurlapju kūdreņa, 
platlapju kūdreņa, purvāja, slapjā vēra, slapjās gāršas un niedrāja meža tipam – 
viens hektārs. 

 

57.  Plānojot cirsmas šo noteikumu 56.1. minētajiem meža tipiem, cirsmā atļauts 
iekļaut mežaudzes līdz 1.0 ha, kas minētas 56.2. apakšpunktā minētajos tipos, 
ja cirsmas kopējā platība nepārsniedz divus hektārus. 

 

58.  Ja neitrālajā zonā galvenajā cirtē kokus cērt vairākos paņēmienos, tad pēdējo 
cirtes paņēmienu platībā, kas pārsniedz šo noteikumu 56. punktā minēto 
cirsmas platību, atļauts veikt, kad cirsmā paaugas koku skaits atbilst atjaunotas 
mežaudzes kritērijam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu 
un to vidējais augstums sasniedzis lapu kokiem vismaz vienu metru, bet skuju 
kokiem vismaz 0,5 metrus. 

 

59.  Ja neitrālajā zonā, plānojot kailcirti, vienā meža nogabalā paliek nenocirsts 0,1 
hektārs vai mazāka platība, pieļaujama šīs platības iekļaušana cirsmā, 
neievērojot šo noteikumu 56. punktā minētos ierobežojumus. 

 

60.  Neitrālajā zonā par kailcirtei piegulošajām platībām uzskatāmi tie izcirtumi un 
mežaudzes līdz triju gadu vecumam, kas robežojas ar mežaudzi, kurā plānota 
kailcirte. 
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61.  Ja neitrālajā zonā meža nogabalā plānotas vairākas kailcirtes, minimālais 
attālums starp cirsmām ir 90 metru. 

 

62.  Neitrālajā zonā aizliegts reģistrēt plantāciju mežus teritorijās, kas norādītas šo 
noteikumu 2. pielikumā.  

 

VIII. Dabas pieminekļi 

63.  Nacionālā parka teritorijā ir šādi dabas pieminekļi  

63.1.  aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi, tai skaitā:  

63.1.1.  dižakmeņi (laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir seši kubikmetri un vairāk) un 
10 metru plata josla ap tiem (mērot no dižakmens ārējās malas); 

 

63.1.2.  iežu atsegumi, kuru atseguma atklātā daļa ir pieci kvadrātmetri un vairāk, un 10 
metru plata josla ap tiem (mērot no iežu atseguma malas); 

 

63.2.  aizsargājamie koki – vietējo un svešzemju sugu dižkoki (koki, kuru apkārtmērs 
1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo 
noteikumu 5. pielikumā noteiktajiem izmēriem) un teritorija ap kokiem vainagu 
projekcijas platībā, kā arī 10 metru plata josla no tās (mērot no aizsargājamā 
koka vainaga projekcijas ārējās malas); 

 

63.3.  aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi;  

63.4.  aizsargājamās alejas.  

64.  Dabas pieminekļa teritorijā aizliegts:  

64.1.  veikt darbības, kuru dēļ tiek bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta 
tā dabiskā estētiskā, ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība; 

 

64.2.  iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām 
vajadzībām; 

 

64.3.  veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot 
darbības aizsargājamos dendroloģiskajos stādījumos saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par parku ierīkošanu un apsaimniekošanu. 

 

65.  Aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa teritorijā 
aizliegts: 

 

65.1.  rakstīt, zīmēt un gravēt uz dabas pieminekļa un to pārvietot;  
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65.2.  cirst kokus galvenajā cirtē;  

65.3.  veikt pazemes būvju būvniecību.  

66.  Aizsargājamā koka teritorijā aizliegts:  

66.1.  veikt darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamā koka augšanu un dabisko 
attīstību. Ja aizsargājamais koks atrodas pilsētā vai apdzīvotā vietā, ir 
pieļaujama infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūve vai atjaunošana, kā 
arī ēku pārbūve (rekonstrukcija); 

 

66.2.  novietot lietas, kas aizsedz skatu uz koku, ierobežo piekļuvi tam vai mazina tā 
estētisko vērtību; 

 

66.3.  mainīt vides apstākļus – ūdens režīmu un koka barošanās režīmu;  

66.4.  iznīcināt dabisko zemsedzi.  

67.  Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to 
nociršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un 10 metru platā joslā no tās. 

 

68.  Aizsargājamā koka nociršana un novākšana pieļaujama tikai gadījumos, ja tas 
kļuvis bīstams un nav citu iespēju novērst bīstamības situāciju (piemēram, 
apzāģēt zarus, izveidot atbalstus), pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas 
atļaujas saņemšanas. 

 

69.  Ja aizsargājamais koks ir nolūzis vai nozāģēts, koka stumbrs un zari, kuru 
diametrs ir lielāks par 50 centimetriem, meža zemēs ir saglabājami koka 
augšanas vietā vai tuvākajā apkārtnē. 

 

70.  Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma teritorijā bīstamos kokus atļauts nocirst 
un novākt, ja nav citu iespēju novērst bīstamu situāciju (piemēram, apzāģēt 
zarus), pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas. 

 

71.  Aizsargājamos dendroloģiskajos stādījumos koku ciršana un dendroloģisko 
stādījumu atjaunošana atļauta saskaņā ar aizsargājamā dendroloģiskā 
stādījuma rekonstrukcijas projektu pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas 
atļaujas saņemšanas. 

 

72.  Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma teritorijā pieļaujama infrastruktūras vai 
inženierkomunikāciju izbūve vai atjaunošana, kā arī ēku pārbūve 
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(rekonstrukcija) pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas 
saņemšanas.  

73.  Aizsargājamās alejas koku atļauts nocirst un novākt, ja koks kļuvis bīstams, 
apdraud cilvēku vai ceļu satiksmes drošību un nav citu iespēju novērst bīstamu 
situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izvietot norobežojošās barjeras un 
braukšanas ātrumu ierobežojošas zīmes), pēc Dabas aizsardzības pārvaldes 
rakstiskas atļaujas saņemšanas.  

 

IX. Meža apsaimniekošanas plāna saturs, izstrādes un apstiprināšanas kārtība 

9.1. Meža apsaimniekošanas plāna izstrādes vispārīgās prasības 

74.  Meža apsaimniekošanas plānu šajos noteikumos noteiktā kārtībā izstrādā 
gadījumos, kad jāveic koku ciršanu atbilstoši noteikumu 33., 37., 44. un 55. 
punktam. 

MAP izstrādājams, ja DPZ, DLZ vai AAZ veic ainavu cirtes vai 
citas cirtes ar mērķi uzlabot ainavas kvalitāti, izveidot skatu 
punktus, kā arī aizsargājamo sugu dzīvotņu un aizsargājamo 
biotopu kvalitātes uzlabošanai. 
 
 

75.  Meža apsaimniekošanas plānu izstrādā meža īpašumam vai zemes vienībai, 
pamatojoties uz aktuāliem meža inventarizācijas datiem, kā arī uz īpaši 
aizsargājamo sugu un dabas pieminekļu (turpmāk – dabas vērtības) 
inventarizācijas datiem. Meža apsaimniekošanas plāna izstrādei izmantojami 
dabas datu pārvaldības sistēmā pieejamie aizsargājamo biotopu 
inventarizācijas dati, ja tie nav vecāki par 10 gadiem, ja pieejamie aizsargājamo 
biotopu inventarizācijas dati ir vecāki, tad veicama atkārtota aizsargājamo 
biotopu inventarizācija.  

 

76.  Dabas vērtību inventarizāciju veic meža biotopu jomā sertificēts eksperts 
(turpmāk – eksperts), kas sagatavo atzinumu un kartoshēmu atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu 
atzinuma saturu (turpmāk – atzinums). Atzinumā norāda dabas vērtību 
aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus.  

 

77.  Dabas vērtību inventarizāciju veic no 1. maija līdz 1. oktobrim.   
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78.  Meža apsaimniekošanas pasākumus plāno pa nogabaliem, ievērojot eksperta 
atzinumā norādītos ieteikumus dabas vērtību aizsardzībai un apsaimniekošanai 
un normatīvajos aktos noteiktās prasības.  

 

79.  Meža apsaimniekošanas plānā iekļauj šādus meža apsaimniekošanas 
pasākumus: 

 

79.1.  galveno cirti dabas lieguma zonā, galveno cirti ainavu aizsardzības zonā un 
dabas parka zonā; 

 

79.2.  kopšanas cirti un sanitāro cirti dabas lieguma zonā;  

79.3.  dabas vērtību aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus, kas norādīti 
eksperta atzinumā; 

 

79.4.  ainavu cirti (ieteicams);  

79.5.  citus meža apsaimniekošanas pasākumus pēc meža īpašnieka vai tiesiskā 
valdītāja ieskatiem.  

 

80.  Ja pēc dabas vērtību inventarizācijas nepieciešama nogabalu platības vai 
konfigurācijas maiņa meža inventarizācijas starpinventarizācijas periodā, 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju izdara grozījumus 
Meža valsts reģistrā vai veic atkārtotu meža inventarizāciju. Ja dabas vērtību 
teritorija ir mazāka par minimālo nogabala platību, kas izdalāma atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju, nogabalam pievieno attiecīgu 
atzīmi par dabas vērtību esību mežaudzē.  

 

81.  Dabas aizsardzības pārvalde pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, vai meža 
īpašnieka vai tiesiskā valdītāja norādītā eksperta rakstiska pieprasījuma bez 
maksas sniedz šādu informāciju par meža īpašumu vai zemes vienību, kurai 
izstrādājams meža apsaimniekošanas plāns (ja šī informācija nav pieejama 
Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē): 

 

81.1.  nacionālā parka funkcionālo zonu robežas;  

81.2.  mikroliegumu un to buferzonu robežas;  

81.3.  informācija par īpaši aizsargājamām sugām, to dzīvotnēm, īpaši aizsargājamiem 
biotopiem un dabas pieminekļiem.  
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82.  Meža apsaimniekošanas plāns ir derīgs 10 gadus. Bija priekšlikums 20 gadu derīguma termiņam.  

Meža apsaimniekošanas pasākumus, kuru veikšanai 
noteikta nepieciešamība sagatavot Meža 
apsaimniekošanas plānu, nav iespējams plānot 20 gadu 
periodam.  
 
Meža apsaimniekošanas plānu sagatavo izmantojot 
aktuālas (derīgas) meža inventarizācijas datus, proti, 
MAP sagatavošanai nav jāveic atkārtota meža 
inventarizācija. 

 
 

83.  Meža apsaimniekošanas plāns ir ierobežotas pieejamības informācija.  

9.2. Meža apsaimniekošanas plāna saturs 

84.  
Meža apsaimniekošanas plāna titullapu noformē atbilstoši šo noteikumu 6. 
pielikumam, titullapas augšējā labajā stūrī paredzot vietu Dabas aizsardzības 
pārvaldes apstiprinājumam (spiedoga atzīmei). 

 

85.  Meža apsaimniekošanas plānā ietver šādu informāciju:  

85.1.  satura rādītājs (norāda nodaļas un pielikumus);  

85.2.  I nodaļa "Zemes vienības vispārējs raksturojums”:   

85.2.1.  zemes vienības atrašanās vieta (adrese) un reljefa raksturojums;  

85.2.2.  nacionālā parka funkcionālā zona  

85.2.3.  vispārīgs meža raksturojums  

85.2.4.  vispārīgs dabas vērtību apraksts, to nozīmība atbilstoši eksperta atzinumā 
sniegtajam vērtējumam 

 

85.2.5.  iepriekšējā plānošanas periodā veiktie meža apsaimniekošanas, kā arī sugu un 
biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi 

 

https://m.likumi.lv/ta/id/247900#piel7
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85.3.  II nodaļa "Dabas vērtību inventarizācijas dati un plānotie meža 
apsaimniekošanas pasākumi" 

 

85.4.  dabas vērtību karte  

85.5.  galvenās cirtes izpildes kārtība, ainavu kopšanas ciršu izpildes nosacījumi un 
aizsargājamo biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzības un apsaimniekošanas 
pasākumu veikšanas kārtība 

 

85.6.  cirsmā saglabājamo dabiskam mežam raksturīgo struktūru saglabāšanas plāns;   

85.7.  pielikumi.  

86.  Reljefa raksturojumā ietver arī informāciju par to, vai meža īpašumā vai zemes 
vienībā, kurai izgatavo meža apsaimniekošanas plānu, atrodas nogāzes upju un 
ezeru krastos, senkrastos un gravās, kuru slīpums pārsniedz 25 grādus, un vai 
šādas nogāzes platība ir lielāka par 0,1 hektāru. 

 

87.  Dabas vērtību karti sagatavo mērogā, ne mazākā kā 1 : 10 000, uz 
ortofotokartes pamatnes (no pēdējā vai iepriekšējā Latvijas aerofotografēšanas 
cikla meža apsaimniekošanas plāna izstrādāšanas brīdī) Latvijas ģeodēzisko 
koordinātu sistēmā LKS-92 TM, novietotu atbilstoši zemes vienības robežu 
attēlojumam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 
kadastra kartē. Dabas vērtību kartē norāda nekustamā īpašuma nosaukumu, 
adresi un zemes vienības kadastra apzīmējumu, kartes nosaukumu, mērogu, 
ortofotoainas uzņemšanas gadu un ortofotokartes numuru, apzīmējumus. 

 

88.  Dabas vērtību kartē norāda šādus objektus:  

88.1.  nogabali upju un ezeru palienēs;  

88.2.  nogabali upju un ezeru krastos, senkrastos un gravās, kur nogāzes slīpums 
pārsniedz 25 grādus; 

 

88.3.  īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes un īpaši aizsargājamie biotopi;  

88.4.  dabas pieminekļi un citas eksperta atzinumā norādītās dabas vērtības;  

88.5.  mikroliegumu un to buferzonu robežas;  
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88.6.  citas teritorijas, kurās ar normatīvajiem aktiem noteikti mežsaimnieciskās 
darbības ierobežojumi, tai skaitā bioloģiski nozīmīgi meža struktūras elementi, 
vides un dabas resursu aizsargjoslas, pašvaldības teritorijas plānojumos 
noteiktās ainaviski vērtīgās teritorijas un mežaparki; 

 

88.7.  nacionālā parka funkcionālo zonu robežas.  

89.  Dabas aizsardzības pārvalde nosaka un savā tīmekļa vietnē publisko dabas 
vērtību inventarizācijas datu un plānoto meža apsaimniekošanas pasākumu 
iesniedzamās datnes struktūru un formātu, kā arī dabas vērtību kartes datnes 
sagatavošanai izmantojamos klasifikatorus, apzīmējumus un datnes formātu. 

 

90.  Pielikumā pievieno eksperta atzinumu, meža inventarizācijas datus, kā arī citu 
informāciju, ko uzskata par nepieciešamu. 

 

9.3. Meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšana 

91.  Meža apsaimniekošanas plānu meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz 
Dabas aizsardzības pārvaldē izdrukas veidā divos eksemplāros vai elektroniska 
dokumenta veidā (ievērojot normatīvajos aktos noteikto elektronisko 
dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību). Kartogrāfiskos datus 
iesniedz atnes veidā atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē 
publiskotajai datnes struktūrai, formātam, apzīmējumiem un klasifikatoriem. 

Meža īpašnieku komentārs :  Jābūt, vismaz pagaidām, iespējai 
iesniegt arī papīra formā, jo daudziem nav e-paraksts. 
 

 

92.  Dabas aizsardzības pārvalde dabas vērtību inventarizācijas datus dabā 
pārbauda no 15.aprīļa līdz 15. oktobrim. 

 

93.  Dabas aizsardzības pārvalde pieņem lēmumu:  

93.1.  par meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšanu;  

93.2.  par meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšanas termiņa pagarināšanu, 
ņemot vērā šo noteikumu 78. minēto termiņu dabas vērtību inventarizācijas 
datu pārbaudei dabā. Ja meža apsaimniekošanas plāns Dabas aizsardzības 
pārvaldē iesniegts laikposmā no 1.oktobra līdz 31.janvārim, meža 
apsaimniekošanas plāna apstiprināšanas termiņu var pagarināt uz laiku, ilgāku 
par četriem mēnešiem no meža apsaimniekošanas plāna saņemšanas dienas, 
bet ne ilgāk kā līdz 1.jūnijam; 
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93.3.  par meža apsaimniekošanas plāna neapstiprināšanu  

94.  Meža apsaimniekošanas plānu neapstiprina, ja:  

94.1.  meža apsaimniekošanas plāna izstrāde un saturs neatbilst normatīvajos aktos 
un šajos noteikumos noteiktajām prasībām, tai skaitā Dabas aizsardzības 
pārvaldes tīmekļa vietnē publiskotajai datnes struktūrai, formātiem, 
apzīmējumiem un klasifikatoriem; 

 

94.2.  dabas vērtību inventarizācijas datos konstatēta neatbilstība situācijai dabā;  

94.3.  meža apsaimniekošanas plānā ietvertajā informācijā konstatēta cita veida 
informācijas (piemēram, zemes vienības kadastra apzīmējuma, nacionālā parka 
funkcionālās zonas) neatbilstība.  

 

95.  Ja meža apsaimniekošanas plāns tiek apstiprināts, to noformē atbilstoši 
normatīvajiem aktiem, kas regulē dokumentu apstiprinājuma noformējumu. 
Elektroniski iesniegtu dokumentu apstiprina, ievērojot normatīvajos aktos 
noteikto elektronisko dokumentu apstiprināšanas kārtību. 

 

96.  Pēc meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšanas Dabas aizsardzības pārvalde 
meža apsaimniekošanas plāna vienu eksemplāru nodod meža īpašniekam vai 
tiesiskajam valdītājam. Elektroniski apstiprinātu meža apsaimniekošanas plānu 
Dabas aizsardzības pārvalde nosūta elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos 
noteikto elektronisko dokumentu aprites kārtību. Dabas aizsardzības pārvalde 
nodrošina Valsts meža dienestam elektronisku pieeju apstiprinātajiem meža 
apsaimniekošanas plāniem.  

 

9.4. Meža apsaimniekošanas plāna grozīšana 

97.  Meža apsaimniekošanas plāna grozīšanu var ierosināt meža īpašnieks vai 
tiesiskais valdītājs, kā arī, pamatojoties uz jauniegūto informāciju, kas ierobežo 
vai aizliedz veikt plānā paredzēto meža apsaimniekošanas pasākumu, – Dabas 
aizsardzības pārvalde vai Valsts meža dienests.  

 

98.  Meža apsaimniekošanas plāna grozījumu ierosinātājs sagatavo un iesniedz 
Dabas aizsardzības pārvaldē informāciju atbilstoši šo noteikumu prasībām.  
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99.  Ja meža apsaimniekošanas plāna grozījumu ierosinātājs nav meža īpašnieks vai 
tiesiskais valdītājs, Dabas aizsardzības pārvalde 10 darbdienu laikā pēc meža 
apsaimniekošanas plāna grozījumu ierosinājuma saņemšanas nosūta meža 
apsaimniekošanas plāna grozījumu ierosinājumu meža īpašniekam vai 
tiesiskajam valdītājam. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 10 darbdienu laikā 
no paziņojuma saņemšanas dienas sniedz Dabas aizsardzības pārvaldē viedokli 
par meža apsaimniekošanas plāna grozījumu ierosinājumu. Dabas aizsardzības 
pārvalde, apstiprinot meža apsaimniekošanas plāna grozījumus, izvērtē meža 
īpašnieka vai tiesiskā valdītāja viedokli. 

 

100.  Dabas aizsardzības pārvalde ierosinātos meža apsaimniekošanas plāna 
grozījumus izvērtē un apstiprina šajos noteikumos noteiktajā meža 
apsaimniekošanas plāna apstiprināšanas kārtībā. 

 

101.  Pēc meža apsaimniekošanas plāna grozījumu apstiprināšanas Dabas 
aizsardzības pārvalde meža apsaimniekošanas plāna grozījumu vienu 
eksemplāru nodod meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam. Elektroniski 
apstiprinātus meža apsaimniekošanas plāna grozījumus Dabas aizsardzības 
pārvalde nosūta elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteikto 
elektronisko dokumentu aprites kārtību.  

Mežā īpašnieku komentārs:  Ne visiem meža īpašniekiem ir e-
paraksts un e-pasts. Vajag tomēr būt iespējai arī papīra formā. 

102.  Apstiprinātos meža apsaimniekošanas plāna grozījumus pievieno meža 
apsaimniekošanas plānam, un tie kļūst par meža apsaimniekošanas plāna 
neatņemamu sastāvdaļu.  

 

103.  Meža apsaimniekošanas plānā ietvertos meža apsaimniekošanas pasākumus 
meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs veic pēc saviem ieskatiem, ievērojot 
Gaujas nacionālā parka likumā, šajos noteikumos un meža apsaimniekošanu 
regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

 

X. Noslēguma jautājumi 

104.  
Meža apsaimniekošanas plānus, kas Dabas aizsardzības pārvaldē iesniegti līdz 
šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, apstiprina atbilstoši Ministru kabineta xxxx 

 

https://m.likumi.lv/ta/id/192075-gaujas-nacionala-parka-likums
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Nr.xxx "Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi" prasībām. 

105.  Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai apstiprinātie meža apsaimniekošanas 
plāni ir spēkā līdz to darbības termiņa beigām. 

 

 
5.3. tabula. GNP likuma projekts ar komentāriem 

Gaujas nacionālā parka likums 
I Vispārīgie noteikumi 

1.  Noteikumi nosaka Komentāri 

1.1.  Gaujas nacionālais parks (turpmāk — parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas atrodas Gaujas 
senielejā un tās apkārtnē. Parka robežas noteiktas saskaņā ar Gaujas nacionālā parka robežu shēmu (1.pielikums) un 
Gaujas nacionālā parka robežu 
aprakstu (2.pielikums). 
Gaujas nacionālais parks (turpmāk — nacionālais parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. 
Nacionālā parka robežas noteiktas saskaņā ar Gaujas nacionālā parka robežu shēmu (1.pielikums) un Gaujas 
nacionālā parka funkcionālo zonu robežu aprakstu (2.pielikums). Nacionālā parka kopējā platība ir 91 768,44  hektāri. 

 
 
 
 
Pielikumi tiks sagatavoti, kad 
tiks panākta vienošanās par   
galīgo zonējuma versiju pēc 
sabiedriskās apspriešanas.  
 

1.2.  Parka pārvaldi īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde — 
Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk — pārvalde). 
 

 

2.  Likuma mērķis ir:    

2.1.  Likuma mērķis ir aizsargāt parka mazpārveidotas dabas teritorijas, kam raksturīga liela bioloģiskā daudzveidība, iežu 
atsegumus, reljefa formas, laukakmeņus, avotus (turpmāk — valsts un vietējās nozīmes ģeoloģiskie un 
ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi), kā arī 
tipiskās ainavas, dabas un kultūras pieminekļus un veicināt dabas tūrismu un teritorijas ilgtspējīgu attīstību. 
Saglabāt  GNP dabas, ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības – sugu un biotopu daudzveidību, teritorijas unikālās 
ģeoloģiskās vērtības (iežu atsegumus un alas, reljefa formu un cilvēka mijiedarbības veidoto ainavu kompleksus), 
kultūrvēsturisko objektus, kā arī vēsturiski iecienītos teritorijas rekreācijas resursus. 
 

 

https://likumi.lv/ta/id/272129#piel1
https://likumi.lv/ta/id/272129#piel2
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2.2. veicināt dabas tūrisma attīstību un teritorijas vispusīgu un sabalansētu pārvaldību, vienlaikus veicinot teritorijas 
ilgtspējīgu attīstību, līdzsvarojot dabas aizsardzības, kultūrvēsturisko vērtību aizsardzības un sociālekonomiskās 
intereses un dodot ieguldījumu kopējā Eiropas attīstības vīzijas īstenošanā. 

 

3.   Nacionālā parka aizsardzības un izmantošanas kārtību, pieļaujamās un aizliegtās darbības nosaka tā individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

 

   

4.  Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros reglamentē parka individuālo aizsardzību un izmantošanu.  

   

4.1.  Parka teritorijā aizliegts: 
1) bojāt vai iznīcināt kultūrvēsturiskos objektus; 
2) bojāt vai iznīcināt valsts un vietējās nozīmes ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos dabas pieminekļus; 
3) veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju; 
4) bojāt vai iznīcināt mikroliegumus, īpaši aizsargājamos biotopus, īpaši aizsargājamās sugas un to dzīvotnes; 
5) bojāt vai iznīcināt īpaši aizsargājamos kokus, kuri iekļauti dabas pieminekļu kategorijā; 
6) bojāt vai iznīcināt vietējās nozīmes aizsargājamos kokus, kuru sarakstu apstiprina pašvaldības; 
7) postīt putnu ligzdošanas vietas, skudru pūžņus un citu dzīvnieku dzīves vietas; 
8) izgāzt vai izmest atkritumus, izņemot atkritumu poligonus un izgāztuves; 
9) iztaisnot upes un strautus; 
10) pārvietoties pa upēm, ezeriem un citām ūdenstilpēm ar motorlaivām, ūdens motocikliem un cita veida 
ūdenstransporta 
līdzekļiem, kurus darbina jebkāda tipa un jaudas dzinēji. Šis aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu 
pārvietošanos, tām pildot dienesta pienākumus, kā arī uz pārvietošanos ar ūdenstransporta līdzekļiem Ungura ezerā; 
11) bojāt vai iznīcināt dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras labiekārtojuma objektus, informācijas un norādes 
zīmes; 
12) upēs un citās ūdenstecēs, kur notiek zivju migrācija, būvēt dambjus un mākslīgus šķēršļus bez zivju ceļa 
ierīkošanas, 
izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu 
aizsardzībai un 
saglabāšanai. 

Visi punkti pārnesti uz IAIN 
projektu 
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4.2.  Pārvietošanās ar motorlaivām, ūdens motocikliem un cita veida ūdenstransporta līdzekļiem, kurus darbina jebkāda 
tipa un jaudas 
dzinēji, Ungura ezerā ir pieļaujama tikai ar pārvaldes rakstveida atļauju. 

Visi punkti pārnesti uz IAIN 
projektu 

4.3.  Darbības, kas rada augsnes, gaisa, virszemes ūdensobjektu, avotu un pazemes ūdeņu piesārņojumu parka teritorijā, 
pieļaujamas, 
ja tiek ievērotas piesārņojumu regulējošo normatīvo aktu prasības. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 03.11.2010.) 

Visi punkti pārnesti uz IAIN 
projektu 

 Ar pārvaldes rakstveida atļauju drīkst: 
1) veikt derīgo izrakteņu ieguvi, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām; 
2) veikt zinātniskās un arheoloģiskās izpētes darbus un zemes dzīļu izpēti; 
3) transformēt meža zemi saskaņā ar zemes transformāciju regulējošiem normatīvajiem aktiem un mainīt 
lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes lietošanas kategoriju; 
4) izmantot motorizētus ūdenstransporta līdzekļus Ungura ezerā. 

Visi punkti pārnesti uz IAIN 
projektu, daži punkti nav 
relevanti. 

 Pārvaldes rakstveida atļauja nav nepieciešama, ja parka neitrālajā zonā: 
1) veic meža zemes transformāciju; 
2) maina lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategoriju. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 03.11.2010.) 

 

        4.1    

        4.11.  Pārvalde, izsniedzot rakstveida atļauju vai saskaņojot likumā minētās darbības, izmanto dabas aizsardzības plānā 
ietverto 
informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem konkrētajā teritorijā. 
Darbībām, kurām saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai 
veic sākotnējo 
ietekmes uz vidi novērtējumu, pārvaldes rakstveida atļauja nav nepieciešama. 

 

        4.12. Šajā likumā minētā pārvaldes rakstveida atļauja nav nepieciešama, ja attiecīgo darbību veic pārvalde, lai īstenotu 
normatīvajos 
aktos tai noteiktās funkcijas un uzdevumus. 
(07.10.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2010.) 

 

5.  Parka teritorijā esošo pašvaldību teritoriju plānojumi pirms to pieņemšanas saskaņojami ar pārvaldi. Vietējās 
pašvaldības teritorijas 
plānojuma izstrādes (darba) grupā, ja tāda tiek izveidota, iekļauj pārvaldes pārstāvi. 
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II Funkcionālās zonas 

5. Parka teritorijā ir izveidotas šādas funkcionālās zonas: 
1) dabas rezervāta (stingrā režīma)  zona; 
2) dabas lieguma zona; 
3) dabas parka zona 
4) ainavu aizsardzības zona; 
4) kultūrvēsturiskā zona; 
5) neitrālā zona. 

Kultūrvēsturisko zonu aizstāj 
dabas parka zona. 
 
ĪADT likums nosaka: 
19. pants. Aizsargājamo 
teritoriju iedalījums zonās 
 
(1) Aizsargājamās teritorijas 
var iedalīt funkcionālajās 
zonās. Funkcionālajām zonām 
ir atšķirīgi aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi. 
 
(2) Aizsargājamās teritorijas 
var iedalīt šādās 
funkcionālajās zonās: stingrā 
režīma, regulējamā režīma, 
dabas lieguma, dabas parka, 
ainavu aizsardzības un 
neitrālā zona. Nacionālajos 
parkos var izveidot arī 
kultūrvēsturisko zonu. 
Aizsargājamās teritorijās var 
noteikt sezonas liegumus. 
 

6.  Stingrā režīma zona ir izveidota, lai nodrošinātu un aizsargāt pret traucējumiem jutīgās īpaši aizsargājamās sugas un 
to dzīvotnes; un saglabāt cilvēku darbības neskartas un maz pārveidotas teritorijas, kurās tiek nodrošināta netraucēta 
dabisko procesu attīstība. 
Dabas rezervāta (stingrā režīma) zona ir izveidota, lai saglabātu bioloģiski daudzveidīgajās teritorijās notiekošos 
dabiskos 
procesus. 
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7.  Stingrā režīma zona zeme ir valsts īpašums.  

7.1.  Dabas rezervāta (stingrā režīma) zonā aizliegta jebkāda dabas resursu ieguve, saimnieciskā vai cita veida darbība, 
izņemot: 
1) zinātnisko izpēti; 
2) meža ugunsdrošības pasākumus; 
3) pasākumus, kas saskaņā ar dabas aizsardzības plānu nepieciešami dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas 
aizsardzībai un 
saglabāšanai; 
4) dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas šķērsošanu pa noteiktiem maršrutiem pārvaldes noteiktajā kārtībā. 

Visi punkti pārnesti uz IAIN 
projektu, daži punkti nav 
relevanti. 

8.  Dabas lieguma zona ir izveidota, lai saglabātu Gaujas senielejai un Gaujas pieteku ielejām raksturīgo dabisko ainavu 
ar 
mazpārveidotas dabas biotopu un cilvēku darbības ietekmētu biotopu mozaīku, kā arī saglabātu šajā teritorijā 
koncentrētos valsts un 
vietējās nozīmes ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos dabas pieminekļus un citus dabas pieminekļus.  
Dabas lieguma zona ir izveidota, lai  
• saglabātu Gaujas senielejai ar tās sāngravām un Gaujas pieteku ielejām raksturīgo ģeoloģisko formu noteikto 
dabisko ainavu; 
• saglabātu mazpārveidotas dabas un cilvēku darbības ietekmētas ekosistēmu mozaīkas struktūras un 
nodrošināt dabas resursus ilgtspējīgam dabas tūrismam un rekreācijai; 
• nodrošinātu īpaši aizsargājamo biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzību un nepieciešamo ekoloģisko procesu 
norisi; 
• saglabātu šajā teritorijā koncentrētos valsts un vietējās nozīmes ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos dabas 
pieminekļus un citus dabas pieminekļus. 
 

 

8.1.  Mežsaimnieciskā darbība dabas lieguma zonā notiek saskaņā ar meža apsaimniekošanas plānu. Šā plāna saturu, 
izstrādes un 
apstiprināšanas kārtību nosaka parka individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos. Meža 
apsaimniekošanas plānu apstiprina 
pārvalde. 

Visi mežsaimnieciskās darbības 
ierobežojumi ir iekļauti IAIN 
projektā.  

         8.21.  Dabas lieguma zonā bez meža apsaimniekošanas plāna atļauta: 
1) tādu bīstamo koku ciršana, kuri apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas un infrastruktūras 
objektus (nocirstos 
kokus pēc iespējas atstājot mežaudzē); 

Visi punkti iekļauti IAIN 
projektā  
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2) koku ciršana meža ugunsdrošības pasākumu veikšanai un avāriju, stihisku nelaimju vai katastrofu seku likvidēšanai; 
3) kaitēkļu bojāto koku ciršana sanitārajā cirtē (izņemot īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēs un īpaši aizsargājamos 
biotopos), ja 
notikusi kaitēkļu masveida savairošanās, pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma un pārvaldes pozitīva atzinuma 
saņemšanas. Pārvalde atzinumu sniedz 10 darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas; 
4) koku ciršana citā cirtē sugu un biotopu aizsardzībai un saglabāšanai, kultūras pieminekļu saglabāšanai, mākslīgi 
izveidoto 
mežaudžu ilglaicīgai rekonstrukcijai, ainavas kvalitātes uzlabošanai, skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai pēc 
pārvaldes 
pozitīva atzinuma saņemšanas; 
5) meža nekoksnes vērtību ieguve; 
6) meža atjaunošana un jaunaudzes kopšana. Mežu sējot vai stādot atjauno ar koku sugām, kas noteiktas parka 
individuālajos 
aizsardzības un izmantošanas noteikumos. 

8.2.  Dabas lieguma zonā aizliegts: 
1) veikt mežsaimniecisko darbību valsts un pašvaldību īpašumā esošajos mežos, izņemot šā panta 2.1 daļā atļautās 
darbības; 
2) sagatavot kokmateriālus kailcirtēs; 
3) nosusināt purvus; 
4) bojāt, iznīcināt, uzart vai kultivēt palieņu, terašu un meža pļavas; 
5) lietot minerālmēslus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus bioloģiski vērtīgajos zālājos un meža zemēs; 
6) mainīt reljefu un veikt jebkuru darbību, kas veicina paātrinātu virszemes noteci un augsnes erozijas attīstību; 
7) iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām; 
8) dedzināt sauso zāli un niedres, kā arī ugunsbīstamajā periodā dedzināt meža ciršanas atliekas; 
9) ieviest dabiskajos biotopos vietējiem apstākļiem svešas augu un dzīvnieku sugas. 

Visi punkti iekļauti IAIN 
projektā  

8.3.  Īpašuma tiesību aprobežojumi dabas lieguma zonā ierakstāmi zemesgrāmatā, pamatojoties uz šo likumu un 
pārvaldes 
nostiprinājuma lūgumu. 

Jautājums DAP, vai šāds 
punkts joprojām jāiekļauj 
Likumā. 

8.4.  Lai nodrošinātu augu un dzīvnieku sugu netraucētu eksistenci, kā arī iespēju dzīvniekiem pulcēties migrācijas 
periodos, pārvalde 
saskaņā ar parka individuālās aizsardzības un izmantošanas noteikumiem Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā var pieņemt 

Iekļauts IAIN projektā  
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lēmumu dabas lieguma zonā vai tās daļā noteikt sezonas liegumu — ierobežojumu vai aizliegumu apmeklētājiem uz 
laiku uzturēties 
konkrētajā teritorijā, bet personām, kuras lieguma zonā dzīvo vai kurām lieguma zonā ir īpašums, veikt konkrētu 
saimniecisko darbību. 
Iesniegums vai pieteikums par lēmuma apstrīdēšanu vai pārsūdzēšanu neaptur tā darbību. 

8.5.  Ar pārvaldes rakstveida atļauju dabas lieguma zonā drīkst organizēt masu izklaides pasākumus brīvā dabā (atpūtas, 
sporta un citus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku). Pārvaldes rakstveida atļauja nav nepieciešama, ja 
pasākumi notiek speciāli šim nolūkam paredzētajās vietās. 

Iekļauts IAIN projektā 

8.6.  Dabas lieguma zonā esošu zemes gabalu drīkst sadalīt tikai tad, ja katra atsevišķā zemes gabala platība pēc 
sadalīšanas nav 
mazāka par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajām pilsētu 
un ciemu robežām. 

Iekļauts IAIN projektā 

8.7.  Dabas lieguma zonā būvniecību drīkst veikt būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot 
ietekmes uz 
vidi novērtējumu regulējošos normatīvos aktus. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.12.2020. likumu, kas stājas spēkā 05.01.2021.) 

Iekļauts IAIN projektā 
 

9.  Dabas parka zona ir izveidota, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izziņas, tūrisma un rekreācijas attīstību un kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu, vienlaikus aizsargājot ainaviski nozīmīgas teritorijas un GNP sastopamo dabas vērtību 
ekoloģisko integritāti (piemēram, veidojot ekstensīvi apsaimniekotu mežu apvidus, kuros tiek saglabāta pastāvīga 
meža vide ar dabisku mežu struktūru un procesu klātbūtni, un attīstīta dažāda vecuma mežaudžu struktūra, 
nodrošinot pakāpenisku pāreju starp meža platībām ar augstu dabas aizsardzības vērtību un saimnieciski izmantotu 
mežu platībām vai lauksaimniecībā izmantotām platībām). 
 

 

10.  Ainavu aizsardzības zona ir izveidota, lai saglabātu raksturīgo daudzveidīgo ainavu, nacionālo kultūrvidi un rekreācijas 
resursus, 
kā arī nodrošinātu nenoplicinošu saimniecisko darbību. 
Ainavu zona ir izveidota, lai saglabātu raksturīgo daudzveidīgo ainavu, tradicionālo kultūrvidi, rekreācijas un tūrisma 
resursus, kā arī nodrošinātu nenoplicinošu/ilgtspējīgu saimniecisko darbību GNP teritorijā. 

 

 Ainavu aizsardzības zonā būvniecību drīkst veikt būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 
ievērojot ietekmes uz vidi novērtējumu regulējošos normatīvos aktus. 

Iekļauts IAIN projektā 

 Galvenā cirte ainavu aizsardzības zonā notiek saskaņā ar meža apsaimniekošanas plānu. Iekļauts IAIN projektā 
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 Kultūrvēsturiskā zona ir izveidota, lai nodrošinātu kompleksu aizsardzību īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskajās 
teritorijās, kā arī 
teritorijās, kurās koncentrēti kultūras pieminekļi. 
 

Iekļauts dabas parka zonā  

 Kultūrvēsturiskajā zonā būvniecību drīkst veikt būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 
ievērojot ietekmes uz vidi novērtējumu regulējošos normatīvos aktus. 

Iekļauts IAIN projektā 

 Galvenā cirte kultūrvēsturiskajā zonā notiek saskaņā ar meža apsaimniekošanas plānu.  

11.  Neitrālā zona ir izveidota, lai veicinātu parkā esošo blīvi apdzīvoto teritoriju vai intensīvi izmantojamo 
lauksaimniecības platību 
ilgtspējīgu attīstību. 
Neitrālā zona ir izveidota, lai veicinātu parkā esošo blīvi apdzīvoto teritoriju, transporta infrastruktūras un rūpniecības 
teritoriju ilgtspējīgu attīstību.  
 

 

III Parka pārvalde 

12.    

12.1.  Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību parka teritorijā, izveido parka konsultatīvo 
padomi. Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, 
Zemkopības ministrijas, Valsts meža dienesta, Lauku atbalsta dienesta, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas, Latvijas Dabas fonda, Latvijas Ornitoloģijas biedrības un 
organizācijām, kuras tieši pārstāv meža un zemes īpašnieku vai aizsargājamās teritorijas iedzīvotāju intereses, un 
visām pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas parks. 

 

12.2.  Parka konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets. Parka konsultatīvās padomes personālsastāvu 
apstiprinavides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.12.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.) 

 

Pārejas noteikumi 

1.  Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Gaujas nacionālā parka likums (30.04.2009) 
. 

 

2.  Ministru kabinets līdz 2011.gada 30.decembrim izdod šā likuma 2.panta trešajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo 
noteikumu spēkā 
stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 30.decembrim tiek piemēroti Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta 
noteikumi Nr.352 
“Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 03.11.2010.) 

Pārējos punktus papildinās 
VARAM juristi. 
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3.  Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.oktobrim apstiprina šā likuma 12.panta otrajā daļā minēto nolikumu. Līdz šo 
noteikumu spēkā 
stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.oktobrim tiek piemēroti Ministru kabineta 2000.gada 18.jūlija 
noteikumi Nr.239 “Gaujas nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 03.11.2010.) 

 

4.  (Izslēgts ar 07.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 03.11.2010.)  

5.  (Izslēgts ar 07.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 03.11.2010.)  

6.  Līdz 2009.gada 1.jūnijam parka pārvaldi īsteno Gaujas nacionālā parka administrācija.  

Gaujas nacionālā parka likuma 
1.pielikums 

 Gaujas nacionālā parka robežu shēma Tiks sagatavota pirms 
iesniegšanas VARAM 

   

Gaujas nacionālā parka likuma 
2.pielikums 

 Gaujas nacionālā parka funkcionālo zonu robežu apraksts Tiks sagatavota pirms 
iesniegšanas VARAM 
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Interneta informācijas avoti:  

• Birdlife International Bird species' status and trends reporting format for the 
period 2013-2018. Piejams: 
https://cdr.eionet.europa.eu/lv/eu/art12/envxtfmg 

• Dabas aizsardzības pārvalde. Pieejams: www.daba.gov.lv 

• Dabas datu pārvaldības sistēma „Ozols”. Pieejama 
http://ozols.daba.gov.lv/pub/ 

• Dabas datu novērojumu portāls „Dabasdati”. Pieejams 
http://www.dabasdati.lv/ 

• Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC). Pieejams: 
www.meteo.lv 

• www.ezeri.lv 

• „Ziņojums Eiropas Komisijai par biotopu (dzīvotņu) un sugu aizsardzības 
stāvokli Latvijā. Novērtējums par 2013.-2018. gada periodu”. Pieejams: 
http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/zinojumi_eiropas_komisijai/; 
http://cdr.eionet.europa.eu/lv/eu/art17/envxwalvg/  
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• Valsts meža dienests.  
Informācija par ES sfērā esošo sugu monitoringu.  
Pieejams: http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-
lapas/medibas/es-sfera-esoso-sugu-monitorings?nid=1697#jump  

• http://www.rivergauja.com/lv 
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