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Uzdevums Sadarbības partneri: Ieviešanas sekmes un aktualitāte 

6.1. VISPĀRĒJIE UZDEVUMI 

1 Nodrošināt vides aizsardzības un 
dabas resursu izmantošanas 
normatīvo aktu ievērošanas 
uzraudzību. 

Reģionālās vides pārvaldes (RVP), Vides 
valsts inspekcija (VVI), VMD, policija, 
pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji. 

Tiek īstenots visā plāna darbības laikā  

2 Sagatavot priekšlikumus vides 
aizsardzību un dabas resursu 
izmantošanu reglamentējošo 
normatīvo aktu pilnveidošanai. 

VIDM, Zemkopības ministrija, citas valsts 
un pašvaldību institūcijas, 
nevalstiskās organizācijas. 

Tiek īstenots visā plāna darbības laikā 

3 Izsniegt normatīvajos aktos noteiktās 
atļaujas un saskaņot noteiktās 
darbības. 

VIDM, RVP, VMD, pašvaldības, citas valsts 
un pašvaldību institūcijas. 

Tiek īstenots visā plāna darbības laikā 

4 Aktīvi piedalīties starptautisko dabas 
aizsardzības organizāciju darbā. 

VIDM, citu īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju administrācijas, nevalstiskās 
organizācijas. 

Tiek īstenots visā plāna darbības laikā 

5 Sadarboties ar Baltijas valstu, kā arī 
citu valstu īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju administrācijām. 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
administrācijas. 

Tiek īstenots visā plāna darbības laikā 

6.2. DABAS VĒRTĪBU SAGLABĀŠANA 

6 Izstrādāt individuālos 
apsaimniekošanas un dabas 
aizsardzības plānus ģeoloģiski, 
bioloģiski vai ainaviski nozīmīgiem 
dabas objektiem un teritorijām Gaujas 
NP administrācijas valdījumā esošajās 
valsts zemēs. 

Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, 
nevalstiskās organizācijas. 

Latvijas universitātes pētnieki ir 
īstenojuši projektus “Ģeoloģisko un 
ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu 
robežu precizēšana” (2012.g.), 
"Ģeoloģisko dabas pieminekļu 
izvērtēšanas un priekšlikumu 
sagatavošanas robežu kļūdu 
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labošanai noslēgums" (2014.g.) un 
“Informācijas apkopošana un lauka 
izpēte 54 ģeoloģiskajiem un 
ģeomorfoloģiskajiem pieminekļiem” 
(2015.g.), kuru laikā noteikti 
rekomendējamie apsaimniekošanas 
pasākumi ģeoloģiskajiem un 
ģeoloģiskajiem pielikumiem.  

7 Izveidot mikroliegumus aizsargājamo 
augu atradņu, dzīvnieku dzīvesvietu, 
kā arī aizsargājamo biotopu 
saglabāšanai un atjaunošanai. 

Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, 
zemju tiesiskie valdītāji. 

GNP teritorijā ietilpst 19 
mikroliegumi 145 ha platībā, kā arī 3 
mikroliegumiem ir noteiktas 
buferzonas ar kopējo platību 145 ha 

8 Palielināt valsts zemes īpatsvaru 
dabas lieguma zonā, dabas 
aizsardzības nodrošināšanai. 

VIDM, VZD, VMD, pašvaldības, zemju 
tiesiskie valdītāji. 

Nav informācijas par pasākuma 
ieviešanas sekmēm 

9 Iesaistīties programmas izstrādē un 
veikt pasākumus latvāņa izplatības 
ierobežošanai un iznīdēšanai Gaujas 
NP administrācijas valdījumā esošajās 
valsts zemēs. 

Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, 
zemju tiesiskie valdītāji. 

Tiek īstenots. 
2021. gadā ir uzsākta LIFE-IP 
LatViaNature projekta īstenošana, 
kura laikā tiek apkopota informācija 
par invazīvo sugu izplatību, kā arī tiks 
veikta invazīvo sugu izplatības 
ierobežošanas pasākumu plānošana 
un ieviešana 

10 Veicināt un organizēt bebru veidoto 
uzpludinājumu likvidēšanu, kur tie 
nevēlami no sugu vai biotopu 
aizsardzības viedokļa. 

Pašvaldības, medību tiesību lietotāji, 
zemju tiesiskie valdītāji. 

Nav informācijas par pasākuma 
ieviešanas sekmēm 
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Ģeoloģiskie objekti 

11 Sagatavot priekšlikumus valsts un 
vietējas nozīmes ģeoloģisko un 
ģeomorfoloģisko pieminekļu sarakstu 
papildināšanai. 

Pētnieciskās institūcijas, Valsts ģeoloģijas 
dienests (VĢD), pašvaldības, zemju 
tiesiskie valdītāji. 

Nav informācijas par pasākuma 
ieviešanas sekmēm 

12 Izstrādāt rekomendācijas un organizēt 
dabas aizsardzības plānu izstrādāšanu 
nozīmīgākajām cilvēku veidotajām 
alām (pagrabiem), bioloģisko vērtību 
saglabāšanai. 

Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, 
zemju tiesiskie valdītāji. 

Nav informācijas par pasākuma 
ieviešanas sekmēm 

13 Organizēt pasākumus cilvēku darbības 
izraisīto augsnes erozijas un 
pamatiežu izskalošanās procesu 
apturēšanai. 

Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, 
zemju tiesiskie valdītāji. 

Nav informācijas par pasākuma 
ieviešanas sekmēm 

Purvi 

14 Organizēt purvu atjaunošanas un 
dabas aizsardzības plānu izstrādāšanu 
purviem, kurus nelabvēlīgi ietekmē 
saimnieciskā darbība vai tās 
pārtraukšana. 

Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, 
zemju tiesiskie valdītāji, purvu 
apsaimniekotāji. 

Gulbju salas purva hidroloģiskā 
režīma atjaunošanas programma, 
FORREST LIFE 
Sudas – Zviedru purva 
apsaimniekošanas plāns, Mitrāji LIFE 

15 Izstrādāt apsaimniekošanas un dabas 
aizsardzības plānus purviem Gaujas 
NP administrācijas valdījumā esošajās 
valsts zemēs, kurus nelabvēlīgi 
ietekmē saimnieciskā darbība vai tās 
pārtraukšana. 

Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, 
purvu apsaimniekotāji. 

Gulbju salas purva hidroloģiskā 
režīma atjaunošanas programma, 
FORREST LIFE 
Sudas – Zviedru purva 
apsaimniekošanas plāns, Mitrāji LIFE 
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Meži 

16 Veikt aizsargājamo meža biotopu 
aizsardzības pasākumus valsts mežos. 

Pētnieciskās institūcijas, VMD. ES nozīmes biotopa Veci vai dabiski 
Boreālie meži 9010* 
apsaimniekošanas programma, 
 
Gravu un nogāžu mežu 9180* un 
lapkoku praulgrauža Osmoderma 
eremita dzīvotņu  
apsaimniekošanas programma 
FORREST LIFE 

17 Veikt pasākumus bioloģiskās 
daudzveidības atjaunošanai 
saimnieciski ietekmētos valsts mežos. 

Pētnieciskās institūcijas, VMD. ES nozīmes biotopa Veci vai dabiski 
Boreālie meži 9010* 
apsaimniekošanas programma, 
 
Gravu un nogāžu mežu 9180* un 
lapkoku praulgrauža Osmoderma 
eremita dzīvotņu  
apsaimniekošanas programma 
FORREST LIFE 

Lauksaimnieciskās ekosistēmas 

18 Organizēt Gaujas NP administrācijas 
valdījumā esošo pļavu 
apsaimniekošanu (29.pielikums). 

Pētnieciskās institūcijas, pakalpojumu 
sniedzēji. 

Tiek īstenots 

19 Veicināt pļavu un ganību, t.sk. zāļu 
purvu, pļaušanu un noganīšanu. 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji. Tiek īstenots. 
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20 Izstrādāt rekomendācijas purvu 
tuvumā esošo lauksaimniecības zemju 
apsaimniekošanai. 

Pētnieciskās institūcijas. Nav informācijas par pasākuma 
ieviešanas sekmēm 

21 Izstrādāt rekomendācijas bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai tīrumos. 

Pētnieciskās institūcijas. Nav informācijas par pasākuma 
ieviešanas sekmēm 

22 Veicināt veco, atsevišķi augošo koku 
saglabāšanu un aizsardzību. 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji. Ir īstenots 

23 Veicināt bioloģiskās lauksaimniecības 
ieviešanu. 

Pētnieciskās institūcijas, Zemkopības 
ministrija, pašvaldības, zemju tiesiskie 
valdītāji, nevalstiskās organizācijas. 

Ir īstenots  

24 Veicināt ķīmisko augu aizsardzības 
līdzekļu aizstāšanu ar kultūraugu 
kaitēkļu dabisko ienaidnieku 
izmantošanu augu aizsardzībā. 

Pētnieciskās institūcijas, Zemkopības 
ministrija, pašvaldības, zemju tiesiskie 
valdītāji, nevalstiskās organizācijas. 

Tiek īstenots 

25 Veicināt Gaujas NP teritorijai 
raksturīgo seno kultūraugu un 
mājdzīvnieku šķirņu apzināšanu, to 
saglabāšanu un izmantošanu 
apmeklētāju izglītošanā, piemēram, 
veidojot etnogrāfiskās sētas. 

Pētnieciskās institūcijas, Zemkopības 
ministrija, pašvaldības, zemju tiesiskie 
valdītāji, nevalstiskās organizācijas. 

Nav informācijas par pasākuma 
ieviešanas sekmēm 

Apdzīvoto vietu ekosistēmas 

26 Sagatavot priekšlikumus valsts un 
vietējas nozīmes dendroloģisko 
pieminekļu un aizsargājamo aleju 
sarakstu papildināšanai. 

Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, 
zemju tiesiskie valdītāji. 

Ir īstenots. 

27 Izstrādāt rekomendācijas 
dendroloģisko stādījumu un aleju 

Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, 
zemju tiesiskie valdītāji. 

Tiek īstenots 
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aizsardzībai. Nepieciešamības 
gadījumā organizēt dabas aizsardzības 
plānu izstrādāšanu vērtīgākajiem 
dendroloģiskajiem stādījumiem un 
alejām. 

Virszemes ūdeņi 

28 Organizēt izpēti Ungura, Driškina, 
Plaužu, Vaidavas, Raiskuma un Niniera 
ezeros pieļaujamās antropogēnās 
slodzes noteikšanai. Uz pētījumu 
pamata organizēt apsaimniekošanas 
un dabas aizsardzības plānu 
izstrādāšanu. 

Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, 
zemju tiesiskie valdītāji. 

2006. gadā tika izstrādāts Ungura 
ezera DA plāns, kurā iekļauti 
rekomendējamie apsaimniekošanas 
pasākumi. 2018. gadā Vides 
risinājumu institūts izstrādāja Ungura 
ezera novērtējumu, kurā tika 
identificētas un aprakstītas 
ekoloģiskās problēmas, sniegtas 
vispārējas rekomendācijas 
ūdenstilpes vides kvalitātes 
uzlabošanai, ezera zivju resursu 
apsaimniekošanai un saglabāšanai kā 
arī iekļautas rekomendācijas 
ūdensmotociklu lietošanai Ungura 
ezerā.  

29 Organizēt veģetācijas izpēti Ungura, 
Driškina, Plaužu, Pulles, Pūricu, 
Rābuta, Kaņepu, Mazmuižnieku, 
Pidēnu, Āraišu, Briežu, Vaidavas, 
Auciema dzelvju un vecupju, 
Raiskuma, Melnezera un Niniera 

Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, 
zemju tiesiskie valdītāji. 

2019. gadā pēc Amatas novada 
pašvaldības pasūtījuma tika 
izstrādāts Āraišu ezera 
apsaimniekošanas plāns, kurā 
iekļauts ezera un tā pieguļošo 
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ezeros un izvērtēt mikroliegumu 
izveidošanas nepieciešamību īpaši 
aizsargājamo sugu un biotopu 
atradnēm. 

teritoriju bioloģiskās daudzveidības 
novērtējums.  

30 Veicināt zivju ceļu ierīkošanu pie 
dambjiem un mākslīgiem šķēršļiem 
ūdenstecēs, kur notiek zivju migrācija. 

Valsts zivsaimniecības pārvalde, 
pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, 
zemju tiesiskie valdītāji. 

2020. gadā rudenī pabeigta zivju ceļa 
rekonstrukcija Līgatnes upē pār 
Anfabrikas slūžām. Zivju ceļš sākotnēji 
izbūvēts 2013. gadā, bet 2020. gadā 
veikta atjaunošana, kuras laikā 
nomainītas koka konstrukcijas, 
uzstādīti metāla atbalsti, izveidoti 
ieejas baseini un pārveidots pirmais 
posms, kas ļaus zivīm atvieglot 
iekļūšanu. Projekts realizēts ar Zivju 
fonda, Līgatnes novada domes un 
Gaujas ilgtspējīgas attīstības 
biedrības finansējumu. 

31 Veicināt pērļgliemeņu "mākslīgo" 
pavairošanu. 

Pētnieciskās institūcijas, zivju audzētavas. Nav īstenots 

32 Organizēt Gaujas un tās pieteku 
tīrīšanu no sadzīves atkritumiem. 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji. Gaujas un tās pieteku tīrīšanu no 
sadzīves atkritumiem veic DAP, 
pašvaldības, kā arī NVO.  

Dabas vērtību izpēte 

33 Veikt dabas vērtību inventarizācijas. Pētnieciskās institūcijas. Tiek īstenots DA plāna izstrādes laikā 
2019.-2021. gadā 
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34 Organizēt pētījumu veikšanu, 
atbilstoši Vides valsts monitoringa 
programmai. 

Vides aģentūra, pētnieciskās institūcijas. Ir īstenots 

35 Veikt monitoringa pētījumus. Pētnieciskās institūcijas, zemju tiesiskie 
valdītāji. 

Ir īstenots 

6.3. KULTŪRVĒSTURISKO VĒRTĪBU SAGLABĀŠANA 

36 Veikt kultūras pieminekļu un 
kultūrvēstures objektu inventarizāciju. 

Pašvaldības, Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija (VKPAI), muzeji. 

Tiek īstenots DA plāna izstrādes laikā 
2019.-2021. gadā 

37 Atbalstīt kultūrvēsturiskās teritorijas 
"Briežu krēslinieku sētas" projekta 
izstrādi un realizāciju, krēslinieku 
darbnīcas iekārtošanu, amata 
demonstrēšanu. 

Zemes tiesiskais valdītājs, Valmieras 
rajona padome, Vaidavas pagasta 
padome, VKPAI, muzeji, Amatniecības 
kamera. 

Daļēji īstenots 

38 Pilnveidot Āraišu vējdzirnavu iekārtu, 
dzirnavnieka amata un tradīciju 
demonstrēšanai. 

Āraišu vējdzirnavu apsaimniekotājs, 
Amatas novada dome, muzeji. Zemes 
tiesiskais valdītājs. 

Īstenots. 2018. gadā tika atklātas 
atjaunotās vējdzirnavas, kuru 
rekonstrukcijas laikā dzirnavās 
atjaunotas jumta konstrukcijas un 
fasāde, veikti uzlabojumi iekštelpās, 
izveidots āra apgaismojums un 
izgatavoti jauni vējdzirnavu spārni. 
Dzirnavas ir arī pilnībā 
funkcionējošas.  

39 Veicināt etnogrāfisko lauku sētu 
izveidi, apmeklētāju iepazīstināšanai 
ar tradicionālo lauksaimniecību un 
sadzīvi. 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, 
muzeji, mācību iestādes, nevalstiskās 
organizācijas. 

Daļēji īstenots 
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40 Veicināt Gaujas plostnieku amata 
brīvdabas ekspozīcijas izveidi, 
apmeklētāju iepazīstināšanai ar 
Gaujas plostnieku darbu un 
tradīcijām. 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, 
Turaidas muzejrezervāts, muzeji. 

Nav īstenots 

41 Organizēt kultūrvēstures izziņai 
veltītus svētkus un ikgadējus 
tradicionālus pasākumus. 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, 
muzeji, skolas. 

Ir īstenots 

6.4. AINAVU VĒRTĪBAS SAGLABĀŠANA 

42 Organizēt ainavu inventarizāciju un 
kartēšanu. 

Pašvaldības, pētnieciskās institūcijas, 
mācību iestādes. 

2005. gadā tika sagatavots Gaujas 
Nacionālā parka ainavu estētiskais 
novērtējums, kura ietvaros tika 
veikta ainavu inventarizācija 

43 Pilnveidot un regulāri veikt ainavu 
veidošanu, radot tāla skata 
perspektīvas nozīmīgākajos tūrisma 
objektos un maršrutos. 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji. Ir daļēji īstenots 

44 Panākt ainavas kvalitātes uzlabošanu, 
veicinot ainavu noplicinošu un 
degradējošu objektu un elementu 
likvidēšanu. 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji. Ir daļēji īstenots 

6.5. RESURSU ILGTSPĒJĪBAS SAGLABĀŠANA 

45 Piedalīties pašvaldību teritoriju 
plānojumu izstrādē. 

Pašvaldības, VIDM, RVP, zemju tiesiskie 
valdītāji. 

Tiek īstenots 

45 Veicināt karjeru un purvu 
rekultivāciju. Piedalīties rekultivācijas 
plānu izstrādē. 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, 
dabas resursu apsaimniekotāji, 
pētnieciskās institūcijas. 

Tiek īstenots 
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46 Ierobežot augsnes eroziju dabas 
tūrisma maršrutos. 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji. Tiek īstenots 

6.6. REKREĀCIJAS IESPĒJU SAGLABĀŠANA UN PILNVEIDOŠANA 

Analīze un plānošana 

47 Izstrādāt Gaujas NP dabas tūrisma, tai 
skaitā ekotūrisma attīstības stratēģiju. 

VIDM, pašvaldības, mācību iestādes. 2012. gadā, piedaloties uzņēmējiem, 
pašvaldībām, kā arī DAP tika 
izstrādāta un apstiprināta Gaujas 
Nacionālā parka tūrisma klastera 
attīstības stratēģija 2012.- 2019. 
gadam 

48 Tūrisma maršrutos un objektos veikt 
apmeklētāju uzskaiti. 

Apmeklētāju centri, mācību iestādes, 
tūrisma pakalpojumu sniedzēji. 

Ir daļēji īstenots 

49 Veikt apmeklētāju socioloģiskās 
aptaujas. 

Sociologi, apmeklētāju centri, mācību 
iestādes, tūrisma pakalpojumu sniedzēji. 

GNP apmeklētāju aptauja tiek veikta 
GNP dabas aizsardzības plāna 
izstrādes laikā 

Tūrisma infrastruktūras objekti 

50 Uzturēt, pastāvīgi atjaunot un 
pilnveidot dabas takas, tūristu 
apmetnes un to labiekārtojumu (taku 
klātnes, kāpnes, trepes, laipas, tilti, 
barjeras, nojumes, skatu punkti, skatu 
platformas, skatu torņi, tualetes, 
atkritumu urnas u.c. elementi) Gaujas 
NP administrācijas valdījumā esošajās 
zemēs. 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, 
amatniecības skolas, brīvprātīgie. 

Ir īstenots 
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51 Veidot labiekārtotu dabas taku gar 
Gauju: Murjāņi – Valmiera 
(30.pielikums). 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, 
nevalstiskās organizācijas, amatniecības 
skolas, brīvprātīgie. 

 

52 Veidot speciālas labiekārtotas takas 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, 
nevalstiskās organizācijas, amatniecības 
skolas, brīvprātīgie. 

Tiek īstenots 

53 Veicināt un veidot dažādiem tūrisma 
veidiem atbilstošu maršrutu izveidi 
(velotūristiem, zirgu izjādēm). 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, 
tūrisma pakalpojumu sniedzēji, 
amatniecības skolas, brīvprātīgie. 

Ir daļēji īstenots 

54 Veikt Līgatnes dabas taku 
labiekārtojuma objektu un dzīvnieku 
voljēru uzturēšanu. Nodrošināt 
dzīvnieku barošanu un veterināro 
aprūpi. Nodrošināt apmeklētāju 
drošību. 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, 
vietējie iedzīvotāji, Rīgas Zooloģiskais 
dārzs, brīvprātīgie. 

Ir īstenots 

55 Izvērtēt nepieciešamību un izveidot 
jaunus tūrisma maršrutus. 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, 
amatniecības skolas, brīvprātīgie. 

Ir īstenots 

56 Veicināt labiekārtotu tūristu apmetņu, 
kempingu un karavānu parku 
veidošanu. 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, 
tūrisma pakalpojumu sniedzēji. 

Ir īstenots 

57 Organizēt un veicināt labiekārtotu 
autotransporta stāvlaukumu 
izveidošanu tūrisma maršrutos un pie 
tūrisma objektiem. 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, 
tūrisma pakalpojumu sniedzēji. 

Ir īstenots 

Tūrisma informācija 

58 Aktualizēt informācijas zīmju 
izvietošanas plānu. 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, 
Autoceļu direkcija. 

Ir īstenots 



Gaujas Nacionālā parka 
dabas aizsardzības plāns no 2023. gada līdz 2035. gadam 
14. pielikums. Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānā 2004. – 2013. gadam 
paredzētie apsaimniekošanas pasākumi un to izvērtējums 

SIA Estonian, Latvian 
& Lithuanian Environment 

 

12 
 

Nr. 
p. k. 

Uzdevums Sadarbības partneri: Ieviešanas sekmes un aktualitāte 

59 Izgatavot un atjaunot informācijas 
zīmes, uzstādīt tās dabā, atbilstoši 
zīmju izvietošanas plānam. 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji. Ir īstenots 

60 Nodrošināt apmeklētājus ar 
nepieciešamo informāciju par dabas 
aizsardzības un tūrisma jautājumiem. 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, 
tūrisma pakalpojumu sniedzēji. 

Ir īstenots 

6.7. INFORMĀCIJAS UZKRĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA 

61 Pilnveidot ar ĢIS saistītu informatīvo 
datu bāzi par Gaujas NP dabas un 
kultūras pieminekļiem, dabiskajiem 
meža biotopiem un citām dabas un 
kultūrvēstures vērtībām, zemes 
lietojumu, dabas resursu 
izmantošanu, tūrisma infrastruktūru, 
tūrisma objektiem un maršrutiem. 

Vides aģentūra, VMD, VZD, RVP, VKPAI, 
pašvaldības. 

Ir īstenots. 
Informācija iekļauta DDPS OZOLS 

62 Izveidot datu bāzi par vides 
aizsardzības un dabas resursu 
izmantošanas normatīvo aktu 
pārkāpumiem. 

RVP, VMD, tiesību sargājošās institūcijas, 
pašvaldības. 

Nav informācijas par pasākuma 
ieviešanas sekmēm 

6.8. SABIEDRĪBAS IZGLĪTOŠANA 

63 Informēt un izglītot zemju tiesiskos 
valdītājus un dabas resursu 
apsaimniekotājus par dabai draudzīgu 
saimniekošanu un normatīvo aktu 
prasībām. 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, 
dabas resursu apsaimniekotāji, RVP, VMD, 
mācību iestādes. 

Nav informācijas par pasākuma 
ieviešanas sekmēm 
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64 Izveidot mācību taku, kurā būtu 
iespējams iepazīties ar purva 
ekosistēmu. 

Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, 
zemju tiesiskie valdītāji. 

Nav īstenots 

65 Sagatavot izglītojošus, informatīvus 
izdevumus un materiālus par Gaujas 
NP dabas un kultūrvēstures vērtībām. 

Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, 
mācību iestādes. 

Ir īstenots 

66 Izveidot mūsdienu prasībām un 
starptautiskiem standartiem 
atbilstošu apmeklētāju centru Gaujas 
NP administrācijas ēku kompleksā 
Siguldā, Baznīcas ielā 1. 

Siguldas novada dome, mācību iestādes, 
tūrisma pakalpojumu sniedzēji. 

Nav īstenots. 
 

67 Izveidot mūsdienu prasībām un 
starptautiskiem standartiem 
atbilstošu izglītības centru Gaujas NP 
administrācijas ēku kompleksā 
Siguldā, Baznīcas ielā 7 (31.pielikums). 

Siguldas novada dome, mācību iestādes, 
pētnieciskās institūcijas. 

Nav īstenots. 
 

68 Izveidot jaunu Gaujas NP 
administrācijas reģionālo biroju – 
apmeklētāju centru Cēsīs. 

Cēsu pilsētas dome, mācību iestādes, 
tūrisma pakalpojumu sniedzēji. 

Nav īstenots. 
GNP pārvaldi īsteno DAP Vidzemes 
reģionālā administrācija 

69 Izveidot jaunus apmeklētāju centrus 
stāvlaukumā pie Ērgļu klintīm un 
stāvlaukumā pie Sietiņieža. 

Pašvaldības, mācību iestādes, tūrisma 
pakalpojumu sniedzēji. 

Nav īstenots. 

70 Sagatavot vides izglītības programmas 
un lekcijas. 

Izglītības ministrija, mācību iestādes, 
nevalstiskās organizācijas. 

Nav informācijas par pasākuma 
ieviešanas sekmēm 

71 Sagatavot un izdot izglītojošo un 
informatīvo izdevumu “Gaujas NP 
Ziņas”. 

Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, 
dabas resursu apsaimniekotāji, tūrisma 

Nav īstenots 
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pakalpojumu sniedzēji, mācību iestādes, 
nevalstiskās organizācijas. 

6.9. GAUJAS NP ADMINISTRĀCIJAS VALDĪJUMĀ ESOŠĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA 

72 Nodrošināt visu Gaujas NP valsts 
administrācijas valdījumā esošo 
nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanu. 

Pašvaldības, VIDM, VZD, VMD. Nav informācijas par pasākuma 
ieviešanas sekmēm 

73 Veikt Gaujas NP administrācijas 
valdījumā esošās valsts zemes 
uzmērīšanu un reģistrēšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda. 

VIDM, VZD, VMD, pašvaldības. Pasākums tiek īstenots, precīza 
informācija tiks sagatavota uz DA 
plāna gala redakciju 

 


