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Gaujas Nacionālais parks (turpmāk tekstā – GNP) dibināts 1973. gadā, tā sākotnējā paredzētā platība bija 

ap 36 000 ha, ietverot Gaujas senieleju, taču pēc izpētes teritorijas platība tika noteikta ap 92 000 ha 

platībā, robežas nosakot lielākoties pa galvenajiem valsts autoceļiem un ietverot plašas teritorijas ap 

Gaujas un tās pieteku ielejām1. GNP iekļauts arī Sudas purvs ar tam pieguļošajām teritorijām, lai gan daļa 

no tā ietilpst Daugavas baseinā2, visdrīzāk balstoties uz apsvērumiem par nepieciešamību aizsargāt 

purvu no kūdras izstrādes un iekļaut vienoti administrētā dabas teritorijā. 

GNP ir iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000 (2005. gada 15. septembra 

grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”) kā C kategorijas teritorija (kods Nr. 

LV02001000), kas izveidota īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai. Natura 

2000 standarta datu formā norādīts, ka galvenās teritoriju kvalificējošās vērtības ir ES nozīmes 

aizsargājamie biotopi 9010* Veci vai dabiski boreālie meži, 9180* Nogāžu un gravu meži, 7160 

Minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi, 8220 Smilšakmens atsegumi, 91E0* Aluviāli meži, 7110 

Neskarti augstie purvi, 7140 Pārejas purvi un slīkšņas, 3130 Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu 

sabiedrībām, 3150 Eitrofi ezeri ar iegrimušu ūdensaugu un peldaugu augāju, 3160 Distrofi ezeri, 3270 

Dūņaini upju krasti ar slāpekli mīlošu viengadīgu augu augāju, 6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs, 6510 

Mēreni mitras pļavas, 8310 Netraucētas alas, kā arī vismaz 202 dzīvnieku, 121 augu un 18 sēņu sugas ar 

nacionāla un Eiropas līmeņa aizsardzības nozīmi. Kopumā teritorijā reģistrēti 32 Eiropas Savienības (ES) 

nozīmes biotopi ar kopējo platību 18 306 ha (dati uz 19.08.2022), kas aizņem ~20 % no GNP teritorijas. 

Uzsākot dabas aizsardzības plāna (DA plāna) izstrādi GNP 2019. gadā, darba uzdevumā tika izvirzīta 

prasība izvērtēt, vai ir nepieciešams pievienot GNP teritorijai divas tai blakus esošas Natura 2000 

teritorijas – dabas liegumu “Melturu sils” un “Zušu-Staiņu sēravoti”, kā arī identificēt citas teritorijas 

GNP pierobežā, kuras būtu pamatoti iekļaut GNP. Izvērtējumam izmantoti dati par aizsargājamajām 

sugām un biotopiem, kas atrodami dabas datu pārvaldības sistēmā (DDPS) “Ozols”, t.sk. iegūti ES 

nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācijas (“Dabas skaitīšanas”) ietvaros 2020.-2022. gadā, DA plāna 

izstrādē iesaistīto ekspertu sniegtā informācija par apsekotajās teritorijās konstatētajām dabas vērtībām, 

LIFE+ projekta “Nat-Programme” izstrādātā “Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un 

apsaimniekošanas programma 2018-2030” (turpmāk tekstā – N2000 apsaimniekošanas programma)3 un 

projekta  “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos 

biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai“4 (turpmāk tekstā - Kohēzijas Fonda projekts) dati. 

Izvērtējot citas iespējamās teritorijas GNP pierobežā, kuras varētu pievienot GNP, identificēta teritorija 

Augšlīgatnē starp autoceļu P32 un V284 (turpmāk aprakstā – Augšlīgatne), kā arī pēc Dabas aizsardzības 

pārvaldes iesnieguma DA plāna izstrādātājiem – teritorija ap Gaujas upi lejpus autoceļa A3 (turpmāk 

aprakstā – Gauja lejpus A3) (skat. 1. attēlu). 

1. tabulā apkopoti dati par ES nozīmes aizsargājamo biotopu platībām GNP un iespējamajos 

paplašinājumos. Kopumā ES nozīmes aizsargājamie biotopi iespējamajos paplašinājumos aizņem 288,4 

ha, kas ir 20,4% no iespējamo paplašinājumu platības (GNP teritorijā aizsargājamie biotopi aizņem 20% 

 
1 Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāns. Gaujas Nacionālais parks, Sigulda, 2004. 
2 https://likumi.lv/ta/id/73944-noteikumi-par-upju-baseinu-apgabalu-robezu-aprakstiem 
3 https://www.daba.gov.lv/lv/media/1640/download 
4 https://www.daba.gov.lv/lv/projekts/biotopu-un-sugu-dzivotnu-atjaunosana 
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platības) un 1,6% no kopējās ES nozīmes aizsargājamo biotopu platības GNP. Kopējā iespējamo 

paplašinājumu platība ir 1410,8 ha jeb 1,5% no pašreizējās GNP platības, tātad biotopu blīvums 

iespējamajos paplašinājumos ir aptuveni tāds pats kā GNP teritorijā, taču atsevišķās biotopu grupās vai 

atsevišķiem biotopu veidiem to platība iespējamajos paplašinājumos veido būtisku daļu no biotopa 

platības GNP. Katras teritorijas dabas vērtības, apsaimniekošanas vēsture un vajadzības, kā arī 

apsvērumi par aizsardzības pasākumu administrēšanu un iespējamo teritorijas potenciālu tūrisma un 

rekreācijas jomā aprakstīti atsevišķi. 
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1. tabula. ES nozīmes aizsargājamo biotopu platības GNP un iespējamajos paplašinājumos 

ES biotops 
Platība 

GNP, ha 
Melturu sils 

Zušu-Staiņu 
sēravoti 

Augšlīgatne Gauja lejpus A3 Kopā ha 

Kopā % no 
biotopa 
platības 

GNP 

    
Platība, 
ha 

% no biotopa 
platības GNP 

Platība, 
ha 

% no 
biotopa 
platības 
GNP 

Platība, 
ha 

% no 
biotopa 
platības 
GNP 

Platība
, ha 

% no 
biotopa 
platības 
GNP     

3130 429.2                     

3140 30.7                     

3150 511.4                     

3160 115.3                     

3260 781.9 4.4 0.6     3.1 0.4 26.3 3.4 33.9 4.3 

6120* 23.2             1.9 8.1 1.9 8.1 

6210 102.7 0.7 0.7      2.4  2.4     0.7 0.7 

6230* 6.7 0.4 5.3             0.4 5.3 

6270* 353.0 5.0 1.4 14.6 4.1 1.3 0.4 8.7 2.5 32.0 9.1 

6410 34.2 6.7 19.7 1.8 5.2         8.5 24.9 

6430 110.2                     

6450 83.5 12.6 15.1 6.9 8.3 1.3 1.6     20.9 25.0 

6510 94.5 1.2 1.2             1.2 1.2 

6530* 7.5                     

7110* 2697.1                     

7120 577.8                     

7140 177.8 3.2 1.8             3.2 1.8 

7160 185.5 1.8 0.9 4.0 2.2 0.6 0.3     6.4 3.4 

7220* 8.4                 0.0 0.0 

7230 0.7                 0.0 0.0 

8210 1.1                     

8220 33.9             0.084 0.2 0.1 0.2 

8310 0.7         0.001 0.1 0.004 0.6 0.005 0.7 

9010* 6640.9 128.6 1.9             128.6 1.9 
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ES biotops 
Platība 

GNP, ha 
Melturu sils 

Zušu-Staiņu 
sēravoti 

Augšlīgatne Gauja lejpus A3 Kopā ha 

Kopā % no 
biotopa 
platības 

GNP 

    
Platība, 
ha 

% no biotopa 
platības GNP 

Platība, 
ha 

% no 
biotopa 
platības 
GNP 

Platība, 
ha 

% no 
biotopa 
platības 
GNP 

Platība
, ha 

% no 
biotopa 
platības 
GNP     

9020* 126.4                     

9050 1338.6 2.5 0.2 11.6 0.9     5.5 0.4 19.7 1.5 

9080* 38.9 2.1 5.3             2.1 5.3 

9160 144.5                     

9180* 1657.9                     

91D0* 1338.0 27.2 2.0 0.6 0.05         27.9 2.1 

91E0* 487.2 0.6 0.1         0.8 0.2 1.4 0.3 

91F0 166.2                     

Kopā ha 18305.9                 288.4 1.6 

% no GNP 
platības 20.0                   

            

      
% no GNP 
platības   

% no 
GNP 
platības   

% no 
GNP 
platības   

% no 
GNP 
platības 

Kopā 
paplašinājumu 

platība ha 
% no GNP 
platības 

Teritorijas 
platība   891.5 1.0 108.9 0.1 283.5 0.3 126.8 0.1 1410.8 1.5 
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1. attēls. Piedāvātie GNP teritorijas paplašinājumi 
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Melturu sils un tam pieguļošā teritorija 

Dabas liegums “Melturu sils” 2004. gadā dibināts Pērļupes sateces baseinā konstatētās ziemeļu 

upespērlenes Margaritifera margaritifera aizsardzībai, kā arī upju straujteču un mežu biotopu 

aizsardzībai. Tas iekļauts Natura 2000 tīklā kā B tipa teritorija (kods (LV0527800) jeb teritorija īpaši 

aizsargājamo sugu, izņemot putnus, un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai. Kvalificējošās dabas 

vērtības ir biotopi 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi un 9010* Veci vai dabiski boreālie meži, 

kā arī ziemeļu upespērlene. Teritorijai ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns 2005.-2015. gadam, bet nav 

izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un funkcionālais zonējums5. Teritorijas 

jaunākā izpēte veikta 2020. gadā, aktualizējot ES nozīmes aizsargājamo biotopu kartējumu, kā arī 

apsekojot teritorijas, kuras tika plānots apsaimniekot Kohēzijas Fonda projektā. Teritorijā kopš 2002. 

gada veikta bebru dambju nojaukšana (kopš 2014. gada samērā regulāri), kopš 2015. gada uzsākti zālāju 

biotopu atjaunošanas un uzturēšanas pasākumi (koku un krūmu ciršana, pļaušana). Natura 2000 

teritoriju apsaimniekošanas programmā kā prioritātes norādīta Pērļupes un tās pieteku ekoloģiskā 

stāvokļa uzlabošana, nodrošinot piemērotus apstākļus ziemeļu upespērlenei, saimnieciskās darbības 

neskartu meža biotopu saglabāšana un platības palielināšana, kā arī dabisko zālāju platību saglabāšana 

un palielināšanai, tai skaitā uzsverot “Melturu sila” teritorijas atrašanos blakus GNP un tā nozīmi dabisko 

zālāju saglabāšanā un fragmentācijas mazināšanā. DL pieguļošajās teritorijās atrodas valsts, pašvaldības 

un privātīpašumā esoši meži, kā arī pašvaldības un privātīpašumā lauksaimniecības platības un atsevišķas 

viensētas, arī Spāres ciemā izveidotais “Rakstnieku parks”. Visās šajās platībās konstatēti atsevišķi mežu 

un zālāju biotopi, tai skaitā vēsturisko gar Pērļupi un tās pietekām esošo zālāju kompleksu saglabājušies 

fragmenti. 

Pamatojums pievienošanai GNP un pievienotās platības paplašināšanai ārpus DL “Melturu sils” 

Iespējamā paplašinājuma platība ir 891,5 ha, kas ir ap 1% no GNP platības, taču vairāki biotopi šajā 

teritorijā veidotu nozīmīgu papildinājumu GNP biotopu platībām (6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās 

augsnēs  - 19,7%, 6450 Palieņu zālāji – 15,1%, 6230* Vilkakūlas zālāji – 5,3%, 9080* Staignāju meži – 

5,3% no šo biotopu platības GNP). Teritorijai cauri tekošā Pērļupe un tās pietekas veido dzīvotni retai un 

izzūdošai bezmugurkaulnieku sugai – ziemeļu upespērlenei; šīs sugas aizsardzībai gan GNP teritorijā, gan 

“Melturu silā” būtiska ir ne tikai pašas ūdensteces, bet arī tās pieteku uzturēšana labā ekoloģiskā 

stāvoklī6. Paplašinājuma teritorijā esošie zālāju biotopi 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs ir 

ticama dzīvotne Biotopu Direktīvas II pielikuma sugai – skabiozu pļavraibenim Euphydryas aurinia – , 

kurš ir novērots  GNP teritorijā starp Ieriķiem un Kārļiem, taču kuram iespējamo dzīvotnes platību GNP 

praktiski nav vai tās nav sasniedzamas sugas ierobežotā lidošanas attāluma dēļ7; suga speciālajā 

monitoringā GNP teritorijā pēdējos gados nav konstatēta (Jānis Saulītis, pers. kom.). 

 
5 https://www.daba.gov.lv/lv/melturu-sils 
6 Rudzīte M., 2004. Ziemeļu upespērlenes (Margaritifera margaritifera L.) aizsardzības plāns Latvijā. 
http://gliemji.daba.lv/LV/projekti/LDF/Upesperlenes_SAP.pdf 
7 Kalniņš M. u.c., 2021. Skabiozu pļavraibeņa Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae) 
izplatība Latvijā un saistība ar tā barības auga pļavas vilkmēles Succisa pratensis Moench (Dipsacales: Dipsacaceae) 
augtenēm. https://www.daba.gov.lv/lv/media/12918/download 
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DL “Melturu sils” teritorijā uzsāktie zālāju atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi Kohēzijas Fonda 

ietvaros notiek 9,4 ha platībā, un šajās platībās būs nepieciešama pastāvīga uzturošā apsaimniekošana, 

kā arī atjaunošanas pasākumu sekmju monitorings (skat. 3. attēlu). Pasākumi ir plānoti, taču nav vēl 

uzsākti 14,2 ha zālāju biotopu un potenciāli atjaunojamu zālāju biotopu. Teritorijā visās ūdenstecēs 

notiek un jāturpina uzturēšana bez bebru dambjiem, atsevišķos posmos arī jāveic sedimentu izvākšana. 

Tikpat nozīmīgas platības zālāju biotopu aizsardzībai un to fragmentācijas mazināšanai ir ārpus DL 

teritorijas, tai skaitā DL teritorijā esošajiem zālājiem pieguļoši aizsargājamie zālāju biotopi. Ārpus DL 

robežām atrodami arī atsevišķi mežu biotopi, taču galvenokārt mežu platības ap esošo DL piedāvāts 

iekļaut GNP, lai samazinātu mežu fragmentāciju šajā teritorijā (ievērojot maksimālo kailcirtes platību un 

aizsargājot ES nozīmes mežu biotopus un vecās mežaudzes valsts un pašvaldību mežos), kā arī 

palielinātu oligotrofo priežu mežu platības GNP, tai skaitā kā iespējamo vietu no dabiskajiem 

traucējumiem atkarīgu augu sugu reintrodukcijai, samazinoties to atradņu vitalitātei GNP zināmajās 

atradnēs (piemēram, meža silpurenei Pulsatilla patens)8. 

Paplašinājuma zonējumā piedāvāts saglabāt DL “Melturu sils” teritoriju kā dabas lieguma zonu, 

pievienojot tai tieši pieguļošās zālāju un mežu biotopu platības, bet pārējo teritoriju nosakot kā ainavu 

aizsardzības zonu. 

2. tabula. Iespējamā GNP paplašinājuma “Melturu sils” zonējums un zemes īpašumu piederība  

FZ Īpašuma veids 
Platība, 
ha 

Zemes 
vienību 
skaits 

T.sk. 
esoša 
ĪADT, % 

Aizs. 
biotopu 
platība, 
ha 

AAZ valsts 391.9 9 4.2 32.5 

  pašvaldība 46.3 3   2.8 

  privātīpašums 125.4 23 1.4 4.1 

DLZ valsts 304.6 5 88.6 149.0 

  pašvaldība 11.2 1   1.5 

  privātīpašums 12.1 5   6.9 

 

  

 
8 Kļaviņa D. u.c., 2021. Meža silpureņu Pulsatilla patens atradņu izpēte, datu aktualizēšana un apsaimniekošanas 
pasākumu monitorings 2019.–2021. gadam. Latvias Nacionālais Botāniskais dārzs, Salaspils. 
https://www.daba.gov.lv/lv/media/13114/download 
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2. attēls. Iespējamais GNP paplašinājums “Melturu sils” 



Gaujas Nacionālā parka 
dabas aizsardzības plāns no 2023. gada līdz 2035. gadam 
17.pielikums. Zinātniskais pamatojums Gaujas Nacionālā parka teritorijas paplašināšanai 

SIA Estonian, Latvian 
& Lithuanian Environment 

 

9 
 

 
3. attēls. Nepieciešamie apsaimniekošanas pasākumi iespējamajā GNP paplašinājumā “Melturu sils” 
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Zušu-Staiņu sēravoti un tiem pieguļošā teritorija 

Dabas liegums (DL) “Zušu-Staiņu sēravoti” 2013. gadā dibināts nozīmīgu sēravotu platību, kā arī 

aizsargājamo sugu Sibīrijas mēlziedes Ligularia sibirica un ziemas svertijas Swertia perennis aizsardzībai 

(teritorija ir viena no trim zināmajām Sibīrijas mēlziedes atradnēm un vienīgā ziemas svertijas atradne 

Latvijā). Tas iekļauts Natura2000 teritoriju tīklā kā B tipa teritorija (kods LV0536700) jeb teritorija īpaši 

aizsargājamo sugu, izņemot putnus, un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai, kā teritorijas galvenās 

kvalificējošās vērtības norādot Sibīrijas mēlziedi un biotopu 7160 Minerālvielām bagāti avoti un avotu 

purvi, papildus tam arī biotopu 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs un 3260 Straujteces un 

dabiski upju posmi9. Teritorijai nav izstrādāts dabas aizsardzības plāns, bet ir izstrādi individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi un funkcionālais zonējums10. Līdz šim teritorijā nebija veikta 

pilnīga ES nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšana, 2022. gadā tā veikta, precizējot biotopa 7160 

Minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi platības, kā arī konstatējot biotopa 9050 Lakstaugiem bagāti 

egļu meži un 91D0* Purvaini meži klātbūtni teritorijā, savukārt, teritoriju šķērsojošās ūdensteces nav 

kartētas kā biotops 3260 Straujteces un dabiski upju posmi (skat. 4. attēlu). N2000 apsaimniekošanas 

programmā kā prioritārie apsaimniekošanas pasākumi norādīti pasākumi Sibīrijas mēlziedes augšanas 

apstākļu uzlabošanai, bebru dambju jaukšana, lai novērstu teritorijas (tai skaitā aizsargājamo sugu 

augteņu) applūšanu un tūrisma infrastruktūras uzturēšana pie avota teritorijas ziemeļu daļā. Kohēzijas 

Fonda projektā 2022. gadā jau uzsākti darbi Sibīrijas mēlziedes augšanas apstākļu uzlabošanai 1 ha 

platībā esošā zālāju biotopa 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs ietvaros. Veicot teritorijas 

apsekojumu 2022. gadā, konstatēts, ka tajā ir arī ar mežu aizaudzis potenciāls zālāju biotops 6410 blakus 

esošajai atklātā zālāja platībai (platība 1,2 ha), kā arī teritorijā bez jau minētajām retajām augu sugām 

joprojām atrodama ārstniecības brūnvālīte Sanguisorba officinalis, kurai šī ir vistālāk uz austrumiem 

Latvijā reģistrētā atradne11 (atradne GNP teritorijā pie Lazdiņa ezera uzskatāma par izzudušu (Ilze 

Kukāre, pers.kom.)). Esošajam DL pieguļošajā teritorijā uz rietumiem no tā atrodas ES nozīmes zālāju 

biotopi 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas (14,6 ha) un 6450 Palieņu zālāji (6,9 ha) platības.  

Pamatojums pievienošanai GNP un pievienotās platības paplašināšanai ārpus DL “Zušu-Staiņu 

sēravoti” 

Iespējamā paplašinājuma platība ir 108,9 ha jeb 0,1% no GNP platības, taču tajā koncentrēti vairāki 

aizsargājamie biotopi ar samērā lielu īpatsvaru no GNP biotopu platībām (6450 Palieņu zālāji – 8,3%, 

6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs – 5,2%, 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas – 

4,1% 7160 Minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi – 2,2%). Tā kā N2000 apsaimniekošanas 

programmā uzsvērts, ka GNP ir reģionā nozīmīga teritorija zālāju biotopu, tai skaitā 6270*, aizsardzībai, 

vēlama aizsargājamo zālāju biotopu konsolidācija vienas teritorijas ietvaros. Tāpat GNP ir nozīmīga 

teritorija biotopa 7160 aizsardzībai, un Zušu-Staiņu sēravotu teritorijā esošie sēravoti būtu papildinājums 

GNP reprezentētajai šī biotopa daudzveidībai. 

 
9 https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LV0536700 
10 https://likumi.lv/ta/id/262217-dabas-lieguma-zusustainu-seravoti-individualie-aizsardzibas-un-izmantosanas-
noteikumi 
11 Andrušaitis G. (red) 2003. Latvijas Sarkanā grāmata. 3.sējums, Vaskulārie augi. Rīga, 2003 
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DL teritorijā atrodas nozīmīgas reto sugu atradnes, kuru aizsardzībai un apsaimniekošanai pievēršama 

īpaša uzmanība, tai skaitā nepieciešams turpināt uzturošos apsaimniekošanas pasākumus teritorijā, kur 

veikta Sibīrijas mēlziedes augtenes atēnošana Kohēzijas Fonda projekta ietvaros (skat. 5. attēlu). Ņemot 

vērā monitoringa datus par Sibīrijas mēlziedes sarūkošo vitalitāti šajā teritorijā12 un sugas ekoloģiskās 

prasības pēc daļēji noēnotas augtenes13, apsaimniekošanas pasākumi būtu veicami lielākās platībās, 

tāpat  arī jāveic zālāju biotopa 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs atjaunošana un pastāvīga 

uzturēšana, lai nodrošinātu augteni ārstniecības brūnvālītei Sanguisorba officinalis un saglabātu atklātās 

zālāju platības. 

Nepieciešama sēravotu apskatei izveidoto infrastruktūras elementu atjaunošana un uzturēšana; 

sēravotus būtu iespējams iekļaut GNP kopējā tūrisma piedāvājumā, atslogojot GNP jutīgākās dabas 

vērtības no apmeklētāju izraisītām negatīvām ietekmēm, piemēram, nobradāšanas avoksnāju biotopos. 

Paplašinājumā piedāvāts iekļaut arī lauksaimniecības zemju platības uz rietumiem no DL “Zušu-Staiņu 

sēravoti”, jo tajās atrodas aizsargājamo zālāju biotopu teritorijas, kuras var apdraudēt uzaršana vai cita 

veida zemes lietojuma maiņa (vēsturiskās bioloģiski vērtīgo zālāju platības apkārtnē bijušas lielākas, taču 

daļa no tām tikusi uzarta, kā konstatēts 2020. gadā veiktā lauka apsekojuma laikā). 

Paplašinājuma zonējumu piedāvāts veidot, saglabājot esošā DL funkcionālās zonas (dabas lieguma zonu 

(DLZ) un dabas parka zonu (DPZ), kā arī papildus pievienotās teritorijas iekļaut ainavu aizsardzības zonā 

(AAZ), jo šajās platībās galvenais apsvērums iekļaušanai GNP ir zālāju biotopu aizsardzība. 

3. tabula. Iespējamā GNP paplašinājuma “Zušu-Staiņu sēravoti” zonējums un zemes īpašumu 

piederība  

FZ Īpašuma veids 
Platība, 
ha 

Zemes 
vienību 
skaits 

T.sk. 
esoša 
ĪADT, % 

Aizs. 
biotopu 
platība, 
ha 

AAZ valsts 1.6 2 0   

  pašvaldība 0.1 1 0   

  privātīpašums 54.2 9 0 22.3 

DPZ valsts 0.2 1     

  pašvaldība 0.6 1 100   

  privātīpašums 7.8 8 100   

DLZ pašvaldība 3.0 2 100 2.1 

  privātīpašums 41.5 14 100 16.4 

    108.9       

  

 
12 Rustanoviča N. (proj.vad.) 2021. Vaskulāro augu un sūnu monitorings un inventarizācija Natura 2000 teritorijās 
un ārpus tām 2021. gadā. Latvijas Dabas fonds, Rīga. https://www.daba.gov.lv/lv/media/13733/download 
13 Cîșlariu AG, Mânzu CC, Zamfirache MM (2018) Habitat requirements and germination performance of 
some relict populations of Ligularia sibirica (Asteraceae) from Romania. Plant Ecology and Evolution 
151(3): 314-326. https://doi.org/10.5091/plecevo.2018.1422 

https://doi.org/10.5091/plecevo.2018.1422
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4. attēls. Iespējamais GNP paplašinājums “Zušu-Staiņu sēravoti” 
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5. attēls. Nepieciešamie apsaimniekošanas pasākumi iespējamajā GNP paplašinājumā “Zušu-Staiņu sēravoti” 
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Augšlīgatne 

Piedāvātā paplašinājuma teritorija Augšlīgatnē ietver platības starp autoceļu P32 Augšlīgatne-Skrīveri, 

Jaunšķēpeles dzirnavām, autoceļu V284 Līgatne-Asaru ezers-Nītaure un GNP robežu pa autoceļu A2 

Rīga-Veclaicene (skat. 6. attēlu). Tā ietver Līgatnes upes un nelielu tās pieteku (no Ratnieku ezera 

iztekošā Egļupīte un beznosaukuma strauti) ielejas, no ievērojamiem kultūrvēsturiskajiem objektiem 

teritorijā atrodas Visendorfa dzirnavas un senais dzirnavu kanāls, Paltmales kapi un brāļu kapi, kā arī 

vairāki ūdens ņemšanai izmantoti avoti starp autoceļu A2 un dzelzceļu. Meži lielākoties jauni vai vidēja 

vecuma, apsaimniekoti, taču atrodas arī vairāki neskarti meža nogabali, kas atbilst ES nozīmes 

aizsargājamo biotopu kritērijiem, lielākoties uz stāvām nogāzēm. 

Pamatojums pievienošanai GNP 

Teritorijas platība ir 283,5 ha jeb 0,3% no GNP teritorijas, nozīmīgākais īpatsvars no tajā esošajiem 

aizsargājamo biotopu veidiem ir 6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs (2,4% no biotopa platības GNP). 

Taču galvenie apsvērumi teritorijas pievienošanai GNP saistīti ar tajā esošo biotopu 7160 Minerālvielām 

bagāti avoti un avotu purvi aizsardzību (tai skaitā vizuāli iespaidīgie sēravoti netālu no autoceļa P32), kā 

arī iespēju šajā teritorijā attīstīt tūrisma un rekreācijas piedāvājumu, veidojot takas gar Līgatnes upi, 

sēravotiem un vēsturisko Visendorfa dzirnavu kanālu. Šāda objektu kompleksa iekļaušana GNP ļautu 

attīstīt tūrisma piedāvājumu Līgatnes ielejā vietās, kur nav pret traucējumu jutīgu dabas vērtību (ar 

nosacījumu, ka gar avotu un avoksnāju biotopiem tiek izveidota atbilstoša infrastruktūra), un tādējādi 

samazināt stihisko antropogēno slodzi Līgatnes ielejas posmā starp autoceļu A2 un Lejaslīgatni, kur nav 

ieteicams veidot tūrisma infrastruktūru ziemojošo sikspārņu un alu un atsegumu biotopu aizsardzības 

apsvērumu dēļ.  

Zonējuma piedāvājumā DLZ iekļautas platības Līgatnes upes ielejā, kurās atrodami aizsargājamie biotopi, 

pārējā teritorijā piedāvātais zonējums ir ainavu aizsardzības zona, Augšlīgatnes administratīvajās robežās 

– neitrālā zona. 

4. tabula. Iespējamā GNP paplašinājuma “Augšlīgatne” zonējums un zemes īpašumu piederība  

FZ Īpašuma veids 
Platība, 
ha 

Zemes 
vienību 
skaits 

T.sk. 
esoša 
ĪADT, % 

Aizs. 
biotopu 
platība, 
ha 

NZ valsts 16.1 5 0   

  privātīpašums 7.7 20 0   

AAZ valsts 10.0 5 0   

  pašvaldība 7.3 3 0   

  privātīpašums 150.9 23 0 0.9 

DLZ valsts 3.5 3 0 0.1 

  privātīpašums 88.1 14 0 16.9 
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6. attēls. Iespējamais GNP paplašinājums “Augšlīgatne” 
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Gauja lejpus A3 

Piedāvātā paplašinājuma teritorija iekļauj Gaujas upi lejpus autoceļa A3 Rīga-Valmiera aptuveni 3 km 

garumā un tās palieņu mežus, tai skaitā lielākas valsts mežu platības labajā krastā, kuras jau paredzēts 

iekļaut Natura 2000 tīklā (Dabas aizsardzības pārvaldes sniegtā informācija GNP DA plāna izstrādes 

konsultatīvajā grupā). Teritorijā Gaujas kreisajā krastā atrodas Inčukalna Velnala un smilšakmens 

atsegumi, kā arī lielākas aizsargājamo zālāju biotopu platības un tūrisma un rekreācijas objekts – 

kempings “Zušu pļavas” (skat. 7. attēlu). To šķērso starptautiskas nozīmes kājnieku tūrisma maršruti – 

Mežtaka un Santjago ceļš, kas augšpus autoceļa A3 virzās pa GNP teritoriju. 

Pamatojums pievienošanai GNP 

Iespējamā paplašinājuma platība ir 126,8 ha, kas ir 0,1% no GNP platības, bet tajā esošais biotops 6120* 

Smiltāju zālāji veidotu 8,1% no biotopa platības GNP, arī biotops 6270* Sugām bagātas ganības un 

ganītas pļavas veidotu samērā lielu 2,5% īpatsvaru no biotopa platības GNP. Biotops 3260 Upju 

straujteces un dabiski upju posmi šajā teritorijā aizņemtu 3,4% no biotopa platības GNP. Gan Gauja kā 

biotops 3260, gan tās krastos esošie zālāju biotopi veido ekoloģisko koridoru, kas saistīts ar GNP 

teritoriju. Zālāju biotopu kompleksā pārstāvēts biotops 6120* Smiltāju zālāji, kuram GNP ir viena no 

svarīgākajām ĪADT biotopa platības un aizsardzības stāvokļa saglabāšanā14. Inčukalna Velnala un pie tās 

esošie atsegumi iekļaujas Gaujas ielejas dabas vērtību kompleksā. Daļa no teritorijā esošajiem mežiem 

nav apsekoti “Dabas skaitīšanas” ietvaros, jo atrodas faktiski uz salām un tiem nav bijis taksācijas 

informācijas, lai atbilstoši spēkā esošajai biotopu metodikai15 tos iekļautu apsekojamajās platībās. Var 

prognozēt, ka šādos mežos notiek saimnieciskās darbības neietekmētiem palieņu mežiem raksturīgi 

procesi un tie iekļaujas visā GNP atrodamo palieņu mežu (ar balto vītolu Salix alba un baltalksni Alnus 

incana) ekoloģiskajā kompleksā. Saudzīgāku apsaimniekošanas režīmu citos teritorijā esošajos palieņu 

mežos daļēji nodrošina arī Aizsargjoslu likuma prasības. 

Iespējamā paplašinājuma teritorijā esošie apskates objekti (Inčukalna Velnala) un tūrisma infrastruktūra 

(pie Velnalas, kā arī kempings “Zušu pļava”) papildinātu GNP kopējo tūrisma piedāvājumu un iegūtu 

iespēju piesaistīt finansējumu attīstībai un apsaimniekošanai, kas paredzēts Natura 2000 teritorijām. 

Piedāvātais teritorijas zonējums sastāv no DLZ, kas ietver Gaujas palienes mežus un valsts mežu platības, 

dabas parka zonas (DPZ), kas ietver mežu platības starp Gauju un atklātajām lauksaimniecības zemēm, 

un AAZ, kas ietver apdzīvotās mājas un tūrisma pakalpojumu objektus. 

 
14 https://www.daba.gov.lv/lv/media/4841/download 
15 https://www.daba.gov.lv/lv/media/4524/download 
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5. tabula. Iespējamā GNP paplašinājuma “Gauja lejpus A3” zonējums un zemes īpašumu piederība  

FZ Īpašuma veids 
Platība, 
ha 

Zemes 
vienību 
skaits 

T.sk. 
esoša 
ĪADT, 
% 

Aizsargājamo 
biotopu 
platība, ha 

AAZ pašvaldība 0.7 2 0   

  privātīpašums 24.3 4 0 10.5 

DPZ pašvaldība 0.0 1 0   

  privātīpašums 21.7 5 0 0.1 

DLZ valsts 37.5 4 0 3.0 

  pašvaldība 34.5 4 0 29.4 

  privātīpašums 8.2 7 0 0.2 
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7. attēls. Iespējamais GNP paplašinājums “Gauja lejpus A3”  

 


