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Īpaši aizsargājamā dabas teritorijā esošo dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu izvērtējums 
 

Nr. Objekta 
nosaukums 

Pašreizējā objekta kvalitāte: 
laba/slikta/apmierinoša (īss 

skaidrojums) 

Vai sasniegts mērķis, kam 
objekta izveide ir 
kalpojusi/ mērķa 

sasniegšanas efektivitāte. 
Ir/nav (īss skaidrojums, 

apraksts) 

Objekta uzturēšana un 
apsaimniekošana: Tiek 

veikta/netiek (īss apraksts, kurš 
veic, regularitāte) 

Ieteikumi turpmākajai objekta 
apsaimniekošanai1 

 Niniera ezers Slikta (4,7/133/07M2022*2) 
Vērtētais apmeklējumu skaits gadā ir 
~23 tk. (mobilais apmeklētāju skaitītājs). 
Daudz stihisku izveidojušos taku no 
automašīnu stāvlaukuma līdz ezeram. 
Lielā platībā degradēta zemsedze. Bez 
labiekārtojuma ar alternatīviem atzariem 
un plata izveidojusies taka apkārt 
ezeram. Gar ezeru liels skaits stihiski 
veidojušos ugunskura vietu. 
Stāvlaukumu (un daļu no takas) 
izbraukāta ar motorizētiem transporta 
līdzekļiem, arī lielākais stāvlaukums / 
apgriešanās laukums. Regulāras 
problēmas ar kvalitatīvu sausās tualetes 
uzturēšanu, sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu. 

Primāri kalpojis vietējo 
iedzīvotāju rekreācijai – 
atpūtai pie ūdens, pakārtoti 
tūrismam. Atpūtas 
aktivitātes dažādojušās 
(iekļaujot nūjošanu, 
SUPošanu, ziemas 
aukstumpeldes u.c., 
attīstījušās brīvdienu 
mājas). Tomēr pieaugot 
apmeklējumu skaitam, līdzi 
nav attīstījusies 
infrastruktūra. Daļa 
apmeklētāju alternatīvai 
izvēlas Driškina ezeru u.c. 
Nav izmantots dabas izziņas 
potenciāls. 

Cēsu novada pašvaldība (līdz 
2021. gada 1. jūnijam – Priekuļu 
novada pašvaldība) un vietējā 
peldētāju kopiena. Tieši 
administratīvai dalījums nemotivēja 
veikt lielākus ieguldījumus, jo 
apmeklētāji, kuri lielākoties 
izmantoja šo ezeru atpūtas 
nolūkiem, ir no Cēsīm, kamēr 
Priekuļu novada iedzīvotājiem ezers 
rūpēja mazāk. Liela nozīme ir 
vietējo peldētāju kopienai, kas ar 
saviem resursiem gan izveidojuši, 
gan uztur daļu no ezera peldvietas 
infrastruktūras (t.sk. ziemā 
aukstumpeldēm) 

Ezeram ir cikliska un liela 
antropogēnā slodze, tas 
atrodas blakus blīvi apdzīvotai 
vietai – Cēsu pilsētai ar 
apkaimēm. Mainīt zonējumu 
no dabas lieguma uz dabas 
parka zonu. Veikt 
labiekārtojumu vienotā stilā, 
pilnveidot taku apkārt ezeram 
(t.sk. purvainajam posmam), 
atzīt piekļuves vietu ūdenim 
par oficiālo peldvietu, veikt 
regulārus ūdens kvalitātes 
uzraudzības testus. Attīstīt 
sezonālus ar rekreācijas 
vajadzībām saistītus 
pakalpojumus. 

 Vaidavas ezers Apmierinoša 
(4,7/30/02M2021) 
(4,6/44/07M2022) 
Vērtētais apmeklējumu skaits gadā ir 

Vieta kalpojusi kā piekļuves 
vieta ezeram un peldvieta  
vēl pirms Gaujas NP 
izveides. Vienmēr bijusi 

Objekta uzturēšanu organizē 
Valmieras novada pašvaldība (līdz 
2021. gada 1. jūnijam –Kocēnu 
novada pašvaldība), līdzdarbojas 

Peldvietu Vaidavas ciemā atzīt 
par oficiālu peldvietu, veikt 
ūdens kvalitātes  uzraudzību, 
tiekties uz Zilā karoga 

 
1 Visiem dabas infrastruktūras objektiem, pasliktinoties pieejamībai sezonālo izmaiņu ietekmē (apledojums, slidenas krītošās lapas, dubļi u.tml.), pie to sākuma būtu izvietojamas 
pagaidu brīdinājuma norādes par grūtības pakāpes maiņu un apmeklētāju personīgās atbildības atgādinājumu. 
2 (4,7/133/08M2022) te un turpmāk apmeklētāju sniegtais vērtējums Google.com publiskajā vietnē, kur pirmais skaitlis apzīmē vērtējumu 5 baļļu skalā, otrais – vērtējumu kopējo 
skaitu un trešais – mēneša kārtas numuru un gadu, kad vērtējums reģistrēts. Lielākajai daļai objektu uzraudzīta vērtējuma izmaiņa kopš 2021. gada februāra (ja tad jau bija izveidots 
vietas Google profils). Vērtējumi var nesakrist ar eksperta novērtējumu, jo apmeklētāji atsaucas uz savu pieredzējumu atbilstoši gaidītajam, kamēr dabas aizsardzības plāna ietvaros 
specifiski vērtēta antropogēnās slodzes ietekme un iespējas mazināt tās negatīvās izpausmes ar pārdomātu infrastruktūras izveidi un apsaimniekošanas pasākumiem. 
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Nr. Objekta 
nosaukums 

Pašreizējā objekta kvalitāte: 
laba/slikta/apmierinoša (īss 

skaidrojums) 

Vai sasniegts mērķis, kam 
objekta izveide ir 
kalpojusi/ mērķa 

sasniegšanas efektivitāte. 
Ir/nav (īss skaidrojums, 

apraksts) 

Objekta uzturēšana un 
apsaimniekošana: Tiek 

veikta/netiek (īss apraksts, kurš 
veic, regularitāte) 

Ieteikumi turpmākajai objekta 
apsaimniekošanai1 

~40 tk. (automašīnu uzskaites sistēma, 
nakšņotāju dati, vizuālie novērtējumi). 
Labi attīstīta piekļuve, peldvietas daļa un 
ar atpūtu saistītie pakalpojumi, ieviests 
Mobilly risinājums stāvvietai, attīstās 
publisko pasākumu sadaļa. 
Problemātiskās jomas: publiskā WC, 
autostāvvietas kapacitāte, laipas 
neesamība, daļas vietējo kopienas 
neapmierinātība ar tūrisma / atpūtas 
ietekmi. 

atpūtas vieta pie ūdens blīvi 
apdzīvotajā Vaidavas 
ciemā. Kāpināts mērķis, 
radīt šo par pievilcīgu 
tūrisma vietu, izsaucot 
neviennozīmīgu vietējās 
kopienas atsauksmi. Vietā 
izmantoti dabas izglītības 
elementi. Ezers ir populāra 
licencētās makšķerēšanas 
vieta. 

komercpakalpojumu sniedzēji 
(Valmiermuižas vasaras kafejnīca, 
Vaidaveži) un vietējā kopiena. 
Licencēto makšķerēšanu organizē 
pašvaldība, perspektīvā pašvaldības 
aģentūra, kas fokusējas uz 
ilgtspējīgu ūdens resursu 
apsaimniekošanu. 

pludmales statusu. Izveidot 
laipu, labiekārtot ciema 
kanalizācijai pieslēgtu publisko 
WC, pilnveidot 
autostāvlaukumu sistēmu, 
izmantojot Vaidavas ciema 
centra stāvlaukuma kapacitāti, 
attīstīt taku apkārt Vaidavas 
ezeram. Tiekties uz kvalitatīvas 
ainavas veidošanu, veidot 
aktīvu dialogu ar vietējo 
kopienu, iesaistīt. 

 Ungura ezers Apmierinoša 
(3,5/13/02M2021) 
(4,6/45/07M2022) 
Dažāda piekļuve ezeram gan oficiāli 
veidotajās publiskajās vietās, gan 
komerciāli organizētajās (kempingi, viesu 
māja), taču arī vairākās stihiski 
attīstījušās vietās. 

Lielākais Gaujas NP ezers ir 
gan rekreācijas, gan tūrisma 
objekts, daļa tā 
nepieejamākā krasta 
saistīta ar lielāku dabas 
vērtību saudzēšanu, ezeram 
līdzās notiek intensīva 
kūdras ieguve. 

Nav vienota apsaimniekošanas 
pieeja, uzņēmēji rūpējas par 
piekļuvi un infrastruktūru tūristu 
izmitināšanas vietās. Ne visas 
tūristu vietas organizētas kā plaši 
publiski pieejamas, tāpēc 
izveidojušās arī stihiskas piekļuves 
vietas. To kapacitāte ir neatbilstoša 
ezera potenciālam.  

Ieviest licencēto makšķerēšanu 
ezerā, pilnveidot piekļuves 
vietas ezeram, attīstīt un 
uzturēt publiski pieejamu 
infrastruktūru, 
autostāvlaukumus, organizēt 
to kā dabas parka zonu 
lielākajā daļā ezera. Veidot 
saskanīgu kvalitatīvu ainavu ar 
atvērtām skatu vietām. 

 Siguldas pludmale 
pie Gaujas 

Laba 
(4,5/4/07M2022) 
Ir starp populārākajām atpūtas vietām 
pie ūdens Gaujas NP. Labiekārtotā 
pludmale ar aktīvo un pasīvo atpūtas 
zonu darbojas vienoti ar līdzās esošo 
atpūtas un tūristu izmitināšanas vietu 
sniegtajiem pakalpojumiem. 

Objekts veidots pamatā 
atpūtai, sportam un 
tūrismam, izklaidei blīvi 
apdzīvotā un populārā 
vietā. Pretī atrodas retu 
publisko pasākumu vieta 
“Balonu pļava”. Vienīgā 
“Zilā karoga” pludmale 

Pludmali apsaimnieko Siguldas 
novada pašvaldība, pieguļošo 
teritoriju – tūrisma uzņēmēji 
(kempings Makars, piedzīvojumu 
parks Tarzāns). 

Veidojama kā dabas parka 
zona vienoti ar kalnu 
slēpošanas trasēm, plaši 
apmeklētajām tūrisma vietām, 
vienlaikus izceļot Gaujas 
senielejas ainavisko kvalitāti un 
dabiskumu. Pilnveidojams 
ūdens tūrisma maršrutu – laivu 
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Pašreizējā objekta kvalitāte: 
laba/slikta/apmierinoša (īss 

skaidrojums) 

Vai sasniegts mērķis, kam 
objekta izveide ir 
kalpojusi/ mērķa 

sasniegšanas efektivitāte. 
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veic, regularitāte) 

Ieteikumi turpmākajai objekta 
apsaimniekošanai1 

Pilnveidojama Gaujas ūdens tūrisma 
maršrutu laivu izcelšanas kārtība (kā 
maršruta beigu punkts), mazinot stihisku 
laivu izcelšanas vietu veidošanos. 
Pilnveidojami drošības pasākumi 
atpūtnieku uzturēšanās laikā. 

Gaujas NP, ilgtspējīgāk 
pieejot šādu vieto 
apsaimniekošanā. 

izcelšanas vietas risinājums, 
papildināms ar kvalitatīvu 
dabas izziņas elementu 
integrēšanu. 

 Kazugravas Lībānu-
Jaunzemju 
šūnakmens krauja 
un ūdenskritumi 

Slikta 
(4,6/267/02M2021) 
(4,7/375/07M2022) 
Vērtētais apmeklējumu skaits gadā ir 
~10,1 tk. (mobilais apmeklētāju 
skaitītājs). Stihiski izveidojies 
autostāvlaukums, taka un plašs 
zemsedzes nomīdījums avotu – 
ūdenskritumu un saldūdens kaļķiežu 
tuvumā. Daļēji izmantots jau esošs taku 
un meža ceļu tīkls, tas atrodams 
populārajās digitālajās kartēs u.c. 
Salīdzinoši maz sadzīves atkritumu 
objektā un gar stihiskās takas malām, 
tomēr tie ir. Arī stihiskas ugunskuru 
vietas, cilvēku izraisīti iežu nobrukumi. 

Mākslīgas izcelsmes 
ūdenskritumi un klintis 
atrodas dabas lieguma 
zonā, taču ainaviskā 
pievilcīguma un 
novietojuma dēļ tuvu Cēsīm 
un populāram autoceļam ir 
bieži apmeklēts. Privāto 
īpašumu kompleksā 
situācija un struktūra nav 
sekmējusi līdz šim  izveidot 
infrastruktūru, kas izraisījis 
plašu negatīvu 
antropogēnās slodzes 
ietekmi. Pilnībā nav 
izmantots šīs vietas dabas 
izglītības potenciāls.  

Privātīpašumā esošas zemes ar 
toleranci, pieļaujot apmeklētību 
pašplūsmā. Stihiski izveidojušās 
stāvvietas. Spriežot pēc augstajiem 
apmeklētāju vērtējumiem (ar 
tendenci pieaugt), ir samierinājums 
ar kādu “dabisku” un mazāk zināmu 
vietu, kas acīmredzami attaisno 
pieredzējuma gaidas, pārvarot 
piekļuves šķēršļus. Diemžēl cieš arī 
dabas vērtības, ko apmeklētāju 
vērtējums neatspoguļo. Pamatā 
objekts netiek apsaimniekots. Kazu 
gravā ieviesušās invazīvo Sosnovska 
latvāņu audzes. 

Ierīkot labiekārtotu 
stāvlaukumu, infrastruktūru 
antropogēnās slodzes 
negatīvās ietekmes 
mazināšanai. 

 Dāvida dzirnavu 
avoti 

Slikta 
(4,4/57/02M2021) 
(4,4/83/07M2022) 
Vērtētais apmeklējumu skaits gadā ir 
<6 tk. (mobilais apmeklētāju skaitītājs). 

Dabas objekts nav 
labiekārtots, īpašnieku 
neieintersētība un 
ekstensīvā vietas 
izmantošana situācijai nav 

Vieta pieder Latvijas 
Lauksaimniecības universitātei un 
tiek izmantota kā mācību bāze. Lai 
arī 2014. gadā īstenots ERAF 
projekts3 mācību bāzes 

Izskaust invazīvās latvāņu 
audzes objektā un tuvākajā 
apkārtnē, labiekārtot piekļuves 
vietu avotiem, ierobežojot 
stihiskās nomīdījuma vietas 

 
3 https://www.llu.lv/sites/default/files/iepirkumi-2007-2016/10726_72422_Līgums_Dāvida_dzirnavām.pdf 
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Nr. Objekta 
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Pašreizējā objekta kvalitāte: 
laba/slikta/apmierinoša (īss 

skaidrojums) 
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objekta izveide ir 
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Ieteikumi turpmākajai objekta 
apsaimniekošanai1 

Objekta piekļuve norisinās stihiski bez 
saskaņojuma ar zemes īpašniekiem 
(ignorējot informatīvos un fiziskos 
norobežojumus). Stihiski iestaigātas 
takas pie avotiem, dažas nelielas dēļu 
laipas. Plašākā teritorijā degradēta 
zemsedze, upes ielejā lielas invazīvo 
Sosnovska latvāņu audzes. Dāvida 
ūdensdzirnavas degradēta grausta 
stāvoklī. 

labvēlīga. Daudz stihisku 
apmeklējumu, turklāt ar 
vandālisma risku, ņemot 
vērā savrupo degradēto 
būvju atrašanos. Vairākiem 
vietējiem – regulāra ūdens 
ņemšanas vieta no avota. 

labiekārtošanai, tostarp iekārtojot 
kāpnes stāvajā gravā no mācību 
bāzes vietas nokļūšanai līdz ceļam, 
kas ved uz avotiem, pašu avotu un 
vēsturisko ūdensdzirnavu 
atjaunošana / labiekārtošana nav 
notikusi. 

plašā nogāzē (ar vēlmi iegūt 
labākas avota kopskata 
fotogrāfijas). Atjaunot bez 
statusa esoša industriālā 
mantojuma ūdensdzirnavu 
ēku. Atrisināt individuālo 
apmeklējumu stihisko piekļuvi.  

 Ērgļu klintis Laba 
(4,8/713/02M2021) 
(4,8/940/07M2022) 
Vērtētais apmeklējumu skaits gadā ir 
~30 tk. (mobilais apmeklētāju skaitītājs). 
Pamatos atrisināti gan piekļuves gan 
antropogēnās slodzes mazināšanas 
jautājumi, izveidotas takas, laipas, sausā 
tualete. Daļēji novecojusi auto 
stāvlaukuma fizisko konstrukciju un 
seguma daļa, dažās vietās no 
apmeklētāju slodzes plaši atsedzas koku 
saknes, nomīdīta zemsedze, tiek 
uzturētas vairākas stihiski veidojušās 
takas, tostarp šķērsojot smilšakmens 
klintis pāri nožogojuma barjerai. 
Gravējumi uz klintīm, nelieli nogruvumi. 
Nav speciāli veidotas infrastruktūras 
ūdenstūristiem. 

Viena no simboliskajām 
Gaujas NP vietām, kas plaši 
tiek izmantota tūrisma un 
atpūtas nolūkos – kā 
ainaviska skatu vieta gan 
pastaigu maršrutos, laivu 
maršrutos, arī piekļuvei ar 
velo. Vēsturiski (padomju 
okupācijas laikos) 
paredzētā sanatorijas 
izbūve uzskatāma par 
utopiju un nebūtu 
realizējama. Kalpo dabas 
izziņas tūrismam, nebūtu 
attīstāma kā izklaides vieta, 
tostarp organizējot šeit 
plašākus publiskos 
pasākumus. 

Par objekta uzturēšanu rūpējas 
Dabas aizsardzības pārvalde, tā tiek 
veikta regulāri. 

Ietilpst dabas lieguma zonā ar 
ainaviski augstvērtīgu Gaujas 
senielejas daļu. Novērst 
apmeklētāju radītās slodzes 
negatīvās ietekmes nepilnības. 
Rīkot plašāku apspriešanu ar 
vietējo kopienu klintīm atgriezt 
senāko nosaukumu (Pieškaļu, 
Pieškalnu iezis, arī Ērģeļu 
klintis), kas padomju 
okupācijas gados tika 
pārdēvētas par Ērgļu klintīm 
(un pilnībā iegājies mūsdienu 
vietvārdos, nosaukuma 
lietojumā, kaut nekāda saistība 
ar ērgļiem šai vietai nekad nav 
bijusi). 
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 Sietiņiezis 
 

Laba 
(4,8/895/02M2021) 
(4,9/1204/07M2022) 
Vērtētais apmeklējumu skaits gadā ir 
~55 tk. (mobilais apmeklētāju skaitītājs). 
Labā kvalitātē ir piekļuves un 
antropogēnās slodzes mazināšanas 
jautājumi, izveidotas un uzturētas takas, 
laipas, sausā tualete, norobežojošās 
barjeras. Takas posmā virs klints plašākā 
zonā nomīdīta zemesedze, atsedzot koku 
saknes. Stihiski apmeklētāju mēģinājumi 
nokļūt uz klints spices otrpus 
nožogojuma, tāpat arī iekļūt alā aiz 
nožogojuma un aizlieguma zīmēm. Klinšu 
sienu gravējumi.  

Viena no simboliskajām 
Gaujas NP vietām, kas plaši 
tiek izmantota tūrisma un 
atpūtas nolūkos – kā 
ainaviska skatu vieta gan 
pastaigu maršrutos, laivu 
maršrutos, arī piekļuvei ar 
velo, privāto svinību un 
pikniku vieta, retāk kā 
publisko pasākumu norises 
vieta. Tā integrēta 
starptautiskajā garo 
pārgājienu maršrutā 
“Mežtaka”, iekļaujas Cēsu-
Valmieras velomaršrutā. 

Objekta uzturēšanu veic Dabas 
aizsardzības pārvalde. Dabas taka 
un vieta kopumā ir regulāri un labi 
uzturēta. 

Jānodrošina saskanīgs 
saslēgums ar Mežtaku, kas 
pietuvojas no Gaujas labā 
krasta lejteces puses. 
Novēršami objekta kvalitātes 
aprakstā pieminētās 
apmeklētāju radītās slodzes 
negatīvās ietekmes nepilnības.  

 Līču-Laņģu klintis Apmierinoša 
(4,6/110/02M2021) 
(4,7/672/07M2022) 
Uzskaitītais apmeklējumu skaits gadā ir 
~24 tk. (stacionārais apmeklētāju 
skaitītājs). Takā ir vairāki posmi ar lielāku 
antropogēnās slodzes negatīvu ietekmi: 
plašu zemsedzes nomīdījumu (nogāžu 
daļā pie Renču strauta), skrāpējumiem 
smilšakmeņu klintīs, apdraudētiem 
senajiem petroglifiem tiešā izbūvētās 
dēļu laipas tuvumā, stihiskas ugunskura 
vietas, tostarp ar dedzinātiem takas 
infrastruktūras elementiem, Lodes mālu 

Antropogēnās slodzes 
mazināšanas pasākumi, lai 
arī tā bija ik gadu arī bez 
infrastruktūras, tomēr 
izrādījās maldīgi, jo līdz ar 
infrastruktūras izveidi taka 
kļuva 4-5 reizes vairāk 
apmeklēta. Kalpo kā dabas 
izziņas vieta tūristiem, 
atpūtas un dabas izziņas 
vieta vietējiem. Kļuvusi par 
vienu no Gaujas NP 
ainaviskākajām pastaigu 
takām (vienlaikus atslogojot 

Ikdienas regulāru uzturēšanu veic  
DAP. Takas sākuma daļu – Cēsu 
novada pašvaldība (līdz 2021. gada 
1. jūnijam – Priekuļu novada 
pašvaldība), kā arī daļu no 
teritorijas iesaistīta Lode SIA. 
Iesaistīta vietējo aktīvistu grupa no 
Liepas kopas. 

Pārplānojams takas sākuma 
autostāvlaukums, virzot vadītu 
apmeklētāju plūsmu no Liepas 
Lielās Ellītes (kur ir kvalitatīva 
sabiedriskā WC), caur Liepas 
ciemu. Gar mālu karjera malu 
esošais posms novirzāms tālāk. 
Papildināma infrastruktūra 
abpus Renču strautam 
nomīdījuma mazināšanai, 
novēršama smilšakmens klinšu 
bojāšana, veicami preventīvi 
darbi kultūras mantojuma – 
seno petroglifu nosargāšanai 
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Nr. Objekta 
nosaukums 

Pašreizējā objekta kvalitāte: 
laba/slikta/apmierinoša (īss 

skaidrojums) 

Vai sasniegts mērķis, kam 
objekta izveide ir 
kalpojusi/ mērķa 

sasniegšanas efektivitāte. 
Ir/nav (īss skaidrojums, 

apraksts) 

Objekta uzturēšana un 
apsaimniekošana: Tiek 

veikta/netiek (īss apraksts, kurš 
veic, regularitāte) 

Ieteikumi turpmākajai objekta 
apsaimniekošanai1 

karjera izstrādātās daļas tiešu tuvumu. 
Atsevišķi stāvi infrastruktūras posmi, 
trūkstoša navigācija. Vietas, kur cilvēki 
rāpjas klintīs, postot smilšakmeņus. 

citas dabas teritorijas) pat no nejaušas iznīcināšanas 
iespējas. Precīzi vadāma 
apmeklētāju plūsma, lai gājēji 
nenonāktu Lodes ķieģeļu 
fabrikas teritorijā. Izvēršama 
interpretācija par pasaules 
nozīmes ģeoloģisku fosīliju 
atradnes vietu – Lodes 
bruņuzivju iegulu (ciemā). 

 Ainavu krauja Apmierinoša 
(4,6/96/02M2021) 
(4,5/118/07M2022) 
Uz taku ved norādes, ceļmalā nav 
izveidots ceļa paplašinājums 
autostāvvietām. Daļa takas 
labiekārtojuma nolietojusies, vietām 
palikuši vecie infrastruktūras elementi 
un takas, atzari, kas vairs nav aktīvi, ko 
tomēr cenšas izmantot. Dažos takas 
posmos nomīdīta zemsedze, atsedzas 
koku saknes. 

Tiek izmantota pamatā 
tūrismam ar dabas izziņas 
elementiem 
(apmeklētājiem, kā daļa no 
Amatas (un Mežtakas) 
posma, arī tuvējo tūristu 
mītņu viesiem) kā arī Kārļu 
ciema un apkārtnes 
iedzīvotāju atpūtas vieta. 

To regulāri veic DAP. Par 
uzturēšanas / apsaimniekošanas 
darbu deleģējumu ir bijusi interese 
apkārtnes tūrisma uzņēmējiem, 
kuru viesi to regulāri apmeklē un 
kuru interesēs ir tās kvalitatīva 
uzturēšana. Deleģējuma līgums 
stiprinātu DAP kapacitāti 
infrastruktūras uzturēšanai. 

Novācami vecie takas 
infrastruktūras elementi, 
norobežojamas neaktīvās 
takas, uzturams esošais 
labiekārtojums, izvērtējama 
autoceļa kabatas izveide pie 
takas sākuma posma / ceļmalā. 
Labiekārtojuma elementu 
maiņa piknika, skatu 
platformas vietā. 

 Daudas 
ūdenskritums 

Slikta 
(4,6/275/02M2021) 
(4,6/369/07M2022) 
Precīza apmeklētāju uzskaite nav veikta, 
taču vērtējot pēc novietojuma, 
antropogēnās slodzes pazīmēm, līdzīgu 
reģiona objektu apmeklējuma, tā 
pārsniedz 10 tk apmeklējumus gadā. 
Infrastruktūra izveidota vien daļēji, 

Dabas objekts plaši 
reklamēts kā “trešais 
augstākais Latvijā” arī 
leduskritumu veidošanās 
laikā u.c. Kalpo kā dabas 
izziņas un atpūtas vieta 
Siguldas un apkārtnes 
iedzīvotājiem, tūristiem 
(vietējiem un ārvalstu). Nav 

Tikai daļēji DAP iesaiste, pamatā 
privātās iniciatīvas. 

Izveidot ceļa paplašinājumu, 
autostāvvietu “ceļa kabatas” 
formātā.  
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Nr. Objekta 
nosaukums 

Pašreizējā objekta kvalitāte: 
laba/slikta/apmierinoša (īss 

skaidrojums) 

Vai sasniegts mērķis, kam 
objekta izveide ir 
kalpojusi/ mērķa 

sasniegšanas efektivitāte. 
Ir/nav (īss skaidrojums, 

apraksts) 

Objekta uzturēšana un 
apsaimniekošana: Tiek 

veikta/netiek (īss apraksts, kurš 
veic, regularitāte) 

Ieteikumi turpmākajai objekta 
apsaimniekošanai1 

plašākā zonā negatīva antropogēnās 
slodzes ietekme. Ar šo vietu saistīta arī 
Raganu katla vai Jodupītes ūdenskritumu 
apmeklēšana, bieži apzināti vai 
neapzināti apmeklētājiem nonākot arī 
aizliegtajā – stingrā režīma aizsardzības 
zonā (Kautraku gravās un Nurmižu gravu 
rezervātā). 

izveidojusies efektīvākā 
apsaimniekošana., 

 Mazā Ellīte Apmierinoša 
(4,0/28/02M2021) 
(4,1/41/07M2022) 
Šobrīd vieta nav plaši apmeklēta, kaut 
vieta tiek popularizēta, uz to ir norādes. 
Precīzas uzskaites nav veiktas, taču 
apmeklējumu skaita vērtējums <5 tk. 
apmeklējumu gadā. Neizteiksmīga taka 
(un trūkstošas norādes, komunikācija par 
attālumu, grūtības pakāpi) no 
autostāvlaukuma Liepas kapiem 
neveicina vietu apmeklēt. Stāvākajā 
posmā nedaudz antropogēnās slodzes 
pazīmes. Lielāks nomīdījums tieši pie alas 
/ avota. Novecojuši infrastruktūras 
elementi, stihiska taka Liepas muižas 
virzienā. 

Lai arī objekts tiek 
popularizēts, tomēr tā 
sagatavotība apmeklēšanai 
nav pilnībā ieviesta. Vieta 
tiek izmantota arī kā avots 
ūdens ieguvei, mazāk kā 
atpūtas vieta ciema 
iedzīvotājiem. Nelielā 
apjomā pieejama dabas 
izziņas informācija (kas 
būtu uzlabojama, 
atjaunojama) 

Objekts atrodas uz Cēsu novada 
pašvaldībai piederošās zemes, taču 
regulāra tā apsaimniekošana un 
attīstība līdz šim nenotiek. 
Piekļuves posmā taka šķērso 
privāto zemi. 

Precīzas norādes un 
informācija par attālumiem no 
Liepas kapu stāvlaukuma. Dabā 
atrodama taka visā garumā, 
atjaunināti vajadzīgie 
infrastruktūras elementi 
antropogēnās slodzes 
negatīvās ietekmes 
mazināšanai. Papildināma 
dabas izziņas interpretācijas 
daļa. Potenciāls attīstīt taku 
līdz Liepas muižai. Sasaiste ar 
gājēju maršrutu savienojumā 
ar Liepas Lielo Ellīti un Līču-
Laņģu taku, apkārtnes 
jaunveidojamiem 
velomaršrutiem. Veikt ūdens 
kvalitātes pārbaudes, izvietot 
informāciju pie avota. 
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Nr. Objekta 
nosaukums 

Pašreizējā objekta kvalitāte: 
laba/slikta/apmierinoša (īss 

skaidrojums) 

Vai sasniegts mērķis, kam 
objekta izveide ir 
kalpojusi/ mērķa 

sasniegšanas efektivitāte. 
Ir/nav (īss skaidrojums, 

apraksts) 

Objekta uzturēšana un 
apsaimniekošana: Tiek 

veikta/netiek (īss apraksts, kurš 
veic, regularitāte) 

Ieteikumi turpmākajai objekta 
apsaimniekošanai1 

 Kubeseles dabas 
un vēstures taka 

Laba 
(4,7/200/02M2021) 
(4,7/375/07M2022) 
Vērtētais apmeklējumu skaits gadā ir 
~9,1 tk. (mobilais apmeklētāju skaitītājs). 
Kopumā taka labiekārtota, ir norādes, 
integrēts garo pārgājienu taku tīklā. 
Tomēr vairākas vietas, kur novēršama 
antropogēnās slodzes negatīvā ietekme. 

 

Dabas taka labi iekļaujas 
garākā pārgājienu maršrutā 
gar Gaujas labo krastu 
(Sv.Jēkaba ceļu), kā arī ir 
papildinājums Krimuldas 
baznīcas un vēsturiskās 
ekspozīcijas 
apmeklējumam. Kalpo 
tūrisma, dabas un vēstures, 
kultūras izziņas nolūkiem, 
daļa no takas kā klusuma 
un meditāciju vieta 
baznīcas apmeklētājiem.  

2019. gadā Krimuldas novada 
pašvaldība sadarbībā ar DAP, 
Krimuldas baznīcas draudzi un 
Latvijas vides aizsardzības fonda 
līdzfinansējumu īstenoja projektu 
“Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
un bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšana un aizsardzība 
Kubeseles dabas takā”, atjaunojot 
takas infrastruktūru – kāpnes, 
tiltiņus, informācijas stendus. 

Novērst antropogēnās slodzes 
negatīvo ietekmi mitrākajās 
vietās, kas tiek izstaigātas plašā 
zonā dubļu dēļ, novērst 
Saulstaru alas plašo 
apmeklējumu (kaut uz stenda 
ir brīdinājums to nedarīt). 
Noplicināta zemsedze ir ap 
Lielo akmeni, daļai cenšoties uz 
tā uzrāpties, kā arī pie Gaujas – 
atpūtas vietā pie enkurklučiem 
(stāvajās nogāzēs). Uzlabot un 
norobežot autostāvvietu pie 
Gaujas kapiem. 

 Līgatnes dabas 
takas 

Apmierinoša 
(4,5/1421/02M2021) 
(4,5/2130/07M2022) 
Pieprasītākie apmeklējuma mēneši ir 
augusts, septembris un oktobris, kad 
apmeklējumu skaits var sasniegt 10 
tūkstošus. Kopumā > 50 tk. 
Apmeklējumu gadā. Ir daudz atzinīgu 
vārdu no apmeklētājiem, bet vienlaikus 
norādes uz trūkumiem: par piekļuvi, 
pieejamību, aizliegumu stāvēt ar 
kemperiem, par neprecīzu komunikāciju 
attiecībā uz dzīvnieku apskati, takas 
grūtību, sadzīves atkritumiem takās. 

Lai arī dabas izglītības 
nolūkos garāka pastaigu 
vieta, kur var iepazīties ar 
nebrīvē turētiem savvaļas 
dzīvniekiem, ir veidota ar 
konkrētu mērķi, mūsdienu 
apstākļos tas netiek ieviests 
pietiekami efektīvi. Daļa 
apmeklētāju te ierodas 
izklaides nolūkos, 
braukšana teritorijā ar auto 
nebūtu vajadzīga. Ģimenei 
fokusēta vieta sarežģītā 
Gaujas senielejas reljefa dēļ 

DAP sadarbībā ar Cēsu novada 
pašvaldību. 

Novērst piekļuves 
sarežģījumus, precīzāk 
segmentēt piekļuves zonas, 
optimizēt vietas ar universālā 
dizaina iespējām, izslēgt auto 
apmeklējuma iespēju. Līgatnes 
dabas taku teritoriju zonēt 
dabas parka zonā. Papildināt 
esošo darbību ar augstāku 
misiju bez izklaides un dabas 
izglītības apmeklētājiem, 
ieviest mazu bērnu nēsāšanai 
paredzētas īrējamas 
“kengursomas/mugursomas”, 
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Nr. Objekta 
nosaukums 

Pašreizējā objekta kvalitāte: 
laba/slikta/apmierinoša (īss 

skaidrojums) 

Vai sasniegts mērķis, kam 
objekta izveide ir 
kalpojusi/ mērķa 

sasniegšanas efektivitāte. 
Ir/nav (īss skaidrojums, 

apraksts) 

Objekta uzturēšana un 
apsaimniekošana: Tiek 

veikta/netiek (īss apraksts, kurš 
veic, regularitāte) 

Ieteikumi turpmākajai objekta 
apsaimniekošanai1 

nav pieejama ar bērnu 
ratiņiem. Bez papildu 
misijas (savvaļas dzīvnieku 
rehabilitācijas stacijas, 
zinātniskās izpētes, savvaļas 
sugu reintrodukcijas 
programmas u.tml.) šādu 
vietu pastāvēšana ar 
dzīvniekiem voljēros cilvēku 
apskatei ir diskutabla. 

uzlabot kumunikāciju visa 
“klienta ceļa” ietvaros, lai 
novērstu neprecīzu gaidu 
rašanos. 

 Mežtaka Apmierinoša 
Marķēts starptautiskā garo pārgājienu 
maršruta posms. Saskaņots maršruts, kas 
pamatā izveidots uz esošo taku un meža 
ceļu, (ceļu) bāzes. Daudzviet labā 
kvalitātē, bet vietām taka ir šaura un 
šķērso stāvāku reljefu, nogāzes, gravas 
vai nelielas upītes. 

Mežtaka ir Eiropas garās 
distances pārgājienu 
maršruta E11 daļa Baltijas 
valstīs, kas sākta veidot 
nesen (2019. gadā)4. 
Pieejamība, starptautiskā 
nozīmība, savietojamība ar 
citiem galamērķiem, Gaujas 
NP garenisks šķērsojums 
gar Gauju ir nosacījumi, 
kāpēc tai jākļūst par visa 
Gaujas NP taku tīklojuma 
mugurkaulu. 

Izveidē bija iesaistīti dažādi 
partneri, kas projekta īstenošanas 
laikā dalīja konkrētas funkcijas5. 
Uzturēšana DAP, sadarbībā ar 
Siguldas, Cēsu, Valmieras novada 
pašvaldībām, privātīpašniekiem. 
Rīgas plānošanas reģiona un 
Vidzemes plānošanas reģiona 
iesaiste. 

Paredzot nākotnē lielāku 
apmeklētāju slodzi, stiprināt 
posmus, kur jau preventīvi 
jānovērš antropogēnās slodzes 
radīta nevēlama ietekme 
(stāvas nogāzes, mazo upju 
šķērsojumi, mitras vietas 
u.tml.). Veicama takas 
marķējuma un labiekārtojuma 
uzturēšana, integrēšana ar 
tūrisma pakalpojumiem. 

 Sv. Jēkaba ceļš  Apmierinoša 
Marķēts 112 km garš starptautiskā garo 
pārgājienu maršruta posms. Saskaņots 
maršruts, kas pamatā izveidots uz esošo 

Santjago de Kompostela 
savienojuma ceļš, ko 
paredzēts veidot un uzturēt 
kā svētceļojuma maršrutu, 

Latvijas Sv. Jēkaba ceļa asociācija 
sadarbībā ar DAP, pašvaldībām u.c. 

Paredzot nākotnē lielāku 
apmeklētāju slodzi, stiprināt 
posmus, kur jau preventīvi 
jānovērš antropogēnās slodzes 

 
4 https://www.celotajs.lv/lv/project/19?0 
5 https://baltictrails.eu/lv/forest/aboutus 
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Nr. Objekta 
nosaukums 

Pašreizējā objekta kvalitāte: 
laba/slikta/apmierinoša (īss 

skaidrojums) 

Vai sasniegts mērķis, kam 
objekta izveide ir 
kalpojusi/ mērķa 

sasniegšanas efektivitāte. 
Ir/nav (īss skaidrojums, 

apraksts) 

Objekta uzturēšana un 
apsaimniekošana: Tiek 

veikta/netiek (īss apraksts, kurš 
veic, regularitāte) 

Ieteikumi turpmākajai objekta 
apsaimniekošanai1 

taku un meža ceļu, (ceļu) bāzes. 
Daudzviet labā kvalitātē, bet vietām taka 
ir šaura un šķērso stāvāku reljefu, 
nogāzes, gravas vai nelielas upītes. Dabā 
daļā no posma (Valmiera-Līču Laņģu 
klintis) marķēts, tostarp izmantojot 
putnu būrus, kuriem gan būtu 
paredzama to tīrīšanas iespēja (ar 
paceļamu jumtiņa konstrukciju). 

taču vienlaikus Eiropas 
garās distances pārgājiena 
maršrutu. Pieejamība, 
starptautiskā nozīmība, 
savietojamība ar citiem 
galamērķiem, Gaujas NP 
garenisks šķērsojums gar 
Gauju, kas papildina 
Mežtakas plānojumu, ir 
nosacījumi, kāpēc tai jākļūst 
par visa Gaujas NP taku 
tīklojuma mugurkaulu. 
Tūrisma nozīme, svarīgs kā 
dzīves kvalitātes elements. 

radīta nevēlama ietekme 
(stāvas nogāzes, mazo upju 
šķērsojumi, mitras vietas 
u.tml.). Veicama takas 
marķējuma un labiekārtojuma 
uzturēšana, integrēšana ar 
tūrisma pakalpojumiem. 
Marķējumam izmantotie putnu 
būrīši uzstādāmi ar atveramu 
korpusu, lai tos varētu tīrīt un 
uzturēt pēcligzdošanas sezonā. 

 EuroVelo 11 Slikta 
Maršruts ir starptautisks6 un pastāv 
ģeneralizētos plānos, shematiski, kā 
digitāls vai marķēts uz esošo ceļu bāzes. 
Taču nav veikti sistemātiski ieguldījumi 
veloceļa infrastruktūras attīstībā. 

Fragmentēti attīstīts, 
mazattīstīts, netiek plaši 
izmantots kā starptautiski 
savienots veloceļš. Būtu 
svarīgs kā mikromobilitātes 
galvenais veloceļš Gaujas 
NP, kaut skar tikai daļu no 
Nacionālā parka teritorijas. 
Attiecīgie posmi kalpo kā 
ikdienas veloceļi, atpūtas 
infrastruktūra vietējiem. 

Dažādi uzturētāji, ieguldījumi 
veloceļu infrastruktūrā pašvaldību 
kompetence. Sadarbība ar DAP, 
Vidzemes tūrisma asociāciju un 
citām iesaistītajām pusēm. 

Attīstāms un uzturams vienoti 
ar pārgājienu takām un kopējo 
mikromobilitātes tīklojumu. 
Saistāms ar loģistikas 
punktiem, reģionālās un 
vietējās nozīmes maršrutiem, 
lai kopumā mazinātu 
motorizētu pārvietošanos 
Gaujas NP. Jāveic veloceļu, 
nodalošo velojoslu izbūve 
esošajā maršrutā, lai uzlabotu 
drošību, kvalitāti un 
lietojamību. 

 
6 https://cyclingeurope.org/european-routes/eurovelo-11/ 
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Nr. Objekta 
nosaukums 

Pašreizējā objekta kvalitāte: 
laba/slikta/apmierinoša (īss 

skaidrojums) 

Vai sasniegts mērķis, kam 
objekta izveide ir 
kalpojusi/ mērķa 

sasniegšanas efektivitāte. 
Ir/nav (īss skaidrojums, 

apraksts) 

Objekta uzturēšana un 
apsaimniekošana: Tiek 

veikta/netiek (īss apraksts, kurš 
veic, regularitāte) 

Ieteikumi turpmākajai objekta 
apsaimniekošanai1 

 Cīrulīšu dabas 
takas 

Laba 
(4,7/582/02M2021) 
(4,7/817/07M2022) 
Vērtētais apmeklējumu skaits gadā ir 
~19,7 tk. (mobilais apmeklētāju skaitītājs 
pie Zvanītāju klints).  

Plaši izmantota taka vietējo 
iedzīvotāju ikdienas atpūtas 
aktivitātēm, tūrismam.  

Cēsu novada pašvaldība (DAP… Uzturams taku tīklojums un 
infrastruktūra. Attīstāms tālāk 
ar Lenčupes virzienu, plānoto 
gājēju tiltu pār Gauju, citām 
Cēsu apkārtnes dabas takām. 

 Cecīļu dabas taka Apmierinoša 
(4,7/379/02M2021) 
(4,7/544/07M2022) 
Dabas takā liela apmeklētība (>10 tk. 
gadā), samērā plaša iestaigāta taka, 
izklaides un atpūtas vieta pie Cecīļu ieža. 

Mērķis sasniegts tikai daļēji, 
jo kalpo kā komercobjekts 
vietējā uzņēmēja interesēs, 
vienlaikus fragmentē 
garākas pastaigu iespējas, 
kas tiek uzturētas ar 
savienojošām un stihiski 
iestaigātām (pat iepriekš 
jau saskaņotām ar DAP un 
privātīpašniekiem) takām. 
Izklaides pasākumi pie 
Cecīļu ieža, Kumadas ielejā 
neatbilst mērķim dabas 
lieguma zonā, kas būtu 
vairāk virzāma dabas izziņas 
un “kluso pastaigu” 
virzienā. 

Privāti, perspektīvā sadarbībā ar 
DAP, citiem privātīpašniekiem, 
pašvaldību. 

Attīstīt plašāk kā vienotu 
Kumadas taku, radot iespēju 
Ieriķu iedzīvotājiem izmantot 
plašākas atpūtas un aktīva 
brīvā laika pavadīšanas 
iespējas saistībā ar Gaujas NP, 
attīstīt arī labāku savienojumu 
tūristiem ar Amatas taku, 
integrēt Ieriķu dzirnavu taku un 
Cecīļu dabas taku. Stiprināt 
dabas taku starp ieriķiem un 
Cecīļiem, novērst stihisku citu 
taku veidošanos, uzturot 
stabilu pamata taku. 

 Amatas dabas taka Laba 
(4,9/209/07M2022) 
Vērtētais apmeklējumu skaits gadā ir 
~12,2 tk. (mobilais apmeklētāju 
skaitītājs). Ainaviska dabas taka gar 
Amatas straujteci. Pastāv upes 
krastošanas aktivitātes, brišana pa 

Atpūtas vieta ir svarīgs 
ūdenstūristu pieturas 
punkts (maršruta beigu 
punkts) Amatas straujteces 
pavasara laivošanā. Amatas 
dabas taka ir viena no 
ainaviskākajām pastaigu un 

DAP Attīstīt un uzturēt esošo 
labiekārtojumu, pilnveidot 
vietās, kur iezīmējas 
apmeklētāju radītās slodzes 
negatīvā ietekme. Integrēt 
garo pārgājienu maršrutā. 
Krastošanai paredzēt Amatas 
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Nr. Objekta 
nosaukums 

Pašreizējā objekta kvalitāte: 
laba/slikta/apmierinoša (īss 

skaidrojums) 

Vai sasniegts mērķis, kam 
objekta izveide ir 
kalpojusi/ mērķa 

sasniegšanas efektivitāte. 
Ir/nav (īss skaidrojums, 

apraksts) 

Objekta uzturēšana un 
apsaimniekošana: Tiek 

veikta/netiek (īss apraksts, kurš 
veic, regularitāte) 

Ieteikumi turpmākajai objekta 
apsaimniekošanai1 

straujteci vasaras mazūdens periodā, kas 
ierobežojama noteiktā posmā. Dabas 
taka uzturaēta vienoti ar atpūtas un 
apmetnes vietu pie Veclauču tilta un 
savienojumu ar Zvārtes iezi.  

pārgājienu takām, daļēji 
pārklājas ar garo pārgājienu 
maršrutiem. Primāri 
tūrisma nolūkiem veidota 
vieta ar dabas izziņas 
elementiem. Tās posmi tiek 
izmantoti publiskiem 
piedzīvojumu pasākumiem. 

lejteces posmu 1km garumā 
augšpus Veclauču tilta. 

 Zvārtes iezis Laba 
(4,8/621/02M2021) 
(4,8/811/07M2022) 
Kopējais aprēķinātais apmeklējumu 
skaits gadā Zvārtes iezī ir ~42,25 tk. 
Lielākais skaits vienā dienā fiksēts 
2021. gada 4. maijā - 591 apmeklētājs. 
Vieta atpūtai, tūrismam, piknikiem, 
dabas izglītībai u.c. Pamatā labi uzturēta 
infrastruktūra, sliktas kvalitātes 
sabiedriskā tualete tik plaši apmeklētai 
vietai, jāuzlabo vides pieejamība 
nefragmentētā daļā no uzturētajām 
takām. Atsevišķas vietas ar 
novecojušiem infrastruktūras 
elementiem, apmeklētāju centieni 
piekļūt skatu punktam uz Zvārtes ieža 
otrpus norobežojuma. 

Viena no simboliskajām 
skatu vietām, kas devusi 
impulsu nacionālā parka 
priekšvēsturei. Gaujas NP 
identitātes vieta. Pamatā 
izveidojusies kā apmeklēta 
tūrisma vieta un krustojums 
pārgājienu, velotūristu, 
autotūristu un ūdenstūristu 
maršrutos. Izveidotā 
infrastruktūra ļāvusi 
samazināt apmeklētāju 
plūsmas slodzes radīto 
negatīvo ietekmi. 

DAP, deleģēts privātajam 
uzņēmējam. 

Attīstama mūsdienīga 
sabiedriskā WC, uzlabojams 
universālais dizains, veicama 
auto stāvlaukuma revitalizācija, 
tam vairāk iekļaujoties 
harmoniskajā ainavā, kas 
atklājas no galvenā skatu 
punkta. Attīstāma piknika zona 
vienoti ar regulāru sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu. 
Uzturams vienoti ar 
pieejamiem pakalpojumiem 
(deleģējums privātam 
pakalpojumu sniedzējam) 
mazumtirdzniecībā, viesmīlībā 
un tūrisma informācijas 
nodrošinājumā, inventāra 
nomā u.c. Aizstājami nolietotie 
vides elementi (Raganu pļava).  
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Nr. Objekta 
nosaukums 

Pašreizējā objekta kvalitāte: 
laba/slikta/apmierinoša (īss 

skaidrojums) 

Vai sasniegts mērķis, kam 
objekta izveide ir 
kalpojusi/ mērķa 

sasniegšanas efektivitāte. 
Ir/nav (īss skaidrojums, 

apraksts) 

Objekta uzturēšana un 
apsaimniekošana: Tiek 

veikta/netiek (īss apraksts, kurš 
veic, regularitāte) 

Ieteikumi turpmākajai objekta 
apsaimniekošanai1 

 Gūtmaņala Laba 
(4,4/2692/07M2022) 
(4,4/3519/07M2022) 
Vērtētais apmeklējumu skaits gadā ir 
~300 tk. (mobilais apmeklētāju skaitītājs 
+ apmeklētāju centra uzskaite). Objekts 
ietver līdzās esošo apmeklētāju centru, 
celiņu sistēmu, tuneli zem šosejas, 
informācijas stendus un plašāku sazarotu 
taku tīklojumu apkārtnē. 

Viena no simboliskajām 
dabas vietām, kas devusi 
impulsu nacionālā parka 
priekšvēsturei. Gaujas NP 
identitātes vieta. Plaši 
apmeklēta gan no tūristu 
puses, gan izmantots kā 
fons vietējo atpūtas 
aktivitātēm, populāra 
“kazinieku” pieturvieta. 

Uzturēts, regulāri apsaimniekots. 
DAP un deleģējums par 
apmeklētāju centra uzturēšanu, WC 
un komerciju – Siguldas novada 
pašvaldības aģentūra „Siguldas 
Attīstības aģentūra”. 

Iedziļināties apmeklētāju 
gaidās, pastāvot relatīvi 
zemākam apmeklētāju 
vērtējumām salīdzinājumā ar 
citām Gaujas NP vietām. Daļa 
problēmas, piedāvājot šo 
tūrismā kā “alu”, kas tā arī tiek 
tulkota (cave) – jāprecizē 
saziņas saturs un vēstījums. 
Kāds apmeklētāja citāts: “Pēc 
pasaulē redzētām daudzām 
iespaidīgām alām, šī varbūt 
liekas nekas īpašs, taču savā 
ziņā tomēr īpaša vieta…”. 
Turpmāka vietas uzturēšana. 
Stacionāra apmeklētāju 
skaitītāja ieviešana. Tuneļa 
infrastruktūras un universālā 
dizaina uzlabojumi. 

 Ķūķu klintis Laba 
(4,8/212/07M2022) 
(4,8/278/07M2022) 
Vērtētais apmeklējumu skaits gadā ir 
~13,4 tk. (mobilais apmeklētāju 
skaitītājs). Atpūtas vieta ietver 
stāvlaukumu, norobežotu ceļu un 
apmetnes un atpūtas vietu. 
Velomaršruta atzarojumu no Gaujas labā 
krasta puses. 

Kalpo pamatā kā 
ūdenstūristu apmetnes 
vieta pēc straujajām (arī 
bīstamajām 
nepieredzējušiem 
laivotājiem) Ķūķu krācēm, 
atpūtas vieta un skatu 
vieta. Izteikti tūrismam, 
daudz mazāk vietējo 
rekreācijai. Makšķernieku 
vieta. Piekļuve no Gaujas 

DAP Attīstāma un uzturama, 
minimizējot antropogēnās 
slodzes negatīvo ietekmi. 
Taka/ceļš uz Ķūķu klintīm 
savienojas ar iestaigātu taku 
Leimaņu ieža virzienā un līdz 
pat Amatas upes ietekai Gaujā, 
daļēji gar Amatas lejteces – 
upes kreiso krastu, kur to 
fragmentā privātīpašumi. 
Līdzās norobežota vieta ar 
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Nr. Objekta 
nosaukums 

Pašreizējā objekta kvalitāte: 
laba/slikta/apmierinoša (īss 

skaidrojums) 

Vai sasniegts mērķis, kam 
objekta izveide ir 
kalpojusi/ mērķa 

sasniegšanas efektivitāte. 
Ir/nav (īss skaidrojums, 

apraksts) 

Objekta uzturēšana un 
apsaimniekošana: Tiek 

veikta/netiek (īss apraksts, kurš 
veic, regularitāte) 

Ieteikumi turpmākajai objekta 
apsaimniekošanai1 

labā krasta caur 
privātīpašumu bez papildu 
infrastruktūras un 
īpašnieku ieinteresētības 
ļoti diskutabla. 

Rožu rezervātu, kur pastāv 
neliela apmeklētāju plūsma 
(nelegāla) uz t.s. Roču 
piramīdām un Roču alu. 
Antropogēnā slodze ir 
minimāla, tomēr līdzās esošās 
rezervāta zonas vietas nebūtu 
popularizējamas informācijas 
avotos, saudzējamas. 
Fragmentētais takas posms 
Amatas lejtecē nav attīstāms 
plašāk, par pamata taku 
uzturot daļēji ar Sv.Jēkaba ceļa 
dublējušos Amatas dabas taku 
no Veclauču tilta līdz Zvārtes 
iezim. 

 Lielā Ellīte Laba 
(4,6/562/02M2021) 
(4,6/811/07M2022) 
Vērtētais apmeklējumu skaits gadā ir 
~25,8 tk. (mobilais apmeklētāju 
skaitītājs). Izbūvēts autostāvlaukums un 
kvalitatīva WC (viena no retajām Gaujas 
NP atpūtas vietās), noeja līdz alai, 
pastaigu taka apkārtnē, ir informācija, 
vides skulptūras. 

Vieta kalpo rekreācijas un 
tūrisma nolūkiem. 
Ģeoloģisks dabas 
piemineklis, kas atrodas 
blīvi apdzīvotā vietā 
pakļauts pastāvīgai 
antropogēnai slodzei. 
Attīstīta infrastruktūra, 
integrējams vienoti ar 
apkārtnes tūrisma vietām 
un viesmīlības pakalpojumu 
sniedzējiem. 

Cēsu novada pašvaldība sadarbībā 
ar DAP. Liepas kopas iesaiste. 

Uzturama esošā infrastruktūra. 
Novēršama smilšakmens klinšu 
degradēšana, jāveicina lielāka 
sabiedrības izpratne par alu kā 
saudzējamu sikspārņu 
ziemošanas vietu. Lielās Ellītes 
stāvlaukums var tikt 
paplašināts, veidojams kā 
sākuma/beigu punkts arī Līču-
Laņģu takas apmeklēšanai (gan 
fiziski, gan informatīvajos 
kanālos). 
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Nr. Objekta 
nosaukums 

Pašreizējā objekta kvalitāte: 
laba/slikta/apmierinoša (īss 

skaidrojums) 

Vai sasniegts mērķis, kam 
objekta izveide ir 
kalpojusi/ mērķa 

sasniegšanas efektivitāte. 
Ir/nav (īss skaidrojums, 

apraksts) 

Objekta uzturēšana un 
apsaimniekošana: Tiek 

veikta/netiek (īss apraksts, kurš 
veic, regularitāte) 

Ieteikumi turpmākajai objekta 
apsaimniekošanai1 

 Ānfabrikas klintis Laba 
(4,7/198/02M2021) 
(4,8/271/07M2022) 
Vērtētais apmeklējumu skaits gadā ir 
~33,4 tk. (mobilais apmeklētāju 
skaitītājs). Izveidota infrastruktūra un 
sasaiste ar pārējo Līgatnes tūrisma un 
atpūtas vietu apmeklējumu. Centieni 
stihiski piekļūt pagrabalām, arī centieni 
pārvarēt labiekārtojuma nožogojumu uz 
klints, labāku skatu perspektīvām, 
riskējot ar drošību, degradējot vietu. 

Vieta kalpo rekreācijas un 
tūrisma nolūkiem, arī kā 
izcila skatu vieta. 
Ģeoloģisks dabas 
piemineklis, kas atrodas 
blīvi apdzīvotā vietā 
pakļauts pastāvīgai 
antropogēnai slodzei. 
Attīstīta infrastruktūra, 
tostarp izbūvēts zivju ceļš, 
kvalitatīva dabas 
interpretācija.  

Cēsu novada pašvaldība, sadarbībā 
ar DAP. 

Uzturama infrastruktūra un 
skatu vieta, uzlabojama 
ainavas estētiskā kvalitāte ar 
pamesto fabrikas teritoriju 
līdzās. Novēršama klinšu 
degradēšana. 

 Paradīzes kalns Laba 
(4,8/472/02M2021) 
(4,8/547/07M2022) 
Vērtētais apmeklējumu skaits gadā ir 
~86,5 tk. (mobilais apmeklētāju 
skaitītājs). Akcentēta skatu vieta plašākā 
taku tīklojumā, kas savieno pilsētu ar 
Gaujas senieleju, atpūtas un apmetnes 
vietu “Vējupīte” pie Gaujas, Kraukļu aizu 
un Satezeles pilskalnu u.c. 

Viena no simboliskajām 
skatu vietām, kas devusi 
impulsu nacionālā parka 
priekšvēsturei. Gaujas NP 
identitātes vieta. Tiek 
izmantota gan kā ikdienas 
āra atpūtas vietas 
sastāvdaļa ainaviski 
augstvērtīgā vidē, gan kā 
tūrisma pieredzējuma vieta. 

DAP uztur infrastruktūru un taku 
tīklojumu. Siguldas novada 
pašvaldība autostāvvietas un pieeju 
no pilsētas puses (Siguldas novada 
pašvaldības aģentūra „Siguldas 
Attīstības aģentūra”). 

Tiek uzturēts vairāku sazarotu 
taku pieslēgums no Siguldas 
pilsētas un vairākiem 
autostāvlaukumiem, skatu 
vieta ar ainaviskām un tālām 
skatu perspektīvām. 
Akcentējams savienojums ar 
Mežtaku. Uzturama krasā 
pāreja no urbānās vides 
savvaļas dominējošajā dabas 
lieguma zonas Gaujas 
senielejā. Novēršama piekļuve 
Nurmižu gravu rezervāta zonai 
no Vējupītes ielejas puses.  

 Velnalas klintis un 
Velna ala 

Laba 
(4,8/307/02M2021) 
(4,8/385/07M2022) 
Vērtētais apmeklējumu skaits gadā ir 

Velnalas tilts kalpo kā 
nozīmīgs savienojums 
plašākam taku tīklojumam, 
kurā iekļaujas arī 

DAP uztur un apsaimnieko takas un 
infrastruktūru, kontrolētās 
piekļuves ceļu, pa ko braukt vietas 
apsaimniekotāju auto. Siguldas 

Precīzāk segmentējams taku 
tīklojums, tā izmantošana. 
Stāvajās nogāzēs ar šaurajām 
takām mierināma velo-plūsma, 
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Nr. Objekta 
nosaukums 

Pašreizējā objekta kvalitāte: 
laba/slikta/apmierinoša (īss 

skaidrojums) 

Vai sasniegts mērķis, kam 
objekta izveide ir 
kalpojusi/ mērķa 

sasniegšanas efektivitāte. 
Ir/nav (īss skaidrojums, 

apraksts) 

Objekta uzturēšana un 
apsaimniekošana: Tiek 

veikta/netiek (īss apraksts, kurš 
veic, regularitāte) 

Ieteikumi turpmākajai objekta 
apsaimniekošanai1 

~104 tk. (mobilais apmeklētāju 
skaitītājs). Savienojās ar plašāku taku 
tīklojumu gar Gaujas abiem krastiem un 
senielejas nogāzēm, iekļauj skatu vietu 
uz Velnalu no pretējā upes krasta. 

starptautiskas nozīmes garo 
pārgājienu maršruti. Vieta 
ir nozīmīga gan tūrisma, 
gan rekreācijai, iekļaujot 
dabas izziņas elementus. 
Tās izmantošana par 
ikdienas kalnu velosipēdu 
treniņu trasi uz ātrumu 
ierobežojama. 

novada pašvaldība (vai privātie 
viesu māju īpašnieki) 
autostāvvietas un pieeju no pilsētas 
puses. Siguldas novada pašvaldības 
aģentūra „Siguldas Attīstības 
aģentūra” uztur pilsētas puses 
tūrisma un sporta infrastruktūru. 

lai dotu prioritāti gājēju 
kustībai. Novēršama 
apmeklētāju plūsmas radītā 
negatīvā ietekme, veicama 
atpūtas vietu labiekārtošana 
un uzturēšana. Slēdzams 
autostāvlaukums netālu no 
Brūveriem, lai veicinātu 
nemotorizētu pārvietošanos 
dabas lieguma zonā. 
Novēršama automašīnu 
piekļūšana no Laurenču puses, 
apejot esošo barjeru.  

 Rūcamavots un 
Sarkanās klintis 

Laba 
Rūcamavots: (4,9/84/07M2022) 
Sarkanās klintis: (4,7/115/02M2021) 
Sarkanās klintis: (4,8/325/07M2022) 
Uzskaitītais apmeklējumu skaits gadā ir 
~25 tk. (stacionārais apmeklētāju 
skaitītājs, interpretējot iesniegtos 
nolasījuma datus) 

Populāra brīvā laika 
pavadīšanas un atpūtas 
vieta Cēsu novada 
iedzīvotājiem, dzeramā 
ūdens ņemšanas vieta, 
tūrisma vieta. Tikusi 
papildināta ar vides 
mākslas objektiem, 
dažādojot pieredzējumu. 

DAP / Cēsu novada pašvaldība Veidojama un uzturama esošā 
infrastruktūra. Jāveic ikgadējas 
avota ūdens kvalitātes 
kontroles, izziņojot informāciju 
par to publiski. Perspektīvā 
attīstāms taku tīklojums vienoti 
ar pārējām Cēsu apkārtnes 
dabas takām un potenciāli 
paredzēto kājāmgājēju tilta 
šķērsojumu. 

 Ķeizarskats un 
Ķeizarkrēsls 

Laba / apmierinoša 
(4,6/303/07M2022) 
Apmeklētāju uzskaite nav veikta, taču 
vērtējams kā intensīvi apmeklēts (vairāk 
kā 50 tk. apmeklējumu gadā). 
Pastāv dažādi stihiski iestaigāti taku 
tīklojumi. Gaisma, troksnis, skaļa mūzika 

Populāra Gaujas senielejas 
skatu vietas augstajā Beites 
kraujā. Kalpo tūrisma un 
atpūtas nolūkiem, integrēta 
ar mikromobilitātes taku 
tīklojumu, Velnalas 
pastaigu takām un 

DAP uztur un apsaimnieko gan 
piekļuvi ceļam uz Velnalas tiltu, gan 
infrastruktūru un taku tīklojumu. 
Piekļaujošo pilsētas infrastruktūru, 
ieskaitot autostāvvietas – Siguldas 
novada pašvaldība (tostarp Siguldas 
novada pašvaldības aģentūra 

Divi nosaukumi nedaudz 
fragmentē uztveri par konkrēto 
vietu. Ap Ķeizarkrēslu un 
Ķeizarskatu, Laurenčiem pastāv 
blīvs sazarotu taku tīklojums. 
Jānovērš antropogēnās slodzes 
negatīvā ietekme, centieni ar 



Gaujas Nacionālā parka 
dabas aizsardzības plāns no 2023. gada līdz 2035. gadam 
28. pielikums. Esošās tūrisma infrastruktūras izvērtējums 

SIA Estonian, Latvian 
& Lithuanian Environment 
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Nr. Objekta 
nosaukums 

Pašreizējā objekta kvalitāte: 
laba/slikta/apmierinoša (īss 

skaidrojums) 

Vai sasniegts mērķis, kam 
objekta izveide ir 
kalpojusi/ mērķa 

sasniegšanas efektivitāte. 
Ir/nav (īss skaidrojums, 

apraksts) 

Objekta uzturēšana un 
apsaimniekošana: Tiek 

veikta/netiek (īss apraksts, kurš 
veic, regularitāte) 

Ieteikumi turpmākajai objekta 
apsaimniekošanai1 

no līdzās esošā slēpošanas centra, arī 
Aerodium darbinātā motora troksnis, A2 
lielceļa troksnis. 

velomaršrutu. Vāciski 
runājošajā pasaules daļā ar 
tradīciju izprasta “labākā 
skatu vieta”, ko apzīmē ar 
šādu nosaukumu. 

„Siguldas Attīstības aģentūra”). automašīnām apbraukt 
barjeru, piekļūt tuvāk Gaujai pa 
stāvo ceļu. Uzturama esošā 
infrastruktūra, ainaviskās skatu 
perspektīvas. 

 


