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Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības 
plāns - ko tas ietver?

Dokumentu veido 3 sējumi:

1) Kopsavilkums un aizsargājamās teritorijas novērtējums (esošās situācijas 
apraksts);

2) Aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumi 
turpmākajiem 12  gadiem, t.sk., priekšlikums funkcionālajam 
zonējumam un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas 
noteikumiem;

3) Pielikumi (kartogrāfiskais materiāls, ekspertu atzinumi, sugu saraksti, 
u.c.)

Plāns izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra 
noteikumiem Nr. 686. „Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”, kas nosaka, kādai 
informācijai jābūt ietvertai dabas aizsardzības plānā un kāda ir dabas 
aizsardzības plāna izstrādes kārtība.



• Esošās situācijas izvērtējums: dabas vērtību, tūrisma,
ainavu, kultūrvēsturiskais, meliorācijas sistēmu u.c.
Izvērtējums, ekosistēmu pakalpojumu novērtējums

• 5 Konsultatīvās grupas sanāksmes, tikšanās ar interešu
grupu pārstāvjiem (meža īpašnieki, tūrisma
pakalpojumu sniedzēji, aktīvās atpūtas organizētāji un
dalībnieki u.c.)

• Pasākums «Dabā ar ekspertu», informācija par plāna
izstrādes aktualitātēm izstrādātāja mājaslapā, iespēja
sūtīt priekšlikumus un komentārus par plāna izstrādi

Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna 
ietvaros veiktās izpētes un citas aktivitātes



Līdz sabiedriskajai apspriešanai saņemto 
priekšlikumu izvērtējums

• Saņemti  ~ 130  ierosinājumi  un priekšlikumi no dažādām 
ieinteresētajām pusēm – visus pēc vienotiem kritērijiem 
izvērtēja visi DA plāna izstrādē iesaistītie eksperti (novērstas 
iespējamās pretrunas starp dažādu vērtību aizsardzību un 
apsaimniekošanu);

• Priekšlikumus, kas nav iekļauti DA plānā, joprojām var īstenot 
GNP likumā un IAIN paredzētajā kārtībā (ar VVD tehniskajiem 
noteikumiem), iekļaušana DA plānā var atvieglot finansējuma 
piesaisti un saskaņošanu ar institūcijām.



Īpaši aizsargājamie biotopi aizņem 18 285 ha jeb gandrīz 20 % no GNP
teritorijas.

GNP konstatētas gandrīz 500 reto vai īpaši aizsargājamo sugu atradnes.

Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna 
ietvaros veiktās izpētes: dabas vērtības



GNP DA plāna ietvaros 
veiktās izpētes: tūrisms
Apmeklētāju uzskaites 28 vietās, 
fokusgrupu intervijas, infrastruktūras 
apsekojumi un novērtējums



Izdalītas ainaviski vērtīgās teritorijas aptuveni 31 400 ha platībā jeb vairāk
nekā 33 % no GNP teritorijas, 70 skatu punkti, kā arī ainaviski vērtīgi ceļi.

Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna 
ietvaros veiktās izpētes: ainavu izvērtējums



• Kultūrvēsturiskais izvērtējums - sagatavoti gandrīz 200 valsts aizsargāto
kultūras pieminekļu detalizēti apraksti;

• Meliorācijas sistēmas izvērtējums.

Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna 
ietvaros veiktās izpētes: citi aspekti



Apsaimniekošanas pasākumu sasaiste ar GNP 
aizsardzības un apsaimniekošanas mērķiem

Apsaimniekošanas pasākumi ir rekomendējoši (izņemot to, 
kas noteikts IAIN vai GNP likumā)

Ilgtermiņa mērķi 

Īstermiņa mērķi (DA plāna 
darbības periodam)

Apsaimniekošanas 
pasākumi



Gaujas Nacionālā parka ilgtermiņa mērķi (DA plāns, 2022)

1. Saglabāt GNP dabas, ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības – sugu un
biotopu daudzveidību, teritorijas unikālās ģeoloģiskās vērtības (iežu
atsegumus un alas, reljefa formu un cilvēka mijiedarbības veidoto ainavu
kompleksus), kultūrvēsturisko objektus, kā arī vēsturiski iecienītos
teritorijas rekreācijas resursus.

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

Gaujas Nacionālā parka mērķi



Apsaimniekošanas pasākumi GNP DA 
plānā

A – Administratīvie un organizatoriskie pasākumi (robežu precizēšana un 
teritorijas iespējamo paplašinājumu izvērtēšana, IAIN pieņemšana, tajos 
noteikto ierobežojumu ievērošana un kontrole, ainavu pārvaldība u.c.)

B – Dabas vērtību aizsardzība un apsaimniekošana (konkrēti pasākumi, 
kas vērsti uz sugu un biotopu aizsardzības stāvokļa uzlabošanu). Kopā 22 
326 ha (daļa pasākumu pārklājas, ~13 800 ha – neiejaukšanās dabiskajos 
procesos meža ekosistēmās)

C – Ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību uzturēšana un saglabāšana 
(skatu vietas, kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas u.c.)



Apsaimniekošanas pasākumi GNP DA 
plānā (turpinājums)

D – Rekreācija un tūrisms (tūrisma pakalpojumu ilgtspējas veicināšana, 
pakalpojumu sniedzēju izglītošana, vietējās nodarbinātības veicināšana, 
konkrētas iniciatīvas tūrisma objektu un pakalpojumu izveidošanai) Kopā 
633 ha

E – Sabiedrības informēšana un izglītošana (informācijas infrastruktūra, 
informācija un tās uzraudzība digitālajos resursos, izglītojošas 
programmas, pastāvīga informācijas nodrošināšana iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem)

F – Izpēte un monitorings (sugu un biotopu monitorings, 
apsaimniekošanas pasākumu sekmju monitorings, apmeklētāju uzskaite, 
rekreācijas slodzes novērtējums un pārvaldība, meža ekosistēmu 
zinātniskā izpēte u.c.)



GNP esošais zonējums un noteikumi –
izmantotā pieeja/izaicinājumi

• Kompleksa pieeja GNP zonējumam, veidojot plašas funkcionālās zonas,
maz ņemot vērā zemes lietojumu, īpašumu struktūru un dažādu vērtību
aizsardzības un izmantošanas mērķus;

• Aizsardzības un apsaimniekošanas nosacījumu regulējums iekļauts GNP
likumā un noteikumos;

• Dabas aizsardzības mērķiem neatbilstoša meža izmantošana dabas
lieguma zonā;

• Aizsargājamas dabas vērtības atrodas arī ainavu aizsardzības un
neitrālajā zonās;

• Neitrālajā zonā iekļautas plašas meža, purvu un lauksaimniecības zemju
platības, t.sk., apvidi ar augstu dabas aizsardzības vērtību;

• Funkcionālā zonējuma pieeja būtiski atšķiras no citu Latvijas aizsargājamo
teritoriju zonu iedalījuma un nosacījumu principiem.



GNP sagatavotā zonējuma pieeja

• Ekosistēmu pieejai un funkcionālajam izmantojumam atbilstoša un līdz
īpašumu līmenim detalizēta pieeja GNP zonējuma piedāvājumam;

• Funkcionālā zonēja pieeja uzskatāmi formulē mērķus un nosacījumus,
atbilst citās aizsargājamās teritorijās Latvijā izmantotiem principiem;

• Dabas lieguma zona ietver teritorijas ar augstu dabas aizsardzības
vērtību vai dabas aizsardzības potenciālu, izmantošanas nosacījumi
nodrošina vērtību aizsardzību;

• Dabas parka zona vienlaikus nodrošina kultūrvēsturisko, tūrisma un
rekreācijas resursu pārvaldību, un īpašumu ilgtspējīgu apsaimniekošanu
un izmantošanu;

• Neitrālajā zonā iekļautas apdzīvotu vietu apbūves platības,
infrastruktūras objekti un rūpnieciskie objekti;

iekļautas pamatā
platības un reģionam raksturīgi ;

• Apsaimniekošanas nosacījumi un ierobežojumi formulēti IAIN projektā.



GNP esošais funkcionālais zonējums



Gaujas NP funkcionālā zonējuma priekšlikums



Piedāvātā zonējuma izmaiņu platību 
kopsavilkums

Funkcionālā zona
Esošais zonējums Piedāvātais 

zonējums
Izmaiņas

Platība, 
ha

Platība no 
GNP, %

Platība, 
ha

Platība no 
GNP, %

ha %

Dabas rezervāta 
jeb stingrā režīma 
zona

3685 4 3683 4 -2 0,0

Dabas lieguma 
zona 31884 35 29010 32 -2874 -3,2

Dabas parka zona 0 0 10476 11 10476 11,2
Ainavu 
aizsardzības zona 41812 46 43995 48 2183 1,9

Kultūrvēsturiskā 
zona 2569 3 0 0 -2569 -3,0

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



Zonējuma izmaiņu kopsavilkums – biotopu 
piesātinājums funkcionālajās zonās
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Grafikā: FZ platība hektāros, sarkanais stabiņš attēlo aizsargājamo biotopu platību 
hektāros FZ, skaitlis – cik % no FZ platības aizņem aizsargājamie biotopi



Galvenie nosacījumi IAIN (I)
Tūrisms, pārvietošanās teritorijā, pasākumi, medības

- Telšu un nometņu celšana ārpus tam paredzētām vietām jāsaskaņo ar 
tiesisko valdītāju, maršrutus (t.sk. digitālos) bez saskaņošanas ar DAP un 
tiesisko valdītāju atļauts veidot tikai pa esošo infrastruktūru, telšu celšana 
DLZ atļauta tikai speciāli paredzētās vietās

- Jaunu tūrisma infrastruktūras objektu izveide jāsaskaņo ar DAP, izņemot DA 
plānā paredzētos

- Pārvietošanās ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem aizliegta SRZ un DLZ 
ārpus ceļiem (izņemot apsaimniekošanai u.c.), citās zonās ārpus 
dabiskajām brauktuvēm

- Medības ar dzinējiem visās zonās atļautas ne biežāk kā 2x mēnesī vienā un 
tajā pašā vietā

- DLZ publiskie pasākumi ārpus esošās infrastruktūras aizliegti no 1. aprīļa 
līdz 30. jūnijam (putnu ligzdošanas dēļ), 1.07.-31.07. ar DAP saskaņojumu



Galvenie nosacījumi IAIN (II)
Zemes īpašumu sadalīšana, nosacījumi ainavas aizsardzībai, 
lauksaimniecībai

- Zemes dalīšana DLZ – ne mazāk kā 10 ha, izņemot infrastruktūras objekta 
vai esošas ēkas un tai nepieciešamās zemes atdalīšanai, DPZ – 10 ha mežā 
un 3 ha lauksaimniecības zemēs, pārējās zonās atbilstoši teritorijas 
plānojumam

- Ierobežojumi vēja ģeneratoru augstumam (30 m). Saules paneļi atļauti 
mājsaimniecības pašpatēriņam saskaņā ar normatīvajiem aktiem, AAZ un 
NZ atļauti saules paneļu parki ārpus ainaviskajām teritorijām

- AAZ nav atļauts aizsegt skatu punktus, kas noteikti teritorijas plānojumā
- Meža zemēs un aizsargājamos biotopos aizliegts izmantot ķīmiskos 

mēslošanas līdzekļus un AAL (izņemot feromonus, invazīvo sugu 
ierobežošanai u.c.)

- Apbūvi saskaņo VVD normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā



Galvenie nosacījumi IAIN (III)
Citi būtiski nosacījumi

- Aizliegts iznīcināt aizsargājamos biotopus, dabas pieminekļus, aizsargājamo 
sugu dzīvotnes; DLZ zālājus upju ielejās (kas nav biotopi) atļauts apbūvēt 
tikai tad, ja īpašumā nav citas nemeža zemes

- Derīgo izrakteņu ieguve atļauta NZ un AAZ ārpus ainaviskajām teritorijām, 
saskaņojot ar DAP rekultivācijas plānu, pārējās zonās tikai personīgām 
vajadzībām

- Aizliegts mainīt ūdensteču un ūdenstilpju gultni, izņemot hidroloģiskā 
režīma atjaunošanai, biotopu apsaimniekošanai u.c., arī lai novērstu 
teritoriju applūšanu (t.sk. DLZ). Atļauts veidot aizdambējumus uz 
meliorācijas grāvjiem (piem., mājlopu dzirdināšanai)

- DLZ upju ielejās notekūdeņiem jāierīko hermētiskas tvertnes (esošās 
bioloģiskās attīrīšanas iekārtas var turpināt ekspluatēt)



Galvenie nosacījumi IAIN – meža izmantošana
• Meža apsaimniekošanas plāns - nepieciešams tikai specifiskos gadījumos 

(ainavu kopšanai un veidošanai, biotopu apsaimniekošanai, intensīvai 
izlases cirtei priežu audzēs dabas parka zonā)

• Neitrālā zona – ierobežota kailcirtes platība, nav atļauta rekonstruktīvā 
cirte un ciršana pēc galvenās cirtes caurmēra, pieļaujama plantāciju mežu 
ierīkošana

- ierobežota kailcirtes platība, nav atļauta 
rekonstruktīvā cirte un ciršana pēc galvenās cirtes caurmēra, plantāciju 
mežu ierīkošana atļauta ārpus ainaviski vērtīgām teritorijām

• Dabas parka zona – aizliegta kailcirte, galvenās cirtes vecums atšķirīgs no 
Meža likumā noteiktā, pieļaujama intensīva izlases cirte priežu mežos Sl, 
Mr, Ln, lai veicinātu priedes atjaunošanos, atvieglota baltalkšņu mežaudžu 
nociršana, nav piemērots palielināts šķērslaukums kopšanas cirtēm

• Dabas lieguma zona – aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte pēc 
noteikta vecuma

• Stingrā režīma zonā – tikai Valsts īpašuma platības, aizliegta saimnieciskā 
darbība



Turpmākie soļi DA plāna izstrādē 

• Rakstiskus priekšlikumus par plānu un IAIN aicinām iesniegt 
līdz 26. septembrim

• 20 dienu laikā pēc SA noslēguma tiks sagatavoti precizējumi 
plānā un pārskats par sabiedrisko apspriešanu, kā arī plāns 
tiks iesniegts Cēsu, Saulkrastu, Siguldas un Valmieras novadu 
pašvaldībās atzinuma saņemšanai

• Norisināsies pēdējā Konsultatīvās grupas sanāksme

• Plāns tiks iesniegts DAP

• DAP nosūta plānu apstiprināšanai VARAM

• IAIN virzīšana apstiprināšanai ir VARAM kompetencē



Paldies par uzmanību!

Kontaktinformācija:

Projekta e-pasta adrese: gauja@environment.lv

Telefons : 28010505 (10.00-16.00 darba dienās)

Pasta adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010


