
Dabas liegums “Vidzemes 

akmeņainā jūrmala”  

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme, Salacgrīva 

 

2018.gada 6. martā  

 



Programma 

  

17:00-17:05  Sanāksmes atklāšana 

 

17:05-17:20  Kas ir dabas aizsardzības plāns, tā nepieciešamība  

 

17:20-17:50  Par kārtību kā pieteikties  atbalsta maksājumiem  

 

17:50-18:10  DA plāna izstrāde dabas liegumam «Vidzemes   

               akmeņainā jūrmala» 

 

18:10-18:20  Par lieguma esošo stāvokli un problemātiku  

 

18:20-19:00  Ierosinājumi, iedzīvotāju vēlmes, citi jautājumi 



Dabas liegums “Vidzemes akmeņainā jūrmala” 

 

 Natura 2000 teritorija, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras 

rezervātā; 

 Kopējā platība 1540,5 ha, dibināts 1957.gadā; 

 ES nozīmes biotopi: Jūras stāvkrasti, Akmeņu sēkļi jūrā, 

Daudzgadīgs augājs akmeņainās pludmalēs, Viengadīgu 

augu sabiedrības uz sanesumu joslām, Mēreni mitras 

pļavas; 

 Maz pārveidotā piekrastes daba ir ievērojams tūrisma un 

atpūtas resurss 





Dabas aizsardzības plāna pamatojums 

 Esošā DA plāna darbības termiņš ir līdz 2019. gada 31. decembrim; 

 DA plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu 

izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu 

saglabātas teritorijas dabas vērtības;  

 Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” izveides mērķis ir 

saglabāt Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes dabisko biotopu platību 

un kvalitāti, kā arī ainavas daudzveidības saglabāšana, tūrisma un 

atpūtas infrastruktūras labiekārtošana, dabas vērtības ietekmējošo 

faktoru monitorings un sabiedrības izglītošana; 

 DA plāna izstrādes laikā tiks veidota Uzraudzības grupa, kurā tiks 

iekļauts arī dabas liegumā ietilpstošo zemes īpašnieku pārstāvis. 



Laika grafiks 

Darba uzdevumi  
2018.gads 2019. gads 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ieinteresēto pušu viedokļu apkopošana x x x                                         

Teritorijas izpēte dabā   x x x x x x x x x                           

Sertificēto ekspertu atzinumi                     x                         

Datu apstrāde un precizēšana                         x x x x x             

Sabiedriskās apspriedes, zemju īpašnieku un pašvaldības informēšana par plāna izstrādi 

Informatīvā sanāksme     x                                         

DA plāna uzraudzības grupas sanāksmes       x             x          x             

Sabiedriskā apspriešana     x                                      x 

Dabas aizsardzības plāna redakciju izstrāde 

Dabas aizsardzības plāna sākotnējā 

redakcija 
    x                                         

Dabas aizsardzības plāna pirmā redakcija                       x                       

Dabas aizsardzības plāna otrā redakcija                                 x             

Plāna redakcija, ko nodod uz sabiedrisko 

apspriešanu 
                                        x     

Plāna gala redakcija                                             x 



Būtiskākie izvērtējumi  

 DL “Vidzemes akmeņainā jūrmala” teritorijā esošo rekreācijas un tūrisma objektu 

un tūrisma infrastruktūras izvērtējums, priekšlikumi tās attīstībai 

 pieļaujamās slodzes un veidi 

 tālākās attīstības pieļaujamās vietas un apjomi 

 priekšlikumi pieejamības nodrošināšanai, samērojot zemju īpašnieku, ekoloģiskās un 

sabiedrības intereses  

 Priekšlikumi mazo upju (piem. Kurliņupītes) grīvu aizsardzības un 

apsaimniekošanas nepieciešamībai un periodiskumam  

 Citzemju agresīvo un invazīvo augu sugu koncentrācijas vietu aktualizēšana un 

rekomendācijas to izplatības ierobežošanai 

 Izvērtējums par priekšlikumu – noteikt kā neitrālo funkcionālo zonu transporta 

infrastruktūru un tās aizsargjoslas, kā arī apdzīvotās vietas 

 Krastu noturības pret eroziju izvērtējums 

 



Ieguvumi izstrādājot dabas 

aizsardzības plānu 

 Plāns tiks izstrādāts 12 gadu laika posmam; 

 Tiks apzināti apsaimniekošanas ilgtermiņa un 

īstermiņa mērķi; 

 Tiks noteikti teritorijas apsaimniekošanas 

pasākumi; 

 Tiks sniegti priekšlikumi par nepieciešamajiem 

grozījumiem Salacgrīvas novada teritorijas 

plānojumā; 

 Tiks sniegti priekšlikumi par individuālo 

aizsardzības un izmantošanas noteikumu 

projektu un ieteicamo teritorijas funkcionālo 

zonējumu. 



Paldies! 

Izteikt savu viedokli un sniegt priekšlikumus 

par turpmāko dabas lieguma attīstības 

vīziju varat klātienē sanāksmes laikā vai 

rakstiski adresējot tos plāna izstrādātājam 

SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 

32b – 501, Rīga, LV-1045 vai projekta 

vadītājai Līgai Blankai liga@enviro.lv līdz 

2018. gada 27. martam. 

 

mailto:liga@enviro.lv

