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Gaujas Nacionālais parks
• Dibināts 1973. gadā un kopš 2004. gada ir ES nozīmes Natura
2000 teritorija;
• Likums par Gaujas Nacionālo parku (03.06.2002.);
• MK noteikumi Nr. 317 «Gaujas Nacionālā parka individuālie
izmantošanas un aizsardzības noteikumi» (02.05.2012.);
• Skar 11 novadu teritorijas;
• Teritorija 91 790 ha
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Gaujas Nacionālais parks
• Natura 2000 aizsardzības mērķis – ES nozīmes biotopi, Biotopu
un Putnu direktīvu pielikumos iekļautās sugas.
• Galvenās vērtības – 9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 9180*
Nogāžu un gravu meži, 91E0* Aluviāli krastmalu meži, 7160
Minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi, 7110 Aktīvi augstie
purvi, 7140 Pārejas purvi, 8220 Smilšakmens atsegumi, 8310
alas, un 3130 Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu
sabiedrībam (lobēliju-ezereņu ezeri, piem., Ungurs), 3150
Eitrofi ezeri ar iegrimušu ūdensaugu un peldaugu augāju, 3160
Distrofi ezeri, 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi,
6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs, 6510 Mēreni mitras pļavas.
• Daudzas direktīvas sugas – bezmugurkaulnieki (spāres, taureņi,
lapkoku praulgrauzis, gliemenes); putni (mazais ērglis, grieze,
ūpis, dzeņi), zīdītāji (ūdrs), vaskulārie augi un sūnaugi
(spilvainais ancīts, silpurene, dzegužkurpīte).
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Kas ir dabas aizsardzības plāns?

• Dabas aizsardzības plāns ir teritorijas «apsaimniekošanas» plāns,
kas nosaka nepieciešamos apsaimniekošanas un aizsardzības
pasākumus, lai nodrošinātu ilgtermiņa aizsardzību tām dabas
vērtībām, kam teritorija izveidota.
• Apsaimniekošanas plānā jāietver zinātnisko informāciju par
aizsargājamo teritoriju, pamatojumu funkcionālajam zonējumam
un jānosaka vienotus visas teritorijas apsaimniekošanas
pasākumus, lai sasniegtu tās aizsardzības mērķus.
• Apsaimniekošanas plānā ir jāsaskaņo dabas aizsardzības, dabas
resursu izmantošanas un reģiona ilgtspējīgas attīstības intereses,
vienlaikus nodrošinot teritorijas dabas vērtību saglabāšanu un
labvēlīgu aizsardzības statusu tām īpaši aizsargājamām sugām un
īpaši aizsargājamiem biotopiem, kuru aizsardzības nolūkā šī
teritorija ir izveidota.
• Aizsardzības mērķi nosakāmi, ņemot vērā Gaujas Nacionālā
parka kā Natura 2000 teritorijas izveides mērķus.
Likuma par ĪADT 18.pants.
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Dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtība
• Dabas aizsardzības plānu var izstrādāt jebkura fiziskā vai juridiskā
persona, bet plāna izstrādes uzraudzību atbilstoši normatīvajiem
aktiem veic Dabas aizsardzības pārvalde. Gaujas nacionālā parka
plānu ir pasūtījusi Dabas aizsardzības pārvalde.
• Plānu apstiprina VARAM ministrs.
• Izstrādājot likumdošanu, kas attiecas uz aizsargājamās teritorijas
aizsardzību un izmantošanu, var izmantot dabas aizsardzības plānā
ietverto informāciju. Plānam ir ieteikuma raksturs attiecībā uz
zemes īpašniekiem, tomēr vides un dabas institūcijas ņem vērā
plānā iekļauto informāciju saskaņojot darbības aizsargājamā dabas
teritorijā, kā arī plānā iekļauto informāciju integrē teritorijas
attīstības plānošanas dokumentos.
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Dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtība

Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumi Nr.686
«Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību»:
• Nosaka plāna saturu un izstrādes kārtību
• Plānu izstrādā laikposmam, kas nav mazāks par
pieciem gadiem un nepārsniedz 15 gadus; plānu var
pagarināt, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem;
• Izstrādes ietvaros organizē 2 sabiedriskās apspriedes –
uzsākot plāna izstrādi un apspriežot plāna gala
redakciju
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Dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtība –
uzraudzības grupa
Dabas aizsardzības pārvalde mēneša laikā pēc informatīvām
sanāksmēm izveido plāna izstrādes uzraudzības grupu, kurā
iekļauj pa vienam pārstāvim no:
• Dabas aizsardzības pārvaldes;
• Katras pašvaldības;
• Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes;
• Valsts meža dienesta;
• valsts akciju sabiedrības 'Latvijas valsts meži', ja tās
pārvaldībā ir aizsargājamā teritorijā esošā zeme;
• Lauku atbalsta dienesta attiecīgās reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes;
• valsts aģentūras «Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra».
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Dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtība –
uzraudzības grupa
Lai tiktu izvērtēti un sabalansēti dažādu pušu viedokļi,
uzraudzības grupā var iekļaut pa vienam pārstāvim no citām
atbildīgajām valsts vai pašvaldību iestādēm, kā arī zemes
īpašnieku vai lietotāju vai biedrības vai nodibinājuma pārstāvi,
ja to īpašumā vai lietošanā esošā zeme atrodas GNP teritorijā.
Līdz ar to lūgums būt aktīviem un divu nedēļu laikā
nodibinājumiem, biedrībām, kas darbojas GNP teritorijā un
kuru biedriem īpašumā vai valdījumā pieder zeme un kas
vēlas iesaistīties uzraudzības grupā, atsūtīt informāciju uz epastu daba@daba.gov.lv, ar norādi, ka vēlaties iesaistīties
dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupā, norādot savu
kontaktinformāciju!
Uzraudzības grupas sanāksmes ir atklātas un ikviens zemju
īpašnieks var tās apmeklēt!
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Dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtība
Plāna izstrādes uzraudzības grupa un tās funkcijas:
• izskatīt priekšlikumus par veicamajiem dabas aizsardzības
un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumiem;
• izvērtēt dabas resursu izmantošanas iespējas, kas neapdraud
īpaši aizsargājamās sugas, biotopus un to dzīvotnes;
• izskatīt un izvērtēt priekšlikumus par pieļaujamajiem un
aizliegtajiem darbību veidiem, ņemot vērā attiecīgās
aizsargājamās teritorijas īpatnības un aizsardzības mērķus;
• pieņemt lēmumus par atsevišķu karšu nepieciešamību vai
apvienošanu;
• iesaistīties plāna projekta izskatīšanā, kā arī, ja
nepieciešams, ierosināt pārstrādāt plāna projektu, mainīt vai
papildināt plāna saturu un struktūru;
• pieņemt lēmumu par nepieciešamību rosināt izmaiņas
aizsargājamās dabas teritorijas likumdošanā.
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Dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtība –
uzraudzības grupa
• Plāna izstrādes ietvaros tiek organizētas vismaz 3 uzraudzības
grupas sanāksmes;
• Kad uzraudzības grupa ir vienojusies, dabas aizsardzības plāns
tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai;
• Pēc sabiedriskās apspriešanas plānā tiek veikti nepieciešamie
labojumi un papildinājumi un tiek prasīts pašvaldības atzinums;
• Pēc pašvaldības atzinuma saņemšanas uzraudzības grupa vienojas,
vai plāns ir nododams uz apstiprināšanu;
• Plāna gala redakciju iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē, kas to
caurskata un nodod apstiprināšanai uz VARAM.
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Kāpēc nepieciešams dabas aizsardzības plāns?

•
•

Tā nepieciešamību nosaka likumdošana;
Tā esamība atvieglo teritorijā plānot un realizēt plašāka
mēroga apsaimniekošanas pasākumus* - Paredzētajai
darbībai vai plānošanas dokumentam, kas atsevišķi vai kopā ar
citu paredzēto darbību vai plānošanas dokumentu var būtiski
ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura
2000), veic ietekmes uz vidi novērtējumu. Izņēmums attiecas uz
aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāniem un tajos
paredzētām darbībām, kas nepieciešamas īpaši aizsargājamo sugu
dzīvotņu, […]un īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanai vai
atjaunošanai, kā arī aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības
plānos paredzētu publiski pieejamu dabas tūrisma un izziņas
infrastruktūras objektu ierīkošanai.

Likuma par ĪADT 43.pants
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Kāpēc nepieciešams dabas aizsardzības plāns?
• Tā kā plāna izstrāde notiek paralēli ar dabas vērtību
apzināšanu, tad informācija par bioloģiski vērtīgiem
zālājiem tiks nodota Lauku atbalsta dienestam atbalsta
maksājumu administrēšanai. Informācija par meža
biotopiem būs pieejama zemes īpašniekiem meža
apsaimniekošanas plānu izstrādei, lai samazinātu
izmaksas.
• Iespējams izvērtēt un identificēt platības, kur pieļaujama
meža ieaudzēšana vai atmežošana, meliorācijas grāvju
tīrīšana u.c., neapdraudot dabas vērtības.
• Īsāks process atļauju/atzinumu/saskaņojumu saņemšanā;
• Iespēja piesaistīt dažādus finansējumus
apsaimniekošanas pasākumu veikšanai (ES fondi, LVAF,
LIFE u.c.)
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Ieguvumi, ĪADT izstrādājot dabas aizsardzības
plānu
• Dabas aizsardzības plāns ir zinātnisks pamatojums
noteikt grozījumus zonējumā un ĪADT robežās
• Ņemot vērā teritorijā esošo dabas vērtību stāvokli,
esošos apdraudējumus un negatīvās ietekmes,
iespējams izdiskutēt un vienoties par iespējamajām
izmaiņām normatīvajos aktos. Nepieciešamās
izmaiņas esošajā normatīvo aktu regulējumā dabas
aizsardzības plānā ir zinātniski jāpamato.
• Plāna izstrāde un apstiprināšana pati par sevi nerada
jaunus ierobežojumus, taču sabiedrības iesaiste jau
sākotnēji dod iespēju meklēt kompromisus starp dabas
aizsardzību un sociālekonomiskajām vajadzībām
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Sabiedrības iesaistes nepieciešamība dabas
aizsardzības plāna izstrādē
• dažādu interešu grupu kompromisu meklēšana, lai
nodrošinātu ĪADT dabas vērtību pareizu
apsaimniekošanu un aizsardzību ilgtermiņā;
• viedokļu noskaidrošana un apkopošana par
ieteicamajiem apsaimniekošanas un aizsardzības
pasākumiem un iespējām tos realizēt;
• papildus informācijas sniegšana un atgriezeniskās
saites veidošana ar pašvaldībām, zemju īpašniekiem
un citiem interesentiem, lai izceltu teritorijas
unikalitāti, atsevišķos gadījumos skaidrotu dažādu
esošo ierobežojumu mērķi un pamatotu
apsaimniekošanas pasākumu nepieciešamību

1
4

Atgādinājums - divu nedēļu laikā nodibinājumiem,
biedrībām, kas darbojas GNP teritorijā un kuru biedriem
īpašumā vai valdījumā pieder zeme un kas vēlas iesaistīties
uzraudzības grupā, atsūtīt informāciju uz e-pastu
daba@daba.gov.lv, ar norādi, ka vēlaties iesaistīties dabas
aizsardzības plāna uzraudzības grupā, norādot savu
kontaktinformāciju!
Meža īpašnieki, kuru īpašumos sākot no 2020. gada otrās
puses nepieciešams sagatavot meža apsaimniekošanas plānu
(beidzies derīguma termiņš meža inventarizācijai vai meža
inventarizācija iepriekš nav veikta) par saviem nodomiem
infomē DA plāna izstrādātājus sūtot informāciju uz e-pastu:
gauja@environment.lv
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Kompensācijas maksājums par
NATURA 2000 meža teritorijām
un
pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte
"Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ)

2020. februāris

Atbalsttiesīgās teritorijas

Kompensācijas
maksājumu par
Natura 2000 meža
teritorijām ir
ikgadējs maksājums
par meža zemes
(izņemot purvus)
platību, kas atrodas:

Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas
teritorijā (Natura 2000) un noteikta
atbilstoši likumam «Par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām»
Mikroliegumā, kas noteikts atbilstoši
normatīvajiem aktiem par mikroliegumu
izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību,
to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to
buferzonu noteikšanu:
- ārpus Natura 2000 teritorijas;
- Natura 2000 teritorijā, ja Natura 2000
aizsardzības režīms nenodrošina sugas vai
biotopa aizsardzību
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Kompensācijas
maksājumu par
Natura 2000
meža teritorijām
var saņemt

par sekojošiem saimnieciskās darbības
ierobežojumiem:
- aizliegta mežsaimnieciskā darbība
- aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte
- aizliegta galvenā cirte
- aizliegta kailcirte
ja atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha
ja ierobežojumi ir spēkā kārtējā gada 1.martā
ja meža zemei ir veikta inventarizācija un tā ir
iekļauta Meža valsts reģistrā ne vēlāk kā līdz
kārtējā gada 1.martam

Ja atbalsttiesīgā platība ir vismaz
1 ha
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Atbalsta pretendenti
➢ Atbalsta pretendents ir persona, kas apsaimnieko mežu, un kārtējā gada
15.jūnijā ir tā:
• īpašnieks vai apsaimniekotājs (tiesiskais valdītājs);
• tiesisko valdītāju kooperatīvs vai apvienība.
➢ Ja atbalstam pieteiktais meža zemes īpašums pieder vairākiem
īpašniekiem, visi kopīpašnieki, savstarpēji vienojoties, pilnvaro vienu
personu iesniegt pieprasījumu.
➢ Atbalsta pretendents saskaņā ar IeM IC datiem pēc stāvokļa kārtējā gada
15.jūnijā nav saukts pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 54., 54.1, 57., 57.1, 57.2, 57.3, 58.,
66., 66.2, 66.4, 67., 67.1, 68., 71., 71.1 vai 81.pantu vai Krimināllikuma
109.pantu ,vai līdz kārtējā gada 15.jūnijam ir samaksājis naudas sodu par
šajā apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem.
➢ Atbalsta pretendentam nav konstatēta kāda no grūtībās nonākuša
uzņēmuma pazīmēm.
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Atbalsta saņemšanas nosacījumi
Par atbalstam pieteikto atbalsttiesīgo platību :
➢kārtējā gadā nav saņemta kompensācija ikgadēja atbalsta veidā no
valsts budžeta līdzekļiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem valsts un
pašvaldību izveidotajās ĪADT un mikroliegumos;
➢nav saņemta vienreizējā atlīdzība saskaņā ar likumu "Par zemes
īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem īpaši aizsargājamās teritorijās un mikroliegumos", izņemot
kompensāciju par kopšanas cirtes aizliegumu.
Šīs kompensācijas izmaksā Dabas aizsardzības pārvalde
5

Atbalsta likmes
Ierobežojuma veids

Likme, eur/ha

aizliegta mežsaimnieciskā darbība

160

aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte

160

aizliegta galvenā cirte

120

aizliegta kailcirte

45
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Gaujas nacionālais parks
Gaujas nacionālā parka (GNP) individuālo aizsardzības un izmantošanas
kārtību un funkcionālās zonas nosaka Ministru kabineta 2012.gada 2.maija
noteikumi Nr. 317

«Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi»

Katrā funkcionālā zonā ir noteikti specifiski saimnieciskās
darbības ierobežojumi
VMD un DAP pirms platību maksājumu iesniegumu sezonas
uzsākšanas sniedz informāciju LAD par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem
LAD nodrošina, ka Elektroniskā pieteikšanās sistēmā tiek uzrādītas
tikai tās platības, kuras ir atbilstošas Kompensācijas maksājuma par
Natura 2000 meža teritorijām saņemšanai. Atbalsttiesīgo platību
nosaka, pamatojoties uz Meža Valsts reģistra un LAD Lauku reģistra
datiem
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Gaujas nacionālais parks
Atbalsttiesīgās platības var redzēt LAD publiskajā lauku
bloku kartē
kurās ir noteikts atbalsttiesīgs saimnieciskās
darbības ierobežojumu (norādīts tieši kāds)

Kartē ir
iekļautas
tikai tās
platības:

kurās ir spēkā esoša meža inventarizācija
par kuru nav saņemts vienreizējais
kompensācijas maksājums (ko izmaksāja
Dabas aizsardzības pārvalde)
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Gaujas nacionālais parks
2019.gadā GNP bija noteikti šādi saimnieciskās darbības
ierobežojumi:
Ierobežojuma veids

Platība

Aizliegta mežsaimnieciskā darbība

2974 ha

Aizliegta galvenā cirte

162 ha

Aizliegta kailcirte

8627 ha
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Lai pieteiktos atbalstam
Savlaicīgi jāveic meža zemju
inventarizācija un tā jāpiereģistrē
VMD Meža reģistrā!

Līdz kārtējā gada 22.maijam
LAD EPS jāiesniedz:
• Vienotais iesniegums 2020.gadā;
• pielikums «Atbalsta iesniegums
kompensācijas maksājumam par Natura
2000 meža teritorijām»

1
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Minimālā BDUZ platība

Lai pretendētu uz BDUZ atbalstu, bioloģiski vērtīgo
zālāju platībai ir jābūt vismaz 1 ha apmērā, un vienas
zālāju klases platībai laukā ir jābūt vismaz 0,3 ha!
(Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr. 171)
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Piecu gadu saistības
Piesakoties uz BDUZ atbalstu, klients uzņemas 5 gadu saistības.
Tas nozīmē, ka klients apņemas arī turpmākos 4 gadus pieteikties uz BDUZ
atbalstu, iesniedzot LAD Vienoto iesniegumu, un pildīt BDUZ atbalsta
saņemšanas nosacījumus.
SVARĪGI!
2020.gadā uz BDUZ atbalstu drīkst pieteikties jauni klienti un esošie BDUZ
klienti drīkst paplašināt savas BDUZ saistības!
Ja BDUZ saistību palielinājums pārsniedz 20% no sākotnējās saistību
platības, sākas jauns 5 gadu saistību periods!
Ja kopējais BDUZ saistību samazinājums saimniecībā pārsniedz 10% no
aktuālās saistību platības, BDUZ saistības tiek pārtrauktas ar atmaksu!
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Klienta saistības
• BDUZ platība jāapsaimnieko ekstensīvi
• pļaušana - vienu reizi gadā platība jānopļauj un nopļautā zāle jānovāc
no lauka līdz kārtējā gada 15.09.
• ganīšana – nedrīkst pārganīt, kad nosacītais dzīvnieku blīvums
pārsniedz 0,9 nosacītās liellopu vienības uz 1 ha vidēji ganību sezonā
no 15.05. līdz 15.09.
• nedrīkst mainīt lauka atrašanās vietu
• nedrīkst samazināt BDUZ lauka platību (pieļaujama 10% tolerance)
• jākārto lauku vēsture
• nedrīkst veikt iekultivēšanas pasākumus (piemēram, mehānisku
augsnes apstrādi, sintētisko minerālmēslu, ķīmiskos augu aizsardzības
līdzekļu lietošanu, graudzāļu un tauriņziežu sēklu piesēju u.c.)
• nedrīkst bojāt augsnes virskārtu, izvēloties augsnes mitruma
apstākļiem nepiemērotu pļaušanas tehniku
1
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BDUZ apmācības

Ja BDUZ saistību platībā tiek noteikts ES nozīmes
zālāju biotops (1. līdz 4.zālāju ražības klase), ne
vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst
pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu
apsaimniekošanā, apmeklējot 16 stundu apmācību
kursu un iegūstot atbilstošu dokumentu.

1
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BDUZ klases

1
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BDUZ klases

1
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BDUZ klases
BDUZ platības Gaujas nacionālā
parka teritorijā
BDUZ

Iekartētie ha ha LAD lauku blokos

0 klase

608,20

336,70

1 klase

57,90

44,50

2 klase

38,70

26,60

3 klase

31,20

13,60

4 klase

29,70

18,90

1
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Aizliegums apart BDUZ platības
Ja ir uzņemtas BDUZ saistības – lauka uzaršana nav pieļaujama.
Sekas – saistību pārtraukšana un iepriekš saņemtā atbalsta atmaksāšana.
Ja nav uzņemtas BDUZ saistības – nav pieļaujama BDUZ 1., 2., 3. un 4.
klases zālāju aparšana!
Sekas – Zaļināšanas maksājuma
samazinājums!

1
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BDUZ ciparos
BDUZ klienti Latvijā 2019.gadā – 5320
BDUZ klienti Latvijā 2018.gadā – 4675
BDUZ klienti Latvijā 2017.gadā – 4106
BDUZ klienti Latvijā 2016.gadā – 4061
BDUZ klienti Latvijā 2015.gadā – 4010

2
0

Gaujas Nacionālais parks –

dabas un cilvēka mijiedarbība
Rolands, Auziņš, Ilze Strauta
Vidzemes reģionālā administrācija

11.02.2020. Sigulda

Gaujas NP – dabas un cilvēka mijiedarbība

"Gaujas leja", 1891.g. Jūlijs Feders
11.02.2020. Sigulda

2

Gaujas NP – dabas un cilvēka mijiedarbība

11.02.2020. Sigulda

3

Gaujas NP – dabas un cilvēka mijiedarbība

11.02.2020. Sigulda

4

Informācija par Mežu
apsaimniekošanas plāniem (MAP)

Meža apsaimniekošanas plāns (MAP) sastāv no:

Meža inventarizācijas datiem
Derīgs 20 gadus
Veic sertificēts meža inventarizētājs

Dabas vērtību inventarizācijas datiem
Derīgs kamēr ir aktuāli meža inventarizācijas dati
Veic sertificēts meža biotopu eksperts

Meža apsaimniekošanas plānu izstrādā meža īpašumam vai zemes vienībai,
pamatojoties uz aktuāliem meža inventarizācijas datiem, kā arī uz īpaši aizsargājamo sugu,
īpaši aizsargājamo biotopu un dabas pieminekļu inventarizācijas datiem.
11.02.2020. Sigulda

Informācija par Mežu
apsaimniekošanas plāniem (MAP)

Meža apsaimniekošanas plāns nepieciešams:
Meža resursu saimnieciskajai izmantošanai dabas lieguma zonā
Galvenās cirtes veikšanai aiznavu aizsardzības un kultūrvēsturiskajā
zonā

11.02.2020. Sigulda

Informācija par Mežu
apsaimniekošanas plāniem (MAP)
Privātie īpašumi
dabas lieguma zonā,
kuros
ir MAP 5268 ha;
nav MAP 6456 ha.

11 724 ha

11.02.2020. Sigulda

Informācija par Mežu
apsaimniekošanas plāniem (MAP)
Privātie īpašumi
dabas lieguma zonā,
kuros
nav MAP un
ir veca INV
(INV līdz 2000.gadam
ieskaitot)

387 ha

11.02.2020. Sigulda

Biežāk uzdotie zemes īpašnieku jautājumi
saistībā ar dabas vērtību apzināšanu un DA
plāna izstrādi
J.: Kāpēc MAP izstrādes eksperts plāno apsekot meža Īpašumu tikai maijā, un
pamatojas uz kaut kādiem noteikumiem, kas nosaka laiku, kad var veikt meža biotopu
novērtešanu, kas vajadzīga meža apsaimniekošanas plāna izstrādei?
A.: Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 317 «Gaujas Nacionālā
parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi» 68.punkts:
Dabas vērtību inventarizāciju veic no 1.maija līdz 1.oktobrim.

J.: Vai dabas skaitīšanas ekspertiem ir citi noteikumi attiecībā uz laiku kad drīkst veikt
apsekošanu, nekā meža ekspertiem?
A.: Gaujas NP meža biotopu apsekošana notiks noteikumos minētajā termiņā.
11.02.2020. Sigulda

Biežāk uzdotie zemes īpašnieku jautājumi
saistībā ar dabas vērtību apzināšanu un DA
plāna izstrādi
J.: Uz kāda likuma pamata vajag Gaujas NP dabas aizsardzības plānu? Kas nosaka
tāda plāna nepieciešamību, jo man kā īpašniekam, piemēram, jau ir meža
apsaimniekošanas plāns?
A.: Likums par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, Biotopu direktīva.
Dabas aizsardzības plāns ir teritorijas «apsaimniekošanas» plāns, kas nosaka
nepieciešamos apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu
ilgtermiņa aizsardzību tām dabas vērtībām, kam teritorija izveidota – tas ir
plašāks, visam Gaujas NP un vērtējums nav tikai viena īpašuma robežās.
Meža apsaimniekošanas plānu izstrādā,
lai veiktu meža resursu saimniecisko izmantošanu (DLZ)
un galveno cirti (AAZ un KVZ) t.i. –
ar MAPu īpašuma ietvaros tiek nodrošināta specifisku dabas vērtību aizsardzība.
11.02.2020. Sigulda

Biežāk uzdotie zemes īpašnieku jautājumi
saistībā ar dabas vērtību apzināšanu un DA
plāna izstrādi
J.: Vai tiks izmantoti Mežu apsaimniekošanas plānu dati, kas ir aktuāli?
Kāpēc jūs kaut ko gribat apzināt pie manis, ja man jau veikta meža
inventarizacija?
Kāpēc neizmantojat meža inventarizācijas datus, tos arī taisīja eksperti?
A.: Jā, tajās zemes vienībās, kurās ir aktuāls MAPs sākot no 2015.g.,
atkārtoti eksperti neies apsekot ES nozīmes meža biotopus, ja vien nav
kādas izņēmuma situācijas.
Par šiem īpašumiem plāna izstrādē izmantos jau pieejamos dabas vērtību datus.
Iespējams, ka īpašumā, par kuru ir MAP, atrodas zālāji vai purvi,
kuros MAP izstrādes ietvaros dabas vērības nav apzinātas.
Meža inventarizācijas dati tiek izmantoti, lai atlasītu mežaudzes, kas varētu
atbilst ES nozīmes biotopiem.
11.02.2020. Sigulda

Biežāk uzdotie zemes īpašnieku jautājumi
saistībā ar dabas vērtību apzināšanu un DA
plāna izstrādi
J.: Vai turpmāk (pēc biotopu apzināšanas pabeigšanas) izstrādājot meža
apsaimniekošanas plānus, kas nepieciešami katram meža īpašniekam, būs iespēja
izmantot dabas skaitīšanas iegūtos datus? Vai tik un tā būs īpašniekam
jāorganizē/jāpasūta eksperta slēdziens pašam?

A.: Būs iespēja izmantot iegūtos/esošos datus, bet kamēr būs spēkā
esošā likumdošana, eksperta slēdziens gan būs jāpasūta pašam.

11.02.2020. Sigulda

Biežāk uzdotie zemes īpašnieku jautājumi
saistībā ar dabas vērtību apzināšanu un DA
plāna izstrādi
Meža īpašnieki, kuru īpašumos sākot no 2020. gada otrās puses nepieciešams
sagatavot meža apsaimniekošanas plānu (beidzies derīguma termiņš meža
inventarizācijai vai meža inventarizācija iepriekš nav veikta) par saviem nodomiem
infomē DA plāna izstrādātājus sūtot informāciju uz e-pastu:
gauja@environment.lv
DA plāna izstrādātājam būs nepieciešama šāda informācija:
īpašnieka vārds, uzvārds;
kontakti (tālrunis un/vai e-pasts);
zemes vienības kadastra
apzīmējums/numurs;
meža inventarizācijas veicējs (ja ir jau zināms);
uzrunātais biotopu jomas eksperts (ja tāds ir).
11.02.2020. Sigulda

Paldies par uzmanību!

11.02.2020. Sigulda

Gaujas Nacionālā parka Dabas aizsardzības plāna
izstrāde
Lūcija Kursīte, 11.02.2020.

Prezentācijas mērķis

Informēt par dabas aizsardzības plāna izstrādi:
- termiņi,
- iesaistītie eksperti u.c.
- darba grupas;
- ko sagaidām no Jums

Dabas aizsardzības plāns
• Plāna izstrādātājs SIA Estonian, Latvian &
Lithuanian Environment (pieredze ap 40 dabas
plānu izstrādē)
• Pasūtītājs – Dabas aizsardzības pārvalde;
• Projekts tiek finansēts dabas skaitīšanas jeb
projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un
ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek
īstenots ar ES Kohēzijas fonda (85%) un Latvijas
valsts (15%) atbalstu

Dabas
aizsardzības
plāna
Dabas
aizsardzības
plāns
izstrādes termiņi
• 2019. gada septembris – 2023. gada janvāris
• Tiek plānots uzsākt plāna sabiedrisko apspriešanu
2022. gada augustā

Dabas
aizsardzības
plāna
Dabas
aizsardzības
plāns
vadība
Dabas aizsardzības pārvalde
Dabas plāna Uzraudzības grupa

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment
• Projekta vadītāja – Lūcija Kursīte
• Projekta koordinatore – Aiga Tora
• Ekspertu koordinācija – Anete Pošiva- Bunkovska, Gatis
Eriņš

Dabas
aizsardzības
plāna
Dabas
aizsardzības
plāns
izstrāde
Citi eksperti

•
•
•
•
•
•
•

Sugu un biotopu eksperti
Ainavu eksperts
Ģeologs;
Tūrisma eksperts;
Hidrologs ( meliorācijas
sistēmu izvērtēšanai);
Komunikāciju eksperts
Kartogrāfi

Dr. Pēteris Lakovskis;
Dr. Māris Krievāns;
Dr. A. Klepers;
Dr. J. Soms;
L. Kupča

Dabas
aizsardzības
plāna
Dabas
aizsardzības
plāns
izstrāde
1) Tiks veikta biotopu un sugu inventarizācija
Sertificēti biotopu eksperti
Biotopu grupu eksperti:
• Mežu un virsāju
• Purvu, zālāju
• Alu un atsegumu
• Saldūdens biotopu

Sertificēti sugu eksperti
Sugu eksperti:
• Vaskulāro augu
• Putnu
• Abinieku un rāpuļu
• Bezmugurkaulnieku
• Zīdītāju
• Zivju

Biotopu inventarizācija 2020. gada sezonā
Sugu inventarizācija 2020. – 2021. gada sezonās

Dabas aizsardzības plāna
Dabas
aizsardzības plāns
izstrāde
2) Tiks veikts esošo ainavu novērtējums un tiks sniegti
ieteikumi turpmākai aizsardzībai un apsaimniekošanai;
3) Tiks izvērtēta inženiertīklu ietekme uz ainavu un izstrādāti
priekšlikumi ainavu kvalitātes uzlabošanai;
Piemērs ainavu kartei

Dabas
aizsardzības
plāna
Dabas
aizsardzības
plāns
izstrāde
4) Tiks veikts teritorijā esošo, meliorācijas kadastrā
reģistrēto sistēmu, novērtējums, sniedzot ieteikumus
uzturēšanai nākotnē;
Tiks detalizēti izvērtētas tās vietas:
- kuras ir problemātiskas jeb par kurām ir saņemti
ierosinājumi no zemes īpašniekiem;
- kur ir nepieciešams kaut ko darīt dabas vērtību
saglabāšanai

Dabas
aizsardzības
plāna
Dabas
aizsardzības
plāns
izstrāde
5) Tiks veikts tūrisma infrastruktūras novērtējums;

6) Tiks organizētas darba grupas ar konkrēto jomu
pārstāvjiem (riteņbraucēji, ūdens tūristi, orientieristi,
downhilisti , jāšanas sporta u.c. sportisko aktivitāšu);
7) Tiks veikts detalizēts sporta un tūrisma aktivitāšu
novērtējums (t.sk. slodžu novērtējums) un tiks sniegti
priekšlikumi turpmākai attīstībai;

Dabas
aizsardzības
plāna
Dabas
aizsardzības
plāns
izstrāde
• Tiks sagatavoti priekšlikumi teritorijas apsaimniekošanai
turpmākajiem 12 gadiem (t.sk. tiks pārskatīts esošais
zonējums)
• Tiks sagatavoti grozījumi Likumā par GNP un tiks
sagatavots jauns Individuālo aizsardzības un
izmantošanas noteikumu projekts

Apsaimniekošanas
pasākumu kartes piemērs

Ko sagaidām no Jums?
• Dabas
Nepieciešamās
informācijas
aizsardzības
plānssniegšanu, it īpaši par
apsaimniekošanas iecerēm Jūsu zemes īpašumā
turpmākajos 12 gados;
• Nepieciešamās informācijas sniegšanu no pakalpojumu
sniedzējiem u.c. interesentiem par plāniem/iecerēm;
• Aktīvu līdzdalību izstrādes procesā, sekojot dabas
aizsardzības plāna izstrādes aktualitātēm mūsu mājas
lapā http://www.environment.lv/lv/jaunumi/gauja un
www.daba.gov.lv;

• Piedalīšanos plāna sabiedriskajā apspriešanā;
• Sapratni attiecībā uz iespējamajiem aprobežojumiem;

Ko sagaidām no Jums?
Projekta koordinātes: gauja@environment.lv
• Telefons : 28010505 (10.00-16.00 darba dienās)
• Pasta adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010
Lūgums sūtīt priekšlikumus rakstiski līdz 15. martam (ja
šobrīd jau ir zināmi plāni par apsaimniekošanu)
• Aktualitātes mājas lapā :
http://www.environment.lv/lv/jaunumi/gauja
www.daba.gov.lv
• Lūgums sagatavoties sarunai ar izstrādātāju,
nosaucot savu kadastra numuru! Vai arī vispirms
uzrakstīt e-pastu, kurš kadastrs interesē!

Paldies par uzmanību un ceram uz veiksmīgu
sadarbību!

