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Īpaši aizsargājamas dabas 
teritorijas (ĪADT)

7 kategoriju aizsargājamās teritorijas: 
4 dabas rezervāti
3 nacionālie parki
biosfēras rezervāts
278 dabas liegumi278 dabas liegumi
43 dabas parki43 dabas parki
9 aizsarg9 aizsarg āājamo ainavu apvidijamo ainavu apvidi
…… dabas pieminekdabas pieminek ļļii





Dabas aizsardzības plāni

Ja aizsargājamai teritorijai nav dabas 
aizsardzības plāna un/vai individuālo 
aizsardzības un izmantošanas 
noteikumu, tās apsaimniekošanu un 
aizsardzību nosaka Likums par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām un 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi (22.07.2003. MK noteikumi 
Nr.415)



Dabas aizsardzības plāni

Plānu formātu un izstrādes procedūru 
nosaka VARAM (tagad Vides ministrija) 
2002. gada rīkojums Nr.120 “Par 
ieteikumiem dabas aizsardz ības pl ānu 
izstrād āšanai”



Dabas aizsardzības plāna 
saturs

1. APRAKSTS (teritorijas juridisk ās saist ības, 
visp ārēja inform ācija, ģeogrāfiskais, 
biolo ģiskais, soci ālekonomiskais 
raksturojums

2. TERITORIJAS NOVĒRTĒJUMS (teritoriju
ietekm ējošie faktori, biotopi un sugas k ā
dabas aizsardz ības vērt ība, un tos 
ietekm ējošie faktori)

3. TERITORIJAS SAGLABĀŠANAS MĒRĶI

4. APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMI

5. PLĀNA IEVIEŠANA UN ATJAUNOŠANA



Dabas aizsardzības plāna 
izstrādes process

� Informatīvā sanāksme par plāna 
izstrādes uzsākšanu
�Uzraudzības grupas izveidošana

�Vairākas uzraudzības grupas sanāksmes
�Plāna publiskā apspriešana (ja 

nepieciešams)

�Pēdējā uzraudzības grupas sanāksme
�Plāna apstiprināšana



Dabas aizsardzības plāni 2004.gadā

� Plānu finansētāji – VAS “Latvijas valsts meži”, Dabas 
aizsardzības pārvalde, LIFE-Nature projekti 
(“Piekrastes” projekts)
� Apmēram 30 teritorijām
� Galvenokārt dabas liegumiem, arī dabas parkiem un 

diviem dabas pieminekļiem (dendroloģiskie stādījumi)



Dabas aizsardzības plāni 2005.gadā

�Plānu finansētāji – VAS “Latvijas valsts meži”, 
Dabas aizsardzības pārvalde, LIFE-Nature
projekti (“Purvu”, “Pļavu”, “Ziemeļgaujas” un 
“Rāznas” projekti), LVAF (Ummis, Pilskalnes 
Siguldiņa, Jašas un Bicānu ezeri), pašvaldības 
(Pašulienes meži)

�Apmēram 40 teritorijām
�Dažas no šīm teritorijām ir ļoti lielas – DP 

“Rāzna”, AAA “Ziemeļgauja”



Paldies par uzmanību!
Jolanta Bāra

Dabas aizsardzības pārvalde
Sugu un biotopu daļas vadītāja

Tel. 7509542, 6465530
E-pasts jolanta.bara@dap.gov.lv

www.dap.gov.lv


