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Sadarbība:

– Dabas aizsardzības pārvalde sniedz nosacījumus 
plānošanas dokumentu izstrādei, izvirzot konkrētas plānošanas dokumentu izstrādei, izvirzot konkrētas 
prasības teritorijai, kurai tiek izstrādāts plānošanas 
dokuments; sniedz atzinumu par izstrādāto plānošanas 
dokumenta redakciju; 

– Dabas aizsardzības plānu izstrādē.
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Pašvaldību attīstības nodaļas vadītājs jau 
no paša sākuma iesaistās Dabas 
aizsardzības plānu izstrādē (uzraudzības 
grupu, sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmes) – dod un izstrādā 
ieteikumus:ieteikumus:

1.ĪADT individuālo aizsardzības un izmantošanas 
noteikumu izstrādei, aktualizēšanai, grozījumiem 
(ieteikumi zonējumam vai to izmaiņām);
- ieteikumus akceptē VARAM
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2.Ainaviskā plānojuma izstrādē (ainavu aizsardzības 
plāns), kas iekļauts teritorijas plānojumā (ainavu 
apgabali, reģioni, ainaviskie ceļi)apgabali, reģioni, ainaviskie ceļi)

- 32.1. ainaviski vērtīgās teritorijās, ja tādas noteiktas 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, aizliegts 
veikt darbības, kas būtiski pārveido ainavu un tās elementus, 
izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un reģionam 
raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko 
daudzveidību un ainavas ekoloģisko kvalitāti.
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daudzveidību un ainavas ekoloģisko kvalitāti.



Teritorijas plānošanai un attīstības stratēģijām jāveicina 
to dabas ainavu raksturīgo elementu saglabāšana, 
kuriem ir liela nozīme savvaļas faunas un floras kuriem ir liela nozīme savvaļas faunas un floras 
pastāvēšanā. 
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Lielajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, Lielajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, 
kuras iekļaujas vairāku novadu teritorijās, pašvaldībām 
svarīgi izstrādāt vienotu koncepciju attīstības 
programmai ilgtermiņa mērķu realizācijai (vīzija)

- pašvaldību sadarbība (aizsardzības mērķi ietver arī 
kultūrvēstures, ainavas un tradicionālā dzīvesveida 
saglabāšanu, jo nozīmīga teritorijas daļa ir apdzīvota).
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saglabāšanu, jo nozīmīga teritorijas daļa ir apdzīvota).



Nelielās īpaši aizsargājamas dabas teritorijās aizsardzības 
mērķi ir galvenokārt sugu un biotopu aizsardzība, un 
pārsvarā nav nepieciešama īpaša ainavu telpu izdalīšana.



3.Informāciju, problēmas, ko vēlas risināt pašvaldības, 
īpašnieki (ciršanas liegumi, kompensācijas, būvniecība, 
infrastruktūra, saimnieciskās-uzņēmējdarbības - to 
attīstīšana, iespējas piesaistīt finansiālos līdzekļus -
tūrismam, ceļu-meliorācijas sist.  uzturēšanai, 
atjaunošanai utt.)



4.Ieteikumus pašvaldību teritorijas plānojumiem, kas 
iekļaujami dabas aizsardzības plānā. 
Ja konkrētās aizsargājamās dabas teritorijas specifika to 
prasa, vēlams sniegt konkrētus ieteikumus teritorijas 
plānojuma funkcionālā zonējuma indeksācijai, kā arī 
ierobežojumiem sadalīt zemes vienības;
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5.Priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem labākai 
dabas aizsardzības plānu integrēšanai teritorijas 
plānojumos, ietverot dabas aizsardzības plānā 
priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem 
pašvaldības teritorijas plānojumā.
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Paldies par uzmanību! 


