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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 aizsargājamās dabas 
teritorijas kā Natura 2000 teritorijas izveides mērķus.
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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. 

• Ņemot vērā to, ka aizsargājamās jūras teritorijas ir ekoloģiski 

vienotas, ietekmējošie faktori un veicamās rīcības attiecībā uz jūras 

vidi kopējas, visām Latvijas aizsargājamām jūras teritorijām tiek 

izstrādāts viens dabas aizsardzības plāns.
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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

• Nosaka termiņu, kādam periodam dokuments tiek 

izstrādāts;

• Izstrādes ietvaros organizē sabiedriskās apspriedes 
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Dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtība

• Dabas aizsardzības pārvalde mēneša laikā pēc 

informatīvām sanāksmēm izveido plāna izstrādes 

konsultatīvo grupu;

• Konsultatīvās grupas sanāksmes ir atklātas un ikviens 

interesents aicināts pieteikties, ja vēlas individuāli tikt 

informēts par šo sanāksmju norises laiku un vietu, lai 

tajās piedalītos vai saņemtu aktuālo informāciju! 

• Plāna izstrādes ietvaros tiek organizētas vairākas 

konsultatīvās grupas sanāksmes, lai dabas aizsardzības 

plānā pēc iespējas plašāk tiktu analizētas un vērtētas 

dažādas intereses, ierosinājumi, attīstības plāni un 

piedāvāti ieviešami un  reālistiski apsaimniekošanas 

pasākumi;
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Dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtība

• Kad konsultatīvā grupa ir vienojusies par dokumenta gala 

redakciju, dabas aizsardzības plāns tiek nodots 

sabiedriskajai apspriešanai;

• Plāna gala redakciju iesniedz Dabas aizsardzības 

pārvaldē, kas to caurskata un nodod apstiprināšanai uz 

VARAM.

• VARAM ministrs apstiprina dabas aizsardzības plānu.
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Kāpēc nepieciešams dabas aizsardzības plāns?

• Tā nepieciešamību nosaka likumdošana;

• Tā esamība atvieglo teritorijā plānot un realizēt plašāka 

mēroga apsaimniekošanas pasākumus vai sākotnēji jau 

izvērtēt iespējamās attīstības ieceres un to iespējamību*

• Izstrādājot normatīvo regulējumu, kas attiecas uz 

aizsargājamās teritorijas aizsardzību un izmantošanu, 

izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju.

• Plānam ir ieteikuma raksturs, 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.

*Likuma par ĪADT 43.pants 7
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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.
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