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Dabas vērtības un tūrisms

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas tiek veidotas, lai 
nodrošinātu īpaši aizsargājamo sugu un biotopu 
aizsardzību, attīstītu vides izglītību, veicinātu dabas 
tūrismu un līdzsvarotu attīstību. 

Latvijā ir izveidotas 689 ĪADT, no kurām 333 iekļautas 
Natura 2000 tīklā un aizņem 11,5% no Latvijas sauszemes 
teritorijas un 15% jūras teritorijas. 
Tas ir trešais mazākais Natura 2000 sauszemes teritoriju 
platību rādītājs ES, tāpēc šis Dabas mantojums jāsaglabā 
gudri un ilgtspējīgi.
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Dabas aizsardzības pārvaldes ieguldījums
Dabas tūrismā. 

-Pēdējos 7 gados uzbūvēta apjomīga infrastruktūra 
aizsargājamajās dabas teritorijās  - > 100 km taku, 
laipu; daudzi torņi platformas un autostāvvietas. 
Desmitiem informācijas stendu,

-Uzturam 4 apmeklētāju centrus un 7 dabas 
informācijas centrus,

-Īpaši daudz paveikts Ķemeru, Gaujas, Rāznas un 
Slīteres Nacionālajos parkos.
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Dabas aizsardzības pārvaldes plānotais 
ieguldījums tūrisma attīstībai 

Labāka «dabas kapitāla» komunikācija:

•Saprotama un konstruktīva informācija par dabas vērtībām, to nozīmi un 
izmantošanas iespējām.
•Teritoriju un apskates objektu popularizēšana (info materiāli, e-materiāli, 
mājas lapas, stendi). 
•Pastāvīgs monitorings, pētījumi, dabas vērtību tūrisma potenciāla 
izvērtējums un  spēja uz šo zināšanu pamata piedāvāt vislabākās 
alternatīvas.
•Piedāvājums dažādām alternatīvām ārpus ĪADT, lai noņemtu pieaugošo 
slodzi uz ĪADT . Tas attiecas uz aktivitātēm, kas dabas vērtībām var nodarīt 
kaitējumu, bet ir cilvēku ļoti pieprasītas, piem. - kvadraciklu trases, ūdens 
motocikli, u.c. 
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2016. gada aprīlī Dabas aizsardzības pārvalde 
pulcināja piekrastes pašvaldību pārstāvjus 
Piekrastes apsaimniekošanas seminārā Ziemupē. 
Galvenais secinājums: 
Lai saglabātu Latvijas piekrastes Dabas 
bagātības, vietas izcilību un pievilcību 
apmeklētājiem,  reti dominē aizliegums – ir 
jāveic konkrēti piekrastes un kāpu zonas 
apsaimniekošanas darbi.



Ierosinājumi sadarbībai
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• Dabas aizsardzības pārvalde ir jūsu sadarbības 
partneris  un vienlaicīgi arī Dabas kapitāla valsts 
kompetences centrs.

• Mums ir zināms kādas rīcības ir nepieciešamas, lai 
saglabātu Dabas vērtības un līdz ar to arī  vietas 
unikalitāti un pievilcību.

• Ja vēlaties vairot sava reģiona, novada vai vietas 
pievilcību un dot savu ieguldījumu Latvijas 
Dabas vērtību saglabāšanā, laipni lūdzam  – 
jautājiet mums un izvēlaties Jums piemērotāko 
darbiņu vai projektu. 



Vēl ierosinājumi: 
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• Turpmāk jēdzienu „Dabas aizsardzība” pakāpeniski nomainīt  ar 
„Dabas saglabāšana” kas zemapziņā izraisa vērtības un 
atbildības sajūtu aizlieguma un draudu sajūtas vietā.

•  Stiprināt atpazīstamību Latvijas dabas kapitāla zīmoliem – 
Gaujas, Ķemeru, Rāznas un Slīteres Nacionālajiem parkiem, 
Teiču un Krustkalnu dabas rezervātiem, Ziemeļvidzemes 
biosfēras rezervātam, Lubāna, Engures mitrājiem u.c. 
teritorijām.

•  Attīstīt katra novada NATURA2000 teritoriju zīmolus, kā 
spēcīgus vietas pievilcības, lokālpatriotisma un sabiedrības 
atbalsta instrumentus. 
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Vīzijas spēks un 
plānojuma nozīme



Vīzijas spēks
Nav bezcerīgu vietu uz Zemes šīs!  Somijas piemērs. 

Ir polārā nakts, migla un aukstums, ledainas klintis, vilki, lāči, āmrijas un 
ziemeļbrieži. Bija trūkums, sīksta cīņa par izdzīvošanu daudzus gadsimtus 
pie Planētas aukstuma pola robežas.  
Bet Cilvēki mīlēja savu Zemi tādu kā ir, jo tā  ir vienīgā Zeme, kas ir viņu!
Vīzija izauga par leģendu, kas pagrieza Naudas plūsmu uz ziemeļiem.



Vīzijas cena. 
Kur mīt Salavecītis?

Rovaniemi Somijā – 
izcils tūrisma 
galamērķis aiz polārā 
loka ar skarbu klimatu 
un neauglīgu zemi. 

Ar starptautisku lidostu, 
dārgu ēdienu, servisu, 
viesnīcām – visas 
Pasaules tūristu 
naudas lutināta.



Cienījama ir mūsu ziemeļu kaimiņu - Somijas tautas 
Zemes un Dabas mīlestība:

- tā radījusi vīzijas, kas pārtop spožos zīmolos,
- tā veidojusi apjomīgu ziemeļu Dabas kapitāla 
eksportu,
- tā sagalabājusi Somijas Valsti II Pasaules karā, 
Somiem stāvot līdz pēdējam pret milzu pārspēku, 
Krieviju.



Plānojuma nozīme un cena
Nav bezcerīgu vietu uz Zemes šīs!  Dienvidkorejas piemērs. 

Ir niedrājs līdz pamalei, līdz Dzeltenajai jūrai. Ļoti, ļoti trūkst zemes 
lauksaimniecībai un apbūvei. Tradicionālā plūdmaiņas ierobežošana 
dārga. Reģiona valdība izvēlas netradicionālu plānojumu attīstībai.



Suncheon līča mitrājs – aizsargājama dabas un atpūtas 
teritorija, RAMSAR konvencijas vieta. Atjaunotā daļa.





Suncheon līča nepārveidotā, dabiskā daļa - niedrāji, plūdmaiņas zonas, 
seklūdeņi upes deltā, kalnu ainavas, piekraste ar 3000 salām, mums  
neierasta  vide un cilvēku attieksme pret Dabu.



Izceļ, dievina, “zīmolo” vietējo!



Pa šiem vārtiem dienā iet no 10 000  līdz 100 000 cilvēku, atnesot 

novada pašvaldībai līdz pat 900 000 USD dienā! 

Attīstības izvēles cena. 



Austrumu gudrības Dabas pārvaldībā

Strādājam ar Cilvēkiem 
Birokrātijai - NĒ

S/Audzējam pamatkapitālu

Mācāmies no VISAS Pasaules



Daba ir katras būtnes spēka un miera avots!



Paldies par 
uzmanību!

Juris.Jatnieks@daba.gov.lv
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