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Dabas aizsardzības pārvaldes 
teritoriālā struktūra



Dabas aizsardzības pārvaldes 
funkcijas

īstenot
valsts dabas aizsardzības 

politiku sugu un biotopu 

aizsardzības jomā
koordinēt
pārvaldību un apsaimniekošanas 

pasākumus Latvijas īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijāsuzraudzīt
Vašingtonas konvencijas „Par 

starptautisko tirdzniecību ar 

apdraudētajām savvaļas dzīvnieku 

un augu sugām” (CITES) 

īstenošanu Latvijā

administrēt
kompensāciju izmaksu par saimnieciskās 

darbības ierobežojumiem ĪADT un 

zaudējumu atlīdzības izmaksu 

administrēšana par īpaši aizsargājamo 

nemedījamo sugu un migrējošo sugu 

dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem 

postījumiem.



Dabas aizsardzības pārvaldes 
uzdevumi

organizē un uzrauga 
dabas aizsardzības plānu izstrādi un atjaunošanu īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām, kā arī veicināt un koordinēt minēto plānu ieviešanu

organizē
īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu, kā arī aizsargājamo biotopu 
optimālus uzturēšanas un atjaunošanas, kā arī aizsardzības pasākumus

organizē un uzrauga
sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi un atjaunošanu, kā arī veicināt 
minēto plānu ieviešanu

sniedz priekšlikumus un atzinumus
par aizsargājamo teritoriju izveidošanu, kategorijas vai aizsardzības un 

izmantošanas noteikumu maiņu, iekļaušanu starptautiskajos aizsargājamo 

teritoriju tīklos, statusa likvidēšanas pamatotību

sagatavot informāciju
sabiedrībai un Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām 
dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamām sugām un īpaši 
aizsargājamiem biotopiem, kā arī par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu 
iegūšanu



Dabas aizsardzības pārvaldes 
uzdevumi

plāno un organizē
nepieciešamos dabas aizsardzības pasākumus īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās;

veicināt 
sabiedrības (tai skaitā zemes īpašnieku) iesaistīšanu īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju apsaimniekošanā

īsteno
projektus dabas aizsardzības jomā;

izsniedz un anulē
normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, kā arī aptur to darbību, sniedz 
atzinumus un saskaņojumus dabas aizsardzības jomā;

kontrolē
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kā arī dabas aizsardzību regulējošo 
normatīvo aktu ievērošanu, tai skaitā tirdzniecību ar apdraudētajiem 
savvaļas dzīvniekiem un augu sugu īpatņiem (CITES)

nodrošina
informatīvo zīmju izvietošanu dabā aizsargājamo teritoriju ārējo robežu 
apzīmēšanai;



Dabas aizsardzības pārvaldes 
uzdevumi

veicina
sabiedrības (tai skaitā zemes īpašnieku) iesaistīšanu īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju apsaimniekošanā.

koordinē un veic
aizsargājamās teritorijās zinātniskos pētījumus un monitoringu 

dabaszinātņu jomā, apkopo un glabā zinātnisko pētījumu rezultātus un 

monitoringa datus, uzkrāj un apkopo informāciju par veiktajiem, 

notiekošajiem un nepieciešamajiem dabas aizsardzības pasākumiem 

aizsargājamās teritorijās un mikroliegumos;

izglīto sabiedrību
dabas aizsardzības jautājumos;

sniedz
teritoriju plānojumu izstrādei nepieciešamo informāciju;

apsaimnieko
VARAM valdījumā esošos valsts nekustamos īpašumus, kuri nodoti 
pārvaldes turējumā;



Nākotnes attīstības redzējums



Latvijas īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas

Ģeogrāfiski  noteiktas platības, kas atrodas īpašā 
valsts aizsardzībā, lai aizsargātu un saglabātu dabas 
daudzveidību - retas un tipiskas dabas ekosistēmas, 
aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas 
un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un 
ģeomorfoloģiskos veidojumus, dendroloģiskos 
stādījumus un dižkokus, kā arī sabiedrības atpūtai, 
izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas.

Pavisam Latvijā ir 683* ar likumiem vai Ministru 
kabineta noteikumiem apstiprinātas īpaši 
aizsargājamas dabas teritorijas, kas katra atbilst 
kādai no astoņām aizsargājamo 
teritoriju kategorijām

*informācija apkopota balstoties uz likumu un Ministru kabineta noteikumu un to grozījumu 
aktuālajām redakcijām, kas stājušās spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim



Latvijas īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas

4 dabas rezervāti

4 nacionālie parki

9 aizsargājamo ainavu apvidi

42 dabas parki

261 dabas liegums

7 aizsargājamas jūras teritorijas

1 biosfēras rezervāts

355 dabas pieminekļi

Latvijā ir arī mikroliegumi



Latvijas īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas



Latvijas īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas – skaits un platības



Mežsaimnieciskā darbība un 
aprobežojumi
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Mežsaimnieciskā darbība meža 
platībās pa īpašnieku kategorijām
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privātas, juridiskas, fiziskas personas 
valsts 
pašvaldības



Mežsaimnieciskā darbība meža 
platībās pa īpašnieku kategorijām
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privātas, juridiskas, fiziskas personas 
valsts 
pašvaldības



Mežsaimnieciskā darbība meža 
platībās pa īpašnieku kategorijām
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privātas, juridiskas, fiziskas personas 
valsts 
pašvaldības



Mežsaimnieciskā darbība meža 
platībās pa īpašnieku kategorijām
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privātas, juridiskas, fiziskas personas 
valsts 
pašvaldības



Aizsargājamās teritorijas
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Paldies!

Gunta Gabrāne

Ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības jomā

www.daba.gov.lv


