
AINAVA, AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS
Tēmas domu rosināšanai Labās prakses piemēri Problēma Risinājumi

Publiskie ūdeņi (ezeri,
upes)

➢ sakārtoti ezera krasti;
➢ laivu piestātnes, putnu

novērošanas vieta;
➢ pastaigu takas;
➢ ezera krastu (piekrastes teritorijas)

ir pieejamas publiski.

➢ būvniecība - kas nav atļauta
(laivu piestātnes u.c.).

➢ Indzera salas - zeme zem
publiskiem ūdeņiem, tādēļ nevar
pareizi apsaimniekot un kopt.

➢ ne visa ezera piekraste ir
publiski pieejama. (arī novadā
citiem ezeriem krasti ir
privātīpašumi).

➢ Krastu erozija.

➢ izstrādāt apsaimniekošanas plānus,
kas atbilst likumiem.

➢ slēgt līgumus pievadceļu
nodrošināšanai, ja attiecīgajās
vietās ir kādi attīstības plāni.

Pļavas, meži ➢ dabiskās pļavas veidošana (pie
saules dārza);

➢ Citās pašvaldībās lielās parku
platībās ļauj ganīt.

➢ zemju īpašnieki nav izglītoti
pareizas pļavas
uzturēšanai/apsaimniekošanai
(aizaug ar latvāņiem, nenovāc
zālienu).

➢ mazā ērgļa ligzdošanas vietās
lielas mikrolieguma teritorijas
mežiem. ES projekts, kuru
realizē dabas pārvalde.( Ir
informatīvais materiāls kā rakstīt
atbildes vēstules, lai samazinātu
šīs platības)

➢ pļavu veidošana pilsētās un citās
apdzīvotās vietās veicina
bioloģiskas daudzveidības
saglabāšanos/ tas ir ekonomiski
izdevīgi, jo tiek mazāk tērēti resursi
to izpļaušanām.

➢ īpašnieku apzināšana, veidot
izglītojošos materiālus un
informācijas apriti par pļavu
apsaimniekošanu.

➢ Vides aizsardzības fonda aktivitāte
- zāliena atjaunošanai, motivēt
sabiedrību iesaistīties, kā arī
sadarboties ar dabas aizsardzības
pārvaldi.

➢ Veidot kopienas vai biedrības, kas
organizē informatīvos pasākumus
un apkopo pieejamo informāciju.

Zaļās zonas pilsētvidē ➢ projektos tiek atjaunoti koku
stādījumi un zaļās zonas.

➢ Jāveido zaļās joslas (apstādījumi
noēnojumam) stāvlaukumos.

➢ no praktiskā viedokļa būtu labāk
veidot lielākas apvienotās zaļās



➢ Rūjienā - risinājums zaļās/zilās
infrastruktūras īstenošanai ar
lietus ūdens izmantošanu
(uzkrājot, novadot uz pilsētvides
zaļajām zonām, novēršot mitruma
līmeņa palielināšanos).

zonas.
➢ atstāt nenopļautās joslas

(apputeksnētājiem), iestādīt
ziedaugus (griķus, rudzupuķes utt.);

➢ ieguldīt līdzekļus esošo koku
saglabāšanā (vainagu kopšanā);

➢ veidot lietus ūdens
ukrāšanas/novadīšanas
risinājumus.

Bioloģiskā daudzveidība ➢ Daudz dižkoku, kas ir saglabāti -
palīdzot bioloģiskai daudzveidībai;

➢ novadā ir dendroloģiskie stādījumi;
➢ “plaušķērpis”

➢ ļoti zems biotopa %, kas
saglabājies.

➢ Vajadzētu skaidri noteikt, ka
biotopu nedrīkst iznīcināt;

➢ nepieciešami sugu un biotopu
ekspertu apsekojumi, lai saglabātu
un atjaunotu bioloģisko
dadzveidību.

➢ neplānot apbūves
teritorijas(jaunās/plānotās) tur, kur
tuvumā ir dabas vērtības/biotopi -
pašvaldības un iedzīvotāju
iniciatīva, saglabājot savas vērtīgās
dabas/kultūrvēsturiskās vietas.

Ainava un
kultūrvēsturiskais
mantojums

➢ Daugavas loki (dabas un
vēsturiskā mantojuma sintēze);

➢ skatu līnijas pilsētas parkā;
➢ AAA Veclaicene.
➢ Alūksnes vēsturiskā centra ainava.

➢ ➢ piestrādāt pie ainavas, kas paveras
iebraucot pilsētā;

➢ veikt ainavu izvērtējumu
(inventarizāciju), ierobežojot
apmežošanu;

➢ saglabāt viensētu ainavas/koka
ēkas.


