16. pielikums. Dabas parka „Ogres ieleja” individuālo aizsardzības un izmantošanas
noteikumu projekta populārā versija.

INDIVIDUĀLO AIZSARDZĪBAS UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMU POPULĀRĀ
VERSIJA
Līdz šim dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā saistībā ar individuālajiem aizsardzības
un izmantošanas noteikumiem bieži vien radās dažādi pārpratumi, tāpēc populārās
noteikumu versijas mērķis ir padarīt šo noteikumu projektu viegli saprotamu. Pamatā
dabas parka “Ogres ieleja” individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu populārā
versija sagatavota saskaņā ar MK noteikumu Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasībām. Šajā noteikumu versijā
papildus piedāvātajam noteikumu projektam doti atsevišķu punktu skaidrojumi (teksts zilā
krāsā), kā arī aprakstītas atsevišķas atļautās darbības.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka dabas parka „Ogres ieleja” (turpmāk tekstā - dabas parks) individuālo
aizsardzības un izmantošanas kārtību, tajā skaitā pieļaujamos un aizliegtos darbības veidus
dabas parkā, kā arī funkcionālo zonējumu, lai nodrošinātu teritorijā esošo īpaši aizsargājamo
sugu un biotopu aizsardzību.
2. Dabas parka teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi. Aizsargājamā teritorijā ir spēkā arī citos normatīvajos aktos
noteiktās vides aizsardzības prasības.
3. Dabas parka platība ir 7515,7 ha. Tā funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu
1. pielikumā (skat. dabas plāna 15. pielikumu), bet funkcionālo zonu robežpunktu koordinātes
- šo neteikumu 2. pielikumā (skat. dabas plāna18. pielikumu).
4. Dabas parka robežas dabā apzīmē ar speciālām informatīvām zīmēm, kuru paraugs un
lietošanas kārtība noteikti šo noteikumu 3. pielikumā (skat. dabas aizsardzības plāna
14. pielikumu.) Informatīvo zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina
aizsargājamās teritorijas administrācija vai, ja tādas nav, attiecīgā pašvaldība sadarbībā ar
Dabas aizsardzības pārvaldi.
5. Visā dabas parka teritorijā aizliegts:
5.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un
uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās;
5.2. uzstādīt vēja ģeneratorus;
5.3. bez attiecīgas atļaujas vai iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas
administrāciju vai, ja tādas nav, ar Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes atļaujas:
5.3.1. veikt arheoloģiskās izpētes darbus;
5.3.2. izsniegt zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci);
5.4. pārvietoties ar motorizētu ūdenstransportu, izņemot valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;
5.5. ārpus meža zemēm upes krasta 1. nogāzē (sk. 1. attēlu) cirst kokus, kuru caurmērs 1,3 m
augstumā no sakņu kakla pārsniedz 35 cm, izņemot gadījumus ārkārtas situāciju seku
likvidēšanai un esošo infrastruktūras objektu uzturēšanai tiem noteiktās aizsargjoslas platumā.
Jaunu infrastruktūras objektu izbūves gadījumā koku ciršana saskaņojama ar Valsts vides
dienesta reģionālo vides pārvaldi;

1. attēls.
5.6. veikt mežsaimnieciskās darbības visā dabas parka teritorijā avotu izplūdes vietās un 10 m
rādiusā ap tām, izņemot pameža izciršanu ūdens ņemšanas vietas uzturēšanai;
5.7. veikt mežsaimnieciskās darbības visos īpaši aizsargājamos mežu biotopos (īpaši
aizsargājamo meža biotopu shēma – dabas aizsardzības plāna 21. pielikumā), izņemot cirtes
skatu vizūru izveidošanai, kuras nav platākas par 3 metriem, un tās jāsaskaņo ar Valsts vides
dienesta reģionālo vides pārvaldi. (Šis ciršu veids atrunāts “Meža likuma” 7. panta, 5.
apakšpunktā.)
6. Ja par vides aizsardzību atbildīgā valsts vai pašvaldības institūcija atbilstoši tās
kompetencei pieņem pārvaldes lēmumu, ka kādai darbībai ir vai var būt būtiska negatīva
ietekme uz aizsargājamo teritoriju, tās ekosistēmām vai dabas procesiem tajā, vai darbība ir
pretrunā ar aizsargājamās teritorijas izveidošanas un aizsardzības mērķiem un uzdevumiem,
šo darbību veikt aizliegts.
7. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem aizliegts savā īpašumā vai
lietojumā ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ceļiem, takām, ūdenstecēm un ūdenstilpēm,
kas paredzēti dabas parka teritorijas apskatei un norādīti dabas aizsardzības plānā.
8. Informāciju par aizsargājamās teritorijas īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm un īpaši
aizsargājamiem biotopiem drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku
atļauju.
9. Visā dabas parka teritorijā ir atļauta inženierkomunikāciju (arī ceļu, sliežu ceļu un
meliorācijas sistēmu) uzturēšana to aizsargjoslas platumā. Dabas parkā inženierkomunikāciju
uzturēšanai speciāli saskaņojumi nav nepieciešami, līdz ar to apsaimniekošana un uzturēšana
notiek atbilstoši citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
10. Dabas parkā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:
10.1. dabas lieguma zona;
10.2. dabas parka zona;
10.3. ainavu aizsardzības zona;
10.4. neitrālā zona.
Dabas lieguma zona
11 Dabas lieguma zonā aizliegts:
11.1. veikt jebkādas darbības, par kurām saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu pieņemts
lēmums, ka tām ir vai var būt:

11.1.1. būtiska negatīva ietekme uz dabiskajiem biotopiem, savvaļas dzīvnieku, augu
un sēņu sugām un to dzīvotnēm vai savvaļas dzīvnieku populāciju vairošanos, atpūtu
un barošanos, kā arī pulcēšanos migrācijas periodā;
11.1.2. negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamiem biotopiem, īpaši aizsargājamām
sugām un to dzīvotnēm;
11.2. pļaut virzienā no lauka malām uz centru;
11.3. veikt zemes transformāciju, izņemot zemes transformāciju šo noteikumu 9. punktā
minēto darbību veikšanai;
11.4. dedzināt sauso zāli un niedres, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas
aizsardzības plānā paredzēto dabas apsaimniekošanas pasākumu veikšanai un rakstiski
saskaņots ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar Valsts vides dienesta
reģionālo vides pārvaldi;
11.5. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē, izņemot ārkārtas situācijas seku
likvidēšanai saskaņā ar Valsts meža dienesta sanitāro atzinumu, (piem. egļu astoņzobu
mizgrauža (Ips typographus) savairošanās gadījumos);
11.6. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un
uzturēšanai;
11.7. cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs
resnākajā vietā ir lielāks par 25 cm;
11.8. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem,
motorolleriem, pajūgiem un zirgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts
ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;
(zemes īpašnieks vai tās apsaimniekotājs savā zemē drīkst pārvietoties ar nepieciešamo
transportlīdzekli, jo tas saistīts ar apsaimniekošanu);
11.9. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām;
11.10. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;
11.11. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības,
kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
11.12. iegūt derīgos izrakteņus;
11.13. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces,
izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;
11.14. sadalīt zemes īpašumu daļu, kura atrodas dabas lieguma zonā, zemes vienībās, kas
mazākas par 10 hektāriem;
11.15. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju; (intensīva mežsaimniecība nogāzēs,
būvniecība uz nogāzēm vai ļoti tuvu tām u.c.)
11.16. ierīkot jaunas iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;
11.17. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises uz upēm, izņemot
gadījumus, ja tas tiek paredzēts lašveidīgo zivju dzīvotņu uzlabošanai ja tas nepieciešams
dabas aizsardzības plānā paredzēto biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai un rakstiski
saskaņots ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi;
11.18. bez rakstiskas saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas
nav, ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi aizliegts:
11.18.1. organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros
piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;
11.18.2.ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus, izņemot tos, kuri
ir atrunāti dabas aizsardzības plānā;

11.18.3. atjaunot un ieaudzēt mežu, izņemot ārkārtas seku likvidēšanas teritorijās;
11.18.4. mainīt zemes lietošanas mērķi un zemes izmantošanas veidu;
11.18.5. vākt dabas materiālus kolekcijām;
11.18.6. veikt zinātniskos pētījumus;
11.18.7. veikt cirtes skatu punktu ierīkošanai;
11.19. Apbūve dabas lieguma zonā ir aizliegta.
No mežsaimnieciskā viedokļa DLZ ir atļauts:
· Kopšanas cirtes ārpus īpaši aizsargājamiem biotopiem un mikroliegumiem,
· Nemeža zemēs upes krastā var cirst visus krūmus (pat nepieciešams),
· Vākt malku līdz 10 m3 bez apliecinājuma, bet kritušos kokus ne resnākus par
25 cm.
· Veikt ciršanu taku izveidei, kuras paredzētas dabas aizsardzības plānā.
· Ārpus īpaši aizsargājamiem biotopiem, saskaņojot ar Valsts vides dienesta
reģionālo vides pārvaldi, ainavu cirtes, veidojot skatu vizūras uz upes ieleju.
Dabas parka zona
12. Dabas parka zonā aizliegts:
12.1. veikt jebkādas darbības, par kurām saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu pieņemts lēmums,
ka tām ir vai var būt:
12.1.1. būtiska negatīva ietekme uz dabiskajiem biotopiem, savvaļas dzīvnieku, augu
un sēņu sugām un to dzīvotnēm vai savvaļas dzīvnieku populāciju vairošanos, atpūtu
un barošanos, kā arī pulcēšanos migrācijas periodā;
12.1.2. negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamiem biotopiem, īpaši aizsargājamām
sugām un to dzīvotnēm;
12.2. pļaut zāli virzienā no lauka malām uz centru;
12.3. dedzināt sauso zāli un niedres, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas
aizsardzības plānā paredzēto dabas apsaimniekošanas pasākumu veikšanai un rakstiski
saskaņots ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav Valsts vides dienesta
reģionālo vides pārvaldi;
12.4. cirst kokus kailcirtē, rekonstruktīvajā cirtē un galvenajā cirtē, izņemot ārkārtas situācijas
seku likvidēšanai saskaņā ar Valsts meža dienesta sanitāro atzinumu (piem. egļu astoņzobu
mizgrauža (Ips typographus) savairošanās gadījumos);
12.5. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem,
motorolleriem un pajūgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo
teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu; (zemes
īpašnieks vai tās apsaimniekotājs savā zemē drīkst pārvietoties ar nepieciešamo
transportlīdzekli, jo tas saistīts ar apsaimniekošanu)
12.6. sadalīt zemes īpašumu daļu, kura atrodas dabas parka zonā, zemes vienībās, kas
mazākas par 10 hektāriem;
12.7. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises uz upēm, izņemot
gadījumus, ja tas tiek paredzēts lašveidīgo zivju dzīvotņu uzlabošanai un rakstiski saskaņots
ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar Valsts vides dienesta reģionālo
vides pārvaldi;

12.8. bez rakstiskas saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav,
ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi:
12.8.1. organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros
piedalās vairāk nekā 100 cilvēku;
12.8.2. veikt zemes transformāciju un mainīt zemes lietošanas veidu un zemes
lietošanas mērķi un izmantošanas veidu; (transformācija jāsaskaņo ar Valsts vides
dienesta reģionālo vides pārvaldi, kura var pieprasīt augu sugu un biotopu eksperta
slēdzienu kā līdz šim)
12.8.3. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus; izņemot tos, kuri
plānoti dabas aizsardzības plānā.
12.8.4. ierīkot jaunas iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;
12.8.5. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas
sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
12.9. cirst kokus sanitārajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma bez rakstiskas
saskaņošanas ar Vides valsts dienesta reģionālo vides pārvaldi, izņemot koku ciršanu
aizsargājamās teritorijā, ja ir izveidota administrācija, kas izsniedz koku ciršanas
apliecinājumus;
12.10 veicot kopšanas cirti, aizliegts izcirst valdaudzes kokus (izņemot augšanā atpalikušos,
slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus), ja valdošās koku sugas vecums
pārsniedz:
12.10.1. bērzu, melnalkšņu, ošu, gobu, vīksnu, ozolu un liepu audzēm – 50 gadus;
12.10.2. apšu audzēm – 30 gadus.
13. Būvniecība dabas parka zonā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam,
ievērojot normatīvajos aktos un dabas aizsardzības plānā noteikto kārtību un ierobežojumus.
(Būvniecība pieļaujama saskaņā ar teritorijas plānojumu grafiskajā daļā plānotās un atļautās
izmantošanas kartē noteikto izmantošanu, ievērojot pašvaldības apstiprinātos apbūves
noteikumus)
Dabas parka zonā no mežsaimnieciskām darbībām atļauts:
·
Izlases cirtes,
·
Kopšanas cirtes - ārpus īpaši aizsargājamiem mežu biotopiem var cirst līdz
noteiktam vecumam saskaņā ar noteikumu 12.10. punktu,
·
Cirst krūmus upes krastā nemeža zemēs,
·
Vākt malku savā mežā līdz 10 m3,
·
Ārpus īpaši aizsargājamiem , ainavu cirtes, veidojot skatu vizūras uz upes
ieleju.
Ainavu aizsardzības zona
14. Ainavu aizsardzības zonā aizliegts:
14.1. veikt jebkādas darbības, kas neatgriezeniski pārveido reģionam raksturīgo ainavu,
izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un raksturīgos ainavu elementus vai samazina
bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko stabilitāti (pie šādām darbībām varētu tikt pieskaitīta
lielu objektu būvniecība (ražošanas kompleksi, kuri nav saistīti ar lauksaimnieciskās
produkcijas ražošanu, lielas platības derīgo izrakteņu ieguves vietas utt.));
14.2. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar transportlīdzekļiem pa meža un lauksaimniecības
zemēm, izņemot ar pajūgiem un velosipēdiem, kā arī, ja pārvietošanās saistīta ar šo teritoriju
apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;

14.3. sadalīt zemes īpašuma daļu, kura atrodas ainavu aizsardzības zonā, zemes vienībās, kas
mazākas par 2 hektāriem;
Teritorijas zonējums tika veidots ar galveno mērķi aizsargāt Ogres upes ģeoloģisko ieleju,
kura aizņem 3052 ha jeb 40,6% no kopējās dabas parka teritorijas. Jāatzīmē, ka tieši upes
ielejā sastopama arī lielākā daļa īpaši aizsargājamo dabas vērtību. Ainavu aizsardzības zona
dabas parkā “Ogres ieleja” vairāk veidota kā zona, kurā ir atviegloti nosacījumi salīdzinot ar
dabas parka un dabas lieguma zonu, nevis lai aizsargātu teritorijas ainavu. Ainaviski
augstvērtīgas un aizsargājamas teritorijas dabas parkā “Ogres ieleja” sastopamas tikai
atsevišķās vietās upes ielejā, kurās to aizsardzībai optimālu režīmu nodrošina piedāvātais
zonējuma variants.
Dabas parka “Ogres ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā tika apkopota, pētīta un
analizēta informācija gan par teritorijas dabas vērtībām, gan dažādiem sociālekonomiskajām
faktoriem. No Ogres upes ielejas vairāk kā 90 % teritorijas ir iekļauti dabas lieguma (30%)
un dabas parka (62%) zonā. Dabas parka teritorijas, kas atrodas ārpus upes ielejas pamatā
iekļautas ainavu aizsardzības un neitrālajā zonā. Ainavu aizsardzības zonā pamatā ietilpst
lauksaimniecībā izmantojamās zemes (kultivēti zālāji, aramzemes) un mežu teritorijas.
Aizsargājamās dabas vērtības AAZ sastopamas ļoti maz. Izvērtējot visus iepriekš minētos un
dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā konstatētos aspektus (patreizējo zemes lietojumu,
aizsargājamo dabas vērtību sastopamību, teritorijas “lineāro raksturu”, vietējo un rajonu
teritorijas plānojumos sniegtos priekšlikumus, sabiedriskajās apspriešanās saņemtos
komentārus u.c.) tika nolemts kā minimālo zemes gabala platību AAZ noteikt divus hektārus.
14.4. bez rakstiskas saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav,
bez Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas ierīkot izziņas, atpūtas
un tūrisma infrastruktūras objektus (piemēram, takas, informācijas stendus, skatu torņus, telšu
vietas, stāvlaukumus);
14.5. būvēt jaunas un paplašināt esošas būves, kas traucē vizuālajai saiknei ar ainavu un
ieņem tām neatbilstošu dominējošu lomu un aizsedz skatus uz ainavai raksturīgajiem
elementiem un vērtībām;
14.6. stādīt kokaugus, kas aizsedz skatus no skatu punktiem uz vēstures, kultūras un ainavas
vērtībām;
15. Lauksaimniecības zemju transformācijai līdz 0,1 ha, nav nepieciešama detālplānojuma
izstrāde, izņemot:
15.1. gadījumus, kad detālplānojuma nepieciešamība tiek noteikta pašvaldības
teritorijas plānojumā;
15.2. virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās.
MK noteikumos Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” VI pants
nosaka gadījumus, kad ir jāizstrādā detālplānojums, ieskaitot:
54.7. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu
teritorijās;
54.8. teritorijā, kurā paredzēta meža zemes vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes
transformācija par apbūves teritoriju.
Savukārt, MK noteikumos Nr. 619 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi
transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas
atļaujas”, 5. punkts nosaka gadījumus, kad ir aizliegta lauksaimniecības zemju
transformācija, bet 6. punkts pasaka:
6. Platībās, kas ir mazākas par 0,1 ha, vienā viensētā ar saimniecības ēkām par zemes
transformāciju neuzskata šādas darbības:
6.1. ceļu ierīkošana saimniecības vajadzībām;
6.2. būvniecība (izņemot būvniecību meliorētajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs);
6.3. ūdenstilpju ierīkošana (izņemot ūdenstilpju ierīkošanu meliorētajās lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs).

Šo noteikumu 6.punkta nosacījumi neattiecas uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un
mikroliegumiem
Pamatojoties uz to dabas parka ”Ogres ieleja” INDIVIDUĀLO AIZSARDZĪBAS UN
IZMANTOŠANAS NOTEIKUMU projektā tiek ieviests 15. punkts „Lauksaimniecības zemju
transformācijai līdz 0,1 ha, nav nepieciešama detālplānojuma izstrāde, lai nebūtu jāizstrādā
detālplānojums lauksaimniecības zemju transformācijai visās platībās, kuras ir mazākas par
0,1 ha.
Veicot zemes transformāciju platībās, kas ir mazākas par 0,1 ha, vienā viensētā ar
saimniecības ēkām, AAZ un NZ reģionālajām vides pārvaldēm izsniedzot tehniskos
noteikumus nav nepieciešams pieprasīt augu sugu un biotopu eksperta atzinumu.
16. Būvniecība ainavu aizsardzības zonā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas
plānojumam, ievērojot normatīvajos aktos un dabas aizsardzības plānā noteikto kārtību un
ierobežojumus.
Neitrālā zona
17. Lauksaimniecības zemju transformācijai nav nepieciešama detālplānojuma izstrāde,
izņemot:
17.1. gadījumus, kad detālplānojuma nepieciešamība tiek noteikta pašvaldības
teritorijas plānojumā;
17.2. virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās.
18. Būvniecība neitrālajā zonā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam,
ievērojot normatīvajos aktos un dabas aizsardzības plānā noteikto kārtību un ierobežojumus.

