Ogres ieleja
Publicēts: 24.10.2020.

Ogres ieleja kopumā ir starp bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai nozīmīgākajām neregulētu upju ielejām Latvijā biotopu
dažādības un savdabības dēļ. Te konstatēti 11 ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopi, no kuriem 5 ir prioritāri (nogāžu un gravu
meži, parkveida pļavas, sugām bagātas atmatu pļavas, sugām bagātas vilkakūlas pļavas, pārmitri platlapju meži), kā arī vienlaikus
15 Latvijā īpaši aizsargājami biotopi. Viena no nedaudzajām vietām, kur sastopami Latvijā ļoti reti biotopi – parkveida pļavas un
jaukti ozolu, gobu, ošu meži upju krastos, upju straujteces. Sastopamas vairākas tieši Ogres ielejai raksturīgas retas augu sugas
(augstais gaiļpiesis, daudzgadīgā mēnesene), kā arī daudzas Latvijā retas īpaši aizsargājamas augu sugas. Konstatētas vairākas
Eiropas direktīvas pielikumos iekļautās augu un dzīvnieku sugas.

Dabas parks Ogres ieleja. Foto: Andris Soms. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst dabas liegums Vērenes gobu un vīksnu audze), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0304500
Administratīvais iedalījums: Ērgļu novada Ērgļu un Sausnējas pagasts; Ogres novada Mazozolu pagasts Taurupes pagasts Meņģeles
pagasts Madlienas pagasts Ogresgala pagasts Krapes pagasts Lielvārdes novada Lēdmanes pagasts Ķeguma novada Rembates
pagasts.
Platība: 7521 ha

Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
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Nornatīvie akti 

Ministru Kabineta noteikumi Nr. 83 "Noteikumi par dabas parkiem"
Ministru Kabineta noteikumi Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nav





Dabas aizsardzības plāns 





Dabas aizsardzības plāns (2008.>>2018.) 

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra J.Pūces2019.gada 29. janvāra rīkojumu
Nr.1-2/14 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas parka “Ogres ieleja” dabas aizsardzības
plāna darbības termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim
Pielikumi:



1. Informatīvās sanāksmes un uzraudzības grupu sanāksmju protokoli 



2. Zemes lietošanas veidu karte 



3. Zemes īpašumu karte 



4. Apstiprināto un ierosināto mikroliegumu karte 



5. Ūdens paraugu ņemšanas vietas Ogres upē un apsekojuma rezultātu apraksts 



6. Mežaudžu vecuma karte 



7. Īpaši aizsargājamo saldūdens biotopu karte 



8. Bioloģiski vērtīgo zālāju karte 



9. Īpaši aizsargājamo un bioloģiski nozīmīgo pļavu biotopu karte 



12. Apsaimniekošanas pasākumu karte 



13. Zonējuma karte 



14. Speciālās informatīvās zīmes OZOLLAPA paraugs un lietošanas kārtība 



15. Funkcionālo zonu shēmas 



16. Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekta populārā versija 



17. Līdz šim iesniegtie dabas aizsardzības plāna labojumi un komentāri 

ꤘ

18. Funkcionālo zonu laukumu koordinātes 



19. Pārskats par dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas procesu 



20. No pašvaldībām saņemtie atzinumi un saņemto komentāru apkopojums 



21. Īpaši aizsargājamo meža biotopu kartoshēma 



22. Pēdējās uzraudzības grupas sanāksmes protokols 

Dabas datu pārvaldības sistēma
OZOLS
Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām

Skatīt vairāk

https://www.daba.gov.lv/lv/ogres-ieleja

