Gaujas nacionālā parka administrācijas
2008. gada publiskais pārskats

1. Gaujas NP administrācijas pamatinformācija
1.1.

Gaujas NP administrācijas juridiskais statuss un izveidošanas
gads

Gaujas nacionālais parks ir pirmais un lielākais nacionālais parks Latvijā,
dibināts 1973.gadā. Vides aizsardzībā nozīmīgākās teritorijas ir četri dabas
rezervāti un Gaujas senieleja ar daudzo pieteku ielejām un sāngravām –
unikāls ģeoloģisko procesu radīts dabas komplekss, kam nav analoga visā
Baltijā.
1.2.

Politikas jomas un darbības virzieni, par kuriem Gaujas NP
administrācija ir atbildīga

Vides valsts inspektori kā Gaujas NP administrācijas amatpersonas veic
pienākumus, kurus nosaka Gaujas nacionālā parka likums, likums “Par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām”, likums “Par vides aizsardzību”, Meža
likums, Medību likums un tiem pakārtotie tiesību akti, kā arī tos pienākumus,
kuri citos normatīvajos aktos deleģēti Gaujas NP administrācijai kā īpaši
aizsargājamas dabas teritorijas administrācijai.
2. Gaujas NP administrācijas darbības rezultāti
2.1.

Pārskata gada galvenās prioritātes un informācija par to
īstenošanu;

2.2.

Budžeta programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju
izpildes analīze un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma
efektivitātes izvērtējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un
apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem
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Gaujas NP darbības rezultātu plāns 2008.gadam
un to izpilde 12 mēnešos
Tabula Nr.1
Programmas,
apakšprogrammas
kods

1
24.01.00

Programmu,
apakšprogrammu un
pasākumu, rezultātu un
rezultatīvo rādītāju
nosaukums

Plāns

Izpilde 12
mēnešos

2

3

4

Iestāžu skaits

1

1

Amata vienību skaits

83

83

1950

2196

Meža kopšana (ha)

86

88,9

Meža stādīšana (ha)

6,8

6,8

100,0

100,0

Informatīvie semināri,
lekcijas un izglītojošie
pasākumi

17

17

Ūdenstūristu un autotūristu
apmetņu kopšana
(apmetņu skaits)

30

30

24,8

24,8

Dabas aizsardzības
institūcijas
Administratīvā darbības
spēja

Darbības rezultāti:
Vides inspektoru veiktās
pārbaudes

Dabas taku uzturēšana un
jaunu veidošana (km)

Augsnes sagatavošana
meža atjaunošanai (ha)
Valsts īpašuma reģistra daļas darba atskaite

Valsts īpašuma reģistra daļas galvenie uzdevumi ir organizēt Gaujas
nacionālā parka administrācijas pārziņā esošo valsts nekustāmo īpašumu
īpašumtiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā, nekustamo īpašumu, nomas,
kā arī valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanas procesus.
Administratīvā daļas galvenie uzdevumi ir organizēt Gaujas nacionālā parka
administrācijas pārziņā esošo valsts nekustāmo īpašumu īpašumtiesību
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nostiprināšanu Zemesgrāmatā, nekustamo īpašumu, nomas, kā arī valsts
pirmpirkuma tiesību izmantošanas procesus.
2008. gadā ir paveikts:
Sagatavots nepieciešamais plāna materiāls par apsaimniekošanai
paredzamajām platībām. LAD noteiktajos termiņos veikta zālāju
apsaimniekošana valsts zemēs - krūmu izciršana 7,5 ha un zāles pļaušana
67,7 ha platībā. Veikti invazīvās sugas Sosnovska latvāņa apkarošanas
pasākumi valsts zemēs 3,7 ha. Reģistrēts zemesgrāmatā: Liepas pagastā 589,66 ha , Priekuļu pagastā - 553,19 ha, Raiskuma pagastā - 4189,8 ha,
īpašums "Meža Bundes" 10,2 ha, Straupes pagastā - 2611,35 ha, Stalbes
pagastā - 227,21 ha, kā arī 2 ēkas - Pārcēlāja māja. Iesniegts reģistrācijai
zemesgrāmatā - Siguldas pilsētā "Turaidas iela 7", "Turaidas 2a". Izskatīti 35
gadījumi valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanai dabas lieguma zonā.
2.3.

Informācija par Gaujas NP administrācijas pakalpojumiem

Informācija par Gaujas NP administrācijas sniegtajiem pakalpojumiem
saskaņā ar 3.pielikumu Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra
noteikumiem Nr.688
Tabula Nr.2
Nr.
p.k.

Maksas pakalpojuma
veids

Mērvienība

Izcenojums

PVN

(Ls)

(Ls)

Cena
(Ls)

1.

Līgatnes dabas taku apmeklējums

1.1.

pieaugušie

1 biļete

0,85

0,15

1

1.2.

skolēni, studenti,
pensionāri

1 biļete

0,42

0,08

0,5

2.

Līgatnes pārceltuves izmantošana

2.1.

pieaugušie

1 biļete

0,34

0,06

0,4

2.2.

skolēni, studenti,
pensionāri

1 biļete

0,17

0,03

0,2

2.3.

mehāniskie
transportlīdzekļi ar pilnu
masu līdz 3,5 t*

1 biļete

0,85

0,15

1

2.4.

mehāniskie
transportlīdzekļi ar pilnu
masu virs 3,5 t*

1 biļete

1,69

0,31

2

2.5.

gada abonements
personai

1 abonements

2,12

0,38

2,5

2.6.

mēneša abonements
mehāniskajiem
transportlīdzekļiem ar
pilnu masu līdz 3,5 t*

1 abonements

4,24

0,76

5

3

3.

Āraišu vējdzirnavu apmeklējums

3.1.

pieaugušie

1 biļete

0,34

0,06

0,4

3.2.

skolēni, studenti,
pensionāri

1 biļete

0,17

0,03

0,2

4.

Zvārtes ieža apmeklējums

4.1.

pieaugušie

1 biļete

0,51

0,09

0,6

4.2.

skolēni, studenti,
pensionāri

1 biļete

0,25

0,05

0,3

5.

Maksas autostāvlaukuma izmantošana pie Gūtmaņalas

5.1.

mehāniskie
transportlīdzekļi ar pilnu
masu līdz 3,5 t

1 biļete

0,42

0,08

0,5

5.2.

mehāniskie
transportlīdzekļi ar pilnu
masu virs 3,5 t

1 biļete

0,85

0,15

1

5.3.

mēneša abonements
mehāniskajiem
transportlīdzekļiem ar
pilnu masu līdz 3,5 t

1 abonements

8,47

1,53
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5.4.

mēneša abonements
mehāniskajiem
transportlīdzekļiem ar
pilnu masu virs 3,5 t

1 abonements

16,95

3,05

20

2.4.

Pārskats par Gaujas NP administrācijas vadības un darbības
uzlabošanas sistēmām efektīvas darbības nodrošināšanai.

2.4.1. Gaujas NP administrācijas veikto pārbaužu skaits, Gaujas NP
administrācijas darbības rezultātā novērsto normatīvo aktu
pārkāpumu skaits un to veidi un Par normatīvo aktu prasību
pārkāpumiem piemērotās sankcijas, administratīvo pārkāpumu
lietās uzliktie naudas sodi un pārsūdzētie lēmumi.
Gaujas NP administrācijas veikto pārbaužu skaits, Gaujas NP administrācijas
darbības rezultātā novērsto normatīvo aktu pārkāpumu skaits un to veidi. Par
normatīvo aktu prasību pārkāpumiem piemērotās sankcijas, administratīvo
pārkāpumu lietās uzliktie naudas sodi un pārsūdzētie lēmumi.
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Tabula Nr.3
Gaujas nacionālā parka administrācijas
Kontroles daļas
darba atskaite par 2008.gadu
Rādītāji

Mērv.

Kopā

DABAS REZERVĀTU UZRAUDZĪBA UN TO AIZSARDZĪBAS REŽĪMA
IEVĒROŠANAS KONTROLE
Veikti pārbaudes reidi

skaits

131

Sastādīti pārbaudes akti

skaits

35

DABAS TŪRISMA MARŠRUTU UZRAUDZĪBA UN APMEKLĒTĀJU DARBĪBAS
KONTROLE
Veikti pārbaudes reidi

skaits

323

Sastādīti pārbaudes akti

skaits

151

VIDES PIESĀRŅOJUMA AR CIETAJIEM ATKRITUMIEM UN ŪDEŅU
PIESĀRŅOJUMA KONTROLE
Veikti pārbaudes reidi

skaits

230

Sastādīti pārbaudes akti

skaits

116

Sastādīti pārkāpumu protokoli

skaits

3

Pieņemti lēmumi par mutvārdu aizrādījumu

skaits

1

Pieņemti lēmumi par administratīvā naudas soda
uzlikšanu (LAPK 58.pants)

skaits

2

Ls

30

skaits

1

Ls

10

Veikti pārbaudes reidi

skaits

166

Sastādīti pārbaudes akti

skaits

157

Nomaksāti administratīvie naudas sodi
KOMPLEKSĀS PLĀNOTĀS ĪPAŠUMA PĀRBAUDES

MEŽA APSAIMNIEKOŠANAS UN IZMANTOŠANAS NORMATĪVO AKTU
IEVĒROŠANAS KONTROLE
Veikti pārbaudes reidi

skaits

232

Sastādīti pārbaudes akti

skaits

83

Sastādīti pārkāpumu protokoli

skaits

4

Pieņemti lēmumi par administratīvā naudas soda
uzlikšanu (LAPK 57.p., 66.p., 67.p., 68.p., 69.p.,71.p.)

skaits

3

Ls

150

5

Pieņemti lēmumi par administratīvā naudas soda
uzlikšanu (LAPK 81.p.)
Nomaksāti administratīvie naudas sodi
Nosūtīti iesniegumi krimināllietas ierosināšanai
Nodarīti zaudējumi

skaits

2

Ls

110

skaits

1

Ls

50

skaits

2

zaudēj., Ls

19798

SAVVAĻAS DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA UN MEDĪBU NORMATĪVO AKTU
IEVĒROŠANAS KONTROLE
Veikti pārbaudes reidi

skaits

191

Sastādīti pārbaudes akti

skaits

19

Nosūtīti iesniegumi krimināllietas ierosināšanai

skaits

1

zaudēj.,L
s

2592

Veikti pārbaudes reidi

skaits

523

Sastādīti pārbaudes akti

skaits

184

Sastādīti pārkāpumu protokoli

skaits

3

Pieņemti lēmumi par mutvārdu aizrādījumu

skaits

1

Pieņemti lēmumi par administratīvā naudas soda
uzlikšanu (LAPK 80.p.)

skaits

2

Ls

50

skaits

1

Ls

30

skaits un
veids

10 tīkli; 3
murdi; 3
ūdas un 1
žebērklis

skaits

5

zaudēj.,L
s

3000

Nodarīti zaudējumi
ŪDENS BIOLOĢISKO RESURSU UZRAUDZĪBA

Nomaksāti administratīvie naudas sodi

Izņemti un konfiscēti zvejas rīki
Nosūtīti iesniegumi krimināllietas ierosināšanai
Nodarīti zaudējumi

ZEMES DZĪĻU IZMANTOŠANAS NORMATĪVO AKTU IEVĒROŠANAS
KONTROLE
Veikti pārbaudes reidi

skaits

31

Sastādīti pārbaudes akti

skaits

11

VIDES NORMATĪVO AKTU IEVĒROŠANAS KONTROLE AIZSARGJOSLĀS UN
TAUVAS JOSLĀ
Veikti pārbaudes reidi

skaits

58

6

Sastādīti pārbaudes akti

skaits

17

CITU NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTO VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBU
IEVĒROŠANAS KONTROLE
Veikti pārbaudes reidi

skaits

311

Sastādīti pārbaudes akti

skaits

68

Sastādīti pārkāpumu protokoli

skaits

8

Pieņemti lēmumi par mutvārdu aizrādījumu

skaits

2

Pieņemti lēmumi par administratīvā naudas soda
uzlikšanu

skaits

6

Ls

355

skaits

2

Ls

100

Nomaksāti administratīvie naudas sodi

Gaujas NP Atļauju daļas darba atskaite par 2008.gadu:
1. Izsniegtas 6 atļaujas meža zemes transformācijai.
2. Izsniegtas 93 atļaujas lauksaimniecības zemes transformācijai.
3. Izsniegtas 2 atļaujas zemes dzīļu izpētei.
4. Izsniegtas 5 atļaujas derīgo izrakteņu ieguvei.
5. Izsniegtas 2 atļaujas sakaru, transporta un rūpnieciskās infrastruktūras
projektēšanai un izbūvei.
6. Izsniegta 1 atļauja būvniecībai dabiskā ainavā dabas lieguma zonā.
7. Izsniegtas 6 atļaujas motorizētu ūdenstransporta līdzekļu izmantošanai
Ungura ezerā.
8. Izsniegti 48 saskaņojumi masu izklaides pasākumu organizēšanai
brīvā dabā dabas lieguma zonā.
9. Izsniegti 2 saskaņojumi rūpnieciskās, tūrisma
komercdarbības veikšanai dabas lieguma zonā.

un

izklaides

10. Izsniegti 2 saskaņojumi reklāmas izvietošanai dabā dabas lieguma
zonā.
11. Izsniegti 7 saskaņojumi tūrisma maršrutu izveidošanai.
12. Izsniegts 1 saskaņojums jauna tūrisma infrastruktūras
izveidošanai.

objekta

13. Izsniegti
3
saskaņojumi
masu
pasākumu
organizēšanai
kultūrvēsturiskajā zonā ārpus šim nolūkam iekārtotām vietām.
14. Izsniegti 122 saskaņojumi koku ciršanai ārpus meža zemes.

7

15. Izsniegti medījamo savvaļas dzīvnieku nomedīšanas pieļaujamā skaita
saskaņojumi 25 medību iecirkņos.
16. Izsniegti 108 saskaņojumi būvniecības vietas izvēlei.
17. Saskaņoti 142 būvprojekti.
18. Saskaņoti 14 zemes ierīcības projekti.
19. Izsniegti 638 atzinumi Valsts meža dienestam par koku ciršanas
iespējamību mežā un meža zemē.
20. Izsniegti 65 atzinumi reģionālajām vides pārvaldēm par paredzēto
darbību iespējamību.
21. Izsniegti 28 atzinumi par ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.
22. Pieņemti 127 lēmumi par valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz
zemi.
23. Sniegta informācija rajona būvvaldei un pagasta pašvaldībai par
patvaļīgu būvniecību – 1 gadījums.

Gaujas NP Ekspertīzes daļas darba atskaite par 2008.gadu:
1. Apstiprināti 123 īpašumu meža apsaimniekošanas plāni.
2. Izsniegti 7 nosacījumi teritorijas plānojumu izstrādei.
3. Izsniegti 6 nosacījumi detālplānojumu izstrādei.
4. Izsniegti 12 atzinumi teritoriju plānojumiem.
5. Izsniegti 8 atzinumi detālplānojumiem.
6. Saskaņoti 8 teritorijas plānojumi.
7. Saskaņoti 9 detālplānojumi.

2.4.2. Faktori, kas ietekmējuši normatīvo aktu ievērošanu
regulējamajā vidē un Gaujas NP administrācijas prognoze par
regulējamās vides attīstības dinamiku:
Ņemot vērā ekonomisko situāciju un arvien pieaugošo bezdarba līmeni valstī
padedzams, ka pieaugs arī to gadījumu skaits, kad normatīvie akti netiks
ievēroti, un pieaugs dabas resursu izmantošanas apjoms.
Nepieciešami grozījumi Gaujas NP individuālajos aizsardzības un
izmantošanas noteikumos, jo daudzas prasības ir novecojušas un vairs nav
aktuālas, bet ir nepieciešamas jaunas, atbilstošas šodienas vajadzībām un
prioritātēm.
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3. Gaujas NP administrācijas budžeta informācija
3.1.

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums saskaņā ar
pielikumu;

Pielikums Gaujas NP administrācijas 2008.gada 6.maija rīkojumam Nr.34
Tabula Nr.4
(latos)
Nr. p.k. Finanšu līdzekļi

Pārskata gadā
Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde) apstiprināts faktiskā
likumā
izpilde

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

4230153

2701435

2701435

1.1.

dotācijas

3769540

2087165

2087165

1.2.

maksas pakalpojumi un 460613
citi pašu ieņēmumi

614270

614270

1.3.

ārvalstu finanšu
palīdzība

2.

Izdevumi (kopā)

2726032

2701436

2701436

2.1.

uzturēšanas izdevumi 1317816
(kopā)

1108222

1108222

2.1.1.

subsīdijas un dotācijas,
tai skaitā iemaksas
starptautiskajās
organizācijās

2.1.2.

pārējie uzturēšanas
izdevumi

1317816

1108222

1108222

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

1408216

1593214

1593214

No valsts budžeta līdzekļiem tika finansēti šādi darbi:


Dabas tūrisma objektu teritorijas un taku (100 km) kopšana un remonti
par kopējo summu;



Informācijas zīmju izgatavošana un uzturēšana;
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3.2.

Visu gadu tika nodrošināta apmeklētāju droša uzturēšanās
labiekārtotos apskates objektos: Gaujas senielejā Siguldā, Līgatnes
dabas takās, pie Zvārtes ieža, Ērgļu klintīm un Sietiņieža, kā arī uz
Līgatnes pārceltuves.
Valsts ieguldījumu programmu ietvaros piešķirto valsts budžeta
līdzekļu (tai skaitā valsts aizdevumu) izlietojums projektu
īstenošanai, kā arī to aizņēmumu izlietojums, par kuriem valsts ir
galvojusi.

3.2.1. valsts investīciju programma, projekti un to īstenošanas rezultāti;
Ar Latvijas valsts vides aizsardzības fonda (LVAFA) finansējumu realizēti
projekti:
Ūdens bioloģisko
nacionālajā parkā

resursu

aizsardzības

nodrošināšana

Gaujas

Projekta realizācijas gaitā Gaujas NP administrācijas valsts vides inspektori
tika nodrošināti ar materiālajiem līdzekļiem, lai varētu veikt ūdens bioloģisko
resursu aizsardzību un uzraudzību. Lai nodrošinātu pārbaudes reidus tika
iznomāti autotransporta līdzekļi, iegādāta degviela, veikta autotransporta
līdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumu apmaksa, kā arī Gaujas nacionālā
parka administrācijas valsts vides inspektoriem tika Iegādāti spectērpi
(siltumizolējoši, vēja un ūdensizturīgi) un nepieciešamais inventārs. Projekta
ietvaros veikti 385 pārbaudes reidi, kuru rezultātā normatīvo aktu pārkāpēji
atkarībā no izdarītā pārkāpuma veida un smaguma tika saukti pie
administratīvās atbildības.
Dabas izglītības attīstības nodrošināšana Gaujas NP 2008-2010
Projekta ietvaros organizēti informatīvi izglītojošs seminārs Gaujas NP
teritorijā praktizējošajiem gidiem, ka arī apmācību seminārs pedagogiem par
migrējošajiem putniem. Sadarbībā ar Vides gidu koordinācijas centru tika
rīkoti apmācību semināri Gaujas NP administrācijas darbiniekiem ar mērķi
paplašināt profesionālās zināšanas un attīstīt prasmes vides interpretācijā.
Pārveidota Gaujas NP administrācijas mājas lapa, paplašinot tūrisma un vides
izglītības sadaļas. Izgatavoti pārvietojamie informatīvie stendi par trīs tēmām
– ‘Dabas izglītības centrs’, ‘Dabas izglītības centra piedāvājums’, Dabas
izglītības centra „Baltā pils” vēsture’. Veikti vides izglītības materiālu tulkojumi
vācu, angļu un krievu valodās par smilšakmens atsegumu ar alu un Latvijas
savvaļas dzīvniekiem. Sadarbībā ar Vides gidu koordinācijas centru tika
organizēts Pasaules vides dienai veltīts pasākums pie Zvārtes ieža, kura
ietvaros notika radošas darbnīcas par ūdeni un pļavas iemītniekiem. Maijā
kopā ar jauno reindžeru grupām tika rīkotas sakopšanas talkas Līgatnes
dabas taku teritorijā pie Meža skolas ‘Pauguri’, pie Raganu katla, Nurmižu
gravu rezervāta malā un pie Princešu avota Krimuldā. Projekta ietvaros
iegādāti darba apģērbi un apavi Gaujas NP izglītības programmu īstenotājiem
un vadītājiem, lai nodrošinātu vienotu, atpazīstamu identitāti un kancelejas
preces, galvenokārt, izglītojošu pasākumu organizēšanai. Izstrādāts
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noformējuma projekts Līgatnes dabas taku un Gūtmaņalas Apmeklētāju
centru labiekārtošanai.
Dabas izglītības attīstības nodrošināšana Gaujas NP
Saskaņā ar izstrādāto interjera projektu veikts Dabas izglītības centra
(turpmāk – DIC) telpu (mācību, semināra, lekciju, praktisko nodarbību, lektoru
telpu, bibliotēkas, guļamtelpu un ēdamtelpu) iekārtojums, kā arī izgatavots
telpiskais logo. Izveidota DIC telpu - auditoriju un mācību klašu apskaņošanas
vadības sistēma, mācību procesu nodrošināšanai. Veikta auditorijas video
projektora ekrāna iegāde un uzstādīšana. DIC darbības nodrošināšanai
iegādātas un uzstādītas datora programmas.
Gaujas NP administrācijas kontroles funkcijas veikšanas uzlabošana
Iegādāta degviela valsts vides inspektoru transporta līdzekļiem, kā rezultātā
sekmīgi tika veikta Gaujas NP teritorijas aizsardzības un normatīvo aktu
ievērošanas kontrole.
Paaugstinātas bīstamības tūrisma objektu rekonstrukcija
Realizēta Zvārtes ieža taku tīkla, tilta rekonstrukcija un laipu izbūve - tilta
atsaišu nospriegošana; bojāto koka detaļu nomaiņa; tilta savilču, skrūvju un
uzgriežņu montāža; tilta trošu hermētiska atjaunošana; kājceliņu un kāpņu
izbūve. Veikta Velna alas kājnieku tilta tehniskā stāvokļa uzlabošana - ietves
seguma dēļu, margu lenteru un tilta sānu dēļu nomaiņa; spraugas starp pilona
kāju un aizsarkārbas vāku noblīvēšana ar elastīgu un salizturīgu hermētiķi;
kreisā krasta malējās savilces (augšteces pusē) sprostgredzena pievilkšana,
ieeļļošana.

3.3.

Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu
ieguldījumu programmu ietvaros īstenoto projektu sasniegtie
rezultāti un līdzekļu izlietojums.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts
„Dabas izglītības centrs”
Pabeigta Dabas izglītības centra ēkas rekonstrukcija – pagrabstāva, pirmā,
otrā, trešā un bēniņu stāva izbūve; jumta izbūve; inženiertīklu ierīkošana un
lifta ierīkošana apmeklētājiem ar speciālajām vajadzībām. Veikta DIC telpu
iekārtošana - mēbeļu iegāde, montāža un uzstādīšana; videoprojekcijas
iekārtu iegāde un montāža; izstāžu stendu izgatavošana un uzstādīšana.
Realizēta DIC apkārtnes labiekārtošana - izziņas takas izveide ap
ūdenskrātuvi, ūdenskrātuves tīrīšana, auto stāvlaukuma ierīkošana,
bruģakmens laukumu izveide, zālāju un apstādījumu ierīkošana. Izdots
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buklets par DIC kā nozīmīgu ekotūrisma infrastruktūras objektu NATURA
2000 teritorijā.
Dabas izglītības centrs ir pirmais šāda veida centrs Vidzemē, kas izglītos
sabiedrību vides aizsardzības jautājumos, piedāvājot iespēju izzināt uzkrāto
informāciju par Gaujas nacionālo parku. DIC apmeklētājiem piedāvā lekcijas,
diskusijas, ekskursijas un nakts pārgājienus, nodarbības dažādos gadalaikos,
studijas, seminārus, eko - projektus, un dabas izglītošanas mācību un
zinātnes filmu demonstrācijas, kā arī rīkos starptautiska mēroga seminārus,
pieredzes apmaiņas pasākumus Eiropas Savienības ietvaros saistībā ar
ekotūrisma infrastruktūras attīstību NATURA 2000 teritorijām. DIC piesaistīs
apmeklētājus no visas Latvijas teritorijas, kas labvēlīgi ietekmēs Vidzemes
reģiona tūrisma attīstību.
Šī projekta realizācijai piešķirtais finansējums ir 1 603 881 LVL, no kuriem
400 970 LVL ir valsts finansējums un 1 202 911 LVL ir līdzfinansējis Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF).
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts
„Ekotūrisma bāzes infrastruktūras izveide Gaujas senlejā NATURA 2000
teritorijā I kārta Murjāņi – Līgatne”
Projekta ietvaros:
ir uzbūvēts jauns Gūtmaņalas Apmeklētāju centrs, pacēlājs cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, kases māja, sabiedriskās tualetes; rekonstruēts apļveida
maršruts Gūtmaņalas teritorijā, kas pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
aprīkojot gājēju tuneļa kāpnes ar pacēlāju;
Līgatnes dabas takās uzbūvēts jauns Informācijas centrs, kases māja,
sabiedriskās tualetes; rekonstruēts un paplašināts stāvlaukums; rekonstruēts
skatu tornis; veikta Informācijas un kontroles punkta „Pauguri” rekonstrukcija;
atjaunota sumbru voljēra sēta, barotava un skatu platforma; rekonstruēta taku
infrastruktūra, kur taku atsevišķi posmi pielāgoti cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām un uzbūvētas 5 skatu platformas;
veikta ekotūrisma bāzes infrastruktūras izveide Gaujas senlejā – izveidotas
jaunas takas posmos Murjāņi - Sigulda, Katlapiezis - Sigulda, Sigulda Līgatne, kā arī rekonstruētas jau esošās tūrisma takas kopumā aptuveni 37
km garumā; jaunajos un rekonstruētajos taku posmos izveidotas jaunas
atpūtas vietas ar soliem, galdiem, atkritumu urnām, tualetēm, radītas jaunas
un rekonstruētas 5 ūdenstūristu apmetnes; visā ekotūrisma taku tīklā
uzstādītas virzienu norādes un informācijas zīmes.
Izstrādāti un iespiesti informācijas bukleti latviešu un angļu valodās.
Realizējot visas projekta aktvitātes, ir uzlabota ekotūrisma infrastruktūra
Gaujas nacionālajā parkā - NATURA 2000 teritorijā. Infrastruktūras loma ir
nozīmīga gan apmeklētājiem, jo ir paaugstinājusies Gaujas NP apmeklējuma
kvalitāte - drošība un ērtums, gan dabas daudzveidībai, jo tūrisma plūsma tiek
virzīta un organzēta, saudzējot dabas vērtības apmeklējuma laikā.
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Šī projekta realizācijai piešķirtais finansējums ir 2 144 971 LVL, no kuriem
536 243 LVL ir valsts piešķirtais finansējums un 1 608 728 LVL ir Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums.
4. Gaujas NP administrācijas personāls
Iestādē 2008. gadā ir 83 štata vienības.
Faktiskais darbinieku skaits
Darbinieku skaits

Darbinieki

Ierēdņi

83

57

26

Izglītība
Augstākā

Vidējā

% augstākā

% vidējā

49

34

60%

40%

Personāla rotācijas koeficients 0.14
Personāla atjaunošanās koeficients 0.05
Personāla sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām
2.1. Vecums/dzimums
(skaits)

Sievietes - 40

Vīrieši - 43

20-29 gadi

3

1

30-39 gadi

11

12

40-49 gadi

11

17

50-59 gadi

8

10

60-69 gadi

7

3

70 gadi un vairāk

5. Gaujas NP administrācijas komunikācija ar sabiedrību
5.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai
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2008.gadā kopumā sagatavotas 50 publikācijas par Gaujas NP vēsturi un
šodienu; sniegtas 6 atbildes plašsaziņas līdzekļiem par aktuālajiem
jautājumiem; nosūtītas 40 preses ziņas, sagatavota un nosūtīta informācija
dažādiem interneta medijiem par aktualitātēm Gaujas NP.
Visa gada garumā veikta jaunas Gaujas NP administrācijas mājas lapas un
interneta sistēmas izveide. Izstrādāts jauns vizuālais tēls un sekojoši moduļi –
informācijas modulis, attēlu galeriju modulis, baneru modulis, ziņu un jaunumu
modulis, anketu modulis, video modulis, interaktīvo karšu modulis, arhīva
modulis, drukāšanas modulis, lapas kartes modulis, e-pastu izsūtīšanas
modulis, diskusiju modulis, komentēšanas modulis, aptauju modulis,
lejupielādējamu failu modulis, lapas uzstādījumu modulis, SPAM filtra
modulis, palīdzības modulis, statistikas modulis. Mājas lapā no jauna
ievietotas vairāk nekā 60 jaunas informācijas vienības, veikti labojumi un
papildinājumi, informatīvais materiāls papildināts ar vizuālo materiālu.
ERAF projekta ietvaros sagatavoti 4 izglītojoši informatīvie bukleti latviešu un
angļu valodās, kā arī informatīvs buklets – īss padomdevējs nometņu
vadītājiem, kas vēlas rīkot nometnes Gaujas NP. Sniegta informācija Dabas
aizsardzības pārvaldes sagatavotajam bukletam – brošūrai "Dabā ar izpratni".
Visi informatīvie materiāli tiek izplatīti Gaujas NP teritorijā esošajos
apmeklētāju centros un tūrisma informācijas centros.
Dabas izglītības un prezentācijas vajadzībām sagatavoti 5 pārvietojami
informatīvie stendi. Veikts darbs pie Dabas izglītības centrā esošās "Zaļās
lasītavas" informatīvās bāzes izveides – uzkrāti, atlasīti un sistematizēti
materiāli saistībā ar vides aizsardzības, vides izglītības tematiku.
Sagatavoti apraksti par 51 kultūrvēsturisko objektu, vāktas ziņas un
informācija no dzimtu pāstāvjiem, aptaujāti teicēji.
Sagatavots 2007. gada publiskais pārskats un ievietots Gaujas NP mājas
lapā.
Novadītas aptuveni 50 nodarbības dabas procesu izpētē, kā arī izveidota
informatīvi izglītojoša sikspārņu taka pie "Baltās pils", kuras posmos uzstādīti
informācijas stendi. Tradicionāli arī 2008.gadā noorganizēts bezmaksas
apmeklējums Eiropas dabas un nacionālo parku dienas laikā Līgatnes dabas
takās, Āraišu vējdzirnavās un Zvārtes iezī, sagatavota un izplatīta informācija
plašsaziņas līdzekļos.
2008.gadā rīkoti 17 sabiedrību informējoši un izglītojoši pasākumi: 16.02.
Meteņi Turaidā; 24.03. Lieldienas Kubeselē, kurās uzsvars likts uz seno
latviešu Lieldienu tradīciju ievērošanu un putnu vērošanas aktivitātēm
sadarbībā ar LOB pārstāvjiem; 07.06. Pasaules Vides dienas svinības pie
Zvārtes ieža, kuras laikā organizēta radošā darbnīca ģimenēm ar bērniem par
vides tematiku; 27.07. Maizes diena Āraišu vējdzirnavās, kas veltīta jaunrudzu
maizes cepšanas tradīcijām, maizes cepēju godināšanai, pasākumā
reģistrētais apmeklētāju skaits – 996; 01.08. Līgatnes dabas taku atvēršana
apmeklētājiem, apmeklētāju aptaujāšana, lai iegūtu vērtējumu saistībā ar
jaunizveidoto infrastruktūru; 29. un 30.08. Starptautiskā Sikspārņu nakts, kurā
rīkotas vairākas radošās darbnīcas par sikspārņu dzīvesveida izzināšanu, kā
arī organizēts sikspārņu vērošanas nakts pārgājiens; 05.09. Apmeklētāju
centra un Z.Ceskes gleznu izstādes atklāšana Dabas izglītības centrā "Baltā
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pils"; 14.09. Eiropas kultūras mantojuma diena pie Līgatnes pārceltuves,
uzsverot pārceltuves kā objekta unikalitāti, aptuvenais apmeklētāju skaits
~200; 19.09. Miķeļdiena Vaidavas pag. "Lejasbregžos", atzīmējot ražas
novākšanas svētkus, aptuvenais apmeklētāju skaits ~ 60; 27.09. Sēņu diena
Līgatnes dabas takās, uzsvaru liekot uz dažāda veida sēņu sugu atpazīšanas
veicināšanu apmeklētājos, 12.09. Mediju diena "Baltajā pilī" – informatīvs
pasākums žurnālistiem, kas veltīts Gaujas NP 35 gadu jubilejas svinībām un
iepazīstināšanai ar jaunizveidotajiem objektiem; 04.10. Starptautiskās
migrējošo putnu sugu vērošanas diena Siguldā; 8.10. un 11.11. karogu
pacelšana pie Gaujas NP administrācijas ēkām; 15.11. atjaunotā Sietiņieža
akmens atklāšana; 6.12. Adventes dāvanu tirdziņš Līgatnes dabas takās ar
vietējo amatnieku piedalīšanos.
2008.gadā sniegtas 15 konsultācijas skolēniem un studentiem, kā arī
novadītas 2 mācību prakses. Novadīts RPIVA II kursa Sabiedrisko attiecību
fakultātes studentu prakses darbs. Rīkota izglītojoša nometne Jaunajiem
dabas draugiem Vaidavā. Nodrošināts darbs ārzemju brīvprātīgajiem,
iesaistot viņus Gaujas NP vides aizsardzības un dabas izglītības jautājumu
risināšanā.
Visa gada garumā nodrošināta Gaujas NP administrācijas apmeklētāju centra
(AC) darbība Siguldā, Līgatnes dabas takās un pie Zvārtes ieža. Gada laikā
informēti un izglītoti apmeklētāji Siguldas AC – 6893, Līgatnes dabas taku AC
– 47603 un pie Zvārtes ieža AC – 16967.
Gatavojoties Līgatnes dabas taku atvēršanai pēc rekonstrukcijas, sagatavota
jauna un atjaunināta esošā informācija par Līgatnes dabas takām: uzstādītas
norādes zīmes, izveidots jauns taku marķējums, atjaunoti dzīvnieku apraksti,
sagatavota jauna informācija centrālajam informācijas stendam, kā arī
sagatavota marķējumu plānojuma shēma. Sagatavoti ERAF projekta ietvaros
izveidoto taku stendi. Sagatavotas kartes, ievietošanai Gaujas NP
administrācijas mājas lapā.
Saskaņā ar projekta piešķirtajiem līdzekļiem pabeigta Dabas izglītības centra
"Baltā pils" (DIC) izveide. DIC auditorijās ierīkota atskaņošanas vadības
sistēma, iegādāti ekrāni. Izgatavots un uzstādīts telpiskais logo. DIC darbības
nodrošināšanai iegādātas un uzstādītas datora programmas.
Saskaņā ar projekta piešķirtajiem līdzekļiem veikta vides izglītības materiālu
tulkošana un izplatīšana vispārējās izglītības iestādēs un ar vides izglītību
saistītajās nevalstiskajās organizācijās, atjaunota un papildināta Gaujas NP
administrācijas mājas lapa ar informāciju par vides izglītības programmām
Gaujas NP Dabas un kultūrvides iniciatīvu centrā un Apmeklētāju centros.
Rīkoti apmācības semināri izglītojošo programmu vadītājiem un Gaujas NP
teritorijā strādājošajiem gidiem. Attīstīta jauno reindžeru kustība Gaujas NP
teritorijā, jaunieši izglītoti un iesaistīti dabas aizsardzības jomā un praktiskās
aktivitātēs. Iegādāti spectērpi vizuālās identitātes nodrošināšanai. Veikta AC
noformējuma projekta izstrāde, kā arī veikti papilddarbi Dabas izglītības
centra "Baltā pils" darbības uzsākšanas nodrošināšanai, iegādātas kancelejas
preces projekta aktivitāšu īstenošanai.
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Tabula Nr.5
Valsts vides inspekcijas kontroles daļas paveiktais sabiedrības informēšanā
un izglītošanā

VIDES INFORMĀCIJA UN SABIEDRĪBAS IZGLĪTOŠANA

1.

Sagatavotas publikācijas un sniegta
informācija plašsaziņas līdzekļos. presē

skaits

16

1.1.

t.sk. presē

skaits

12

1.2.

t.sk. televīzijā

skaits

4

2.

Organizēti izglītojoši semināri, lekcijas un citi
ar vides interpretāciju saistīti tematiski
pasākumi un nodarbības

skaits

4

3.

Piedalīšanās talkās vides sakopšanā un
piegružojuma savākšanā

cilvēkdienas

40

5.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar
valsts iestādes darba kvalitāti un to rezultāti
2008.gada 1.augustā pēc rekonstrukcijas tika atvērtas Līgatnes dabas takas.
Apmeklētājiem bija iespēja izteikties par uzlabojumu kvalitāti un citiem
līdzvērtīgiem jautājumiem. Kopumā apmeklētāji pauda pozitīvu attieksmi un
izteica tikai dažus nozīmīgus ieteikumus uzlabojumu veikšanai.
2008.gadā Gaujas NP administrācija bija iesaistījusies EUROPARC
federācijas projektā „Working for Nature, nature for Working”, kura ietvaros
trīs mēnešus (no jūlija līdz septembrim) pētījumu par Gaujas NP sabiedrisko
labumu un apmeklētāju apmierinātību (Gauja NP public use) veica spāņu
praktikants Dāvids Rodriezs (David Rodriguez). Ar pētījumu un tā gaitā
iegūtajiem rezultātiem iespējams iepazīties Gaujas NP administrācijas mājas
lapā www.gnp.gov.lv/publikācijas.
5.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Tradicionāli Lieldienas tika atzīmētas kopīgā vides izglītības pasākumā ar
Krimuldas evaņģēliski luterisko draudzi ar nelielu dievkalpojumu un dažādām
aktivitātēm dabā.
Kad gājputni dodas uz siltajām zemēm, daudzviet Eiropā un Latvijā tiek
noteiktas un uzskaitītas migrējošas putnu sugas. Arī Gaujas NP teritorijā to
bija iespējams izdarīt kopā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrības speciālistiem
Siguldā. Kopumā tika konstatētas ap 30 putnu sugas.
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Sadarbībā ar nodibinājumu „Apeirons” tika īstenots projekts par vides
pieejamību Gaujas NP teritorijā – jaunieši ar invaliditāti vasarā nometnes laikā
strādāja Līgatnes dabas taku teritorijā.

6. Gaujas NP administrācijas darba plāns 2009. gadam
6.1. Gaujas NP administrācijas nākamā gada prioritātes
Dabas tūrisma jomā 2008. gadā galvenais ir ERAF projekta I kārtas projektu
pabeigšana.
Sabiedrības iesaistīšana dabas objektu iekārtošanā un sakopšanā, t.sk.
Gaujas tīrīšanas akciju rīkošana.
6.2.

Gaujas NP administrācijas starptautiskie projekti

Gaujas NP administrācija aktīvi iesaistīsies Eiropas Savienības fondu
izsludinātajos konkursos, lai varētu izveidot antropogēno slodzi samazinošās,
izglītojošās, informatīvās un administratīvās infrastruktūras NATURA 2000
teritorijās, kā arī piedalīsies Eiropas Teritoriālās sadarbības programmas
projektu konkursos.
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