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Dabas parks 

«Vecumu meži»

• Aizsardzības kategorija: dabas 

parks, Eiropas Savienības nozīmes 

aizsargājama dabas teritorija -

Natura 2000

• Viens no 42 dabas parkiem Latvijā

• Administratīvais iedalījums: Viļakas 

novada Vecumu un Žīguru pagastu 

teritorijā

• Platība: 7842 ha

• Dibināšanas gads: 2004

• Viena no nozīmīgākajām mazā 

ērgļa ligzdošanas vietām Latvijā



Dabas parks 

«Vecumu meži»

• Sastopamas gandrīz visas Latvijā 

aizsargājamās dzeņu sugas

• Ievērojama dabas vērtība – slapjie 

meži, it īpaši melnalkšņu staignāji

• Ļoti vērtīgas ir mežaudzes ar 

vecām apsēm

• Šajos mežos ir liels aizsargājamu 

un ļoti retu sūnu, ķērpju, sēņu un 

kukaiņu sugu skaits



Dabas aizsardzības 
plāns: 

ko tas nozīmē?

Plānošanas dokuments, ko izstrādā konkrētai 

aizsargājamai dabas teritorijai

Saskaņo:

• dabas aizsardzības intereses

• dabas resursu izmantošanas intereses

• reģiona ilgtspējīgas attīstības intereses

nodrošinot teritorijas dabas vērtību saglabāšanu 

un labvēlīgu aizsardzības statusu tām īpaši 

aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem 

biotopiem, kuru aizsardzības nolūkā šī teritorija ir 

izveidota.



Dabas aizsardzības 
plāns: 

ko tas nozīmē?

• Plānā ietver zinātnisko informāciju 

• Pamatojums funkcionālajam 

zonējumam

• Plāno apsaimniekošanu dabas vērtību 

saglabāšanai un izvērtē 

pieļaujamo saimniecisko darbību

• Var paredzēt precizējumu dabas parka 

iedalījumam zonās (regulējamā 

režīma, dabas lieguma, dabas parka 

zona), ko apstiprina ar teritorijas 

individuālo noteikumu grozījumu 

pieņemšanu Ministru kabinetā



Dabas aizsardzības 
plāns: 

ko tas nozīmē?

Iespējas un izaicinājumi
• Iespēja precizēt datus par dabas 

vērtībām: sugu atradnes, biotopu 
atrašanās vietas un platība, vai tiek 
sasniegts «labvēlīgs aizsardzības 
statuss»

• Iespēja visām ieinteresētajām pusēm 
tikties un pārrunāt problēmsituācijas, 
meklējot iespējamos risinājumus un 
vienojoties par kompromisiem



Dabas aizsardzības 
plāns: 

ko tas nozīmē?

Iespējas un izaicinājumi

• Sagatavot reāli ieviešamu 

apsaimniekošanas plānu dabas vērtību 

saglabāšanai

• Ja nepieciešams – ieplānot un izvērtēt 

izziņas un dabas tūrisma infrastruktūru 

• Nepieciešamības gadījumā –

sagatavot ieteikumus teritorijas 

individuālo MK noteikumu 

grozījumiem/zonējuma precizējumiem 

un ieteikumus pašvaldības teritorijas 

plānojuma grozījumiem



Dabas aizsardzības 
plāns: 

kā strādāsim?

Plāna izstrādes periods: 2018.-2019. 
gads

• Informatīvā sanāksme 05.03.2018.

• Dabas aizsardzības pārvalde izveido 
uzraudzības grupu

• Uzraudzības grupas sanāksmes 

• Plāna sabiedriskā apspriešana

• Sabiedriskās apspriešanas sanāksme

• Pašvaldības atzinums

• Pēdējā uzraudzības grupas 
sanāksme

• Plāna apstiprināšana 



Dabas aizsardzības 
plāns: 

kā strādāsim?

Sertificēti dabas eksperti Kārlis Millers, 

Pēteris Evarts – Bunders, Voldemārs 

Spuņģis, Agrita Žunna un Matīss 

Žagars izpētīs pieejamos datus un 

papildus apsekos teritoriju

• Plāna redaktore – Jolanta Bāra



Aizsargājamie mežu 
un pļavu biotopi

Veci boreāli meži

Staignāju meži

Aluviāli krastmalu un palieņu meži

Purvaini meži

Palieņu zālāji



Retās un 

aizsargājamās 

putnu sugas

Melnais stārķis

Baltmugurdzenis

Trīspirkstu dzenis

Mazais ērglis

Mednis

Apodziņš
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