
Latvijā veidos jaunas aizsargājamās dabas teritorijas. 

Latvijai, pildot Eiropas Savienības (ES) prasības, būs jāpalielina aizsargājamo 

teritoriju platība, un jau nākamgad vides ministrija piedāvās veidot vairākus 

jaunus dabas parkus vai citas aizsargājamās teritorijas. Vides ministrs 

Raimonds Vējonis stāstīja, ka Latvijā jābūt vēl vairāk aizsargājamo teritoriju, 

jo ES noteica prasības, cik šādām teritorijām jābūt, un nākamgad 

vides ministrija virzīs valdībai projektus par šādu teritoriju izveidi. Vējonis gan 

vēl nevarēja pateikt, kur šīs aizsargājamās teritorijas būs un cik lielas tās būs. 

Arī vides ministrijas Dabas aizsardzības departamentā norādīja, ka pagaidām 

notiek plānošana un apspriešana ar Zemes dienestu, Zemkopības ministriju 

un precīzi teritorijas pateikt vēl nevar. 

 "No ES viedokļa šo teritoriju īpatsvars katrā valstī ir jāpalielina, ņemot vērā 

katras valsts lielumu. Zināmai daļai ir jābūt aizsargājamām teritorijām, jo tas 

procents, kas šobrīd ir, vēl nav pietiekošs," klāstīja ministrs. Viņš arī atzina, ka 

pret dabas parku veidošanu var būt arī iebildumi, lielākoties protestē mežu 

īpašnieki. Piemēram, decembrī valdības komitejas neakceptētajā Rāznas 

dabas parka teritorijā iekļautas lielas valsts mežu teritorijas, kur būs aizliegta 

kailcirte.  

"Savā ziņā es uzskatu, ka tā ir tāda sabotāža, šā jautājuma atlikšana, jo, 

kamēr nav pieņemts lēmums par dabas parka izveidošanu, tikmēr var 

mierīgi cirst mežu .. kamēr mēs tur laužam šķēpus Ministru kabinetā vai 

kādā citā kabinetā, tikmēr jau tur .. pļauj tik mežu," atzina Vējonis.  

Jau vēstīts, ka pēc Zemkopības ministrijas, finansu ministra un pašvaldību 

lietu ministra iebildumiem par neskaidru apsaimniekošanas plānu un 

kompensācijām zemes īpašniekiem valdības komiteja neatbalstīja ieceri 

izveidot četras jaunas aizsargājamas teritorijas - Bernātu un Papes dabas 

parkus Liepājas rajonā, Ragakāpas dabas parku Jūrmalā, kā arī Rāznas 

dabas parku, kas aptvers Ludzas, Rēzeknes un Krāslavas rajonu. Pašlaik 

Latvijā ir 4 dabas rezervāti - Moricsalas, Grīņu, Krustkalnu un Teiču, 3 

nacionālie parki - Gaujas, Ķemeru un Slīteres, ka arī 22 dabas parki, 211 

dabas liegumi, 6 aizsargājamie ainavu apvidi un Ziemeļvidzemes biosfēras 

rezervāts. 
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