
1 
Latvijas Dabas tūrisma konference 14.09.2022 

Darba grupas “Dabas tūrisma likumdošanas izmaiņas un nozares 

sadarbība ar valsts institūcijām” kopsavilkums 

Darba grupā “Dabas tūrisma likumdošana, sadarbība ar valsts institūcijām” piedalījās DAP, 

VARAM, TIC, uzņēmumu un NVO pārstāvji, kas apkopoja šobrīd aktuālākās problēmas un 

iespējamos risinājumus dabas tūrisma kontekstā.  

Darba grupu vadīja Latvijas Dabas tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Kristaps Kiziks.  

  

Situācijas izklāsts Ierosinājumi 

Ņemot vērā pieaugošo tūristu skaitu, kas 

dodas iepazīt Latvijas dabu, arvien pieaug 

domstarpības starp privātīpašuma 

saimniekiem, tūristiem, valsts un pašvaldību 

iestādēm. Visbiežākās nesaskaņas ir ar 

zemes īpašniekiem gadījumos, kad uz zemes 

gabala atrodas dabas apskates objekti vai 

īpašumus šķērso tūristu takas un maršruti, it 

sevišķi pēc tam, kad mainās zemes īpašnieki, 

netiek ievēroti līgumi, savstarpējā 

vienošanās un tiek liegta pieeja objektiem, 

kā arī uzstādīti žogi. Kā attaisnojums tiek 

pieminēts pieaugošais atkritumu daudzums. 

Kā risinājums varētu būt pašvaldību 

atbalsts, samazinot nekustamā īpašuma 

nodokli apmaiņā pret dabas apskates 

objekta uzturēšanu un piekļuves 

nodrošināšanu. Par izpļautām un publiski 

pieejamām laivu braucēju apmetnēm būtu 

jāpiemēro LAD atbalsts. Nodrošinot dabas 

objektu pieejamību, pieaugošais tūristu 

skaits dos ieguldījumu gan nodokļu veidā, 

gan pakalpojumu piedāvājuma ziņā (kļūs 

rentablāki veikali, kafejnīcas, naktsmītnes 

un citi objekti), tādējādi arī vietējās 

kopienas saņems dažādus pakalpojumus un 

darba iespējas.  

Atkritumu problēma ir jāuzsver sociālajās 

kampaņās, jāpopularizē “ko atnes, to 

aiznes”, pārgājieni un aktīvā dabas tūrisma 

pakalpojumi jāiekļauj "Latvijas skolas 

soma" vai līdzvērtīgā programmā, lai jau 

skolas vecumā radītu izpratni par dabu un 

ilgtspēju, kā arī papildinātu zināšanas 

ģeogrāfijā un bioloģijā. 
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Katrā pašvaldībā mēdz būt atšķirīgi saistošie 

noteikumi, kas nosaka kārtību, kur un kad 

drīkst kurināt ugunskurus, veidot tūrisma 

apmetnes, izmantot teltis un guļamtīklus. 

TIC nav informācijas, kādi noteikumi ir 

vietējā un kaimiņu pašvaldībā. 

Būtu jāizstrādā vienoti noteikumi, vai arī tie 

lietotājam ērtā veidā jāapkopo valsts 

uzturētajās tūrisma mājaslapās. Papildus 

būtu jāpublicē informācija, kas 

nepieciešama, plānojot atpūtu un atrašanos 

dabā gan latviešu, gan angļu valodā. 

Lielākā tūristu koncentrēšanās ir Pierīgā, kur 

tiek novērota dabas taku pārslodze. 

Kā risinājums būtu novērošanas kameru 

izvietošana vai apmeklētāju skaitītāju datu 

publicēšana tiešsaistes režīmā tūrisma 

mājaslapās, tādējādi cilvēkiem būtu 

uzskatāma informācija, plānojot ceļa 

mērķus. 

Sadarbībā ar medijiem būtu jāpublicē 

informācija par tālākiem un mazāk 

apmeklētiem objektiem. 

Nepietiekama informācija par pieejamību 

pie dabas objektiem (ezeri utml.) un tur 

atļautajām aktivitātēm. 

Vienuviet jāpublicē karte ar valsts un 

pašvaldību īpašumiem (zemes gabaliem), 

kas ir pieejami apmeklētājiem, lai dotos 

pārgājienos, laivu braucienos un citās 

aktivitātēs. Ja pašvaldībai vai valstij pieder 

ezers, tad pie šī ezera jābūt arī iespējai 

piekļūt, neskarot privātīpašumus – īpaši 

svarīgi tas ir Latgales reģionā, kur ezeru 

tīkls ir nozīmīgs tūrisma galamērķis. 

 

 


