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Pēc novadu reformas aģentūras
trīs galvenie uzdevumi:

• apsaimniekot un attīstīt dabas parku “Ogres Zilie kalni”;

• Ķentes kalnā veidot vasaras un ziemas atpūtas un sporta
kompleksu;

• veidot tūrisma un atpūtas infrastruktūru dabas parkā “Ogres 
ieleja”.



Projektu plānošanas un realizācijas procesā
identificēta problēma –

Tie ir:

• fiziskas personas,

• juridiskas personas,

• pašvaldība,

• valsts.

apsaimniekojamās un attīstāmās
teritorijas pieder vairākiem īpašniekiem.



Aģentūras darbu ierobežo šādi faktori:

• pašvaldība nedrīkst sabiedrības līdzekļus ieguldīt privātā un citu
juridisku personu īpašumā;

• attīstot tūrismam un atpūtai paredzētu infrastruktūru un 
objektus, dabas parku teritorijās jāsaskaņo dažādas intereses:

- īpašnieka,

- administratora,

- lietotāja.

• pienākumi, ko uzliek dabas aizsardzības plāni.



Aģentūras ilglaicīgi apsaimniekotā
dabas parka “Ogres Zilie kalni” piemērs:

Īpašnieki: 

• SIA “Rīgas Meži” 

• Ogres novads

Administrators:

• aģentūra «Zilie kalni»

Lietotāji:

• Ogres novada iedzīvotāji,

• rīdzinieki un citu novadu iedzīvotāji,

• ārvalstu tūristi

Pakalpojumu sniedzēji: nomas punkti, kafejnīca utt.

Vides uzraudzība (Natura 2000 teritorijām): Dabas aizsardzības pārvalde un pienākumi, ko 

uzliek dabas aizsardzības plans. 















Dabas parka “Ogres ieleja” 
populārākie tūrisma veidi:

• ūdenstūrisms,

• velotūrisms.



Dabas parkā “Ogres ieleja” 
zemes īpašumu sadalījums:

• fiziskām personām 76,6%

• juridiskām privātpersonām 9,7%

• pašvaldībām 1,3%

• valstij 3,7% 

• īpašnieks nezināms 8,8%

Tas ierobežo veidot atpūtas objektus un 

nākotnē tos apsaimniekot!
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Situācijas risinājums:

• aģentūra atpūtas un tūrisma objektus ierīko uz pašvaldībai un 
valstij piederošas zemes; 

• jaunu, kvalitatīvu tūrisma piedāvājumu un sakārtotas
infrastruktūras rašanās, kalpos kā stimuls privātajiem zemju
īpašniekiem iesaistīties tūrisma uzņēmējdarbībā; 

• rosināt izmaiņas likumdošanā.



Labi ielikti pamati ir priekšnosacījums

ilgtspējīgai apsaimniekošanai un turpmākai
attīstībai nākotnē!



Paldies par uzmanību!


