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ĢEOLOĢISKO UN 
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PIEMINEKĻU ROBEŽU 
PRECIZĒŠANAS AKTUALITĀTES



Ir pagājuši gandrīz 12 gadi, kopš tika apstiprināts spēkā
esošais aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas 
pieminekļu saraksts (2001. gada 17. aprīļa Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 175). Saraksts aptver 206 objektus un teritorijas.

Kopš 2001. gads nozīmīgākie  3 (4) notikumi:
- ir veikta Dabas pieminekļu robežu digitizācija;
- ir iekļauti (nosacīti) jauni dabas pieminekļi (laukakmeņi, 

lielāki par 10 m3) - 16.03.2010. MK noteikumi Nr. 264 "Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi“;

- ir mainīti robežu apraksti, atbilstoši teritoriālās reformas 
rezultātiem - 25.06.2009. MK noteikumi Nr. 615 „Grozījumi
Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 „Noteikumi par 
aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem””

- ir nākusi klāt bagātīga informācija par potenciāliem 
aizsargājamajiem objektiem.

Šobrīd Dabas aizsardzības pārvalde uzsākusi esošo dabas 
pieminekļu vērtību apzināšana un to robežu precizēšanu.



- ir iznākusi jau 2x Jāņa sētā Latvijas aizsargājamo teritoriju 
karte;

- ir pieaudzis kartogrāfiskās un telpiskās informācijas apjoms...

No DAP mājas lapas



Līdz šim minētajos Ministru kabineta noteikumos iekļautie 
robežu apraksti un vēlāk iegūtie apveidfaili (*.shp) nebalstās 
uz mērījumiem dabā, bet ir iegūti, veicot tikai topogrāfisko 
karšu un ortofotokaršu, kuru precizitāte reizēm var izraisīt 
šaubas, interpretēšanu. Nosakot aizsargājamo teritoriju 
robežas, nenotika reāla saskaņošana ar zemes īpašniekiem un 
daudziem no tiem var būt ļoti trūcīgas zināšanas par šādiem
reāliem apgrūtinājumiem, kas piemīt viņu īpašumam.

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (t.sk. ģeoloģisko un 
ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu) robežu apzināšana ir ļoti 
svarīga:
- lai risinātu ar zemes īpašniekiem jautājumus par nodokļu 
apmēriem;
- lai risinātu zemes izmantošanas un darījumu ar zemi, 
jautājumus.
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Viennozīmīgi, ka jāpāriet no vārdiska robežu apraksta uz 
digitālu vidi, kas garantē iespēju viennozīmīgi traktēt robežas 
novietojumu. 
Robežu apraksts tādejādi ietver koordinātu datus 
robežpunktiem un daļēji tekstuāli aprakstu, ja robeža iet gar 
mainīgās konfigurācijas dabiskām robežām (upes mala, ezera 
vai ūdenskrātuves mala).

Tīri tehniski nepastāv būtiski ierobežojumi robežas 
konfigurācijai un iespējām to aprakstīt (izvilkt). Atkarībā no 
tā, vai robežas tiek noteiktas instrumentāli vai digitizējot
pieejamos telpiskos datus, un kādā uzmērīšanas statusā ir 
zemes īpašumu robežas, pastāvēs nevienmērīga robežu
noteikšanas precizitāte un platību aprēķināšanas precizitāte.









1999. un 2001. g. Ministru 
kabineta noteikumi..



12-13 Pa bijušā valsts meža 98.kvartāla dienvidu, rietumu un ziemeļrietumu 
robežu un tālāk pa 97.kvartāla rietumu robežu līdz kvartālstigai 96/97





? Embūtes dabas parka robeža

Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas 
pieminekļa robeža





ĪADT un zemes īpašumu robežu karte



Dāvida Dzirnavu avotu 
robežas, esošās un 
ieteicamās  



Dabas pieminekļa robežas vismaz daļēji saskaņotas ar īpašumu 
robežām…



Pašlaik notiekošais robežu izvērtēšanas process var atklāt arī
neatbilstību starp savulaik definētajām ģeoloģisko un 
ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežām un situāciju dabā
un tādējādi radīt pat nozīmīgas aizsargājamo teritoriju 
konfigurācijas izmaiņas, kas jāprecizē arī atbilstošajos 
normatīvajos dokumentos, jo:
• mainīgie dabas procesi var būt paplašinājuši vai 
samazinājuši aizsargāt nepieciešamās platības (erozijas vai 
noskalošanas rezultātā mainījušās atsegumu kontūras);
• neskatoties uz likumdošanu un pastāvošajiem 
ierobežojumiem, mainījušies īpašnieki un zemes gabalu 
robežas (konfigurācija);
• neskatoties uz likumdošanu un pastāvošajiem 
ierobežojumiem, mainījušies zemes lietojumu veidi un to 
robežas.



Augstāk minētie apstākļi nosaka, ka aktuāli nepieciešams īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju stāvokļa un robežu monitorings, 
kura realizācija ir dažādu nozaru speciālistu darba lauks.

Dažādu nozaru speciālistu kopdarbībā jāpanāk, ka oficiāli ir 
tikai vienas robežas (robežu apraksts) digitālā formā, kas 
pieejama citiem speciālistiem un zemes īpašniekiem.

Secinājumi diskusijai:

Vai nepieciešamas šādu teritoriju robežām kupicas? Drīzāk 
nē…

Minētajiem nozaru speciālistiem jābūt pieejamiem aktuāliem
telpiskajiem un zemes īpašumu robežu datiem.
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