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Rīgā 

Noteikumi nr. 94
(prot. Nr.8  13.§)

 
 

Dabas parka "Cirīšu ezers" individuālie  
aizsardzības un izmantošanas noteikumi 

  
 

Izdoti saskaņā ar likuma 
"Par īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām" 
17.panta otro daļu 

  
1. Noteikumi nosaka dabas parka "Cirīšu ezers" (turpmāk – parks) individuālo 
aizsardzības un izmantošanas kārtību un tā funkcionālo zonējumu, lai saglabātu 
teritorijas bioloģisko daudzveidību, kā arī ainavisko, kultūrvēsturisko un atpūtas 
vērtību. 
  
2. Parka teritorijā ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārīgie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi. 
  
3. Parkā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas: 
3.1. dabas lieguma zona; 
3.2. dabas parka zona. 
  
4. Parka platība ir 1297 ha. Parka funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 
1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežas - šo noteikumu 2.pielikumā. 
  
5. Ja parka teritorijā paredzēts masu pasākums (ieskaitot reliģisko), kurā piedalās 
vairāk nekā 200 cilvēku, pasākuma organizētājs nodrošina parka dabas vērtību un 
atpūtas resursu saglabāšanu, to iepriekš saskaņojot ar reģionālo vides pārvaldi un 
pašvaldību. 
  
6. Dabas lieguma zona izveidota, lai nodrošinātu meža biotopu un īpaši aizsargājamo 
augu sugu aizsardzību Cirīšu ezera salās. 
  
7. Dabas lieguma zonā: 
7.1. ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējo aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu prasības, kas attiecas uz dabas liegumiem; 
7.2. aizliegts organizēt tūristu apmetnes, kurās tūristi uzturas ilgāk par trim 
diennaktīm; 
7.3. aizliegts apmeklēt Cirīšu ezera salas grupās, kurās ir vairāk par 30 cilvēkiem. 
  



8. Dabas lieguma zonā nepieciešams veikt dabas aizsardzības plānā paredzētos 
pasākumus, ieskaitot pasākumus īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu, kā arī īpaši 
aizsargājamo biotopu saglabāšanai. 
  
9. Dabas parka zona izveidota, lai nodrošinātu parka ilgtspējīgu izmantošanu un 
saglabāšanu atpūtai un izglītošanai. 
  
10. Dabas parka zonā: 
10.1. ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējo aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu prasības, kas attiecas uz dabas parkiem; 
10.2. aizliegts braukt ar ūdens motocikliem Cirīšu un Ruskuļu ezerā; 
10.3. atļauts lietot motorlaivas atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas 
saskaņoti ar reģionālo vides pārvaldi. 
  
11. Cirīšu ezera krasta ainavu veido pēc saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi. 

  
  
Ministru prezidents                                                     E.Repše 
  
Vides ministrs                                                            R.Vējonis  



1.pielikums 
Ministru kabineta 

2004.gada 24.februāra 
noteikumiem Nr.94 

  
Dabas parka "Cirīšu ezers" funkcionālā zonējuma shēma 

  

 
 
Vides ministrs                                                            R.Vējonis  

 



2.pielikums 
Ministru kabineta 

2004.gada 24.februāra 
noteikumiem Nr.94 

  
Dabas parka "Cirīšu ezers" funkcionālo zonu robežu apraksts 

  
1. Dabas lieguma zonā ietilpst Cirīšu ezera salas: Upursala, Ošu sala, Alkšņu sala, 

Mazā alkšņu sala, Akmeņu sala, Liepu sala, Laiviņu sala, Jaunā sala. 
  
2. Dabas parka zona ir pārējā parka teritorija, kuras robežas noteiktas ar Ministru 

kabineta 1999.gada 9.marta noteikumiem Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem". 
  
  
 
 
Vides ministrs                                                            R.Vējonis 


