Dabas liegumā “Lielie Kangari” veidos kvalitatīvu
tūrisma, dabas izziņas un veselības infrastruktūru
(15.05.2017., www.ropazi.lv)

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ar precizējumiem ir apstiprinājusi
Ropažu novada pašvaldības sagatavoto un iesniegto projektu “Tūrisma,
dabas izziņas un veselības infrastruktūras izveide dabas liegumā “Lielie
Kangari””.
Dabas liegums "Lielie Kangari" ietver lielāko osu grēdu Latvijā. Aizsargājamajā
teritorijā ietilpst tādas dabas vērtības kā Eiropā un Latvijā īpaši aizsargājami
biotopi, retas un aizsargājamas augu, bezmugurkaulnieku un putnu sugas.
Lieguma teritorija ir pievilcīga tūristiem, taču nesakārtotā teritorija rekreācijas
vajadzībām var traumēt augsnes virskārtu un degradēt dabisko vidi.
Lai novērstu antropogēno slodzi, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides
piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, tiek
plānota mērķtiecīga vides labiekārtošana balstoties uz Dabas aizsardzības plānu.
Projekta mērķis - mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas,
erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem
biotopiem un sugām, veidojot kvalitatīvu tūrisma, dabas izziņas un veselības
infrastruktūru dabas liegumā "Lielie Kangari".

Projekta ietvaros tiks veidota kvalitatīva tūrisma, dabas izziņas un veselības
infrastruktūra.
Augsnes
erozijas
samazināšanai
paredzēts
uzstādīt
norobežojumus. Projekta ietvaros paredzēts izvietot tualeti un atkritumu urnas.
Tiks veidota arī pastaigu taka ar koka laipām un tiltiņu mitrākās vietas šķērsošanai.
Apmeklētāju informēšanai un izglītošanai tiks izvietoti lielie informatīvie stendi,
katedras tipa informatīvie stendi visas takas garumā, kā arī veselības maršruta
informatīvie stendi. Paredzēts uzstādīt arī virziena rādītājus ar attāluma norādēm
līdz objektiem. Ainavu vērošanai paredzēts uzstādīt skatu platformu un izbūvēt
skatu torni ar augstumu 33 m.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 300000,00 EUR - ERAF finansējums 255000,00 EUR un Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējums - 45000,00 EUR.
Projektu plānots īstenot no 01.07.2017.-31.12.2018.
Projekts “Tūrisma, dabas izziņas un veselības infrastruktūras izveide dabas
liegumā “Lielie Kangari”” norisinās darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko
daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi
mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās"
ietvaros. Projekts tiks finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda un
pašvaldības līdzekļiem.

Arvien tuvāk dabas taku un skata torņa izbūvei
Lielajos Kangaros (10.12.2017., www.ropazi.lv)

Nākamais gads ir īpašs, jo tiks sagaidīta Latvijas simtgade. Šis gads būs
īpašs arī Lielajiem Kangariem un Ropažu novadam, jo dabas liegums
“Lielie Kangari” piedzīvos pārmaiņas, īstenojot daudzu novadnieku
vīziju par Lielo Kangaru attīstību un tā vārda skanējumu arvien plašāk.
Lai vīzija tiktu īstenota, norit aktīvs darbs pie projekta realizācijas. Patreiz galvenais
darbs ir pie dokumentācijas sagatavošanas un saskaņošanas.
Tuvākā mēneša laikā tiks saskaņota būvniecības iecere par tūrisma, dabas izziņas
un veselības maršruta izveidi. Pēc ieceres apstiprināšanas tiks izsludināts
iepirkums par būvniecības darbiem un jau pavasarī varam sagaidīt Lielo Kangaru
pārmaiņas. Tūrisma un dabas izziņas takas kopējais garums būs 1840 m. Uzsākot
takas maršrutu būs pieejama veselības taka ar informatīvajiem stendiem, kuros
norādīta informācija par veicamajiem vingrojumiem, lai veicinātu fizisko aktivitāšu
iekļaušanu ikdienā un apvienotu patīkamo ar lietderīgo. Visā takas garumā
noteiktos posmos tiks izvietoti informatīvi izglītojoši stendi par dabas liegumā
mītošajām vērtībām, kā arī tiks norādītas putnu, dzīvnieku un dabas vērošanas
vietas.
2017. gada 28. novembrī pēc iepirkuma procedūras veikšanas tika noslēgts līgums
ar SIA “BM-projekts” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību skatu tornim
dabas liegumā "Lielie Kangari"". Projekta izstrāde noritēs līdz nākamā gada 30.
martam. Pēc atzīmes saņemšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi
tiks veikta iepirkuma procedūra par skata torņa būvniecību. Sagaidāms, ka

būvniecības darbi tiks uzsākti nākamā gada vasarā. Skatu tornis būs viens no
augstākajiem Latvijā – 33 m augsts, kas ļaus pavērties uz brīnišķīgo dabas liegumu
no augšas.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 300000,00 EUR. ERAF finansējums 255000,00 EUR un Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējums - 45000,00 EUR.
Sanita Upīte,
Attīstības daļas vadītāja

Projekts “Tūrisma, dabas izziņas un veselības infrastruktūras izveide dabas
liegumā “Lielie Kangari”” norisinās darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko
daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi
mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās"
ietvaros. Projekts tiks finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda un
pašvaldības līdzekļiem.

Norit sagatavošanās Kangaru dabas
takas ierīkošanai un skatu torņa izbūvei
(28.03.2018., www.ropazi.lv)
Lai mazinātu antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas,
erozijas un vides piesārņojuma ietekmi uz īpaši aizsargājamiem
biotopiem un sugām, Ropažu novada pašvaldība projekta “Tūrisma,
dabas izziņas un veselības infrastruktūras izveide dabas liegumā “Lielie
Kangari” ietvaros veido kvalitatīvu tūrisma, dabas izziņas un veselības
infrastruktūru dabas liegumā "Lielie Kangari".

Dabas liegums "Lielie Kangari" ietver lielāko osu grēdu Latvijā. Aizsargājamajā
teritorijā ietilpst Eiropā un Latvijā īpaši aizsargājami biotopi, retas un aizsargājamas
augu, bezmugurkaulnieku un putnu sugas. Lieguma teritorija ir pievilcīga tūristiem,
taču nesakārtotā teritorija rekreācijas vajadzībām var traumēt augsnes virskārtu un
degradēt dabisko vidi.
Projekta ietvaros dabas lieguma teritorijā paredzēts veidot pastaigu taku ar koka
laipām un tiltiņu mitrāko vietu šķērsošanai. Apmeklētāju informēšanai un
izglītošanai visas takas garumā tiks izvietoti informatīvie stendi, paredzēts uzstādīt
virziena rādītājus ar attāluma norādēm līdz objektiem, kā arī uzstādīt skatu
platformu un izbūvēt skatu torni 33 m augstumā dabas ainavu vērošanai.
Apmeklētāju ērtībām un dabas vērtību saglabāšanai liegumā tiks izvietota arī
tualete un atkritumu urnas.
Šobrīd tiek veikti sagatavošanās darbi pastaigu takas izveidei un skatu torņa
izbūvei – VAS “Latvijas valsts meži” ir veikuši atmežošanu skata torņa vietā,
atbrīvojot nepieciešamo platību torņa izbūves vietai, savukārt projektētāji - SIA “BM
–projekts” – pašvaldībā iesnieguši skatu torņa būvprojektu. Tiklīdz tiks saņemta
būvatļauja, tiks uzsākta iepirkuma procedūras organizēšana. Taču īstā rosība
Kangaros gaidāma vasarā - jūlijā, kad beigsies putnu ligzdošanas laiks un sāksies
būvdarbi.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 300000,00 EUR - ERAF finansējums 255000,00 EUR un Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējums - 45000,00 EUR.
Projektu plānots īstenot līdz 2018. gada 31. decembrim.

Izsludināts iepirkums skatu torņa būvniecības un
tūrisma, dabas izziņas un veselības takas izbūvei
dabas
liegumā
“Lielie
Kangari”
(11.06.2018.,
www.ropazi.lv)
Ropažu novada pašvaldība 16.05.2018. izsludinājusi skatu torņa un
tūrisma, dabas izziņas un veselības takas būvniecības iepirkumu, kas
paredz būvniecības darbu uzsākšanu 2018. gada vasarā, bet objekta

nodošanu ekspluatācijā 2018. gada beigās. Būvdarbi jāveic atbilstoši
SIA "BM-projekts" izstrādātajam būvprojektam. Pretendentu
piedāvājumu iesniegšanas datums 15.06.2018.
Projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas,
erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem
biotopiem un sugām, veidojot kvalitatīvu tūrisma, dabas izziņas un veselības
infrastruktūru dabas liegumā "Lielie Kangari".
Būvdarbu veicējam būs jāizveido pastaigu taku ar koka laipām un tiltiņu mitrāko
vietu šķērsošanai, kā arī jāuzstāda skatu platformu un jāizbūvē skatu torni 33 m
augstumā dabas ainavu vērošanai. Apmeklētāju informēšanai un izglītošanai visas
takas garumā tiks izvietoti informatīvie stendi, kā arī veselības maršruta
informatīvie stendi. Tiks uzstādīti virziena rādītāji ar attāluma norādēm līdz
objektiem. Apmeklētāju ērtībām un dabas vērtību saglabāšanai liegumā tiks
izvietota arī tualete un atkritumu urnas.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 300000,00 EUR - ERAF finansējums 255000,00 EUR un Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējums - 45000,00 EUR.

Projekts “Tūrisma, dabas izziņas un veselības infrastruktūras izveide dabas
liegumā “Lielie Kangari”” norisinās darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko
daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi
mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās"
ietvaros. Projekts tiks finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda un
pašvaldības līdzekļiem.

Dabas liegumā “Lielie Kangari” notiek aktīvi būvdarbi
(27.09.2018., www.ropazi.lv)
Dabas liegumā “Lielie Kangari” šobrīd ļoti aktīvi notiek būvdarbi.

Atbilstoši Ropažu novada pašvaldība projektā “Tūrisma, dabas izziņas un veselības
infrastruktūras izveide dabas liegumā “Lielie Kangari” paredzētajam, lai veidotu
kvalitatīvu tūrisma, dabas izziņas un veselību veicinošu infrastruktūru, dabas lieguma
teritorijā tiek veidota pastaigu taka ar koka laipām un tiltiņu mitrāko vietu šķērsošanai.
Apmeklētāju informēšanai un izglītošanai visas takas garumā tiks izvietoti informatīvie
stendi, uzstādīti virziena rādītāji ar attāluma norādēm līdz objektiem, kā arī uzstādīta skatu
platforma un izbūvēts skatu torni 33 m augstumā dabas ainavu vērošanai. Apmeklētāju
ērtībām un dabas vērtību saglabāšanai liegumā tiks izvietota arī tualete un atkritumu urnas.
Dabas liegums "Lielie Kangari" ietver lielāko osu grēdu Latvijā. Aizsargājamajā teritorijā
ietilpst Eiropā un Latvijā īpaši aizsargājami biotopi, retas un aizsargājamas augu,
bezmugurkaulnieku un putnu sugas.
Projekts “Tūrisma, dabas izziņas un veselības infrastruktūras izveide dabas liegumā “Lielie
Kangari”” norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā
atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas"
5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija
Natura 2000 teritorijās" ietvaros. Projekts tiks finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības
fonda un pašvaldības līdzekļiem.

Atvērta apmeklētājiem jaunā pastaigu taka un skatu
tornis dabas liegumā “Lielie Kangari” (20.12.2018.,
www.ropazi.lv)
Noslēgušies darbi pie skatu torņa un tūrisma, dabas izziņas un
veselības takas būvniecība dabas liegumā “Lielie Kangari” un tas ir
atvērts apmeklētājiem.
Ropažu novada pašvaldība projekta “Tūrisma, dabas izziņas un veselības
infrastruktūras izveide dabas liegumā “Lielie Kangari”” ietvaros izbūvēja 33 m
augstu skatu torni, kura virsotnē atrodas skatu platforma, no kurienes paveras
skats uz Kangaru ezeru un Lielkangaru purvu. Dabas liegumā izbūvēta nepilnu 2
km gara pastaigu taka ar tiltiņiem un skatu platformu pie Kangaru ezera.

Pastaigu vieta radīta, lai vietējie iedzīvotāji un ceļotāji varētu iepazīties ar dabas
vērtībām - dabas liegumu un lielāko osu grēdu Latvijā, ainaviski skaisto Kangaru
ezeru un Lielkangaru purvu, īpaši aizsargājamiem biotopiem, retiem un
aizsargājamiem augiem, tai pašā laikā neizmainot to dabisko vidi. Visas takas
garumā uzstādīti stendi ar informāciju par dabas liegumā sastopamajiem
dzīvniekiem, putniem un bezmugurkaulniekiem, Ķoderu pilskalnu izpēti un vēsturi,
Kangaru ceļu, kā arī atspoguļots varenu stāstu un teiku kopumu par notikumiem,
vietām, tēliem un parādībām šeit – Lielajos Kangaros.
Takas sākumā izveidotais veselības maršruts ikvienu apmeklētāju – gan mazu,
gan lielu, aicina kārtīgi izvingroties un izkustēties. Veselības maršrutā ir iespējams
stiprināt sirdi, izstaipīt sānus, iemācīties turēt līdzsvaru un uzlabot kustību – balsta
sistēmu. Vingrojumu kompleksi ir izstrādāti Slimību profilakses un kontroles centra
īstenotās kampaņas “Aktīva ik diena” ietvaros. Dabas takā uzstādīts arī
apmeklētāju skaitītājs, lai varētu novērtēt, cik daudz cilvēku ikdienā apmeklē
pastaigu taku.
2019. gada 11. maijā tiks atklāta izveidotā dabas taka un skatu tornis ar vērienīgu
izglītojošu atpūtas festivālu ģimenēm “Meža stāsti Kangaros”. Pasākuma mērķis ir
apmeklētājiem parādīt, ka mežs ir unikāls dabas veidojums un dabas liegumā
“Lielie Kangari“ sastopamo dabas daudzveidību papildina un unikālu padara
nostāsti un teikas par Kangaru apvidu. Nozīmīgus vēstures nospiedums Kangaros
ir atstājuši apvidū esošie kultūrvēsturiskie pieminekļi. Festivālā uzstāsies un
darbosies pētnieki, amatnieki, dziesminieki un grupas, būs iespējas doties dabas
izziņas pārgājienos, mācīties senas valodas, izbaudīt dažādu meža vidē uzstādīto
multivides objektu sniegtās iespējas.
Būvniecības darbi tika aizsākti 2018. gada augustā. Objekts nodots ekspluatācijā
2018. gada 18. decembrī. Darbus objektā, saskaņā ar iepirkumu procedūras
rezultātiem, veica ģenerāluzņēmējs SIA “Ventars” un apakšuzņēmējs SIA
“Jungrex”,
atbilstoši
SIA
“BM-projekts”
izstrādātajam
būvprojektam.
Būvuzraudzību objektā nodrošināja SIA “Būvuzņēmums NR” būvuzraugs
Normunds Reinicāns.
Realizētā projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma,
eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši
aizsargājamiem biotopiem un sugām, veidojot kvalitatīvu tūrisma, dabas izziņas un
veselības infrastruktūru dabas liegumā “Lielie Kangari”.
Projekts “Tūrisma, dabas izziņas un veselības infrastruktūras izveide dabas
liegumā “Lielie Kangari”” norisinās darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko
daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi

mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās"
ietvaros. Projekts tika finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda un
pašvaldības līdzekļiem.

