KOKU UN KRŪMU IZCIRŠANA, APAUGUMA NOVĀKŠANA
Vieta:



Vidzeme. Gaujas NP, tūrisma maršruts Murjāņi‐Sigulda
Koordinātes X: 545722, Y: 6334515 / Lat: 57.1516065, Lon: 24.7557404

Laiks: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Optimālais talkotāju skaits: līdz 10
Dalībnieki: Pieaugušie, jaunieši, korporatīvās grupas.
Izziņas saturs:
Gaujas NP izveidots, lai aizsargātu unikālu dabas kompleksu ‐ Gaujas upes senieleju ar daudzo
pieteku ielejām un sāngravām. Gaujas NP nav daudz retu augu un dzīvnieku sugu, bet tas izceļas ar
ievērojamu bioloģisko daudzveidību. Sigulda un Gaujas senieleja izseni bijusi tūristu iecienīta.
Senākie uzraksti uz Gūtmaņalas sienām zināmi jau no 16.gs. Gaujas nacionālajā parkā radītas jaunas
rekreācijas iespējas Līgatnē un Āraišos, turpinās iecienīto tūrisma vietu pilnveidošana Siguldā, Cēsu
apkārtnē, pie Zvārtes ieža, Sietiņieža, Ērgļu (Ērģeļu) klintīm. Tūrisma resursus papildina pēdējos
gadu desmitos iekārtotie objekti ‐ Līgatnes dabas takas, Siguldas bobsleja un kamaniņu trase, kā arī
kalnu slēpošanas trases. Šie objekti, kas ir sagatavoti liela apmeklētāju skaita uzņemšanai, ir vieni
no vispopulārākajiem un visvairāk apmeklētākajiem. Visi izveidotie tūrisma infrastruktūras objekti
regulāri jāuztur, lai nodrošinātu to drošu izmantošanu netraucējot dabas vērtību saglabāšanai.

Ko vajadzētu ņemt līdzi?






Silts āra apģērbs, ieskaitot ūdensnecaurlaidīgus apģērbus.
Darba zābaki. Purngalos iestrādāts metāla aizsargs vēlams, bet nav noteicošs.
Darba cimdi – nodrošināti, bet var ņemt līdzi savus.
Siltākos mēnešos jānodrošinās ar sauļošanās pretapdegumu krēmu, cepuri, kukaiņu
atbaidīšanas līdzekli.
Pusdienas, nelielas uzkodas un dzēriens.

Vai ir nepieciešamas noteiktas prasmes?
Speciālas iemaņas nav nepieciešamas. Īsa veicamo darbu instruktāža notiek talkas vietā.
Tā kā darbs notiek brīvā dabā bez specializētas tehnikas, dalībniekiem ir jābūt gataviem zināmai
fiziskai piepūlei.
Bērni ir laipni gaidīti, ja tos pavada pieaugušais.

Kas būs jādara?
Pār taku pārliekušos zaru un nelielu koku izzāģēšana ar rokas instrumentiem un savākšana.
Avotu izteku tīrīšana.
Grāvju tīrīšana no sanesumiem.

Kā var pieteikties?
Jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma forma http://www.darudabai.lv/daramais/ko‐darit/koku‐un‐
krumu‐izcirsana/#koki

Kas vēl jāzina?

Tā kā notikumi reizēm var mainīties, dažas dienas iepriekš pirms došanās uz talkas vietu, lūdzam
sazinieties ar Albertu Vemperu pa tālruni 29169841 vai e‐pastu alberts.vempers@daba.gov.lv

