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Ilze Circene, SIA „METRUM” pārstāve, 
atklāj sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmi, uzrunā klātesošos un informē 
par sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmes dienas kārtību. Dod vārdu 
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas 
reģionālās administrācijas direktoram 
Andrim Širovam. 

Andris Širovs, Dabas aizsardzības 
pārvaldes Pierīgas reģionālās 
administrācijas direktors, informē 
klātesošos par to, kas ir dabas 
aizsardzības plāns un kādi ir ieguvumi to 
izstrādājot (skatīt prezentāciju 
sabiedriskās apspriešanas sanāksmes 
protokola pielikumā). 

Ilze Circene, SIA „METRUM” pārstāve informē par Dabas aizsardzības plāna izstrādes procesu, uzraudzības grupas 
sanāksmēm, individuālām sarunām ar zemes īpašniekiem, veikto dabas vērtību kartēšanu un apsekošanu dabā, 
sarežģīto sasaisti ar pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentiem un sabiedriskās apspriešanas termiņiem (skatīt 
prezentāciju sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokola pielikumā). 

Ilmārs Bodnieks, SIA „METRUM” pārstāvis, iepazīstina ar dabas parka “Abavas senleja” teritoriju, tajā 
sastopamajām dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām. Informē par priekšlikumiem dabas parka zonējuma 
izmaiņām un nepieciešamajiem dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumiem (pļavu pļaušana, noganīšana, mežu 
saglabāšana, tūrisma infrastruktūras uzturēšana, u.c.). Informē par iespēju saņemt kompensācijas par 
mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem un bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu. Norāda, ka pēc dabas 
aizsardzības plāna izstrādes, kura izstrādes ietvaros veikta daļēja vērtīgo zālāju kartēšana, zemes īpašniekiem būs 
iespēja saņemt paaugstinātus un diferencētus platību maksājumus, ja tiek ievērota pareiza zālāju 
apsaimniekošana, sienu pļaujot un savācot vai noganot zālāju ar atbilstošu zālēdāju blīvumu. Atbalsta maksājuma 
apjoms atšķiras atkarībā no biotopa, tā apsaimniekošanas grūtības pakāpes un ražīguma. Iepazīstina ar tālāko 
procesu dabas aizsardzības plāna izstrādē (skatīt prezentāciju sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokola 
pielikumā).  

I.Circene dod vārdu sabiedriskās apspriešanas sanāksmes otrās daļas jeb diskusijas vadītājai Inesei Pabērzai. 

Inese Pabērza iepazīstina ar kārtību, kādā plānots organizēt sabiedriskās apspriešanas sanāksmes diskusijas daļu. 

Projekts tiek izstrādāts Norvēģijas finanšu instrumenta 
2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība 

starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” 
projekta Nr.4.3-24/NFI/INP-003 

„Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” ietvaros 
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Klātesošais jautā, vai tika apsekoti visi bioloģiski vērtīgie zālāji un ir nokartēti un salikti pa kategorijām, lai “Lauku 
atbalsta dienests” varētu samaksāt naudu, kas pienākas īpašniekiem?  

I.Bodnieks atbild, ka ir apsekota lielākā daļa no zināmajām Eiropas nozīmes zālāju biotopu platībām, bet nav 
apsekota pilnībā visa teritorija, jo bioloģiski vērtīgo zālāju platība dabas parkā ir relatīvi liela, lai to apsekotu vienas 
veģetācijas sezonas ietvaros. I.Pabērza norāda, ka uz jautājumiem, uz kuriem šobrīd nevarēs atbildēt, pēc 
sanāksmes tiks atbildēts individuāli. Aicina īpašniekus, kuri vēlas uzzināt informāciju par dabas vērtībām konkrētāk 
savā zemes īpašumā, palikt pēc sanāksmes un konsultēties ar dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem.  

Klātesošais iesaka ielikt jautājumus un atbildes Kandavas novada mājaslapā. 

I.Pabērza atbild, ka sadarbība ar pašvaldību ir ļoti laba, un pārskats par sabiedriskās apspriešanas norisi būs 
publiski ieejams un tiks ielikts pašvaldības mājas lapā.  

E.Freimane jautā, kādā pašvaldības laikrakstā tika publicēta informācija par šo sabiedrisko apspriešanu. 

I.Circene atbild, ka informācija ir tikusi publicēta vairākos pašvaldības laikrakstos un, ka publikāciju kopijas pēc tam 
tiks nosūtītas uz jautātājas e-pasta adresi.  

E.Freimane, jautā kāpēc netiks apspriests viss publicētais materiāls, bet tikai daļa no tā, kāpēc netiks spriests par 
dabas aizsardzības plāna ietvaros publicētajiem priekšlikumiem par īpašiem noteikumiem, kāpēc tas netiks šodien 
spriests un kā tiks pieņemts šis plāns – vai arī tikai daļēji?  

A.Širovs atbild, ka šī sanāksme ir veltīta izstrādātā dabas aizsardzības plāna apspriešanai un, galvenokārt, dabas 
vērtībām un to iespējamai saglabāšanai, jo dabas parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 
(turpmāk – IAIN) ir Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumi un ir noteikta kārtība, kādā veidā MK noteikumi 
tiek izsludināti, apspriesti, saskaņoti starp ministrijām. Lai šos procesus nejauktu kopā, pabeigsim vienu procesu – 
dabas aizsardzības plāna izstrādi. Dabas aizsardzības plāna projekta beigās ir arī priekšlikumi MK noteikumiem, bet 
tā būs atsevišķa saruna, atsevišķa tikšanās, atsevišķa procedūra, kas tiks atkārtoti skatīta, brīdi, kad tiks pabeigta 
dabas parka dabas vērtību kartējums. 

E.Freimane, komentē, ka MK noteikumi nekad netiek publiski apspriesti un lūdz protokolā fiksēt, ka šī apspriešana 
skar tikai dabas vērtības, kas būs par pamatu aicinājumam neapstiprināt šo dabas aizsardzības plānu, jo nav 
apspriests viss kopumā, kas bija publicēts.  

A.Širovs atbild, ka Dabas aizsardzības plāns sastāv no vairākām sadaļām, kas šeit ir minēts. MK noteikumu 
apspriešanā var piedalīties jebkurš, tur būs e-pasta adreses, gan ministrijas darbiniekiem Jūs varat rakstīt e-pastus, 
gan izlasīt tos internetā, gan mūsu mājaslapā, gan ministrijas mājaslapā, tā visa ir publiski pieejama informācija. 

I.Pabērza atbild, ka procedūra arī paredz, ka pirms MK noteikumu virzības katrs īpašnieks individuāli saņems 
vēstuli, uz kuru atbildot varēs sniegt viedokli par plānoto zonējumu un piedāvāto IAIN projektu. Šodien Dabas 
aizsardzības pārvalde ir publicējusi informāciju par dabas aizsardzības plāniem un to pieņemšanas kārtību. 

E.Freimane komentē, ka apspriežamo dokumentu klāstā ir publicēts arī šo noteikumu projekta izmaiņas, 
neskatoties uz to, ka pēdējās izmaiņas ir bijušas 2012.gadā (Ministru Kabineta noteikumi Nr.133 „Dabas parka 
"Abavas senleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, turpmāk – MK noteikumi Nr.133). 

E.Freimane jautā, kā īpašnieks var uzzināt, ka viņš ir dabas parka „Abavas senleja” teritorijā. 

A.Širovs atbild, ka šī teritorija ir izveidota ar MK noteikumiem, kas ir personām saistoši un kas ir publiski pieejami. 
Dabas parka robežas ir publiski pieejamas. Dabas aizsardzības pārvaldei ir tiesības reģistrēt apgrūtinājumus 
zemesgrāmatā, taču tas nav tās pienākums. Paskaidro, ka ir problēmas ar dažādu datu sistēmu savstarpējo 
saskaņotību, un šī problēma pastāv visā Latvijā.  

E.Freimane jautā, vai SIA „METRUM” nebūtu bijis lietderīgi uzlikt šīs iepriekš apstiprinātās robežas uz kartes, lai 
jebkurš īpašnieks redzētu, vai viņš jau ir bijis šajā teritorijā, jo skatoties pēc šobrīd redzamajām robežām, teritorija 
ir mainīta, daļa teritoriju ir izslēgtas, savukārt daļa ir nākusi klāt, jo var redzēt, ka ir mainījusies platība, ja salīdzina 
ar MK noteikumiem Nr.133. 

I.Bodnieks atbild, ka MK noteikumos Nr.133 ir shēma, kurā vizuāli var redzēt robežas un kas ir publiski pieejama 
dabas datubāze „Ozols”, kurā jebkuram digitālā veidā ir iespējams pēc sava īpašuma kadastra numura atrast tā 
novietojumu kartē. Dabas aizsardzības plāna izstrādes kartogrāfiskajā materiālā ir atspoguļota digitālā informācija, 
kas saņemta no Dabas aizsardzības pārvaldes, kas ir tie paši robežu punkti, kas ir MK noteikumos, bet ir vietas, kur 
šie punkti ir digitāli precizēti, dabas parka robežas pēc būtības  nav mainījusies, tas ir iespējams veikt tikai ar 
konkrēto MK noteikumu grozījumiem.  

Norit precizējošas informācijas apmaiņa un diskusija par nesakritībām kartēs. 
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E.Freimane jautā, kāpēc biotopu un apsaimniekošanas plāni atšķiras? 

I.Bodnieks atbild, ka ir biotopu veidi, kuriem nav nepieciešama konkrēta apsaimniekošana, kā arī vienam biotopu 
veidam var būt dažādi apsaimniekošanas metodes. Paskaidro, ka kartē ir norādītās tās biotopu platības, kurām ir 
nepieciešama konkrēta cilvēka darbība vai neiejaukšanās procesos. 

E.Freimane norāda, ka ir vairākas situācijas, kad prezentācijās minētie maksājumi var netikt piešķirti un norāda šīs 
situācijas, piemēram, īpašnieks ir administratīvi sodīts 

I.Pabērza atbild, ka izstrādātāji ir drukātā veidā sagatavojuši informāciju par kompensāciju piešķiršanas mehānismu 
un materiālu par dabas aizsardzības plāna izstrādes plusiem un mīnusiem. 

Klātesošais min, ka šobrīd nevar apspriest plānu, no kura viena daļa ir skaidra, bet daļa tiks pieņemta vēlāk un kuru 
ietekmēt nevarēs. Otrkārt – nav skaidri saprotams kā mainīsies platību maksājumu apmērs zemes īpašniekiem. 

Norit precizējošas informācijas apmaiņa un diskusija par IAIN projektu. 

K.Vilciņa informē par sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm IAIN. Norāda, ka tāda tiks rīkota arī dabas parkam 
„Abavas senleja”, kurā būs iespējams izteikties. Tagad var iesniegt priekšlikumus šiem noteikumiem, zonējumam 
un tie visi tiks piefiksēti un iestrādāti plānā. Šobrīd šie noteikumi netiks virzīti uz apstiprināšanu pēc plāna 
apstiprināšanas. Pēc tam būs vēl viens izpētes process, pēc kura šie noteikumi tiks virzīti.  

Klātesošais komentē, ka plāns tiek apspriests, pirms vēl visas detaļas ir skaidras.  

K.Vilciņa atbild, ka IAIN nav plāna būtiskākā sastāvdaļa, plāns var veidot ieteikumus IAIN projektam, bet plāns ir 
pilnīgs arī bez šiem noteikumiem. Tā ietvaros plāno dabas vērtību apsaimniekošanu, teritorijas tālāko attīstību 
(tūrismu), arī ar pašreizējiem spēkā esošajiem noteikumiem.  

Klātesošais jautā, vai savu zemes gabalu, kurā šobrīd notiek graudaugu ražošana, varēs turpināt izmantot 
graudaugu ražošanai, vai arī varēs to izmantot tikai zāles audzēšanai.  

D.Bojāre atbild, ka šajā teritorijā ir daudz kaļķaino zālāju teritorijas, par kuriem iespējams saņemt augstus 
maksājumus, kuriem jūs varat pieteikties. Konkrēti par savu teritoriju varat uzzināt datu bāzē „Ozols”, to varat 
izdarīt individuāli pēc sanāksmes. 

I.Circene atbild, ka ja šobrīd ir likumīgi uzsākta kāda darbība, neatkarīgi no plāna, to var turpināt, jo plāns juridiski 
neko nemaina. 

M.Jansons jautā, vai nebūs tā, ka būs savi ilglaicīgi koptie lauki jāpārvērš par zālājiem. 

D.Bojāre atbild, ka tā tas nav. Ir jau zināmas konkrētas vēsturisko zālāju teritorijas, un tās nerodas vienā dienā.  
Daudzas no tām šobrīd ir sliktā kvalitātē, un mēs aicinām tās sākt apsaimniekot, bet šajā gadījumā nav runa par 
aramzemēm. Par savu zemi varat vēlāk noskaidrot individuāli. 

M.Dauģele vērš uzmanību uz to, ka būtu jāīsteno pasākumi, lai nodrošinātu putnu aizsardzību dabas parkā. 

I.Bodnieks norāda, ka pie plāna izstrādes ir strādājis arī ornitologs, konstatējot vairāk nekā 25 Eiropas nozīmes 
aizsargājamo putnu sugu. Būtiskākās no šīm sugām būtu griezes un citas zālāju sugas, kurām zālāju aizsardzība ir 
ļoti nozīmīga. Dabas aizsardzības plānā ir ietverti vairāki pasākumi putnu aizsardzībai, kā arī pagājušajā gadā 
teritorijā ir veikts griežu monitorings. Arī konkrētas putnu sugas, kas apdzīvo zālājus, ir veids, kā iespējams 
pieteikties “Lauku atbalsta dienesta” maksājumiem. 

M.Dauģele jautā, kur ir jāiesniedz informācija, ka īpašumā atrodas putnu sugas, piemēram grieze, kurai 
nepieciešama biotopu saglabāšana. 

I.Bodnieks atbild, ka princips ir tāds pats kā nosakot bioloģiski vērtīgos zālājus, kad eksperti apseko šos zālājus un 
šīs atskaites iesniedz “Lauku atbalsta dienestā”.  

Diskusija par nepieciešamo zālāju apsaimniekošanu griezēm. 

M.Sniedziņš jautā Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem par to, vai viņi zina, cik liela ir zemnieku peļņa no viena 
hektāra zemes un cik maksā nopļaut un novākt sienu, kā arī vai ir informācija, cik lieli zaudējumi tiks radīti 
zemniekiem, pieņemot lēmumu pārvērst labības laukus par zālājiem.  

D.Bojāre atbild, ka labības lauki par zālājiem netiks pārvērsti. Maksājumus administrē “Lauku atbalsta dienests”, 
kas ir Zemkopības ministrijas pakļautībā, un maksājumu lielumus lemj viņi. Nav runa par konkrētām summām, tas 
jums ir individuāli jāskatās. Uzkartētajiem zālājiem nav problēma pieteikties un saņemt maksājumus. 

J.Simanovičs komentē, ka iegādājoties īpašumu zemesgrāmatā, nav bijis ieraksts par apgrūtinājumu, un ka šis 
Dabas aizsardzības plāns iznīcinās viensētas. 
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I.Pabērza atbild, ka Dabas aizsardzības plāna nolūks nav iznīcināt viensētas. 

J.Muska jautā, vai ir domāts par to, kā samazināt zemes nodokli dabas parka teritorijā. 

Gunta Pērkone, Kandavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja, atbild, ka, ja viss īpašums atrodas dabas parka 
teritorijā, tad kadastrālo vērtību nodokļiem automātiski samazina par 30%.  

Diskusija par nodokļiem un apgrūtinājumu reģistrēšanu zemesgrāmatā.  

A.Širovs atbild, ka informācija par īpašumiem, kas atrodas aizsargājamās dabas teritorijās, ir publiski pieejama. 

Klātesošais jautā, kurš atbild par kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem? 

I.Bodnieks atbild, ka Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. 

Diskusija par kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem. 

I.Circene paskaidro diskusijā radušo jautājumus un atbild, ka kultūrvēsturiskā teritorija „Abavas ieleja” ir izveidota 
jau iepriekš. 

I.Frīdemanis jautā, vai vēl tagad var rosināt izmaiņas plānotajā zonējumā? 

I.Bodnieks atbild, ka īpašnieki, kam mainīsies zonējums, saņems vēstuli un varēs atbildēt un izteikt savu viedokli 
par ierosinātajām zonējuma izmaiņām. 

A.Širovs atbild, ka dabas aizsardzības plāns pēc būtības nevienam neuzliek par pienākumu kaut ko apsaimniekot 
vai neapsaimniekot, aprobežojumus var noteikt ar MK noteikumiem. Par tiem varēs piedalīties apspriešanā. 

N.Lakovičs jautā, par ko notiek apspriešana, ja dabas aizsardzības plānam nav saistoša nozīme. 

Diskusija par dabas aizsardzības plāna un MK noteikumu saistību un par dabas aizsardzības plāna rekomendējošo 
statusu. 

I.Pabērza komentē, ka dabas aizsardzības plānam ir rekomendējošs raksturs, bet MK noteikumi noteiks 
ierobežojumus. 

K.Vilciņa atbild, ka Dabas aizsardzības plāna izstrādi nosaka likums Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. MK 
noteikumi nosaka plāna saturu un tā izstrādes procedūru. Plāna saturā būtiskākais ir zinātniskā izpēte, dabas 
vērtību konstatēšana, kā šīs dabas vērtības apsaimniekot, kā tās nosargāt un, ja nepieciešams, sagatavot IAIN 
projektu, kam nāk klāt funkcionālais zonējums. Pēc plāna izstrādātāju rīcībā esošās informācijas ir sagatavots šāds 
zonējuma projekts. Ņemot vērā to, ka drīzumā sāksies visas Latvijas biotopu kartēšana, tiks nokartētas tās 
teritorijas, kas netika nokartētas dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros vienas sezonas laikā un pēc šīs 
kartēšanas šis MK noteikumu projekts, kas tagad ir plānā, tiks precizēts. Pēc kartēšanas tiks sagatavots jauns 
noteikumu projekts, kurš arī tiks izsludināts īpašniekiem (tiks izsūtītas vēstules) un tiks organizēta sabiedriskā 
apspriešana. Bet šobrīd tiek runāts par dabas aizsardzības plānu, par apsaimniekošanas pasākumiem, par tūrisma 
attīstību un to, kā tas viss var notikt pie pašreizējiem MK noteikumiem. 

E.Freimane jautā, kāpēc šis noteikumu projekts bija publicēts, ja to neapspriež. Komentē, ka apspriest tūrisma 
attīstību ir lieki, jo tas veido niecīgu daļu. 

I.Pabērza atbild, ka tūrisms var nest lielāku ekonomisko pienesumu dabas parka teritorijai. 

A.Sondars jautā vai tika analizēti iepriekšējie 10 gadi saistībā ar tūrismu?  

I.Bodnieks atbild, ka tūrisma nozīme nav mazinājusies, ir izveidotas jaunas dabas takas un tūristu skaits pieaug 
pēdējos gados.  

I.Piese komentē, ka Abavas senleja noteikti ir kļuvusi populārāka un dabas aizsardzības plāns ir nozīmīgs 
instruments, lai piesaistītu finansējumu dabas parkam. Bez šāda plāna nav iespējams piesaistīt Eiropas Savienības 
finansējumu. 

I.Bodnieks komentē, ka no nākamā gada būs pieejami finanšu resursi, par kuru pašvaldībām būs iespēja realizēt 
tūrisma infrastruktūru aizsargājamās teritorijās, kurām būs apstiprināts un spēkā esošs dabas aizsardzības plāns. 

I.Birziņa komentē, ka nevar izrēķināt, cik tūristu ir Abavas senlejā. Ir problēmas ar piekļūšanu kultūrvēsturiskiem 
pieminekļiem šajā teritorijā. Kalnmuižas pils ir piemērs, ka teritoriju var sakopt. 

M.Sniedziņš jautā, kādas ir galvenās jomas, kas nes Kandavas novada pašvaldībai naudu. Lauksaimniecība, 
mežsaimniecība un tūrisms tikai trešajā vietā, vai ne? 
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Alfreds Ķieģelis, Kandavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks paskaidro, kā veidojas pašvaldības budžets, 
attiecīgi, ka lielāko daļu ienākumu veido līdzekļi no iedzīvotāju ienākuma nodokļiem un zemes īpašuma nodokļa.  

Diskusija par pašvaldības budžeta veidošanos un pašvaldības nostāju par dabas aizsardzības plānu. 

N.Lakovičs jautā, kāpēc lai iedzīvotāji atbalstītu plānu, kura rezultātā tikai rodas ierobežojumi. 

I.Pabērza atbild, ka dabas aizsardzības plāna ietvarā netiek noteikti ierobežojumi. 

J.Simanovičs komentē, ka biotopu zonās ir aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība. 

I.Pabērza atbild, ka nav tā, ka biotopos neko nevar darīt. 

A.Bērziņš jautā, kam būs saistošs šis plāns, ja ne iedzīvotājiem. 

K.Vilciņa atbild, ka dabas aizsardzības plāns ir tiešā veidā saistošs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai un padotajām iestādēm – Dabas aizsardzības pārvaldei, Valsts vides dienestam. Pārējām iestādēm tas ir 
rekomendējošs. 

D.Bojāre komentē, ka, ja ir veikts biotopu kartējums, nav 
nepieciešams sertificētu ekspertu atzinums, ir iespēja pretendēt uz 
atbalstu. Iespējams saņemt materiālu par plāna plusiem 
iedzīvotājiem. 

A.Ķieģelis komentē, ka ar kompensācijām nevar nosegt to, kas tiek 
atņemts cilvēkiem. Dabas aizsardzības plānā jābūt iespējai cilvēkiem 
strādāt, veikt saimniecisko darbību, arī lauksaimniecības un 
mežsaimniecības jomā. Dabas aizsardzības plāns ir vajadzīgs, bet pie 
tālākajiem saistošajiem noteikumiem ir jāstrādā, lai tie būtu pievilcīgi 
iedzīvotājiem. Pašvaldība aizstāvēs savus iedzīvotājus. 

M.Sniedziņš aicina tos, kas iebilst pret šo plānu, pieiet pie protokolētāja un fiksēt savu vārdu, uzvārdu un 
parakstīties pret plāna ieviešanu dzīvē, ja netiek ņemtas vērā iedzīvotāju vēlmes. 

I.Pabērza noslēdz sanāksmi. 

Sanāksme beidzas plkst. 17:59 
 
Pēc Mārča Sniedziņa aicinājuma pie sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokolētāja griezās 13 sanāksmes 
dalībnieki, izsakot savu viedokli pret dabas aizsardzības plāna izstrādi. 
 
 
 
 
 
Sanāksmes protokolētājs:        N.Lizbovskis 
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