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I DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA 
 

1.1. PAZIŅOJUMI UN PUBLIKĀCIJAS 

Paziņojums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (02.03.2016.) 
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Paziņojums laikrakstā „Neatkarīgā rīta avīze” (04.03.2016.) 
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Publikācija reģionālā laikrakstā „Kurzemnieks” (02.03.2016) 
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Publikācija laikrakstā „VENTSPILS NOVADNIEKS” (08.03.2016.) 
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Paziņojums Ventspils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ventspilsnovads.lv (01.03.2016) 
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Publikācija laikrakstā „Kandavas novada vēstnesis” (2016.gada marts) 
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Paziņojums Kandavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kandava.lv (01.03.2016) 
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Atskats par sabiedrisko apspriešanu Kandavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kandava.lv 
(18.03.2016.) 
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Paziņojums Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kuldiga.lv (01.03.2016.) 
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Publikācija laikrakstā „Kuldīgas novada vēstis” (10.03.2016.) 

 

 

 

 

Publikācija laikrakstā „Talsu novada ziņas” (15.03.2016.) 

 
  



Pārskats par dabas parka „Abavas senleja” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu 

17 

Publikācija Sabiles un Abavas pagasta tīmekļa vietnē www.sabile.lv (01.03.2016.) 
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Publikācija portāla www.cityreal.lv (04.03.2016.) 
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Paziņojums Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē www.daba.gov.lv  (03.03.2016.) 
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Publikācija SIA „METRUM” tīmekļa vietnē www.metrum.lv (03.03.2016.) 
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1.2. SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLI 
1.2.1. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols Kandavā 
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Pielikums sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokolam Kandavā 

  



Pārskats par dabas parka „Abavas senleja” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu 

27 



Pārskats par dabas parka „Abavas senleja” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu 

28 

 



Pārskats par dabas parka „Abavas senleja” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu 

29 

1.2.2. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols Sabilē 

 

 

 



Pārskats par dabas parka „Abavas senleja” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu 

30 

 

 



Pārskats par dabas parka „Abavas senleja” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu 

31 

 

 

 



Pārskats par dabas parka „Abavas senleja” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu 

32 

Pielikums sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokolam Sabilē
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1.2.2. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols Rendā 
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Pielikums sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokolam Rendā 
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Pielikums sabiedriskās apspriešanas protokoliem Kandavā, Sabilē un Rendā 
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Pielikums sabiedriskās apspriešanas protokoliem Kandavā, Sabilē un Rendā
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1.3. ZIŅOJUMS PAR SAŅEMTAJIEM PRIEKŠLIKUMIEM 
 

NR. 
P.K. 

IESNIEDZĒJS SAŅEMŠANAS DATUMS PRIEKŠLIKUMS 
KOMENTĀRS PAR PRIEKŠLIKUMA 
ŅEMŠANU VĒRĀ 

Sabiedriskās apspriešanas laikā (oficiāli rakstiskie un elektroniski) saņemtie priekšlikumi  

1. Kurzemes 
plānošanas reģions 

18.03.2016. 1) Atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 686 “Noteikumi par īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un 
izstrādes kārtību” 9.3.1.3.punktam dabas aizsardzības plāna 
aizsargājamās teritorijas aprakstā jāietver plānošanas reģiona teritorijas 
plānojuma prasības teritorijas izmantošanai. Līdz ar Telpiskās attīstības 
plānošanas likuma pieņemšanu 13.10.2011. plānošanas reģioni vairs 
neizstrādā teritorijas plānojumus, bet gan ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas, līdz ar to dabas parka “Abavas senleja” dabas aizsardzības 
plānā vēlams apskatīt vadlīnijas, kas iekļautas KPR ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā 2015.-2030.gadam, kura pieejama reģiona mājaslapā 
http://kurzemesregions.lv/jomas/Teritorijas_attistibas_planosana/KPR_il
gtspejigas_attistibasstrategijas_un_attistibas_programmas_izstrade. 

2) 13.lpp. apkopojumā par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem minēts, ka Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir 
izstrādes stadijā, kas neatbilst pašreizējai situācijai, jo dokuments ir 
apstiprināts ar Talsu novada domes 29.12.2014. lēmumu „Par Talsu 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu”. 

Priekšlikumi atbalstāmi, un dabas 
aizsardzības plāna projekts ir 
papildināms un precizējams. 
 
 

2. Voldemārs 
Pļavnieks 

2016.gada 18.martā 
Rendā sabiedriskās 

apspriešanas sanāksmes 
laikā 

Sabiedriskās apspriešanas laikā iesniedz rakstisku priekšlikumu tūrisma 
objektu sakārtošanai savos zemes īpašumos.  

Priekšlikums pieņemts zināšanai. Tā kā 
iecere pašlaik ir tikai idejas līmenī 
(konceptuāla), tā dabas aizsardzības 
plānā netiek vērtēta. Turpmākajā idejas 
realizēšanas gaitā (kad zināmi konkrēti 
priekšlikumi) zemes īpašniekam 
nepieciešams saskaņojums ar Dabas 
aizsardzības pārvaldi. 

3. Zemes īpašnieku 
1820,31 hektāru 
platībā grupa 

22.03.2016. 1. Veikt Dabas parka “Abavas senlejas” zonējuma izmaiņas attiecībā uz 

tabulā Nr.1 uzrādītajiem zemes īpašumiem (kopā 139 zemes 

vienības), paredzot, ka visas Dabas parka “Abavas senleja” teritorijās 

atrodošās lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes, kurās notiek 

lauksaimnieciskā un mežsaimnieciskā darbība un kurās līdz 

2015.gada 31.decembrim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav 

konstatēti valsts nozīmes vai Eiropas nozīmes biotopi (Plāna 

1. Atzīmējams, ka neitrālo zonu nosaka 
apdzīvotajās vietās un ceļu 
nodalījumu vietās (ceļi, dzelzceļi), lai 
atvieglotu esošo apdzīvoto vietu 
attīstību un infrastruktūras 
uzturēšanu. Par priekšlikumiem 
funkcionālā zonējuma maiņai varēs 
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pielikums Nr. 4), tiek iekļautas Abavas senlejas neitrālajā zonā. 

Pamatojums: Zemju īpašnieku saimnieciskās darbības un dzīvesveida 

apdraudējums salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju un valsts iestāžu 

uzspiesta konkurētspējas samazināšana. 

2. Koriģēt Dabas parka “Abavas senleja” robežas, izslēdzot no tās 

teritorijas 1.punktā minētās lauksaimniecības un mežsaimniecības 

zemes, kurās notiek lauksaimnieciskā un mežsaimnieciskā darbība un 

kurās līdz 2015.gada 31.decembrim normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā nav konstatēti valsts nozīmes vai Eiropas nozīmes biotopi 

(Plāna pielikums Nr.4). 

3. Apspriest visu nepieciešamo un saistīto dokumentu projektu kopumu 
vienlaicīgi: 

3.1. Dabas parka “Abavas senleja” dabas aizsardzības plānu, 
3.2. Dabas parka “Abavas senleja” Individuālos aizsardzības un 

izmantošanas noteikumus, 
3.3. Ja nepieciešams, “Dabas parka “Abavas senleja” robežu 

izmaiņas. 
4. Pievienot aprēķinu ar kompensāciju apmēru zemes īpašniekiem, kā 

to aizsargājamās teritorijas zonējuma maiņas gadījumā paredz 

likuma “Par īpaši aizsargājamām teritorijām” 12.panta 6.pk. 

5. Rīkot sabiedriskās apspriešanas no jauna, jo tās netika izsludinātas un 

organizētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tā nedodot iespējas 

vietējiem iedzīvotājiem un zemju īpašniekiem savlaicīgi iepazīties ar 

izstrādāto plānu: 

5.1. Apspriešanas dokuments, kas tika publicēts DAP web lapā -

Dabas parka “Abavas senleja” dabas aizsardzības plāns sastāvēja 

no 5 (piecām) nodaļām, bet apspriešana notika tikai par 4 

(četrām), 

5.2. Paziņojumi par sabiedrisko apspriešanu pašvaldības vietējos 

laikrakstos tika publicēti neievērojot MK noteikumu (Nr.686) 

29.punktā noteikto termiņu - ne vēlāk kā divas nedēļas pirms 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmes (t.i.- ne vēlāk kā 2. martā), 

jo Kandavas novada Vēstnesī publicēts tikai 17. martā; Ventspils 

novadnieks -  8.martā; Kuldīgas novada vēstis- 10.03.2016; Talsu 

diskutēt brīdī, kad Ministru kabinetā 
tiks virzīts noteikumu projekts, kas 
nosaka individuālos aizsardzības un 
izmantošanas noteikumus un 
funkcionālo zonējumu. Šobrīd spēkā 
esošie normatīvie akti zemes 
īpašniekiem lauksaimniecisko 
darbību neaizliedz. 

2. Dabas parks ir Natura 2000 teritorija, 
kuras robežu izmaiņu ierosinājumam 
ir nepieciešams zinātnisks 
pamatojums. Ja iesniedzēja vienīgais 
pamatojums ir tas, ka vēlas attīstīt 
intensīvāku lauksaimniecisko un 
mežsaimniecisko darbību, tas nav 
pamatojums samazināt īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas 
robežas, turklāt jebkuras Natura 

2000 tīkla izmaiņas būtu jāsaskaņo ar 
Eiropas Komisiju, kas stipri ierobežo 
šāda priekšlikuma tālāku virzību. 
Dabas parks ir izveidots ainavas un 
dabas vērtību aizsardzībai, tāpēc 
biotopa vai sugas neesamība kādā 
konkrētā vietā nevar būt par 
pamatojumu, lai kādu daļu “izslēgtu” 
no īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas (piemēram, vieta ir svarīga 
no ainaviskā aspekta, un ir 
pieļaujama tieši tāda 
lauksaimnieciskā darbība, kāda tā ir 
pašreizējā situācijā. 

3. Tā kā noteikumu projekts un 
funkcionālā zonējuma izmaiņas tiks 
pilnveidotas, nav lietderīgi šobrīd 
veikt tā apspriešanu (lai gan jāatzīmē, 
ka par to sabiedrībai bija arī iespēja 
paust savu viedokli un redzējumu). 
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novada ziņas” -15.03.2016 

6. Dabas aizsardzības plānā vai tā pielikumā norādīt konkrētus īpašumu 

kadastra Nr., kurus skar zonējuma maiņa. 

Priekšlikumus ar saviem parakstiem apstiprinājuši 70 īpašnieki. Īpašnieku 
paraksti ieskanētā veidā – pielikumā uz 8 (astoņām) lapām. 

Par noteikumu projektu, funkcionālā 
zonējuma un robežu izmaiņām varēs 
diskutēt tad, kad šāds priekšlikums 
tiks virzīts uz Ministru kabinetu 
(piedāvātais variants ir tikai 
priekšlikums, kas nav juridiski 
izvērtēts). Lai noteikumu tālāku 
virzību akcentētu dabas aizsardzības 
plāna materiālos, dabas aizsardzības 
plāna projekts ir papildināts ar 
informāciju par to, ka noteikumu 
projekts tiks pārskatīts pēc Vislatvijas 
biotopu kartēšanas pabeigšanas 
atbilstoši tās rezultātiem, orientējoši 
2018. – 2020.gadā. 

4. Šāds aprēķins tiek pievienots tikai 
tad, kad noteikumu projekts tiek 
virzīts uz Ministru kabinetu. Tā kā šī ir 
tikai dabas aizsardzības plānā 
piedāvātā redakcija, kas turklāt 
šobrīd netiek virzīta uz Ministru 
kabinetu, šāds izvērtējums nav 
nepieciešams (normatīvajā aktā 
teikts, ka aprēķins nepieciešams 
gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums - 
mūsu gadījumā tas nav lēmums, bet 
tikai priekšlikums). 

5. Tā kā noteikumu projekts un plānotās 
funkcionālās zonējuma izmaiņas tiks 
pilnveidotas, nav lietderīgi šobrīd 
veikt to apspriešanu (lai gan jāatzīmē, 
ka par to sabiedrībai bija arī iespēja 
paust savu viedokli un redzējumu). 
Lai nebūtu pārpratumu, dabas 
aizsardzības plāna projekts ir 
papildināts ar informāciju par to, ka 
noteikumu projekts tiks pārskatīts 
pēc Vislatvijas biotopu kartēšanas 
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pabeigšanas atbilstoši tās 
rezultātiem, orientējoši 2018. – 
2020.gadā. Attiecībā par publikāciju 
termiņiem, bija vairāki laikraksti 
Ministru kabineta noteikumos 
noteiktajā termiņā, kas pieejami 
pašvaldību iedzīvotājiem (skatīt 
publikācijas sagatavotajā pārskatā). 
Pašvaldību izdevumi ir tikai kā 
papildus informācija, un, tā kā lielākā 
daļa pašvaldību izdevumi iznāk reizi 
mēnesī, ne vienmēr ir iespējams 
nodrošināt savlaicīgu šo  publikāciju 
ievietošanu. Jānorāda, ka papildus 
informācija par sabiedriskās 
apspriešanas norisis bija pieejama 
pašvaldību interneta vietnēs, kā arī 
tika ziņots radio. Turklāt daļai zemes 
īpašnieku tika izsūtītas individuālās 
vēstules par sabiedriskās 
apspriešanas norises laiku un vietu.  

6. Tā kā noteikumu projekts un 
funkcionālā zonējuma priekšlikums 
var būtiski mainīties pēc Vislatvijas 
biotopu kartēšanas pabeigšanas 
atbilstoši tās rezultātiem, orientējoši 
2018. – 2020.gadā, informācija par 
konkrētiem īpašumiem sagatavojama 
brīdī, kad tiks veikts atkārtots darbs 
pie priekšlikuma sagatavošanas. 

 Iveta Piese, 
biedrības "Abavas 
ielejas attīstības 
centrs" valdes 
priekšsēdētāja 

22.03.2016. Nepieciešama organizācija vai iestāde, kurā ikviens zemes īpašnieks 

varētu uzzināt par likumiem un noteikumiem, kas uz viņu attiecas. Tā 

būtu vieta, kur noteiktās dienās varētu satikt kādu speciālistu, varētu 

organizēt arī regulārus apmācību ciklus. Tagad pēc plāna apspriešanas 

Kandavā katru dienu iznāk runāt ar cilvēkiem un skaidrot, kas tas ir – 

dabas aizsardzības plāns un vai ar to netiks nodarīts kaitējums zemes 

īpašniekam. Izglītošanas un skaidrošanas darbs tieši tagad ir visvairāk 

vajadzīgs. To nevar darīt tikai biedrība uz entuziasma pamatiem. Un ja 

Dabas aizsardzības pārvalde nākotnē 
plāno šādu ideju realizēt – pašlaik ir 
priekšlikums izveidot Dabas izglītības 
centru Sabilē (pilsētā atrodas vairāki 
valsts īpašumā esoši nekustamiem 
īpašumi, uz kuru zemes būtu iespēja 
veidot šādu dabas izglītības centru 
nākotnē). 
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ņem vērā, ka Abavas senleja ir lielākais dabas parks Latvijā, tad tāda 

centra izveide ir nepieciešama un to vajadzētu paredzēt plānā.  

Vieta izglītības centram varētu būt, piemēram, Matkulē (tikko likvidēta 
skola) vai Vānē ( likvidēts centrs "Dzīvesprieks"). 

4. Uldis Vēciņš, 
Sporta klubs 
"Kandava" 
orientēšanās 
pasākumu 
organizators 

23.03.2016. Atļaut rīkot orientēšanās sacensības dabas parka teritorijā, izņemot 
lieguma zonas, ja dalībnieku skaits nepārsniedz 50, bez rakstiskas 
saskaņošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP). Liegumā teritorijā 
atļauts tikai rakstiski saskaņojot ar DAP. 

Norādām, ka piedāvātais noteikumu 
projekts neaizliedz orientēšanās 
sacensību organizēšanu, bet nosaka to 
saskaņošanas nepieciešamību. 
Priekšlikums ir pārskatāms brīdī, kad 
tiks strādāts pie noteikumu projekta 
tālākās virzības (atzīmējams, ka 
noteikumu projekts netiks tālāk virzīts, 
attiecīgi tas tiks pārskatīts pēc 
Vislatvijas biotopu kartēšanas 
pabeigšanas atbilstoši tās rezultātiem, 
orientējoši 2018. – 2020.gadā). 
Noteikumu sagatavošanas procesā 
jāņem vērā Dabas aizsardzības 
pārvaldes un orientēšanās organizāciju 
izstrādātās vadlīnijas – orientēšanās 
sporta sacensību ietekmes uz vidi 
samazināšanai: 
http://www.daba.gov.lv/public/lat/nor
mativie_akti/dap1/ 

5. Talsu novada 
Abavas pagasta 
zemnieku 
saimniecību 
„Katlauki”, 
„Zeltiņi", „Ķauļi”, 
„Rīgmaļi” un 
„Brasliņi” īpašnieki 

23.03.2016. Lūdzam iespēju intensīvi apsaimniekotajās lauksaimniecības zemes, kuras 
atrodas dabas parka “Abavas senleja” teritorijā, iekļaut dabas parka 
aizsardzības plāna neitrālajās zonās. 

Atzīmējams, ka neitrālo zonu nosaka 
apdzīvotajās vietās un ceļu nodalījumu 
vietās (ceļi, dzelzceļi), lai atvieglotu 
esošo apdzīvoto vietu attīstību un 
infrastruktūras  uzturēšanu. Par 
priekšlikumiem funkcionālā zonējuma 
maiņai varēs diskutēt brīdī, kad 
Ministru kabinetā tiks virzīts noteikumu 
projekts, kas nosaka individuālos 
noteikumus un funkcionālo zonējumu. 
Šobrīd spēkā esošie normatīvie akti 
zemes īpašniekiem lauksaimniecisko 
darbību neaizliedz. 

6. Latvijas 23.03.2016. Latvijas Orientēšanās Federācija kategoriski iebilst pret jaunizstrādāto Norādām, ka piedāvātais noteikumu 
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Orientēšanās 
Federācija 

Abavas senlejas dabas aizsardzības plānu. Uzskatām, ka orientēšanās 
aktivitāšu pilnīga aizliegšana ir pārspīlēts solis, kas ierobežos cilvēkus, tajā 
skaitā jauniešus, veselīgi pavadīt brīvo laiku. 

projekts neaizliedz orientēšanās 
sacensību organizēšanu, bet nosaka to 
saskaņošanas nepieciešamību. 

7. Dabas aizsardzības 
pārvaldes Kurzemes 
reģionālā 
administrācija 

23.03.2016. Sadaļa Apsaimniekošanas pasākumi un to izpilde 
Dabas izglītības centra izveide Sabiles pilsētā – precizēt šo sadaļu, jo 
Kurzemē ir viens dabas izglītības centrs, tas atrodas Slīteres nacionālajā 
parkā. 
Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts  

1. 8.10.punkts – lūdzam punktu atkārtoti izvērtēt. Kāds ir 

pamatojums ierobežojumam meža ieaudzēšanai un 

atjaunošanai stādot vai sējot neitrālajā zonā? Savukārt 

dabas parka un dabas lieguma zonā, kur nav paredzēta 

kailcirte, kā arī netiek plānota meža ieaudzēšana nav 

nepieciešama atruna par darbības iespējamību ar Dabas 

aizsardzības pārvaldes atļauju. 
 

2. 8.6.punkta daļu izteikt sekojoši – „kuru stumbra caurmērs 

1,3 m augstumā virs sakņu kakla pārsniedz 60 cm” 
 

3. Lai novērstu līdz šim esošās nepilnības normatīvajos aktos 

attiecībā par zemes vienību dalīšanu, lūdzam 14.punktu 

izteikt sekojošā redakcijā, papildus nepieciešams izvērtēt 

situāciju, kā rīkoties, ja zemes vienība tikai daļēji atrodas 

dabas parkā un plānota tās sadalīšana: 
 

“14.Visā dabas parka teritorijā, izņemot neitrālo zonu, 

zemes vienību sadalīšana atļauta tikai gadījumos, ja katras 

atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav 

mazāka par 10 hektāriem, šis nosacījums neattiecas uz:  
14.1. zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un 

inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai, un kuru 

apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumā; 

14.2. gadījumiem, kad no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība 

ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas 

nepieciešama saimniecības uzturēšanai. Šādos gadījumos uz 

jaunveidojamās zemes vienības, uz kuras neatrodas ēkas, jaunu 

Sadaļā apsaimniekošanas pasākumi un 
to izpilde veiktas korekcijas par Dabas 
izglītības centra izveidi Sabilē. 

Par IAIN projektu: 

1. 8.10.punkts atkāroti izvērtēts. Meža 
ieaudzēšana un atjaunošana neitrālajā 
zonā var apdraudēt tajā esošo zālāju, 
mežu un purvu biotopus. Tādēļ 
piesardzības nolūkos pirms šādas 
darbības realizācijas noteikta 
saskaņošanas nepieciešamība ar Dabas 
aizsardzības pārvaldi. Precizējums 
ņemts vērā, dabas aizsardzības plānā 
veicami papildinājumi. Priekšlikums ir 
pārskatāms brīdī, kad tiks strādāts pie 
noteikumu projekta tālākās virzības. 

2. Precizējums ņemts vērā un iestrādāts 
dabas aizsardzības plāna saturā. 
Priekšlikums ir pārskatāms brīdī, kad 
tiks strādāts pie noteikumu projekta 
tālākās virzības. 

3. Priekšlikums ir pārskatāms brīdī, kad 
tiks strādāts pie noteikumu projekta 
tālākās virzības (atzīmējams, ka 
noteikumu projekts netiks tālāk virzīts, 
attiecīgi tas tiks pārskatīts pēc 
Vislatvijas biotopu kartēšanas 
pabeigšanas atbilstoši tās rezultātiem, 
orientējoši 2018. – 2020.gadā). 

4. Precizējums ņemts vērā un iestrādāts 
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ēku būvniecība nav pieļaujama. 

4. Ierosinām izteikt 16.1.punktu sekojošā redakcijā „iegūt 

derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeņu ieguvi 

personīgajām vajadzībām”, tādējādi izslēdzot pazemes 

ūdeņu rūpniecisko ieguvi; 
 

5. 16.2.apakšpunkts atļauj mainīt zemes lietošanas kategoriju 

purvs, tātad pieļaujama purvu apmežošana, lūdzam šo 

punktu pārvērtēt;  
6. Papildināt 16.10.apakšpunktu,norādot, ka nocirstie bīstamie 

koki atstājami mežaudzē;  
7. precizēt 16.11.apakšpunktu, jo pašreizējā redakcija 

attiecināma uz visu dimensiju ozoliem, pat sējeņiem. 

Ierosinām šo punktu attiecināt uz kokiem sākot no 60cm 

caurmērā 1,3m augstumā, kas saskan ar 8.6.apakšpunktu; 
 

8. Izteikt 16.12. un 22.3.punktu tādā redakcijā, lai netiktu 

ierobežota pārvietošanās ar dzīvniekiem ganībās, vai arī 

veicot to pārdzīšanu no vienām ganībām uz otrām; 
 

9. 20.punktā noteiktie ierobežojumi nenodrošina dabas 

vērtību saglabāšanu. Piebarojot medījamos dzīvniekus, it 

īpaši mežacūkas, tās tiek koncentrētas teritorijās, kur 

dabiskais to blīvums ir zems un tas it īpaši bīstami uz zemes 

ligzdojošajiem putniem, kā arī aizsargājamiem biotopiem. 

Tādēļ dzīvnieku piebarošana nav pieļaujama. Nav 

pieļaujamas arī medības aizsargājamo putnu riestu un ligzdu 

vietās – riesta un ligzdošanas laikā, jo cilvēka klātbūtne ir 

traucējošs faktors, it īpaši šie nosacījumi izvērtējami ar 

esošajiem mikroliegumiem;  
10. Nav pamatojuma ierobežot kopšanas cirtes vecumu dabas 

parka zonā, jo līdz ar galvenās cirtes vecuma sasniegšanu 

tiek atļauta izlases cirte, tāpēc 22.6.apakšpunkts ir 

svītrojams;  
11. papildināt 22.7.2. apakšpunktu, nosakot, ka mainot zemes 

lietošanas kategoriju purvos arī nepieciešama Dabas 

aizsardzības pārvaldes atļauja;  

dabas aizsardzības plāna saturā. 
Priekšlikums ir pārskatāms brīdī, kad 
tiks strādāts pie noteikumu projekta 
tālākās virzības. 

5. Priekšlikums pieņemts zināšanai. 
Priekšlikums ir pārskatāms brīdī, kad 
tiks strādāts pie noteikumu projekta 
tālākās virzības 

6. Precizējums ņemts vērā un iestrādāts 
dabas aizsardzības plāna saturā. 
Priekšlikums ir pārskatāms brīdī, kad 
tiks strādāts pie noteikumu projekta 
tālākās virzības. 

7. Precizējums ņemts vērā un iestrādāts 
dabas aizsardzības plāna saturā. 

8. Pieņemts zināšanai. Piedāvātā 
redakcija: “16.12. un 22.3. pārvietoties 

ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, 

tai skaitā automašīnām, traktortehniku, 

motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un 

mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un 

dzīvnieku pajūgiem ārpus ceļiem un 

dabiskām brauktuvēm, izņemot 

pārvietošanos ar velosipēdiem, kā arī 

gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa 

teritorijas apmeklētājiem speciāli 

izveidotiem maršrutiem vai 

pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju 

apsaimniekošanu (tajā skaitā medībām, 
ganībām vai ganāmpulka 

pārvietošanu), uzraudzību, valsts 

aizsardzības uzdevumu veikšanu, 

glābšanas un meklēšanas darbiem.” 
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12. Lai nodrošinātu veco koku klātbūtni mežaudzēs, lūdzam 

papildināt noteikumu projektu attiecībā uz dabas lieguma 

un dabas parka zonu ar nosacījumu, ka veicot koku ciršanu 

galvenajā cirtē aizliegts samazināt mežaudzes pirmā stāva 

biezību zem 0,4, neskaitot sausus stāvošus kokus, un veidot 

mežaudzē par 0,1ha lielākus atvērumus (nosacījumi no 

vispārējo noteikumu 27.3.apakšpunkta). 

9. 20.2. apakšpunkts tiek izteikts jaunā 
redakcijā kā atsevišķs punkts, kas 
ierobežo piebarošanu visā dabas 
lieguma zonā, kā tas tiek ierosināts 
plāna saturā. Par individuālo medību 
veikšanu mikroliegumu teritorijās, 
nepieciešams atkāroti diskutēt pēc visu 
mikroliegumu teritoriju apsekošanas un 
to pamatotības izvērtēšanas, 
nepieciešamības gadījumā saglabājot 
mikrolieguma teritoriju statusu vai tos 
iekļaujot atbilstošā zonējumā, kas 
nodrošina mikroliegumu sugu 
aizsardzību. Priekšlikums ir pārskatāms 
brīdī, kad tiks strādāts pie noteikumu 
projekta tālākās virzības. 

10. Noteikuma punkts iekļauts atbilstoši 
šobrīd spēkā esošajai noteikumu 
redakcijai, kurā ir ierobežota kopšanas 
cirte un atļauta izlases cirte. Noteikumu 
punkts ir jāpārskata pēc Vislatvijas 
kartēšanas, veidojot atbilstošu 
zonējumu ar izlases cirtes ierobežošanu 
dabas lieguma zonā. 

11. Precizējums ņemts vērā un 
iestrādāts dabas aizsardzības plāna 
saturā. Priekšlikums ir pārskatāms brīdī, 
kad tiks strādāts pie noteikumu 
projekta tālākās virzības. 

12. Precizējums ņemts vērā un 
iestrādāts dabas aizsardzības plāna 
saturā. Priekšlikums ir pārskatāms brīdī, 
kad tiks strādāts pie noteikumu 
projekta tālākās virzības. 
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8. Matīss Ratnieks 23.03.2016. Rakstu Jums Latvijas Orientēšanās federācijas vārdā. Mums ir iebildumi 
pret orientēšanās sporta iekļaušanu 4.daļas 13.punktā sporta veidu 
skaitā, kuriem nepieciešama atļauja pasākumu rīkošanu šajā teritorijā. 

Mūsu pamatojums: 

4.daļas 13.punkts nosaka nepieciešamību saskaņot sacensību rīkošanu. 
Sacensību rīkošana nav aizliegta. Tomēr šis formulējums atšķiras no  MK 
noteikumos“ Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” formulējuma. Visā dabas parka teritorijā 
noteikt šādus ierobežojumus ir pretrunā ar šiem noteikumiem. Pieprasām 
paskaidrot šādas atšķirību cēloņus, kā arī kategoriski iebilstam pret 
orientēšanās sporta iekļaušanu šajā kategorijā. Šis sporta veids nodara 
daudz mazāku kaitējumu dabai kā pārējās disciplīnas. 
Pielikumā Starptautiskās orientēšanās federācijas veikts starptautisks 
pētījums par orientēšanās sporta ietekmi uz dabu:  
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/IOF-ENV-007-
Orienteering-a-nature-sport-with-low-ecological-impact.pdf 

Priekšlikums ir pārskatāms brīdī, kad 
tiks strādāts pie noteikumu projekta 
tālākās virzības (atzīmējams, ka 
noteikumu projekts netiks tālāk virzīts, 
attiecīgi tas tiks pārskatīts pēc 
Vislatvijas biotopu kartēšanas 
pabeigšanas atbilstoši tās rezultātiem, 
orientējoši 2018. – 2020.gadā). 
Noteikumu sagatavošanas procesā 
jāņem vērā Dabas aizsardzības 
pārvaldes un orientēšanās organizāciju 
izstrādātās vadlīnijas – orientēšanās 
sporta sacensību ietekmes uz vidi 
samazināšanai: 
http://www.daba.gov.lv/public/lat/nor
mativie_akti/dap1/ 
Jānorāda, ka dabas parka teritorijā ir 
sastopami īpaši aizsargājamie biotopu 
veidi, kuri vadlīnijās norādīti kā 
apdraudēti arī no šī spora veida 
aktivitātēm, piemēram, to rīkošana 
vietās ar izteiktu reljefu, kas atrodas 
gravu un nogāžu mežu teritorijās, vai 
kaļķainu zāļu purvu u.c. dabas vērtību 
tiešā tuvumā. Tādēļ piesardzības 
nolūkos, būtu saskaņojam šādu 
pasākumu organizēšana dabas parka 
zonā. 

9. Aigars Vārna 23.03.2016. Orientēšanās kluba "Ziemeļkurzeme" vārdā gribētu iebilst pret  
jaunizstrādāto Abavas senlejas dabas aizsardzības plānu. Tas ierobežos 
kluba aktivitātes un vietējiem iedzīvotājiem mazinās aktīvās atpūtas  
iespējas dabā. Lūdzu pārskatīt attiecīgos punktus. 

Noteikumu punkti attiecībā par 
sacensību organizēšanu ir pārskatāmi 
brīdī, kad tiks strādāts pie noteikumu 
projekta tālākās virzības (atzīmējams, 
ka noteikumu projekts netiks tālāk 
virzīts, attiecīgi tas tiks pārskatīts pēc 
Vislatvijas biotopu kartēšanas 
pabeigšanas atbilstoši tās rezultātiem, 
orientējoši 2018. – 2020.gadā). 
Noteikumu sagatavošanas procesā 
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jāņem vērā Dabas aizsardzības 
pārvaldes un orientēšanās organizāciju 
izstrādātās vadlīnijas – orientēšanās 
sporta sacensību ietekmes uz vidi 
samazināšanai: 
http://www.daba.gov.lv/public/lat/nor
mativie_akti/dap1/ 

10. 22 zemes īpašnieku 
parakstīta vēstule 

24.03.2016. Mēs, zemāk parakstījušies meža īpašnieki, nepiekrītam dabas parka 
„Abavas senleja” dabas aizsardzības plānam, tajā minētajiem grozījumiem 
aizsargājamās teritorijas individuālajiem aizsardzības un izmantošanas 
noteikumiem un bez pamata noteiktajai zonējuma maiņai no dabas parka 
zonas uz dabas lieguma zonu. 

Mūsu priekšlikumi: 

1) Dabas parkam „Abavas senleja” veikt īpaši aizsargājamo meža 
biotopu kartēšanu, pieaicinot konkrētā meža īpašuma īpašnieku; 

2) Pēc kartēšanas organizēt sabiedrisko apspriešanu un uz kartēšanas 
rezultātiem noteikt dabas parka zonējumu nevis tagad dabas parka 
posmu lejpus Rendas līdz Abavas grīvai iekļaut dabas lieguma zonā; 

3) Veidojot (grozot) individuālos aizsardzības un izmantošanas 
noteikumus, kā ekspertus meža apsaimniekošanas jautājumos 
(piem., par izlases cirtēm) pieaicināt mežzinātnes institūta „Silava” 
speciālistus. 

Dabas aizsardzības plāna projektā 
mainīts apsaimniekošanas pasākums 
A.1.1. - “IAIN projekta pārskatīšana un 
precizēšana, rīkojot speciālu IAIN 
sabiedrisko apspriešanu, IAIN 
apstiprināšana Ministru kabinetā”, 
realizācijas termiņš 2018.-2021.gads.  

Atzīmējams, ka visi saņemtie 
priekšlikumi par dabas aizsardzības 
plānā iekļauto noteikumu projektu tiks 
pievienoti plānam un tiks skatīti pēc 
Vislatvijas kartēšanas pabeigšanas. Tad 
tiks prasīts atzinums no pašvaldībām 
par noteikumu projektu un informēti 
īpašnieki, kuriem būs paredzēta 
funkcionālā zonējuma maiņa, kā arī 
rīkota speciāla sabiedriskās 
apspriešanas sanāksme par noteikumu 
projektu. 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs saņemtie mutiskie priekšlikumi, kas attiecināmi uz dabas aizsardzības plāna projektu 

1. Klātesošais 2016.gada 17.martā 
Kandavā 

Iesaka ielikt sabiedriskās apspriešanas laikā uzdotos jautājumus un 
atbildes Kandavas novada tīmekļa vietnē. 

Pārskats par sabiedrisko apspriešanu 
tiks ievietots dabas aizsardzības plāna 
izstrādātāju mājas lapā 
www.metrum.lv. Pēc pašvaldību 
iniciatīvas, pārskats ir ievietojams arī 
katras pašvaldības mājas lapā. 

2. Klātesošais 2016.gada 18.martā 
Sabilē 

Apvienot kultūrvēsturiskās teritorijas un dabas parka robežas vietās, kur 
tās nesakrīt. 

Dabas aizsardzības plāna projektā ir 
norādītas vietas, kurās būtu ieteicams 
robežas savstarpēji pārskatīt (skatīt 
dabas aizsardzības plāna karti “Ainavu 
telpas” plāna sadaļā “Dabas parka 
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ainavu raksturojums”. 

3. Klātesošais 
2016.gada 18.martā 
Sabilē 

Atļaut izmantot elektromotorus Abavas upē. Pašreizējā noteikumu projektā 
elektromotoru izmantošana netiek 
aizliegta.  

4. Klātesošais 2016.gada 18.martā 
Sabilē 

Izveidot jaunu zonu (neitrālo) lauksaimniecības zemēm, lai īpašnieki 
varētu būtu droši par to, ka viņu zemēs netiks noteikti ierobežojumi 
lauksaimnieciskajai darbībai. 

Neitrālo zonu nosaka tikai apdzīvotajās 
vietās un ceļu nodalījumu vietās (ceļi, 
dzelzceļi), lai atvieglotu esošo apdzīvoto 
vietu attīstību un infrastruktūras 
uzturēšanu. Par priekšlikumiem 
funkcionālā zonējuma maiņai varēs 
diskutēt brīdī, kad Ministru kabinetā 
tiks virzīts noteikumu projekts, kas 
nosaka individuālos noteikumus un 
funkcionālo zonējumu. 

5. Klātesošais 2016.gada 18.martā 
Rendā 

Dabas aizsardzības plānā Ieplānot ainavu cirtes  Priekšlikums atbalstīts. Papildināts 
dabas aizsardzības plāna 5.pielikums 
“Apsaimniekošanas pasākumu un 
esošo, plānoto tūrisma infrastruktūras 
elementu karte”, norādot vietas, kur 
nākotnē būtu ieteicams realizēt ainavu 
cirtes. Šī vietas noteiktas šādos posmos: 

1. Abpus Abavai no Velnalas līdz 
Plostiem; 

2. Posms starp Imulas un Amulas 
grīvām (Skatos no Greiļu kalna); 

3. Posms abpus "Kandavas - Kuldīgas" 
šosejai pie Greiļu kalna (no Greiļu 
kalna stāvvlaukuma līdz Abavnieku 
mājām); 

4. Pie ceļa "Matkule - Sabile" (Zviedru 
cepures apkārtnē); 

5. Pie Rendas tilta. 
 

6. Klātesošais 2016.gada 18.martā 
Rendā 

Izlikt vairāk zīmes laivotājiem par to, ka viņi atrodas dabas parka 
teritorijā. 

Dabas aizsardzība plāna  ir paredzēti 
vairāki dabas parka apsaimniekošanas 
pasākumi, tai skaitā paredzēta 
informācijas nodrošināšana par dabas 
vērtībām un kultūrvēsturisko 
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mantojumu dabas parka teritorijas 
apmeklētājiem un iedzīvotājiem 
(C.3.1.). 

7. Klātesošais 2016.gada 18.martā 
Rendā 

Iekļaut to teritoriju, kuru ir priekšlikums veidot kā dabas lieguma zonu, kā 
teritoriju, kura pēc kartēšanas ir vēlreiz jāizvērtē un uz kartēšanas pamata 
jāveido zonējums 

Atzīmējam, ka noteikumu projekts 
netiks tālāk virzīts, attiecīgi tas tiks 
pārskatīts pēc Vislatvijas biotopu 
kartēšanas pabeigšanas atbilstoši tās 
rezultātiem, orientējoši 2018. – 
2020.gadā. 

8. Klātesošais 2016.gada 18.martā 
Rendā 

Iekļaujot noteikumos mežu apsaimniekošanas jautājumus, pieaicināt 
SILAVA zinātniekus, lai pareizāk veidotu mežu apsaimniekošanu 

Priekšlikums pieņemts zināšanai. 

 

 


