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Dabas parka „Abavas senleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes 

uzraudzības grupas otrā sanāksme 
 

Kristīne Vilciņa, Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības plānošanas un uzraudzības eksperte, 
atklāj sanāksmi un dod vārdu dabas aizsardzības plānu izstrādes vadītājam Ilmāram Bodniekam. 

Ilmārs Bodnieks, dabas aizsardzības plānu izstrādes vadītājs, informē par dabas parka “Abavas senleja” 
vispārējiem faktiem, teritorijas raksturojošajiem rādītājiem. Dabas parks atrodas 4 novadu teritorijās – 
Talsu, Ventspils, Kandavas, un Kuldīgas novadā. Dabas parka platība ir 14 933 ha. Piemin, ka tā ir Eiropas 
nozīmes īpaši aizsardzības dabas teritorija. Kopš 2004.gada Natura 2000 teritorija. Pasakās par uzraudzības 
grupas izteiktajiem viedokļiem par izsūtīto plāna darba 1.redakciju un aicina izteikt un turpināt sūtīt 
viedokļus, komentārus arī tiem, kuri to nav vēl paspējuši. Informē, ka aptuveni 40% no dabas parka 
teritorijas atrodas Kandavas novada teritorijā. Katrā no Talsu un Kuldīgas novadiem atrodas 26% no dabas 
parka teritorijas, Ventspils novadā atrodas 7%. 

Pievēršas īpašumtiesību jautājumiem - kopējais īpašumu skaits ir ap 3,5 tūkstoši.  

Informē par „Abavas senlejas” galvenajiem zemes izmantošanas veidiem. Norāda, ka pusi no teritorijas klāj 
meži, iespējams, daļa no tiem, jau ir daļēji vai pilnīgi nocirsti meži, kaut arī juridiski joprojām ir meža zemes. 
Akcentē, ka meža ciršana dabas parka teritorijā ir ļoti aktuāls jautājums, un tai ir būtiska ietekme uz dabas 
parka teritoriju. Informē, ka kopš individuālo noteikumu spēkā stāšanās, gandrīz visā dabas parka teritorijā 
ir atļauta galvenā cirte. Min zemes izmantošanas datus, attēlo to karšu formātā. Informē par kartē redzamo 
– zemes izmantošanas veidu, valsts un pašvaldības zemēm, juridisko personu īpašumiem, “Latvijas Valsts 
mežu” apsaimniekotām teritorijām, privātpersonu īpašumiem.  

Aicina neiedziļināties tik daudz katras tabulas saturā, bet vairāk uztvert kopainu, galvenās tendences, lai 
vēlāk būtu iespēja diskutēt par aktuāliem jautājumiem, saprotot jau pašreizējo situāciju.  

Turpina, atzīmējot, ka dabas parka teritorijā ir vairāk nekā 3500 īpašumi, no kuriem pēc platības 70% 
atrodas privātīpašumā (gan juridiskām, gan fiziskām personām). Tikai 5% ir pašvaldību īpašumi, valsts 
(galvenokārt “Latvijas Valsts mežu”) īpašumā ir 24%. Informē arī par datu precizitāti un datu avotu. 

Sniedz informāciju par teritorijas zonējumu - 9/10 no teritorijas atrodas dabas parka zonā. Nepilni 100 ha, 
kas ir Čužu purva platība, ir iekļauta dabas lieguma zonā. Visas apdzīvotās vietas (Sabile, Kandava un Renda) 
ir iekļautas neitrālajā zonā.  

Tiek saņemts komentārs no klātesošā uzraudzības grupas dalībnieka, ka atšķiras Čužu purva platība 
rakstītajā plāna daļā. 

Projekts tiek īstenots 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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Norit īsa diskusija par atšķirību platību datos. Tiek nolemts, ka informācija ir jāprecizē, un teksta daļa 

jāpapildina ar atsaucēm uz datu avotu.  

Informē, ka dabas parka neitrālajā zonā nav iekļautas ne tikai trīs iepriekš minētās apdzīvotās vietas, bet arī 
visi valsts nozīmes ceļi. Atzīmē, ka tas ir pietiekami liels izaicinājums izdalīt visus valsts nozīmes ceļus kā 
neitrālo zonu, jo ne tikai maģistrālie ceļi, bet arī zemākas kategorijas ceļi ir jāizdala. Summējot datus kopā, 
neitrālā zona aizņem 10% no dabas parka teritorijas platības. 

Sniedz ieskatu par atļautajām un aizliegtajām cirtēm meža zemēs dabas parkā „Abavas senleja”. Norāda, ka 
būtiska teritorijas problēma ir galvenās cirtes atļaušana. Informē par Valsts meža dienesta datiem un min, 
kādas cirtes ir realizētas līdz šim (informācija klātesošajiem tiek atspoguļota kartes veidā). Min, ka kopaina 
nav iepriecinoša – pie Kandavas pēdējos piecos gados daudzviet ir realizēta galvenā cirte, arī pie Imulas un 
Amulas lejtecē pie Matkules ir veikts ievērojams skaits ciršu. Virzienā uz Rendu ir novērojama vēl aktīvāka 
mežizstrāde. No Rendas uz Zlēkām – ciršanas intensitāte saglabājas. Atzīmē, ka pēdējo piecu gadu laikā 
aktīvā cirte ir notikusi 620 ha platībā. 

Pievēršas informācijai par tūrismu. Atzīmē, ka šobrīd ir apzināti 45 objekti – dabas tūrisma objekti, dabas 
takas, viesu nami un cita veida objekti. 

Sniedz informāciju par dabas vērtībām dabas parka teritorijā, kas ir konstatētas šogad. Demonstrē karti. 
Piemin, ka izpētes darbs vēl turpinās. Atzīmē, ka dabas liegumam “Čužu purvs” ir izstrādāts detalizēts dabas 
aizsardzības plāns ar detālu dabas vērtību izvērtējumu. Akcentē, ka virzienā uz Sabili arī ir konstatētas 
jaunas sugu atradnes – bezmugurkaulnieku, sikspārņu un augu atradnes. Pie Rendas arī ir konstatētas 
atradnes, rietumu galā. Piemin, ka „Abavas senlejā” tika konstatēta Latvijā piektā, bet „Abavas senlejā” 
pirmā sūnu sugas – zaļās buksbaumijas atradne netālu no Māras kambariem.  

Informē par izpētes metodiku, kartējamām teritorijām. Atzīmē, ka izpēte nav notikusi visā teritorijā, bet 
izmantojot jauno anketu metodiku, kartēta daļēji atbilstoši darba uzdevumam. Atbilstoši jaunajai metodikai 
ir detāla sistēma, kādā veidā tiek iegūta jaunākā informācija.  

Atspoguļo informāciju par zālājiem. Min, ka zālāju apsekošana vēl norit. Piemin, ka no apsekošanas 
rezultātiem būs atkarīgi maksājumi.  

Atzīmē, ka šodien sanāksmē klāt ir arī ornitologs, kurš ir veicis apsekošanu pavasarī un vasaras periodā. 
Aicina ornitologu izteikties par iegūtajiem rezultātiem.  

Edgars Dzenis, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, ornitologs, informē, ka līdzīgi kā dabas liegumā “Maņģenes 
meži”, tā arī dabas parka “Abavas senleja” apsekošana tika sākta vēlu sezonā (pavasarī). Līdz ar to dzeņi 
novēroti maz, tomēr ne pārāk labie rezultāti apliecina to, ka Abavā gar pašu upes krastu ir ļoti vērtīgi lapu 
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koku meži, kur ir diezgan daudz pelēko dzilnu. Uz rietumiem no Rendas dominē skujkoku meži, un šī 
teritorijas daļa ir vērtējama kompleksi kopā ar dabas lieguma “Maņģenes meži” teritoriju, un tur, savukārt, 
ir vairāk mežu sugu, tai skaitā atrodas atsevišķi medņu riesti. Turpina, ka ir vairāki pāri zivju ērgļu, kas ligzdo 
gar Abavas krastu, kur ap atsevišķām ligzdām ir izveidoti mikroliegumi. Abavas upe ar daudziem 
atsegumiem nemainīgi ir laba zivju dzenīšu ligzdošanas vieta. Visā dabas parka teritorijā kopā ir ap 40- 50 
pāriem. Griežu skaits Abavas palienēs ir viduvējs.  

Zanda Opmane, Lauku atbalsta dienests, Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde, vaicā, 
kāpēc? 

E.Dzenis atbild, ka grūti pateikt. Attiecība tieši uz Abavas palieni – viens no iemesliem ir apsaimniekošanas 
jautājums. Teritorijas ir stipri aizaugušas ar krūmiem, fragmentētas, kas griezēm nepatīk. Kā arī augstā zāle, 
biezais kūlas slānis, kurai grieze netiek cauri. Šo apstākļu dēļ griežu ir mazāk nekā tā varētu būt. Viena 
interesanta ziņa ir, ka kopš 2009.gada ir ievērojami pieaudzis balto stārķu skaits dabas parka teritorijā, 
zināmo ligzdu skaits ir palielinājies.  

Z.Opmane uzdod jautājumu, vai palienu pļavas aizaug? 

E.Dzenis atbild, ka jā.  

I.Bodnieks atzīmē, ka pļavu aizaugšana ir viena no teritorijas problēmām kopumā.  

Klātesošie diskutē par maksājumu jautājumiem, ko saņem zemes īpašnieki.  

Z.Opmane uzsver, ka zemes īpašnieki tiek informēti par iespējām saņemt platību maksājumus.  

Notiek diskusija par diferencētajiem maksājumiem un uzliktajiem pienākumiem zemes apsaimniekošanā. 

Diskutē par iemesliem apsaimniekošanas neizdevīgumu. Viens no iemesliem – mazas platības, attālums līdz 

teritorijai. Klātesošie min, ka pirms 5 gadiem jau nebija izdevīgi apsaimniekot zālājus. 

I.Bodnieks uzsver Kandavas pilsētas centru kā labu piemēru, kur šogad pļavas pie upes ir atjaunotas LVAF 
projekta ietvaros.  

Daina Bojāre, Dabas aizsardzības pārvalde, NFI projekta “Integrētie plānojumi” dabas aizsardzības 

plānošanas un uzraudzības eksperte, jautā, vai daudz iedzīvotāji piesakās maksājumiem, un vai ir informēti, 
ka tādi ir? 

A.Millers atzīmē, ka informācija ir, un cilvēki piesakās.  

D.Bojāre pauž viedokli, ka vajadzētu vairāk informatīvos pasākumus.  

Z.Opmane min, ka viens iedzīvotājs ir atteicies no maksājumiem, jo nespēj izpildīt apsaimniekošanas 
prasības kopumā.  

Noris diskusija par reljefa ietekmi uz pļaušanu.  

Z.Opmane aktualizē jautājumu par zemes kadastrālās vērtības pieaugumu lauksaimniecības zemēm no 
nākamā gada. 

Noris diskusija par nodokļiem un dubulto nodokli neapsaimniekotām platībām. Diskutē par to, kā ar dabas 

aizsardzības plāna palīdzību sekmēt pļavu apsaimniekošanu. Noris diskusija par siltumatdevi no granulām 

un izmantošanas iespēju lauksaimniecībā, kā arī to izmaksām.  

Gunārs Freimanis, mednieku kluba pārstāvis, teic, ka nepieciešams plāns, kas “strādā” arī sabiedrības labā, 
varbūt ir vērts pļavās, kur konstatēts kaut kas vērtīgs, plānā paredzēt kādu ieteikumu - izdalīt prioritārās 
pļavas, kam būtu nozīme piešķirot naudu.  

Vairāki klātesošie pievienojas viedoklim. Tiek ierosināts, ka varbūt var izdalīt zālājus pēc apsaimniekošanas 

izmaksām – cik kurā uz šo brīdi jāiegulda darbs. Jāmeklē risinājumi, ko varētu saglabāt. Tiek pausts 

viedoklis, ka samaksa labāk stimulē, nekā aplikšana ar nodokli. Noris diskusija par apsaimniekošanas 

izdevīgumu. 

I.Bodnieks aicina pievērsties sikspārņu aizsardzības jautājumiem dabas parka teritorijā. Informē par 
sikspārņu pētnieka darbu un teritorijā pielietoto metodi. Pētnieks konstatējis, ka “Abavas senleja” ir otrā 
sugām bagātākā teritorija Latvijā (1.vietā ir Gaujas nacionālais parks), kurā konstatētas 11 īpaši 
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aizsargājamās sikspārņu sugas. Piemin Riežupes alas kā vienu no slavenākajām ziemošanas vietām blakus 
parkam esošajā teritorijā. Eksperts izdalījis sikspārņu apdraudošus faktorus – būtiskākā ietekme ir no 
mežsaimniecības. 

I.Bodnieks turpina informēt par bezmugurkaulniekiem, kuru izpētes datu apkopošana un analīze joprojām 
turpinās. Izpēte notikusi gandrīz visā dabas parka teritorijā. Tiek norādīts uz vērtīgākajām normatīvajos 
aktos minētajām sugām. Informē, ka Čužu purvā vēsturiski ir konstatētas vairāk kā 150 tauriņu sugas. 
Kopumā, dati pieejami arī par Rendu, Veģiem un citām vietām. Vispārīgi norāda  informāciju par  Abavas  
upes izpēti, tajā mītošajām zivju sugām. Informē, ka dabas aizsardzības plāna ietvaros specifiska zivju izpēte 
nenotika, un tiek plānots izmantot noritošā monitoringa datus. Min dažādos dokumentos esošo sugu 
uzskaitījumu. Informācija tiks ieļauta dabas aizsardzības plānā. 

Informē, ka saldūdens biotopu eksperts ir izdalījis upes posmus, kuros aizaugums ir augstāks par 30%, 
attiecīgi vietas, kur būtu jāveic apsaimniekošanas pasākumi, piemēram, ūdensaugu izpļaušana. Vairākās 
vietās konstatētas upes gliemenes atradnes. Iegūta informācija, kur ūdens kvalitāte pasliktinās.  

Notiek diskusija par ūdens attīrīšanas iekārtām.  

I.Bodnieks turpina, sakot, ka saldūdens pētnieks ir izteicis vispārīgus apsvērumus, kas ietekmē Abavas upi.  

Paralēli ir notikusi rāpuļu un abinieku sugu izpēte. Tiek norādīts uz vērtīgākajām konstatētajām sugām 
Atkārtoti ir konstatēta vienīgā lielā tritona atradne pie Čuža purva. Atrastas arī četras sila ķirzakas atradnes 
Sabiles un  Kandavas pusē. 

Teritorijā ir virkne ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu. Lielākai daļai ir valsts aizsardzības 
statuss. Ģeoloģisko izpēti jau iepriekš ir veikusi Dabas aizsardzības pārvalde, un par tiem ir kvalitatīva 
informācija. Dabas aizsardzības plāna ietvaros ir apsekoti vairāki objekti, aizpildot botāniskās daļas anketas.   

I.Bodnieks informē, ka plāna izstrādes ietvaros ir jārisina piekļuves jautājums Abavas rumbai. Visdrīzāk 
jārisina sarunas ar īpašnieku par bezmaksas piekļuvi pie objekta.  

Klātesošie min, ka piekļuve ir iespējama gar mazu upīti, pašvaldība esot piedāvājusi iespējamos risinājumus. 

Noris diskusija par piekļūšanas iespējām un infrastruktūras uzturēšanu. 

I.Bodnieks pievēršas citiem tūrisma objektiem un nepieciešamajiem resursiem, kā arī plānotajai tūrisma 
infrastruktūrai. Piemin plānotās takas izveidi uz Zāģerakmeni. Takas izveide skar ļoti daudz privātīpašumus.  

Tiek diskutēts par to, ka nepieciešams dabas aizsardzības plānā atspoguļot informāciju par tūrisma 

attīstību, jo nākošajos gados pašvaldībām būs iespēja pieteikties Kohēzijas fondiem tūrisma infrastruktūrai. 

I.Bodnieks min, ka, lai informāciju par jauniem tūrisma objektiem iekļautu dabas aizsardzības plānā, ir 
nepieciešams saskaņojums ar visiem zemes īpašniekiem, kuru īpašumos tiek plānots attiecīgais dabas 
objekts. Tas savā ziņā ir sarežģīts jautājums.  

Norit diskusija par jautājumu par tūrisma takām un pašvaldību rīcību.  

I.Bodnieks pievēršas arī laivošanai un to ietekmei uz dabas vērtībām. Problēma ir ar tūrisma plūsmas 
kontroli. 

E.Dzenis min piemēru, kā laivotāji var traucēt putnu sugām. 

I.Bodnieks pievēršas atkritumu apsaimniekošanas problēmām.  

Norit diskusija par atkritumu savākšanu un nepieciešamību sadarboties ar laivu nomātājiem. 

I.Bodnieks informē par ierasto pieeju atkritumu apsaimniekošanas risināšanai dabas aizsardzības plānos. 
Pievēršas iepriekš izstrādātajam dabas aizsardzības plānam un tajos iekļautajiem aizsardzības un 
izmantošanas noteikumiem. Sniedz ieskatu labajās idejās, pozitīvajai sadarbībai pašvaldību starpā, 
paveiktajiem darbiem (informācijas zīmju un stendu izvietošanu, informatīvās kampaņas, karšu un bukletu 
izdošana u.c.). 

I.Bodnieks min, ka svarīgs ir tūrisma attīstības plāns, kurā tika izvērtēti nozīmīgākie objekti. Min arī Vides 
fondu projektus kā spēcīgu atbalstu teritorijā. Tiek minēti arī citi projekti. Pamatinformācija esot pieejama 
Vides fonda mājas lapā.  
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Baiba Galniece, Dabas aizsardzības pārvaldes, Kurzemes reģionālā administrācijas, Dabas aizsardzības 

daļas Vecākā eksperte, vaicā par ainavām. Min, ka ainavu sadaļa ir pārāk vispārīga, trūkst konkrētuma.  

Ilze Circene, SIA “METRUM” plānošanas projektu vadītāja, iesaistās diskusijā, min, ka jāņem vērā dabas 
parka mērogs, teritorijas platība, kas neļauj šos jautājumus šobrīd izpētīt detalizēti. Informē, ka dabas 
aizsardzības plāna izstrādes ietvaros ir izstrādāta koncepcija ainavu turpmākajai plānošanai.   

K.Vilciņa, informē, ka par ainavām ir bijusi atsevišķa sanāksme Rīgā. Min, ka gribētu sagaidīt konkrēto 
uzdevumu izpildi.  

Noris diskusija par ainavu sadaļu - plānam jādod vadlīnijas, prioritātes, konkrēti ieteikumi. Tiek secināts, ka 

cilvēkiem trūkst praktiska padoma un informācijas, kur griezties pēc padoma.  

I.Circene min, ka dabas aizsardzības plāna izstrādē šobrīd cenšas īsā laikā atrast atbildes un detalizētus 
risinājumus uz visiem jautājumiem. Uzskata, ka plānošanas procesam jābūt pakāpeniskam, plānojot 
teritorijas no vispārīgā, konceptuālā uz detalizēto mērogu. Akcentē dabas aizsardzības plānu izstrādes 
galveno mērķi, sakot, ka tie bija jāveido kā pilotprojekti saskaņā ar koncepciju. Atzīmē, ka ir neērti, ka nevar 
veidot kontaktu ar visiem 3500 zemes īpašniekiem. Uzsver mērogu dažādību, iespēju aplūkot un pievērsties 
dažādiem informācijas slāņiem atbilstoši mērogam. 

Noris diskusija par dabas aizsardzības plānu izstrādes metodiku un komunikāciju ar zemes īpašniekiem. 

I.Bodnieks pievēršas dabas parka funkcionālajam zonējumam. 

Noris diskusija par iepriekš noteikumos noteikto un pieļautajām kļūdām. Noris diskusija par zonējuma 

robežām. 

D.Bojāre atzīmē, ka izdarīts milzīgs darbs un tagad jāveido efektīvs funkcionālais zonējums. Iepriekšējais 
plāns bija vispārīgs un ar citu pieeju. 

Baiba Galniece, Dabas aizsardzības pārvaldes, Kurzemes reģionālā administrācijas, Dabas aizsardzības 

daļas Vecākā eksperte, aicina pievērt uzmanību dabas parka nosaukumam. Min atšķirību starp “senleju” un  
“senieleju”. 
 
Noslēgumā I.Bodnieks informē, ka tiks strādāts pie esošā plāna satura, lai nākamajā uzraudzības grupas 
sanāksmē varētu konkrētāk diskutēt par teritorijas plānoto zonējumu, apsaimniekošanas pasākumiem, kā 
arī individuālo noteikumu grozījumiem. 
 
 

 
 
 
 
Sanāksme beidzas plkst. 16: 45.  
  
 
Sanāksmes vadītāja                         /personiskais paraksts/    K.Vilciņa 
     
 
Sanāksmes protokolētāja               /personiskais paraksts/      I.Circene 
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