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Darba kārtība – dabas parka „Abavas senleja” dabas aizsardzības plāna projekta sabiedriskā apspriešana 
Sanāksmi vada – Ilze Circene, SIA „METRUM”, plānošanas projektu vadītāja 
Sanāksmi protokolē – Niklāvs Lizbovskis, SIA „METRUM”  
Piedalās – skatīt dalībnieku reģistrācijas lapu pielikumā 
Foto: SIA „METRUM”, 2016 

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. Informē, ka dabas aizsardzības plānam ir 
rekomendējošs raksturs, un tas ir esošās un izpētītās informācijas apkopojums, un tas nevienam neuzliek nekādus 
papildus ierobežojumus. Atzīmē, ka uz dabas aizsardzības plāna pamata pēc tam tiek izstrādāti individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi (turpmāk – IAIN), kas var saturēt dažādus saimnieciskās darbības 
ierobežojumus (skatīt prezentāciju sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokola pielikumā). 

I.Circene, SIA „METRUM” pārstāve, informē par dabas aizsardzības plāna izstrādes procesu, uzraudzības grupas 
sanāksmēm, individuālām sarunām ar zemju īpašniekiem, apsekošanu dabā, sasaisti ar pašvaldību teritorijas 
attīstības 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 

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” 
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„Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” ietvaros 
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I.Circene dod vārdu diskusijas vadītājai Guntai Gabrānei. 

Gunta Gabrāne informē par sabiedriskās apspriešanas diskusijas daļas procesu, attiecīgi to, kā diskusija tiks 
organizēta, lai pēc iespējas vairāk apzinātu klātesošo viedokli. 

Daina Bojāre stāsta par maksājumiem, kurus iespējams saņemt apsaimniekojot īpaši aizsargājamos zālāju 
biotopus, to izmaiņām, paskaidro, ka līdz šim visi dabas parka zālāji bija noteikti kā bioloģiski vērtīgie zālāji, par 
kuriem visi saņēma vienāda apmēra maksājumus (minimālos), taču šobrīd ir noteikta citāda  maksājumu 
administrēšanas kārtība pēc noteiktām zālāju ražības klasēm, atbilstoši kurām ir iespēja saņemt dažādus 
maksājumus pēc Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo biotopu tipiem, to apsaimniekošanas specifikas. 

Klātesošais jautā, kur likt nopļauto zāli no bioloģiski vērtīga zālāja, ja to nevar atstāt uz lauka. 

Diskusija par nopļautās zāles novākšanu.  

M.Fokerots jautā, vai nezūd bioloģiskā daudzveidība, novācot nopļauto zāli. 

D.Bojāre atbild, ka nē, zāles noganīšana vai nopļaušana un novākšana ir vēsturiski pastāvējusi. Ja katru gadu 
nepļauj un nenovāc zāli, veidojas kūla, kas kavē atsevišķu sugu augšanu un attīstību. Arī vēlās pļaujas nosacījums ir 
mainīts, zāli var pļaut jebkurā laikā. Dabas parka teritorijā ir daudz sauso kaļķaino zālāju, ar 3.ražības klasi un līdz ar 
to ar augstāku maksājumu. Jautājums vai īpašums ir pārinventarizēts pēc 2013.gada, un ir noteikts Eiropas 
Savienības biotopu kods. 

I.Kricka jautā, kā var noteikt vai īpašumā ir bioloģiski vērtīgais zālājs. 

D.Bojāre atbild, ka, ja zālājs ir ilglaicīgs, to var vērtēt vizuāli un saprast, vai ir vērts pieaicināt ekspertu, kas to 
novērtēs.  

I.Kricka jautā kādas ir bioloģiski vērtīga zālāja indikatorsugas. 

D.Bojāre atbild, ka tādas ir ļoti daudz, tās atšķiras atbilstoši zālāju tipam, un to vērtē sertificēts sugu un biotopu 
eksperts. 

I.Kricka kurā mājaslapā pēc sava kadastra numura var apskatīties, vai savā īpašumā nav kādas dabas vērtības. 

A.širovs atbild, ka to var apskatīties dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”, kas atrodama Dabas aizsardzības 
pārvaldes mājaslapā, sadaļā „Dati”. 

P.Baiks komentē, ka ir ievērojami palielinājušās zālāju apsaimniekošanas izmaksas zemes īpašniekiem, jo pēc 
jaunajiem noteikumiem ir nepieciešams zāli novest no lauka, un tas prasa papildus tehnikas izmantošanu. 
Komentē, ka būtu nepieciešams padomāt kā kompensēt šos papildu izdevumus. 

D.Bojāre atbild, ka jā, zāli ir jānovāc, jo ir pierādījies, ka tās atstāšana rada negatīvu efektu. Par maksājumiem 
jāskatās noteiktās ražības klases. 

A.Širovs atbild, ka maksājumi ir tādi, kādi tie ir, un tie tiek lemti augstākā līmenī. Aicina paņemt pieejamo materiālu 
par pieejamajiem atbalsta maksājumiem un kompensācijām.  

S.Vaivade, Mežu īpašnieku biedrība „Meža konsultants” jautā: 

1. No kurienes tiek ņemti dati par mežu, uz kā pamata sāk veidot plānu dabā, jo tie ir neprecīzi?  
2. Kāpēc, ja šobrīd ir dabas aizsardzības zona, kurā nav veikta pārbaude vai atrasti indikatori, jūs vēlaties šo 

dabas parka zonu likt dabas lieguma zonā?  
3. Vai ir vienošanās darba grupu laikā ar AS „Latvijas valsts meži”, ka lieguma zonā būs atļauta izlases cirte, ja 

to pirms tam pārbauda eksperts dabā?  

I.Bodnieks atbild:  

1. Šobrīd dabas parka zonā ir aizliegta vienīgi kailcirte, un ir redzama korelācija starp izlases cirti un ietekmi 
uz noteiktiem mežu biotopiem, otrs iemesls ir tas, ka šai teritorijas daļai (posmā lejpus Rendas līdz Abavas 
grīvai) visapkārt ir noteiktas sešas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas – dabas liegumi. 
Pēc detalizētas šīs dabas parka teritorijas daļas lejpus Rendas izpētes, tiks runāts par šīs teritorijas nākotni, 
plānoto zonējuma maiņu. Iespējams, ka visa šīs teritorija daļa lejpus Rendas netiks noteikta kā dabas 
lieguma zona. 

2. Iespējams ir kļūme datos, kas ir pieprasīti no atbildīgās valsts iestādes, t.i. Valsts meža dienesta. To šobrīd 
ir grūti komentēt.  

3. Izstrādātāju piedāvātajā IAIN projektā ir iestrādāti šie nosacījumi par izlases ciršu aizliegumu bez 
sertificēta sugu un biotopu eksperta atzinumu, bet tuvāko 2 gadu laikā vēl notiks papildus teritorijas 
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izpēte, arī par kopšanas ciršu vecumu, un šie uzraudzības grupu priekšlikumi tiks ņemti vērā un par to tiks 
diskutēts tālāk. Pašlaik izlases cirte ir atļauta. 

S.Vaivade jautā, kāpēc visiem ir jācieš, ja kaimiņam ir kāda vērtīga suga, un vai ir domāts izdalīt mikroliegumus tur, 
kur ir šīs atradnes. 

K.Vilciņa atbild, ka iespējams zonējums pēc papildus informācijas ievākšanas par biotopiem mainīsies, un tad arī 
varēs tālāk diskutēt par zonējuma izmaiņām. Tur, kur būs noteikta dabas lieguma zona, arī varēs saņemt 
kompensācijas, lai īpašniekiem visā teritorijā individuāli nebūtu jāņem eksperts, kas novērtētu teritoriju. 

M.Fokerots komentē, ka retinātos priežu mežos, kur veic izlases cirti, vairāk priedes neaug. Jautā, kāds ir mērķis 
veidojot šādu pieeju. 

K.Vilciņa atbild, ka izlases cirte nedod vēlamo rezultātu, sabojājot biotopu un neļaujot attīstīties mežsaimniecībai, 
līdz ar to vajadzētu nodalīt biotopu platības, kur nevajadzētu atļaut izlases cirsti. 

M.Fokerots ierosina atļaut kailcirti, piemēram taisīt atvērumus. 

K.Vilciņa ierosina vietās, kur ir ilglaicīgais mežs, tos saglabāt un neveikt galveno cirti, bet tur, kur nav šis ilglaicīgais 
mežs, atļaut mežsaimniecisko darbību. Jāņem vērā, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijas mērķis ir saglabāt 
bioloģisko daudzveidību nevis izaudzēt pēc iespējas lielāku ražu.  

M.Fokerots komentē, ka sabiedrības intereses tiek stādītas augstāk par indivīda interesēm un komentē, ka Imulas 
un Amulas krasti ir aizauguši un nepieejami. 

M.Fokerots izsaka priekšlikumu ieplānot ainavu cirtes un priekšlikumu par kailciršu atļaušanu.  

J.Bienands-Bierens jautā, vai ganības pēc noganīšanas ir jāpļauj, ja tās nav noganītas pilnībā (atsevišķas zāles 
palikušas), un kur ir šī robeža starp noganītu un nenoganītu pļavu.  

D.Bojāre atbild, ka tas ir jāskatās individuāli. Ja veidojas kūla, tā ir jāvāc nost.  

V.Pļavnieks izsaka viedokli par to, ka izlases cirti būtu jāaizliedz, it sevišķi gar Ventas krastiem, kur stiprs vējš pēc 
tam izgāž kokus.  

A.Ausmanis  komentē, ka visas izlases cirtes, kas ir veiktas, ir saskaņotas ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Izlases 
cirte ar biezību 4 ir sabojāts mežs. Jādomā par to, kā vecos kokus novākt un visā teritorijā veikt apsaimniekošanu. 
Ja mežus neapsaimniekos, tajos nekad nebūs nekāda infrastruktūra, kaut vai lai savāktu laivotāju izmestos 
atkritumus. Komentē, ka nevar tikt klāt atsevišķam baltalkšņu audzēm, kuru lapas krīt upē un bojā Abavu. Iesaka 
kopt upi un veikt cirsmas līdz upes krastiem. Komentē, ka priežu mežos izlases cirtes nedarbojas. 

A.Širovs komentē, ka upes ir kopjamas sistēmas. Aizsargjoslu likums vietām ļauj tajās darboties un izcirst šīs 
baltalkšņu audzes. Dabas aizsardzības pārvalde izstrādā projektu par dažādu biotopu apsaimniekošanas vadlīnijām, 
viens no biotopu veidiem ir arī upes. Dabas aizsardzības plāns arī ietvers vadlīnijas upju apsaimniekošanai, kas skar 
tieši krastu atēnošanu, atbrīvošanu no kokiem. Pretrunu šeit nav, jautājums ir, kā tas tiks iestrādāts dabas 
aizsardzības plānā. 

P.Baiks komentē, ka netiek ievēroti ļoti daudz nosacījumu dabas parka teritorijā, it īpaši no laivotāju puses, 
piemēslojot un zāģējot kokus. Jautā, kur vērstie pēc palīdzības, ja laivotāji neievēro šos noteikumus. Komentē, ka 
laivotāji nav informēti, ka atrodas dabas parka teritorijā.  

A.Širovs atbild, ka vislabākais variants, ja tiek aizskartas īpašnieka tiesības, ir griezties policijā. Iesaka izmantot šo 
tūristu plūsmu pa Abavu savā labā un, iespējams, uzsākt kādu biznesu. Atbild, ka ir tiesības izlikt zīmi, ka nedrīkst 
izkāpt.  

Klātesošais jautā, vai plāna ietvaros ir paredzēts attīrīt Abavas upes krastus no krūmiem un kokiem. 

A.Širovs atbild, ka teritorijas izmantošanu šobrīd regulē spēkā esošie MK noteikumi, un īpašnieki var darīt visu, kas 
šo noteikumu ietvaros nav aizliegts. Tas, kas tiek veicināts, ir lielu kritalu saglabāšana. Ir jāskatās konkrētas vietas, 
kur būtu nepieciešamas to darīt. Iespējams dabas aizsardzības plāns sniegs kādus priekšlikumus, kur veidot šādas 
ainavas. 

P.Baiks izsaka priekšlikumu izlikt vairāk zīmes laivotājiem par to, ka viņi atrodas dabas parka teritorijā, uz tiltiem, 
pie upes un laivu nomas punktos. 

I.Bodnieks komentē, ka šī situācija šobrīd posmā Kandava – Sabile tiek aktīvi risināta, bet mazāk tas notiek – posmā 
lejpus Rendas. Komentē, ka dabas aizsardzības plānā ir iekļauti risinājumi, kā aizsargāt putnus, un viens no tiem ir 
informācijas stendu izvietošana laivotājiem galvenajās laivu operatoru bāžu vietās, atpūtas vietās. Informē, ka 
Kurzemes plānošanas reģions ir radījis mobilo aplikāciju, kurā iekļauti laivošanas maršruti un informācija par tiem.  
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S.Vaivade izsaka priekšlikumu iekļaut to teritoriju, kurās ir priekšlikums veidot dabas lieguma zonu, kā teritoriju, 
kura pēc kartēšanas ir vēlreiz jāizvērtē un uz kartēšanas pamata jāveido zonējums. Izsaka priekšlikumu iekļaujot 
noteikumos mežu apsaimniekošanas jautājumus, pieaicināt “SILAVA” zinātniekus, lai pareizāk veidotu mežu 
apsaimniekošanu nākotnē. Izsaka priekšlikumu informēt īpašniekus par to, kad sugu un biotopu eksperts dodas 
kartēt konkrētā īpašnieka mežu, lai īpašnieks varētu piedalīties šajā pasākumā. 

G.Gabrāne atbild, ka Latvijas kartēšana notiks nākotnē, un būs prasība pietiekami efektīvi informēt īpašnieku. 

S.Vaivade jautā, kā var aizvākt laivotāju atstātos atkritumus no īpaši ierīkotajām laivotāju apmešanās vietām.  

Diskusija par ūdens kvalitāti un tūristu daudzumu. 

P.Lapiņš komentē, ka Valsts meža dienestā ir jauna sistēma, kura vēl nestrādā, un ka vēlāk paņemot jaunos datus 
viss izskatīsies savādāk. Skatoties aerofoto, var redzēt vairākas kļūdas un, ja šīs kļūdas netiks novērstas, plāns 
neatbildīs dabā esošajam. Ir svarīgi, lai pamatinformācija atbilst esošajai situācijai. Izsaka priekšlikumu, ka ja tiek 
uzlikts kāds ierobežojums, īpašniekam būtu jāizmaksā atbilstoša kompensācija, jāatpērk viņa īpašums, vai jādod 
kāds cits īpašums vietā. Komentē, ka laivotāju piestātņu vietām jābūt precīzi norādītām. 

I.Bodnieks komentē, ka šobrīd priekšlikumos iekļautās laivotāju apstāšanās vietas tiks iekļautas dabas aizsardzības 
plānā tikai pēc to individuālas izvērtēšanas, vai tur netiek tieši ietekmēts kāds īpaši aizsargājams biotops, kā arī 
laivošanas vieta tiks  saskaņota ar īpašnieku.   

Klātesošais izsaka priekšlikumu pārskatīt tauvas joslas noteikumus, jo vēsturiski tas ir ticis ieviests tikai koku 
pludinātājiem. 

G.Gabrāne informē par sabiedriskās apspriešanas sanāksmes beigām.   

Sanāksme beidzas plkst. 19:02 
 
Sanāksmes protokolētājs:                                              N.Lizbovskis

 


