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

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, jo tas ir esošās un izpētītās informācijas apkopojums, un tas nenosaka nekādus papildus 
ierobežojumus. Atzīmē, ka uz šā plāna pamata pēc tam tiek izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi (turpmāk – IAIN), kas var saturēt dažādus saimnieciskās darbības ierobežojumus, taču šobrīd tiks runāts 
par dabas aizsardzības plānu, jo šie Ministru kabineta (turpmāk – MK) IAIN vēl tiks izstrādāti (skatīt prezentāciju 
sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokola pielikumā). 

I.Circene, SIA „METRUM” pārstāve informē par dabas aizsardzības plāna izstrādes procesu, uzraudzības grupām, 
sarunām ar zemju īpašniekiem, apsekošanu dabā, 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 teritoriju, tajā atrodamajām 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 tālāko procesu dabas aizsardzības plāna izstrādē (skatīt prezentāciju 
sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokola pielikumā). 

Ilze Circene no SIA „METRUM” dod vārdu sabiedriskās apspriešanas diskusijas vadītājai Guntai Gabrānei. 

Gunta Gabrāne informē par sabiedriskās apspriešanas diskusijas noteikumiem, kā tā tiks organizēta, lai pēc 
iespējas konstruktīvāk uzklausītu klātesošo priekšlikumus. 

M.Bērziņš jautā, kāpēc dabas parka teritorija ir tik liela, ja šīs vērtīgās teritorijas veido tikai daļu no tās.  

I.Bodnieks atbild, ka teritorijas ir aizsargājamas plašākā izpratnē, arī kultūrvēsturiskā un ainavu aizsardzības 
kontekstā, dabas aizsardzību nevar balstīt uz atsevišķu parka daļu pasargāšanu, piemēram, mēģinot pasargāt tikai 
mežaudzes. 

A.Širovs atbild, ka dabas aizsardzības plāns nemaina dabas parka robežas, un izpēte ir notikusi tikai esošajās 
robežās. 

M.Bērziņš jautā, vai dabas parka robežas var samazināt. 

I.Bodnieks atbild, ka lai manītu robežas, kuras sākotnēji noteiktas jau 20.gs vidū, ir jābūt zinātniskam 
pamatojumam.  

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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I.Tramdaha izsaka priekšlikumu apvienot kultūrvēsturiskās teritorijas un dabas parka robežas, jo tas atvieglotu 
darbu. 

I.Bodnieks komentē, ka iepriekšējā dabas aizsardzības plāna ietvaros šis jautājums tika skatīts, taču šīs robežas 
nosaka dažādi normatīvie akti, un nav tik vienkārši tās saskaņot. 

D.Gūtmane, jautā, vai plāns tiks vēlreiz pārstrādāts, ja šobrīd ir nokartēti tikai 40% teritorijas un tālākā kartēšana 
tiks veikta turpmāko divu gadu garumā. 

I.Bodnieks atbild, ka teritorijas izpēte ir notikusi aptuveni 30 gadus garā posmā un apjomīgākā kartēšana ir notikusi 
no 2008.- 2010. gadam. Meža un zālāju biotopu teritoriju izvietojums ir salīdzinoši precīzi zināms visā dabas parka 
platībā (detalizētāk skatīt Dabas datu bāzē OZOLS: http://ozols.daba.gov.lv/pub/Life/). Līdz šim datubāzēs 
pieejamā informācija   tika izmantota par pamatu, veicot 2015. gada dabas parka izpēti (kartēšanu) un ir 
aktualizēta dabas aizsardzības plāna saturā (kartēs). 

A.Širovs komentē, ka Dabas aizsardzības plāna izstrāde nepieciešamā izpēte notiek atbilstoši pieejamajam 
finansējumam, kurš ne vienmēr ir pieejams nepieciešamajā apjomā. 

J.Drīksna jautā, kāpēc dabas parka teritorijā ir iekļautas Imulas un Amulas teritorijas, kurām nav nekādas īpašas 
vērtības, ne kultūrvēsturiskas, ne dabas, ne ainaviskas. Kā arī jautā, cik cilvēkus šis dabas aizsardzības plāns izdzīs 
no Latvijas.  

A.Širovs atbild, ka cilvēku klātbūtne ir eksistenciāli vajadzīga arī no dabas daudzveidības viedokļa, un ka ir cerība, 
ka atbalsta maksājumi vairāk ieinteresēs cilvēkus saimniekot šajā dabas teritorijā.  

J.Drīksna jautā, kas ir neitrālā zona. 

I.Bodnieks atbild, ka šajā gadījumā tā ir Kandava, Sabile un Renda un valsts nozīmes autoceļi. 

M.Sniedziņš informē, ka ir noalgojis juristu, kurš sniegs atzinumu par plānu, ar mērķi apstrādātās lauksaimniecības 
zemes un meža zemes, kas atrodas ārpus lieguma teritorijas, izņemt no dabas parka vai iekļaut tās neitrālajā zonā, 
tā izslēdzot risku, ka MK noteikumi varētu likt lauksaimniekiem izbeigt lauksaimniecisko darbību. 

D.Bojāre precizē, ka lauksaimniecības zemēs netiks aizliegta to izmantošana un, ka teritorijai nozīmīgie bioloģiskie 
vērtīgie zālāji ir radušies vēsturiski nodarbojoties ar ekstensīvo lauksaimniecību (ganīšanu, pļaušanu), kā arī to 
potenciāla atjaunošanās šobrīd aktīvi izmantotajās lauksaimniecības zemēs, teorētiski varētu notikt vismaz 10 
gadus ilgā laika posmā pēc intensīvās lauksaimniecības (arumi, rapsis, labība, u.c.) pārtraukšanas.  Neviens 
negrasās ierobežot intensīvo lauksaimniecību vietās, kur tā šobrīd aktīvi notiek. Mērķis ir saglabāt tās bioloģiski 
vērtīgās zālāju daļas, kas šobrīd netiek intensīvi apsaimniekotas un joprojām ir bioloģiski vērtīgas. 

J.Pīlēģis jautā, kāda ir sadarbība starp AS “Latvijas valsts mežiem” un Dabas aizsardzības pārvaldi, un iesaka 
atbrīvot ceļu malās augošos ozolus no krūmiem tiem apkārt. 

I.Bodnieks atbild, ka plānā ir paredzēti konkrēti apsaimniekošanas pasākumi atsevišķiem lielajiem ozoliem, arī 
paredzot atbrīvot šo koku vainagus no krūmiem un kokiem.  

Diskusija par šo darbību likumību pēc spēkā esošajiem dabas parka noteikumiem un nepieciešamo saskaņošanu. 

I.Tramdaha jautā, vai dabas parka teritorijās, kuras nav lieguma zonā, ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve. 

I.Bodnieks atbild, ka uzraudzības grupu sanāksmē par šo jautājumu tika diskutēts, taču jautājums paliek atklāts, jo 
ir grūti noteikt šo robežu starp derīgo izrakteņu ieguvi privātām vajadzībām un rūpniecisku iegūšanu. Pēc perioda, 
kad notiks papildus izpēte, šis jautājums tiks papildus apspriests un aktualizēts. 

P.Kalniņš jautā, ar cik īpašniekiem jāsaskaņo projekts, lai apgūtu projekta naudu?  

A.Širovs atbild, ka dabas aizsardzības plāns neuzliek nekādus apgrūtinājumus un to vispirms apstiprina pašvaldība, 
tad Dabas aizsardzības pārvalde un pēc tam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Dabas 
aizsardzības plāns nav saistošs šeit klātesošajām privātpersonām, tas ir rekomendējošs.  

Viedokļu un informācijas apmaiņa par individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un informācijas 
saņemšanu par tiem nākotnē. 

Klātesošais jautā, vai Abavas upe arī tiks iekļauta dabas aizsardzības plānā. 

I.Bodnieks atbild, ka saldūdens biotopu eksperts ir nokartējis Abavas upes daļu, kas iekļaujas dabas parka teritorijā, 
nosakot 9 upes posmus, kuros aizaugums ar ūdensaugiem ir lielāks par 30 % (pārāk liels), un noteicis konkrētus 
upes apsaimniekošanas pasākumus. Kartēs ir norādītas konkrētas vietas, kurās tā ir aizaugusi un būtu nepieciešams 
veikt upes tīrīšanu.  Turklāt Abavas upē notiek zivju monitorings. Monitoringa dati ir iekļauti dabas aizsardzības 
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plāna saturā. Plāna saturā noteikts apsaimniekošanas pasākums – koku sagāzumu izvākšanai no upēm, lai 
nodrošinātu straujteču biotopu saglabāšanu, kā arī bebru darbības kontrole (skaita regulēšana) ūdensteču tuvumā. 

Diskusija par Abavas upes apsaimniekošanas pasākumu īstenotājiem un finansējumu. 

Ģ.Dzērve izsaka priekšlikumu atļaut izmantot elektromotorus Abavas upē. 

I.Bodnieks atbild, ka ierobežojums ir iekšdedzes dzinēja motoru izmantošanai, uz elektromotoru dzinējiem tas 
neattiecas. Šāds ierobežojums jau ir spēkā. 

Klātesošais jautā, vai zonējumus šobrīd var arī mainīt. 

I.Bodnieks atbild, ka atbilstoši jau iepriekš pieejamajiem datiem 2005. gadā izstrādātajā dabas aizsardzības plānā, 
šie zonējuma grozījumi atkāroti ir piedāvāti tikai vērtīgajiem meža biotopiem (“Nogāžu un gravu mežiem”, un 
“Kaļķainiem zāļu purviem”), pastiprinot zonējumu konkrētas mežu teritoriju daļās, galvenokārt, ielejas nogāzēs 
esošajiem mežiem, lai tajos nākotnē netiku veikta izlases cirte. 

Viedokļu un informācijas apmaiņa par neitrālās zonas izmantošanu. 

Klātesošais izsaka priekšlikumu izveidot jaunu zonu lauksaimniecības zemēm, lai īpašnieki varētu būtu droši par to, 
ka viņu zemēs netiks noteikti ierobežojumi lauksaimnieciskajai darbībai.  

Klātesošais izsaka komentāru, ka “Lauku atbalsta dienests” jau ir ņēmis dabas aizsardzības plāna izstrādātāju 
rekomendācijas vērā un visas sarkani iesvītrotās platības aizliedz apstrādāt. 

D.Bojāre atbild, ka “Lauku atbalsta dienests” to nevar aizliegt, ja nav pieteikts maksājums par bioloģiski vērtīgu 
zālāju.  

Viedokļu un informācijas apmaiņa par “Lauku atbalsta dienesta” maksājumu piešķiršanas kārtību. 

Klātesošais jautā, kad varēs iepazīties ar jaunajiem ierobežojumiem dabas parka teritorijā. 

A.Širovs atbild, ka esošie ierobežojumi ir noteikti pašreizējos Ministru Kabineta noteikumos par Abavas senleju, bet 
ierosinātos ierobežojums var atrast gan dabas aizsardzības plāna izstrādātāju mājaslapā, gan Dabas aizsardzības 
pārvaldes mājaslapā pieejamajā plānā. Pamatojoties uz izpēti, kas vēl tiks veikta, šie ierobežojumi vēl var būtiski 
mainīties. Ja ir kāds viedoklis par šobrīd ierosinātajiem ierobežojumiem, par tiem var izteikt viedokli, rakstot vai 
zvanot uz norādītajām kontaktu adresēm. 

Klātesošais jautā, ko nozīmē būtiski mainīties. 

A.Širovs atbild, ka pašreiz par to ir grūti spriest, jo būs vēl papildus diskusijas ar zemes īpašniekiem, pašvaldībām, 
Dabas aizsardzības pārvaldi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 

Diskusija par neitrālo zonējumu ceļiem. 

Klātesošais ierosina sakārtot mehānismu kompensāciju izmaksām lauksaimniekiem. 

A.Širovs iesaka apskatīt sabiedriskās apspriešanas laikā pieejamo materiālu par pieejamajām kompensācijām. 

D.Bojāre atbild, ka par 3.ražības klases zālājiem, kas dominē Abavas senlejā, pienākas palielinātas kompensācijas. 

Diskusija par “Lauku atbalsta dienesta” maksājumu piešķiršanas kārtību un jauno zālāju apsekošanas metodiku, 
kuras dēļ iepriekšējā gadā nav bijis iespējams saņemt maksājumus.  

G.Gabrāne noslēdz sabiedrisko apspriešanu un pasakas klātesošajiem par dalību.  

Sanāksme beidzas plkst. 13:50 
 
Sanāksmes protokolētājs:                                              N.Lizbovskis 

 


