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Dabas aizsardzības plāni tiek izstrādāti 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

ŠODIENAS DARBA KĀRTĪBA:

ü 11.00 DABAS LIEGUMA "NAGĻU UN ANSIŅU PURVS» DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES OTRĀ 
UZRAUDZĪBAS GRUPAS SANĀKSME

ü 13.00 DABAS LIEGUMA «DRUVIŅU TĪRELIS» DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES OTRĀ 
UZRAUDZĪBAS GRUPAS SANĀKSME

ü 14.30 DABAS LIEGUMA «PLUČU TĪRELIS» DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES OTRĀ UZRAUDZĪBAS 
GRUPAS SANĀKSME



DABAS LIEGUMA "NAGĻU UN ANSIŅU PURVS» 
DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES 
OTRĀ UZRAUDZĪBAS GRUPAS SANĀKSME



LĪDZ ŠIM PADARĪTAIS

ü 2015.gada 2.aprīlī plkst.14.00 Zlēkas pagasta kultūras namā norisinājās dabas 
aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme

ü 2015.gada 16.jūnijā Zlēku pagasta kultūras namā norisinājās 1.uzraudzības grupas 
sanāksme, pēc grupas zemes īpašnieka Jura Purviņa vadībā tika veiktas dabas lieguma 
teritorijas apsekošana

ü 2015.gada pavasarī, vasarā, rudenī veikta dabas lieguma dabas vērtību apzināšana, 
sadarbībā ar:

• Ivetu Jakubāni, mežu biotopu eksperti
• Evitu Oļehnoviču, purvu biotopu eksperti
• Andri Čeirānu, rāpuļu un abinieku ekspertu
• Voldemāru Spuņģi, bezmugurkaulnieku ekspertu
• Edgaru Dzeni, ornitologu

ü Izstrādāta dabas aizsardzības plāna redakcija, kas nosūtīta UG 2015.gada 23.oktobrī



Aizsardzības kategorija:
dabas liegums, Natura 2000 teritorija

Platība: 277 ha (pēc kartogrāfiskas robežu precizēšanas)

Dibināšanas gads: 1977

Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Zlēku pagasts

v Līdz šim nav izstrādāts dabas aizsardzības plāns
vSpēkā vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
vAptuveni pusi no dabas lieguma teritorijas aizņem medņu mikroliegums un 

tā buferzona, kas izveidots 2004.gadā

ATGĀDINĀJUMAM PAR DABAS LIEGUMA TERITORIJU



DABAS LIEGUMA „NAGĻU UN ANSIŅU PURVS” 
UN TAM PIEGUĻOŠO AIZSARGĀJAMO DABAS TERITORIJU NOVIETOJUMS



ZEMES IZMANTOŠANAS VEIDU KARTE  UZ TOPOGRĀFIJAS PAMATA



ĪPAŠUMTIESĪBAS DABAS LIEGUMĀ



Pašreizējā situācijā ir spēkā Zlēku pagasta teritorijas plānojums 2006-2018.gadam

v Lieguma teritorija pamatā atzīmēta kā meža zemes un nelielās platībās lauksaimniecībā izmantojamās zemes ar 
aprobežojumiem, ko nosaka īpaši aizsargājamās dabas teritorijas statuss. 

v Ir atzīmētās potenciālās derīgo izrakteņu teritorijas dabas lieguma teritorijā. Juridiski šī  darbība nav realizējama, 
jo ir pretrunā ar MK 16.03.2010. noteikumu „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” 16.4.punktu, kurā tiek noteikts, ka dabas lieguma teritorijā aizliegts iegūt derīgos 
izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām.

KONTEKSTS AR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS PLĀNOJUMU



Izstrādes stadijā esošais Ventspils novada teritorijas plānojums 2014. – 2026. gadam

v Dabas lieguma teritorijā tiek saglabāta 
dabā esošā pašreizējā teritorijas 
izmantošana- mežu teritorijas, lauku 
teritorijas un ūdeņu teritorijas.

v Teritorija nerobežojas ar esošām vai 
plānotām blīvas apbūves teritorijām, 
derīgo izrakteņu vai rūpniecības apbūves 
teritorijām, kas varētu būtiski ietekmēt 
aizsargājamo teritoriju. 

v Uz dienvidiem no dabas lieguma robežas 
atrodas Sildruvu kapi.

v TIAN nosaka, ka Ūdeņu teritorijā (Ū), 
Lauksaimniecības teritorijā (L) un Mežu 
teritorijās (M), kas atrodas īpaši 
aizsargājamā dabas teritorijā, 
izmantošanu nosaka šo teritoriju 
vispārējie vai individuālie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi.

KONTEKSTS AR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS PLĀNOJUMU



MEŽU RAKSTUROJUMS DABAS LIEGUMĀ

vTeritorijā dominē – slapjie meža tipi -liekņa, purvājs;

vPerifērajā daļā koncentrējas sausāki meža tipi, galvenokārt, 
damaksnis un mētrājs;

v41% - vidēja vecuma audzes, 23% - briestaudzes, 12% -
pieaugušas audzes un 10%  - pāraugušas audzes;

BIOLOĢISKI VECAS PRIEDES ANSIŅU PURVĀ

NAGĻU PURVS TĀ LIELĀKAJĀ DAĻĀ IR AIZAUDZIS AR PRIEDĒM
UN ATKLĀTA PURVA AINAVA NAV SASTOPAMA.

Foto: Evita Oļehnoviča, dabas aizsardzības plāna 
teritorijas apsekošanas laikā, 2015.gada jūlijā



MEŽA AUGŠANAS APSTĀKĻU TIPI



MEŽA VECUMA GRUPAS DABAS LIEGUMĀ „NAGĻU UN ANSIŅU PURVS”



MEŽSAIMNIECĪBA DABAS LIEGUMĀ «NAGĻU UN ANSIŅU PURVS»



DABAS LIEGUMĀ «NAGĻU UN ANSIŅU PURVS» ESOŠĀS DABAS VĒRTĪBAS

v Teritorija izveidota ES aizsargājamu biotopu – neskarti augstie purvi (7110*), purvaini meži (91D0*), degradēti augstie 
purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās (7120)

v Abus purvus atdala ar sausiem priežu mežiem klāta iekšzemes kāpa

Biotopu platības:

7110* ~ 24 ha, 
91D0* ~ 46 ha,

7120 ~ 14 ha,
9010 ~ 28 ha 



PĒC 2015. GADA APSEKOŠANAS



Pēc 2015. gada apsekošanas
PĀRSKATS PAR BIOTOPU PLATĪBU IZMAIŅĀM, VEICOT BIOTOPU KARTĒJUMA AKTUALIZĀCIJU

ES biotopa kods un nosaukums 
(*-prioritārs biotops)

Iepriekš 
kartētā 

platība (2012. 
gadā)

Aktualizētā 
platība (2015. 

gadā)
Starpība Iemesls

7110 * Neskarti augstie purvi 24,69 18,42 -6,27

Kartējuma precizēšana, atsevišķas
7110* platības pārklasificētas par
7120, iespējamas platības izmaiņas
lēnas purva degradācijas rezultātā

7120  Degradēti augstie purvi, 
kuros iespējama vai noris 
dabiskā atjaunošanās

13,92 18,75 +4,83

Kartējuma precizēšana, atsevišķas
7110* platības pārklasificētas par
7120, iespējamas platības izmaiņas
lēnas purva degradācijas rezultātā

9010 * Veci vai dabiski boreāli 
meži 28,4 26,94 -1,46

Veikta iepriekš nokartēto biotopu
apsekošana un atsevišķu 9010*
biotopu pārkvalificēšana par 91D0*,
kopumā četriem nogabaliem, kā arī
konstatēts viens biotops, kas atbilst
9010 * prasībām.

91D0* Purvaini meži 46,11 60,94 +14,83 Konstatēti četri jauni biotopi, kas
atbilst 91D0 * prasībām.

9080 *Staignāju meži 0 2,65 +2,65 Konstatēts viens jauns biotops, kas
atbilst 9080 * prasībām.

Kopā
113,09 127,71 +14,62



DABAS LIEGUMA «NAGĻU UN ANSIŅU PURVS» SASTOPAMĀS PUTNU SUGAS

Latviskais 
nosaukum

s

Latīniskais 
nosaukums

Aizsardzīb
a

Cits 
status

s

Sugas 
stāvoklis 
Latvijā

Populācija DL novērtējums
Aizsardzīb
as stāvokļa 
tendence

Pastā
vīgi

Ligzdo
Zie
mo

Uzturas 
migrācijas 

laikā

Popula
tion

Conserv
ation

Isolat
ion

Global

Sugas, kas iekļautas Eiropas Padomes Direktīvas 79/409/EEC Par savvaļas putnu aizsardzību pielikumos
Bikšainais
apogs

Aegolius 
funereus

ES, ĪAS, ML SG3 X Nav nekādu norāžu par sugas
ligzdošanu teritorijā, sugas regulāra klātbūtne teritorijā ir apšaubāma

Mežirbe Bonasa
bonasia

ES, ĪAS – 3 - 5 pāri C B C C
FVx

Vakarlēpis Caprimulgus 
europaeus

ES, ĪAS SG4 X 3 - 5 pāri C B C C
FVx

Melnā
dzilna

Dryocopus 
martius

ES, ĪAS - 1 - 2 pāri C B C C
FV=

Mazais
mušķērājs

Ficedula 
parva

ES, ĪAS + 4 - 6 pāri C B C C
FV=

Dzērve Grus grus ES, ĪAS SG3 0 1 - 2 pāri C A C C FV+
Rubenis Tetrao tetrix ES, ĪAS SG3 - 1 - 2 

riestojoši 
gaiļi

C B C B
Nav 

vērtējuma

Mednis Tetrao
urogallus

ES, ĪAS, ML SG3 – 2 - 7 
riestojoši 
gaiļi

C B C B
XX

v Teritorijā konstatētas vairākas ES Putnu direktīvas sugas. 

v Lai gan purvu un mežu biotopi ir iepriekš cilvēka darbības ietekmēti (meliorācija, ciršana), pašlaik tā ir nozīmīga 
vieta putnu patvērumam, jo ārpus aizsargājamās teritorijas notiek aktīva mežizstrāde



DABAS LIEGUMĀ «NAGĻU UN ANSIŅU PURVS» ESOŠĀS DABAS VĒRTĪBAS

Garkāta ģipsene Gypsophila
fastigiata L.

Kalnu dedestiņa (Lathyrus
linifolius)

Ciņu mazmeldrs (Trichophorum
cespitosum )

Foto:  Portāls: Latvijas daba

Sirdsveida divlape (Listera
cordata)



Sfagnu apaļlape Odontoschisma sphagni

Foto:  Ligita Liepiņa un Līga Strazdiņa

Zilganā baltsamtīte (Leucobryum glaucum)

DABAS LIEGUMĀ «NAGĻU UN ANSIŅU PURVS» ESOŠĀS DABAS VĒRTĪBAS



Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
Foto:  www.dabasdati.lv

DABAS LIEGUMĀ «NAGĻU UN ANSIŅU PURVS» ESOŠĀS DABAS VĒRTĪBAS



Mežirbes tēviņam ir melna pazode ar «baltām maliņām»

Foto:  Wikipēdija.org

Mežirbe (Bonasa bonasia)

DABAS LIEGUMĀ «NAGĻU UN ANSIŅU PURVS» ESOŠĀS DABAS VĒRTĪBAS



Rubeņu gailis ziemā

Foto:  Wikipēdija.org

Riestojošs medņu gailis

DABAS LIEGUMĀ «NAGĻU UN ANSIŅU PURVS» ESOŠĀS DABAS VĒRTĪBAS



Melnā dzilna ar mazuļiem

Foto:  Wikipēdija.org

Melnās dzilnas (Dryocopus martius) tēviņš

DABAS LIEGUMĀ «NAGĻU UN ANSIŅU PURVS» ESOŠĀS DABAS VĒRTĪBAS



Bikšainais apogs Aegolius funereus

Foto:  Attēls © Jānis Jansons (bilde pa kreisi) un wikipēdija.org

Mazais mušķērājs Ficedula parva Bikšainā apoga mazuļi

DABAS LIEGUMĀ «NAGĻU UN ANSIŅU PURVS» ESOŠĀS DABAS VĒRTĪBAS



DABAS LIEGUMĀ «NAGĻU UN ANSIŅU PURVS» ESOŠĀS DABAS VĒRTĪBAS

Nr.
p.k.

Latviskais 
nosaukums

Latīniskais 
nosaukums

Aizsardzība
s statuss Cits statuss Sugas stāvoklis Latvijā*

1. Lielā krāšņvabole Chalcophora 
mariana ĪAS (1) SG (4), MAB 

(BSS)

Samērā parasta suga. 
Izklaidus sastopama visā 
Latvijas teritorijā

2. Dzeltenā 
laupītājmuša Laphria flava - SG (4)

Samērā parasta suga. 
Izklaidus sastopama visā 
Latvijas teritorijā

Atbilstoši medījamo dzīvnieku pēdējo gadu uzskaišu datiem, dabas lieguma teritorijā varētu 
uzturēties 11 medījamas zīdītājdzīvnieku sugas

Dabas liegumā sastopamās bezmugurkalnieku sugas:



DABAS LIEGUMA "NAGĻU UN ANSIŅU PURVS» 
DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA RISINĀJUMI



TERITORIJAS ILTERMIŅA MĒRĶIS UN PLĀNOTĀ APSAIMNIEKOŠANA

Teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķis:
saglabāt dabas lieguma „Nagļu un Ansiņu purvs” bioloģisko daudzveidību – purvu un mežu 
biotopus esošajā kvalitātē , kā arī daudzveidīgo putnu faunu un veicināt medņu riesta un 
dzīvotnes saglabāšanas ilglaicību.

Galvenais apsaimniekošanas pasākums, ko nepieciešams realizēt, ir purvu biotopu
atjaunošana. Pēc šī pasākuma realizācijas – esošo purvu biotopu platības nepalielināsies,
kā arī netiks samazinātas blakus esošo mežu biotopu platības. Pasākuma mērķis un
vēlamais rezultāts ir uzlabot esošo purva biotopu kvalitāti – paaugstinot mitruma režīmu
purvu biotopos.



Nr.
p.k.

Mērķi
s

Pasākums
Prioritāte, 

izpildes 
termiņš

Iespējamais 
finansētājs

Iespējamai
s izpildītājs

Iespējamās 
izmaksas

Izpildes rādītāji

A – Administratīvie un organizatoriskie pasākumi
A.1.1 A.1. Dabas lieguma Z robežas korekcija, 

teritorijā iekļaujot bioloģiski 
vērtīgo 297 kv. 14 nog. Z daļu

II, 2020.gads VARAM VARAM Administratīvie 
izdevumi

Koriģēta un apstiprināta dabas 
lieguma robeža

A.2.1 A.2. Teritorijas dabas aizsardzības 
nosacījumu ieviešana novada 
teritorijas plānojumā

I, 2016.gads Pašvaldība Pašvaldība Administratīvie 
izdevumi

TP ieviestas DAP sniegtās 
rekomendācijas

A.3.1 A.3. Teritorijas kontrole, prioritāri 
putnu riestu un ligzdošanas laikā

I, visā plāna 
darbības 
periodā

DAP DAP Administratīvā
s izmaksas

Samazinās pārvietošanās 
ierobežojumu pārkāpumi

B – Dabas vērtību aizsardzība un apsaimniekošana
B.1.1
.

B.1 Purva hidroloģiskā režīma 
atjaunošana

I, II
2016-
2018.gads

Projektu 
finansējums, 
LVM

DAP, NVO, 
LVM

Tiek atjaunots optimāls 
hidroloģiskais režīms, 
nodrošinot purvu biotopu 
kvalitātes saglabāšanos

B.2.1
.

B.2. Purva atklātās daļas atjaunošana 
mazinot priežu apaugumu

I, II
2016.gads

Projektu 
finansējums, 
LVM

DAP, NVO, 
LVM

~500 eur/ha Vismaz 8 ha 7110 uzturēti labā 
aizsardzības stāvoklī, Atjaunoti 
atklāta purva biotopi

B.3.1
.

B.3. Neiejaukšanās meža biotopu 
attīstībā

I, visu laiku LVM LVM Negūtie 
ienākumi no 
mežsaimniecīb
as

Vismaz 87 ha meža biotopu ir 
ar labu vai izcilu kvalitāti

C – Informatīvie, izglītojošie pasākumi
C.1.1 C.1. Dabas lieguma robežzīmju un 

informatīvo zīmju uzturēšana
I, visā plāna 
darbības 
periodā

DAP, LVM DAP, LVM Precīzi nav 
nosakāmas

Dabas lieguma robeža skaidri 
apzīmēta dabā

D – Tūrisms un rekreācija
E – Monitorings
E.1.1
.

E.1 Apsaimniekošanas pasākumu 
efektivitātes monitorings

I, pēc aps. 
pasākumu 
veikšanas

NVO, projektu 
finansējums, 
zinātniskās 
institūcijas

DAP, NVO, 
zinātniskās 
institūcijas

Precīzi nav 
nosakāmas

Uzsākts un ilgtermiņā turpināts 
monitorings

E.3.1 E.2 Reto un aizsargājamo sugu un 
biotopu pētījumi un monitorings

I, visā plāna 
darbības 
periodā

NVO, projektu 
finansējums, 
zinātniskās 
institūcijas

DAP, NVO, 
zinātniskās 
institūcijas

Precīzi nav 
nosakāmas

Tiek veikts speciālais 
monitorings un pētījumi





FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros netiek izstrādāti priekšlikumi funkcionālajam
zonējumam un netiek izstrādāts individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts
(turpmāk – IAIN), jo šai teritorijai nav nepieciešams veidot detalizētu aizsardzības režīmu, esošais
teritorijas zonējums nodrošina esošo reto sugu un biotopu aizsardzību.



POTENCIĀLAIS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS, JA TĀDS NEPIECIEŠAMS

Dabas liegumā esošā mikrolieguma statuss būtu atceļams, ja tā aizsardzību varētu nodrošināt regulējamā režīma
zona, kas tiktu papildus noteikta dabas lieguma teritorijā. Daļa no mikrolieguma un tā buferzonas (50 ha) atrodas
ārpus dabas lieguma teritorijas, tādēļ mikrolieguma atcelšanas gadījumā, netiku nodrošināta šīs buferzonas teritorijas
daļas aizsardzība. Lai nodrošinātu šīs buferzonas daļas aizsardzību – ir nepieciešams paplašināt esošā dabas lieguma
robežu atbilstoši buferzonas izvietojumam teritorijā ārpus lieguma robežas.

Mikrolieguma jautājums ir vērtējamas kompleksi – ne tikai dabas lieguma teritorijā esošā mikrolieguma kontekstā, bet
arī divu liegumam blakus esošo mikroliegumu un to buferzonu kontekstā, jo dabas lieguma un kopumā trīs
mikroliegumu teritorijas ir savstarpēji saistītas, ne tikai ģeogrāfiskā novietojuma ziņā, bet arī ekoloģiski kā sugu
migrācijas koridori un vienlaidus mežu ekosistēmā. Ņemot vērā, ka ārpus lieguma esošo mikroliegumu teritorijas
kopumā aizņem ievērojamu teritorijas platību (~ 300 ha, lielāku nekā esoša dabas lieguma «Nagļu un Ansiņu purvs»
teritorija), šobrīd nav iespējams izvērtēt šādas teritorijas zonējuma un apvienošanas jautājumu, neveicot detālu
mikroliegumu teritoriju ornitoloģisko un meža biotopu izpēti.



MIKROLIEGUMU IZVIETOJUMS AP DABAS LIEGUMA TERITORIJU



Nagļu un Ansiņu purva Z malā esošais medņu riests E.Dzeņa ieskatā ir izcilā stāvoklī. Diemžēl
plāna izstrādes ietvaros nebija iespējas novērtēt riestojošo gaiļu skaitu, tomēr pēc LVM datiem -
gaiļi riestā riesto, un tas ir pietiekams pamats uzskatīt, ka riests šeit joprojām pastāv. Medņu
riesta aizsardzībai izveidotā mikrolieguma teritorija daļēji sniedzas ārpus dabas lieguma
teritorijas.
Mikrolieguma statusu varētu atcelt, paplašinot dabas lieguma robežas un ietverot visu
mikrolieguma teritoriju dabas lieguma teritorijā, vienlaikus, saglabājot esošo aizsardzības
režīmu. Riesta apsaimniekošana veicama atbilstoši LVM vadlīnijām, ja apsaimniekošanas
pasākumi tiek uzskatīta par nepieciešamiem.
Būtu nepieciešams novērtēt arī abu blakus liegumam esošo mikroliegumu teritorijas, un izvērtēt
to pievienošanu liegumam - būtu jānosaka kritēriji (robežas) kādā mērā teritorijas tiek
apvienotas. Piemēram, iekļaut esošajās dabas teritorijās tikai tos mikroliegumus, kuri pilnībā vai
daļēji atrodas esošajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Jānorāda, ka šobrīd nav iespējams
izvērtēt šādas teritorijas zonējuma un apvienošanas jautājumu, neveicot detālu mikroliegumu
teritoriju ornitoloģisko un meža biotopu izpēti ne tikai dabas liegumā esošajā, bet arī ārpus
teritorijas esošajās mikroliegumu un to buferzonu daļās.

ORNITOLOGA VIEDOKLIS 
PAR  PUTNU MIKROLIEGUMU AIZSARDZĪBAS REŽĪMA NODROŠINĀŠANU 



Teritorija ir piemērota medņu riestošanai. Teritoriju veido mozaīkveida - gan sausas, gan mitras priežu
audzes. Tās lielākajā daļā dominē skrajas un labi pārredzamas audzes, nedaudz ar egļu paaugu un
krūmiem aizaugoši nogabalu sektori. Ir sastopamas priedes ar izteikti resniem zariem un plakanām
galotnēm, kas ir sevišķi piemērotas medņu gaiļu riestošanai. Ir konstatēti riesta un barošanās koki un
medņu ekskrementi zem tiem. Atsevišķi ekskrementi uz zemes konstatēti arī pārējā teritorijā.
Teritorijā regulāri tiek uzskaitīti vismaz 4 gaiļi. Lai nodrošinātu riesta aizsardzību, nepieciešams
izveidot mikroliegumu.

PAMATOJUMS MIKROLIEGUMA IZVEIDEI 2004.GADĀ



TERITORIJAS POTENCIĀLĀ PAPLAŠINĀŠANA



Dabas aizsardzības plāni tiek izstrādāti 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

PALDIES!
Kontaktpersonas:

Projekta vadītāja Ilze Circene
tālr.67860305, e-pasts: ilze.circene@metrum.lv

Dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītājs Ilmārs Bodnieks
tālr. 26786191, e-pasts: ilmars.bodnieks@gmail.com

Plašāk par projektu: www.daba.gov.lv un metrum.lv (sadaļā projekti)



DABAS LIEGUMA «DRUVIŅU TĪRELIS» DABAS AIZSARDZĪBAS 
PLĀNA IZSTRĀDES 2. UZRAUDZĪBAS GRUPAS SANĀKSME

Ilmārs Bodnieks
2015. gada 30.okotbrī plkst. 13.00

Ventspils novada Zlēku pagasta Kultūras nams

Dabas aizsardzības plāni tiek izstrādāti 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



Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Platība: 293 ha
Dibināšanas gads: 2004
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Usmas pagasts

v Līdz šim nav izstrādāts dabas aizsardzības plāns

vSpēkā vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

vTeritorijā atrodas medņu mikroliegums, un ar teritoriju 
robežojas otrs mikroliegums, kas izveidots zivju ērgļa 
aizsardzībai.

Teritorija izveidota divu prioritāru Eiropas Savienības
nozīmes biotopu – augsto purvu un purvainu mežu
aizsardzībai. Medņu riesta vieta. Sastopama reta
īpaši aizsargājama augu suga – ciņu mazmeldrs.

ATGĀDINĀJUMAM PAR DABAS LIEGUMA TERITORIJU



DABAS LIEGUMA „DRUVIŅU TĪRELIS” 
UN TAM PIEGUĻOŠO AIZSARGĀJAMO DABAS TERITORIJU NOVIETOJUMS



Zemes lietojuma
kategorijas

Platī
ba, 
ha

% no 
dabas 

lieguma 
platības

Mežs 146 50

Purvs (sūnu 
purvs) 326 48
Purvs (pārejas 
purvs) 3 1
Pārējās zemes 
(ceļš, stigas, 
pārplūstošs 
klajums) 7,7 1

ZEMES IZMANTOŠANAS VEIDU
KARTE  UZ TOPOGRĀFIJAS PAMATA



ZEMES ĪPAŠUMU 
SADALĪJUMS DABAS LIEGUMĀ 

„DRUVIŅU TĪRELIS”

1. Lielākā teritorijas daļa 
(99%) pēc platības ir 

valsts īpašums, kas 
nodots AS „Latvijas 

valsts meži” 
apsaimniekošanā 

2. Teritorijā atrodas 
juridiskas personas 
īpašums „Vīganti”, 

zemes vienība 3,3 ha 
platībā, kurā atrodas 

pārmitra teritorija



Spēkā esošs Usmas pagasta 
teritorijas plānojums 2010-
2022.gadam - teritorijas 
plānojumā dabas lieguma robeža 
ir atzīmēta, kā arī  par dabas 
lieguma teritoriju ir sniegta 
vispārēja informācija.

Izstrādes stadijā esošais Ventspils 
novada teritorijas plānojums 
2014. – 2026. gadam - TIAN 
nosaka, ka lauksaimniecības 
teritorijā (L) un Mežu teritorijās 
(M), kas atrodas īpaši 
aizsargājamā dabas teritorijā, 
izmantošanu nosaka šo teritoriju 
vispārējie vai individuālie 
aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi.

KONTEKSTS AR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS PLĀNOJUMU



Meža augšanas apstākļu izplatība un 
telpiskā struktūra atspoguļo teritorijas 
apstākļus – slapjos meža tipus, kur 
dominē, purvājs (43 %), slapjais mētrājs 
(23%) un  slapjais damaksnis (14%)

Teritorijas perifērajā daļā nelielās platībās 
koncentrējās sausāki meža tipi, 
galvenokārt, mētrājs (9%)

Nosusinātie mežu tipi (ārenis un kūdrenis) 
principā nav sastopami, kas arī izskaidro 
teritorijas dabisko struktūru un zemo 
antropogēno ietekmi

MEŽU RAKSTUROJUMS 
DABAS LIEGUMĀ



Meža vecuma grupas 
dabas liegumā „Druviņu tīrelis”

MEŽA VECUMA GRUPAS 
DABAS LIEGUMĀ „DRUVIŅU TĪRELIS”

63% - vidēja vecuma audzes 
10% - briestaudzes

11% - pieaugušas audzes
6%  - pāraugušas audzes 



MEŽSAIMNIECĪBA
DABAS LIEGUMĀ «DRUVIŅU TĪRELIS»



NAFTAS VADA «POLOCKA-VENTSPILS» IETEKME UZ DABAS LIEGUMA TERITORIJU



Gandrīz visā  lieguma rietumu robežas posmā paralēli teritorijas robežai atrodas ceļš, kas avārijas 
gadījumā nodrošinātu mobilu piekļuvi avārijas vietai, kā arī naftas vada trase ir izmantojama kā 
ceļš

Teritorijas daļā, kura robežojas ar naftas cauruļvadu, sastopami šādi biotopi: 

v „ Purvaini meži ” - 1, 5 km posma visā platībā, tieši robežojoties ar trasi
v „Neskarti augstie purvi” - 1, 5 km posma visā platībā, 30 m attālumā no trases

Ar dabas lieguma teritorijas rietumu robežu aptuveni 1,5 km garā posmā robežojas naftas 
produktu cauruļvada Polocka-Ventspils trase

NAFTAS VADA «POLOCKA-VENTSPILS» IETEKME UZ DABAS LIEGUMA TERITORIJU



Nozīmīga purvainu mežu (91D0*) un 
augsto purvu (7110*) aizsardzības 
teritorija (rietumu tipa augstais purvs 
ar ciņu mazmeldru). Konstatētas 
ieplakas purvos (7150) un pārejas 
purvi un slīkšņas (7140) 

1. Boreālie meži (1,6 ha)

2. Neskarti augstie purvi (102 ha)

3. Parejas purvi un slīkšņas (3 ha)

4. Ieplakas purvos (26 ha)

5. Purvaini meži (109 ha)

DABAS LIEGUMĀ «DRUVIŅU TĪRELIS» ESOŠĀS DABAS VĒRTĪBAS



PĒC 2015. GADA 
APSEKOŠANAS



Pēc 2015. gada apsekošanasPĀRSKATS PAR BIOTOPU PLATĪBU IZMAIŅĀM, VEICOT BIOTOPU KARTĒJUMA AKTUALIZĀCIJU

ES biotopa kods un 
nosaukums (*-prioritārs 

biotops)

Iepriekš kartētā 
platība

Aktualizētā 
platība

Starpība Iemesls

7110* Neskarti augstie 
purvi

102,89 118,78 +15,89

1. Iepriekšējā kartējumā purva fragments A daļā
nepamatoti kartēts kā mežs, iespējama kļūda
datu apstrādē
2. Daļa iepriekš kartēto pārejas purvu atbilst
augstā purva biotopam

7140 Pārejas purvi un 
slīkšņas

3 0,584 -2.426
Daļa iepriekš kartēto pārejas purva biotopu atbilst
augstajam purvam

7150 Ieplakas purvos 26,25 25,89 -0,36

Dinamisks biotops, sukcesijas pionierstadija,
platības var mainīties pa gadiem, kartēts nevis
pats biotops, bet veidošanās reģions

9080 *Staignāju meži 1,67 1,35 -0,32 Kartējuma precizēšana

91D0* Purvaini meži
109,58

98,12 -11,46
Platība samazinās, jo paplašinājās biotopa 7110 
platība lieguma A daļā

Kopā 243,39 244,72 +1,33



Latviskais 
nosaukums

Latīniskais 
nosaukums

Aizsardzība
Cits 

statuss

Sugas 
stāvoklis 
Latvijā

Populācija DL novērtējums
Aizsardzības 

stāvokļa 
tendence

Pastāvīgi Ligzdo Ziemo
Uzturas 

migrācijas 
laikā

Popul
ation

Conser
vation

Isolation Global

Sugas, kas iekļautas Eiropas Padomes Direktīvas 79/409/EEC Par savvaļas putnu aizsardzību pielikumos
Bikšainais
apogs

Aegolius 
funereus

ES, ĪAS, ML SG3 X 0 - 1 
pāris

nav vērtējuma

Vakarlēpis Caprimulgus 
europaeus

ES, ĪAS SG4 X 2 - 5 pāri
FVx

Dzērve Grus grus ES, ĪAS SG3 0 1 - 2 pāri FV+
Dzeltenais
tārtiņš

Pluvialis 
apricaria

ES, ĪAS SG3 X 5 - 6 pāri
nav vērtējuma

Rubenis Tetrao tetrix ES, ĪAS SG3 - 4 - 20 
riestojoš
i gaiļi

nav vērtējuma

Mednis Tetrao
urogallus

ES, ĪAS, ML SG3 – 3 - 4 
riestojoš
i gaiļi

C B C B
XX

Sugas, kas NAV iekļautas direktīvas 79/409/EEC Par savvaļas putnu aizsardzību pielikumos

Meža
balodis

Columba
oenas

ĪAS, ML SG3 F 1 - 2 pāri
FVx

v Teritorijā konstatētas 7 ES Putnu direktīvas sugas. 

v Lai gan purvu un mežu biotopi ir iepriekš cilvēka darbības ietekmēti (meliorācija, ciršana), pašlaik tā ir nozīmīga 
vieta putnu patvērumam, jo ārpus aizsargājamās teritorijas notiek aktīva mežizstrāde

DABAS LIEGUMA «DRUVIŅU TĪRELIS» SASTOPAMĀS PUTNU SUGAS



Ciņu mazmeldrs
(Trichophorum cespitosum )

Foto:  Wikipēdija.org

Riestojošs medņu gailis

DABAS LIEGUMĀ «DRUVIŅU TĪRELIS» ESOŠĀS DABAS VĒRTĪBAS



DABAS LIEGUMĀ «DRUVIŅU TĪRELIS» ESOŠĀS DABAS VĒRTĪBAS

Nr. 
p.k.

Latviskais 
nosaukums

Latīniskais 
nosaukums

Aizsardzība
s statuss

Cits 
statuss

Sugas stāvoklis Latvijā*

1
Lielā 
krāšņvabole

Chalcophora 
mariana (L.)

ĪAS (1)
SG (4), 
MAB 
(BSS)

Samērā parasta suga. Izklaidus sastopama visā 
Latvijas teritorijā

2
Lielais skujkoku 
koksngrauzis

Monochamus 
urussovi

- MAB (IS)
Samērā parasta suga. Izklaidus sastopama visā 
Latvijas teritorijā

3 Lielais asmalis Peltis grossa - MAB (IS)
Samērā parasta suga. Izklaidus sastopama visā 
Latvijas teritorijā

4 Zilais praulenis
Platycerus 
caraboides

- MAB (IS)
Reta suga, kam šobrīd nav piemērojams nekāds 
aizsardzības statuss

Atbilstoši medījamo dzīvnieku pēdējo gadu uzskaišu datiem, dabas lieguma teritorijā varētu 
uzturēties 10 medījamas zīdītājdzīvnieku sugas

Dabas liegumā sastopamās bezmugurkalnieku sugas:



DABAS LIEGUMA «DRUVIŅU TĪRELIS» 
DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA RISINĀJUMI



Teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķis ir saglabāt dabas lieguma „Druviņu tīrelis”
bioloģisko daudzveidību – purvu un mežu biotopus esošajā kvalitātē, kā arī daudzveidīgo putnu
faunu, vecinot medņu riesta un to dzīvotnes saglabāšanas ilglaicību.

Druviņu tīreļa purvu un mežu biotopi ir labā ekoloģiskajā stāvoklī. Šobrīd teritorijā nav nosakāmi 
specifiski apsaimniekošanas pasākumi, izņemot neiejaukšanos dabiskajos procesos. Teritorijas 
hidroloģiskais režīms nav būtiski antropogēni ietekmēts. Medņu riesta vieta, kas daļēji atrodas 
mikrolieguma teritorijā.

TERITORIJAS ILTERMIŅA MĒRĶIS UN PLĀNOTĀ APSAIMNIEKOŠANA



Nr.
p.k.

Mē
rķis

Pasākums
Prioritāte, 

izpildes 
termiņš

Iespējamais 
finansētājs

Iespējamais 
izpildītājs

Iespējamās 
izmaksas

Izpildes rādītāji

A – Administratīvie un organizatoriskie pasākumi
A.1.1 A.1 Dabas lieguma Z-A robežas korekcija 

iekļaujot liegumā pilnībā 366 kv. 15 
nog.

II, 2020.gads VARAM VARAM Administratīvi
e izdevumi

Koriģēta un apstiprināta 
dabas lieguma robeža

A.2.1 A.2. Teritorijas dabas aizsardzības 
nosacījumu ieviešana novada 
teritorijas plānojumā

I, 2017.gads Pašvaldība Pašvaldība Administratīvi
e izdevumi

TP ieviestas DAP 
sniegtās 
rekomendācijas

A.3.1 A.3 Teritorijas kontrole, prioritāri putnu 
riestu un ligzdošanas laikā

I, visā plāna 
darbības 
periodā

DAP DAP Administratīvā
s izmaksas

Samazinās 
pārvietošanās 
ierobežojumu 
pārkāpumi

B – Dabas vērtību aizsardzība un apsaimniekošana
B.1.1. B.1 Neiejaukšanās meža biotopu attīstībā, I, visu laiku LVM LVM Negūtie 

ienākumi no 
mežsaimniecīb
as

Vismaz 100 ha meža 
biotopu ir ar labu vai 
izcilu kvalitāti

C – Informatīvie, izglītojošie pasākumi
C.1.1 C.1 Dabas lieguma robežzīmju un 

informatīvo zīmju uzturēšana
I, visā plāna 
darbības 
periodā

DAP, LVM DAP, LVM Precīzi nav 
nosakāmas

Dabas lieguma robeža 
skaidri apzīmēta dabā

D – Tūrisms un rekreācija
E – Monitorings
E.1.1. E.1 Apsaimniekošanas pasākumu 

efektivitātes monitorings
I, pēc aps. 
pasākumu 
veikšanas

NVO, projektu 
finansējums, 
zinātniskās 
institūcijas

DAP, NVO, 
zinātniskās 
institūcijas

Precīzi nav 
nosakāmas

Uzsākts un ilgtermiņā 
turpināts monitorings

E.2.1 E.2 Reto un aizsargājamo sugu un 
biotopu pētījumi un monitorings

I, visā plāna 
darbības 
periodā

NVO, projektu 
finansējums, 
zinātniskās 
institūcijas

DAP, NVO, 
zinātniskās 
institūcijas

Precīzi nav 
nosakāmas

Tiek veikts speciālais 
monitorings un pētījumi



Lielākās aizsargājamo biotopu platības
dabas liegumā veido biotops - 91D0*
Purvaini meži (98.12 ha), pavisam nedaudz
- Staignāju meži 9080* (1,35 ha), kas ir
dažādā kvalitātē – aptuveni 70% ir labā, 25
vidējā un 5% sliktā kvalitātē. Tos veido gan
nesen izveidojušies vai stādīti meži, gan
vecas mežaudzes, kas atbilst dabisko meža
biotopu kritērijiem. Šajā teritorijās ir
nepieciešas nodrošināt, galvenokārt,
mežsaimnieciskās darbības neiejaukšanos.



FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros netiek izstrādāti priekšlikumi funkcionālajam
zonējumam un netiek izstrādāts individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts
(turpmāk – IAIN), jo šai teritorijai nav nepieciešams veidot detalizētu aizsardzības režīmu, esošais
teritorijas zonējums nodrošina esošo reto sugu un biotopu aizsardzību.



Dabas liegumā esošā mikrolieguma statuss būtu atceļams, ja tā aizsardzību varētu
nodrošināt regulējamā režīma zona, kas tiktu papildus noteikta dabas lieguma teritorijā, kā
arī otra mikrolieguma teritorijā, kas robežojas ar dabas lieguma D-A daļā. Lai nodrošinātu
abu mikroliegumu iekļaušanu dabas lieguma teritorijā ir nepieciešams paplašināt esošā
dabas lieguma robežu atbilstoši mikrolieguma izvietojumam ārpus lieguma robežas, kā arī
noteikt regulējamā režīma zonas statusu – liegumā esošajam mikroliegumam.
Mikrolieguma jautājums ir vērtējamas kompleksi – ne tikai dabas lieguma teritorijā esošā
mikrolieguma kontekstā, bet arī liegumam blakus esošā mikrolieguma un tā buferzonas
kontekstā, jo dabas liegums un mikroliegumu teritorijas ir savstarpēji saistītas, ne tikai
ģeogrāfiskā novietojuma ziņā, bet arī ekoloģiski kā sugu migrācijas koridori un vienlaidus
mežu ekosistēma. Ņemot vērā, ka ārpus lieguma esošo mikroliegumu teritorijas kopumā
aizņem ievērojamu teritorijas platību (~ 90 ha), šobrīd nav iespējams izvērtēt šādas
teritorijas zonējuma un apvienošanas jautājumu, neveicot detālu abu mikroliegumu
teritoriju ornitoloģisko un meža biotopu izpēti.

FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 



Druviņu tīreļa dienvidos esošais medņu riests 
DA plāna izstrādes ietvaros nav apmeklēts, jo 
purva apsekošanai tika atvēlēta tikai viena 
diena, turklāt purvs apmeklēts 25.maijā, kad 
pēc medņu mēsliem riesta teritorijā vairs nevar 
spriest par riesta aktivitāti, līdz ar to tika 
izlemts uzticēties LVM speciālistiem.

Pēc LVM datiem gaiļi riestā riesto, un tas ir 
pietiekams pamats uzskatīt, ka riests šeit 
joprojām pastāv. Medņu riesta aizsardzībai 
izveidotā mikrolieguma teritorija pilnībā 
atrodas dabas lieguma teritorijā. 

Mikrolieguma statusu varētu atcelt un ietvert 
visu mikrolieguma teritoriju dabas lieguma 
teritorijā atbilstoši augstākminētajiem 
apsvērumiem. Riesta apsaimniekošana veicama 
atbilstoši LVM vadlīnijām, ja tiek uzskatīta par 
nepieciešamu.

ORNITOLOGA VIEDOKLIS 
PAR  PUTNU MIKROLIEGUMU AIZSARDZĪBAS REŽĪMA NODROŠINĀŠANU 



Dabas lieguma A robežai pieguļ zivjērgļa ligzdošanas vietas aizsardzībai izveidots mikroliegums, par kuras
apdzīvotību gan E.Dzeņa rīcībā informācijas diemžēl nav. Lai arī šīs teritorijas pievienošanai dabas lieguma
teritorijai no ornitoloģiskā viedokļa nekādu šķēršļu nav, neuzskatu to par nepieciešamu, un rekomendēju teritoriju
līdz turpmāku novērojumu iegūšanai dabas lieguma teritorijai nepievienot.

Būtiski ir divi A.Kalvāna veiktie novērojumi dabas lieguma teritorijas ZA stūrī, kuri iegūti apsekojot mikroliegumā
esošo zivjērgļa ligzdu. Šeit, gan acīmredzot ārpus abu aizsargājamo teritoriju teritorijas, konstatēts meža balodis un
bikšainais apogs - divas īpaši aizsargājamas sugas, kuru ligzdošanas vietās veidojami mikroliegumi. Līdz ar to
rekomendēju veikt nepieciešamos pētījumus meža baloža un bikšainā apoga lokalizēšanai, un atkarībā no
konstatētās situācijas veikt dabas lieguma teritorijas paplašināšanu, ietverot arī abu "jauno" sugu ligzdošanas
vietas, kā arī šajā gadījumā izvērtēt arī zivjērgļa mikrolieguma teritorijas pievienošanu dabas liegumam. Šāda
scenārija īstenošanas gadījumā Latvijas īpaši aizsargājamo teritoriju saraksts iegūtu nelielu, bet ornitoloģiski izcili
vērtīgu teritoriju.

ORNITOLOGA VIEDOKLIS 
PAR  PUTNU MIKROLIEGUMU AIZSARDZĪBAS REŽĪMA NODROŠINĀŠANU 



TERITORIJAS POTENCIĀLĀ 
PAPLAŠINĀŠANA



Dabas aizsardzības plāni tiek izstrādāti 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

PALDIES!
Kontaktpersonas:

Projekta vadītāja Ilze Circene
tālr.67860305, e-pasts: ilze.circene@metrum.lv

Dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītājs Ilmārs Bodnieks
tālr. 26786191, e-pasts: ilmars.bodnieks@gmail.com

Plašāk par projektu: www.daba.gov.lv un metrum.lv (sadaļā projekti)



DABAS LIEGUMA «PLUČU TĪRELIS» DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA 
IZSTRĀDES 2. UZRAUDZĪBAS GRUPAS SANĀKSME

Dabas aizsardzības plāni tiek izstrādāti 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

Ilmārs Bodnieks
2015. gada 30.joktobrī plkst. 14.30

Ventspils novada Zlēku pagasta Kultūras nams



Aizsardzības kategorija: dabas 
liegums, Natura 2000 teritorija
Platība: 737 ha
Dibināšanas gads: 1977

Administratīvais iedalījums: 
Ventspils novada Usmas un Ugāles 
pagasts

v Līdz šim nav izstrādāts dabas 
aizsardzības plāns

vSpēkā vispārējie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi

vDabas liegumā teritorijā 
daļēji  atrodas 2 medņu 
mikroliegumi, kas izveidoti 
2004.gadā

ATGĀDINĀJUMAM PAR DABAS LIEGUMA TERITORIJU



DABAS LIEGUMA „PLUČU TĪRELIS” 
UN TAM PIEGUĻOŠO AIZSARGĀJAMO DABAS TERITORIJU NOVIETOJUMS



Zemes 
lietojuma 

kategorijas

Platība, 
ha

% no 
dabas 

lieguma 
platības

Mežs
(mežaudze)

399 54

Purvs (sūnu 
purvs) 326 44

Purvs (pārejas 
purvs) 2,6 0,3
Pārējās zemes 
(ceļš, stigas, 
lauces) 7,7 1,02

ZEMES IZMANTOŠANAS VEIDU KARTE  UZ TOPOGRĀFIJAS PAMATA



ĪPAŠUMTIESĪBAS DABAS LIEGUMĀ «PLUČU TĪRELIS»

96% jeb 709 ha ir valsts īpašums, un tas 
nodots AS „Latvijas Valsts meži” 
apsaimniekošanā

Valsts īpašuma daļu veido divu 
nekustamo īpašumu – „Valsts mežs 
Usma” un “Valsts mežs Ugāle” zemes 
vienības

Privātīpašuma „Mazamjūdzes” zemes 
vienība 12,77 ha platībā

Īpašuma „Dižvileskalni” zemes vienība, 
kas atrodas juridiskās personas 
īpašumā un daļēji (15,78 ha platībā) 
iekļaujas lieguma teritorijā 



Spēkā esošs Usmas pagasta teritorijas plānojums 2010-
2022.gadam un Ugāles pagasta teritorijas plānojums 2007-
2019.gadam ar grozījumiem 2012.gadā

Abos pagastu teritorijas plānojumos dabas lieguma robežas ir
atzīmētas, un par dabas lieguma teritoriju ir sniegta informācija

KONTEKSTS AR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS PLĀNOJUMU

Izkopējums no spēkā esošā Usmas pagasta teritorijas plānojuma 2010.-
2022.gadam (Usmas pagasta padome, IK “Kartogrāfs”)

Ugāles pagasta teritorijas plānojums 2007-2019.gadam ar grozījumiem 2012.gadā



Meža augšanas apstākļu izplatība 
un telpiskā struktūra atspoguļo 
teritorijas apstākļus – slapjos meža 
tipus, kur dominē, purvājs (24 %), 
slapjais mētrājs (18%) un sausais 
tips – mētrājs (16%)

Teritorijas perifērajā daļā nelielās 
platībās koncentrējās sausāki 
meža tipi, galvenokārt, damaksnis 
un mētrājs

Nosusinātie mežu tipi (ārenis un 
kūdrenis) sastopami relatīvi lielās 
platībās, kopumā aizņemot 22% 
no visu mežu kopplatības

MEŽU RAKSTUROJUMS 
DABAS LIEGUMĀ



31% - vidēja vecuma audzes

24% - briestaudzes

29% - pieaugušas audzes

9% - pāraugušas audzes 

Meža vecuma grupas 
dabas liegumā „Pluču tīrelis”

MEŽA VECUMA GRUPAS 
DABAS LIEGUMĀ 
„PLUČU TĪRELIS”



MEŽSAIMNIECĪBA
DABAS LIEGUMĀ «PLUČU TĪRELIS»



NAFTAS VADA «POLOCKA-VENTSPILS» IETEKME UZ DABAS LIEGUMA TERITORIJU



Teritorijas ziemeļu daļā ir pievadceļš, pa kuru samērā īsā laika periodā var piekļūt 
teritorijai, naftas noplūdes gadījumā. Savukārt pie lieguma Z–A robežas piekļuve ir 
samērā ierobežota, protams, kā ceļš ir izmantojama naftas vada trase.

Teritorijas daļā, kura robežojas ar naftas cauruļvadu, sastopami šādi biotopi: 

v „Purvaini meži ” ~150 m attālumā no trases malas
v „Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās” 300 m attālumā

NAFTAS VADA «POLOCKA-VENTSPILS» IETEKME UZ DABAS LIEGUMA TERITORIJU



Nozīmīga purvainu mežu (91D0*) un augsto purvu 
(7110*) aizsardzības teritorija (rietumu tipa 
augstais purvs ar ciņu mazmeldru). Konstatētas 
ieplakas purvos (7150) un pārejas purvi un slīkšņas 
(7140). 

1. Distrofi ezeri (05, ha)

2. Neskarti augstie purvi (50 ha)

3. Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai 
noris dabiska atjaunošanas (20 ha)
4. Parejas purvi un slīkšņas (1 ha)

5. Ieplakas purvos (1 ha)

6. Purvaini meži (25 ha)

DABAS LIEGUMĀ «PLUČU TĪRELIS» ESOŠĀS DABAS VĒRTĪBAS



PĒC 2015.GADA 
APSEKOŠANAS



Pēc 2015. gada apsekošanasPĀRSKATS PAR BIOTOPU PLATĪBU IZMAIŅĀM, VEICOT BIOTOPU KARTĒJUMA AKTUALIZĀCIJU

ES biotopa kods un nosaukums 
(*-prioritārs biotops)

Iepriekš kartētā 
platība

Aktualizētā 
platība

Starpība Iemesls

3160 Distrofi ezeri 0,13 0,13 0 Nav izmaiņu

7110* Neskarti augstie purvi 194,85 235,1331 +40,28

Kartējuma precizēšana, iepriekš kā degradēts purvs 
kartētas teritorijas purva R daļā, kas atbilst labas 
kvalitātes neskartam augstajam purvam, faktiski 
neskarta purva platības nav palielinājušās

7120  Degradēti augstie purvi, 
kuros iespējama vai noris 
dabiskā atjaunošanās

105,61 93,19079 -12,42
Kartējuma precizēšana, izņemtas tās teritorijas, kas 
atbilst biotopam 7110*

7140 Pārejas purvi un slīkšņas 2,37 0,666675 -1,71
Kartējuma precizēšana. Daļa kādreiz kartēto pārejas 
purvu pašlaik vairāk atbilst augstā  purva biotopam

7150 Ieplakas purvos 23,96 0 -23,96

Dinamisks biotops, kādreizējās biotopa platības 
aizaugušas (nav sastopama atklāta kūdra), no jauna 
biotops neveidojas, ļoti iespējams, hidroloģiskā 
režīma maiņas ietekmē

9010 * Veci vai dabiski boreāli 
meži

85,19 81,75293 -3,44
Kartējuma precizēšana. Veikta iepriekš nokartēto 
biotopu apsekošana un atsevišķu 9010 * biotopu 
pārkvalificēšana par 91D0*

9080 *Staignāju meži 0,64 0,64 0 Nav izmaiņu

91D0* Purvaini meži 147,21 153,34 +6,13

Kartējuma precizēšana Veikta iepriekš nokartēto 
biotopu apsekošana un atsevišķu 9010 * biotopu 
pārkvalificēšana par 91D0*, kā arī jaunu biotopu 
kvalificēšana, kas atbilst 91D0* prasībām

Kopā 559,96 564,83 +4,87



DABAS LIEGUMA «PLUČU TĪRELIS» MIKROLIEGUMI MEDŅU AIZSARDZĪBAI

Viena no lielākajām rubeņu populācijām 
Kurzemē!

Rubenis Tetrao tetrix



Latviskais 
nosaukums

Latīniskais 
nosaukums

Aizsardzība
Cits 

statuss

Sugas 
stāvoklis 
Latvijā

Populācija DL novērtējums
Aizsardzības 

stāvokļa 
tendence

Pastāvīgi Ligzdo Ziemo
Uzturas 

migrācijas 
laikā

Popul
ation

Conser
vation

Isolation Global

Sugas, kas iekļautas Eiropas Padomes Direktīvas 79/409/EEC Par savvaļas putnu aizsardzību pielikumos
Klinšu
ērglis

Aquila 
chrysaetos

ES, ĪAS, ML SG1 + Nav nekādu norāžu par sugas
ligzdošanu teritorijā, sugas regulāra klātbūtne teritorijā ir apšaubāma

Vakarlēpis Caprimulgus 
europaeus

ES, ĪAS SG4 X 3 - 5 pāri
FVx

Melnā
dzilna

Dryocopus 
martius

ES, ĪAS - 2 - 3 pāri C B C B
FV=

Mazais
mušķērājs

Ficedula 
parva

ES, ĪAS + 2 - 3 pāri C B C C
FV=

Dzērve Grus grus ES, ĪAS SG3 0 2 - 3 pāri FV+
Dzeltenais
tārtiņš

Pluvialis 
apricaria

ES, ĪAS SG3 X 4 - 6 pāri C B B B nav 
vērtējuma

Rubenis Tetrao tetrix ES, ĪAS SG3 - 3 - 20 
riestojoš
i gaiļi

C B C B nav 
vērtējuma

Mednis Tetrao
urogallus

ES, ĪAS, ML SG3 – 0 - 2 
riestojoš
i gaiļi

XX

Purva
tilbīte

Tringa 
glareola

ES, ĪAS X 1 - 2 pāri C B B C nav 
vērtējuma

DABAS LIEGUMA «PLUČU TĪRELIS» SASTOPAMĀS PUTNU SUGAS

v Teritorijā konstatētas vairākas ES Putnu direktīvas sugas

v Lai gan purvu un mežu biotopi ir iepriekš cilvēka darbības ietekmēti (meliorācija, ciršana), pašlaik tā ir nozīmīga 
vieta putnu patvērumam, jo ārpus aizsargājamās teritorijas notiek aktīva mežizstrāde



Vakarlēpis Caprimulgus europaeus Melnā dzilna ar mazuļiem

DABAS LIEGUMĀ «PLUČU TĪRELIS» ESOŠĀS DABAS VĒRTĪBAS



Purva tilbīte (Tringa glareola)
Dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria)

DABAS LIEGUMĀ «PLUČU TĪRELIS» ESOŠĀS DABAS VĒRTĪBAS



Klinšu ērglis lidojumā Klinšu ērglis Aquila chrysaetos
Foto J.Ķuze

DABAS LIEGUMĀ «PLUČU TĪRELIS» ESOŠĀS DABAS VĒRTĪBAS



Meža cauna Martes martes Kuprainā (svītrainā) cemmuša
Foto JU.Piterāns

DABAS LIEGUMĀ «PLUČU TĪRELIS» ESOŠĀS DABAS VĒRTĪBAS



DABAS LIEGUMĀ «PLUČU TĪRELIS» ESOŠĀS DABAS VĒRTĪBAS

Teritoriju 2001.gadā apsekoja zoologs J.Ozoliņš un konstatēta šādas sugas – bebru Castor fiber, Meža 
caunu Martes martes. Eksperts secināja, ka līdzenā reljefa un mazās platības dēļ, teritorija nav 
piemērota lielo plēsēju dzīvotnēm, kā arī sikspārņu sugu populācijām. Kā galvenos apdraudošos faktors 
un traucējus eksperts norādīja – kailcirtes, mežu atjaunošanu un medības.

Atbilstoši medījamo dzīvnieku pēdējo gadu uzskaišu datiem, dabas lieguma teritorijā varētu uzturēties
10 medījamas zīdītājdzīvnieku sugas.

Nr.
p.k.

Latviskais 
nosaukums

Latīniskais nosaukums
Aizsardzības 

statuss
Cits statuss Sugas stāvoklis Latvijā*

1.
Lielā 
krāšņvabole

Chalcophora mariana 
(L.)

ĪAS (1)
SG (4), MAB 

(BSS)
Samērā parasta suga. Izklaidus sastopama 
visā Latvijas teritorijā

2.
Kuprainā 
celmmuša

Laphria gibbosa ĪAS (1) SG (1)
Samērā parasta suga. Izklaidus sastopama 
visā Latvijas teritorijā

3.
Dzeltenā 
laupītājmuša

Laphria flava L. SG (4)
Samērā parasta suga. Izklaidus sastopama 
visā Latvijas teritorijā

4.
Partenopes 
dižspāre

Anax parthenope
Reta suga, kam šobrīd nav piemērojams 
nekāds aizsardzības statuss



Ciņu mazmeldrs
(Trichophorum cespitosum )

Ciņu mazmeldrs tuvinājumā

DABAS LIEGUMĀ «PLUČU TĪRELIS» ESOŠĀS DABAS VĒRTĪBAS



DABAS LIEGUMA «PLUČU TĪRELIS» 
DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA RISINĀJUMI



Teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķis ir saglabāt dabas lieguma „Pluču tīrelis”
bioloģisko daudzveidību – purvu un mežu biotopus esošajā kvalitātē, kā arī daudzveidīgo
putnu faunu un veicināt medņu, rubeņu riesta un dzīvotnes saglabāšanas ilglaicību.

Būtiskākie apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami teritorijā, ir vispārējā
hidroloģiskā režīma atjaunošana dabiskajā stāvoklī un medņu riesta kopšanas pasākumi.

TERITORIJAS ILTERMIŅA MĒRĶIS UN PLĀNOTĀ APSAIMNIEKOŠANA



Nr.
p.k.

Mēr
ķis

Pasākums
Prioritāte, 

izpildes termiņš
Iespējamais 
finansētājs

Iespējamais 
izpildītājs

Iespējamās 
izmaksas

Izpildes rādītāji

A – Administratīvie un organizatoriskie pasākumi
A.1.1 A.1. Dabas lieguma D robežas korekcija, no 

teritorijas izslēdzot kailcirtes.
II, 2020.gads VARAM VARAM Administratīvie 

izdevumi
Koriģēta un 
apstiprināta dabas 
lieguma robeža

A.2.1 A.2. Teritorijas dabas aizsardzības 
nosacījumu ieviešana novada teritorijas 
plānojumā

I, 2016.gads Pašvaldība Pašvaldība Administratīvie 
izdevumi

TP ieviestas DAP 
sniegtās 
rekomendācijas

A.3.1 A.3. Teritorijas kontrole, prioritāri putnu 
riestu un ligzdošanas laikā

I, visā plāna 
darbības periodā

DAP DAP Administratīvās 
izmaksas

Samazinās 
pārvietošanās 
ierobežojumu 
pārkāpumi

B – Dabas vērtību aizsardzība un apsaimniekošana
B.1.1. B.1 Purva hidroloģiskā režīma atjaunošana I, II

2016-2018.gads
Projektu 
finansējums, LVM

DAP, NVO, 
LVM

Tiek atjaunots 
optimāls hidroloģiskais 
režīms, nodrošinot 
purvu biotopu 
kvalitātes 
saglabāšanos

B.2.1. B.2. Neiejaukšanās meža biotopu attīstībā, I, visu laiku LVM LVM Negūtie 
ienākumi no 
mežsaimniecība
s

Vismaz 234 ha meža 
biotopu ir ar labu vai 
izcilu kvalitāti.

C – Informatīvie, izglītojošie pasākumi
C.1.1 C.1 Dabas lieguma robežzīmju un 

informatīvo zīmju uzturēšana
I, visā plāna 
darbības periodā

DAP, LVM DAP, LVM Precīzi nav 
nosakāmas

Dabas lieguma robeža 
skaidri apzīmēta dabā

D – Tūrisms un rekreācija
E – Monitorings
E.1.1. E.1 Apsaimniekošanas pasākumu 

efektivitātes monitorings
I, pēc aps. 
pasākumu 
veikšanas

NVO, projektu 
finansējums, 
zinātniskās 
institūcijas

DAP, NVO, 
zinātniskās 
institūcijas

Precīzi nav 
nosakāmas

Uzsākts un ilgtermiņā 
turpināts monitorings

E.3.1 E.2 Reto un aizsargājamo sugu un biotopu 
pētījumi un monitorings

I, visā plāna 
darbības periodā

NVO, projektu 
finansējums, 
zinātniskās 
institūcijas

DAP, NVO, 
zinātniskās 
institūcijas

Precīzi nav 
nosakāmas

Tiek veikts speciālais 
monitorings un 
pētījumi



Pēc LVM datiem gaiļi riestā 
riesto, un tas ir pietiekams 
pamats uzskatīt, ka riests 
šeit joprojām pastāv. Medņu 
riesta aizsardzībai izveidotā 
mikrolieguma teritorija 
daļēji sniedzas ārpus dabas 
lieguma teritorijas



FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros netiek izstrādāti priekšlikumi funkcionālajam
zonējumam un netiek izstrādāts individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts
(turpmāk – IAIN), jo šai teritorijai nav nepieciešams veidot detalizētu aizsardzības režīmu, esošais
teritorijas zonējums nodrošina esošo reto sugu un biotopu aizsardzību.



Dabas liegumā esošā mikrolieguma statuss būtu atceļams, ja tā aizsardzību varētu
nodrošināt regulējamā režīma zona, kas tiktu papildus noteikta dabas lieguma teritorijā.
Daļa no mikrolieguma un tā buferzonas (90 ha) atrodas ārpus dabas lieguma teritorijas,
tādēļ mikrolieguma atcelšanas gadījumā, netiku nodrošināta šīs buferzonas teritorijas
daļas aizsardzība. Lai nodrošinātu šīs buferzonas daļas aizsardzību – ir nepieciešams
paplašināt esošā dabas lieguma robežu atbilstoši buferzonas izvietojumam teritorijā ārpus
lieguma robežas.
Mikrolieguma jautājums ir vērtējamas kompleksi – ne tikai dabas lieguma teritorijā esošā
mikrolieguma kontekstā, bet arī divu liegumam blakus esošo mikroliegumu un to
buferzonu kontekstā, jo dabas lieguma un kopumā trīs mikroliegumu teritorijas ir
savstarpēji saistītas, ne tikai ģeogrāfiskā novietojuma ziņā, bet arī ekoloģiski kā sugu
migrācijas koridori un vienlaidus mežu ekosistēma. Ņemot vērā, ka ārpus lieguma esošo
mikroliegumu teritorijas kopumā aizņem ievērojamu teritorijas platību (~ 210 ha), šobrīd
nav iespējams izvērtēt šādas teritorijas zonējuma un apvienošanas jautājumu, neveicot
detālu mikroliegumu teritoriju ornitoloģisko un meža biotopu izpēti.

FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 



Mikrolieguma, kas atrodas Z-R stūrī 
statusu varētu atcelt, iekļaujot to dabas 
liegumā - paplašinot esošās dabas 
lieguma robežas. Vienlaikus, uzskatu, ka 
otram  mikroliegumam, kas atrodas 
nedaudz tālāk uz ZR saglabāšana ir 
vērtējama, jo medņu riesti meža masīvā 
parasti nemēdz atrasties tik tuvu, un par 
"īsto" mikroliegumu uzskatāms tuvāk 
tīrelim esošais, jo šeit atbilstoši LVM 
datiem, konstatēts aktīvs riests. Riesta 
apsaimniekošana veicama atbilstoši LVM 
vadlīnijām, ja tā tiek uzskatīta par 
nepieciešamu. Jānorāda, ka šobrīd nav 
iespējams izvērtēt šādas teritorijas 
zonējuma un apvienošanas jautājumu, 
neveicot detālu mikroliegumu teritoriju 
ornitoloģisko un meža biotopu izpēti ne 
tikai dabas liegumā esošajā, bet arī 
ārpus teritorijas esošajās mikroliegumu 
un to buferzonu daļās.

ORNITOLOGA VIEDOKLIS 
PAR  PUTNU MIKROLIEGUMU AIZSARDZĪBAS REŽĪMA NODROŠINĀŠANU 



PAMATOJUMS MIKROLIEGUMA IZVEIDEI 2004.GADĀ

Teritorija ir piemērota medņu riestošanai. Ir konstatētas riesta un barošanās koki, kā arī medņu 
ekskrementi zem tiem. Atsevišķi ekskrementi uz zemes konstatēti arī pārējā teritorijā. 

Teritorija regulāri tiek uzskaitīti vismaz 2 gaiļi. Teritoriju veido mozaīkveida - gan sausas, gan 
mitras priežu audzes. Tās lielākajā daļā dominē skrajas un labi pārredzamas audzes, nedaudz ar 
egļu paaugu un krūmiem aizaugoši nogabalu sektori. Ir sastopamas priedes ar izteikti resniem 
zariem un plakanām galotnēm, kas ir sevišķi piemērotas medņu tēviņu riestošanai. Lai 
nodrošināt šī riesta aizsardzību, nepieciešams izveidot mikroliegumu.
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Dabas aizsardzības plāni tiek izstrādāti 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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