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Sanāksme sākas plkst.13:07 
 
Darba kārtība – dabas lieguma „Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības 
grupas trešā sanāksme 
Sanāksmi vada – Kristīne Vilciņa, Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības plānošanas un 
uzraudzības eksperte 
Protokolē – Ilze Circene, SIA „METRUM” plānošanas projektu vadītāja 
Piedalās – skatīt dalībnieku reģistrācijas lapu 1.pielikumā 
Pielikumā – uzraudzības grupas sanāksmes laikā rādītā prezentācija (skatīt protokola 2.pielikumu) un 
sanāksmes laikā veiktās piezīmes dabas lieguma „Ances purvi un meži” individuālo aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu projektā (skatīt protokola 3.pielikumu) 
Foto: SIA “METRUM”, 2015 
 

 
Dabas aizsardzības plāna „Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna 

izstrādes uzraudzības grupas trešā sanāksme 

 

Kristīne Vilciņa, Dabas aizsardzības pārvalde, atklāj uzraudzības grupas sanāksmi un informē par 
dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru un iespējamo tā tālāko virzību. Tiek dots vārds dabas 
lieguma „Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītājai Sandrai Ikauniecei (SIA 

„METRUM” pārstāve). 

S.Ikauniece pauž cerību, ka klātesošie ir iepazinušies ar 4.novembrī uzraudzības grupai nosūtīto 
dabas aizsardzības plāna projektu. Atzīmē, ka līdz šim nevienu priekšlikumu vai iebildumu par to 
neesam saņēmuši. Uzsver, ka uzraudzības grupas dalībnieki varēs arī sabiedriskās apspriešanas laikā 

izteikt savus priekšlikumus. 
Atzīmē, ka šīs uzraudzības grupas 
mērķis ir apspriest plāna 
nepilnības, pārrunāt, kas ir 
pilnveidojams un vienoties, vai 
dabas aizsardzības plāna projektu 
varam nodot sabiedriskajai 
apspriešanai.  

K.Vilciņa informē detalizētāk par 
dabas aizsardzības plāna 
procedūru.  

S.Ikauniece jautā klātesošajiem 
par priekšlikumiem darba kārtībā. 
Piedāvā sanāksmē pievērst 
uzmanību teritorijas 

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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funkcionālajam zonējumam un dabas lieguma individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu 
projektam. 

Dace Sāmīte, zemes īpašnieku pārstāve, nekustamais īpašums “Piedāgi”, pauž viedokli, ka dabas 
aizsardzības plāna teksta dala ir nepilnīga. Piedāvā pēc uzraudzības grupas vēl pārrunāt dabas 
aizsardzības plāna teksta daļu.  

Aira Kajaka, Ventspils novada Ances pagasta pārvaldes vadītāja, izsaka neapmierinātību par dabas 
lieguma teritorijas paplašināšanu dienvidu daļā.  

S.Ikauniece informē, ka šī dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros netiek pētīta un vērtēta šī 
dienvidu daļas teritorija, tas ir cita projekta rezultāts, un neizriet no šobrīd izstrādes stadijā esošā 
dabas aizsardzības plāna. Atzīmē, ka par to iepriekšējā uzraudzības grupā daudz tika diskutēts.   

D.Sāmīte papildina, kas tas bija atsevišķs projekts saistībā ar praulgrauža sugas vērtēšanu un 
aizsardzību. Šī dabas aizsardzības plāna rezultātā nav priekšlikumu ne funkcionālā zonējuma 
paplašināšanai ne dabas lieguma robežas izmaiņām.  

Norit diskusijas par dabas liegumam blakus esošo teritoriju. 

S.Ikauniece aicina pievērst uzmanību piedāvātajam dabas lieguma funkcionālajam zonējumam, 
iepazīstina ar to un pamato risinājumus.   

Norit diskusija par piedāvāto teritorijas funkcionālo zonējumu. 

Aija Ārgale, AS “Latvijas valsts meži” pārstāve ierosina paplašināt dabas parka zonu (pie “Trumpēm” 
un dabas lieguma dienvidu daļā). Ierosina neaizliegt sanitārās cirtes dabas parka zonā.  

Aldis Felcs, AS “Latvijas valsts meži” pārstāvis jautā, kāpēc funkcionālajam zonējumam robežas ir 
noteiktas tieši tādas, jautā kā tās ir pamatotas. Piedāvā iesniegt pēc uzraudzības grupas sanāksmes 
rakstiskus priekšlikums no AS “Latvijas valsts meži” puses. 

D.Sāmīte attiecībā par termiņu noteikšanu uz mežsaimniecības darbības ierobežošanu, ierosina 
minēt atsauci par meteoroloģiskajiem apstākļiem, minot, ka, piemēram, ir ziemas, kas ieilgst, un 
putni noteiktajā laikā vēl nav atgriezušies. Šādā gadījumā ar Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju pie 
zināmiem nosacījumiem mežsaimnieciskā darbība būtu atļaujama. 

S.Ikauniece jautā klātesošo viedokli par teritorijām, kurās varētu tikt organizētas orientēšanās 
sacensības. Ņemot vērā apzinātās dabas lieguma dabas vērtības, izsaka priekšlikumu, ka šī teritorija 
varētu būt tikai starp šoseju un Irbes upi.  

D.Sāmīte ierosina noteikumu projektā minēt ierobežojumus ne tikai attiecībā uz orientēšanās 
pasākumiem, bet publiskiem pasākumiem kopumā.  

K.Vilciņa atzīmē, ka tā kā orientēšanās pārstāvji nepiedalās uzraudzības grupas sanāksmē, ir 
jāpiedāvā tāds variants, kādu, ņemot vērā apzinātās dabas vērtības, saskatām par optimālu. 
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Klātesošie atbalsta izteikto priekšlikumu. Uzraudzības grupas dalībnieki turpina diskutēt par dabas 

lieguma „Ances purvi un meži” individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu, skatot 

secīgi cauri visus noteikuma projekta punktus. Noteikumu projektā veiktās piezīmes, kas izriet no 

klātesošo izteiktajiem viedokļiem, skatīt protokola 3.pielikumā. 

15:20 tiek organizēts uzraudzības grupas pārtraukums 

15:35 tiek turpināts darbs 

Klātesošie turpina diskutēt par dabas lieguma „Ances purvi un meži” individuālo aizsardzības un 

izmantošanas noteikumu projektu, skatot secīgi cauri visus noteikuma projekta punktus. Noteikumu 

projektā veiktās piezīmes, kas izriet no klātesošo izteiktajiem viedokļiem, skatīt protokola 3.pielikumā. 

Pēc noteikumu projekta izskatīšanas S.Ikauniece turpina rādīt prezentāciju un informē par 

apsaimniekošanas pasākumiem, detalizētāk informējot un pārrunājot ar klātesošajiem jautājumus, 

kas saistīti ar kontrolēto dedzināšanu un tilta būvniecību pāri Irbes upei. 

Noslēgumā klātesošie vienojas, ka dabas aizsardzības plāns ir nododams sabiedriskajai 
apspriešanai ar sekojošām piebildēm: 

� Dabas aizsardzības plāna izstrādātāji nosūta AS “Latvijas valsts meži” pārstāvjiem dabas 
aizsardzības plāna projekta materiālus atkārtotai izvērtēšanai, īpaši priekšlikumu 
sagatavošanai attiecībā uz dabas lieguma teritorijas funkcionālo zonējumu; 

� Līdz 2016.gada 16.novembrim AS “Latvijas valsts meži” sniedz savus priekšlikumus teritorijas 
funkcionālam zonējumam un, ja nepieciešams, dabas aizsardzības plānam kopumā; 

� Līdz 2015.gada 20.novembrim SIA “METRUM” izvērtē AS “Latvijas valsts meži” priekšlikumus, 
papildina dabas aizsardzības plānu un nosūta to uzraudzības grupai, kura līdz 2015.gada 
26.novembrim izsaka priekšlikumus, ja nepieciešams; 

� 2015.gada decembrī tiek organizēta dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana. 

 

Kristīne Vilciņa pateicas sanāksmes dalībniekiem par ierašanos un sanāksmi slēdz.  
 
Sanāksme beidzas plkst.16:40 
 
 
 
Sanāksmes vadītāja                                K.Vilciņa 
 
     

Sanāksmes protokolētāja                     I.Circene 
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1.pielikums 
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