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sanāksmē nepiedalījās Talsu novada pašvaldības pārstāve Maruta Blūma, Latvijas Investīciju un 
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Dabas parka „Abavas senleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes 

uzraudzības grupas pirmā sanāksme 

 
Kristīne Vilciņa, Dabas aizsardzības pārvalde, atklāj sanāksmi. 

Vārds tiek dots SIA „METRUM” pārstāvim, dabas aizsardzības plāna izstrādes zinātniskajam 

vadītājam Ilmāram Bodniekam. 

I.Bodnieks aicina sanāksmes dalībniekus savstarpēji iepazīties, informējot par to, ko viņi pārstāv 

(institūciju, pašvaldību u.tml.). 

Pēc uzraudzības grupas un citu sanāksmes dalībnieku iepazīšanās, I.Bodnieks informē, ka ir 

sagatavotas lapas, kurās klātesošie tiek aicināti izteikt rakstisku viedokli par to, kāds ir dabas parka 

„Abavas senleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes mērķis. Ilze Circene (projekta vadītāja no SIA 

„METRUM” puses) papildina, ka viedokļu apkopojums tiks izsūtīts kopā ar šīs sanāksmes protokolu. 

I.Bodnieks turpinājumā informē par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas dalībnieku 

pienākumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī esošajām dabas vērtībām no botāniskā un 

bioloģiskā aspekta (dalībnieku diskusijas notiek prezentācijas gaitā). 

Informējot klātesošos par dabas parka „Abavas senleja” teritorijas kartēšanu, I.Bodnieks norāda, ka 
visa biotopu izpēšu laikā iegūtā informācija un dati būs būtiski, lai zemes īpašnieki zinātu, vai viņu 
īpašumā ir bioloģiski vērtīgi zālāji, kas attiecīgi nozīmēs to, ka būs iespēja saņemt maksājumus 
(kompensācijas) par minētajiem zālājiem. Norāda, ka maksājumi par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem 
esot lielāki nekā maksājumi par Natura 2000 teritoriju. 

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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K.Vilciņa precizē, ka, ja konkrētais biotops ir 
noteikts kā bioloģiski vērtīgs zālājs un ir vērtēts 
agrākajos gados, tas nav iedalīts pēc vērtības 
klases, līdz ar to arī maksājums ir zems. Savukārt, 
ja teritorija šobrīd tiek noinventarizēta un tiek 
konstatēts, ka tajā esošie zālāji ietilpst kādā no 
augstākajām klasēm, tad turpmāk būs iespēja 
saņemt lielākus maksājumus. Tajā pat laikā, ja 
tiks konstatēts, ka tas vairs neatbilst bioloģiski 
vērtīgajam zālājam, maksājums tiks saņemts arī 
vēl šajā periodā. 

Zanda Opmane, Lauku atbalsta dienesta 

Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības 

pārvalde, komentē, ka piesakoties maksājumiem 
par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, zemes 
īpašnieks piekrīt piecu gadu saistībām. Papildina, 
ka bioloģiski vērtīgie zālāji var tikt noteikti arī kā 
vairs ne tik vērtīgi un tādējādi izslēgti.  

I.Bodnieks jautā, cik ātri šis process realizējas, 
t.i., cik ātrā laika periodā īpašnieks var saņemt 
minētos maksājums par jaunpieteiktajiem 
bioloģiski vērtīgajiem zālājiem. Piebilst, ka 
maksājuma summas mainoties. 

Z.Opmane atbild, ka par parasto bioloģisko 
vērtīgo zālāju tie ir 55 EUR par hektāru, bet par 
4.kategoriju var saņemt līdz pat 330 EUR par 
hektāru. Informē, ka Dienvidkurzemes reģiona 
zonā dati par zonējumu praktiski nav iedoti. 

I.Bodnieks izsakās, ka sākotnēji dabas parka „Abavas senleja” teritorijā visas pļavas tika noteiktas kā 
bioloģiski vērtīgi zālāji. 

Z.Opmane komentē, ka ne visas, bet vairums. 

Z.Opmane norāda, ka tad, kad no Dabas aizsardzības pārvaldes tiks saņemti dati, katram zemes 
īpašniekam tiks nosūtīta vēstule ar attiecīgo informāciju par bioloģiski vērtīgā zālāja zonējumu. 

I.Bodnieks norāda, ka, acīmredzot, šis process varētu būt ilglaicīgs. 

Z.Opmane atbild, ka to plānots paveikt līdz 2020.gadam. 

I.Bodnieks, jautā, vai zemes īpašnieks varētu saņemt jauno maksājumu atbilstoši jaunajam 
kartējumam, ja līdz šī gada beigām tiek iesniegts jaunais kartējums, iekļaujot to datu bāzē, un zemes 
īpašnieks iesniedz pieteikumu līdz 2016.gada 15.maijam. 

Z.Opmane apstiprina, ka tā tas ir. 

Mārcis Sniedziņš, biedrība „Mednieku klubs „Kārkli””, vēlas noskaidrot, vai, ja tiek iedots jaunais 
zonējums nākamajiem pieciem gadiem, zemes īpašniekiem ir ar to jārēķinās. 

Z.Opmane apstiprina, ka pastāv piecu gadu periods. 

M.Sniedziņš izsakās, ja zemes gabalā ir bioloģiski vērtīgie zālāji, tas ar lauksaimniecību šajā teritorijā 
nevarēs nodarboties. 

Z.Opmane norāda, ka apsaimniekošana bioloģiski vērtīgajos zālājos ir tāda kā līdz šim, t.i., reizi gadā 
jānopļauj. 

1.-2.attēls. Uzraudzības grupas pirmā sanāksme 

Sabiles kultūras nama telpās (18.06.2015.) 
Foto: SIA “METRUM” 
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M.Sniedziņš norāda, ka tas ir saprotams, bet vēlas noskaidrot, kādas būs sekas tam, ja pļavas tiks 
noteiktas kā 4.kategorijas bioloģiski vērtīgie zālāji. 

Z.Opmane komentē, ka pašreizējos bioloģiski vērtīgos zālājus, kuri nav pārvērtēti, varēs precizēt, 
savukārt jaunos varēs tikai precizēt un pievienot klāt, jo noņemt varēs tikai Dabas aizsardzības 
pārvalde. 

Sanāksmes dalībnieki turpina diskusiju par bioloģiski vērtīgo zālāju kategorijām un iespējām tās 

apsaimniekot. 

Turpinājumā I.Bodnieks informē par kartējamām platībām dabas parka „Abavas senleja” teritorijā, 

t.i., pļavu biotopi tiks 100% nokartēti visā dabas parka teritorijā (zināmie biotopi), taču netiks kartēti 

vēsturiskie bioloģiski vērtīgie zālāji un ilggadīgie zālāji, jo līdz ar tiem apsekojamā teritorija 

palielinātos vēl par 1000 hektāros, ko šobrīd šī projekta ietvaros nav iespējams aptvert.  

K.Vilciņa informē, ka Dabas aizsardzības pārvalde šogad bija izsludinājusi pieteikšanos, aicinot zemes 
īpašniekus pieteikt zālājus apsekojumu veikšanai, taču no Kandavas novada neviens nebija pieteicies. 

I.Bodnieks precizē, ka bija pieteikušies 2-3 zemes īpašnieki. 

I.Bodnieks prezentācijas gaitā turpina informēt par dabas parka „Abavas senleja” esošajām sugām un 

biotopiem. 

I.Bodnieks izsakās, ka dabas liegumam „Čužu purvs” ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns, tāpat 
teritorija ir pietiekami izpētīta, savukārt AS „Latvijas Valsts meži” regulāri veic dažādas aktivitātes 
dabas liegumā, līdz ar to izpēte šajā teritorijā netiks veikta. 

I.Circene jautā, vai šie abi dabas aizsardzības plāni, jūsuprāt, būtu kaut kā jāapvieno vai arī tiem 
jāpaliek kā atsevišķiem dokumentiem.  

K.Vilciņa norāda, ka pie rīcībām būtu jāiekļauj kaut kādas galvenās lietas. 

Iveta Piese, biedrība „Abavas ielejas attīstības centrs”, komentē, ka rīcību plāna izpilde ir noslēgusies. 

I.Bodnieks izskatās, ka tādā gadījumā dabas parka „Abavas senleja” dabas aizsardzības plānā 
vajadzētu iekļaut apsaimniekošanas prasības dabas liegumam. 

Daina Bojāre, Dabas aizsardzības pārvalde, norāda, ka dabas aizsardzības plānā ir nepieciešams 
norādīt arī dabas lieguma „Čužu purvs” vērtības, jo tā ir kopējā Abavas senlejas vērtība. 

I.Bodnieks izsakās, ka dabas lieguma „Čužu purvs” statuss ir divkāršs – dabas parka „Abavas senleja” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumos šī teritorija ir noteikta kā dabas parka zona, 
taču tam joprojām ir arī dabas lieguma statuss. 

D.Bojāre papildina, ka dabas liegums nav Natura 2000 teritorija, taču tā ir iekļauta dabas parka 
teritorijā, kura ir Natura 2000 teritorija. 

I.Bodnieks turpina prezentāciju, informējot par citām dabas parkā esošajām dabas vērtībām, par to, 

cik detalizēti šovasar tiks pētīta teritorija un kuri sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperti to veiks. 

informē, ka putnu izpēte ir veikta un tuvākajā laikā tiks saņemti tās rezultāti. 

Uz I.Bodnieka jautājumu, vai uzraudzības grupas dalībniekiem ir komentāri par infrastruktūru dabas 
parka „Abavas senleja” teritorijā, K.Vilciņa, norāda, ka diskusijas varētu būt par ūdenstūrisma 
infrastruktūru. 

I.Piese informē, ka Kurzemes plānošanas reģions projekta ietvaros ir izstrādājis ūdenstūrisma kartes 
Kurzemes upēm, t.sk. Abavas upei. 

I.Circene komentē, ka ņemot to vērā, šo informāciju varēs vērtēt kontekstā ar sugu un biotopu 
ekspertu informāciju. 

Inguna Pļaviņa, Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde, komentē, ka Ventspils 
reģionālā vides pārvalde rakstīja vēstuli Kurzemes plānošanas reģionam, tajā norādot, ka noteiktās 
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ūdenstūrisma vietas nav vērtētas un skatītas no atkritumu apsaimniekošanas aspekta (piemēram, ja 
no krasta līdz upei nevar nokļūt, tad atkritumi tur arī paliek). 

K.Vilciņa komentē, ka šajā jautājumā ir būtisks izglītības aspekts. 

Gunta Pērkone, Kandavas novada pašvaldība, piekrīt, ka ir nepieciešama tūristu, iedzīvotāju un viesu 
izglītošana, jo šīs problēmas nav iespējams atrisināt pašvaldības spēkiem, pirmkārt, tāpēc, ka lielākā 
daļa teritorijas nav pašvaldības īpašumā.  

M.Sniedziņš izsakās, ka pašvaldībām ir jārēķinās arī ar kultūrvēsturiskās zonas apgrūtinājumu, jo, 
skatot likumdošanu par nekustamajiem īpašumiem, var secināt, ka kultūrvēsturiskā pieminekļa 
teritorija netiek aplikta ar nodokli. 

G.Pērkone komentē, ka Valsts zemes dienesta datu bāzē tiem īpašumiem, kuri atrodas 
kultūrvēsturiskajā teritorijā, ir norādīts šis apgrūtinājums. Papildus vērš uzmanību, ka problēma ir ar 
tiem zemes īpašumiem, kurus sāka atgūt 1991. un 1992.gadā, jo likumu par dabas parkiem pieņēma 
tikai 1993.gadā. Tāpat sākotnēji nebija normatīvo aktu par apgrūtinājumiem, līdz ar to tiem, kas līdz, 
apmēram, 1997.gadam nebija aktualizējuši dokumentus, tajos neparādās arī apgrūtinājumi. 

I.Circene norāda, ka informācija par visu dabas parka teritoriju nav pieejama, taču jāsecina, ka liela 
daļa zemes īpašnieku nemaz nezina, ka viņu īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. 

M.Sniedziņš piebilst, ka tādas informācijas nav ne par dabas parku, ne par kultūrvēsturisko teritoriju. 

K.Vilciņa norāda, ka šo situāciju nevar atrisināt dabas aizsardzības plāna izstrāde. 

Turpinājumā sanāksmes dalībnieki diskutē par apgrūtinājumu sistēmu, datu nonākšanu Valsts zemes 

dienestā u.tml., kā arī zemes īpašumu īpašnieku informēšanu. Tiek izteikts priekšlikums, ka ar 

pašvaldību starpniecību vajadzētu vairāk informēt par dabas aizsardzības plāna izstrādi – avīze, 

paziņojumi stendos. 

I.Circene diskusijas noslēgumā norāda, ka jādomā par to, ko mēs pašreizējā situācijā varam izdarīt, 
par to, kādiem ir jābūt dabas aizsardzības plāniem, kā organizēt plānošanu, lai mēs vairāk varētu 
veidot dialogu ar zemes īpašniekiem. Šobrīd normatīvie akti un sistēma ir tāda, kāda ir, tādējādi ir 
jādara tas, ko var izdarīt šodien, šeit un tagad. 

G.Pērkone izsakās, ka, gatavojoties šai sanāksmei, izlasīja iepriekš izstrādāto dabas aizsardzības 
plānu. Informē, ka plānoto apsaimniekošanas pasākumu daļā kā finansētāji tika norādītas gan 
pašvaldības, gan citi piesaistītie finanšu līdzekļi. Tādējādi vēlas noskaidrot, cik nopietni būs jāņem 
vērā tie pasākumi, kur kā izpildītājs ir norādīta pašvaldība. 

I.Bodnieks atbild, ka dabas aizsardzības plānam ir ieteikuma raksturs. 

I.Circene komentē, ka šī dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā tiek gaidīti viedokļi un 
priekšlikumi no visām iesaistītajām pusēm, t.sk. pašvaldībām, jo izstrādātāji nevar izlemt, kāda 
atbildība būs pašvaldībām. Dabas aizsardzības plāns būs kopīgs visu pušu lēmums. Šajā kontekstā 
esot piemināms arī ainavu struktūrplāns, kurā vajadzētu atspoguļoties arī tam, ko vēlamies. Dabas 
aizsardzības plāna „saimnieks” ir Dabas aizsardzības pārvalde, taču, ņemot vērā tās kapacitāti, ir 
jādomā un jālemj, kurš realizēs dokumentā iekļautos pasākumus un apsaimniekos šo teritoriju. 

K.Vilciņa atgriežas pie jautājuma par zemes īpašnieku iesaisti dabas aizsardzības plāna izstrādē, 
vaicājot par iespējām vairāk viņus iesaistīt, neskaitot obligātos sabiedrības līdzdalības pasākumus 
(uzraudzības grupa, sabiedriskā apspriešana). 

M.Sniedziņš sniedz priekšlikumu, ka pats efektīvākais risinājums ir nosūtīt katram zemes īpašniekam 
vēstuli ar informāciju. 

G.Pērkone komentē, ka tā ir viena no iespējām, taču tas nav iespējams finansiālu apsvērumu dēļ. 
Aicina vairāk izmantot masu saziņas līdzekļus – laikrakstus, pašvaldību tīmekļa vietnes, pagastu 
pārvaldes. Kā viens no priekšlikumiem tiek minēts papildus sanāksmes organizēšana, uz kuru varētu 
aicināt iedzīvotājus un zemes īpašniekus. 
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I.Circene izsakās, ka, ja tiktu nosūtītas personīgas vēstules ar aicinājumu ierasties uz šādu sanāksmi, 
un uz to ierastos, piemēram, 200 cilvēku, tāda sanāksme visticamāk arī nebūtu efektīva. 

G.Pērkone komentē, ka tādā gadījumā šī sanāksme būtu jārīko nevis kā diskusija, bet kā informatīva 
sanāksme. 

Sanāksmes pārtraukums (kafijas pauze 10 min.). 

Sanāksme turpinās, diskutējot par informācijas pieejamību, t.sk. skatot tīmekļa vietnēs pieejamo 

Lauku atbalsta dienesta datu bāzi un dabas datu pārvaldības sistēmu OZOLS. 

Uz jautājumu, kāpēc OZOLĀ esošās biotopu robežas nesakrīt ar Lauku atbalsta dienesta lauku bloka 
kartēm, Z.Opmane atbild, ka lauku bloks var būt lielāks nekā bioloģiski vērtīgais zālājs un otrādāk, jo 
lauku bloks ir tikai apstrādātā lauku zeme, tajā pašā laikā blakus var būt krūmājs, kur ir bioloģiski 
vērtīgs zālājs, kas attiecīgi neskaitās kopta lauku zeme. 

I.Bodnieks informē par dabas parkā esošajiem mikroliegumiem un aicina klātesošos sniegt 
komentārus, vai līdz šim ir bijušas kādas problēmas ar mikroliegumiem. 

Komentāru no uzraudzības grupas dalībniekiem nav. 

I.Bodnieks turpina par esošo un plānoto infrastruktūru dabas parka „Abavas senleja” teritorijā. 
Informē, ka tās izveidi vērtēs arī katrs sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperts, jo katrā biotopā 
ietekmju aspekti ir specifiski. Jautā uzraudzības grupas dalībniekiem, vai uzraudzības grupas 
dalībniekiem ir komentāri par dabas parka mērķi, kas noteikts tā individuālajos aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumos. 

Komentāru no uzraudzības grupas dalībniekiem nav. 

I.Circene sanāksmes dalībniekus informē par diviem no saņemtajiem rakstiskajiem viedokļiem par 
dabas aizsardzības plāna izstrādes mērķiem – „Dabas aizsardzības plāna mērķim ir jābūt tādam, lai 

šajā teritorijā labi justos zemes īpašnieki, nomnieki, viesi un citi apmeklētāji” un  
„Lai saņemtu maksimālo valsts un pašvaldību atbalstu”. 

I.Pļaviņa komentē, jautājot „kur paliek daba?”. 

M.Sniedziņš izsakās, ka iedzīvotāji un dabas parka viesi ir jāskolo, jāparāda un jāstāsta par tajā 
esošajām vērtībām, neuzliekot aizlieguma zīmi. 

I.Bodnieks iepazīstina sanāksmes dalībniekus ar izstrādāto virtuālo Latvijas dabas tūrisma karti 

„Virtuāla pastaiga pa Latviju” Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē (pieejama arī mobilās 

ierīces aplikācijas veidā). 

I.Bodnieks jautā, vai spēkā esošie dabas parka „Abavas senleja” individuālie aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumi līdz šim ir kaut kā traucējuši, papildinot, ka tas īpaši varētu attiekties uz 
mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem. 

Aija Arāja, AS „Latvijas Valsts meži”, izsaka priekšlikumu, ka noteikumos vajadzētu iekļaut 
nosacījumu par 0,2 atvērumiem attiecībā uz izlases cirtēm, jo tas esot vispārējos noteikumos par 
koku ciršanu. 

Aija Melluma, SIA „METRUM” pārstāve, norāda, ka biotopu klasifikatorā meža biotopi tiek klasificēti 
kā boreālie meži u.tml., savukārt individuālajos aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumos ir 
priežaudzes, egles, bērzi utt., kas nozīmē to, ka ir veikta biotopu inventarizācija, taču noteikumos tiek 
izmantota klasifikācija pēc meža inventarizācijas materiāliem. Vērš uzmanību, ka tas būtu jāsaista 
kopā. 

I.Pļaviņa komentē, ka, viņasprāt, tas ir vairāk domāts, lai neapjuktu zemes īpašnieki. 

K.Vilciņa izsakās, ka no dabas aizsardzības viedokļa vienkāršāk būtu ierakstīt, kas konkrētajā biotopā 
ir atļauts un aizliegts, taču diez vai atbalsts par to tiktu saņemts no Valsts meža dienesta un zemes 
īpašniekiem. 
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Sanāksmes turpinājumā tās dalībnieki pārrunā jautājumus par nelikumīgajām kailcirtēm. 

Noslēgumā, I.Bodnieks informē klātesošos par plānotajiem darbiem tuvākajos mēnešos un nākamo 

uzraudzības grupas sanāksmi. Tāpat atkārtoti tiek pārrunāts jautājums par iespējām vairāk informēt 

iedzīvotājus un zemes īpašniekus (informācijas sagatavošana publicēšanai pašvaldības avīzēs, 

papildus sanāksmes organizēšanas iespējas u.tml.). 

Katrīna Kukaine, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, jautā, vai jautājumi saistībā ar 
kultūrvēsturisko teritoriju tiks skatīti ainavu struktūrplāna ietvaros. 

I.Circene atbild, ka gan par dabas, gan kultūras mantojumu ir jārunā dabas aizsardzības plāna 
ietvaros. Ainavu struktūrplāns būs veids kā saistīt šos divus aspektus. 

D.Bojāre jautā, vai kultūras objekti tiks vērtēti. 

I.Circene atbild, ka papildus inventarizācija netiks veikta, bet par tiem informācija tiks sniegta. 

K.Vilciņa pateicas sanāksmes dalībniekiem par dalību un noslēdz sanāksmi. 

 
 
Sanāksme beidzas plkst.16.15 
  
 
Sanāksmes vadītāja                         /personiskais paraksts/    K.Vilciņa 
     
 
Sanāksmes protokolētāja               /personiskais paraksts/      V.Jevdokimova 
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Pielikums 

 

Ziemeļkurzemes reģionālā 
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AS “Latvijas Valsts meži” Dienvidkurzemes 
mežsaimniecība 


