
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PĀRSKATS PAR DABAS LIEGUMA 
„NAGĻU UN ANSIŅU PURVS” 

DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA 2016.-2028.GADAM 
SABIEDRISKO APSPRIEŠANU 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Pasūtītājs: 
Dabas aizsardzības pārvalde 

 
Izstrādātājs: 

SIA „METRUM” 
 

Projekta „Dabas aizsardzības plānu izstrāde dabas parkam „Abavas senleja”, dabas liegumiem „Druviņu tīrelis”, 
„Pluču tīrelis”, „Nagļu un Ansiņu purvs” un „Maņģenes meži”, sagatavojot tos integrēšanai vietējās pašvaldības 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentos” vadītāja Ilze Circene 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītājs Ilmārs Bodnieks 

 

Dabas aizsardzības plāns 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 (4.3-24/NFI/INP-003) ietvaros 

 

Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā 



Pārskats par dabas lieguma „Nagļu un Ansiņu purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu 

2 

 

SATURA RĀDĪTĀJS 
 

I DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA ......................................................................... 3 

1.1. Paziņojumi un publikācijas ..................................................................................................................... 3 

1.2. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols ................................................................................. 10 

1.3. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes prezentācija ............................................................................. 14 

1.4. Ziņojums par saņemtajiem priekšlikumiem ......................................................................................... 36 
  



Pārskats par dabas lieguma „Nagļu un Ansiņu purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu 

3 

 

I DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA 
 

1.1. PAZIŅOJUMI UN PUBLIKĀCIJAS 

Paziņojums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (23.12.2015.) 
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Publikācija laikrakstā „VENTAS BALSS” (22.12.2015.) 
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Informatīvs paziņojums pašvaldības iestādēs un citās sabiedriski nozīmīgās vietās 
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Paziņojums Ventspils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ventspilsnovads.lv 
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Paziņojums projekta tīmekļa vietnē http://integralplan.daba.gov.lv 
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Publikācija SIA „METRUM” tīmekļa vietnē www.metrum.lv 
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1.2. SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS 
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1.3. SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PREZENTĀCIJA  
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1.4. ZIŅOJUMS PAR SAŅEMTAJIEM PRIEKŠLIKUMIEM 
 

NR. 
P.K. 

IESNIEDZĒJS 
SAŅEMŠANAS 

DATUMS 
PRIEKŠLIKUMS KOMENTĀRS PAR PRIEKŠLIKUMA ŅEMŠANU VĒRĀ 

Sabiedriskās apspriešanas laikā (oficiāli rakstiskie un elektroniski) saņemtie priekšlikumi  

1. AS „Latvijas valsts meži” 12.01.2016. Dabas aizsardzības plāna 6.lpp (Kopsavilkumā) ir 
noteikts, ka: „Dabas lieguma teritorijā esošā 
mikrolieguma statuss ir atceļams pēc individuālo 
aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumu 
projektā (turpmāk - IAIN projekta) spēkā stāšanās, 
jo tajā iekļautie aizsardzības nosacījumi nodrošinās 
medņu riesta vietu aizsardzību un 
apsaimniekošanu.” Pārsteidzīgi likvidēt 
mikroliegumu. Šī brīža ML noteikumi nodrošina gan 
sugas aizsardzību, gan saskaņā ar eksperta atzinumu 
atļauj dzīvotnes kopšanu atbilstoši sugas prasībām. 

Ņemot vērā priekšlikumu, svītrojams punkts dabas aizsardzības plāna 
individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektā – 
„Valsts meža dienestam likvidēt lieguma teritorijā izveidoto 
mikroliegumu”, kā arī no Kopsavilkuma sadaļas. 

Paskaidrojam, ka šobrīd dabas liegumā esošais dubultais aizsardzības 
režīms (dabas lieguma un mikrolieguma statuss) sarežģī teritorijas 
aizsardzības un apsaimniekošanas funkciju veikšanu. Tādēļ nākotnē 
tiek plānota vienota juridiskā pieeja dabas lieguma aizsardzības un 
apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanai. Jānorāda, ka 
mikroliegumu integrēšanu dabas lieguma sastāvā sarežģī to robežu 
(teritorijas daļu) izvietojums ārpus dabas lieguma teritorijas. Tādēļ 
dabas aizsardzības plānā apsaimniekošanas pasākumā B.6. tiek 
noteikts, ka pirms mikrolieguma statusa atcelšanas, ir jāveic detāla 
mikrolieguma teritorijas ornitoloģiskā izpēte, lai visu tā teritoriju 
varētu iekļaut potenciāli paplašināmajā dabas lieguma teritorijā. 
Attiecīgi, ja netiek veikta visas mikrolieguma teritorijas izpēte un 
netiek izvērtēta nepieciešamība tā pievienošanai dabas lieguma 
teritorijai, mikrolieguma teritorija saglabā esošo aizsardzības statusu 
atbilstoši 18.12.2012. MK noteikumu Nr.940 „Noteikumi par 
mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to 
aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” 
61.punktam: „Mikrolieguma statusu atceļ, ja tas neatgriezeniski 

zaudējis savu nozīmi attiecīgās sugas vai biotopa aizsardzībai un tajā 

nav citu īpaši aizsargājamu sugu vai īpaši aizsargājamu biotopu veidu 

vai mikroliegums iekļauts īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 

funkcionālajā zonā, kuras noteikumi pilnībā nodrošina tās sugas vai 

biotopa aizsardzību un apsaimniekošanu, kuras dēļ mikroliegums 

izveidots.” 

2. AS „Latvijas valsts meži” 12.01.2016. 1.4.2. nodaļa (28.lpp). Ja netika novērotas pazīmes, 
kas raksturo būtisku ietekmi, kādēļ aizliegt ogu 
lasīšanā izmantot palīgierīces? 

Konkrētais aizliegums noteikts vadoties pēc līdzīgu dabas liegumu 
teritoriju aizsardzības (medņu aizsardzība) principiem. Ņemot vērā, 
ka netālu esošajos dabas liegumos (piemēram, dabas liegumā “Pluču 
tīrelis”) ietekme ir novērota, tad šī tiek uzskatīta par problēmu visās 
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mednim nozīmīgajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, un 
piesardzības nolūkos šāds ierobežojums tika iekļauts. 

Ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos komentārus, 
plānotais ierobežojums ogu lasīšanā, izmantot palīgierīces, tiek 
noteikts tikai dzērveņu lasīšanai. 

3. AS „Latvijas valsts meži” 12.01.2016. 1.4.3. nodaļa (34.lpp). Intensīvas medības ar 
dzinējiem (t.i. pārnadžu medības) var notikt tikai 
laikā no oktobra līdz janvāra beigām. Februārī un 
martā vienīgās iespējamās medības ar dzinējiem var 
būt vilku medības, kas tiek organizētas ļoti reti un 
galvenokārt tikai sniega apstākļos. 

Atbilstoši sabiedriskajā apspriešanās izteiktajiem komentāriem, kā arī 
argumentiem par pavasara laikā veikto mazo plēsēju (jenotu, caunu, 
mežacūku) individuālajām medībām, kas samazina medņu dabisko 
ienaidnieku populācijas, šāds medību aizliegums tiek noteikts dzinēju 
medībām šādā noteikumu redakcijā: 

„Dabas lieguma teritorijā aizliegts:  

laikā no 1.marta līdz 31.jūlijam, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo 
putnu sugu ligzdošanu: 
organizēt medības, izņemot individuālās medības, izmantojot ieročus 
ar klusinātājiem un selektīvus slazdus;”. 

  4. AS „Latvijas valsts meži” 12.01.2016. 2.5.1. nodaļa (55.lpp). 1. Medņu riests un mazuļu 
vadāšanas laiks ilgst līdz 31.jūlijam, nevis līdz 
1.oktobrim.  

2. Attiecībā uz medībām uzskaitītās negatīvās 
ietekmes ir vispārīgi pieņēmumi, kas neatbilst 
realitātei. Laikā no 1.marta (un līdz 31.martam) ir 
iespējamas vienīgi vilku medības ar dzinējiem. Tās 
tiek organizētas ļoti reti un sniega apstākļos, kas 
martā ir retums. Individuālajās medībās šajā laikā 
tiek medīti plēsēji (jenotsuņi, lapsas, caunas, u.c.) 
un mežacūkas, kas ir galvenie medņu dabiskie 
ienaidnieki. Pēc mednieku stāstītā - jenotsuņi tiek 
medīti ar slazdiem. Medību aizlieguma termiņš 
jāsvītro no teksta un arī no individuālajiem 
noteikumiem. 

1. Priekšlikums tiks ņemts vērā. 

2. Atbilde sniegta 3.punktā. 

5. AS „Latvijas valsts meži” 12.01.2016. Apsaimniekošanas pasākumi (A.5), 71.lpp. Nav 
nepieciešamības apvienot dabas liegumus un dabas 
parku, jo tiem ir atšķirīgi izveidošanas mērķi un 
aizsardzības nosacījumi. 

Apsaimniekošanas pasākuma A.5. aprakstā ir norādīts, ka :“Dabas 
aizsardzības plāna izstrādes ietvaros tiek vērtēta iespēja dabas 
liegumu pievienot dabas parka „Abavas senleja” (turpmāk tekstā 
dabas parks) teritorijai. Jānorāda, ka dabas liegumi un dabas parki ir 
atšķirīgas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas, katrai no 
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tām ir noteikts savs izveides mērķis un funkcijas. Likuma „Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām” 19.panta 2. un 5.daļā ir noteiks, ka 
aizsargājamo teritoriju var iedalīt funkcionālajās zonās un šīs zonas 
nosaka, ņemot vērā īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga 
aizsardzības statusa nodrošināšanas vajadzības, kā arī līdzšinējo 
saimniecisko darbību un tās ietekmi. Tātad izvērtējot šādu īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju apvienošanas modeli, dabas lieguma 
teritorija būtu nosakāma kā dabas parka dabas lieguma zona, tajā 
saglabājot noteiktos dabas lieguma aizsardzības un izmantošanas 
nosacījumus.  

Jānorāda, ka vienlaicīgi ar dabas lieguma „Nagļu un Ansiņu purvs” 
dabas aizsardzības plāna izstrādi notiek dabas parka dabas 
aizsardzības plāna izstrāde, kuras ietvaros tiek plānots pastiprināt 
zonējumu dabas parka daļā, kas robežojas ar dabas lieguma teritoriju 
– nosakot vienotu (šobrīd atšķirīgi noteiktos) teritoriju mērķi, kā arī 
vienotas dabas aizsardzības prasības. 

Potenciāli apvienojamo teritoriju dabas vērtības – īpaši aizsargājamās 
sugas un biotopi, pēc to veidiem un sugu sastāva ir līdzīgas (šajā 
kontekstā domāta dabas parka daļa no Rendas līdz Abavas grīvai, kur 
tā robežojas ar 6 dabas liegumiem). Šīs teritorijas saista vienots meža 
masīvs un hidroloģiskais režīms, kas savieno purva hidroloģiju ar 
Abavas upi. Mežu nepārtrauktībai ir īpaša nozīme zīdītājdzīvnieku un 
putnu sugu aizsardzībā, lai nodrošinātu netraucētu ligzdošanu un 
drošu dzīves vidi, piemēram, tādām sugām kā meža balodim, 
vakarlēpim, mednim (turklāt, dažas medņu riesta teritorijas, kā arī 
aktīvie riesti atrodas starp dabas parku un dabas liegumu teritorijām). 
Putnu sugu aizsardzībai šajās teritorijās ir izveidoti mikroliegumi 
(mednim(6), zivju ērglim(2), meža balodim(1)), kas papildus jau 
esošajam aizsardzības režīmam un teritoriju ģeogrāfiskajai un 
ekoloģiskajai sasaistei, nodrošina to savstarpējo vienotību un 
apstiprina, ka dabas parka un dabas lieguma teritorijas ir vienota 
ekosistēma, kas šobrīd dabā ir nodalītas ar atsevišķām robežām, bet 
pēc būtības ir vienots ekosistēmas komplekss. 

6. AS „Latvijas valsts meži” 12.01.2016. Apsaimniekošanas pasākumi (B.3). Lūdzu mainīt 
pasākuma B.3. nosaukumu uz “Kopšanas ciršu 

veikšana, ievērojot nosacījumus”.  

Nosaukums tiks mainīts atbilstoši ierosinājumam. 
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7. AS „Latvijas valsts meži” 12.01.2016. Nav korekti norādīt uz iespējamu dabas lieguma 
paplašināšanu, kamēr nav veikta visas Latvijas 
kartēšana un veikts kartēto teritoriju izvērtējums. 

Atbilstoši pieejamajai informācijai (mežaudžu vecumstruktūra, putnu 
sugu atradņu izvietojums teritorijas pierobežā, kā arī meža biotopu 
ekspertu novērojumi, DMB izvietojums blakus dabas liegumam) ir 
iespējams identificēt potenciāli bioloģiski vērtīgās teritorijas dabas 
lieguma perifērijā, kā arī ņemot vērā tā perifērijā izveidoto 
mikroliegumu teritoriju buferzonu pārklāšanos, noteikt potenciāli 
vērtīgās mežaudzes putnu sugu aizsardzībai, kurās veicama 
bioloģisko vērtību izpēte, lai iegūtu pilnvērtīgāku informāciju par 
sugu un biotopu vispārējo stāvokli valstī, sagatavojot Vislatvijas 
kartēto teritoriju izvērtējumu. 

8. AS „Latvijas valsts meži” 12.01.2016. Par cik liegumā nav barotavu, jāsvītro teksts ar to 
pārvietošanu. 

Arī atbilstoši sabiedriskajā apspriešanā AS „Latvijas valsts meži” 
Usmas meža iecirkņa vadītāja Laura Ķemlera norādījumiem, dabas 
lieguma teritorijā nav izvietotas medījamo dzīvnieku barotavas (līdz 
šim plāna izstrādātāju rīcībā nebija šādas informācijas). Atbilstoši 
sanāksmē norādītajam, apsaimniekošanas pasākums B.8. ir 
izslēdzams no dabas aizsardzības plāna satura. 

9. AS „Latvijas valsts meži” 12.01.2016. Individuālo aizsardzības un apsaimniekošanas 
noteikumu projektā svītrot 8.18.2.punktu par 
medību aizliegumu. Tam nav pamatojuma. 

Atbilstoši sabiedriskajā apspriešanās izteiktajiem komentāriem, kā arī 
argumentiem par pavasara laikā veikto mazo plēsēju (jenotu, caunu, 
mežacūku) individuālajām medībām, kas samazina medņa dabisko 
ienaidnieku populācijas, šāds medību aizliegums tiek noteikts dzinēju 
medībām šādā noteikumu redakcijā: 

„Dabas lieguma teritorijā aizliegts:  

laikā no 1.marta līdz 31.jūlijam, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo 
putnu sugu ligzdošanu: 
organizēt medības, izņemot individuālās medības, izmantojot ieročus 
ar klusinātājiem un selektīvus slazdus;” 

10. AS „Latvijas valsts meži” 12.01.2016. Izteikt 8.23.punktu šādā redakcijā: dzērveņu 

vākšanā izmantot speciālās vākšanas palīgierīces  
Ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos komentārus, 
plānotais ierobežojums ogu lasīšanā, izmantot palīgierīces, tiek 
noteikts dzērveņu lasīšanai. 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē (2016.gada 6.janvārī) saņemtie mutiskie priekšlikumi 

1. Ņemot vērā sabiedriskajā apspriešanas sanāksmē precizēto informāciju, attiecīgi to, ka dabas 
lieguma teritorijā barotavu nav, svītrot dabas aizsardzības plānā iekļauto apsaimniekošanas 
pasākumu B.8. 

Priekšlikums atbalstāms. 

2. Atkārtoti izvērtēt nepieciešamību noteikt dabas aizsardzības plāna individuālo aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu projektā medību termiņa ierobežojumu laikā no 1.marta līdz 31.jūlijam. 

Priekšlikums atbalstāms, skatīt 3. un 9.punktu pie sabiedriskās 
apspriešanas laikā (oficiāli rakstiskie un elektroniski) saņemtajiem 
priekšlikumiem. 
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3. Svītrot no dabas lieguma dabas aizsardzības plāna individuālo aizsardzības un izmantošanas 
noteikumu projekta zālāju biotopu aizsardzību, attiecīgi dzēst punktu – “bojāt vai iznīcināt (arī 
uzarot, kultivējot vai ieaudzējot mežu) Latvijas un ES nozīmes īpaši aizsargājamo zālāju biotopus, 
kas reģistrēti valsts dabas datu pārvaldības sistēmā”. 

Priekšlikums atbalstāms. 

4. Svītrot no dabas lieguma dabas aizsardzības plāna individuālo aizsardzības un izmantošanas 
noteikumu projekta punktu, kas atzīmēts pie noslēguma jautājumiem – „Valsts meža dienestam 
likvidēt lieguma teritorijā izveidoto mikroliegumu”. 

Priekšlikums atbalstāms. 

5. Atkārtoti izvērtēt nepieciešamību noteikt dabas lieguma dabas aizsardzības plāna individuālo 
aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektā ierobežojumus izmantot speciālas vākšanas 
palīgierīces savvaļas ogu lasīšanā. 

Ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos komentārus, 
plānotais ierobežojums ogu lasīšanā, izmantot palīgierīces, tiek 
noteikts tikai dzērveņu lasīšanai. 

 


