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Darba kārtība – dabas parka „Abavas senleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas 
sanāksme 
 
Sanāksmi vada – Kristīne Vilciņa, Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības plānošanas un 
uzraudzības eksperte 

Protokolē – Vita Jevdokimova, SIA „METRUM” projektu vadītāja 

Piedalās – skatīt dalībnieku reģistrācijas lapu pielikumā. Sanāksmē piedalījās arī Kandavas novada 
domes deputāts Dainis Rozenfelds (nav reģistrējies). 
 

Dabas parka „Abavas senleja” dabas aizsardzības plāna 
izstrādes uzsākšanas sanāksme 

 

Kandavas novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts teic 
ievadvārdus un novēl dabas aizsardzības plāna izstrādes 
uzsākšanas sanāksmes dalībniekiem veiksmīgu darba dienu. 

Kristīne Vilciņa, Dabas aizsardzības pārvalde, atklāj sanāksmi 
un informē par dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, 
kā arī to, kas ir specifisks tieši dabas parka „Abavas senleja” 
dabas aizsardzības plāna izstrādes gadījumā, t.i., plāns tiek 
izstrādāts Norvēģijas finanšu instrumenta projekta ietvaros, kas 
vērsts uz dabas aizsardzības plānu integrāciju vietējo pašvaldību 
teritoriju plānojumos. Projekta ieviesēja Latvijā ir Dabas 
aizsardzības pārvalde un Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija, savukārt Norvēģijas partneris ir Oppland 
reģionālā pašvaldība (projekta termiņš – 2016.gada aprīlis). 

Turpinot, informē, ka projekta mērķis ir izstrādāt konceptuālus 
risinājumus un vadlīnijas tam, kā labāk integrēt dažādas dabas 
aizsardzības plāna sadaļas pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentos, kā arī izstrādāt priekšlikumus 
normatīvo aktu grozījumiem dabas aizsardzības plānu 
izstrādes jomā un, iespējams, teritorijas attīstības plānošanas 
jomā. Nopietna sadaļa projektā ir paredzēta sadarbībai ar 
pašvaldībām, lai paaugstinātu vietējo pašvaldību iesaistīšanos gan īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
plānošanā, gan pārvaldībā un apsaimniekošanā. Lai celtu zināšanu līmeni par šiem jautājumiem, ir 
paredzētas apmācības pašvaldību darbiniekiem, kas visticamāk tiks organizētas 2016.gada sākumā. Tāpat 
paredzēts paaugstināt sabiedrības izpratni un informēt, ko ar dabas aizsardzības plāna realizāciju 
iespējams paveikt. 

Projekta gala rezultāts būs izstrādāta koncepcija un metodoloģija dabas aizsardzības plānu un teritorijas 
plānojumu sasaistei, lai sekmētu teritorijas attīstības un dabas aizsardzības interešu sabalansēšanu, kā arī 
piecpadsmit izstrādāti dabas aizsardzības plāni dažādām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām visos 

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 

1.attēls. Kandavas novada domes 
priekšsēdētājs Normunds Štoferts uzrunā 
sanāksmes dalībniekus 
Foto: SIA „METRUM” 
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Latvijas reģionos (Kurzemē tādu plānots izstrādāt dabas parkam „Abavas senleja”, četriem dabas parkam 
pieguļošajiem dabas liegumiem, kā arī dabas liegumam „Ances purvi un meži”, dabas parkam „Bernāti”, 
dabas liegumam „Ziemupe” un „Zvārde”). Projekta ietvaros ir paredzēts uzsākt arī sešu pašvaldību 
teritorijas plānojumu grozījumu procesu. Tāpat ir plānoti pieredzes apmaiņas braucieni ar Norvēģijas 
kolēģiem. 

Turpmākajā prezentācijas gaitā K.Vilciņa informē, ka 2014.gada novembrī tika pabeigta koncepcijas 
1.redakcijas izstrāde (izstrādātājs: SIA „Grupa93”), kuras izstrādes ietvaros tika pētītas trīspadsmit īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas (šo teritoriju esošie dabas aizsardzības plāni, individuāli aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi un pašvaldību teritorijas plānošanas dokumenti, kuros ietilpst šīs teritorijas – 
kopā aptverot 43 pagastus vai pilsētas 29 novados, t.sk. veicot dabas aizsardzības plānu izstrādātāju un 
pašvaldības pārstāvju aptauju ar mērķi noskaidrot, kādas ir galvenās problēmas un panākumi plānu 
izstrādes procesā). Pašlaik ir izstrādāti projekta grozījumi, un tālāka koncepcijas izstrāde tiek nodota Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā, sadarbībā ar kuru tiks izstrādāta nākamā 
koncepcijas redakcija. 

Tiek uzskaitītas problēmas, kuras šai koncepcijai būtu jārisina. Pirmkārt, plānošanas procesi tiek 
nepietiekami koordinēti, jo dabas aizsardzības plāni tiek izstrādāti pēc vieniem likumiem, savukārt 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti pēc citiem, kaut arī faktiski abi šie 
dokumenti tiek izstrādāti, lai plānotu teritoriju. 
Otrkārt, atšķirības ir teritoriju robežās, mērķos 
un procedūrās. Izpētes gaitā tika secināts, ka 
dabas aizsardzības plāni ir vāji sasaistīti ar 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, 
piemēram, dabas aizsardzības plānos noteiktie 
apsaimniekošanas pasākumi nav pietiekami 
labi integrēti attīstības programmās, bet 
aprobežojumi – teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos. Kā viena no būtiskākajām 
problēmām tiek minēts laiks, kas nepieciešams, 
lai apstiprinātu īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju individuālos aizsardzības un 
izmantošanas noteikumus. Par problēmu tiek 
uzskatīts arī zināšanu un sadarbības trūkums, 
jo dabas jautājumi pašvaldībās nav pirmā 
prioritāte, kā arī finansējuma trūkums dabas 
aizsardzības plānos noteikto pasākumu 
īstenošanai. 

K.Vilciņa informē, ka koncepcijā piedāvātie risinājumi paredz dabas aizsardzības plānu uzlabošanu tā, lai 
tajos būtu ļoti konkrēti novērtētas dabas vērtības, iekļauti pamatojumi, kādēļ nepieciešami tādi vai citādi 
aprobežojumi, lai tiktu definētas tiesību normas, kā arī lai tiktu izstrādāta dabas aizsardzības plānu 
mainīgā daļa apsaimniekošanas pasākumiem (šo jautājumu gan pašlaik nav iespējams realizēt, jo tas prasa 
normatīvo aktu grozījumus). Tāpat tiek norādīts, ka būtu nepieciešams uzlabot sasaisti starp informācijas 
sistēmām – starp teritorijas attīstības plānošanas sistēmu un dabas datu pārvaldības sistēmu. 

Turpinot, informē, ka ilgtermiņa attīstības mērķi varētu virzīties uz vīzijām un pašvaldības telpiskajām 
perspektīvām, apsaimniekošanas pasākumiem vajadzētu iekļauties attīstības programmā, tiem 
apsaimniekošanas pasākumiem, kuri nosaka aprobežojumus, vajadzētu iekļauties teritorijas plānojumā, 
savukārt individuālajam zonējumam vajadzētu būt cieši saistītam ar teritorijas plānojuma aizsargjoslu karti 
un zonām ar īpašiem noteikumiem. 

Projekta izstrādes laikā esot izstrādāti pieci priekšlikumi, kā šīs funkcijas varētu pārdalīt pašvaldībām, taču 
konkrētāk šis jautājums tikšot risināts koncepcijas nākamajā redakcijā. Pašlaik ir apzinātas problēmas, bet 
trūkst reālu risinājumu. 

Attiecībā uz dabas aizsardzības plānu izstrādi, informē, ka tie tiks izstrādāti piecpadsmit īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām. Tiek informēts, ka Kurzemē nav aizsargājamo ainavu apvidu, taču dabas 
parka „Abavas senleja” teritorija pēc būtības ir ļoti līdzīga aizsargājamo ainavu apvidiem Vidzemē.  

2.attēls. Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas 
sanāksme Kandavas novada pašvaldībā 
Foto: SIA „METRUM” 
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Ņemot vērā, ka dažas no tām atrodas vairākās pašvaldību teritorijās, t.sk. dabas parks „Abavas senleja”, 
projektā iesaistīto pašvaldību skaits sakrīt ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju skaitu. Norāda, ka 
detalizētāka informācija par projektu ir pieejama gan Dabas aizsardzības pārvaldes, gan projekta tīmekļa 
vietnē (projekta tīmekļa vietnes sadaļā „Dabas aizsardzības plāni” tiks ievietota visa saistītā informācija 
par visu projektā iekļauto dabas aizsardzības plānu izstrādi). 

Turpmākajā prezentācijas gaitā K.Vilciņa informē par dabas aizsardzības izstrādes procedūru atbilstoši 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. plāna uzraudzības grupas izveidošanu, kura ir jāizveido viena 
mēneša laikā pēc dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas (informatīvās) sanāksmes norises: 

• Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts visai teritorijai vai vienai funkcionālajai zonai (dabas parkam 
„Abavas senleja” tiek izstrādāts visai teritorijai). 

• Ja īpaši aizsargājamā dabas teritorija atrodas vairākās pašvaldībās, tad dabas aizsardzības plānu 
izstrādā visas pašvaldības kopīgi, savukārt tā izstrādes procesu regulē Ministru kabineta noteikumi. 

• Dabas aizsardzības plānu apstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. 

• Dabas aizsardzības plāns ir pamats īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālo aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu izstrādē, pašvaldības teritorijas plānojuma risinājumu izstrādē, kā arī 
teritorijas apsaimniekošanā. 

• Dabas aizsardzības plāna mērķis ir interešu saskaņošana, savukārt īpaši aizsargājamās teritorijas 
izveides ideoloģiskais mērķis ir dabas vērtību saglabāšana. Atbilstoši tam, nepieciešams nodrošināt 
Eiropas uzstādīto uzdevumu – nodrošināt labvēlīgu aizsardzības statusu gan īpaši aizsargājamām 
sugām, gan biotopiem. 

• Dabas aizsardzības plānā tiek iekļauta gan zinātniskā informācija, gan pamatojums funkcionālajam 
zonējumam (ņemot vērā, ka dabas parkam „Abavas senleja” ir spēkā esošs funkcionālais zonējums, 
jaunā dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros ir jāizvērtē, vai tam nav nepieciešamas izmaiņas). 

• Viena no nozīmīgākajām sadaļām dabas aizsardzības plānā ir apsaimniekošanas pasākumi, kuri 
plānojami un īstenojami, lai sasniegtu īpaši aizsargājamās dabas teritorijas mērķus. 

• Uzraudzības grupā tiek iekļauti pārstāvji no institūcijām un uzņēmumiem, pašvaldību pārstāvji, 
savukārt, ja tiek saņemti iesniegumi no citiem interesentiem, tiek lemts arī par to iekļaušanu darba 
grupā. Uzraudzības grupas dalībnieku uzdevums ir izskatīt izstrādāto dabas aizsardzības plānu, 
izteikt priekšlikumus, lemt par tā nodošanu sabiedriskajai apspriešanai, kā arī lemt par individuālo 
aizsardzības un izmantošanas noteikumu nepieciešamību. Dalība uzraudzības grupā ir jānodrošina 
katrā sanāksmē, savukārt tās pieņemtie lēmumi nevar būt pretrunā ar dabas aizsardzības 
interesēm. Ņemot vērā, ka uzraudzības grupas sanāksmes ir atklātas, tajās var piedalīties jebkurš 
interesents. 

Vārds tiek dots projekta vadītājai no SIA „METRUM” puses Ilzei Circenei. 

Sanāksmes dalībnieki tiek aicināti iepazīties, informējot par to, kādu interešu grupu viņi pārstāv 

(institūciju, uzņēmumu, organizāciju, pašvaldību, zemes īpašniekus u.tml.). 

Ilze Circene min Kandavas nopelnus 2015.gadā, pozicionējot sevi kā Latvijas dabas galvaspilsētu, un min 
Latvijas gada augu un dzīvnieku – krūmu čužu un meža cūku kā Kandavas dabas sastāvdaļas.  

Ilze Dravniece, Kandavas novada Tūrisma informācijas centrs, jautā, kāpēc čuža ir koks. 

Ilmārs Bodnieks, SIA „METRUM”, atbild, ka čuža ir krūms, tātad kokaugs. 

I.Circene informē, ka viņai šī ir atgriešanās vietā – Kandavas novadā. Tā ir atgriešanās, pirmkārt, 
profesionālajā jomā, jo pirms pieciem gadiem viņa ir piedalījusies Kandavas novada teritorijas plānojuma 
izstrādē, tādēļ būšot interesanti apskatīt, kā toreiz rastos risinājumus varēs sasaistīt kopā ar dabas 
aizsardzības plānu. Tiek citēts Aijas Mellumas 1996.gadā rakstītais un publicētais izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis” – „Var teikt, ka darbs turpinās, meklējot labāko variantu, kā Abavas ielejā un pieguļošajos 

apvidos nodrošināt dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu, vienlaikus radot attīstības iespējas 

pagastos un pilsētās. Kopumā šī situācija ir apliecinājums tam, ka nepieciešams labāk saskaņot dabas un 

kultūras mantojuma saglabāšanas un aizsardzības tiesiskos jautājumus, sevišķi attiecībā uz teritoriālajām 

aizsardzības formām”. Ņemot to vērā, tiek secināts, ka šajā projektā notiek atgriešanās pie jautājumiem, 
par kuriem jau tika runāts. 
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Tiek uzsvērti vairāki vārdi, kuriem vajadzētu kalpot kā šī projekta īpašajiem atslēgvārdiem – sadarbība, 
nepārtrauktība, konteksts, sarunas, kompleksa pieeja, vienots skatījums. 

Aplūkojot plānošanas dokumentus, kuri skar dabas parku, ir secināts, ka uz to attiecas divdesmit divi 
dažādi dokumenti, kas īpašu apmulsumu rada zemes īpašniekiem. Tiek norādīts, ka 1996.gada Ministru 
kabineta noteikumos par īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas „Abavas ieleja” izveidošanu ir 
noteikts, ka šai teritorijai ir jāizstrādā kopējs teritorijas plānojums. Taču, lai arī laiki ir mainījušies, un ar 
teritorijas plānojumu, iespējams, tiek saprasts kaut kas cits, secināms, ka šai teritorijai ir nepieciešams 
kaut kas vienots. Ņemot to vērā, šī projekta uzdevums, sanākot dažādām interesēšu grupām, būs mēģināt 
integrēt šos divdesmit divus dokumentus vienotā veselumā. 

Turpinot informē, ka darbs tiks uzsākts ar ainavu struktūrplāna izstrādi, ko var uzskatīt arī par „stratēģisko 
plānu”, jo tajā tiks runāts par teritoriju kopumā – gan par dabu, kultūru, gan pašvaldības un zemes 
īpašnieku interesēm. Norāda, ka dokuments tiek saukts par dabas aizsardzības plānu, taču, tā kā tajā tiek 
runāts arī par kultūru, tūrismu un citām aktivitātēm, tas būtībā ir uztverams un saucams par teritorijas 
pārvaldības plānu. Tāpat būtisks vārds ir „aizsardzība” – jāsaprot, kas ir tās vērtības, kuras ir jāaizsargā, un 
attiecīgi projekta ietvaros jāmeklē risinājumi, kā šīm vērtībām palīdzēt attīstīties. Tiek uzsvērts, ka 
svarīgākais projektā ir zemju īpašnieki – pašvaldību iedzīvotāji. 

Sanāksmes pārtraukums (kafijas pauze) 

Sanāksmes turpinājumā vārds tiek dots SIA „METRUM” pārstāvim, dabas aizsardzības plāna izstrādes 

zinātniskajam vadītājam Ilmāram Bodniekam. 

I.Bodnieks prezentācijas gaitā informē par 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas 
parka „Abavas senleja”, izveidošanas 
mērķiem, galvenajām dabas vērtībām, 
pieejamajiem datiem un informāciju, kā arī 
projekta ietvaros plānotajām izpētēm un 
iesaistītajiem sugu un biotopu ekspertiem. 
Galvenās atziņas un plānotās aktivitātes 
dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros: 

• Ņemot vērā dabas parka „Abavas 
senleja” vērtības, dabas aizsardzības 
plāna izstrādes ietvaros galvenais 
uzsvars būs vērsts uz dabu, 
kultūrvēsturi, ekonomiskajiem 
aspektiem un ainaviskajām 
vērtībām. 

• Dabas parka teritorija pārklājas ar 
īpaši aizsargājamo kultūrvēsturisko 
teritoriju „Abavas ieleja”. 

• Dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā tiks veikta dabas vērtību apzināšana, ko veiks dažādi sugu 
un biotopu aizsardzības jomas eksperti. 

• Dabas parks „Abavas senleja” valsts līmenī ir nozīmīga teritorija pļavu, mežu, alu un atsegumu 
biotopiem. 

• Pļavu biotopu izpēte tiks veikta vairāk nekā 1000 hektāru platībā. 

• Projekta ietvaros tiks vērtēta iespēja pievienot dabas parka teritorijai pieguļošos dabas liegumus. 

• Dabas parka teritorijā atrodas purvu biotopi, taču to apsekošana galvenokārt tiks veikta tā 
pierobežā, attiecīgi pētot blakus esošos četrus purvu biotopus. 

• Dabas parka teritorijā meži sastāda apmēram 60%. Projekta ietvaros plānots apsekot apmēram 
2000 hektāru aizsargājamo mežu biotopu. 

• Teritorijā ir ievērojama putnu daudzveidība, piemēram, vistveidīgie un pūčveidīgie putni, lielāki 
plēsējputni un dzeņveidīgie (par to liecinot arī apmēram piecpadsmit izveidotie mikroliegumi). 
Ornitofaunas izpētes darbi jau ir uzsākti, jo virkne no šīm sugām Latvijā ierodas agrā pavasarī. 

3.attēls. Ilmārs Bodnieks informē par dabas parka „Abavas senleja” 
dabas vērtībām un plānotajiem pasākumiem dabas aizsardzības 
plāna izstrādes ietvaros 
Foto: SIA „METRUM” 
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• Dabas parka teritorijā vai tās tuvumā ir konstatētas visas Latvijā sastopamās sikspārņu sugas, 
tādējādi projekta ietvaros tiks veikts sikspārņu sugu monitorings, datu apkopojums un izvērtējums. 

• Ņemot vērā pieejamos datus, tiks vērtēta arī medījamo dzīvnieku uzturēšanās teritorijā. 

• Teritorijā mītot arī susuri, kuru apzināšana veicama projekta izstrādes ietvaros. 

• Plaši izplatītas ir bezmugurkaulnieku sugas. Īpaši nozīmīga teritorija ir dabas parka teritorijā 
ietilpstošais dabas liegums „Čužu purvs”, kurā ir sastopama liela daudzveidība dažādu 
bezmugurkaulnieku (šis projekts gan neparedz izpēšu veikšanu un dabas aizsardzības plāna izstrādi 
minētajam dabas liegumam). Starp retajām sugām minami Vertigo gliemeži (īpaši aizsargājami visā 
Eiropas Savienībā), arī Abavas upē sastopamas retas gliemenes un citas aizsargājamas 
bezmugurkaulnieku sugas. 

• Ņemot vērā, ka Abavas upe ir iecienīta makšķerēšanas un laivošanas vieta, tiks veikta upē mītošo 
zivju izpēte, taču, tā kā līdz šim jau ir veiktas attiecīgās izpētes, nav vēl izvērtēts, vai ir nepieciešams 
veikt Abavas upes izpēti no botāniskā viedokļa.  

• No aizsargājamajiem abiniekiem atzīmējams lielais tritons. To izpēti šī projekta ietvaros veiks Andris 
Čeirāns, kurš tritonus šajā teritorijā pētījis arī pirms apmēram desmit gadiem. 

• Teritorijā atrodas aptuveni desmit īpaši aizsargājamu ģeomorfoloģisku objektu (alu un atsegumu), 
kā arī vairāki šādi objekti atrodas tiešā teritorijas tuvumā. Šo ģeomorfoloģisko objektu plaša izpēte, 
visticamāk, nenotiks, taču tajās tiks pētītas, piemēram, īpaši aizsargājamas sūnu sugas, kuras mēdz 
atrasties šādos objektos. 

• Teritorijā ir izvietots liels daudzums tūrisma objektu, un dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros 
tiks vērtēts gan esošo tūrisma objektu stāvoklis, gan plānoto objektu izveide, kā arī to ietekme uz 
apkārtējo vidi. 

I.Bodnieks noslēdzot prezentāciju, aicina sanāksmes dalībniekus uzdot jautājumus un/vai izteikt viedokli. 

Mārcis Sniedziņš, viesu nams „Kārkli”, jautā, kā varēs paredzēt, kas būs ierakstīts plānā un kas attieksies 
uz īpašumiem – kādas darbības būs atļautas, un ar ko būs jāsaskaras zemju īpašniekiem, ja viņi vēlēsies 
sakārtot savus zemes īpašumus. Vai būs nepieciešams iziet sarežģītas juridiskas procedūras? 

I.Bodnieks atbild, ka šis dabas aizsardzības plāns mēģinās risināt šīs problēmas. Informācija par teritorijām 
un attiecīgajiem šīs teritorijas izmantošanas noteikumiem tiks attēlota gan tekstuāli, gan telpiski. Norāda, 
ka, ja plānotā aktivitāte tiks iekļauta dabas aizsardzības plānā, tad tās realizācija, piemēram, saskaņošana 
ar institūcijām, būs vienkāršāka.  

M.Sniedziņš jautā, kas notiks ar tiem īpašumiem un zemju īpašniekiem, kuri savā īpašumā ir 
„iesakņojusies”, jo reālā situācija parāda, to, ka ir lielas pretrunas ar to, kas ir dabā un to, kāda ir pieejamā 
informācija institūcijām. Kura institūcija sakārtots dokumentāciju? 

I.Bodnieks atbild, ka dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros tiks veiktas izpētes dabā un attiecīgi 
apzināta pašreizējā situācija, kā rezultātā iegūtie dati tiks iekļauti attiecīgajos dokumentos un datu bāzēs. 

K.Vilciņa komentē, ka mežu inventarizācija šī projekta ietvaros netiks veikta, jo tas ir katra zemes 
īpašnieka pienākums. 

M.Sniedziņš apgalvo, ka inventarizācijas rezultātā likuma vārdā (tīši vai netīši) tiek apgrūtināta teritorija. 
Zemju īpašnieki rēķinās, ka viņi varēs īpašumā veikt saimniecisko darbību, taču tādas darbības kā biotopu 
atklāšana, saimnieciskās darbības procesu pilnībā aptur. 

Valdis Pilāts, Dabas aizsardzības pārvalde, komentē, ka dabas aizsardzības plāna izstrādes process ir 
vislabākais veids, kā īpašnieki var pārliecināties par konkrēto biotopu esamību – attiecīgi, ja ir aizdomas, 
ka kartē attēlotie biotopi vairs neatrodas viņu zemes īpašumā, ir jāinformē dabas aizsardzības plāna 
izstrādātāji par nepieciešamību apsekot minēto īpašumu. 

M.Sniedziņš jautā, vai plānotās darbības tiks saskaņotas ar zemju īpašniekiem, jo tas ietekmē gan zemju 
kadastrālo vērtību, gan nodokļus u.tml. 

I.Bodnieks komentē, ka eksperti neveiks katra zemes īpašuma izpēti, bet gan pārbaudīs tās vietas, kurās 
jau iepriekš ir konstatēti aizsargājamie biotopi. 
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I.Circene informē, ka dabas aizsardzības plāna izstrādes process sniedz iespēju zemes īpašniekam 
izvēlēties, cik daudz viņš vēlas iesaistīties. Viena no iespējām ir piedalīties uzraudzības grupā, otra – 
ikviens tiks aicināts piedalīties izstrādātā dabas aizsardzības plāna projekta sabiedriskās apspriešanas 
pasākumos, kuros zemju īpašnieki varēs diskutēt par to, vai viņiem ir vai nav pieņemama apkopotā 
informācija. 

Maruta Blūma, Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļa, informē, ka dabas parka „Talsu 
pauguraine” dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā Talsu novada pašvaldība bija projekta vadītājs, un tā 
katram zemes īpašniekam nosūtīja informatīvu vēstuli. Arī šī projekta ietvaros pašvaldība apņemas katram 
zemes īpašniekam nosūtīt informāciju par dabas aizsardzības plāna izstrādi, savukārt zemes īpašnieks ir 
atbildīgs par šīs informācijas ņemšanu vērā. 

M.Sniedziņš komentē, ka lielākā problēma ir nevis informācijas trūkums, bet gan tas, ka īpašnieki nevar 
nekādi uz šo situāciju reaģēt, jo tiek nostādīti fakta priekšā. 

I.Bodnieks atbild, ka informācija par esošajām sugu un biotopu vērtībām ir pieejama Dabas aizsardzības 
pārvaldes mājas lapā, un ar šo informāciju var iepazīties jebkurš interesents. 

M.Sniedziņš papildina, ka šī informācija nesaskan ar to, kas ir dabā, kā arī tas neparādās zemes īpašuma 
apgrūtinājumos. 

I.Bodnieks komentē, ka biotops nav apgrūtinājums. 

I.Dravniece jautā, vai dabas parkam „Abavas senleja” ir plānots izveidot vienotu administrāciju, jo 
pašreizējā situācijā par teritoriju atbild četras pašvaldības, vairākas biedrības un institūcijas, bet nav 
neviena cilvēka, kurš pārzinātu visu informāciju par teritoriju. 

I.Circene komentē, ka administrācijas izveide noteikti uzlabotu kopējo situāciju dabas parkā. 

K.Vilciņa atbild, ka punkts par šādas administrācijas izveidošanu parasti tiek iekļauts dabas aizsardzības 
plānos, taču tas netiek realizēts galvenokārt finanšu trūkuma dēļ. Arī biedrība savulaik esot dibināta ar 
šādu mērķi. Lai to izdarītu, visām pašvaldībām ir jāspēj vienoties par tās izveidi. 

I.Dravniece apgalvo, ka iedzīvotāji nebūs gatavi pilnībā uzticēties biedrībai, savukārt biedrība nevarēs 
uzņemties ilgtermiņa saistības un nodrošināt to, ka pēc projekta noslēgšanās tiks ievēroti dabas 
aizsardzības plānā iekļautie apsaimniekošanas noteikumi, tādējādi rodas jautājums, kurš par to uzņemsies 
atbildību. 

I.Circene piekrīt, ka būtisks un pašreiz viens no neatrisinātajiem jautājumiem ir īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas pārvaldība pēc projekta noslēgšanās. 

K.Vilciņa kā vienu no aktivitāšu piemēriem min Ķemeru nacionālo parku, kurā darbojas tūrisma forums, uz 
kuru tiek aicināti iesaistīties visi tūrismā ieinteresētie, taču norāda, ka tas darbojas uz brīvprātības 
principa. 

I.Dravniece izsakās, ka vietējiem tūrisma uzņēmējiem ir problēmas ar organizāciju, pirmkārt, viņi 
nepārzina daudzos dokumentus, kuri attiecas uz viņiem, otrkārt, pašvaldības uzdevumos neietilpst 
rūpēties par šiem plāniem, līdz ar to cilvēki nezina pie kā vērsties, kā rezultātā uzņēmēji dara visu pēc sava 
prāta vai pretēji noteikumiem. 

I.Bodnieks min arī dažus labos piemērus – Ķemeru nacionālo parku, dabas parku „Engures ezers” un 
dabas parks „Sauka”, kur iesaistītās puses ir spējušas vienoties un rast risinājumus. 

I.Dravniece komentē, ka to ir iespējams izdarīt, ja īpaši aizsargājamā dabas teritorija atrodas vienas 
pašvaldības teritorijas robežās, bet iedzīvotāji nebūs ieinteresēti brīvprātīgi darboties tik plašā mērogā, arī 
bez tehniskā atbalsta. 

I.Bodnieks atbild, ka iedzīvotājiem ir iespējas startēt ne tikai Eiropas, bet arī Latvijas mēroga projektos, kur 
iespējams piesaistīt finansējumu, savukārt, ja dabas parka „Abavas senleja” pārraudzībā būtu daži 
uzņēmīgi cilvēki, būtu iespējams veiksmīgi realizēt šīs organizācijas sistēmu. 

Signe Millere, Dabas aizsardzības pārvalde, kā piemēru min dabas parku „Ogres Zilie kalni”, kur vides 
aizsardzības nolūkos tika nodibināta Ogres un Ikšķiles pašvaldību aģentūra. 
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I.Bodnieks atbild, ka tam būtu nepieciešama pašvaldību finansējuma piesaiste. 

I.Dravniece komentē, ka šāda sistēma nebūtu efektīva, jo pašvaldība, kurai būtu mazāks labums no dabas 
aizsardzības plāna realizācijas, ātri vien atteiktos no turpmākas dalības projektā. 

I.Bodnieks min, ka lielu atbalstu varētu sniegt Kurzemes plānošanas reģions. 

Sanāksmes dalībnieki norāda, ka Kandavas novada pašvaldība ietilpst Rīgas plānošanas reģionā. 

I.Bodnieks piebilst, ka projektus iespējams realizēt arī citu plānošanas reģionu ietvaros. 

Iveta Piese, biedrība „Abavas ielejas attīstības centrs”, informē, ka biedrības „Abavas ielejas attīstības 
centrs”, kas tika izveidots 2003.gadā ar pašvaldību un Nīderlandes palīdzību, izveidošanas mērķis bija 
izveidot administrāciju tieši šo problēmu dēļ. Dabas aizsardzības plāna izstrāde un punkta iekļaušana tajā 
par administrācijas izveidi varētu atvieglot biedrības komunikāciju ar pašvaldību jaunajām vadībām. 

I.Dravniece norāda, ka teritorijā esošo dižkoku saraksts ir novecojis un nav aktuāls, jo pēdējie dati par 
dižkoku apsekošanu ir pieejami par laika periodu no 1999.-2002.gadam. 

I.Bodnieks apstiprina, ka tā tas varētu būt. 

Dainis Rozenfelds, Kandavas novada domes deputāts, informē, ka dabas parks „Abavas senleja” vienmēr 
ir bijusi pašvaldības interešu sfērā, un pašvaldība tādēļ savulaik apturējusi vairāku objektu, piemēram, 
degvielas uzpildes staciju būvniecību, lai tie nekaitētu teritorijai. Turpinot, apgalvo, ka dabas aizsardzība 
Kandavas novada pašvaldībā nav pēdējā vietā, jo to nosaka likums „Par pašvaldībām”. Tiek minēts piemērs 
par atbalstu biedrībai „Abavas ielejas attīstības centrs” – pašvaldība atbalsta centru un iespēju robežās 
piešķir tam finansējumu, tomēr atzīmē, ka deputāti dažkārt nav pietiekami ieinteresēti šo jautājumu 
risināšanā. Tādējādi būtu nepieciešama profesionālāka pieeja aktuālajiem jautājumiem, jo pašvaldība ir 
ieinteresēta darboties vides aizsardzības jomā un daudz kas ir arī izdarīts, piemēram, uzbūvēts tilts un 
modernas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Norāda, ka pašlaik pašvaldības ir bagātākas nekā jebkad agrāk, 
līdz ar to nepieciešams maksimāli iesaistīt tās, lai ar reāliem risinājumiem sasniegtu noteiktos mērķus. 

I.Circene aicina izteikties un dalīties pārdomās Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītāju 

Juri Dambi. 

Juris Dambis izsakās, ka gadiem ejot nav veikta pietiekama dokumentēšana, tādēļ nav iespējas mācīties 
no labajiem pagātnes piemēriem. Tiek minēts 1993.gadā notikušais starptautiskais arhitektu un plānotāju 
plenērs „Sabile-Kandava 2000”, kurā tika izvērtētas nozīmīgākās vietas Kandavas apkārtnē, savukārt gadu 
vēlāk, 1994.gadā, esot organizēts Eiropas Padomes daudznozaru seminārs „Rīga-Sabile”, kurā piedalījās 
augsta līmeņa eksperti kultūras mantojuma un ainavu jautājumos. 

Turpinājumā izsakās: 

„Abavas ielejas projekts ir bijis viens no populārākajiem un starptautiski zināmākajiem projektiem Eiropas 
Padomē, un pēc vairāku šādu projektu īstenošanas tapa Eiropas Ainavu Konvencija. Abavas ieleja bija kā 
„laboratorija”, kurā tika analizētas telpiskās vides (gan dabas, gan kultūrvēsturiskā mantojuma) vērtības. 
Līdz ar to mēs varam būt lepni, ka Eiropas Ainavu Konvencijas pamatā ir atziņas, kas tapušas Abavas ielejā. 
Ja analizē minēto konvenciju, mēs saprotam, ka tā ir pilnībā jauna domāšana telpiskās vides sakārtošanā – 
nekad iepriekš ainavas tā nav bijušas traktētas, attiecīgi ainavas dalāmas nevis skaistās un ne tik skaistās 
ainavās, bet jāskatās telpiskā vide kopumā. 

Abavas ielejā ir izcilas kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, tādēļ ir nepieciešams komplekss skatījums 
uz teritoriju, kura centrā ir cilvēka dzīves kvalitāte. Ainava mūsdienu izpratnē ir pamats, kas vieno un veido 
kopsakarību visām vērtībām, tādējādi ainavu jēdziens ir jāuztver plašāk. Svarīgi apzināties, ka telpiskā vide, 
kurā mēs dzīvojam, nav sastingusi, un dabas un kultūras mantojuma aizsardzības regulējums nedrīkst būt 
kā dogma, kas biedē zemju īpašniekus. Nepieciešams mainīt domāšanu. Ar pārspīlētu regulēšanu un 
aizliegumiem neko daudz nevar panākt – vairāk jādomā par kopīgu informētību, redzējumu, vīziju, sapni 
nākotnē, labas prakses piemēriem, vadlīnijām, ekonomisko izdevīgumu un skaidru dialogu. Ja runā par 
metodēm, kā kādu vietu saglabāt, kvalitatīvi attīstīt – mūsu vidū ir izcila personība Aija Melluma ar savu 
sniegumu. Ja paskatās uz Āraišu muzeja parka koncepciju, kas jau parādījās padomju laikā, tad faktiski tā ir 
tā pati pieeja par kuru mēs šodien runājam, tā ir tā pieeja, kas ir Eiropas Ainavu koncepcijā. Protams, citos 
ekonomiskos un politiskos apstākļos, taču tas bija pilnīgi svaigs skatījums – skatīties uz telpisko vidi 
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kopumā. Jāsaprot, ka cilvēks atrodas vidē, cilvēks darbojas un nekas jau nav sastindzis. Tā tam arī 
nevajadzētu būt – videi ir jāattīstās un jāpārveidojas. Ir tikai jautājums, kādā kvalitātē un ko mēs gribam 
redzēt. Projekta „Abavas ieleja”, kura laikā mēs arī ļoti asi strīdējāmies, rezultātā mēs nonācām pie tā, ka 
ir nepieciešams kopējs redzējums nevis atsevišķi objekti. Arī noteikumiem ir jābūt tādiem, lai tie nebūtu 
pārspīlēti un netraucētu mums dzīvot. Jādomā par tādiem plānošanas modeļiem, kas palīdz visiem kopā 
sadzīvot, saglabājot to, kas ir vērtīgākais. Kas tad ir plānošana? Plānošana pēc būtības ir demokrātiska 
vienošanās ar interešu grupām par vietas attīstību – kur tiek noskaidrots, kas konkrētajā vietā ir pētīts, kas 
ir traucējošs, kas trūkst un kas ir nepieciešams. Kur katra no interešu grupām spēj piekāpties kopēju 
interešu labā, tādējādi iegūstot kvalitatīvu cilvēka dzīves telpu. Tie modeļi, kā pārraudzīt, kā sekot līdzi 
pārmaiņām, var būt ļoti dažādi, taču ir svarīgi atrast tādu modeli, kurā katra interešu grupa justos kā 
līdzatbildīga un nebūtu tā, ka ir vieni, kas kaut ko diktē un citi, tiem kam ir jāpilda. Teritorija jāmēģina 
attīstīt visiem kopīgi, līdz ar to ieguvums būs visiem. Šī ir unikāla vieta, šī ir vieta, kur var turpināt „spīdēt” 
Eiropā un varbūt pat pasaulē, un no tā atrastā modeļa, kādā veidā darboties, būs atkarīgs, kāda būs 
apsaimniekošana. Nevajadzētu aizsardzību uztvert kā tādu, kas nokauj jebkādas jaunas iniciatīvas. Ir 
jāatrod sadarbības atslēga.” 

I.Circene aicina izteikties pētnieci Aiju Mellumu. 

Aija Melluma informē, ka arī viņai šī ir atgriešanās, tikai ar jaunu pieredzi. Izsakās, ka ir svarīgi atrast 
saskares punktus, jo tie veidosies nevis visā ielejas posmā, bet gan konkrētās vietās, līdz ar to pieejama 
nākotnē varētu būt struktūrplāns. Struktūra esot uzbūve, tādēļ jāmēģina paskatīties uz Abavas ieleju ar 
jaunu skatījumu, jāmēģina atrast teritorijas, kuras ir veidojušās vairāku gadsimtu laikā, kā arī pakāpeniski 
jāmēģina noskaidrot katras vietas būtību. Norāda, ka darba procesā liela loma ir kompromisu meklēšanā, 
jo nereti kāda biotopa atrašanās vieta var nozīmēt pilnīgu saimnieciskās darbības pārtraukšanu teritorijā. 

Vārds tiek dots Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Marutai Blūmai. 

M.Blūma informē par Talsu novadā 
esošajām dabas un kultūras vērtībām, kā arī 
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem un saistītajiem normatīvajiem 
aktiem, kuri attiecas uz pašvaldības darbību 
un atbildību. 

Turpinājumā norāda uz teritorijas plānojuma 
nozīmi, kā piemēru minot cilvēku 
saimniecisko darbību, attiecīgi pašvaldība ir 
tā, kurai jāmēģina ieteikt labākais risinājums, 
ko iedzīvotājam darīt savā zemes īpašumā. 

Kā viena no problēmām Talsu novada pusē 
tiek minēta dabas parka „Abavas senleja” 
un īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās 
teritorijas „Abavas ieleja” robežu 
nesakrišana, kā rezultātā iedzīvotājiem 
rodas neskaidrības par sava zemes īpašuma 
atļauto teritorijas izmantošanu. Informē, ka Talsu novada pašvaldības vēlme ir šo teritoriju robežas salikt 
kopā, lai atvieglotu iedzīvotāju izpratni, piemēram, zemes nodokļu risināšanas jautājumos. Tas saistāms ar 
to, ka, lai arī ir iesniegti visi pieprasītie dokumenti, kadastra sistēmā neparādās informācija par kultūras 
pieminekļu apgrūtinājumiem. Savukārt likums „Par kultūras pieminekļiem” nosakot to, ka zemes 
īpašniekiem pienākas atvieglojums, ja netiek veikta saimnieciskā darbība. Vienam no šī dabas aizsardzības 
plāna galvenajiem uzdevumiem vajadzētu būt informācijas sniegšana iedzīvotājiem tādā veidā, lai to 
varētu viegli uztvert. Ņemot to vērā, pašvaldības vēlme ir, lai dabas aizsardzības plāns būtu konsolidēts ar 
kultūrvēsturisko izvērtējumu, tādējādi radot labvēlīgus apstākļus iedzīvotājiem un būtu saprātīgs pret 
dabas aizsardzību un teritorijas izmantošanu. Aicina dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros rast 
risinājumus gan uzņēmējdarbības rosināšanai, gan īpašumu sakārtošanai, ievērojot kultūrvēsturisko 
mantojumu un dabas vērtības. 

I.Circene aicina izteikties sanāksmes dalībniekus. 

4.attēls. Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja Maruta Blūma informē par Talsu novada pašvaldības 
pašvaldības pieredzi  
Foto: SIA „METRUM” 
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Inguna Pļaviņa, Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvalde, iepazīstina ar savas institūcijas 
darbību un izsaka savu atbalstu idejai skatīties uz teritoriju integrēti – gan no teritorijas plānošanas, gan 
dabas aizsardzības viedokļa. Izsakās, ka jau vismaz desmit gadus ir mainījusies ideoloģija dabas aizsardzībā 
– ja savulaik uzstādījums bija sargāt reto, pēdējo vai unikālo, tad līdz ar Riodežaneiro konvenciju šo 
ideoloģiju sāka veidot savādāk – jāsaglabā tas, kas vietai ir tipiskais, teritorijā iederīgais un dzīvotspējīgais. 
Tādējādi cilvēki sāk domāt nedaudz aplami, jo domā, ja viņiem apkārt visa ir daudz, tad tas nav vērtīgs. 

Turpinot izsakās, ka ļoti apsveicams solis ir pašvaldības uzņemšanās individuāli informēt zemes īpašniekus. 

Informē, ka Abava ir Ventas upju apsaimniekošanas apgabala tīrākā upe, kas manāmi uzlabo arī Ventas 
baseina tīrību, tādēļ arī turpmāk ir nepieciešams saglabāt Abavas upes ūdens kvalitāti. Tas esot jāņem 
vērā gan plānojot tūrisma attīstību, gan attīstot rūpniecību un veicot citu saimniecisko darbību. 

I.Dravniece komentē, ka Abavas upe ir tik tīra, jo rūpniecība šajā teritorijā vairs nepastāv. 

I.Pļaviņa izsakās, ka viens no būtiskiem aspektiem, kas nodrošina upes ūdens kvalitāti, ir notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas. 

I.Dravniece izskatās, ka iedzīvotājiem ir nepieciešamas darba vietas, jo nav iespējams izdzīvot tikai ar 
tūrismu. 

I.Pļaviņa piekrīt, ka darba vietas ir nepieciešams radīt un to ir iespējams risināt. 

Raimonds Cīrulis, iedzīvotājs, jautā, vai projekta ietvaros tiks veikta mikroliegumu inventarizācija. 

I.Bodnieks atbild, ka pirms mikrolieguma izveidošanas zemes īpašnieki tiek informēti par mērķi to 
izveidot, savukārt dati par dabas parka teritorijā esošajiem mikroliegumiem ir pietiekami aktuāli. Ārpus 
dabas parka robežām inventarizāciju neesot plānots veikt. 

R.Cīrulis jautā, vai tiks mainītas īpaši aizsargājamās dabas teritorija robežas. 

I.Bodnieks atbild, ka dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros tiks vērtēts, vai nepieciešams mainīt 
spēkā esošo funkcionālo zonējumu. Tā izstrādes ietvaros var vērtēt, vai kāda no teritorijām ir 
pievienojama vai izslēdzama no dabas parka teritorijas, taču uzsver, ka ir nepieciešami ļoti spēcīgi 
argumenti teritorijas robežu grozīšanai. 

M.Sniedziņš jautā, ar ko ir jārēķinās, lai arī pēc desmit, divdesmit gadiem zemes īpašnieki zinātu, vai viņa 
zemes kļūs vai nekļūs par dabisko pļavu, no kā izriet saimnieciskās aktivitātes. Kā piemēru min to, ka 
zemes īpašnieks iegulda naudu, apstāda savu zemi, bet tad Lauku atbalsta dienests paziņo, ka, iespējams, 
minētais īpašums tiks noteikts kā bioloģiski vērtīga pļava. 

Jānis Pirvics, Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecība, izsakās, ka iedzīvotāji nav gatavi 
uzklausīt risinājumus šīm apgrūtinājumu problēmām, un šāds projekts ir atvieglojums aktīvajiem 
uzņēmējiem par mežu neciršanu, pļavu neapbūvēšanu, taku uzturēšanu un tūrisma veicināšanu. Norāda, 
ka, ja šo dabisko biotopu esamība traucējot uzņēmējdarbībai, iedzīvotājiem vajadzētu pārorientēties un 
izmantot šīs teritorijas savā labā, piemēram, piesakoties atbalsta maksājumiem. 

Sanāksmes dalībnieki turpina diskustēt par zemes īpašumu izmantošanas un apsaimniekošanas iespējām. 

I.Circene sanāksmes noslēgumā pateicas klātesošajiem par dalību un informē, ka sanāksmes protokoli, kā 

arī informācija par tālāko projekta norisi tiks nosūtīta uz dalībnieku reģistrācijas lapā norādītajām 

dalībnieku e-pasta adresēm. 

K.Vilciņa piebilst, ka institūcijām tiks nosūtītas vēstules ar lūgumu deliģēt pārstāvi uzraudzības grupā, taču 

pieteikt dalību var arī noslēdzoties sanāksmei. 

 
Sanāksme beidzas plkst.15.20 
  
Sanāksmes vadītāja                         /personiskais paraksts/    K.Vilciņa 
     
 
Sanāksmes protokolētāja                /personiskais paraksts/     V.Jevdokimova
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Pielikums 
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