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Darba kārtība – dabas lieguma „Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības
grupas noslēguma sanāksme, kurā izskatāmi šādi jautājumi:
1. Atkārtotās sabiedriskās apspriešanas rezultātu pārrunāšana;
2. Ventspils novada pašvaldības atzinumā minēto priekšlikumu pārrunāšana.
Sanāksmi vada – Kristīne Vilciņa, Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības plānošanas un
uzraudzības eksperte
Sanāksmi protokolē – Ilze Circene, SIA “METRUM” plānošanas projektu vadītāja
Piedalās – skatīt dalībnieku reģistrācijas lapu 1.pielikumā
Dabas aizsardzības plāna „Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna
izstrādes uzraudzības grupas noslēguma sanāksme
Kristīne Vilciņa, Dabas aizsardzības pārvalde, atklāj uzraudzības grupas noslēguma sanāksmi un
informē par atkārtotās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norisi (sabiedriskā apspriešana tika
organizēta no 2016.gada 26.februāra līdz 16.martam). Klātesošie tiek iepazīstināti ar pārskatu par
sabiedriskās apspriešanas organizēšanu, tai skaitā saņemto priekšlikumu tabulu.
Kristīne Vilciņa aicina klātesošajiem izteikt jautājumus, komentārus par sabiedriskās apspriešanas
norisi un saņemtajiem priekšlikumiem. Klātesošajiem jautājumu vai komentāru nav.
Kristīne Vilciņa informē, ka 2016.gada 15.aprīlī saņemts Ventspils novada pašvaldības atzinums
Nr.1.12/IZ 820 par dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plānu, kurā ir izteikti 6
priekšlikumi plāna pilnveidošanai. Informē par dabas aizsardzības plānā veiktajiem labojumiem vai arī
- pamatojumu tam, kāpēc atzinumā minētos labojumus nav iespējams veikt.
Ventspils novada pašvaldības 1.priekšlikums: paredzēt skatu torņu būvniecības izvietojumu šāda
veida infrastruktūrai piemērotās vietās.
Kristīne Vilciņa paskaidro, ka plānā 49.attēlā, pielikumā un pasākuma aprakstā pievienota ceturtā
iespējamā skatu torņa būvniecības vieta pie Dižpurva. Saskaņā ar plānā veikto izpēti šajā vietā skatu
torņa būvniecība nav vēlama, jo tā piesaistītu papildu tūristu plūsmu un nelabvēlīgi ietekmētu īpaši
aizsargājamās putnu sugas. Ja skatu torņa būvniecībai tiek izvēlēta šī vieta, tad jānodrošina, ka skatu
tornis tiek projektēts, būvēts un ekspluatēts tā, lai tajā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 5 cilvēki, un
vidējais apmeklētāju skaits nepārsniedz 40 cilvēkus dienā. Ja skatu torņa būvniecībai tiek izvēlēta šī
vieta, tad veicams ietekmes uz Natura 2000 teritoriju izvērtējums.
Ilze Circene, SIA “METRUM” plānošanas projektu vadītāja jautā Ances pagasta pārvaldes viedokli,
vai, viņuprāt, šāds kompromiss ir pieņemams un pašvaldībai atbalstāms.
Aira Kajaka, Ances pagasta pārvaldes vadītāja neiebilst šādam risinājumam, attiecīgi, ka tiek norādīti
nosacījumu iespējamā torņa turpmākajai plānošanai un izveidei.
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Kristīne Vilciņa turpina iepazīstināt ar Ventspils novada pašvaldības atzinumā minēto, izklāstot
atzinumā minēto 2.priekšlikumu: iekļaut plānā trešā tilta atrašanās vietu. Plāna 16.pielikumā korekti
izvietojamas uzstādāmo sezonālo barjeru piktogrammas un norādāms 3. variants atjaunojamajam
tiltam.
Kristīne Vilciņa paskaidro, ka plāna 16.pielikumā pievienota trešā tilta atrašanās vieta. Informē, ka ne
ortofoto, ne pieejamajās vēsturiskajās kartēs nav konstatēts ceļš, kas pieved pie atjaunojamā tilta
dabas lieguma pusē Stendes labajā krastā. Līdz ar to dabas aizsardzības plānā nav iespējams izvērtēt
un iekļaut ceļu, kas savienotu plānotā tilta vietu ar dabas lieguma teritorijā esošajiem ceļiem. Šāda
ceļa plānošana un izvērtēšana jāveic kopā ar tilta projektēšanu, ja tiek izvēlēts šis tilta variants.
Barjeru piktogrammas lielāka mēroga kartē ir attēlotas 44.attēlā, kur norādīta arī katras barjeras
atrašanās vieta (kvartāls, nogabals, koordinātes).
Ilze Circene paskaidro, ka ir uzlabotas dabas aizsardzības plāna kartes, attiecīgi tās ir sagatavotas
detalizētākā mērogā. Informē, ka sanāksmē pieejamās kartes tiks atstātas Ventspils novada
pašvaldībai tālākai lietošanai.
Kristīne Vilciņa turpina, atzīmējot Ventspils novada pašvaldības 3.priekšlikumu: sakarā ar to, ka šajā
dokumentā tiek izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas lieguma “Ances purvi un meži” teritorijai,
nepaplašināt dabas lieguma teritoriju, izņemt no šī dokumenta akcentētas vietas par ārpus lieguma
teritoriju, kur minēts gan par biotopu pļavām, gan par lapkoku praulgrauzi (94.lpp., 95.lpp., 115.lpp.,
121.lpp., 5.pielikums un 17.pielikums). Ierosinām, ka par ārpus dabas lieguma teritorijas un tās
pasākumiem gatavot atsevišķu dokumentu.
Kristīne Vilciņa paskaidro, ka 94.lpp. teksts “īpaši jāatzīmē, ka dabas lieguma dienvidu daļa kopā ar
Stendes un Irbes upju kreisajā krastā izvietoto zālāju un kādreizējo parkveida biotopu teritoriju ir
vērtējama kā viena no trim vai četrām nozīmīgākajām lapkoku praulgrauža dzīvotnēm valsts mērogā”
nav labots, jo apskatīts īpaši aizsargājamās sugas – lapkoku praulgrauža, aizsardzības līmenis Latvijā,
ko nosaka MK 10.09.2007. noteikumu Nr.686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” 9.4.4.punkts.
Tāpar arī paskaidro, ka 95.lpp. teksts “Kopumā nepieciešams apsvērt iespējas lielāka dabas
aizsardzības projekta īstenošanai vienotajā parkveida ainavas ekoloģiskajā telpā, lai nodrošinātu
prioritāri aizsargājamu sugu un biotopu kvalitatīvu inventarizāciju, veiktu to apsaimniekošanu, kā arī
veicinātu vietējo iedzīvotāju un zemes īpašnieku izpratni par dabas vērtību saglabāšanu” labots uz
“Kopumā nepieciešams apsvērt iespējas lielāka parkveida pļavu atjaunošanas un apsaimniekošanas
projekta īstenošanai, lai nodrošinātu prioritāri aizsargājamu sugu un biotopu kvalitatīvu
inventarizāciju, veiktu to apsaimniekošanu, kā arī veicinātu vietējo iedzīvotāju un zemes īpašnieku
izpratni par dabas vērtību saglabāšanu”.
Atzīmē, ka 115.lpp. teksts “Teritorijas integritātes un dabas vērtību uzturēšanai nepieciešama arī
atbilstoša to zālāju biotopu apsaimniekošana, kuri atrodas dabas liegumam pieguļošajā teritorijā
starp lieguma robežu un Stendes upi” labots uz “Lauku attīstības programmā pieejamo atbalsta
maksājumu ietvaros ieteicama arī zālāju starp dabas lieguma robežu un Stendes upi
apsaimniekošana.” Savukārt 121.lpp. teksts “Pasākumu plānošana un izpilde jāveic kompleksi,
prioritāri apsaimniekojot tās teritorijas, kuras ir visnozīmīgākās aizsargājamo sugu populāciju
saglabāšanai” labots uz “Pasākumu plānošana un izpilde jāveic kompleksi, prioritāri apsaimniekojot
tās dabas lieguma teritorijas, kuras ir visnozīmīgākās aizsargājamo sugu populāciju saglabāšanai”. 5.
un 17.pielikums – attēloti tikai pasākumi dabas lieguma teritorijā.
Kristīne Vilciņa turpina iepazīstināt ar Ventspils novada pašvaldības 4.priekšlikumu: veikt
precizējumus – 17.pielikuma centrā dienviddaļā nav redzams no dabas lieguma potenciāli bioloģiski
vērtīgais zālājs.
Paskaidro, ka ir labota 17.pielikuma karte, attēlojot tikai tos potenciāli bioloģiski vērtīgos zālājus, kas
atrodas dabas lieguma teritorijā. No centra dienviddaļā esošā zālāja poligona attēlota tikai tā daļa,
kas ietilpst dabas liegumā.
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Kristīne Vilciņa atzīmē Ventspils novada pašvaldības 5.priekšlikumu: izņemt tilta būvniecības un
skatu torņa būvniecības variantu salīdzinājumus un izvērtējumu tabulas.
Paskaidro, ka būvniecības variantu salīdzinājumi un izvērtējuma tabulas izņemtas no plāna, saglabāts
ietekmes uz aizsargājamiem biotopiem un sugām izvērtējums.
Kristīne Vilciņa informē par pēdējo Ventspils novada pašvaldības 6.priekšlikumsu: lai iespējami
mazinātu ekonomiskos zaudējumus, vienlaicīgi sekmējot līdzsvaroti aktīvu dabas vērtību saglabāšanu,
visā aizsargājamajā teritorijā paredzēt iespēju koksnes ieguvei biotopu kopšanas ietvaros neatkarīgi
no audzes vecuma un atbilstoši ekspertu ieteikumiem.
Paskaidro, ka dabas aizsardzības plāns neierosina noteikt stingrākus aprobežojumus meža
apsaimniekošanā. Tieši pretēji, ierosināts paaugstināt atļauto kopšanas ciršu vecumu priežu audzēs
no 60 uz 70 gadiem, kā arī atcelt stingrā un regulējamā režīma zonas, nosakot dabas lieguma zonu.
Līdz ar to nav identificējami jebkādi ekonomiskie zaudējumi gadījumā, ja tiek apstiprināts plānā
iekļautais individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts. Dabas aizsardzības plānā ir
norādītas konkrētas teritorijas, kurās ir īstenojami biotopu kopšanas pasākumi, tie nav nepieciešami
visā dabas lieguma teritorijā. Biotopu kopšanas pasākumu mērķis ir biotopu kvalitātes
paaugstināšana vai sugas dzīvotnes kvalitātes paaugstināšana, bet, īstenojot pasākumus, iespējams
arī iegūt koksni. Pasākumu detalizētai plānošanai ieteicams piesaistīt sugu un biotopu jomas
ekspertu.
Aija Ārgale, AS „Latvijas valsts meži” komentē 6.priekšlikumu, sakot, ka individuālo noteikumu
izstrādes laikā atkārtoti būtu jāizvērtē “Latvijas valsts meži” priekšlikums, attiecīgi biotopu kopšanas
ietvaros plānot ne tikai kopšanas, bet arī izlases cirtes, kas Meža likuma izpratnē ir citas cirtes.
Paskaidro, ka šo komentāru ierakstīs noslēguma uzraudzības grupas sanāksmes protokolā.

Noslēgumā dalībnieki tiek aicināti parakstīt noslēguma uzraudzības grupas sanāksmes protokolu.
Klātesošie vienojas, ka dabas aizsardzības plāns ar veiktajām korekcijām, kas pārrunātas uzraudzības
grupas noslēguma sanāksmes laikā, zināšanai tiks iesniegts Ances pagasta pārvaldei un Tārgales
pagasta pārvaldei.
Kristīne Vilciņa pateicas sanāksmes dalībniekiem par ierašanos un sanāksmi slēdz. Sanāksme beidzas
plkst. 12:05.

Sanāksmes protokolētāja
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