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Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 

 

Dabas lieguma “Diļļu pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādes 
informatīvā sanāksme 

2018.gada 3.decembrī plkst. 11:00,  

Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā 

Plāna izstrādātājs 

SIA “Enviroprojekts” 

SANĀKSMES PROTOKOLS 

 

Sanāksmes sākums: 11:00 

Sanāksmi vada:   

Līga Blanka, Dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja  

Sanāksmes dalībnieki: 

Pielikumā 

 

Daiga Kalniņa, Alsungas novada domes priekšsēdētāja, atklāj sanāksmi. 

Līga Blanka – iepazīstina klātesošos ar plānoto sanāksmes dienas kārtību. 

Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Ilze Urtāne (Dabas aizsardzības departamenta 
Monitoringa un plānojuma nodaļas vecākā eksperte), sniedz prezentāciju un informē, kas ir 
dabas aizsardzības plāns, tā nepieciešamība (prezentācija pielikumā). 

Dace Sāmīte, Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Kurzemes reģionālā administrācijas 
direktore, informē par dabas vērtību saglabāšanas problemātiku dabas liegumā “Diļļu pļavas”: 

- Dabas lieguma (DL) teritorijā līdz šim ir bijusi ļoti zema īpašnieku interese par zālāju 
apsaimniekošanu DL teritorijā, kas tiktu saskaņota ar DAP Kurzemes reģionālo 
administrāciju. Līdz šim šādu darbību saskaņošana bijusi vienīgi par īpašumā 
“Miķeļi” esošo zālāju apsaimniekošanu; 

- Kā vēl viena problēma tika norādīta – neskaidrības ar DL robežām. Apmēram 
2011.gada tika veikta meža ciršana DL robežu tuvumā un netika ievērotas lieguma 
robežas un tika veikta ciršana arī DL teritorijā. Par šo pārkāpumu tika sagatavots 
iesniegums policijai par konstatēto pārkāpumu; 

- Apdzīvotība pašā lieguma teritorijā ir ļoti zema un interese veikt kādu saimniecisko 
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darbību arī ir ļoti zema; 
- Šīs teritorijas būtiskākā vērtība ir reti sastopamie zālāju biotopi. Kopš dabas lieguma 

izveidošanas 1999.gadā zālāju stāvoklis teritorijā kopumā ir pasliktinājies. Tāpēc, 
dabas aizsardzības plāna izstrāde ir ļoti nozīmīga. Teritorijas ģeoloģiskie un 
vēsturiskie priekšnosacījumi ir par iemeslu tam ka DL teritorijā ir saglabājušies 
salīdzinoši mazpārveidoti dabiskie apstākļi; 

- Kā būtisks priekšnoteikums teritorijas apsaimniekošanai un zālāju saglabāšanai ir 
hidroloģiskā režīma atjaunošana: bebru dambju likvidēšana un ūdens novadgrāvju 
atjaunošana; 

- Liela daļa no mežiem šajā teritorijā ir salīdzinoši jauni – ne vacāki par 50 gadiem, tos 
var uzskatīt par sekundāriem mežiem; 

- Dabas aizsardzības plāna izstrādes rezultātā būtu svarīgi noskaidrot ko un cik daudz 
būtu iespējams atjaunot identificējot: “programmu minimums” un “programmu 
maksimums”; 

- DL teritorijā varētu plānot ekstensīvu ganīšanu, jo augsne ir ļoti jūtīga. Lopu skaitu 
uz hektāru varētu noteikt salīdzinot ietekmi uz zemsedzi ar netālu esošajām 
teritorijām, ārpus dabas lieguma, kur ir ganības; 

- Iedzīvotājiem, kas ir īpašnieki, nevajadzētu apgrūtinājumus uztvert kā aizliegumus, jo 
ir iespējams saņemt atvieglojumus un kompensējošos maksājumus par saimnieciskās 
darbības ierobežojumiem. Turklāt, jānorāda, ka pastāv iespēja atteikties no zemes 
lieguma teritorijā un šajā gadījumā pirmpirkuma tiesības pieder valstij; 

- Jānorāda, ka no 2009.gada nav saņemti lūgumi cirst kokus, DL teritorijā. Šis fakts 
varētu neatbilst faktiskajai situācijai dabā. Šobrīd nav tāda vispārēja aizlieguma DL 
teritorijā cirst kokus. Aizliegts ir tikai cirst kokus galvenajā cirtē. 

- Šobrīd nav skaidri zināms vai būs kādas korekcijas lieguma zonējumā, par to tiks 
lemts plāna izstrādes gaitā, pagaidām tāda nepieciešamība nav. 

Klātesošie norāda ka viņi ir slēguši līgumus par teritorijas apsaimniekošanu ar pašvaldību. 
Pašvaldības pārstāve Santa Kreičmane informē ka šādi līgumi ir pašvaldības rīcībā un pēc 
sanāksmes tiks uzrādīti projekta īstenotājiem. 

Šie līgumi tika slēgti par pamatu ņemot tajā laikā spēkā esošo Ministru kabineta noteikumus 
“Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kur 
ir informācija par to kas ir aizliegts dabas liegumos. 

Sanāksmes dalībnieki diskutē par to ka viena no būtiskākajām problēmām ir pļavu applūšana. 
Īpašnieki vieni paši nevar atrisināt šo problēmu, jo valstij un valsts pārvaldes institūcijām  ir 
jāsakārto meliorācijas sistēmas savos īpašumos un tikai tad ir jēga īpašniekiem atjaunot ūdens 
notekgrāvjus savos īpašumos. Kā būtiskākā problēma tika norādīta problēma ar ūdens 
novadgrāvi, ar tā neesamību, gar bijušo šaursliežu dzelzceļu, kas ir A/S Latvijas Dzelzceļš 
īpašumā. Gar bijušo dzelzceļu būtu jābūt grāvim, lai varētu tikt novadīti virszemes ūdeņi. 

D. Sāmīte norāda ka projekta īstenotājiem būtu jāsazinās ar A/S Latvijas Dzelzceļš un 
jānoskaidro viņu plāni un viedoklis par dzelzceļa nodalījuma joslas uzturēšanas plāniem un 
iespējamo turpmāko izmantošanu. Kurzemes plānošanas reģionam bija plāns izbūvēt veloceļu 
pa bijušo dzelzceļa līniju, bet tas pagaidām nav īstenots. 

L. Blanka SIA “Enviroprojekts” pārstāve, Dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja, 
informē par ieplānoto dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitu dabas liegumam “Diļļu 
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pļavas”, plāna izstrādes termiņiem, plānoto izstrādes gaitu (prezentācija pielikumā).  

Klātesošie uzdod precizējošus jautājumus. 

Tiek uzdots jautājums par to vai plāna izstrādē tiks iesaistīts ihtiologs un hidroloģijas 
speciālists. Vajadzētu arī noskaidrot vai Vankas upe ir kā lieguma robeža vai nē. Sākotnēji tā 
noteikti bija iecerēts, jo pirmajā robežu aprakstā (vārdiskajā) robeža bija aprakstīta pa upi. 

L.Blanka atbild – tieši tāds plāns nebija, jo šobrīd ir skaidrība tikai par “atslēgas” ekspertiem, 
bet tiks veiktas konsultācijas ar attiecīgiem ekspertiem/speciālistiem, ja būs tāda 
nepieciešamība. Tiks precizēts arī vēl vai Vankas upe ietilpst DL teritorijā vai nē.  

Klātesošie jautā – vai tiks sagatavots arī kartogrāfiskais materiāls. 

L.Blanka atbild – jā, noteikti, tāds tiks sagatavots. 

D. Sāmīte jautā īpašniekiem – vai zemju īpašniekiem ir līgums ar medību kolektīvu par bebru 
izķeršanu? 

Klātesošie informē – jā ir līgums ar medību kolektīvu “Alsunga”. 

D. Sāmīte norāda ka plāna izstrādātājiem jāsazinās ar VSIA “Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” un jānoskaidro kādas meliorācijas sistēmas ir šajā teritorijā, jānoskaidro 
arī par vēsturiskajām ūdens novadīšanas sistēmām. 

Klātesošie norāda ka ar mežu ciršanu nekas netiek darīts tāpēc, ka neko jau nedrīkst darīt. 

Uz ko, savukārt, D.Sāmīte atkārtoti norāda, ka nav tāda vispārēja aizlieguma DL teritorijā 
cirst kokus. Aizliegts ir tikai cirst kokus galvenajā cirtē. Iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar 
Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumiem Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, ar nosacījumiem kas attiecas uz 
dabas liegumu teritorijām. Iedzīvotājiem tiek akcentēts tas, ka teritorijā var ļoti daudz ko darīt 
– var apstrādāt zemi: pļaut, art, būvēt palīgēkas esošajās piemājas teritorijās, kā arī cirst 
kokus, saskaņojot ar DAP. Ir ierobežojumi īpašumu sadalīt, bet nav nekādu ierobežojumu 
attiecībā uz mantošanu, dāvināšanu un pārdošanu. Vienīgi pārdodot zemi lieguma teritorijā 
pirmpirkuma tiesības būs valstij. 

D.Sāmīte norāda, ka svarīgi dabas aizsardzības plānā ir arī apsekot un iezīmēt īpaši 
aizsargājamos biotopus – avotu izplūdes vietas, lai nerastos konflikti atjaunojot virszemes 
noteces vietas.  

Plānā būtu jāparedz izglītojoši pasākumi zemju īpašniekiem sugām, bar biotopiem, kā viņus 
dabā atpazīt, arī par zālāju apsaimniekošanu. 

Zālāju apsaimniekošanas pasākumiem plānā ir jābūt ļoti specifiskiem nevis tikai vispārējiem. 

Tiek pārrunāts jautājums kāpēc šo teritoriju sauc par Diļļu pļavām? Jūlijā, kad ir liels 
karstums - pļava smaržo pēc dillēm. Dillēm līdzīgā smarža nāk no maza auga, kurš pēc 
izskata ir līdzīgs dillei, bet nav dille. Plāna izstrādātājiem jāvienojas kurš augs ir tas kura 
smarža atgādina diļļu smaržu. Tāpat jāakcentē ka dabas aizsardzības plānā būtu jāparedz 
ainavu saktu punktu vietas no Baltijas ledus ezera senkrasta uz DL Diļļu pļavas. 
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Klātesošie zemes īpašumu īpašnieki tiek aicināti līdzdarboties Dabas aizsardzības plāna 
uzraudzības grupā. 

Klātesošie izvirza zemju īpašniekus pārstāvēt sanāksmes dalībnieku Jāni Janušu 
(j.januss@inbox.lv), kurš ir ar mieru būt par zemju īpašnieku pārstāvi Dabas aizsardzības 
plāna uzraudzības grupā. 

Šī informācija tiek piefiksēta sanāksmes protokolā. 

 

Sanāksme tiek slēgta 12:30. 

Sanāksmi protokolēja 

 

Līga Blanka 

 

Pielikumā: 

1. Sanāksmes dalībnieku saraksts 
2. I.Urtānes prezentācija: Dabas aizsardzības plāna izstrādes process un tā 

nepieciešamība 
3. L.Blankas prezentācija: Dabas liegums “Diļļu pļavas”, Dabas aizsardzības plāna 

izstrādes uzsākšanas sanāksme 
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Dabas aizsardzības plāna izstrādes process 

un tā nepieciešamība 

 

 
Ilze Urtāne 

Dabas aizsardzības pārvaldes 

Dabas aizsardzības departamenta 

Monitoringa un plānojumu nodaļas vecākā eksperte 

ilze.urtane@daba.gov.lv; 26189037 

Alsunga 

2018. gada 3.decembris 

Kas ir dabas aizsardzības plāns? 

 

 

 

• Likuma par ĪADT 18. pants. Aizsargājamo teritoriju dabas 
aizsardzības plāni  

(1) Lai saskaņotu dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas un 
reģiona ilgtspējīgas attīstības intereses, nodrošinot teritorijas dabas 
vērtību saglabāšanu, kā arī lai nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības 
statusu tām īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem 
biotopiem, kuru aizsardzības nolūkā šī teritorija ir izveidota vai tiek 
veidota, fiziskā vai juridiskā persona var izstrādāt aizsargājamās 
teritorijas dabas aizsardzības plānu. Plānā ietver zinātnisko 
informāciju par aizsargājamo teritoriju, pamatojumu 
funkcionālajam zonējumam, ja tāds nepieciešams, un nosaka 
vienotus visas teritorijas apsaimniekošanas pasākumus, lai sasniegtu 
tās aizsardzības mērķus. 

• Dabas aizsardzības plāns = teritorijas «apsaimniekošanas» plāns, 
kas nosaka nepieciešamos apsaimniekošanas un aizsardzības 
pasākumus, lai nodrošinātu ilgtermiņa aizsardzību tām dabas 
vērtībām, kam teritorija ir izveidota. 

 

 

03.12.2018. Alsunga Dabas aizsardzības plāna izstrādes process un tā nepieciešamība 2 
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Dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtība 

Likuma par ĪADT 18. panta punkti  nosaka, ka  

 

(2) Plānu apstiprina atbildīgais ministrs.  

(3) MK nosaka plāna saturu un izstrādāšanas kārtību. 

(4) Izstrādājot aizsargājamās teritorijas individuālos 

aizsardzības un izmantošanas noteikumus, kā arī 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un 

apsaimniekojot aizsargājamo teritoriju, var izmantot 

dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju. Plānam ir 

ieteikuma raksturs. 
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Dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtība 

Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumi Nr. 

686 «Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību» 

 

• Nosaka plāna saturu un izstrādes kārtību 

• Izstrādes ietvaros organizē divas sabiedriskās 

apspriedes – uzsākot plāna izstrādi un apspriežot 

plāna gala redakciju 

• Dabas aizsardzības pārvalde uzrauga plāna izstrādes 

procesa atbilstību MK noteikumiem 

• Plānu izstrādā laikposmam, kas nav mazāks par 

pieciem gadiem un nepārsniedz 15 gadus; plānu var 

pagarināt, bet ne ilgāk kā uz pieciem gadiem 

 
03.12.2018. Alsunga 
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Dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtība 

Dabas aizsardzības pārvalde mēneša laikā pēc sanāksmes 
izveido plāna izstrādes uzraudzības grupu, kurā iekļauj pa 
vienam pārstāvim no: 

• Dabas aizsardzības pārvaldes; 

• pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 
aizsargājamā teritorija; 

• Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes; 

• Valsts meža dienesta, ja aizsargājamā teritorijā atrodas 
meža zeme; 

• valsts akciju sabiedrības «Latvijas valsts meži», ja tās 
pārvaldībā ir aizsargājamā teritorijā esošā zeme; 

• Lauku atbalsta dienesta attiecīgās reģionālās 
lauksaimniecības pārvaldes, ja aizsargājamā teritorijā 
atrodas lauksaimniecības platības; 

• valsts aģentūras «Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra». 

03.12.2018. Alsunga Dabas aizsardzības plāna izstrādes process un tā nepieciešamība 
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Dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtība 

Uzraudzības grupā var iekļaut pa vienam pārstāvim no 
citām atbildīgajām valsts vai pašvaldību iestādēm, kā arī 
zemes īpašnieku vai lietotāju vai biedrības vai 
nodibinājuma pārstāvi, ja to īpašumā vai lietošanā esošā 
zeme atrodas aizsargājamā teritorijā un ja divu nedēļu 
laikā pēc plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmes Dabas 
aizsardzības pārvalde saņēmusi rakstisku lūgumu iekļaut 
uzraudzības grupas sastāvā attiecīgo pārstāvi. 

 

Lūgums būt aktīviem un tiem zemju īpašniekiem, kas 
vēlas darboties uzraudzības grupā, atsūtīt informāciju 
uz e-pastu: ilze.urtane@daba.gov.lv, ar norādi, ka 
vēlaties iesaistīties dabas aizsardzības plāna 
uzraudzības grupā, norādot savu kontaktinformāciju! 

03.12.2018. Alsunga 
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Dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtība 

Uzraudzības grupas funkcijas: 

• pieņemt lēmumu par individuālo aizsardzības un izmantošanas 
noteikumu projekta izstrādes nepieciešamību un noteikumu 
saturu. 

• izskatīt priekšlikumus par veicamajiem dabas aizsardzības un 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumiem; 

• izvērtēt dabas resursu izmantošanas iespējas, kas neapdraud 
īpaši aizsargājamās sugas, biotopus un to dzīvotnes; 

• izskatīt un izvērtēt priekšlikumus par pieļaujamajiem un 
aizliegtajiem darbību veidiem, ņemot vērā attiecīgās 
aizsargājamās teritorijas īpatnības, kā arī tās izveidošanas un 
aizsardzības mērķus un uzdevumus; 

• iesaistīties plāna projekta izskatīšanā, kā arī, ja nepieciešams, 
ierosināt pārstrādāt plāna projektu, mainīt vai papildināt plāna 
saturu un struktūru; 

• pieņemt lēmumus par atsevišķu karšu nepieciešamību vai 
apvienošanu; 

03.12.2018.Alsunga 
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Dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtība 

• Plāna izstrādes ietvaros tiek organizētas vismaz trīs 

uzraudzības grupas sanāksmes. 

• Kad uzraudzības grupa ir vienojusies, dabas 

aizsardzības plāns tiek nodots sabiedriskajai 

apspriešanai. 

• Pēc sabiedriskās apspriešanas plānā tiek veikti 

nepieciešamie labojumi un papildinājumi un tiek 

prasīts pašvaldības atzinums. 

• Pēc pašvaldības atzinuma saņemšanas uzraudzības 

grupa vienojas, vai plāns ir nododams uz 

apstiprināšanu. 

• Plāna gala redakciju iesniedz Dabas aizsardzības 

pārvaldē, kas to caurskata un precizē pirms tiek nodots 

apstiprināšanai uz VARAM. 

03.12.2018. Alsunga 

 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes process un tā nepieciešamība 

 

8 



10.12.2018. 

5 

Ieguvumi, izstrādājot dabas aizsardzības 

plānu 

• Iespēja plānot un sabalansēt saimniecisko 

darbību ar dabas aizsardzību. 

• Samazinās administratīvais slogs un laika 

resursu patēriņš dažādu atļauju un 

saskaņojumu sagatavošanā un sniegšanā. 

• Ja plānotā darbība ir paredzēta dabas 

aizsardzības plānā, vieglāka un ātrāka 

ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. 

• Iespēja piesaistīt finansējumu ĪADT 

apsaimniekošanas pasākumu veikšanai 

(LVAF, LIFE u.c.). 

 

03.12.2018. Alsunga Dabas aizsardzības plāna izstrādes process un tā nepieciešamība 
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Ieguvumi, izstrādājot dabas aizsardzības 

plānu 

• Dabas aizsardzības plāns ir zinātnisks 

pamatojums mainīt zonējumu un ĪADT 

robežas. 

• Esošas apdzīvotas vietas un ceļus dabas 

aizsardzības plānos paredz noteikt kā 

neitrālās zonas, lai veicinātu  to attīstību un 

uzturēšanu. 

• Dabas aizsardzības plāni un no tiem izrietošs 

funkcionālais zonējums, diferencējot 

aizsardzības un apsaimniekošanas režīmu, 

daļai īpašnieku var atvieglot saimniecisko 

darbību ĪADT teritorijās. 

03.12.2018. Alsunga 
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Jāņem vērā 

• Plāna izstrāde un apstiprināšana pati par sevi 
nerada jaunus ierobežojumus! 

• Nepieciešamās izmaiņas esošajā normatīvo aktu 
regulējumā dabas aizsardzības plānā ir zinātniski 
jāpamato! 

Dabas aizsardzības plāns un no tā izrietošais 

funkcionālais zonējums var uzlikt papildu aprobežojumus 

iedzīvotājiem, kā arī samazināt pašvaldības ienākumus 

(nekustamā īpašuma nodokļi), ja tiek secināts, ka ar esošo 

aizsardzības režīmu nav iespējams nodrošināt dabas 

vērtību saglabāšanu, tomēr tas stājas spēkā vien ar brīdi, 

kad tiek apstiprināti MK noteikumi (individuālie 

aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi). 

 

03.12.2018. Alsunga Dabas aizsardzības plāna izstrādes process un tā nepieciešamība 

 

1

1 

Sabiedrības iesaistes nepieciešamība dabas 

aizsardzības plāna izstrādē 

• Dažādu interešu grupu kompromisu meklēšana, lai 

nodrošinātu ĪADT dabas vērtību pareizu 

apsaimniekošanu un aizsardzību ilgtermiņā. 

• Viedokļu noskaidrošana un apkopošana par 

ieteicamajiem apsaimniekošanas un aizsardzības 

pasākumiem un iespējām tos realizēt. 

• Papildu informācijas sniegšana un atgriezeniskās 

saites veidošana  ar ieinteresētajām pusēm, lai izceltu 

teritorijas unikalitāti, atsevišķos gadījumos skaidrotu 

dažādu esošo ierobežojumu mērķi un pamatotu 

apsaimniekošanas pasākumu  nepieciešamību. 

 

 
03.12.2018. Alsunga 
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Paldies par uzmanību! 

 

 

03.12..2018. Alsunga 

 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes process un tā nepieciešamība 
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Ilze Urtāne 

Dabas aizsardzības pārvaldes 

Dabas aizsardzības departamenta 

Monitoringa un plānojumu nodaļas 

vecākā eksperte 

ilze.urtane@daba.gov.lv,  26189037 

mailto:ilze.urtane@daba.gov.lv
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Dabas liegums “Diļļu pļavas” 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas 
sanāksme 

2018.gada 3.decembrī 

Dabas liegums “Diļļu pļavas” 

• Dabas liegums “Diļļu pļavas” ir Eiropas 
nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija 
(Natura 2000) 

•  Lieguma kopējā platība ir 174 ha  

• Dibināts 1999. gadā  
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Vērtīgākie ES nozīmes biotopi 
 

• Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs 

• Minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji 

• Kadiķu audzes zālājos un virsājos  

• Avoti, kas izgulsnē avotkaļķus 

• Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas 

Aizsargājamas augu un dzīvnieku 
sugas 

AUGI 

• Baltijas dzegužpirkstīte 
Dactylorhiza baltica 

• stāvlapu dzegužpirkstīte 
Dactylorhiza incarnata 

• plankumainā 
dzegužpirkstīte 
Dactylorhiza maculata 

DZĪVNIEKI (nozīmīgas 
bezmugurkaulnieku 
sugas): 

• Skabiozu pļavraibenis 

•  Lielais zirgskābeņu 
zeltainītis 

• Skaidais 
pumpurgliemezis  

• Četrzobu 
pumpurgliemezis  
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Biotopu un sugu saglabāšanas 
apdraudējumi  

• Dabisko zālāju un kaļķaino zāļu purvu biotopu 
aizaugšana neapsaimniekošanas dēļ, to platības 
samazināšanās un stāvokļa pasliktināšanās, līdz 
ar to arī raksturīgo sugu izzušana. 

• Biotopu pastāvēšanu var nelabvēlīgi ietekmēt 
hidroloģiskā režīma pārmaiņas (seklo grāvju 
aizsērēšana, bebra darbība), īpaši, ja pilnībā 
pārstāj funkcionēt seklo grāvju sistēma, kas 
vēsturiski nodrošināja zālāju pastāvēšanu un 
kavēja to pārpurvošanos. 

Apsaimniekošanas un aizsardzības 
prioritātes 

 

• Kaļķaino zāļu purvu saglabāšana un aizsardzības 
stāvokļa uzlabošana, izvēloties piemērotas 
apsaimniekošanas metodes un tās īstenojot 
(apsaimniekošana jāveic kompleksi ar zālājiem). 

• �� Dabisko zālāju biotopu atjaunošana un uzturēšana 
maksimāli iespējamā platībā, atjaunojot arī ilgstoši ar 
krūmiem aizaugušus zālājus 89 ha platībā (ieskaitot 
atbilstoša hidroloģiskā režīma uzturēšanu). Nacionālā 
mērogā prioritāri atjaunojami 5130 Kadiķu audzes 
zālājos un virsājos un 6410 Mitri zālāji periodiski 
izžūstošās augsnēs. 
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Dabas aizsardzības plāna pamatojums 

 

• Teritorijā ir kartēti biotopi un reģistrētas nozīmīgas sugas dažādos laika 
periodos, kamēr – nav vienota un aktuāla apkopojuma par dabas vērtībām 
un to stāvokli liegumā 

• Līdz šim nav veikta DA plāna izstrāde teritorijai 
• Dabas lieguma ietvaros jādefinē dabisko zālāju atjaunošanas un 

uzturēšanas pasākumi, iekļaujot ilgstoši ar krūmiem un mežu aizaugušās 
platības, iesaistot visas ieinteresētās puses un izvērtējot alternatīvas 
teritorijas sociālekonomisko faktoru ierobežojumu kontekstā  

• Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas 
resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, tā, lai 
tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības ilgtermiņā 

• Dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā tiks veidota Uzraudzības grupa, 
kurā tiks iekļauts arī dabas liegumā ietilpstošo zemes īpašnieku pārstāvis 

Ieguvumi izstrādājot dabas 
aizsardzības plānu 

 

• Plāns tiks izstrādāts 12 gadu laika posmam 

• Tiks apzināti apsaimniekošanas ilgtermiņa un īstermiņa 
mērķi 

• Tiks noteikti teritorijas apsaimniekošanas pasākumi 

• Tiks sniegti priekšlikumi par nepieciešamajiem 
grozījumiem Alsungas novada teritorijas plānojumā 

• Tiks sniegti priekšlikumi par individuālo aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu projektu un ieteicamo 
teritorijas funkcionālo zonējumu 
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Dabas aizsardzības plāna izstrādes 
eksperti 

• Vaskulāro augu eksperts – Ilze Rēriha 

• Putnu eksperts – Rolands Lebuss 

• Bezmugurkaulnieku eksperts – Voldemārs Spuņģis 

 

  2018.g. 2019.g. 2020.g. 

  10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Ieinteresēto pušu viedokļu apkopošana     x x x                           

Tikšanās ar pašvaldību     x                               

Teritorijas izpēte dabā           x x x x x x x x           

Sabiedriskās apspriedes, zemju īpašnieku un pašvaldības informēšana par plāna izstrādi 

Informatīvā sanāksme     x                               

DA plāna uzraudzības grupas sanāksmes               x           x     x   

Dabas aizsardzības plāna redakciju izstrāde 

Dabas aizsardzības plāna pirmā redakcija                 x                   

Plāna redakcija, ko nodod uz sabiedrisko 

apspriešanu 

                            x       

Plāna gala redakcija                                   x 
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PALDIES! 
 

• Dabas aizsardzības plānu Dabas aizsardzības 
pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA 
“Enviroprojekts”, adrese M. Nometņu iela 31, 
Rīga LV- 1002, www.enviro.lv.  

• Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par 
turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju 
aicinām adresēt plāna izstrādes vadītājai Līgai 
Blankai liga@enviro.lv 


