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Ances pagasta pirmsskolas izglītības iestādē "Vālodzīte"
(“Valodzes", Ance, Ances pagasts, Ventspils novads)
Sanāksme sākas plkst. 13:07
Darba kārtība – dabas lieguma „Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības
grupas ceturtā sanāksme, kurā izskatāmi šādi jautājumi:
1. Izmaiņas dabas aizsardzības plāna projekta saturā;
2. Tilts un tā optimālākā atrašanās vieta;
3. Jauna skatu torņa vieta;
4. Jaunas tūristu takas maršruts;
5. Jaunas atpūtas vietas atrašanās.
Sanāksmi vada un protokolē – Kristīne Vilciņa, Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības
plānošanas un uzraudzības eksperte
Piedalās – skatīt dalībnieku reģistrācijas lapu 1.pielikumā
Pielikumā – uzraudzības grupas sanāksmes laikā rādītā prezentācija (skatīt protokola 2.pielikumu)
Foto: SIA “METRUM”, 2016
Dabas aizsardzības plāna „Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna
izstrādes uzraudzības grupas ceturtā sanāksme
Kristīne Vilciņa, Dabas aizsardzības pārvalde, atklāj uzraudzības grupas sanāksmi un dod vārdu dabas
lieguma „Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītājai Sandrai Ikauniecei (SIA
„METRUM” pārstāve).
Sandra Ikauniece (S.I.) iepazīstina ar savas prezentācijas saturu un iespējamo dienaskārtību.
Klātesošie vienojas par sekojošu dienaskārtību:
1. Izmaiņas dabas aizsardzības plāna
saturā;
2. Tilts un tā optimālākā atrašanās vieta;
3. Jauna skatu torņa vieta;
4. Jaunas tūristu takas maršruts;
5. Jaunas atpūtas vietas atrašanās vieta;
6. Citi jautājumi.
1. S.I. iepazīstina ar būtiskākajām izmaiņām
dabas aizsardzības plāna saturā, norādot, ka
priekšlikums
dabas
lieguma
(DL)
paplašināšanai ir izņemts no dabas aizsardzības plāna, bet parkveida pļavu abos Stendes krastos (DL
un ārpus tā) kā ekoloģiski vienota kompleksa apsaimniekošanas nepieciešamība joprojām saglabājas
dabas aizsardzības plānā. Sekmīga zālāju apsaimniekošana iespējama, arī neiekļaujot tos DL, bet, lai
varētu piesaistīt finansējumu biotopu atjaunošanai, nepieciešams dabas aizsardzības plānā minēt arī
ārpus DL teritorijas nozīmīgumu lapkoku praulgrauža saglabāšanai.
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2. S.I. iepazīstina ar 2 tilta būvniecības priekšlikumiem, lai piekļūtu Stendes palienes īpašumiem,
priekšlikumiem: pie Lāžiem un pie Liepkalniem, uzskaitot katra varianta pozitīvās un negatīvās puses
(skatīt prezentāciju). Valsts vides dienesta pārstāve Sabīne Jaunbirze saka, ka ceļu uz Liepkalnu tiltu
būs grūti (gan juridiski, gan tehniski) izbūvēt applūstošajās teritorijās. Ances pagasta pārvaldes
vadītāja Aira Kajaka saka, ka tiltam dabas aizsardzības plānā noteikti jānorāda nepieciešamais
finansējums, kaut vai aptuveni, kā arī bažījas, vai viss finansējums netiks iztērēts tiltam, un ceļu
atjaunošanai vairs nepietiks. Pēc garām un vētrainām diskusijām klātesošie vienojas, ka dabas
aizsardzības plānā uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi atstājami abi tilta varianti, sniedzot dabas
aizsardzības plānā katra tilta būvniecības risku izvērtējumu un aptuvenās izmaksas. Ventspils novada
teritorijas plānojumā ir jāiekļauj tilts pie Liepkalniem, kas patreiz nav iekļauts.
3. S.I. iepazīstina ar saņemtajiem 3 priekšlikumiem skatu torņa būvniecībai: 1) Tārgales pagastā pie
Kolkas-Ventspils šosejas, 2) Ances pagastā pie Trumpju ceļa, Dižpurva malā, 3) pie Lāžiem DL vai pie
tā robežas. S.I. informē, ka sākotnēji nebija priekšlikumu skatu torņa būvniecībai saņemti pēc pirmās
sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. S.I. izvērtē katru no priekšlikumiem (detalizētāk skatīt
prezentācijā) pēc vairākiem faktoriem: skata ainavas daudzveidīgums no torņa daudzveidīguma,
unikalitātes, pēc iespējamās ietekmes uz biotopiem, pēc piekļuves iespējām un iespējām iekļaut
torņa apmeklējumu pašreizējās tūristu plūsmās. Pēc aktīvām diskusijām klātesošie vienojas dabas
aizsardzības plānā iekļaut torņa vietu Tārgales pagastā, pārceļot to nedaudz uz Kolkas pusi augstākā
kāpā, kā arī torņa vietu netālu no Irbenes lokatora ārpus DL vai arī DL, skatot to kompleksi ar tilta pār
Irbi izbūvi. S.I. ieskatā ietekme uz biotopiem un aizsargājamo sugu dzīvotnēm, izbūvējot torni pie
Dižpurva, būtu pārāk būtiska, piesaistot teritorijai papildus apmeklētājus un palielinot traucējumu uz
aizsargājamo putnu sugu ligzdošanas vietu, vieta vairāk piemērota tūristu takas ierīkošanai.
4. S.I. atbalsta saņemto priekšlikumu, veidot tūristu taku kā apli ap Dižpurvu pa esošajiem ceļiem.
Takas sākumā pie Trumpju ceļa plānojams stāvlaukums līdz 10 automašīnām un informācijas stends,
kā arī neliela labiekārtota atpūtas vieta. Tūristu maršruts virzāms pa apli uz R no Trumpju ceļa,
marķējams dabā. Iezīmēšana dabas aizsardzības plānā nav nepieciešama, jo netiek veidots speciāls
segums vai aprīkojums, plānots izmantot jau esošus ceļus.
5. S.I. iepazīstina ar no Ances pagasta pārvaldes saņemto priekšlikumu veidot atpūtas vietu
pašvaldības īpašumā “Stendes krasts”. Atpūtas vietas izveide šajā vietā ir iespējama, savienojot to ar
parkveida pļavu atjaunošanu.
6. S. I. Informē, ka DL mērķi dabas aizsardzības plānā ir papildināti, nosakot, ka pārdomāts tūrisms
nav pretrunā ar dabas aizsardzību. Dabas aizsardzības plānā tiks uzsvērts, ka ceļi jāuztur, terminu
“meža ceļi” aizstājot ar “ceļi”. Dabas aizsardzības plānam tiks pievienota atsauce uz savvaļas
dzīvnieku piebarošanas noteikumiem, kā arī papildus zinātniski skaidrojumi par dzīvnieku
piebarošanas aizlieguma nepieciešamību DL.
Tālāk klātesošie sāk diskutēt par atsevišķiem individuālo noteikumu projekta punktiem:
1) jāparedz iespēja tīrīt meliorācijas grāvjus, ja tas nepieciešams zālāju uzturēšanai un
atjaunošanai;
2) nosacījumi koku ciršanai līdz 70 gadiem vecās priežu audzēs jāsadala obligātajos un
ieteicamajos;
3) jāprecizē sanitāro ciršu nosacījumi;
4) jāprecizē, kas uzskatāmi par publiskiem pasākumiem, kuri jāsaskaņo (piemēram, skolas
ekskursija);
5) ja tiek paredzēts mainīt plānoto torņa atrašanās vietu Tārgales pagastā, tad, saskaņojot ar
plānā piesaistīto putnu ekspertu, noteikumos ir jāmaina sezonālo aizliegumu teritorija.
6) jānosaka dzērveņu lasīšanas aizliegums ar palīgierīcēm.
Kristīne Vilciņa pateicas sanāksmes dalībniekiem par ierašanos un sanāksmi slēdz. Sanāksme beidzas
plkst. 16:30
Sanāksmes protokolētāja
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