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Engures novada Bērzciemā, Ornitoloģisko pētījumu centra sanāksmju zālē
Dalībnieku saraksts – pielikumā
Pasākumu vada – Līga Blanka, SIA „Eiroprojekts” projektu vadītāja
Protokolē – Ieva Tauriņa, SIA „Eiroprojekts” projektu asistente
Līga Blanka – atklāj sanāksmi un iepazīstina klātesošos ar sanāksmes mērķi un
dienaskārtību. Tiek sniegta vispārēja informācija par dabas parka „Engures ezers”
būtiskākajām dabas vērtībām un izveidošanas vēsturi.
Roberts Šiliņš – sniedz pārskatu par 1999.gada „Engures ezera dabas aizsardzības plāna”
izpildes novērtējumu.
Jānis Vīksne – informē klātesošos par nozīmīgākajiem ornitoloģiskiem novērojumiem dabas
parkā „Engures ezers” kopš 1957. gada.
Līga Blanka – iepazīstina klātesošos ar dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru,
termiņiem un iesaistītajiem ekspertiem.
Agnese Priede no Dabas aizsardzības pārvaldes informē, ka pēc sanāksmes jebkurš
interesents var pieteikties dalībai dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupā un
piebilst, ka uzraudzības grupā var būt pa vienam pārstāvim no vienas institūcijas, pa vienam
pārstāvim no katras pašvaldības un viens zemes īpašnieku pārstāvis.
Līga Blanka aicina klātesošos uzdot jautājumus.
Klātesošais jautā: Vai esošajās ganībās ir veikta izpēte par ligzdošanas vietu esamību?
Atbilde: Izpētes ir veiktas, šajā jomā redzams progress. Daudziem putniem ligzdošanai ir
nepieciešams dubļains, mitrs substrāts, taču cilvēki visbiežāk šādas vietas nosusina. Šī
problēma būtu jārisina.
Ir novērots, ka ezera Rietumu krastā ir labi apstākļi meža zosu populācijai.
Kopumā populācija pļavās pieaug, taču šī tendence novērojama tikai pēdējos gados, ilgus
gadus populācija tikai samazinājās.
Klātesošā jautā: Kad tiks noteikts funkcionālais zonējums?
Atbilde: Tas tiks noteiks dabas aizsardzības plāna izstrādes procesa laikā, lai gan jau šobrīd
padomā ir nelielas izmaiņas.
Gunta Gabrāne no Dabas pārvaldes piebilst, ka normatīvie akti nosaka, ka, ja nav veikti visi
dabas aizsardzības plānā paredzētie darbi, plānu var pagarināt. Tā kā plāns nav pagarināts,
tas jāizstrādā no jauna. Viņa atzīst, ka iepriekšējais plāns ir bijis labs, tādēļ jauno plānu var
izstrādāt uz tā bāzes.
Klātesošā jautā: Kur tiks publicēta informācija par plāna izstrādes gaitu un plānotās
uzraudzības grupas sanāksmes?

Atbilde: Informācija tiks publicēta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.686
„Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna
saturu un izstrādes kārtību”, plāna izstrādes gaitā materiāli būs pieejami Dabas aizsardzības
pārvaldes mājas lapā, informācija par sabiedrisko apspriešanu tiks publicēta laikrakstā
„Latvijas vēstnesis” un vietējo pašvaldību laikrakstos un interneta mājas lapās. Uzaicinājumi
uz uzraudzības grupas sanāksmēm tiks izsūtīti uzraudzības grupas biedriem.
Gunta Gabrāne no Dabas aizsardzības pārvades piebilst, ka visas aktivitātes būs redzamas
Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā, kā arī to, ka pašvaldības pārstāvis, kas piedalīsies
plāna izstrādes uzraudzības grupā ir atbildīgs par informācijas nodošanu un apriti
pašvaldības ietvaros.
Jautājumi un komentāri vairāk neseko.
Līga Blanka vēlreiz atgādina par iespēju pieteikties uzraudzības grupā, pateicas
klātesošajiem un sanāksmi slēdz.
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