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Projekta īstenošana uzsākta 2013. gadā

(dabas aizsardzības plāna izstrāde, 14 teritorijas robežzīmju un 

2 informatīvo stendu izgatavošana un izvietošana, skatu platformas

būvniecība)



Šodienas sanāksmē:

• dabas aizsardzības plāns un tā izstrādes 

process

• dabas lieguma «Sātiņu dīķi» dabas 

aizsardzības plāna saturs:

– teritorijas vērtības

– aizsardzības un apsaimniekošanas mērķi

– apsaimniekošanas pasākumi

– individuālo noteikumu un zonējuma projekts

• informācija par turpmāko saistībā ar dabas 

aizsardzības plāna izstrādes pabeigšanu



Dabas aizsardzības plāns

Likuma «Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām» 
18.pants. Aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāni

– izstrādā, lai saskaņotu dabas aizsardzības, dabas resursu 
izmantošanas un reģiona ilgtspējīgas attīstības intereses, nodrošinot 
teritorijas dabas vērtību saglabāšanu, kā arī lai nodrošinātu labvēlīgu 
aizsardzības stāvokli tām īpaši aizsargājamām sugām un īpaši 
aizsargājamiem biotopiem, kuru aizsardzības nolūkā šī teritorija ir 
izveidota vai tiek veidota;

– 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;

– apstiprina atbildīgais ministrs;

– plānam ir ieteikuma raksturs (ar dabas aizsardzības plānu netiek 
noteikti jauni aprobežojumi un netiek atcelti spēkā esošie 
aprobežojumi! plānu ņem vērā saskaņojot plānotās darbības un 
plānojot teritorijas attīstību un izmantošanu)



Dabas aizsardzības plāna izstrādes process

MK noteikumi Nr. 686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un 

izstrādes kārtību”

– pārrauga Dabas aizsardzības pārvalde

– informatīvā sanāksme, uzraudzības grupas sanāksmes, 

– sabiedriskā apspriešana,

– pašvaldības atzinums,

– uzraudzības grupas sanāksme,

– iesniegšana DAP un apstiprināšana VARAM



Dabas liegums “Sātiņu dīķi”

• dibināts 1999. gadā (MK noteikumi Nr. 212, 15.06.1999. 
«Noteikumi par dabas liegumiem»), prasības nosaka «Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi» (MK noteikumi Nr. 264, 16.03.2010.)

• platība 3757 ha

• atrodas Saldus novada Kursīšu, Novadnieku, Pampāļu un 
Zirņu pagastu teritorijā

• Natura 2000 teritorija kopš 2005. gada, izveidota sugu un 
biotopu aizsardzībai

• starptautiski putniem nozīmīga vieta

• izstrādāts dabas aizsardzības plāns 2003. – 2008. gadam

• 2013.g. uzsākta dabas aizsardzības plāna atjaunošana



Dabas liegums “Sātiņu dīķi” – dabas vērtības 

• dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros teritoriju apsekoja 
augu sugu un mežu, zālāju, ūdeņu, purvu biotopu eksperti, 
putnu, bezmugurkaulnieku, sikspārņu, rāpuļu un abinieku, zivju 
sugu eksperti, hidrologs

• meži, dīķi, purvi un mitrāji, zālāji

• teritorijā konstatēts:

– 67 īpaši aizsargājamas un Putnu direktīvas dažādos pielikumos 
ierakstītas putnu sugas

– īpaši aizsargājamās sugas: 7 augu, 4 bezmugurkaulnieku, 12 zīdītāju 
sugas

– 12 Eiropas Savienības nozīmes aizsargājami biotopi, kas aizņem 13% no 
lieguma teritorijas (91D0* Purvaini meži 196 ha, 9010* Veci vai dabiski 
boreāli meži 156 ha, 9080* Staignāju meži 60 ha, kā arī citi mežu, zālāju 
un purvu biotopi).



Dabas liegums “Sātiņu dīķi” – ilgtermiņa mērķi

• teritorijas apsaimniekošana nodrošina piemērotus apstākļus 
aizsargājamām putnu un citām sugām, kā arī aizsargājamo 
mežu, zālāju un purvu biotopu saglabāšanos;

• lieguma teritoriju aizņem gan dabisku mežu masīvi, gan 
apsaimniekotu zivju dīķu un zālāju mozaīka, ko papildina 
viensētas, savrupi koki un koku grupas, meža puduri, 
bebraines un purviņi;

• teritorijas apmeklēšana notiek, ievērojot dabas aizsardzības 
un zemes īpašnieku un apsaimniekotāju intereses.



Dabas liegums “Sātiņu dīķi” – 9 mērķi 2016.-2025. 

gadam

• A.1. Dabas lieguma robežas ir redzamas dabā.

• A.2. Prasības dabas lieguma teritorijas aizsardzībai un apsaimniekošanai nodrošina 
tās vērtību saglabāšanos un teritorijas ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

• A.3. Privāto zemju īpašnieki saņem kompensācijas par mežsaimnieciskās darbības 
ierobežojumiem un zivjēdāju nodarītajiem postījumiem.

• B.1. Teritorijā ir sastopami vismaz 431 ha Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie 
mežu biotopi un 15 ha Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie purvu biotopi.

• B.2. Tiek apsaimniekoti 296 ha zālāju (t.sk. vismaz 47 ha īpaši aizsargājamo zālāju 
biotopu), t.sk. apsaimniekošana atjaunota 204 ha zālāju. 

• B.3. Lieguma teritorijā tiek apsaimniekoti vai uzturēti dīķi 730 ha platībā.

• C.1. Teritorijā notiek aizsargājamo sugu un biotopu monitorings

• D.1. Tiek uzturēta dabas lieguma apsaimniekošanai un apmeklēšanai nepieciešamā 
infrastruktūra.

• D.2. Sabiedrība ir informēta par dabas lieguma vērtībām, teritorijas apmeklēšanas 
iespējām un aizsardzības prasībām



Dabas liegums “Sātiņu dīķi” – 16 apsaimniekošanas 

pasākumi

• teritorijas robežzīmju uzvietošana un uzturēšana

• individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu apstiprināšana

• kompensācijas par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem un zivjēdāju 
postījumiem

• neiejaukšanās ES nozīmes mežu un purvu biotopu biotopu un ilglaicīgo bebraiņu 
dabiskajā attīstībā

• dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošana staignāju un purvaino mežu biotopos

• dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanas iespēju izvērtēšana nosusināšanas 
ietekmētajās meža zemēs

• zālāju atjaunošana un uzturēšana

• dīķu apsaimniekošana un uzturēšana

• aizsargājamo sugu un biotopu monitorings,

• Kūmu karjera ietekmes monitorings

• apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes monitorings

• publiski pieejamas tūrisma infrastruktūras ierīkošana un uzturēšana

• ceļu uzturēšana, atjaunošana, pārbūve un jaunu būvniecība

• sabiedrības informēšana un izglītošana



Dabas liegums “Sātiņu dīķi” – individuālo aizsardzības 

un izmantošanas noteikumu un zonējuma projekts (I)

• Dabas lieguma zona (2069 ha, kas ir 55 % no dabas lieguma 
teritorijas) 
– plānota, lai aizsargātu liegumā ligzdojošo īpaši aizsargājamo putnu 

sugu dzīvotnes un Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos mežu un 
purvu biotopus, kā arī veicinātu meža ekosistēmu dabisku attīstību;

– ilgtermiņa prioritāte ir dabas aizsardzība un meža un purva dabiska 
attīstība. 

• dabas parka zona – pārējā teritorija (45 %) 
– plānota, lai saglabātu putniem nozīmīgās zivju dīķu platības, 

aizsargājamos zālāju biotopus, kā arī sekmētu dabas lieguma teritorijas 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu un zālāju atjaunošanu. 

– ilgtermiņa prioritāte ir ekstensīva saimnieciskā darbība, kas 
nepieciešama aizsargājamo zālāju biotopu un aizsargājamo sugu 
dzīvotņu pastāvēšanai un vienlaikus nodrošina arī ražošanas iespējas.



Dabas liegums “Sātiņu dīķi” – individuālo aizsardzības 

un izmantošanas noteikumu un zonējuma projekts (II)

Būtiskākās izmaiņas salīdzinot ar pašreizējo situāciju:

• aizliegta mežsaimnieciskā darbība ES nozīmes meža biotopos 
(ar atsevišķiem izņēmumiem),

• aizliegta zālāju uzaršana platībā, kas lielāka par 1 ha vienā 
kadastra vienībā,

• dabas lieguma zonā pagarināts mežsaimnieciskās darbības 
aizliegums putnu ligzdošanas laikā (1. marts – 31. augusts),

• dabas lieguma zonā kopšanas cirtes egļu audzēs atļautas līdz 60 
gadu vecumam

• dabas parka zonā atļauta kopšanas cirte bez vecuma 
ierobežojuma un galvenā izlases cirte,

• dabas parka zonā atļauta zemes lietošanas kategorijas maiņa ar 
Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju



Mežs dabas parka zonā



Mežs dabas lieguma zonā



Atjaunojamie zālāji



Herbicīdu lietošana DL «Sātiņu dīķi teritorijā»



Turpmāk:

• lūdzu, sniedziet priekšlikumus līdz 05.08.2016.!

• priekšlikumu izvērtēšana, tikšanās ar priekšlikumu iesniedzējiem

• dabas aizsardzības plāna precizēšana un iesniegšana pašvaldībai 

atzinuma sniegšanai

• pēdējā uzraudzības grupas sanāksme

• Dabas aizsardzības plāna iesniegšana dabas aizsardzības pārvaldei 

un apstiprināšana VARAM



Projekta vadītāja:  Lelde Eņģele

Tel. 67830999

Mob. tel. 26102617

lelde.engele@inbox.lv

Latvijas Dabas fonds

Vīlandes iela 7 - 3, Rīga, LV-1010

Dabas aizsardzības plāna 

izstrādātājs:

Latvijas Dabas fonds

www.ldf.lv
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