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Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā  jeb "Dabas 

skaitīšana“ 5.4.2.1/16/I/001 



 

• Aizsardzības kategorija: dabas liegums 

• Ietilpst Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju tīklā Natura 2000.  

• Teritorijas kods: LV0507200 

• Administratīvais iedalījums: Skrundas novada 
Nīkrāces pagasts un  Skrundas pilsēta ar lauku 
teritoriju; Saldus novada Pampāļu pagasts 

• Platība: 1459 ha 

10.10.2018 13:30 2 



 

• Teritorija izveidota 1957. gadā. 

• Iepriekšējais dabas aizsardzības plāns tika izstrādāts 
5 gadu laika periodam (2002. – 2007.) un 
apstiprināts 2003. gada 01. septembrī.  

• Dabas aizsardzības plāna darbības termiņš nav 
pagarināts. 

• Līdz ar to ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 
264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 
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• Viena no 333 NATURA 2000 tīkla īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām Latvijā un viena no 27 312 ĪADT ES. 
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• ES nozīmes aizsargājamas dzīvotnes (biotopi). 

• Īpaši aizsargājamās putnu, zivju, zīdītāju, 
bezmugurkaulnieku un augu sugas. 

• Dabas pieminekļi – dižkoki. 

• Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie veidojumi ar dabas 
pieminekļa nozīmi – Ketleru atsegumi, Gobdziņu klintis, 
Šķerveļa dolomīta atsegumi, Šķerveļa dižakmens u.c. 
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EP direktīvas 92/43/EEC (21.05.1992) “Par dabisko biotopu, 
savvaļas floras un faunas aizsardzību” I pielikumā uzskaitītie 
dabisko dzīvotņu (biotopu) veidi: 

 

• 3190* Karsta kritenes (0.03 ha) 

• 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi (5.94 ha) 

• 6120* Smiltāju zālāji (11.31ha) 

• 6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs (22.68 ha) 

• 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas (2.3 ha) 

• 6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes (1.09 ha) 

• 7160 Minerālvielām  bagāti  avoti  un  avoksnāji (0.09 ha) 

• 7220* Avoti, kas  izgulsnē  avotkaļķus (0.16 ha) 
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EP direktīvas 92/43/EEC (21.05.1992) “Par dabisko biotopu, 
savvaļas floras un faunas aizsardzību” I pielikumā uzskaitītie 
dabisko dzīvotņu (biotopu) veidi: 

 

• 8210 Karbonātisku pamatiežu atsegumi (0.066 ha) 

• 8220 Smilšakmens atsegumi (0.25 ha) 

• 8310 Netraucētas alas (0.19 ha) 

• 9010* Veci vai dabiski boreāli meži (15.28 ha) 

• 9020* Veci jaukti platlapju meži (0.03 ha) 

• 9160 Ozolu meži (6.52 ha) 

• 9180* Nogāžu un gravu meži (47.59 ha) 

• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) 

(0.78 ha) 

• 91F0 Jaukti ozolu, gobu, ošu meži gar lielām upēm (0.38 

ha) 
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Fotomateriālu avots: Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. 2. papildināts izdevums (2013) A. Auniņa 
red., Rīga, Latvijas Dabas fonds , Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 320 lpp. 

6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs  3260 Upju straujteces un  dabiski upju posmi  

7220* Avoti, kas  izgulsnē  avotkaļķus  
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7160 Minerālvielām  bagāti  avoti  un  avoksnāji  



Fotomateriālu avots: Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. 2. papildināts izdevums (2013) A. Auniņa 
red., Rīga, Latvijas Dabas fonds , Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 320 lpp. 

9010* Veci vai dabiski boreāli meži  8220 Smilšakmens atsegumi  
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9180* Nogāžu un gravu meži  9160 Ozolu meži   



Retās un aizsargājmās vaskulāro augu sugas: 

 

• Mieturu mugurene Polygonatum verticillatum 

• Birztalas diždadzis Arctium nemorosum 

• Villainā gundega Ranunculus lanuginosus 

• Platlapu bezgale Laserpitium latifolium 

• Bruņcepuru dzegužpuķe Orchis militaris 

• Vīru dzegužpuķe Orchis mascula 

• Mīkstā roze Rosa mollis 

• Kalnu briežsakne Seseli libanotis 

• Plankumianā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata 

• Smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia 
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Bruņcepuru dzegužpuķe 
 Orchis militaris 

Attēla avots: http://www.makaques.com/gallery.php?sp=2611 

Vīru dzegužpuķe  
Orchis mascula 

Attēla avots: http://www.makaques.com/gallery.php?sp=2609 
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Smaržīgā naktsvijole  
Platanthera bifolia 

Attēla avots: https://www.first-nature.com/flowers/platanthera-bifolia.php 

Plankumainā dzegužpirkstīte  
Dactylorhiza maculata 

Attēla avots: http://www.haroldstreet.org.uk/alpine-wild-flowers/heath-spotted-orchid-
dactylorhiza-sp/ 
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EP direktīvas 92/43/EEC (21.05.1992) “Par dabisko biotopu, 
savvaļas floras un faunas aizsardzību” II pielikumā iekļautās 
sugas (Dzīvnieku un augu sugas, kas ir Kopienas interešu sfērā 
un kuru aizsardzībai nepieciešama īpaši aizsargājamo teritoriju 
nodalīšana). 
 

Zīdītāju sugas: 

• Eirāzijas ūdrs Lutra lutra 

• Mazais susuris Muscardinus avellanarius 

• Dīķu naktssikspārnis Myotis dasycneme 
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Eirāzijas ūdrs Lutra lutra 
Attēla avots: http://www.naturfoto.cz/vydra-ricni-fotografie-886.html 

 

Mazais susuris Muscardinus avellanarius 
Attēla avots: https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636?lg=en 

Dīķu naktssikspārnis Myotis dasycneme 
Attēla avots: https://commons.wikimedia.org/wiki/ 

File:Myotis_dasycneme_(3911428725).jpg 
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EP direktīvas 92/43/EEC (21.05.1992) “Par dabisko biotopu, 
savvaļas floras un faunas aizsardzību” II pielikumā iekļautās 
sugas (Dzīvnieku un augu sugas, kas ir Kopienas interešu sfērā 
un kuru aizsardzībai nepieciešama īpaši aizsargājamo teritoriju 
nodalīšana). 
 

Putnu sugas: 
• Zivju dzenītis Alcedo atthis  
• Melnais stārķis Ciconia nigra  
• Niedru lija Circus aeruginosus  
• Grieze Crex crex  
• Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus  
• Melnā dzilna Dryocopus martius 
• Pelēkā dzilna Picus canus 
• Brūnā čakste Lanius collurio 
• Sila cīrulis Lullula arborea  
• Upes zīriņš Sterna hirundo  
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Brūnā čakste  
Lanius collurio 

Attēla avots: https://www.hbw.com/ibc/photo/red-backed-shrike-
lanius-collurio/male-bird-lookout-prey 

 

Zivju dzenītis 
Alcedo atthis 

Attēla avots: 
http://www.luontoportti.com/suomi/en/linnut/kingfisher 

 

Melnais stārķis  
Ciconia nigra 

Attēla avots: 
https://www.monaconatureencyclopedia.com/ciconia-

nigra/ 
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Grieze  
Crex crex 

Attēla avots: 
https://www.pinterest.com/pin/251286854183118704/ 

  

Pelēkā dzilna  
Picus canus 

Attēla avots: 
http://birdsofeurope.eu/portfolio.php?l=en&author=39&id=2728 
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Melnā dzilna  
Dryocopus martius 

Attēla avots: https://www.bird-
songs.com/ffhtms/Dryocopus%20martius.htm 

 



Dabas aizsardzības un saglabāšanas darba “aizmirstā” daļa – 

ģeodaudzveidība un tās elementi: 

• Aizsargājami ģeoloģiski un ģeomorfoloģiski dabas 
pieminekļi - Ketleru atsegumi (jeb Lēpenieku atsegumi), 
Gobdziņu klintis un Gobdziņu ala (26 m), otra garākā 
Kurzemē; Ātrais kalns (jeb Ātrās klintis), Šķerveļa lejteces 
dolomīta atsegums; Šķerveļa dižakmens, Zoslēnu 
atsegumi. 
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Gobdziņu klintis 
Attēla avots: http://www.ambermarks.com/_Pieminekli/IsieApraksti/KuldigasRaj/Skrunda/GobdzinuKlintis.htm  



Dabas aizsardzības un saglabāšanas darba “aizmirstā” daļa – 

ģeodaudzveidība un tās elementi: 

• Ketleru atsegumi – potenciāla pasaules nozīmes ģeovieta, 
ļoti nozīmīgs paleontoloģiska rakstura ģeodaudzveidības un 
ģeosaglabāšanas objekts. Te smilšakmeņos atrodamas 
liecības par tādu būtisku notikumu mūsu tālo senču evolūcijā 
kā četrkājaino mugurkaulnieku iznākšana no jūras sauszemē. 
Kurzemes dienvidos pirms aptuveni 360 miljoniem gadu ir 
dzīvojais viens no senākajiem labi zināmiem devona perioda 
četrkāju radījumiem – Ventastega curonica.  
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Attēla avots: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ventastega_BW.jpg 

Attēla avots: 
https://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/Magistra_darbu_sara
ksts_2012/Luksevics_Geovieta_2016.pdf 



Dabas aizsardzības un saglabāšanas darba “aizmirstā” daļa – 

ģeodaudzveidība un tās elementi: 

• Citi nozīmīgi ģeoloģiska vai ģeomorfoloģiska rakstura 
dabas objekti un veidojumi: 

• Paišu krāce Ventā; Krauju krāce Ventā; Gobdziņu krāce 
Ventā; Varkaļu krāce Ventā. 
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DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES PLĀNOTĀ 
PROCEDŪRA 

• Informatīvā sanāksme 2018. gada 27. septembrī; 

• Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 
izveidošana (viena mēneša laikā pēc informatīvās sanāksmes 
norises); 

• Vismaz 3 uzraudzības grupas sanāksmju organizēšana; 

• Sabiedriskās apspriešanas sanāksme (09.2019.); 

• Pašvaldības atzinums (11.2019.); 

• Pēdējā uzraudzības grupas sanāksme (12.2019.); 

• Plāna iesniegšana Dabas aizsardzības pārvaldei izskatīšanai un 
iesniegšanai apstiprināšanai VARAM (01.2020.)  
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PLĀNA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE EKSPERTI 
• Plāna izstrādes vadītājs - Uldis VALAINIS; 
• Plāna izstrādes vadītāja asistents – Juris SOMS 
• Ģeogrāfisko informācijas sistēmu speciālists – Māris NITCIS; 
• Sabiedrisko attiecību speciāliste – Inese ANDIŅA; 
• Tekošo un stāvošo saldūdeņu – Pēteris EVARTS-BUNDERS; 
• Mežu un virsāju eksperts – Dana KRASNOPOĻSKA; 
• Purvu un zālāju eksperte – Inita SVILĀNE; 
• Putnu eksperts - Gaidis GRANDĀNS; 
• Alu un atsegumu eksperte - Ilze ČAKARE; 
• Zīdītājdzīvnieku – sikspārņu specialists – Jurģis ŠUBA; 
• Bezmugurkaulnieku speciālists – Maksims BALALAIKINS; 
• Zivju eksperts – Kaspars ABERSONS 
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• Plāna izstrāde tiks veikta 12 gadu laika periodam. 

• Tiks analizēta iepriekšējā dabas aizsardzības plānā ietvertā 
informācija, apkopoti un izvērtēti Bioloģiskās daudzveidības 
monitoringa programmas ietvaros īstenoto monitoringu dati, 
2017. gada ES īpaši aizsargājamo biotopu inventarizācijas dati, kā 
arī cita pieejamā informācija par teritorijā sastopamajām dabas 
vērtībām. 

• 2018.-2019. gg. turpināsies dabas liegumā sastopamo sugu un 
biotopu apsekojumi dabā, kā arī tiks veikti citi lauka pētījumi. 

DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDE 
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• Tiks izvērtēti DL teritorijā esošie zālāji un to kompleksi, tajā 
skaitā putniem nozīmīgi zālāji, tiks sniegti priekšlikumi šo 
teritoriju biotopu kvalitātes uzlabošanai, uzturēšanai vai 
atjaunošanai. 

• Tiks aktualizēta informācija par Latvijas un Eiropas Savienības 
mērogā īpaši aizsargājamo sugu atradnēm un dzīvotnēm.  

• Tiks aktualizēta informācija NATURA 2000 datubāzei. 

• Veicot NATURA 2000 standarta datu formas izvērtējumu, citu 
veicamo darbu skaitā tiks noskaidroti apdraudējumi, slodzes un 
darbības, kas ietekmē teritoriju. 

DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDE 
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• Tiks veikts izvērtējums un dabas aizsardzības plānā tiks iestrādāti 
priekšlikumi DL teritorijā atrodošos sešu ģeoloģisko un 
ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu (Ātraiskalns, Gobziņu klintis, 
Ketleru atsegums, Plieņu atsegums, Šķērveļa lejteces dolomīta 
atsegums, Zoslēnu atsegumi) saglabāšanai, apsaimniekošanai 
(tai skaitā tūrisma infrastruktūras izveidei) un robežu 
precizēšanai. 

DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDE 
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• Tiks veikts DL “Ventas un Šķerveļa ieleja” teritorijas ainavu 
izvērtējums un plānošana. 

• Tiks izvērtēti Ventas un Šķerveļa ielejas teritorijā esošie tūrisma 
objekti un tūrisma infrastruktūra, nosakot aktīvās atpūtas radīto 
antropogēno slodzi un iezīmējot tūrisma un aktīvās atpūtas 
infrastruktūras tālākās attīstības vēlamās un pieļaujamās vietas, 
veidus un apjomus. 

DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDE 
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• Tiks izstrādāti priekšlikumi upju ekoloģiskās kvalitātes 
uzlabošanai, kā arī ieteikumi turpmākajam upju monitoringam.  

• Tiks izvērtēta dabas liegumā ietilpstošo upju kā ES nozīmes 
biotopu un nozīmīgu zivju nārsta vietu kvalitāte, ņemot vērā 
pieejamo informāciju, kā arī tiks sagatavoti ieteikumi to 
kvalitātes uzlabošanai. 

DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDE 

10.10.2018 13:30 32 



• Tiks veikts DL esošā aizsardzības un apsaimniekošanas režīma, kā 
arī esošā funkcionālā zonējuma izvērtējums un, ja nepieciešams, 
tiks sagatavoti priekšlikumi tā maiņai, t.sk. noskaidrojot, vai 
nepieciešams transporta infrastruktūras aizsargjoslas noteikt kā 
neitrālo funkcionālo zonu. 

• Tiks plānoti aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi (dabā 
realizējami, institucionāli, tiesiski u.c.) 

• Ģeotelpiskā informācija tiks pievienota Dabas datu pārvaldības 
sistēmai “Ozols”.. 

DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDE 
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Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā  jeb "Dabas 

skaitīšana“ 5.4.2.1/16/I/001 

Aicinām ikvienu interesentu izteikt viedokli un sniegt 
priekšlikumus par turpmāko dabas parka attīstības 

vīziju! 

PALDIES PAR UZMANĪBU! 

Dabas lieguma “Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas 
aizsardzības plāna izstrādes vadītājs Uldis Valainis: 

 mob. 26113065, uldis.valainis@biology.lv  
 

plāna izstrādes vadītāja asistents Juris Soms: 
 mob. 29295432, juris.soms@du.lv 
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