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Plāna izstrādē iesaistītie eksperti/speciālisti 

Agnese Priede, mežu un zālāju biotopu eksperte, 

Laura Grīnberga, saldūdens biotopu eksperte, 

Jānis Birzaks, zivju sugu eksperts, 

Kristīne Vilciņa, plāna izstrādes vadītāja, ainavu eksperte, 

plānā izmantoti Kārļa Lapiņa, Dabas aizsardzības pārvaldes speciālista materiāli un 

konsultācijas. 

        Uz 1. vāka: Slocenes upe (L. Grīnbergas foto). 

 

Tekstā izmantotie saīsinājumi 

A – austrumi; 

AAP – apsaimniekošanas un attīstības plāns; 

Biotopu direktīva - Eiropas Padomes 1991. gada 21. maija direktīva 92/43/EEK par 

dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību; 

BIOR - valsts zinātniskais institūts “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātniskais institūts”; 

D – dienvidi; 

DAP – Dabas aizsardzības pārvalde;  

Dabas skaitīšana - Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotais Eiropas Savienības Kohēzijas 

fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un 

ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” (5.4.2.1/16/I/001) jeb “Dabas skaitīšana”; 

ES – Eiropas Savienība;  

EP – Eiropas Padome; 

LAD – Lauku atbalsta dienests; 

LĢIA – Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra;   

MK – Ministru Kabinets;  

NKMP – Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, 

R – rietumi; 

Upju projekts - Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 

“Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” projekts Nr. 19-00-A019.333-000006 “Upju un 

ezeru potenciāla izmantošana rekreācijai un uzņēmējdarbībai” 

VVD – Valsts vides dienests; 

Z - ziemeļi. 
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Izmantotie termini 

Aizsargjoslas – noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan 

dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un 

drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes. To galvenais uzdevums ir 

samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem, kuriem noteiktas 

aizsargjoslas. 

Antropogēnās slodzes – vielas, objekti un procesi, kas rada slodzes uz dabas 

komponentiem vai teritorijām un ir saistīti ar cilvēka saimniecisko un cita veida darbību. 

Antropogēnās slodzes var izmērīt un aprēķināt. 

Areāls – kādas sugas, pasugas, ģints vai dzimtas dabiskās izplatības apgabals. 

Bioloģiskā daudzveidība – dzīvo organismu un to eksistences apstākļu dažādības 

kopums. Ekoloģijas pamatjēdziens un ekosistēmu stāvokļa un nenoplicinošas izmantošanas 

kritērijs. Bioloģiskajai daudzveidībai izšķir vairākus hierarhiskos līmeņus: 1) ģenētisko 

daudzveidību; 2) sugu daudzveidību; 3) ekosistēmu vai dzīvesvietu daudzveidību; 4) 

kultūrdaudzveidību. 

Bioloģiski vērtīgie zālāji – pusdabiski zālāji, kas nav sēti un apmēram 20 gadus nav 

tikuši aparti. Tās ir ziedaugiem bagātas dabiskās pļavas, kuras ir ekstensīvi apsaimniekotas ar 

tradicionālajām metodēm – pļaušanu un ganīšanu. Ilgstošas apsaimniekošanas rezultātā šie zālāji 

ir izveidojušies par sarežģītām ekosistēmām ar lielu bioloģisko daudzveidību. 

Biotopi — dabiskas vai daļēji dabiskas izcelsmes sauszemes vai ūdens teritorijas, ko 

raksturo noteiktas ģeogrāfiskas, abiotiskas un biotiskas pazīmes. Dabiskie meža biotopi 

(mežaudžu atslēgas biotopi) – ekoloģiski vērtīgas vietas mežā, kur dažādu apstākļu kopums 

nodrošina retu un apdraudētu augu un dzīvnieku sugu klātbūtni. 

Ekosistēma – dzīvo organismu kopa un to eksistences vide, kas, pastāvot cēloņsakarību 

un mijiedarbības saitēm, veido vienotu veselumu.   

Indikatorsuga – suga, kas saistītas ar specifiskiem vides apstākļiem, kurus var 

konstatēt pēc šīs sugas klātbūtnes. 

Sukcesija – ekosistēmas veidošanās process. Sukcesija ir pakāpenisks process, kurā 

mainās sugu sastāvs augu sabiedrībā. Mērenajā joslā vairumā gadījumu sauszemes ekosistēmu 

sukcesija beidzas ar meža veidošanos. Ekosistēma tiecas uz stacionāru stāvokli, kas atbilst 

attiecīgā klimata un augsnes apstākļiem un nodrošina noturīgu ekosistēmas funkcionēšanu. 

Vides monitorings – sistemātiski vides stāvokļa un piesārņojuma emisiju vai 

populāciju un sugu novērojumi, mērījumi un aprēķini, kas nepieciešami vides stāvokļa 

vērtējumam, vides politikas izstrādāšanai un vides un dabas aizsardzības pasākumu plānošanai, 

kā arī to efektivitātes kontrolei. 
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KOPSAVILKUMS 

Slocenes upes posms, kuram izstrādājams aizsardzības un attīstības plāns, atrodas Latvijas 

R daļā, Engures novada Smārdes pagasta Milzkalnes ciemā (skat. 1.1.1. attēlu). Tas ietver Slocenes 

upes posmu 1,5 km garumā no Šlokenbekas dzirnavām līdz Šlokenbekas pilij, kā arī upei 

piegulošos zemesgabalus kopumā 6,04 ha platībā.  

 
1. attēls. AAP teritorijas novietojuma Latvijā shēma. Shēmas pamatnei izmantota LĢIA ģeotelpiskā 

informācija. 

 

AAP tiek izstrādāts Upju projekta ietvaros, tā risinājumi balstīti uz Dabas skaitīšanas ES 

nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācijas rezultātiem, AAP izstrādē iesaistīto ekspertu 

sniegtajiem materiāliem, kas iegūti teritorijas apsekojumos 2019. gadā, kā arī ir izmantoti pieejamie 

literatūras dati par teritoriju.  

AAP teritorijā satopami divu veidu ES nozīmes un Latvijas aizsargājamie biotopi: “3260 

Upju straujteces un dabiski upju posmi” un “6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes”. ES nozīmes 

aizsargājamie biotopi aizņem kopumā 0,61 ha platību jeb 10 % no AAP teritorijas. Īpaši 

aizsargājamas augu sugas apsekojuma laikā nav konstatētas. AAP teritorijas tuvumā konstatēta īpaši 

aizsargājama bezmugurkaulnieku suga, bet Slocenē 2016. gada monitoringa laikā konstatēts ūdrs, 

kas iekļauts īpaši aizsargājamo sugu sarakstā. 

AAP Teritorijai izvirzītais ilgtermiņa mērķis ir bioloģiski daudzveidīgas, ainaviski 

pievilcīgas un kultūrvēsturiskās vērtības cienošas teritorijas pie Slocenes upes starp Šlokenbekas 
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pili un dzirnavām saglabāšana un izveidošana. Teritorija ir pieejama atpūtas, kultūras un izziņas 

aktivitātēm. 

AAP teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas īstermiņa  mērķi ir: 

• nodrošināt Slocenes upes krastu zemes īpašnieku, valsts un pašvaldības institūciju 

labāku sadarbību invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanā, Šlokenbekas pils 

kultūrvēsturiskās ainavu telpas estētiskās kvalitātes uzlabošanā un upes ūdens 

līmeņa svārstību samazināšanā. 

• nodrošināt Slocenes upes biotopa kvalitātes uzlabošanu. 

• nodrošināt invazīvo augu sugu ierobežošanu.  

• nodrošināt eitrofas augsto lakstaugu audzes saglabāšanos. 

• saglabāt un paaugstināt teritorijas ainaviskās vērtības. 

• labiekārtot saliņu aiz Šlokenbekas pils, veidojot vienotu ansambli ar pils 

kompleksu. 

• veicināt dabas, ainavas un kultūrvēsturiskās vērtības nenoplicinošu izziņas 

tūrismu un atpūtu. 

• izglītot sabiedrību, iepazīstinot ar teritorijas dabas, ainaviskajām un 

kultūrvēsturiskajām vērtībām 

• veikt pētījumu par kādreizējo Insel Park. 

Lai nodrošinātu AAP teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas mērķu sasniegšanu, 

plānā paredzēti sugu, biotopu un ainavas apsaimniekošanas pasākumi, t.sk. Slocenes upes tīrīšana, 

invazīvo sugu ierobežošana un zālāju pļaušana. Paredzēti arī dabas un kultūrvēstures tūrisma 

veicināšanas un sabiedrības izglītošanas pasākumi, piemēram, labiekārtojuma izveide saliņā aiz 

Šlokenbekas pils, pastaigu takas ar informācijas stendiem izveide.  
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1. SLOCENES UPES POSMA UN PIEGULOŠĀS TERITORIJAS 

APRAKSTS 

1.1. Vispārēja informācija par aizsardzības un attīstības plāna teritoriju 

 

Slocenes upes posms, kuram izstrādājams aizsardzības un attīstības plāns (turpmāk – AAP 

plāns), atrodas Latvijas R daļā, Engures novada Smārdes pagasta Milzkalnes ciemā un Smārdes 

pagasta lauku teritorijā (skat. 1.1.1. attēlu). Tas ietver Slocenes upes posmu 1,5 km garumā no 

Šlokenbekas dzirnavām līdz Šlokenbekas pilij un daļēji arī upei piegulošos zemesgabalus.  

 
1.1.1. attēls. Slocenes upes posma un piegulošās teritorijas novietojuma shēma.  

Kartes pamatnei izmantota @ LĢIA 2016. gada ortofoto karte. 

 

Slocenes upes posma un piegulošās teritorijas jeb AAP teritorijas platība ir 6,04 ha. AAP 

teritorijas sākuma punkta koordinātas LKS-92 koordinātu sistēmā: x – 314763, y – 451907, beigu 

punkta koordinātas: x – 314791, y – 453037.  

 

1.2. Zemes lietošanas veidu raksturojums un zemes īpašuma formu apraksts 

 

Saskaņā ar LĢIA topogrāfiskās kartes datiem AAP teritorijas centrālo daļu aizņem ūdeņi: 

Slocenes upe, tās vecupes, pietekas un dīķi. Upes krastos atrodas pārsvarā lauksaimniecības zemes, 

liela daļa no tām neapsaimniekošanas dēļ pamazām aizaug ar kokiem un krūmiem. Saskaņā ar Meža 

valsts reģistra informāciju (aplūkots Ozolā 08.01.2020.) upei 75 m garumā pieguļ viens baltalkšņu 

meža nogabals (0,26 ha, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9082 004 0111, skat. 1.2.1. attēlu). 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas datiem Slocenes upei tās labajā krastā piegulošie zemesgabali pieder fiziskām vai 

juridiskām personām. Slocenes upes kreisajā krastā esošie upei piegulošie zemesgabali AAP 

teritorijas R daļā pieder fiziskām vai juridiskām personām, bet Engures novada pašvaldībai pieder 
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zemesgabals AAP teritorijas A daļā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9082 004 0432, kopējā 

platība – 7,84 ha, kadastrs.lv, aplūkots 08.01.2020.). Zemes īpašumu piederības veidi AAP teritorijā 

skatāmi 1.2.2. attēlā. 

 
1.2.1. attēls. Zemes lietošanas veidi AAP teritorijā. 

Avots: @ LĢIA Topogrāfiskā karte M 1: 5000, meža dati Ozolā (ar dzelteniem trijstūriem apzīmēti Slocenes upes 

posma - AAP teritorijas sākuma un beigu punkti). 

 

 
1.2.2. attēls. Zemes īpašumu piederības veidi AAP teritorijā.  

Avots: VZD 2019. gada dati (www.kadastrs.lv), pamatne - @LĢIA 2016. gada ortofoto karte.  
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1.3. Engures novada pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktā teritorijas 

izmantošana un atļautā (plānotā) izmantošana 

 

Engures novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam (turpmāk – TP) apstiprināts ar 

Engures novada domes 20.11.2012. lēmumu (protokols Nr. 11, p.13) “Par Engures novada 

teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”. TP teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi un grafiskā daļa – funkcionālais zonējums un ciemu robežas apstiprinātas ar 

pašvaldības 20.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 19 „Par Engures novada teritorijas 

plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 

(http://www.enguresnovads.lv/engures-teritorialais-planojums, aplūkots 28.01.2020.). 

 

1.3.1. attēls. Teritorijas esošā izmantošana AAP teritorijā un tās apkārtnē.  

Avots: Engures novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam, Engures novada teritorijas esošā izmantošana. 

 

TP Teritorijas esošās izmantošanas kartē (skat. 1.3.1. attēlu) AAP teritorija Slocenes 

kreisajā krastā iekļauta Milzkalnes ciema teritorijā, bet upes labais krasts atrodas Smārdes pagasta 

lauku teritorijā. Milzkalnes ciema teritorijā atēlotas esošās mazstāvu dzīvojamās apbūves, ražošanas 

apbūves un publiskās apbūves teritorijas, pārējā AAP teritorija attēlota kā lauku un mežu teritorija. 

Esošās izmantošanas kartē attēloti arī kultūras pieminekļi, notekūdeņu attīrīšanas ierīces un 

Šlokenbekas HES. 

TP Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartē (skat. 1.3.2. attēlu) Milzkalnes ciema 

teritorija nav mainīta, salīdzinot ar esošo izmantošanu. Slocenes upes aizsargjosla upes kreisajā 

krastā noteikta kā labiekārtota publiskā ārtelpa jeb labiekārtota dabas teritorija (kartē apzīmējums 

“A”, skat. 1.3.2. attēlu), kas ir labiekārtota teritorija ar estētisku un rekreācijas nozīmi. Saskaņā ar 

TP Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) 287. punktu teritorijas 

galvenā izmantošana ir teritorijas labiekārtojums: parks, skvērs, mežaparks, apstādījumi, kā arī 

http://www.enguresnovads.lv/engures-teritorialais-planojums


Slocenes upes posma apsaimniekošanas un attīstības plāns 

10 
 

 

komercdarbības būves: sporta un rekreācijas būves, sporta spēļu laukumi un/vai trases, 

mazumtirdzniecības un/vai pakalpojumu objekti vai viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas. 

Engures novada pašvaldībai piederošais zemesgabals pie Šokenbekas pils, kur iepriekš 

izvietojušies mazdārziņi un daži no tiem vēl tiek apsaimniekoti kā mazdārziņi, iekļauta publiskās 

apbūves teritorijā (kartē apzīmējums “P”, skat. 1.3.2. attēlu). Saskaņā ar TIAN 234. punktu 

teritorijas galvenā izmantošana ir sabiedriskas un komercdarbības būves, kā arī ražošanas un 

noliktavu būves, bet palīgizmantošana: savrupmāja, dzīvoklis, palīgēka. Šobrīd teritorija nav 

apbūvēta. 

Blakus publiskās apbūves teritorijai, uz Z no AAP teritorijas, atrodas ražošanas apbūves 

teritorija (kartē apzīmējums “R”, skat. 1.3.2. attēlu), kurā galvenā izmantošana ir ražošanas un 

noliktavu būves un komercdarbības būves, bet palīgizmantošana – atklāta āra (ārpustelpu) 

uzglabāšana un palīgēka (TIAN 238. punkts). Minētajā teritorijā atrodas dažādas noliktavu un 

ražošanas būves, kuru apjoms un veidols izteikti kontrastē ar Šlokenbekas pils ansambli un rada 

disonansi Slocenes upes ainavā. 

AAP teritorijas R pusē tā Z robežojas ar mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (kartē 

apzīmējums “DzM”, skat. 1.3.2. attēlu), kur galvenā izmantošana ir dzīvojamo māju apbūve, bet 

papildus izmantošana – citu atļauto būvju būvniecība un teritorijas izmantošana (TIAN 

196. punkts). 

Teritorija Slocenes upes labajā krastā noteikta kā lauku zemes, kur galvenais izmantošanas 

veids ir lauksaimnieciska izmantošana un viensētu apbūve, bet papildus atļauta mežsaimnieciska 

izmantošana, sabiedriskas, komercdarbības, ražošanas un tehniskas būves (TIAN 266. punkts). 

TP noteiktas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas (TIAN 3. tabula). Slocenes upes 

aizsargjoslas platums ir 100 m (Slocenes labajā krastā, lauku teritorijā) un 10 m (Slocenes kreisajā 

krastā, Milzkalnes ciema teritorijā). Slocenes upes aizsargjoslā saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 37. 

pantu aizliegts izvietot būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus), minerālmēslu, augu 

aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, 

kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus saturošu materiālu glabātavas, 

aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus, aizliegts veikt kailcirtes 50 m platā joslā. 10 m 

platā joslā no upes krasta aizliegts būvēt uz izvietot jebkādas ēkas un būves un veikt teritorijas 

atmežošanu, iegūt un izmantot derīgos izrakteņus, izņemot speciāli noteiktus gadījumus, kā arī 

lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus, mazgāt mehāniskos 

transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku, kurt ugunskurus un novietot teltis ārpus šim 

nolūkam norādītām vietām bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju. 10 m joslā 

no upes krasta arī aizliegts novietot iegūto grunti pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veiktas 

virszemes ūdensobjekta padziļināšanas vai tīrīšanas ārpus tam paredzētajām vietām. 

Ap visiem kultūras pieminekļiem noteikta 500 m aizsargjosla (TIAN 4. tabula, skat. 

kultūras pieminekļu aprakstu 1.5. nodaļā). Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 38. pantu jebkuru 

saimniecisko darbību aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem drīkst veikt tikai 

ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju, kā arī 

aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu, 

kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas, izņemot šim nolūkam īpaši paredzētas un 
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iekārtotas vietas, aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus, aizliegts aizkraut pievedceļus 

un pieejas pie kultūras pieminekļa, aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas 

vielas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. attēls. Teritorijas plānotā izmantošana AAP teritorijā un tās apkārtnē.  

Avots: Engures novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam, Milzkalnes ciema teritorijas plānotā (atļautā) 

izmantošana. 

 

AAP teritoriju tās ZA stūrī skar arī Milzkalnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (turpmāk – 

NAI) aizsargjosla (notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izvietotas Milzkalnē uz ZA no Šlokenbekas pils, 

skat. 1.3.2. attēlu). saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 55. pantu minētajā aizsargjoslā aizliegts aizkraut 

pievedceļus un pieejas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, aizliegts veikt darbus, kas var izraisīt 

applūdināšanu vai gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos; aizliegts būvēt jaunas ēkas, izņemot likumā 

noteiktos gadījumus, aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas. 
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TP Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērējuma Vides pārskatā, 2012. (turpmāk – Vides 

pārskats, http://www.enguresnovads.lv/5-vides-parskats, aplūkots 28.01.2020.) teikts, ka, Slocenes 

upe vietā, kur tā no Tukuma ienāk Smārdes pagastā, uzskatāma par antropogēni ietekmētu – vidēji 

piesārņotu. Piesārņojuma līmenis ir pietiekami zems, lai upes ūdenī varētu norisināties 

pašattīrīšanās process, tomēr piesārņojums laika gaitā ir ietekmējis Valguma ezeru, veicinot tajā 

eitrofikācijas procesus. Valguma ezera ūdens kvalitāte ir novērtēta kā ļoti slikta. Būtiskākās slodzes 

uz ūdensobjektu V091 (Slocene) ir no punktveida piesārņojuma – notekūdeņu radītās slodzes 

(11. lpp.). Vides pārskatā teikts, ka TP grafiskajā daļā attēlotas applūstošās teritorijas Engures 

ezeram, Kaņiera ezeram, Dūņierim un Vēršupītei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, tādejādi 

izpildot arī vienu no TP izstrādes darba uzdevumiem. Slocenes upei applūstošās teritorijas nav 

noteiktas. Minēts, ka laivu tūrismam ieteicamais upes posms ir no Šlokenbekas dzirnavām līdz 

Smārdes ceļa tiltam, upe diezgan piegružota gan ar dabiskiem šķēršļiem (pielūžņota ar koku 

atlūzām), gan ar sadzīves atkritumiem (galvenokārt ar PET pudelēm) (12. lpp.). 

Vides pārskatā teikts, ka Šlokenbekas HES atrodas uz Slocenes upes, Smārdes pagastā pie 

Šlokenbekas muižas, 22 km no ietekas, ekspluatācija uzsākta 2001. gadā, ar jaudu – 152 kW. HES 

darbības ietekme uz upes ekoloģisko stāvokli galvenokārt saistīta ar upes nepārtrauktības daļēju vai 

pilnīgu samazināšanu un būtiskām hidroloģiskā režīma izmaiņām (straumes ātrums, caurplūdums, 

līmeņu svārstības). 

Latvijā līdz šim ir veikti tikai atsevišķi pētījumi par upju regulēšanas un ar to saistītā 

hidroloģiskā režīma izmaiņu ietekmi uz upi un tās apkārtni, kā arī visi iespējamie upju regulēšanas 

ietekmes faktori šobrīd vēl nav apzināti. Nav arī pētīta jaunveidoto upju aizsprostu kopējā ietekme 

uz upes bioloģisko stāvokli, gruntsūdeņu izmaiņām apkārtējās teritorijās pēc uzpludināšanas un 

ūdens līmeņu regulārām svārstībām. 

Vides valsts inspekcijas 2004.gadā veiktajās pārbaudēs galvenie konstatētie mazo HES 

ekspluatācijas vides aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi un trūkumi Šlokenbekas HES darbībā 

tika norādīts, ka netiek nodrošināts nepārtrauktais garantētais caurplūdums, vai tiek nodrošināts 

neatbilstoši dokumentācijā uzrādītajai vietai (14.-15. lpp.). 

Vides pārskata ar TP saistīto vides problēmu sarakstā iekļautas Tukuma pilsētas NAI kā 

esošs un potenciāls piesārņojuma avots Slocenes upē un Valguma ezerā, kā arī attīrīšanas iekārtas 

Milzkalnē, kur notekūdeņi tiek novadīti Slocenes upē. Norādīts, ka no NAI tehniskā stāvokļa būs arī 

atkarīga Slocenes upes kvalitāte ilgstošā laika periodā (38. lpp.). 

 

 

  

http://www.enguresnovads.lv/5-vides-parskats
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1.4. Apsaimniekošanas īsa vēsture 

 

AAP teritorija jau vismaz kopš viduslaikiem tikusi aktīvi izmantota saimnieciskajā 

darbībā. Slocenes upe kādreiz izmantota kuģošanai. Kādreizējās nocietinātās Šlokenbekas 

viduslaiku pils vietā izveidots muižas centrs, kur notikusi ne tikai tradicionālā lauksaimnieciskā 

darbība, bet savulaik izveidots arī spirta brūzis. Šlokenbergas dzirnavas darbojušās jau kopš 

19. gadsimta otrās puses (skat. 1.5. nodaļu). 

Pēc Otrā pasaules kara 1949. gadā Šlokenbekas muižas centrā tika ierīkota ceļa mašīnu 

stacija, kas vēlāk pārveidota par ceļu būves un remonta uzņēmumu, bet kopš 1993. gada - par SIA 

“Šlokenbeka”. Blakus Šlokenbekas pilij izveidota plaša saimnieciskās apbūves teritorija, kas aktīvi 

attīstās arī pēdējos gados. Daļa no saimnieciskās apbūves izvietota uzbērumā Slocenes palienē. Daļa 

no AAP teritorijas starp muižu un ceļu būves uzņēmumu padomju gados izmantota kā mazdārziņi, 

pašlaik tā ir daļēji aizaugusi ar palienēm raksturīgu augstzāļu veģetāciju un krūmiem. 

Izveidojot Šlokenbekas HES, tika paaugstināts Slocenes ūdens līmenis augšpus 

aizsprostam, kā arī būtiski pārveidots un iztaisnots Slocenes upes posms aptuveni 400 m garumā 

lejpus HES aizsprostam. 

Slocenes krastos esošās lauksaimniecības zemes pēdējos gados pārsvarā netiek 

apsaimniekotas, par ko liecina tas, ka AAP teritorijā nav LAD noteikto lauku bloku, kur 

lauksaimniecības zeme atbilstu labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem (skat. 1.4.1. attēlu). 

Pļavas tiek pļautas tikai dzīvojamo māju tuvumā – upes labajā krastā pie Sēravotiem un upes 

kreisajā krastā, upes ielokā pretī mājai “Šlokenbeka 32”. 

 

1.4.1. attēls. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes un LAD lauku bloki AAP teritorijā.  

Avots: LAD lauku bloku karte (ar dzeltenu kontūru – LAD noteiktie lauku bloki), aplūkota 08.01.2020 karte (ar 

dzelteniem trijstūriem apzīmēti Slocenes upes posma - AAP teritorijas sākuma un beigu punkti). 
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Teritorija aiz Šlokenbekas pils starp Slocenes upi un vecupi agrāk izmantota kā atpūtas 

vieta, kā daļa no Šlokenbekas muižas kompleksa (skat. 1.4.2. attēlu). Vēl 2019. gada vasarā uz 

saliņas bija saskatāmas kādreizējās deju grīdas paliekas.  

 

1.4.2. attēls. Tiltiņš uz saliņu aiz Šlokenbekas pils un deju grīda saliņā XX gadsimta nogalē. Foto no 

Engures novada pašvaldības krājumiem, autors nav zināms. 

  

 

1.5. Kultūrvēsturiskais raksturojums 

 

Saskaņā ar NKMP informācijas sistēmas “Mantojums” informāciju AAP teritorijā vai tās 

tuvumā atrodas vairāki valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi: Šlokenbekas viduslaiku pils, 

Šlokenbekas muižas apbūve un tajā esošās ēkas: nocietinājuma mūra fragmenti ar diviem vārtu 

torņiem, mazā un lielā ratnīca, divas klētis un muižas dzīvojamā ēka, Sēravotu veselības avots – 

kulta vieta, Šlokenbekas dzirnavu krogs, ūdensdzirnavas, dzirnavu klēts un Milzkalnes Baznīcas 

kalns – kulta vieta (skat. 1.5.1. attēlu). 
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1.5.1. attēls. Kultūras pieminekļu izvietojums AAP teritorijā.  

Avots: @ LĢIA Topogrāfiskā karte M 1: 10 000, NKMP informācijas sistēmas “Mantojums” ģeotelpiskā informācija 

par kultūras pieminekļiem (WMS informācija), aplūkots 07.01.2020. (ar dzelteniem trijstūriem apzīmēti Slocenes upes 

posma - AAP teritorijas sākuma un beigu punkti). 

 

Kultūras pieminekļiem nav noteiktas individuālās aizsardzības zonas, to aizsargjoslas 

noteiktas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 8. panta otrās daļas 1. punktam (lauku apvidos – 500 m) un 

aizņem visu AAP teritoriju (skat. 1.5.2. attēlu). 

 

1.5.2. attēls. Kultūras pieminekļu aizsargjoslas.  

Avots: NKMP Informācijas sistēma “Mantojums”, aplūkots 07.01.2020. (ar dzelteniem trijstūriem apzīmēti Slocenes 

upes posma - AAP teritorijas sākuma un beigu punkti).  

Sēravotu veselības avots – 

kulta vieta 

 

Šlokenbekas krogs, 

ūdensdzirnavas un 

dzirnavu klēts 

Milzkalnes 

Baznīcas kalns – 

kulta vieta 

 

Šlokenbekas 

viduslaiku pils un 

muižas apbūve 
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1.5.1. Šlokenbekas viduslaiku pils un Šlokenbekas muižas apbūve 

Šlokenbekas viduslaiku pils 1998. gada 19. decembrī iekļauta valsts nozīmes arheoloģijas 

kultūras pieminekļu sarakstā ar Nr. 2324 (Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojums 

Nr. 128). Kultūras piemineklim nav noteikta individuālā aizsardzības zona. 

Šlokenbekas muižas apbūve 1998. gada 19. decembrī iekļauta valsts nozīmes kultūras 

pieminekļu sarakstā ar Nr. 6838 (Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojums Nr. 128). 

Arhitektūras pieminekļa sastāvā ietilpst septiņas ēkas un zeme (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 9082 004 0192). Kā kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības norādītas: nocietinātās 

apbūves ansambļa plānojums un telpiskais risinājums ainavā, torņu fasādes ar diviem metāla vēja 

rādītājiem, nocietinājuma mūra sienas ar šaujamlūkām, muižas dzīvojamas ēkas telpiskais 

veidojums, fasādes, būvformas (logi, durvis), ratnīcas apjoma veidojums, fasādes, koka pārsedzes 

un jumta konstrukcija kārniņu segumā, klēts un šķūņa apjomu veidojumi, fasādes, koka pārsedzes 

un jumta konstrukcija kārniņu segumā, ārdurvju vērtnes ar kaltām naglām, viens velvēts pagrabs. 

Kultūras piemineklis datēts ar 15. -19. gadsimtu, tam nav noteikta individuālā aizsardzības zona. 

Vairākas no Šlokenbekas muižas ēkām noteiktas kā atsevišķi valsts nozīmes arhitektūras 

pieminekļi: 

1) nocietinājuma mūra fragmenti ar diviem vārtu torņiem (Nr. 6842) – četras ēkas muižas 

apbūves Z un ZR daļā, 15.-17. gadsimts, 1688., 1752. gads, 

2) mazā un lielā ratnīca (Nr. 6840), 1840. gads, 20. gadsimts, 

3) divas klētis (Nr. 6839), 18. un 19. gadsimts, 

4) muižas dzīvojamā ēka (Nr. 6841), 1841. gads. 

Šlokenbekas viduslaiku pils un muižas apbūve atrodas Slocenes upes kreisajā krastā, 

izstiepta upes līkuma iekšpusē, Slocenes senielejā. Muižas komplekss apjozts ar restaurētu 

viduslaiku aizsargmūri, gar kura iekšējām sienām izvietotas 19. gadsimta ēkas. Aizsargmūrī 

atrodama 31 šaujamlūka. Saglabājušies divi 1688. gadā celtie vārti ar piebūvētiem mansarda 

jumtiem. 
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1.5.3. attēls. H. Pīranga veiktais Šlokenbekas viduslaiku pils uzmērījums (pirms 1926). 

Livonijas ordeņa Šlokenbekas pils dokumentos pirmo reizi minēta 1544. gadā kā 

nocietinājums an der beke der hörten Schloke (vācu: pie uzstādinātās Slokas lejas). Domājams, ka 

militāro nocietinājumu pie Rīgas - Tukuma vecā ceļa ir cēlis ordeņa fogts Verners fon Butlars pēc 

1484. gada Rīgas karaspēka uzbrukuma ordeņa Tukuma pilij Livonijas pilsoņu karu laikā. 

1537. gadā ordeņa mestrs Hermans fon Brigenejs Dītriham Butlaram atņēma lēņa tiesības, 

apvainojot viņu par savu pienākumu nepildīšanu un Sāmsalas dumpja ierosināšanu. 1544. gada 

19. janvārī mestrs piešķīra agrākos Butlaru lēņus Dītriham Šenkingam, starp kuriem minēta arī 

Šlokenbekas muiža. Pēc Kurzemes un Zemgales hercogistes nodibināšanas ordeņa lēnis 1610. gadā 

kļuva par Šenkingu dzimtas īpašumu. Zviedru-poļu kara laikā 1605. un 1622. gadā zviedru 

karaspēks izlaupīja Šlokenbekas pili un tā zaudēja savu militāro nozīmi. 1678. - 1701. gadā 

Šlokenbeka bija hercogistes kanclera Kristofa Putkammera īpašumā, kurš to pārbūvēja 

saimnieciskām vajadzībām, Z un D sienās iebūvēja vārtu torņus. 

Vēlāk Šlokenbekas muiža piederēja Brigenu un Grothusu dzimtām, kuru saimniekošanas 

laikā 1752. gadā vārtu torņiem tika uzbūvēti mansarda jumti un vārtu portāli ieguva klasicisma stila 

elementus, vēlāk pie Z sienas no laukakmeņiem tika uzcelta klēts. 

Pēc hercogistes pievienošanas Krievijas impērijai muiža piederēja Medemu (1818-1840) 

un Bulmeringu dzimtām, kas 1841.-1845. gadā pie D sienas uzcēla kungu māju. 1848.-1920. gadā 

muižā saimniekoja fon der Rekes dzimta, te ierīkots spirta brūzis un spirts eksportēts uz Vāciju un 
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Angliju (līdz 15 000 spaiņu gadā). 1862. gadā pie muižas tika uzcelta skola un pagasta valdes nams, 

1867. gadā – dzirnavas (Caune A., Ose I. 2004; Plaudis A. 2004, Pirang, Heinz 1928. - 1930.).  

Pirmā pasaules kara laikā vācu armija muižā ierīkoja lazareti. Pēc Latvijas agrārās 

reformas 1920. gadā muiža tika piešķirta Tukuma virsmežniecībai, pirms 1926. gada Heincs 

Pīrangs veica viduslaiku pils uzmērīšanu (skat. 1.1.8. attēlu). Pēc Otrā Pasaules kara 1949. gadā 

bijušajā muižā tika ierīkota ceļa mašīnu stacija, kas vēlāk pārveidota par ceļu būves un remonta 

uzņēmumu. 1977. gadā pēc arhitekta E. Kalniņa projekta uzsāka muižas atjaunošanu, kas šobrīd 

visumā pabeigta, pilī iekārtots Latvijas ceļu muzejs. 2006. gadā veikta Ziemeļu korpusa un Saimes 

nama rekonstrukcija par Tautas namu. 

2013. gadā pie Šlokenbekas muižas notika arheoloģiskie izrakumi. Latvijas Vēstures 

institūta arheoloģisko ekspedīciju vadīja vēstures zinātņu doktors Rūdolfs Brūzis un vēstures 

zinātņu maģistre Una Cine. Plānotā Ceļu muzeja vietā tika veikta arheoloģiskā izpēte, lai noteiktu, 

cik plašus zemes darbus šeit var veikt. Vairāk par darbiem pie Šlokenbekas muižas stāsta R. Brūzis: 

“Mēs pētām, kāds šeit ir kultūrslānis, kas pirms daudziem gadiem šeit ir noticis. Strādājam Slocenes 

upes senlejā, upes līkumā. Gaidāmās muzeja jaunās ēkas celtniecības dēļ ir nepieciešams saprast, 

kas šeit ir no arheoloģijas viedokļa, jo vieta atrodas ļoti tuvu vienīgajai nocietinātajai muižai ne tikai 

Latvijā, bet Baltijā. Atradumi ir gana interesanti. Piemēram, nupat atradām kādu spāņu monētu, 

domājams, no 16. vai 17. gadsimta. Tā jārestaurē, numismāti par to varēs pateikt ko vairāk un 

precīzāk.” (Fjodorova R. 2013, Neatkarīgās Tukuma ziņas). 

Arheoloģiskie izrakumi Šlokenbekas muižā noslēdzās ar senlietu ekspresizstādi un skati. 

Skates laikā muižas apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar Šlokenbekas muižas vēsturi, doties 

nelielā ekskursijā pa izrakumu vietām, kā arī pašiem pieskarties un paturēt rokās Baltijā vienīgās 

nocietinātās muižas vēstures lieciniekus – izrakumos atrastās senlietas.  

Latvijas vēstures institūta organizētie arheoloģiskie izrakumi muižas apkārtnē norisinājās 

2013. gada jūlijā un augustā. Izrakumu gaitā iegūtas daudzas interesantas senlietas, kā arī jaunas 

ziņas par muižas interjeru, tuvējās apkaimes izmantošanu un zviedru karaspēka iebrukumu 

1701. gadā. Šlokenbeka Engures novada Milzkalnē ir vienīgā līdz mūsdienām saglabājusies 

nocietinātā muiža Baltijā. Tā būvēta 15. gadsimta beigās beigās kā priekšpostenis Tukuma pils 

aizsardzībai senā kara ceļa malā. Muiža pārdzīvojusi vairākus zviedru karaspēka iebrukumus, līdz 

19. gadsimtā pēc Durbes pils uzcelšanas tā kļuva par saimniecisku centru. (Brūzis R. 2013, intervija 

DELFI Novados). 

Vēsturiskajā kartogrāfiskajā materiālā (Jūliuss Dērings, 1878. g.) atjaunojamās saliņas 

vietā Slocenes upē atzīmēts Insel Park (Salas parks) ar uz to vedošo tiltu no pils puses, tieši tam 

blakus pilij piekļaujas vešūzis (NKMP, 2019). NKMP atzīmē, ka, veicot Slocenes upes tīrīšanas 

darbus viena kilometra garumā, tiktu atjaunots vēsturiski pastāvējis salas izmantojums, taču zemes 

darbu laikā šajā vietā var atsegties kultūrvēsturiski vērtīgas liecības, kas saistītas ar vēsturisko 

labiekārtojumu un Šlokenbekas pils vešūzi. NKMP saskaņo Slocenes upes tīrīšanas darbus pie 

Šlokenbekas muižas ar nosacījumu, ka, veicot vecupes tīrīšanas darbus pie Šlokenbekas muižas un 

nepieciešamos rakšanas darbus, lai savienotu vecupi ar Slocenes upi, kā arī veicot rakšanas darbus, 

labiekārtojot bijušo Salas parku, jānodrošina arheoloģiskā uzraudzība, kas, atklājoties nozīmīgām 

kultūrvēsturiskām liecībām, aizstājama ar arheoloģiskajiem izrakumiem. 
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1.5.3. attēls. 2019. gada rakšanas darbos atrastā koka detaļa. Foto: K. Lapiņš. 

2019. gadā veikto rakšanas darbu laikā tika atrasti koka pāļu fragmenti (skat. 1.5.3. attēlu), 

kuru datēšana un izpēte līdz AAP sagatavošanas laikam vēl nav pabeigta. Citas kultūrvēsturiskas 

vērtības Slocenes upes tīrīšanas darbu laikā netika konstatētas. 

 

1.5.2. Sēravotu veselības avots – kulta vieta 

Sēravotu veselības avots – kulta vieta 1998. gada 19. decembrī iekļauta vietējas nozīmes 

kultūras pieminekļu sarakstā ar Nr. 2321 (Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojums 

Nr. 128). Arheoloģijas piemineklis atrodas Slocenes upes labajā krastā netālu no Sēravotu mājām, 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9082 004 0178. Kultūras piemineklim nav noteikta 

individuālā aizsardzības zona. 

 

1.5.3. Krogs, ūdensdzirnavas, dzirnavu klēts 

Vietējas nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā kā arhitektūras pieminekļi iekļauti 

Šlokenbekas dzirnavu ēkas: krogs (Nr. 6836, 19. gadsimts, kadastra apzīmējums 

9082 004 0090 001), ūdensdzirnavas (Nr. 6834, 19. gadsimts, kadastra apzīmējums 

9082 004 0090 006) un dzirnavu klēts (Nr. 6835, 19. gadsimts, kadastra apzīmējums 

9082 004 0091 001). 

Šlokenbekas dzirnavas uzbūvētas 1867. gadā Šlokenbekas un Durbes īpašnieka Matiasa 

fon der Rekes laikā. Kā piemiņas zīme dzirnavu būvniecībai dzirnavezera krastā izvietots neliels 

obelisks ar uzrakstu. 

2001. gadā līdzās vecajām Šlokenbekas ūdensdzirnavām ierīkota maza HES. Savukārt 

dzirnavās ūdensrats darbojies līdz pat 1927. gadam, bet ar Frensisa turbīnu tā darbojusies vēl līdz 
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1967. gadam. Interesanti, ka dzirnavas joprojām strādā un daudzi tukumnieki ir iecienījuši to 

malumus. Dzirnavas apskatāmas tikai no ārpuses (Šlokenbekas dzirnavas un piemiņas zīme 

M.f.d.Rekem, https://visittukums.lv/lv/Ko-skatit/Ekas-ielas-un-citas-buves/Slokenbekas-dzirnavas-

un-pieminas-zime-MfdRekem, aplūkots 07.01.2020.). 

 

1.5.4. Milzkalnes Baznīcas kalns – kulta vieta 

Milzkalnes Baznīcas kalns – kulta vieta 1998. gada 19. decembrī iekļauta valsts nozīmes 

kultūras pieminekļu sarakstā ar Nr. 2320 (Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojums 

Nr. 128). Arheoloģijas piemineklis atrodas valsts mežā pie Milzkalnes sākumskolas, aptuveni 

500 m attālumā no Slocenes upes, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9082 004 0211. Kultūras 

pieminekļu reģistrā tam nav norādīts datējums un nav noteikta individuālā aizsardzības zona. 

 

  

https://visittukums.lv/lv/Ko-skatit/Ekas-ielas-un-citas-buves/Slokenbekas-dzirnavas-un-pieminas-zime-MfdRekem
https://visittukums.lv/lv/Ko-skatit/Ekas-ielas-un-citas-buves/Slokenbekas-dzirnavas-un-pieminas-zime-MfdRekem
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2. FIZISKI ĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS 

2.1. Klimats 

Teritorija, tāpat kā visa Latvijas Republika, atrodas mēreni mitrajā atlantiski kontinentālajā 

klimata apgabalā, t.i. pārejas klimata apgabalā starp kontinentālo Austrumeiropas un marīno 

Rietumeiropas klimatu. Teritorijā vietējo klimatu veidojošais un līdz ar to arī galvenais klimata 

noteicošais faktors ir summārā Saules radiācija. Gada vidējais kopējās pieplūstošās Saules radiācijas 

daudzums Latvijā ir 3500–4000 MJ/m2. 80 % no pieplūstošās saules enerģijas tiek izmantoti ūdens 

evaporācijai (ūdens iztvaikošanai no augsnes un veģetācijai), bet tikai 20 % – atmosfēras gaisa 

sasilšanai. Vidējais nokrišņu daudzums Latvijas teritorijā ir 683 mm, bet iztvaiko 60–80 % no 

visiem nokrišņiem. Minēto klimatisko apstākļu rezultātā Latvijā ir izteikti pozitīva mitruma bilance, 

kā rezultātā valsts ir bagāta ar virszemes un pazemes ūdeņiem, lielas platības aizņem purvi un 

augsnes ģenēzē valdošie procesi ir podzolēšanās un glejošanās. Latvija atrodas Atlantijas okeāna 

ietekmes apgabalā, tāpēc klimatam ir okeāniskas iezīmes: izteikti cikloniski laika apstākļi, liels 

nokrišņu daudzums, izlīdzināta temperatūra gada gaitā. Siltās un mitrās okeāniskās gaisa masas, kas 

veidojas virs Atlantijas okeāna, rietumu planetārās plūsmas ietekmē virzās pāri Baltijas jūrai un, 

pateicoties līdzenajam reljefam, tālu iespiežas sauszemē. Minēto gaisa masu, Baltijas jūras un Rīgas 

līča ietekmē piejūrā vairāk izteiktas ir okeāniskā klimata pazīmes (Nikodemus O.2 2019). 

Atbilstoši Latvijas klimatiskajai rajonēšanai AAP teritorija ietilpst Piejūas zemienes un 

Zemgales līdzenuma klimatiskajā rajonā, bet piezemes klimatiskie elementi (reljefs un mežainums) 

nosaka klimata ar vidēji izteiktu klimata kontrastainību pastāvēšanu (Kalniņa A. 1995). 

AAP teritorijas mikroklimatu nosaka Abavas senlejas dabas apvidum raksturīgas 

specifiskas iezīmes. Senielejas pretējās ekspozīcijas nogāzēs veidojas ievērojamas mikroklimatiskās 

atšķirības. Senielejas ziemeļu krasts ar dienvidu ekspozīcijas nogāzi ir vairāk pakļauts tiešajai 

Saules radiācijai un saņem vairāk gaismas un siltuma nekā ziemeļu ekspozīcijas nogāze. Stāvās 

nogāzes pastiprina atmosfēras nokrišņu virsmas noteci, augsnes virskārtā veidojas mitruma deficīts, 

ko sekmē intensīvāka iztvaikošana dienvidu ekspozīcijas nogāzē. Temperatūras inversiju laikā AAP 

teritorijā novērojama migla, kā arī ir raksturīgas zemākas gaisa temperatūras aukstajā sezonā un arī 

naktīs, kā arī agrākas rudens salnas un vēlākas pavasara salnas. (Strautnieks I. 2020). 

 

 

2.2. Ģeoloģija un ģeomorfoloģija 

Atbilstoši Latvijas fizioģeogrāfiskajai rajonēšanai AAP teritorija atrodas uz robežas starp 

Austrumkursas augstienes un Ziemeļkursas augstienes fizioģeogrāfiskajiem rajoniem. 

Ģeomorfoloģiski teritorija atrodas pieledāja sprostezeru un paliku ezeru noteces ielejā – Abavas-

Slocenes senielejā (Ramans K., Zelčs V. 1995, Zelčs V. 2019, Nikodemus O.2 2019). 

AAP teritorija ietilpst Austrumkursas augstienes dabas rajona Abavas senlejas dabas 

apvidū. Dabas apvidus Abavas senleja ir aptuveni rietumu–ziemeļrietumu un austrumu–

dienvidaustrumu virzienā orientēta erozijas saposmojuma josla, kas sadala ledāja veidoto 

ģeomorfoloģisko rajonu – Austrumkursas augstieni – divās daļās – ziemeļu un dienvidu. Apvidus ir 
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nosacīta robežjosla starp diviem dabas rajoniem – Austrumkursas un Ziemeļkursas augstieni. 

Austrumos, saglabājot augstienei raksturīgās reljefa, hipsometriskās un ainavas iezīmes, apvidus 

sniedzas līdz Milzkalnei. Abavas-Slocenes ieleja no Kandavas līdz Milzkalnei ir 0,7-1,5 km plats 

terasētās ielejas posms (Strautnieks I. 2020). 

Pamatiežu virsu veido galvenokārt augšējā devona nogulumiežu Franas stāvs (Stinkulis I. 

2019). Kvartārnogulumu segas biezums Abavas-Slocenes senielejā ir ļoti nevienāds morfoloģiski 

atšķirīgajās erozijas ieleju sistēmas daļās gan garengriezumā, gan arī ieleju posmu šķērsgriezumā, 

tomēr pārsvarā ir mazāks par 10 m (Strautnieks I. 2020). 

 

 

2.3. Augsne 

Milzkalnes apvidū dominē velēnu podzolaugsnes, virsēji velēnglejotās augsnes, 

pseidoglejotās augsnes un podzolētās glejaugsnes uz mālsmilts un smilšmāla cilmiežiem. Slocenes 

krastos dominē aluviālās augsnes (Nikodemus O.1 2019). 

AAP teritorija atrodas Slocenes upes palienē, kur raksturīgas aluviālas, palu sanesu 

veidotas dabiski labi drenētas augsnes. Palu laikā teritorija, visticamāk, daļēji applūst. 

Pārpurvošanās teritorijai kopumā nav raksturīga un notiek tikai nelielā platībā vecupes-attekas 

krastos. 

 

 

2.4. Hidrogrāfija 

Teritorijas hidrogrāfisko tīklu (skat. 2.4.1., 1.1. attēlu) veido Slocenes upe, kuras kopējais 

garums ir 44 km, bet sateces baseins – 315 km2, kritums – 58 m (vidēji 1,3 m/km). Slocenes sateces 

baseins atrodas vairāku dabas rajonu un apvidu saskares joslā. Upes baseina augšgala Z daļa aizņem 

Vanemas pauguraines D malu, D daļa – Spārnenes viļņotā līdzenuma Z malu, bet centrālā daļa – 

Abavas senleju. Baseina lejasgals atrodas Tīreļu līdzenumā un Piejūras zemienes joslā, kur saskaras 

Engures un Rīgavas līdzenums (Zīverts A. 1998). 
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2.4.1. attēls. Slocenes sateces baseins AAP teritorijā (augšējais attēls, sateces baseins Nr. 378251, 

kartē ar fuksīna krāsas (magenta) robežu, valsts nozīmes ūdensnoteka - Slocene 3782:01), Slocenes 

upes posms (apakšējais attēls).  

Avots: VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas kadastra informācijas sistēma, skat. 

10.02.2020 

 

Slocenes upe ir valsts nozīmes ūdensnoteka, tās sateces baseina daļa (Nr. 378251), kurā 

ietilpst AAP teritorija, R robežojas ar Tukuma pilsētu, A – ar Slocenes izteku no Valguma ezera, kā 

arī ietver mežus, meliorātas un nemeliorētas lauksaimniecības zemes (skat. 2.4.1. attēlu).  AAP 

posmā Slocenē no labā krasta ietek divas ūdensnotekas, kas drenē tur esošās meliorētās 

lauksaimniecības zemes. 

AAP teritorija atrodas Slocenes baseina centrālajā daļā, senielejas A daļā. Upes ielejas 

nogāze kreisajā krastā ir stāvāka un izteiktāka, nekā labajā krastā (skat. 2.4.2. attēlu). Visa AAP 

teritorija atrodas Slocenes palienē. Lejpus Šlokenbekas dzirnavezera aizsprosta Slocene vismaz 

400 m garumā ir regulēta un atgādina novadgrāvi, savukārt tālākajā tecējumā upe meandrē pa 

samērā plašo palieni. Straumes ātrumu un caurpl\audumu upes posmā nosaka Šlokenbekas HES 
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darbība. Upes palienē izrakti vairāki dīķi, kā arī apbūvēta saimnieciskā teritorija, veicot teritorijas 

uzbēršanu.  

 

2.4.2. attēls. AAP teritorijas reljefs.  
Avots: @ LĢIA Digitālais reljefa modelis 40 cm, skenēts 17.10.2014., aplūkots 07.01.2020. (ar dzelteniem trijstūriem 

apzīmēti Slocenes upes posma - AAP teritorijas sākuma un beigu punkti). 

 

Pie Šlokenbekas pils atrodas Slocenes vecupes fragments, kas 2019. gadā veiktajos upes 

tīrīšanas darbos ir savienots ar galveno upes tecējumu, atjaunojot vēsturiski pastāvējušo saliņu (skat. 

2.4.3. attēlu). 

 

  
2.4.3. attēls. Slocenes ielejas fragments pie Šlokenbekas pils pirms upes tīrīšanas. 

Avots: @ LĢIA Digitālais reljefa modelis 40 cm, skenēts 17.10.2014. aplūkots 07.01.2020. 

  

Šlokenbekas pils 
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3. TERITORIJAS SOCIĀLĀS UN EKONOMISKĀS SITUĀCIJAS 

APRAKSTS 

3.1. Iedzīvotāji un apmeklētāji 

AAP teritorijā neatrodas dzīvojamās mājas. Uz Z no AAP teritorijas robežām R daļā 

atrodas savrupmāju dzīvojamie kvartāli, bet A pusē – Šlokenbekas muiža. Blakus Šlokenbekas pilij 

atrodas puspamestu mazdārziņu teritorija. Šobrīd AAP teritoriju retumis apmeklē makšķernieki vai 

pastaigu cienītāji. 

Milzkalnē 2019. gada sākumā bija 341 iedzīvotājs, Engures novadā – 7048 iedzīvotāji. 

Gan Milzkalnē, gan Engures novadā iedzīvotāju skaits kopš 2000. gada ir samazinājies: Milzkalnē 

par 25 %, bet Engures novadā – par 10 % (skat. 3.1.1. attēlu).  

 

 

3.1.1. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Milzkalne un Engures novadā laikā no 2000. gada līdz 

2019. gadam. Avots: Centrālā statistikas pārvalde, 

https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__riga/RIG010.px/table/tableViewLayout1/ 

 

 

3.2. Pašreizējā un paredzamā antropogēnā slodze uz teritoriju 

Pašlaik AAP teritorija netiek īpaši aktīvi izmantota, lai gan no apkārtējām teritorijām uz to 

ir ievērojama antropogēnā slodze. Upes biotopus ietekmē augšpus AAP teritorijas uzbūvētais 

Šlokenbekas HES, kura darbība rada regulāras ūdens līmeņa svārstības. Upes ūdens kvalitāti 

ietekmē Šlokenbekas dzirnavezerā ievadītie attīrītie Tukuma pilsētas notekūdeņi, kā arī noteces no 

upes labajā krastā esošajām lauksaimniecības zemēm. Milzkalnes ciema notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas izvietotas lejpus AAP teritorijas un ietekmē ūdens kvalitāti upes tālākajā tecējumā. 
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Teritorija blakus Šlokenbekas pilij, kur kādreiz bija izvietojušies mazdārziņi, šobrīd ir 

puspamesta. No šīs teritorijas un no upes augšteces izplatās invazīvās augu sugas, jo sevišķi bīstama 

gan dabiskajiem biotopiem, gan cilvēku veselībai ir Sosnovska latvāņa izplatība. 

Samazinātā antropogēnā slodze, pārtraucot pļavu apsaimniekošanu, vērtējama negatīvi, jo 

samazina zālāju biotopu bioloģisko daudzveidību un ainavas estētisko vērtību. 

 

 

3.3. Teritorijas sociālā un ekonomiskā nozīme 

 

Galvenā sociālā un ekonomiskā nozīme AAP teritorijā ir Slocenes upei. Ekonomiski 

nozīmīgs ir uz upes augšpus AAP teritorijas uzbūvētais Šlokenbekas HES. Slocenes upe ir valsts 

nozīmes ūdensnoteka.  

Sociāli upe ir nozīmīga kā atpūtas resurss. Slocenes upei un tās palienei ir arī būtiska 

ekoloģiska nozīme ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanā. 
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4. TERITORIJAS NOVĒRTĒJUMS 

4.1. Teritorija kā vienota vērtība un faktori, kas to ietekmē, tai skaitā iespējamo 

draudu izvērtējums 

 

AAP teritorijas ass ir Slocenes upe, kas atbilst īpaši aizsargājamam biotopam “Upju 

straujteces un dabiski upju posmi”. Nozīmīgi ir arī upes krastos esošie zālāji un meža puduri. 

Teritoriju vieno tās kultūrvēsturiskais mantojums: Šlokenbekas pils un ūdensdzirnavas, kas 

radušies, pateicoties dabas apstākļiem  - Šlokenbeka kalpo kā ieejas vārti Slocenes-Abavas ielejā no 

Rīgas puses. Lai gan teritorija kopš viduslaikiem tikusi aktīvi saimnieciski izmantota, tomēr 

mūsdienu saimnieciskās darbības pēdas ainavā kontrastē ar agrāko laiku būvēm. 

 

Iespējamo draudu izvērtējums.  

Galvenos draudus Slocenes upes biotopam rada antropogēnā ietekme: 

1) ūdens līmeņa svārstības, ko izraisa Šlokenbekas HES ekspluatācija, 

2) invazīvo augu sugu izplatīšanās,  

3) upes krastu aizaugšana neapsaimniekošanas rezultātā, 

4) upes ūdens sliktā kvalitāte, kurai cēlonis ir ūdens kvalitāte Šlokenbekas 

dzirnavezerā, kur ilgstoši tikuši ievadīti nepietiekami attīrīti Tukuma pilsētas 

notekūdeņi. 

Lai novērstu minētos draudus, jāatsāk upes krastu atbilstoša apsaimniekošana un 

jāierobežo invazīvo augu sugu tālāka izplatīšanās, darbības saskaņojot ar upes augštecē 

notiekošajiem procesiem. Nepieciešams arī labiekārtot Šlokenbekas pils “aizmuguri” pie Slocenes 

upes, veidojot vienotu ansambli ar Šlokenbekas pili. 

 

4.2. Teritorijas ainaviskais novērtējums 

Atbilstoši Latvijas ainavu klasifikācijai AAP teritorija ietilpst Austrumkursas ainavzemes 

Vidusabavas ielieces āraines ar Abavas senleju ainavapvidū (Ramans K. 1995).  

Teritorijas ainavas dažviet pārskatāmas no attāluma – no dzelzceļa un ceļa uz Milzkalnes 

staciju upes labajā krastā un no ceļiem upes kreisajā krastā. Visbiežāk tiek apmeklēti pie AAP 

teritorijas esošie kultūrvēsturiskie objekti: Slocenes ūdensdzirnavas un Šlokenbekas pils, no kuriem 

paveras tuvi un vidēji tāli skati uz Slocenes upi un tās krastiem.  
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4.2.1. attēls. AAP teritorijas ainavu pieejamība, galvenie skatu punkti.  

 

AAP teritorijas ainavu telpa ir daudzveidīga: tajā ir gan atklāta lauku ainava (Slocenes 

labajā krastā), gan urbanizēta teritorija (pie AAP teritorijas ZR robežas), gan rūpnieciska teritorija 

(upes kreisajā karstā), gan kultūrvēsturiskas teritorijas: (AAP teritorijas R un A galā). Visu teritoriju 

caurvij Slocenes upe kā unikāls ainavas elements.  

Teritorijas ainavu daudzveidība gan vērtējama ne tikai pozitīvi, jo AAP teritorijai trūkst 

estētiskas vienotības un harmonijas. Rūpnieciskās teritorijas būves ar savu izmēru un 

kontrastējošiem būvelementiem rada ainavā vizuālu akcentu, kas krasi kontrastē ar blakus esošo 

Šlokenbekas pili. Pavisam nesen uzcelts angārs ar koši baltu jumtu labi pamanāms visos skatos uz 

upi no tās labā krasta. Tā kā rūpnieciskā teritorija atrodas kultūras pieminekļu aizsardzības 

teritorijā, turpmāk būtu vēlams vērst uzmanību uz rūpnieciskās apbūves raksturu, mērogu, krāsām, 

lai tā nekonkurētu ar Milzkalnes ainavas vērtīgāko būvi – Šlokenbekas pili.  

Veidojot saliņas aiz Šlokenbekas pils labiekārtojumu, jāņem vērā gan Šlokenbekas pils 

tuvums, veidojot ainavas elementus pēc iespējas stilistiski harmonizējošus ar pils mūriem, gan arī 

rūpnieciskās apbūves tuvums, kas ietekmē skatu kvalitāti no saliņas. Lai negatīvā ietekme būtu pēc 

iespējas mazāka, saglabājami koki, kas aug joslā starp Slocenes vecupi un rūpniecisko teritoriju. 
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4.2.2. attēls. Rūpnieciskā apbūve un Šlokenbekas pils konkurē kā divi savstarpēji nesaderīgi ainavas 

vizuālie akcenti. Skats no ceļa uz Milzkalnes staciju Slocenes labajā krastā (pa labi). Rūpniecisko 

apbūvi daļēji aizsedz koki (pa kreisi) . Foto: K. Vilciņa. 

 

Ainavas estētisko vērtību negatīvi ietekmē upes piekrastes pļavu un ceļmalu aizaugšana ar 

krūmiem un arī ar latvāņiem. Novērojams, ka pēdējos gados upes piekrastes pļavas tiek 

apsaimniekotākas aktīvāk, kas nākotnē uzlabotu ainavas vērtību. 
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4.3. Īpaši aizsargājamie biotopi 

Saskaņā ar Ozolā pieejamajiem datiem un 2019. gada biotopu apsekojumiem, AAP 

teritorijā satopami divu veidu ES nozīmes un Latvijas aizsargājamie biotopi: “3260 Upju straujteces 

un dabiski upju posmi” un “6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes”. ES nozīmes aizsargājamie 

biotopi aizņem kopumā 0,61 ha platību jeb 10 % no AAP teritorijas. 

 

4.3.1. tabula. ES un Latvijas nozīmes aizsargājamie biotopi  AAP teritorijā 

Nr.

p.k

. 

ES nozīmes 

aizsargājamā 

biotopa 

nosaukums 

 

ES nozīmes 

aizsargājamā 

biotopa kods 

(ar * atzīmē 

prioritāros 

biotopus) 

ES nozīmes 

aizsargājamā 

biotopa 

labvēlīga 

aizsardzības 

stāvokļa 

novērtējums 

valstī kopumā 

(atbilstoši ETC 

datiem) 

Latvijas 

nozīmes 

īpaši 

aizsargājam

ā biotopa 

nosaukums 

Biotopa 

platība (ha) 

teritorijā 

Biotopa platība 

pret AAP 

teritoriju (%) 

 

1. 

Upju 

straujteces un 

dabiski upju 

posmi 

3260 

U1 

S 

Kaļķaini 

zāļu purvi 

(2.2.) 

0,36 

5,96 

2. 
Eitrofas augsto 

lakstaugu 

audzes 

6430 

U1 

S 

Veci vai 

dabiski 

boreāli 

meži 

(1.14.) 

0,25 

4,14 

 Kopā    0,61 10 

Avots: Ziņojums Eiropas Komisijai par ES nozīmes biotopu (dzīvotņu) un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā. 

Novērtējums par 2013.-2018. gada periodu. Ziņojuma kopsavilkums par dzīvotņu aizsardzības stāvokli 

(www.daba.gov.lv). 

Apzīmējumi ES nozīmes aizsargājamā biotopa labvēlīga aizsardzības stāvokļa novērtējumam valstī kopumā (atbilstoši 

ETC datiem):  

U1 Aizsardzības stāvoklis nelabvēlīgs-nepietiekams (Unfavourable-Inadequate)  

U2 Aizsardzības stāvoklis nelabvēlīgs-slikts (Unfavourable-Bad)  

Apzīmējumi dzīvotnes aizsardzības stāvokļa tendencei:  

D - pasliktinās  

S - stabils  

X nezināms 
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4.3.1. attēls. ES nozīmes aizsargājamie biotopi (pelēkzils laukums – Upju straujteces un dabiski 

upju posmi 3260, zaļi rūtots laukums – Eitrofas augsto lakstaugu audzes 6430)  un sugu atradnes 

(sarkani kvadrātiņi). Avots: Ozols, https://ozols.gov.lv/ozols/, skat. 10.02.2020.  

https://ozols.gov.lv/ozols/
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4.3.1. Upju biotopi 

Slocenes upes apsekojums veikts 2019. gada 7. augustā, veģetācijas sezonā (eksperte Laura 

Grīnberga). Apsekojot teritoriju, izmantota maršruta metode, veikta ūdensteces un tās apkārtnes 

apskate. Papildus veikta fotofiksācija. Upes biotopa vērtēšanā izmantota arī Ozolā pieejamā 

informācija par īpaši aizsargājamāsm sugām un biotopiem. 

Slocenes upes krasti posmā no Milzkalnes HES līdz Šlokenbekas muižai ir pārsvarā lēzeni, 

vietām stāvi. Upē straujteces posmi mijas ar lēnteces posmiem (skat. 4.3.1.1. attēlu). Grunts sastāvā 

dominē smilts, grants, oļi un dažāda lieluma akmeņi, daudzviet uzkrājies dūņu slānis. Aizauguma 

pakāpe upē variē no 10 – 80%, neapēnotajos novērojama pastiprināta upes aizaugšana ar 

ūdensaugiem, kas liecina par paaugstinātu barības vielu daudzumu ūdenī (skat. 4.3.1.2. attēlu).  

Dominējošās Slocenē ir virsūdens augu audzes, ko veido parastā niedre Phragmites 

australis, lielā ežgalvīte Sparganium erectum ezera meldrs Scirpus lacustris audzes, vietām 

sastopams parastais miežubrālis Phalaroides arundinacea, parastā bultene Sagittaria saggitifolia, 

parastā cemere Sium latifolium, parastā cirvene Alima plantago-aquatica. Iegrimušo augu attīstību 

kavē zemā ūdens caurredzamība (0,65 m), sastopamas dzeltenās lēpes Nuphar lutea, ezera meldra 

zemūdens forma. 

Upes platums variē no 5 līdz 7 metriem, dziļums lielākoties pārsniedz 0,5 m. 

Visā apsekotajā posmā novērojama sedimentu uzkrāšanās, kā arī sedimentācija uz 

ūdensaugiem un akmeņiem, kas liecina par ievērojamām ūdens līmeņa svārstībām (skat. 4.3.1.3. un 

4.3.1.4. attēlu).  

 

Slocenes upes posms no Šlokenbekas dzīvojamo māju ciemata (koordinātes x 452268; y 

314748) līdz Šlokenbekas muižai (līdz Valguma ezeram) atbilst ES nozīmes  aizsargājamajam 

saldūdens biotopam “3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi” (Ozola informācija), kas ir arī 

Latvijā īpaši aizsargājams biotops. Biotopu kartēšana Slocenē veikta 2017. gada vasarā projekta 

"ES nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācija Latvijā" ietvaros.  

Posmā lejpus Milzkalnes HES aizsprosta Slocenes gultne ir iztaisnota un padziļināta (skat. 

4.3.1.6. attēlu).  

Rekomendējamie pasākumi upes biotopa apsaimniekošanai:  

1) iekritušo koku un koku sanesumu izvākšana (skat. 4.3.1.7. un 4.3.1.8. attēlu),  

2) virsūdens augu pļaušana (skat. 4.3.1.1. un 4.3.1.2. attēlu), 

3) invazīvo sugu ierobežošana (skat. 4.3.1.5. attēlu), 

4) regulāru ūdens līmeņa svārstību novēršana.  

Sīkāk apsaimniekošanas pasākumi aprakstīti 5.2. nodaļā. Slocenes apsaimniekošanas 

pasākumi – koku izvākšana un virsūdens augu izpļaušana neradīs negatīvu ietekmi uz īpaši 

aizsargājamām teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, kā arī uz 

apkārtējiem ūdenobjektiem. 
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4.3.1.1. attēls. Slocenes posms augšpus 

Šlokenbekas muižas tiltam – augsta aizauguma 

pakāpe, straujteces posmi mijas ar lēnākiem. 

Foto: L. Grīnberga. 

 

 

4.3.1.2. attēls. Augstā aizauguma pakāpe un sugu 

sastāvs liecina par paaugstinātu barības vielu 

daudzumu ūdenī. Foto: L. Grīnberga. 

  
4.3.1.3. attēls. Visā posmā uz ūdensaugiem un 

akmeņiem uzkrājies sedimentu slānis, kas 

liecina par regulārām ūdens līmeņa svārstībām. 

Foto: L. Grīnberga. 

4.3.1.4. attēls. Uz upē un krastmalā augošajiem 

kokiem redzams, ka ūdens līmeņa svārstības ir 

ievērojamas. Foto: L. Grīnberga. 
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4.3.1.5. attēls. Gar piekrasti visā posmā 

izveidojušās blīvas Sosnovska latvāņa audzes, 

kas potenciāli var ierobežot apsaimniekošanas 

pasākumu veikšanu. Foto: L. Grīnberga. 

 

4.3.1.6. attēls. Iztaisnotais un padziļinātais 

posms lejpus HES aizsprosta. Foto: 

L. Grīnberga.  

  
4.3.1.7. attēls. Upei vietām pārlīkuši koki, 

tostarp nokaltuši. Foto: L. Grīnberga. 

4.3.1.8. attēls. Iekrituši koki un koku zari kavē 

straumes tecējumu un veicina krastu izskalošanu. 

Foto: L. Grīnberga. 

 

 

Veicot tīrīšanas pasākumus – sakritušo koku un koku sagāzumu tīrīšanu upē, tos nav 

ieteicams novietot tiešā krasta tuvumā, lai lietus ūdeņi tos neieskalotu upē. No ūdensteces izņemtais 

koksnes materiāls jānovieto ārpus virspalu zonas, novietojot to izklaidus pēc iespējas tuvāk augsnei, 

neveidojot lielas kaudzes. Ir pieļaujama izvāktā koksnes materiāla izvešana no teritorijas vai 

šķeldošana. Izpļautās niedres un citi ūdensaugi jāizvāc no upes, novietojot ārpus palu zonas, lai 

netiktu ieskalotas upē. 
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4.3.2. Zālāju biotopi 

AAP teritorijas sauszemes daļu sugu un biotopu aizsardzības jomas sertificēta eksperte 

Agnese Priede ir apsekojusi 2019. gada 27. jūlijā un 31. oktobrī (skat. apsekoto teritoriju 

4.3.2.1. attēlā). Apsekošanas brīdī vasarā laiks bija saulains, bez nokrišņiem. Apsekošanai veltīta 

apmēram viena stunda. Oktobrī teritorija apsekota, izvērtējot notiekošo zemes darbu un upes un 

atteku tīrīšanas ietekmi. Teritorija apsekota maršruta veidā, izstaigājot teritoriju. Apsekošanas laikā 

vasarā bija optimāla sezona biotopu identificēšanai un to kvalitātes novērtēšanai, kā arī vaskulāro 

augu sugu un sūnu identificēšanai. Konstatētās sugas identificētas lauka apstākļos. 

Biotopi identificēti atbilstoši ES nozīmes aizsargājamo biotopu noteikšanas metodikai 

(Auniņš (red.), 2010), kas apstiprināta ar Vides ministra 05.03.2010. rīkojumu Nr. 93, un jaunākā 

papildinātā redakcija (Auniņš (red.), 2013). Metodikā (Auniņš (red.), 2013) noteikta arī Latvijā 

sastopamo ES nozīmes aizsargājamo biotopu atbilstība Latvijā īpaši aizsargājamo biotopu 

sarakstam MK 20.06.2017. noteikumos Nr. 350 „Par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”. 

Sugu atbilstība īpaši aizsargājamu sugu statusam noteikta atbilstoši MK 14.11.2000. noteikumiem 

Nr. 396 „Par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”. 

Koku atbilstība aizsargājama koka (dižkoka) statusam noteikta atbilstoši MK 16.03.2010. 

noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi” 2. pielikumam. Apsekojuma laikā ar mērlenti izmērīts pēc vizuāla novērtējuma 

potenciālo aizsargājamo koku apkārtmērs 1,3 m augstumā no zemes. 

Darba gaitā vērtēti šādi papildus informācijas avoti: Ozolā pieejamā informācija par īpaši 

aizsargājamiem biotopiem un sugām (ES nozīmes aizsargājamo biotopu kartējums, bioloģiski 

vērtīgo zālāju kartējums, īpaši aizsargājamo sugu atradnes), PSRS ģenerālštāba topogrāfiskās 

kartes; LĢIA karšu pārlūks (http://kartes.lgia.gov.lv/kartes.html) – dažādu periodu ortofotokartes, 

topogrāfiskās kartes, augstumatzīmes.  

Nav datu par agrāk veiktām sugu un biotopu inventarizācijām šajā teritorijā, visticamāk, tādas nav 

veiktas. 

AAP teritorija atrodas ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un tajā nav 

mikroliegumu. 

 

4.3.2.1. Apsekotās teritorijas biotopu un sugu raksturojums 

Kopumā teritorija raksturojama kā ietekmēts palienes komplekss. Pussala (“saliņa”) starp 

Slocenes upi un vecupi 2019. gada vasarā bija apaugusi ar ruderalizētu zālāju veģetāciju: podagras 

gārsa Aegopodium podagraria (dominē), parastā kamolzāle Dactylis glomerata, ložņu vārpata 

Elytrigia repens, efeju sētložņa Glechoma hederacea, birztalu veronika Veronica chamaedrys u. c. 

Visas sastopamās augu sugas ir parastas, Latvijā bieži sastopamas mēreni mitros zālājos, nezālienēs 

un dažādos cilvēka ietekmētos biotopos. Lielā daļā apsekotās teritorijas bija sastopama invazīva 

svešzemju augu suga Sosnovska latvānis Heracleum sosnowskyi, vietām tas veidoja 

monodominantas audzes. Apsekojuma laikā jūlijā latvāņi bija nesen nopļauti.  
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4.3.2.1. attēls. Apsekotā teritorija.  

Kartes pamatnē: ortofotokarte: © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. 

 

Uz pussalas aug samērā vecu koku (galvenokārt parastā kļava Acer platanoides) grupa, kas 

bija ieaugusi krūmos (gan vietējās krūmu sugas (parastā ieva Padus avium, Eiropas segliņš 

Eonymus europaea, baltalksnis Alnus incana, jaunas kļavas), gan introducētas sugas pīlādžlapu 

sērmūkšspireja Sorbaria sorbifolia un parastais ceriņš Syringa vulgaris). Lielie koki nesasniedza 

aizsargājamu koku (dižkoku) dimensijas, uz tiem netika konstatētas retas, īpaši aizsargājamas vai 

dabiskiem meža biotopiem raksturīgas sūnu un ķērpju sugas (dominēja bieži sastopama epifītiska 

sūnu suga parastā vāverastīte Leucodon sciuroides). Šī paša gada vasarā pirms ekspertes 

apmeklējuma uz pussalas bija nozāģēti vairāki koki, iespējams, nokaltuši vai vēja aizlauzti. 

Slocenes upes krastā un pie vecupes šaurā joslā bija sastopama eitrofām augsto lakstaugu 

audzēm raksturīga veģetācija – krastmalas grīslis Carex acutiformis, vītolu vējmietiņš Lythrum 

salicaria, dižtītenis Calystegia sepium, parastais miežubrālis Phalaris arundinacea, ūdenī – lielā 

ežgalvīte Sparganium erectum. Tomēr gan upes un vecupes krastiem šāda veida veģetācija aizņēma 

niecīgu platību (nesasniedza minimālo kartējamo platību 0,1 ha), tādēļ netika atzīmēta kā īpaši 

aizsargājams biotops. Upes krastos bija sastopama invazīva augu suga puķu sprigane Impatiens 

glandulifera (atsevišķi indivīdi un nelielas audzes). Gar vecupes krastiem bez minētajām augstzāļu 

sugām sastopama arī platlapu vilkvālīte Typha latifolia, purva madara Galium palustre, ūdeņu 

skābene Rumex aquatica, purva neaizmirstule Myosotis palustris. 

Apsekotās teritorijas nelielā daļā starp muižu un ceļu būves uzņēmuma teritoriju aptuveni 

0,25 ha platībā konstatēts īpaši aizsargājams biotops “Eitrofas augsto lakstaugu audzes” 

(= ES nozīmes biotops “6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes”) (2. attēls). Vismaz daļā 

teritorijas tas, iespējams, veidojies kādreizējo mazdārziņu teritorijā. 2019. gada vasarā zālājs bija 

aizaudzis, sliktā stāvoklī, sugu sastāvs samērā nabadzīgs, tomēr pēc sastāva tas atbilda šim biotopu 
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veidam, kā arī platība bija pietiekami liela, lai noteiktu šo atbilstību. Zālājā raksturīgās augu sugas 

bija parastais miežubrālis, dižtītenis, vītolu vējmietiņš, lēdzerkste Cirsium oleraceum, lielā nātre 

Urtica dioica, parastā vīgrieze Filipendula ulmaria, upmalas madara Galium rivale. Pļavas malās 

bija sastopama puķu sprigane un Sosnovska latvānis. Pļava bija ilgstoši neapsaimniekota, no malām 

aizauga ar krūmiem (kārkliem, ievām, baltalkšņiem). 

ES nozīmes biotopa “6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes” stāvoklis Latvijā periodā no 

2013. līdz 2018. gadam (DAP, 2019b) vērtēts kā nelabvēlīgs-nepietiekams (U1). Biotopa 

aizsardzības stāvoklis vērtēts kā nelabvēlīgs-nepietiekams (U1), bet kopējā platība Latvijā vērtēta 

kā 5,14–6,69 km2, stāvoklis vērtēts kā stabils. Apsekotajā teritorijā Milzkalnē eitrofas augsto 

lakstaugu audzes 2019. gadā aizņēma aptuveni 0,25 ha jeb 0,003–0,004% no šī ES nozīmes 

aizsargājamā biotopa kopējās platības Latvijā. 

Atkārtotā apsekojumā 2019. gada oktobra beigās konstatēts, ka uzsākti upes grunts 

tīrīšanas darbi. Pār atteku pie muiža bija ierīkota caurteka ar uzbērtu pārbraukšanas vietu. Daļā 

platības uz pussalas starp upi un vecupi ir nostumta augsnes virskārta, nozāģēti lielie nokaltušie vai 

aizlūzušie koki, novākti krūmi. Netika konstatētas sugas vai biotopus nelabvēlīgi ietekmējošas 

darbības. 

 

4.3.2.2. attēls. Īpaši aizsargājams biotops “6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes” apsekotajā 

platībā. Ortofoto: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. gads. 

 

 

4.3.2.2. Apsekotās teritorijas aizsargājamo dabas un ainavas vērtību labvēlīga 

aizsardzības statusa nodrošināšanas prasības un darbības 

No bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas viedokļa teritorijā primāri ir nodrošināt 

regulāru invazīvo augu sugu – Sosnovska latvāņa un puķu spriganes iznīcināšanu. Funkcionāli 

nozīmīgi ir saglabāt ar blīvu velēnu klātus upju krastus, lai mazinātu krastu eroziju un augsnes, līdz 

ar to arī barības vielu, ieskalošanos upē. Platībā, kur konstatēts īpaši aizsargājams biotops “Eitrofas 

augsto lakstaugu audzes” vismaz 0,25 ha platībā vēlams pļaut reizi gadā (vēlams jūlija pirmajā 
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pusē), vienmēr savācot nopļauto zāli vai sienu. Vēlams uz pussalas saglabāt vecos, lielos kokus, 

izcērtot blīvo krūmāju ap lielo koku grupu un atgaismojot kokus (var saglabāt atsevišķus krūmus), 

kā arī stādīt tikai vietējo sugu augus. Sīkāk apsaimniekošanas pasākumi aprakstīti 5.2. nodaļā. 

 

 

4.4. Vaskulāro augu sugas 

AAP teritorijā netika konstatētas īpaši aizsargājamas augu sugas. Upēs un zālājos 

sastopamo augu sugu aprakstu skatīt 4.3. nodaļā. 

 

 

4.5. Citas aizsargājamas dabas vērtības 

2019. gada 17. augustā tika veikta Slocenes upes vizuāla novērtēšana un zivju uzskaite trīs 

parauglaukumos, lai iegūtu informāciju par zivju sugu sastopamību. Zivju uzskaitē Slocenē 

konstatētas 14 sugu zivis un nēģi (turpmāk tekstā – zivis): plaudis Abramis brama, vīķe Alburnus 

alburnus, bārdainais akmeņgrauzis Barbatula barbatula, plicis Blicca bjoerkna, līdaka Esox lucius, 

grundulis Gobio gobio, starauta nēģis Lampetra planeri, ausleja Leucaspius delineatus, sapals 

Squalius cephalus, ālants Leucisus idus, vēdzele Lota lota, asaris Perca fluviatilis, mailīte Phoxinus 

phoxinus, deviņadatu stagars Pungitius pungitius, spidiļķis Rhodeus sericeus, rauda Rutilus rutilus, 

rudulis Scardinius erythropthalmus un līnis Tinca tinca. Upes posma zivju fauna kopumā līdzinās 

dabiskas potamāla upes zivju faunai. Īpaši aizsargājamas zivju sugas netika konatatētas. Spidiļķis 

un strauta nēģis ir iekļauti Biotopu direktīvas II pielikumā, strauta nēģis, ausleja un spidiļķis - 

1979. gada Bernes konvencijas par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību sarakstā. 

Minētās sugas Latvijā ir plaši izplatītas un nav apdraudētas, Slocenei nav vērā ņemamas nozīmes šo 

sugu saglabāšanā. 

2016. gada 29. novembrī pie Slocenes tikta aiz Šlokenbekas pils Ūdra monitoringa laikā 

konstatētas ūdra Lutra lutra darbības pēdas. saskaņā ar MK 14.11.2000. noteikumu Nr. 396 

“Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu 

sarakstu” 1. pielikumu Eirāzijas ūdrs ir īpaši aizsargājama suga. Tas iekļauts arī Biotopu direktīvas 

II un IV pielikumā. Ziņojumā EK par ES nozīmes biotopu (dzīvotņu) un sugu aizsardzības stāvokli 

Latvijā (novērtējums par 20013.-2018. gada periodu) sugas aizsardzības stāvoklis novērtēts kā 

labvēlīgs (https://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/zinojumi_eiropas_komisijai/). Īpašas darbības 

ūdra aizsardzībai nav nepieciešamas. 

Savukārt zālājos pie AAP teritorijas centrālās daļas, Slocenes labajā krastā, 2010. un 

2013. gadā konstatētas bezmugurkaulnieku sugas: lielais skābeņu zeltainītis un rudā dižspāre (skat. 

4.3.1. attēlu). Lielais skābeņu zeltainītis jeb zirgskābeņu zilenītis Lycaena dispar ir īpaši 

aizsargājama suga, tas iekļauts Biotopu direktīvas II un IV pielikumā. Ziņojumā EK par ES nozīmes 

biotopu (dzīvotņu) un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā (novērtējums par 20013.-2018. gada 

periodu) sugas aizsardzības stāvoklis novērtēts kā labvēlīgs 
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(https://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/zinojumi_eiropas_komisijai/). Rudā dižspāre nav iekļauta 

īpaši aizsargājamo sugu sarakstā un biotopu direktīvas pielikumos. Lielā skābeņu zeltainīša 

dzīvotņu saglabāšanai nepieciešams veikt zālāju regulāru pļaušanu vai noganīšanu. 

Citas aizsargājamas dabas vērtības (dižkoki, alejas, lieli akmeņi u.tml.) AAP teritorijā nav 

konstatētas. 

 

4.6. AAP teritorijas vērtību apkopojums un pretnostatījums 

 

Teritorijas galvenā vērtība ir Slocenes upe un tās krastos esošie zālāji, kā arī Slocenes 

ielejas ainava, kurai ir ievērojama kultūrvēsturiska nozīme.  

Slocenes upes tīrīšanas darbi, izvācot no upes tajā sakritušos kokus un sedimentus, nav 

pretrunā ar upes iespējamu izmantošanu, piemēram, laivošanai. Arī zālāju apsaimniekošanas 

atsākšana palīdzēs uzlabot ainavas kvalitātes. 

Uzsākot pašreizējo ruderālo biotopu (kādreizējo mazdārziņu) izmantošanu saimnieciskajā 

darbībā, jāņem vērā īpaši aizsargājamā zālāju biotopa izvietojums, plānojot tā regulāru pļaušanu un 

neapbūvējot to. Jāņem vērā arī invazīvo sugu izplatība, nodrošinot to, ka jebkura jauna darbība to 

nedrīkst veicināt, bet gan tai būtu jābūt vērstai uz invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanu. Upes 

palienē ieteicams stādīt tikai vietējās augu sugas. 

Konstatēta no ainavas un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības viedokļa konfliktējoša 

situācija uz Z no AAP teritorijas, kur rūpnieciskās apbūves teritorija rada disonansi Šlokenbekas 

pils ainavu telpā. Šo jautājumu nav iespējams atrisināt AAP ietvaros, bet gan tam jāpievērš 

uzmanība, izstrādājot jaunus pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentus un saskaņojot 

būvniecības ieceres. 
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5. INFORMĀCIJA PAR TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANU 

 

5.1. Teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa un īstermiņa mērķi plānā noteiktajam 

apsaimniekošanas periodam 

 

5.1.1. Teritorijas apsaimniekošanas ideālais jeb ilgtermiņa mērķis 

AAP Teritorijai izvirzītais ilgtermiņa mērķis ir bioloģiski daudzveidīgas, ainaviski 

pievilcīgas un kultūrvēsturiskās vērtības cienošas teritorijas pie Slocenes upes starp Šlokenbekas 

pili un dzirnavām saglabāšana un izveidošana. Teritorija ir pieejama atpūtas, kultūras un izziņas 

aktivitātēm. 

 

 

5.1.2. Teritorijas apsaimniekošanas īstermiņa mērķi plānā apskatītajam 

apsaimniekošanas periodam 

I Institucionālie un organizatoriskie aspekti 

1. Nodrošināt Slocenes upes krastu zemes īpašnieku, valsts un pašvaldības institūciju labāku 

sadarbību invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanā, Šlokenbekas pils kultūrvēsturiskās ainavu 

telpas estētiskās kvalitātes uzlabošanā un upes ūdens līmeņa svārstību samazināšanā. 

 

II Dabas un ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana 

2. Nodrošināt Slocenes upes biotopa kvalitātes uzlabošanu. 

3. Nodrošināt invazīvo augu sugu ierobežošanu.  

4. Nodrošināt eitrofas augsto lakstaugu audzes saglabāšanos. 

5. Saglabāt un paaugstināt teritorijas ainaviskās vērtības. 

6. Labiekārtot saliņu aiz Šlokenbekas pils, veidojot vienotu ansambli ar pils kompleksu. 

 

III Sabiedrības informēšana un izglītošana 

7. Veicināt dabas, ainavas un kultūrvēsturiskās vērtības nenoplicinošu izziņas tūrismu un 

atpūtu. 

8. Izglītot sabiedrību, iepazīstinot ar teritorijas dabas, ainaviskajām un kultūrvēsturiskajām 

vērtībām 

 

IV Zinātniskā izpēte un monitorings 

9. Veikt pētījumu par kādreizējo Insel Park. 
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5.2. Plānotie apsaimniekošanas pasākumi 

Apsaimniekošanas pasākumi plānoti laika periodam no 2020.gada līdz 2025. gadam, taču 

tie ir pārskatāmi, papildināmi un maināmi.  

Apsaimniekošanas pasākumiem vērtēta to veikšanas nepieciešamība, vadoties pēc 

pasākuma ietekmes uz dabas vērtību saglabāšanu un citu sabiedrībai nozīmīgu interešu ievērošanu. 

Ieviešot pārvaldības plānu, kā pirmie jāveic pasākumi, kuri ir būtiski sastopamo sugu un biotopu, 

ainavas un kultūrvēstures vērtību saglabāšanā: 

I – prioritāri veicams pasākums; 

II – vajadzīgs pasākums; 

Plānoto apsaimniekošanas pasākumu kopsavilkumu skatīt 5.2.1. tabulā. 

 

5.2.1. tabula. Plānotie apsaimniekošanas pasākumi. 

Nr.p

.k. 

Apsaimniekošanas 

pasākums  

Pasākuma 

izpildītājs  

Prioritāte  

Izpildes 

termiņš  

Iespējamais 

finanšu 

avots  

Nepiecieša

mais 

finansēju

ms  

Izpildes 

indikatori  

1. Institucionālie un organizatoriskie aspekti  
1.1. Nodrošināt Slocenes krastu 

zemes īpašnieku sadarbību  

invazīvo augu sugu 

izplatības ierobežošanā 

Engures 

novada 

pašvaldība 

I, pastāvīgi Esošā budžeta 

ietvaros 

Precīzi nav 

nosakāms 

Slocenes krastu 

zemes 

īpašnieki 

koordinē 

darbības  

invazīvo sugu 

ierobežošanā 

1.2. Nodrošināt labāku valsts un 

pašvaldības institūciju 

sadarbību Šlokenbekas pils 

ainavu telpas aizsardzībā 

Engures 

novada 

pašvaldība, 

NKMP 

I, pastāvīgi Esošā budžeta 

ietvaros 

Precīzi nav 

nosakāms 

Topošās būves 

harmoniski 

iederas 

Šlokenbekas 

pils ainavu 

telpā 

1.3. Nodrošināt  sadarbību  ar 

VVD un ar Šlokenbekas 

HES īpašniekiem, lai 

samazinātu ūdens līmeņa 

svārstības upē 

Engures 

novada 

pašvaldība, 

VVD 

II, pastāvīgi Esošā budžeta 

ietvaros 

Precīzi nav 

nosakāms 

Ūdens līmeņa 

svārstības 

būtiski negatīvi 

neietekmē upes 

biotopu 

2. Dabas, ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana  
2.1.. Slocenes upes  tīrīšana Engures 

novada 

pašvaldība, 

zemju 

īpašnieki 

I-II, 2020, 

pastāvīgi 

Esošā budžeta 

ietvaros, 

projektu 

finansējums 

Nosakāmas 

iepirkumā 

1,5 km garumā 

Slocenes upes 

tecējums netiek 

kavēts  

2.2. Invazīvo augu sugu 

izplatības ierobežošana 

Zemes 

īpašnieki 

I, pastāvīgi Esošā budžeta 

ietvaros, 

projektu 

finansējums 

Nosakāmas 

iepirkumā 

Invazīvo sugu 

sugu aizņemtās 

platības AAP 

teritorijā 

nepalielinās vai 

samazinās 

2.3. Zālāju biotopu 

apsaimniekošana 

Zemes 

īpašnieki 

I-II Atbalsts 

pastāvīgo 

zālāju 

uzturēšanai 

Precīzi nav 

nosakāmas 

Uzturētas eitrofo 

zālāju audzes 

0,25 ha platībā, 

regulāri 

apsaimniekoti 

zālāji upes 

krastos 
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3. Dabas un kultūrvēstures tūrisma attīstība, sabiedrības informēšana un izglītošana 

3.1. Labiekārtojumu izveide 

saliņā aiz Šlokenbekas pils 

Engures 

novada 

pašvaldība 

I, 2021, 

uzturēšana 

pastāvīgi 

Esošā budžeta 

ietvaros, 

projektu 

finansējums 

Nosakāmas 

iepirkumā 

Izveidots saliņas 

labiekārtojums 

3.2. Informācijas stendu 

uzstādīšana 

Engures 

novada 

pašvaldība, 

zemju 

īpašnieki 

II Esošā budžeta 

ietvaros, 

projektu 

finansējums 

Nosakāmas 

iepirkumā 

Uzstādīti 2 

informācijas 

stendi 

3.3. Pastaigu takas izveide Engures 

novada 

pašvaldība, 

zemju 

īpašnieki 

II Esošā budžeta 

ietvaros, 

projektu 

finansējums 

Nosakāmas 

iepirkumā 

Izveidota taka xx 

km garumā 

4. Zinātniskā izpēte, monitorings un plānošana 

4.1. Insel Park izpēte Engures 

novada 

pašvaldība, 

NKMP 

II Projekta 

finansējums  

Precīzi nav 

nosakāmas 

Izpētīta Insel 

Park vēsture 

4.2. Atpūtas vietas 

labiekārtojuma būvprojekta 

izstrāde 

Engures 

novada 

pašvaldība 

I, 2020  Projekta 

finansējums  

Nosakāmas 

iepirkumā 

Izstrādāts, 

saskaņots  un 

akceptēts 

būvprojekts 

4.3. Zivsaimnieciskās 

ekspertīzes veikšana 

Engures 

novada 

pašvaldība, 

BIOR 

2020 Engures 

novada 

pašvaldība 

Nosakāmas 

iepirkumā 

Veikta ekspertīze 

par upes tīrīšanas 

darbu ietekmi uz 

zivju sugām 

 

 

5.2.1. Plānoto apsaimniekošanas pasākumu detalizēts apraksts 

 

I Institucionālie un organizatoriskie aspekti 

 

1.1. apsaimniekošanas pasākums. Nodrošināt Slocenes krastu zemes īpašnieku sadarbību 

invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanā 

Invazīvo augu sugu izplatība ir konstatēta kā viens no lielākajiem draudiem AAP teritorijas dabas 

un ainaviskajām vērtībām. Invazīvo augu sugas izmanto ūdensteces kā izplatīšanās koridorus, līdz 

ar to nav iespējama veiksmīga invazīvo augu sugu ierobežošana vienā teritorijā upes krastos, ja 

citās teritorijās to ierobežošana netiek veikta. 

Nepieciešams sadarboties visiem AAP teritorijā esošajiem Slocenes upes krastu zemes īpašniekiem, 

koordinējot savas darbības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanā. 

Engures novada pašvaldībai nepieciešams sadarboties arī ar Slocenes augštecē esošā Tukuma 

novada pašvaldību invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanā.  
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1.2. apsaimniekošanas pasākums. Nodrošināt labāku valsts un pašvaldības institūciju 

sadarbību Šlokenbekas pils ainavu telpas aizsardzībā 

Novērojama blakus Šlokenbekas pilij esošās rūpnieciskās apbūves teritorijas negatīva ietekme uz 

estētiskajām ainavas vērtībām. Lai atrastu labākos risinājumus jaunu būvju būvniecībā un esošo 

būvju atjaunošanā un pārbūvē, kas pēc iespējas negatīvi neietekmē ainavas un kultūrvēstures 

vērtība, nepieciešama ciešāka Engures novada pašvaldības, jo sevišķi būvvaldes, sadarbība ar 

Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, piesaistot arī ainavu speciālistus. 

 

1.3. apsaimniekošanas pasākums. Nodrošināt sadarbību ar VVD un ar Šlokenbekas HES 

īpašniekiem, lai samazinātu ūdens līmeņa svārstības upē 

Novērojamas ievērojamas ūdens līmeņa svārstības Slocenes upē lejpus Šlokenbekas HES, kuras 

rada HES periodiskā darbība. Minētās svārstības sekmē upes krastu eroziju un samazina upes 

bioloģisko vērtību. Nepieciešams sadarbojoties ar VVD reģionālo vides pārvaldi un HES 

īpašniekiem atrast tādu HES ekspluatācijas režīmu, kurā ir pēc iespējas samazināts minēto svārstību 

apjoms. 

 

II Dabas un ainavisko vērtību saglabāšana 

 

2.1. apsaimniekošanas pasākums. Slocenes upes tīrīšana 

Slocenes upes biotopa kvalitātes uzlabošanas nolūkā visā īpaši aizsargājamā biotopa “Upju 

straujteces un dabiski upju posmi” teritorijā (skat. 4.3.1. attēlu) ieteicams: 

1) izvākt no upes tajā iekritušos kokus un koku sanesumus, 

2) pļaut virsūdens augus. 

Iekritušo koku un koku sanesumu izvākšana. Vietās, kur upē iekritušie koki kavē straumes 

tecējumu vai izveidojušies koku sagāzumi, notiek pastiprināta sedimentu uzkrāšanās. Koku 

sagāzumi veicina krastu izskalošanos un eroziju. Koki, kuri kavē straumi un veicina aizsērējumu 

veidošanos, no upes izvācami, tāpat arī bebru dambji vai to paliekas. Kokus, kuri atrodas iegrimuši 

smiltīs vai uz gultnes straumes virzienā, ieteicams atstāt gultnē, jo tie nodrošina slēptuves zivīm un 

ūdens bezmugurkaulniekiem. 

Virsūdens augu pļaušana. Virsūdens augu pļaušanu ieteicams veikt posmos, kur aizaugums ar 

ūdensaugiem pārsniedz 30 % no upes spoguļvirsmas. Ūdensaugu izpļaušana ir efektīvāka, ja to 

kombinē ar sakņu sistēmas izvākšanu, ko parasti veic ar traktortehnikas palīdzību. Gan veicot 

pļaušanu ar rokām, gan tehnikas palīdzību, obligāta ir izpļautās ūdensaugu masas izņemšana no 

upes un novietošana ārpus palu zonas, lai tā netiktu ieskalota upē. 

Funkcionāli nozīmīgi ir saglabāt ar blīvu velēnu klātus upju krastus, lai mazinātu krastu eroziju un 

augsnes, līdz ar to arī barības vielu, ieskalošanos upē. Upes krastus nepieciešams regulāri pļaut, lai 

veicinātu to noturību pret eroziju, kā arī mazinātu uzņēmību pret invazīvām augu sugām (puķu 

sprigane, Sosnovska latvānis, potenciāli arī citas). Ja upes tīrīšanas laikā tiek atsegta augsne upes 
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krastos, pēc tam tos vēlams apsegt ar velēnām vai citādi veicināt to iespējami drīzu apaugšanu ar 

saslēgtu veģetāciju. 

2019. gada 19. septembrī saņemta NKMP atļauja “Par Slocenes upes tīrīšanas darbiem pie 

Šlokenbekas muižas” Nr. 3012/562, ar kuru saskaņoti Slocenes upes tīrīšanas darbi pie Šlokenbekas 

muižas ar nosacījumiem: 

1) veicot vecupes tīrīšanas darbus pie Šlokenbekas muižas un nepieciešamos rakšanas 

darbus, lai savienotu vecupi ar Slocenes upi, kā arī veicot rakšanas darbus 

labiekārtojot bijušo Salas parku, jānodrošina arheoloģiskā uzraudzība, kas, 

atklājoties nozīmīgām kultūrvēsturiskām liecībām, aizstājama ar arheoloģiskajiem 

izrakumiem; 

2) darbu gaitā pie Šlokenbekas muižas atsedzoties vešūža vai vēsturiskā labiekārtojuma 

konstrukcijām, tās saglabājamas in situ; 

3) izvērtēt iespēju no upes izraktās dūņas un grunts izlīdzināšanai izvēlēties pašvaldības 

zemes gabala rietumu daļu, attālāk no Šlokenbekas muižas. 

Slocenes upes tīrīšanai 2019. gada 2. oktobrī ir saņemti VVD Ventspils Reģionālās vides pārvaldes  

tehniskie noteikumi Nr. VE19TP0140, saskaņā ar kuriem paredzēta Slocenes upes tīrīšana posmā 

līdz 1 km no Šlokenbekas muižas pa straumi uz augšu, kā arī attekas savienojuma ar Slocenes upi 

izveide, izrokot aptuveni 30 m garu posmu. Upes tīrīšanā ievērojamas tehnisko noteikumu prasības, 

t.sk.: konstatējot piesārņotu grunti, jāveic tās sanācija, virsūdens augi, dīņas un koksne jānovieto 

virspalu zonā, izņemtais substrāts un izraktā zeme jāizvieto zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

9082 004 0432, darbus neveic laikā no 1. aprīļa līdz 10. jūnijam, upes gultnē saglabā esošos un 

izveido jaunus gultnes padziļinājumus, saglabāt gultnē esošos akmeņus, akmeņu krāvumus, 

siekstas, kokus u.c. zivju dzīvotņu daudzveidību palielinošus elementus, veidojot vai saglabājot 

upes meandrējumu, kā arī iespēju robežās samazina uzduļķojuma veidošanos un nonākšanu lejpus 

atjaunojamā posma esošajā Slocenes upes daļā. 

 

5.2.1. attēls. Slocenes upes tīrīšanas darbi 2019. gada oktobra beigās un novembra sākumā. 

 

Upes tīrīšanas darbi tika uzsākti 2019. gada oktobra beigās un novembra sākumā. Arheologa 

uzraudzībā tika izņemts attekā pie Šlokenbekas pils uzkrājies dūņu slānis (0,3–1 m biezumā) un 
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aizaugums ar ūdensaugiem, kā arī atjaunots attekas savienojums ar Slocenes upi, pārveidojot 

pussalu par salu (skat. 5.2.1. attēlu). Saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem darbi jāpabeidz piecu 

gadu laikā.  

 

2.2. apsaimniekošanas pasākums. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošana 

No bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas viedokļa AAP teritorijā primāri ir nodrošināt regulāru 

invazīvo augu sugu – Sosnovska latvāņa, puķu spriganes un parastās sērmūkšspirejas 

(pīlādžlapu sorbārija) iznīcināšanu. Invazīvo sugu iznīcināšana šajā teritorijā var būt efektīva un ar 

ilgtermiņa efektu tikai tad, ja šīs sugas tiek sistemātiski gadu no gada iznīcinātas visā Slocenes 

ielejā augšpus un lejpus AAP teritorijai. Tomēr nepieciešama arī kaut vai lokāla darbība Milzkalnes 

“saliņā” un tuvākajā apkārtnē, lai “attīrītu” un uzturētu no invazīvām sugām brīvu šo nelielo platību 

pie Šlokenbekas muižas. Invazīvo sugu iznīcināšana var tikt veikta tikai mehāniskā veidā (pļaujot 

vairākreiz gadā pirms sēklu nogatavošanās, izravējot, izdurot sakneņus). Vislabāk paņēmienus 

kombinēt. Sosnovska latvāņa izplatīšanos var ierobežot, neļaujot tam uzziedēt un nogatavināt 

sēklas. Izmantojot tikai pļaušanu, pat vairākas reizes gadā, parasti neizdodas panākt būtisku 

Sosnovska latvāņa īpatsvara samazināšanos. Ar pļaušanu augu var novājināt un ierobežot tā 

turpmāku izplatīšanos, bet nevar pilnībā iznīcināt. Nelielās platībās latvāņus var ierobežot, tos 

noganot. Upju tuvumā augošos latvāņus apkaro izrokot. Vislabāk to darīt pavasarī, kad auga izmēri 

ir nelieli un to var izrakt ar visu sakni. Palienē un upes krastos invazīvo sugu apkarošanai nedrīkst 

izmantot herbicīdus (piemēram, glifosāta preparātus), jo tie var atstāt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz 

saldūdeņu ekosistēmām (Slocenes, Valguma ezers).  

 

2.3. apsaimniekošanas pasākums. Zālāju biotopu apsaimniekošana 

No īpaši aizsargājamiem zālāju biotopiem aptuveni 0,25 ha platībā konstatēts aizsargājams biotops 

“Eitrofas augsto lakstaugu audzes” (skat. 4.3.1., 4.3.2.2. attēlu). Zālāju biotops ir sliktā stāvoklī 

(aizaug). Ieteicama krūmu izciršana pļavas malās, palielinot atklātā zālāja platību un turpmāka 

regulāra apsaimniekošana, reizi gadā pļaujot un vienmēr savācot zāli vai sienu. . Ja platībā tiek 

konstatētas invazīvas augu sugas, nekavējoties jāveic to iznīcināšana jau agrīnā ieviešanās stadijā, 

kamēr tie nav izplatījušies lielākā platībā. Lai palielinātu zālāja platību, vēlama krūmu izciršana. 

Tas atvieglotu arī invazīvo sugu apkarošanu turpmākajos gados, jo krūmājos ir ļoti sarežģīti veikt šo 

sugu iznīcināšanu, kā rezultātā tie turpina izsēties un izplatīties. 

Lai paaugstinātu AAP teritorijas bioloģisko daudzveidību un ainavas estētisko vērtību, ieteicama arī 

pārējo zālāju apsaimniekošana visā AAP teritorijā, nodrošinot to pļaušanu ar siena savākšanu vai 

noganīšanu. Vietās, kur zālājs aizaudzis ar krūmiem un kokiem, nepieciešama to nociršana un 

tālāka zālāja sagatavošana pļaušanai. Ieteicams upes krastos esošās lauksaimniecības zemes vismaz 

upes palienes platībā izmantot kā pastāvīgās pļavas un ganības, nepārvēršot tās par aramzemi, lai 

mazinātu iespēju barības vielām bagātas virszemes noteces nonākšanai Slocenes upē.     
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III Dabas un kultūrvēstures tūrisma attīstība, sabiedrības informēšana un izglītošana 

 

3.1. apsaimniekošanas pasākums. Labiekārtojuma izveide saliņā aiz Šlokenbekas pils 

Uz pussalas ap bijušo estrādes vietu nav konstatētas īpaši nozīmīgas dabas vērtības. Līdz ar to nav 

nepieciešami speciāli nosacījumi teritorijas turpmākajai apsaimniekošanai. Tomēr ieteicama veco 

koku saglabāšana un atbilstoša kopšana, kā arī blīvā krūmāja izciršana ap koku grupu. Vēlama arī 

pīlādžlapu sērmūkšspirejas audzes iznīcināšana, pļaujot un izraujot sakneņus (jāveic atkārtoti 

vairākus gadus), jo tā ir invazīva suga ar tendenci izplatīties lielās platībās un pa upi var “aizceļot” 

uz citām teritorijām. Ja tiek stādīti jauni koki un krūmi, vēlams izvēlēties tikai vietējās kokaugu 

sugas un nestādīt sugas, kas ir (potenciāli) invazīvas un pāriet savvaļā – piemēram, ošlapu kļava 

Acer negundo, kalnu kļava A. pseudoplatanus, vārpainā korinte Amelanchier spicata, spožā klintene 

Cotoneaster lucidus, grimoņi Swida spp.). Tas pats attiecināms uz citiem krāšņumaugiem. 

Saliņas labiekārtojumam atbilstoši Engures novada pārstāvju iecerēm izbūvējams gājēju tiltiņš 

(pašreizējā pagaidu tiltiņa vietā) un gājēju celiņi (grants seguma vai koka laipas). Saliņas centrā 

izvietojama ugunskura vieta, kas izmantojama arī Jāņu svinēšanai. Ap ugunskura vietu izveidojams 

bruģēts laukums. Saliņas DR malā izbūvējama dēļu seguma deju grīda, to apjožot ar margām un 

soliņiem. Blakus tiltiņam izbūvējama laivu piestātne, piestātnes platformu novietojot uz pontona. 

Gar gājēju celiņu, kas apvij saliņu, izvietojami soliņi un piknika vietas. Iespējama arī neliela 

paviljona ceremonijām izbūve vecupes malā (skat. 5.2.2.1. attēlu). Darbu apjomi apkopoti 

5.2.1. tabulā. Saliņas labiekārtojumu iespējams veidot arī citos variantos, skat. 5.2.2.2. un 

5.2.2.3. attēlus. 

 

5.2.1. tabula. Saliņas labiekārtojuma darbu apjomi. 

Nr. 

p.k. 

Labiekārtojuma 

elements 

Apjoms Piezīmes 

1. Gājēju tiltiņš pār 

vecupi 

Garums 15 m 

Platums 1,2-1,5 m 

Iespējams izmantot pašreizējo pagaidu 

tiltiņu, aprīkojot to ar margām, ja 

nestspēja ir atbilstoša. Jāizvieto 

brīdinājums par maksimālo cilvēku 

skaitu, kas drīkst vienlaikus atrasties uz 

tiltiņa. 

2. Grants seguma 

gājēju celiņi vai 

koka laipas 

Platība 164 m2 

(2. variantā – 194 m2) 

Platums 1,2 -1,5 m 

Zem celiņa izrokams viss augsnes slānis, 

celiņa pamatnē ieklājamas šķembas, 

virskārtai izmantojama. 

3. Laivu piestātne Platforma 18 m2, 

kāpnītes no celiņa līdz 

platformai 

Platformai – peldoša, uz pontoniem, 

neslīdošu koka vai kompozītmateriāla 

dēļu segums. 

Kāpņu augstumu un pakāpienu skaitu 

(vai pandusa slīpumu) jāprecizē, 

izstrādājot būvprojektu uz topogrāfiskā 

plāna pamatnes. Platformas savienojums 

ar kāpnēm veidojams kustīgs, lai būtu 

piemērots ūdens līmeņa svārstībām. 

4. Paviljons Platība 25 m2, nojume ar  
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margām vecupes krastā. 

5. Ugunskura vieta Diametrs ap 3 m 

(2. variantā – ap 2 m)  

No akmeņiem izlikta vai arī kā metāla 

“panna” (līdzīgi kā Šlokenbekas pils 

pagalmā) izgatavota vieta, kur kurināt 

ugunskuru. Iespējama arī jāņuguns uz 

staba uzstādīšana. 

6. Bruģēts laukums 

ap ugunskura 

vietu 

300 m2 

(2. variantā – 210 m2) 

Vēlams bruģēt ar granīta bruģi. 

Iespējama arī transformēšana par estrādi, 

uzstādot atbilstošas īslaicīgas 

konstrukcijas.. 

7. Deju grīda 530 m2 

(2. variantā – 300 m2) 

Uz stabveida pamatiem izbūvēta 

neslīdoša koka vai kompozīmateriāla 

seguma grīda. iespējams veidot arī no 

paneļiem, kas uzstādāmi sezonas sākumā 

un ziemā novietojami uzglabāšanai 

telpās. 

8. Soliņi 12 soliņi 2-3 m garumā 

Soliņi aptuveni 76 m 

kopgarumā gar deju 

grīdas malu (2. variantā  

visu soliņu kopgarums -

91 m) 

Koka solus gar deju grīdas malu var 

izbūvēt arī vienlaikus kā dejas grīdas 

margas. 

9. Piknika vieta 3 gab. Galda platums ap 

1 m, garums 2-3 m, 

platums kopā ar soliem 

ap 2 m 

Izvietotas zem koku vainagiem. Koka 

galdiņš un 2 soli tā malās. Var izvietot 

zālienā vai uz grants seguma. 

10. Dekoratīvi 

stādījumi 

120 m2 Gar vecupes malu, izmantojot vietējās 

augu sugas, piemēram skalbes, Sibīrijas 

skalbes, vītolu vējmietiņus u.c. 

11. Zāliens 940 m2 

(2. variantā – 1130 m2) 

Pārējā saliņas daļa jāpļauj vismaz vienu 

reizi sezonā. Saliņas vidusdaļa un 

invazīvo augu sugu aizņemtās teritorijas 

jāpļauj biežāk, piemēram, pirms 

publiskiem pasākumiem vai arī,  tikko 

invazīvo sugu īpatņi ir izauguši pļaujamā 

augstumā. 
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5.2.2.1. attēls. Saliņas aiz Šlokenbekas pils (Insel Park) labiekārtojuma plāns.  
Ortofoto: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2016. gads. 
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5.2.2.2. attēls. Saliņas aiz Šlokenbekas pils (Insel Park) labiekārtojuma plāns (2. variants).  

Ortofoto: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2016. gads. 
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5.2.2.3. attēls. Saliņas aiz Šlokenbekas pils (Insel Park) labiekārtojuma plāns (3. variants).  

Ortofoto: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2016. gads 
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3.2. apsaimniekošanas pasākums. Informācijas stendi 

Informācijas stendus, kuros sniegta informācija par pastaigu takas maršrutu un Slocenes upes dabas, 

ainavas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, izvietojami takas sākuma un beigu punktos: teritorijā aiz 

Šlokenbekas pils un pie Šlokenbekas HES (skat. 5.2.4. attēlu). Informācijas stenda izvietojums pie 

Šlokenbekas HES saskaņojams ar zemes īpašnieku. 

Stendus ieteicams izgatavot, izmantojot ĪADT vienotā stila rekomendācijas (skat. 5.2.3. attēlu). 

 

5.2.3. attēls. Informācijas stends. Avots: Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotais stils 

https://www.daba.gov.lv/upload/File/VienotaisStils/IADT_VienStils_2011_08-ST_konstrukc.pdf . 

 

3.3. apsaimniekošanas pasākums. Pastaigu taka  

Lai diversificētu tūrisma piedāvājumu un piedāvātu apmeklētājiem pastaigas un izziņas iespējas, 

ieteicama pastaigu takas izveidošana pa esošajiem ceļiem no Šlokenbekas pils uz Šlokenbekas 

dzirnavām (skat. 5.2.4. attēlu). Pirms maršruta izveides nepieciešams to saskaņot ar zemes 

īpašniekiem. Taku marķēšanai var izmantot marķējuma stabus atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju vienotajam stilam: virszemes stabu 700-1200 mm augstumā no zemes, uz augšējā slīpi 

nozāģētā gala virsmas stiprinot piktogrammas plāksnīti (skat. 5.2.5. attēlu). Vienlaikus ar pastaigu 

maršrutu uzstādāmi arī 3.2. pasākumā pardzētie informācijas stendi, kuros iekļaujama norāde par 

takas marķējumu. 

 

https://www.daba.gov.lv/upload/File/VienotaisStils/IADT_VienStils_2011_08-ST_konstrukc.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/VienotaisStils/IADT_VienStils_2011_08-ST_konstrukc.pdf
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5.2.4. attēls. Pastaigu taka no Šlokenbekas pils uz dzirnavām un informācijas stendi.  

Ortofoto: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2016. gads. 

 

Informāciju par pastaigu maršrutu nepieciešams pievienot tūrisma informācijai Engures novada 

domes un Šlokenbekas viesnīcas majaslapās. 

 
5.2.5. attēls. Takas marķējuma stabiņi. Avots: Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotais stils 

https://www.daba.gov.lv/upload/File/VienotaisStils/IADT_VienStils_2011_05-markejums-takas.pdf  

https://www.daba.gov.lv/upload/File/VienotaisStils/IADT_VienStils_2011_05-markejums-takas.pdf
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IV Turpmākā izpēte un plānošana 

 

4.1. apsaimniekošanas pasākums. Insel Park izpēte 

lai iegūtu informāciju, kas izmantojama Šlokenbekas pils apmeklētāju izglītošanai un saliņas 

labiekārtojuma izveidei, ieteicams izpētīt pieejamos vēstures avotus par kādreiz Slocenes saliņā 

pastāvējušo Insel Park. 

 

4.2. apsaimniekošanas pasākums. Atpūtas vietas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde 

Ievērojot 3.1. pasākumā aprakstītās rekomendācijas, pirms labiekārtojuma ierīkošanas uzsākšanas 

nepieciešams izstrādāt tā būvprojektu un saņemt būvatļauju Engures novada domes būvvaldē. 

 

4.3. apsaimniekošanas pasākums. Zivsaimnieciskās ekspertīzes veikšana 

Sasakaņā ar Ministru kabineta 08.05.2001. noteikumu Nr.188 “Saimnieciskās darbības rezultātā 

zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība” 6. un 22. punktu ne 

vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc upes tīrīšanas darbu pabeigšanas (skat. 2.1. apsaimniekošanas 

pasākumu, upes tīrīšanas darbi ir uzsākti 2019. gadā un jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 2024. gada 

2. oktobrim) jāveic zivsaimnieciskā ekspertīze, kas nepieciešama zivju resursiem nodarītā 

zaudējuma novērtēšanai un zaudējuma aprēķinam. Zivsaimniecisko ekspertīzi veic valsts 

zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" 

(turpmāk – institūts) vai cita juridiskā persona, kuras nolikumā vai statūtos ir paredzēts zinātniskās 

pētniecības darbs. Ja ekspertīzi neveic institūts, bet cita juridiskā persona, tā veiktās ekspertīzes 

materiālus iesniedz institūtā izvērtēšanai un institūta atzinumu pievieno zivsaimnieciskās 

ekspertīzes materiāliem. Izdevumus par zivsaimniecisko ekspertīzi un zaudējuma aprēķinu sedz 

attiecīgās saimnieciskās darbības veicējs – Engures novada dome.  

 

  



Apsaimniekošanas un attīstības plāns 

54 
 

 

IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS AVOTI 

Auniņš A. (red.) 2010. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. 

Latvijas Dabas fonds, Rīga. 

Auniņš A. (red.), 2013. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas 

rokasgrāmata. 2. papildināts izdevums. Latvijas Dabas fonds, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija, Rīga, 320 lpp. 

Brūzis R. (intervija) Noslēgušies arheoloģiskie izrakumi Šlokenbekas muižā, DELFI Novados, 

2013. gada 27. augusts, https://www.delfi.lv/novados/engures-novads/zinas/noslegusies-

arheologiskie-izrakumi-slokenbekas-muiza.d?id=43591253, skat. 10.12.2019. 

Caune A., Ose I. Latvijas 12. gadsimta beigu - 17. gadsimta vācu piļu leksikons. Rīga, 2004. 

Engures novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam, 2012. Engures novada dome, 

http://www.enguresnovads.lv/engures-teritorialais-planojums, skat. 03.02.2020. 

Fjodorova R. Šlokenbekas muižā notiek arheoloģiskie izrakumi, 2013. gada 31. jūlijs, Neatkarīgās 

Tukuma ziņas, https://www.ntz.lv/novados/engures-novada/slokenbekas-muiza-notiek-

arheologiskie-izrakumi/, skat. 10.12.2019. 

Kalniņa A. 1995. Klimatiskā rajonēšana. - Gr.: Kavacs G. (red.). Enciklopēdija “Latvijas daba”. – 

Rīga: Latvijas enciklopēdija, – 3. sēj., 245. lpp. 

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 19.09.2019. vēstule Nr. 05-04/4456 “Par Slocenes upes 

tīrīšanas darbiem”, adresēta Engures novada domei. 

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes informācijas sistēma “Mantojums”, 

https://is.mantojums.lv, skat. 10.12.2019.  

Nikodemus O.1 2019. Latvijas augsnes. Nacionālā enciklopēdija, 

https://enciklopedija.lv/skirklis/26023, skat. 10.02.2020. 

Nikodemus O.2 2019. Latvijas vispārīgs fizikāli ģeogrāfisks apraksts. Nacionālā enciklopēdija, 

https://enciklopedija.lv/skirklis/26135-Latvijas-visp%C4%81r%C4%ABgs-fizik%C4%81li-

%C4%A3eogr%C4%81fisks-apraksts, skat. 10.02.2020., skat. 10.02.2020. 

Pirang, Heinz. Das baltische Herrenhaus. Riga, 1928. - 1930. 

Plaudis A. Ceļvedis pa teiksmu pilīm. Rīga, 2004. 

Ramans K. 1994. Ainavrajonēšana. - Gr.: Kavacs G. (red.). Enciklopēdija „Latvijas daba”. – Rīga: 

Latvijas enciklopēdija, – 2. sēj., 22. – 24. lpp. 

Ramans K., Zelčs V. 1995. Fizioģeogrāfiskā rajonēšana. – Gr.: Kavacs G. (red.). Enciklopēdija 

“Latvijas daba”. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, – 2. sēj., 74. – 76. lpp. 

Stinkulis G. 2019. Latvijas ģeoloģiskā uzbūve, https://enciklopedija.lv/skirklis/26128, skat. 

10.12.2019.   

Strautnieks I. 2020. Abavas senleja. Nacionālā enciklopēdija. 

https://enciklopedija.lv/skirklis/59207-Abavas-senleja, skat. 10.02.2020. 

Zelčs  V. 2019. Latvijas reljefs. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/26548-

Latvijas-reljefs, skat. 11.11.2019. 

Zīverts A. 1998. Slocene - Gr.: Kavacs G. (red.). Enciklopēdija “Latvijas daba”. – Rīga: Latvijas 

enciklopēdija, – 5. sēj., 118.-119. lpp. 

 

 

 

https://www.delfi.lv/novados/engures-novads/zinas/noslegusies-arheologiskie-izrakumi-slokenbekas-muiza.d?id=43591253
https://www.delfi.lv/novados/engures-novads/zinas/noslegusies-arheologiskie-izrakumi-slokenbekas-muiza.d?id=43591253
http://www.enguresnovads.lv/engures-teritorialais-planojums
https://www.ntz.lv/novados/engures-novada/slokenbekas-muiza-notiek-arheologiskie-izrakumi/
https://www.ntz.lv/novados/engures-novada/slokenbekas-muiza-notiek-arheologiskie-izrakumi/
https://is.mantojums.lv/
https://enciklopedija.lv/skirklis/26023
https://enciklopedija.lv/skirklis/26135-Latvijas-visp%C4%81r%C4%ABgs-fizik%C4%81li-%C4%A3eogr%C4%81fisks-apraksts
https://enciklopedija.lv/skirklis/26135-Latvijas-visp%C4%81r%C4%ABgs-fizik%C4%81li-%C4%A3eogr%C4%81fisks-apraksts
https://enciklopedija.lv/skirklis/26128
https://enciklopedija.lv/skirklis/59207-Abavas-senleja
https://enciklopedija.lv/skirklis/26548-Latvijas-reljefs
https://enciklopedija.lv/skirklis/26548-Latvijas-reljefs


Apsaimniekošanas un attīstības plāns 

55 
 

 

Interneta vietnes: 

Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapa, 

https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__riga/RIG010.px/table/tableViewLayout1/ 

Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu pārvaldības sistēma “Ozols”, https://ozols.gov.lv/ozols/  

Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapa, www.daba.gov.lv  

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotais stils, 

https://www.daba.gov.lv/public/lat/dabas_aizsardzibas_plani/iadt/iadtvienotais_stils/ 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras karšu pārlūks www.lgia.gov.lv/karte/  

Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapa, Vēsturisko karšu portāls, http://kartes.lndb.lv/ 

Lauku atbalsta dienesta Lauku bloku karte, https://karte.lad.gov.lv/ 

Meliorācijas kadastra informācijas sistēma, https://www.melioracija.lv/ 

Ziņojums EK, 2019. Ziņojums Eiropas Komisijai par ES nozīmes biotopu (dzīvotņu) un sugu 

aizsardzības stāvokli Latvijā. Novērtējums par 2013.‐2018. gada periodu. Ziņojuma kopsavilkums 

par sugu aizsardzības stāvokli. Dabas aizsardzības pārvalde, pieejams: 

https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas/REP_EK_2019_1_ES_sugu_stavoklis_LV.pdf, 

Eiropas Vides aģentūras mājaslapā: 

http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=lv/eu/art17/envxwalvg/LV_habitats_rep

orts-20190829-115432.xml&conv=589&source=remote, 

http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=lv/eu/art17/envxwalvg/LV_species_rep

orts-20190829-115440.xml&conv=593&source=remote. 
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