
 

 

 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 

Informatīvā sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu dabas 

parkam “Vecumu meži”  

2018.gada 5.martā plkst. 11:00  

Viļakā, Abrenes ielā 26 

Sanāksmes protokols 

 

11:00 Sanāksmi atklāj Jolanta Bāra, SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, un informē par darba kārtību. 

11:05-11.20  Kas ir dabas aizsardzības plāns, tā nepieciešamība. Informē: Sintija Martinsone, Dabas 

aizsardzības pārvalde. 

Jautājumi 

Zemes īpašnieku pārstāvis: Kad beidzas iepriekšējā dabas aizsardzības plāna termiņš, kad stāsies spēkā 

jaunais plāns?  

J.Bāra: Iepriekšējā plāna termiņš ir 2019. gada decembris, tādēļ tiek laicīgi sagatavots jauns dabas 

aizsardzības plāns un tas stāsies spēkā 2019. gada beigās pēc sabiedriskās apspriešanas, pašvaldības 

atzinuma saņemšanas un vides ministra apstiprinājuma. 

Zemes īpašnieku pārstāvis: Vai būs izmaiņas Saeimā, vai jūs plānojat iesniegt [par individuālajiem 

aizsardzības un izmantošanas noteikumiem]. 

J.Bāra: Ja pētījumu rezultāti liecinās, ka nepieciešamas izmaiņas zonējumā, vai arī būs pamatoti 

ieteikumi uzraudzības grupas sanāksmēs, tiks sagatavoti ieteikumi noteikumu grozījumiem, un tos 

Vides un reģionālās attīstības ministrija iesniegs Ministru kabinetā. 

Zemes īpašnieku pārstāvis: Kāpēc vienam īpašniekam ir ierobežojumi, bet turpat blakus citam to nav? 

J.Bāra: Ja jautājums par zonējumu, tad jāsaka, ka zonējuma veidošana ir kompromiss, jo sugu un 

biotopu aizsardzībai labāk būtu aizsargāt lielas meža platības, veseli masīvi, bet, ņemot vērā zemes 

īpašnieku ekonomiskās intereses, tiek izveidotas mazākas zonas, iekļaujot pašus vērtīgākos mežus. 

Tādēļ tiek novilktas robežas un blakus atrodas regulējamā režīma zona vai dabas lieguma zona ar 

stingriem ierobežojumiem, un dabas parka zona, kur ierobežojumi minimāli. 

Zemes īpašnieku pārstāvis: Vai būs atšķirīga pieeja valsts un privātām zemēm? 

J.Bāra: Nē. Dabas vērtības var būt kā valsts, tā privātās zemēs, ērgļi neizvēlas ligzdu vietas pēc 

īpašuma piederības. 

11:20-12:00 Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam “Vecumu meži”, tā teritorija un 

specifika, Plāna izstrādes termiņi. Informē: Jolanta Bāra, Arnis Zacmanis, SIA “Vides Konsultāciju 

Birojs”. 



 

 

Jautājumi 

Zemes īpašnieku pārstāvis: Kādēļ eksperti nenodrošina zemes īpašnieku informēšanu, ja iet iekšā 

īpašumā, ir jāpiezvana. 

A.Zacmanis: Eksperta darbs ir ļoti atkarīgs no laika apstākļiem un darbu apjoma, nevar arī iepriekš tik 

precīzi izplānot maršrutu, jo tas ir atkarīgs no tā, ko atklāj un atrod uz vietas. 

J.Bāra: Plāna izstrādātājam nav pieejami īpašnieku tālruņa numuri. Tika nosūtītas vēstules ar 

informāciju par sanāksmi un plāna izstrādi, un tie, kuri vēlas, lai eksperts sazinās un piedalīties 

apsekojumā, var pieteikties pa norādītajiem tālruņa numuriem. 

11:45-12:00 Par dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un iespējām pieteikties kompensācijām. 

Informē: Dagnis Vasiļevskis, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija. 

Jautājumi 

Zemes īpašnieku pārstāvis: Ja nav naudas, ko samaksāt par ekspertu? 

D. Vasiļevskis: Par ekspertu jāmaksā tikai tad, ja nepiekrītat novērtējumam, un gribat neatkarīgu 

vērtējumu. 

Zemes īpašnieku pārstāvis: Vai kompensācijas attiecas arī uz bebru postījumiem?  

D. Vasiļevskis: Nē, bebrs ir medījams dzīvnieks, jāgriežas pie medniekiem, ar kuriem noslēgts līgums. 

Zemes īpašnieku pārstāvis: Cik ir gadījumu, kad izmaksātas kompensācijas? 

D. Vasiļevskis: Precīzi nepateikšu, ir ap desmit gadījumu. Lielākais gadījumu skaits – zosu postījumi. 

Zemes īpašnieku pārstāvis: Ja postītāji ir sezonāli vai limitēti medījami dzīvnieki? Vilks? Vilkiem 

beidzas limits, un tad nevar šaut, pat ja uzbrūk aitām. 

D. Vasiļevskis: Noteikumi, par kuriem stāstīju, attiecas uz aizsargājamiem dzīvniekiem. Par vilku 

limitiem utt, var jautāt Valsts meža dienestam. 

Zemes īpašnieku pārstāvis: Un kā kompensēs koksnes sēņu bojājumus? Īpašumā tiek veiktas sanitārās 

cirtes priežu trupes bojājumu dēļ, bet no blakus esošās regulējamā režīma zonas infekcija izplatās. 

Meža vērtība samazinās, jo no valsts meža nāk infekcija. 

J. Bāra: Sazināsimies ar meža patologu, lai saņemtu konsultāciju par šo jautājumu. 

Zemes īpašnieku pārstāvis: Kas kompensēs palielināto atstājamo koku skaitu – dabas parkā jāatstāj 

15 koki uz ha, kamēr parastos mežos – tikai 5. Tie kopsummā ir zaudējumi. 

S.Martinsone: netiek kompensēts, un arī zemes īpašniekiem ir jāuzņemas kādi izdevumi dabas 

aizsardzībai, ne tikai viss jākompensē no valsts. 

12:00-12:30 Atļautās un aizliegtās darbības dabas parkā «Vecumu meži» 

 

Jautājumi 

Valdis Kikučs, Valsts meža dienests: Iepriekš bija aizsardzības statuss Badnovas purvam, dzērvenāju 

liegums. Vai tas tagad ir iekļauts kādā zonā? Vai ir atsevišķs liegums? 



 

 

D. Vasiļevskis: Jāpaskatās zonējumā, pašlaik atsevišķa lieguma nav. 

Zemes īpašnieku pārstāvis: Ir baltalkšņu audze tauvas joslā, regulējamā režīma zonā, ciršana nav 

atļauta, bet audze sabrūk. 

J.Bāra: Noteikti eksperti apmeklēs regulējamā režīma zonas un iepazīsies ar situāciju. Ir iespējams 

pieteikties kompensācijām, un saņemt 160 EUR/ha gadā, ja ir aizliegta mežsaimnieciskā darbība. 

Zemes īpašnieku pārstāvis: Kā var atcelt mikroliegumu? 

D. Vasiļevskis: ir kārtība, kas noteikta Ministru kabineta noteikumos – ja zudusi vērtība. 

J.Bāra aicina zemes īpašniekus izvēlēt kādu pārstāvi un pieteikties darbam uzraudzības grupā. 

Diskusija, kam ir tiesības pārstāvēt. Izskatīs iespēju nodibināt biedrību. 

S. Martinsone: Lūdzam pieteikties līdz 19. martam, jo DAP mēneša laikā jādibina uzraudzības 

grupu. 

J.Bāra: Vai visi piekrīt, ka mēs nosūtām šīsdienas prezentācijas un citu informāciju uz e-pastiem, kas 

ir minēti dalībnieku sarakstā. 

Iebildumu nav. 

Zemes īpašnieku pārstāvis: vai varētu ielikt Viļakas novada avīzē šodienas prezentāciju saturu, jo ne 

visiem ir e-pasts. Īpaši interesē individuālie noteikumi. 

J.Bāra: Jautāsim Viļakas novada atbildīgajai personai, ja tas iespējams- publicēs. 

12:30-13:00 Par kārtību kā pieteikties  atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības 

uzturēšanu zālājos un iespēju pieteikties Natura 2000 mežu kompensācijas maksājumiem. Informē: 

Lauku atbalsta dienesta pārstāvis. 

D. Rudzīts, AS LVM: Ja ir konstatēts biotops valsts mežā un nevar cirst mežu, vai tiks saņemtas 

kompensācijas? 

Zemes īpašnieku pārstāvis: Saņemta vēstule par zālāju biotopu, bet jau rudenī šī platība uzarta, ko 

darīt? 

LAD pārstāvis: jāziņo LAD līdz 30. martam, ka ir izmaiņas. 

Valdis Kikučs, Valsts meža dienests: koku uzpircēji neņem pretī nocirsto koksni, jo mežā ir atrasti 

biotopi. 

S.Martinsone: Neattiecas uz sanāksmes tēmu, un mēs nevaram zināt, kāds tieši ir iemesls, visdrīzāk 

saistīts ar meža sertifikāciju. 

Inga Erta, Valsts meža dienests: Uzmanīgāk jāseko ekspertu darbam, mums tikko bija ierosināts 

mikroliegums pēc Dabas skaitīšanas, un iekļauti galīgi nevērtīgi meži. 

S.Ikauniece, dabas eksperte: Mikroliegums nekādā gadījumā nav Dabas skaitīšanas projekta rezultāts! 

Ja kāds biotopu inventarizācijas laikā ir kaut ko gribējis ierosināt kā mikroliegumu, tā ir viņa privāta 

iniciatīva un atbildība. Vecumu mežos biotopu inventarizācijas kvalitāte vēl nav vērtēta, varēsim par 

to spriest vasaras sākumā. 



 

 

D. Rudzīts, AS LVM: Iesūtīsim jums mūsu priekšlikumus elektroniski. Pašlaik lūgums izvērtēt bebru 

darbības ietekmi uz aizsargājamiem meža biotopiem, protams, arī uz saimnieciskiem mežiem. 

J.Bāra: Ja vēl ir ierosinājumi, vēlmes, teritorijas apsaimniekošanas iespējas nākotnē – lūdzu griezieties 

pie klātesošajiem speciālistiem pēc sanāksmes vai vēlāk telefoniski. 

Sanāksme tiek slēgta. 

 

Papildus informācija:   

Plāna izstrādātājs SIA “Vides Konsultāciju Birojs” 

Jolanta Bāra, Plāna izstrādes vadītāja   

Mob.: 26465530 

e-pasts: jolanta.bara@vkb.lv 

mājaslapa: www.vkb.lv 

 

Protokolu sagatavoja: Jolanta Bāra 

 

05.03.2018. 
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