
 

 

 

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 

aizsargājamo ainavu apvidum “Augšdaugava”  

2018.gada 26.septembrī plkst. 16:00  

Rīgas iela 52, Krāslava 

Sanāksmes protokols 

 

16:00 Sanāksmi atklāj  projekta administratore Elmīra Boikova un Latvijas Universitātes  

Komunikāciju departamenta  direktora p.i. Guntis Rozenbergs, informējot par darba kārtību un 

piesakot prezentāciju autorus. 

16:05-16.20  Kas ir dabas aizsardzības plāns, tā nepieciešamība. Informē: Valdis Pilāts, Dabas 

aizsardzības pārvalde (DAP). Salīdzina Gaujas nacionālo parku ar AAA”Augšdaugava”, jo lielākā 

nozīme ainavas vērtībām. Īsa analīze par jau ieviestajiem pasākumiem no pašlaik spēkā esošā dabas 

aizsarzdības plāna “Daugavas lokiem” – ir izveidots infocentrs Naujenē, velomaršruts, citi pasākumi. 

16:20 – 16:30 Par aizsargājamo ainavu apvidus esošo stāvokli un problemātiku. Informē: Irēna 

Skrinda, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija. Par galvenajiem 

apdraudējumiem uzskata karjeru izstrādi, atļautās 3 ha kailcirtes viena otrai blakus, pāreju no 

ekstensīvas uz intensīvu lauksaimniecību, un izpratnes trūkumu. 

16:30-17:00 Dabas aizsardzības plāna izstrāde AAA “Augšdaugava”, tā teritorija un specifika, Plāna 

izstrādes termiņi. Informē: Elmīra Boikova, Jolanta Bāra, Latvijas Univeristāte. Uzsver dabas 

aizsardzības plāna nozīmi un skaidro plāna izmantošanas iespējas, uzskaita dabas aizsardzības plāna 

sagatavošanas posmus, uzsver iespēju iekļūt UNESCO Pasaules mantojuma pamatsarakstā – iespēja 

iegūt pasaules ievērību un lielāku tūrisma plūsmu. 

17:00-17:30 Par kārtību kā pieteikties  atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības 

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

Aivars Znotiņš, Lauku atbalsta dienests. 

17:30-17:50 Kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku 

nodarītajiem postījumiem. Informē: Ģirts Baranovskis, Dabas aizsardzības pārvalde.  

Sanāksmes dalībniece: nevar nopļaut pļavas, bebri appludina. 

Ģirts Baranovskis jāgriežas pie medniekiem. 

17:50-18:20 Ierosinājumi, iedzīvotāju vēlmes, teritorijas apsaimniekošanas iespējas nākotnē.  

Viktorija Lene, Krāslavas lauku attīstības speciāliste: Cilvēkam ir 1,2 ha, 0,7 ha uzlikts zaļais, viņš 

vispār nevar pieteikties platību maksājumiem. 



 

 

Gita Strode, DAP – DAP administrē šo datu slāni, varam precizēt platības. Nosūtiet visu info par šo 

situāciju gita.strode@daba.gov.lv, radīsim risinājumu. No 1. februāra būs labojumi. 

Sanāksmes dalībniece: Ūdrīšu pagastā pieteicām bīstamos kokus novērtēšanai, 2 liepas pie mājas, 

atbildes nav. 

Inita Bružika, DAP: vēstule jums ir izsūtīta, noskaidrošu, kādēļ nav pienākusi. Arborists apsekoja 

kokus, neatzina tos par bīstamiem, ir tikai jāapzāģē zarus. 

Sanāksmes dalībnieks: Lielo Muļķu kapos ir ļoti liels bērzs, vai var reģistrēt kā dižkoku. 

Sanāksmes dalībnieks: Vai ekspertu sastāvā ir mežsaimnieku pārstāvis?  

Jolanta Bāra, LU: ekspertu sastāvā nav, jo mēs neizstrādājam meža apsaimniekošanas plānus. 

Noteikti būs uzraudzības grupas sastāvā. 

Jānis Celms: Vai būs individuālie MK noteikumi, jo vajag apmežot platības, bet bez noteikumiem 

nevar. 

Gita Strode: pietiek, ja ir iekļauts DA plānā, lai varētu apmežot, lūdzu iesniedziet savu informāciju. 

Jānis Celms: Kāds ir DAP skatījums uz ainavu cirtēm, jo VMD jāsaskaņo ar DAP. 

Gita Strode: nāciet ar priekšlikumiem plānam, ir ainavu eks[erti, kas var izvērtēt. Ja ainavu cirte būs 

plānā, DAP saskaņos. 

Sanāksmes dalībniece: Ir vasarnīcas Ūdrīšos, klīst baumas, ka neļaus saimniekot un vasarnīcu 

liktenis izlemts. 

J.Bāra, LU: vasarnīcas pilnīgi noteikti nav teritorija, kurā varētu būt kādi papildu ierobežojumi, jo 

nav piemērotu biotopu sugām. 

Gita Strode: iesakām vispār ielikt vasarnīcas neitrālajā zonā, lai cilvēki var mierīgi strādāt. 

 

Papildus informācija:   

Plāna izstrādātājs: Latvijas Univeristāte 

Kontaktpersona: Elmīra Boikova 

Mob.: 26186712 

e-pasts: elmira.boikova@lu.lv 
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