Dabas lieguma „Mežole” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas
informatīvās sanāksmes protokols
Sanāksmes norises laiks: 2018. gada 12. septembrī, plkst. 16:00
Sanāksmes norises vieta: Launkalnes pagasta pārvalde, Ezera iela 2A, Launkalne
Sanāksmi vada: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pārstāve Liene Kupča
Sanāksmi protokolē: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” vides speciāliste Aiga
Tora (konspektīvs protokols sastādīts pēc diktofona ieraksta).

SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pārstāve Liene Kupča un iepazīstina
klātesošos ar sanāksmes darba kārtību. L. Kupča aicina sanāksmes dalībniekus iepazīstināt ar
sevi un minēt savu ieinteresētību.
Sanāksmes turpinājumā L. Kupče dod vārdu Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvei Ilzei
Urtānei, kura sanāksmes dalībniekus informē par dabas aizsardzības plāna izstrādes
nepieciešamību un izstrādes kārtību. I. Urtāne sniedz informāciju par dabas aizsardzības plāna
Uzraudzības grupas funkcijām, kā arī aicina klātesošos pieteikties dalībai Uzraudzības grupā.
Prezentācijas noslēgumā I. Urtāne informē sanāksmes dalībniekus par ieguvumiem,
izstrādājot dabas aizsardzības plānu.
Sanāksmes dalībniece vēlas uzzināt, kur norisināsies Uzraudzības grupas sanāksmes, uz ko
dabas aizsardzības plāna izstrādātāji sniedz atbildi, ka Uzraudzības grupas sanāksmes tiks
organizētas Launkalnes pagasta pārvaldes telpās.
Klātesošais vēlas uzzināt, vai dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Mežole” ir
nepieciešama, jo iepriekš ir pieļautas kļūdas apsaimniekošanā, vai arī teritorijā ir atklātas
jaunas dabas vērtības. Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji sniedz informāciju, ka uz šo
jautājumu atbilde tiks sniegta sanāksmes turpinājumā.
L. Kupča dod vārdu Dabas aizsardzības pārvaldes vecākajai vides inspektorei Rūtai Zepai. Viņa
informē sanāksmes dalībniekus, ka dabas lieguma „Mežole” funkcionālais zonējums un
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi ir pieņemti 2003. gadā ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 45 „Dabas lieguma “Mežole” individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi”, neizstrādājot dabas aizsardzības plānu. R. Zepa piebilst, ka dabas
lieguma funkcionālais zonējums ir izstrādāts 2003. gadā, bet biotopu inventarizācija ir veikta
2014. gadā un 2017. gadā, tādējādi pašreizējā situācijā daļa Eiropas Savienības nozīmes
aizsargājamo biotopu atrodas ainavu aizsardzības zonā. R. Zepa sniedz informāciju par
nepilnībām spēkā esošajos individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos, kā arī
orientēšanas sacensībām, kas norisinās dabas lieguma teritorijā. R. Zepa min, ka, dibinot dabas
liegumu, netika ņemta vērā upes pērlenes iespējamā izplatība dabas lieguma teritorijā. R. Zepa
uzsver, ka dabas lieguma „Mežole” esošais funkcionālais zonējums un individuālie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi neatbilst pašreizējai situācijai.
L. Kupča dod vārdu SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pārstāvei Lūcijai Kursītei.
Viņa informē klātesošos par dabas liegumā “Mežole” līdz 2018. gadam konstatētajām dabas
vērtībām, īpašuma tiesībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes nepieciešamību, dabas
lieguma teritorijā esošajām citām vērtībām, piemēram, Kapusila pilskalnu, “Kapusils I” smilts1

grants un smilts karjeru, u.c., daba aizsardzības plāna izstrādes termiņiem, kā arī dabas
aizsardzības plāna izstrādē iesaistītajiem ekspertiem. L. Kursīte aicina sanāksmes dalībniekus
aktīvi iesaistīties dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā.
L. Kupča aicina sanāksmes dalībniekus uzdot jautājumus Dabas aizsardzības pārvaldes
pārstāvjiem un dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem.
Klātesošais vēlas uzzināt, kas notiks ar Lapsu kalniem un Medņu karjeru un sniedz
detalizētāku informāciju par minētajām vietām. L. Kursīte sniedz atbildi, ka atbilstoši
pieejamai informācijai Medņu karjerā derīgo izrakteņu ieguve netiek vairs veikta. Klātesošais
sniedz informāciju par Kalnu purvā un tā apkārtnē esošajām kultūrvēstures vērtībām, aicinot
izveidot tūrisma taku. Klātesošais piebilst, ka dabas aizsardzības plānā būtu jāieplāno vieta
ūdens ņemšanai purvu un mežu ugunsgrēku gadījumā, kā arī aicina izveidot pie ceļa atklātu
ūdenskrātuvi. L. Kursīte sniedz atbildi, ka detalizēta kultūrvēstures objektu izpēte dabas
aizsardzības plāna izstrādes laikā nav plānota.
Valsts meža dienesta pārstāvis vēlas uzzināt detalizētu informāciju par plānoto dabas
lieguma robežu precizēšanu. L. Kursīte sniedz atbildi, ka dabas lieguma robežu precizēšana
tiks veikta pēc aktuālā Valsts zemes dienesta sagatavotā kadastra slāņa, bet būtiskas robežu
izmaiņas netiks veiktas.
Smiltenes novada domes pārstāvis vēlas uzzināt, vai dabas aizsardzības plānā tiks apskatīta
iespēja izveidot skatu torni dabas lieguma teritorijā. L. Kursīte sniedz atbildi, ka dabas
aizsardzības plāna izstrādes laikā plānoto tūrisma objektu izveide ir jāsaskaņo ar zemes
īpašnieku, šajā gadījumā zemes apsaimniekotāju Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava"
un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas
aģentūru "Meža pētīšanas stacija". L. Kursīte min, ka tikšanās laikā ar Mežu pētīšanas stacijas
darbiniekiem, tās pārstāvji minējuši, ka dabas lieguma teritorija nav piemērota plašam
tūristu apmeklētāju skaitam, bet šajā teritorijā būtu iespējams izvietot šaurākam interesantu
lokam paredzētas demonstrācijas teritorijas. Sanāksmes dalībnieks min, ka demonstrācijas
teritorijas par mežu selektīvo cirti ir jau izveidotas netālu no dabas lieguma teritorijas
Lejaskleperos, kā arī piebilst, ka dabas liegums atrodas tuvu autoceļam A2 Rīga—Sigulda—
Igaunijas robeža (Veclaicene), kas veicinātu tūristu skaita pieplūdumu. Sanāksmes dalībniece
jautā, vai, ja tiks saņemti konkrēti priekšlikumi no Smiltenes novada pašvaldības par tūrisma
objektu izveidi, tie tiks apskatīti dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā, uz ko L. Kursīte
atbild apstiprinoši. SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pārstāve Aiga Tora
piebilst, ka, plānojot tūrisma objektu novietojumu, jāņem vērā Eiropas Savienības nozīmes
aizsargājamo biotopu novietojums, kā arī dabas lieguma “Mežole” funkcionālo zonējumu.
Klātesošais papildina, ka dabas lieguma teritorijā ir atradušās Raunas mednieku pils un
Vārniņu mednieku pils. Klātesošais sniedz informāciju par dabas lieguma teritorijā atrastajām
kultūrvēstures vērtībām.
Dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektors Jānis Pērle sanāksmes dalībniekiem sniedz
informāciju par Ludzes un Lipsas, kā arī Šepkas upēm un to dabas vērtībām, aicinot izvērtēt
šo teritoriju iekļaušanu dabas lieguma “Mežole” teritorijā.
Klātesošais min, ka grāvji, kas izbūvēti autoceļa izbūves laikā, sanes Šepkas upē lielu smilts
daudzumu.
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Sanāksmes dalībnieki diskutē par dabas vērtību aizsargāšanu Latvijā.
Citi jautājumi un komentāri neseko. Dabas aizsardzības pārvalde vēlreiz aicina interesentus
pieteikties Uzraudzības grupā. L. Kursīte informē, ka informācija par dabas plāna izstrādi un
vēlāk arī sabiedrisko apspriešanu būt pieejama pašvaldības mājas lapā. Visi tiek aicināti sekot
aktuālajai informācijai internetā un pašvaldības izdotajā laikrakstā.
L. Kupča pateicas klātesošajiem un sanāksmi slēdz.
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