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Informatīvās sanāksmes par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu dabas parkam
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Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas zāle, "Bebrenes muiža", Bebrene, Bebrenes
pagasts, Ilūkstes novads
SANĀKSMES SĀKUMS: plkst. 13.00
SANĀKSMES VADĪTĀJS: Aira Veinberga, SIA “Reģionālie projekti” projektu vadītāja
SANĀKSMES PROTOKOLISTS: Līna Dimitrijeva, SIA “Reģionālie projekti” valdes priekšsēdētāja
SANĀKSMES NORISE:
Sanāksmi atklāj un ar sanāksmes darba kārtību klātesošos iepazīstina SIA “Reģionālie projekti”
projektu vadītāja Aira Veinberga. Sanāksmes dalībniekiem tiek izdalīti izdales materiāli par dabas parka
“Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna izstrādi.
Sanāksmē uzstājas Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Dabas aizsardzības departamenta Monitoringa
un plānojuma nodaļas vecākais eksperts Valdis Pilāts (prezentācija pievienota sanāksmes protokolam).
Sanāksmē uzstājas Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Latgales reģionālās administrācijas Dabas
aizsardzības daļas atļauju un izvērtējumu sektora vecākā eksperte Inita Bružika (prezentācija
pievienota sanāksmes protokolam).
Sanāksmē uzstājas SIA “Reģionālie projekti” projektu vadītāja Aira Veinberga (prezentācija pievienota
sanāksmes protokolam).
Sanāksmē uzstājas Lauku atbalsta dienesta (LAD) Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības
pārvaldes Eiropas Savienības Tiešo maksājumu daļas vadītājs Aivars Znotiņš (prezentācija pievienota
sanāksmes protokolam).
Ierosinājumi, jautājumi, iedzīvotāju vēlmes, teritorijas apsaimniekošanas iespējas nākotnē:
Īpašnieka komentārs: Noklausījāmies lekciju, bet netapa skaidrs, kas attiecas uz zemes vienībām
Dvietes palienē.
A.Veinberga: Uzsver, ka šī ir informatīva sanāksme, lai visus interesentus informētu par jaunā dabas
aizsardzības plāna izstrādi. Konkrēti apsaimniekošanas pasākumi un citi jautājumi tiks skatīti
Uzraudzības darba grupās un ar plāna redakcijai būs publiskā apspriešana.
Īpašniece: Kāpēc atšķiras informācija Lauku atbalsta dienesta mājas lapā un Dabas aizsardzības
pārvaldes datu bāzē “Ozols”?
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LAD pārstāvis A.Znotiņš atbild: informācijas nobīde ir 1 gads, jo datu bāzēs informācija netiek vienlaicīgi
atjaunota, piemēram, par bioloģiski vērtīgiem zālājiem.
Īpašniece jautā: Dzīvojot Dvietes palienē, pēc plūdiem rodas sanesumi (krūmāji, malkas paliekas utml.),
pēc plūdiem tas viss jānovāc prom, jādedzina uz vietas. Sagrābj kaudzēs un dedzina. Nepieciešams pacelt
šo jautājumu, jo tas ir papildus apgrūtinājums zemju īpašniekiem.
LAD pārstāvis A.Znotiņš atbild: dedzināt kā kūlu nedrīkst, bet kaudzēs, saskaņojot ar VUGD – var dedzināt.
Papildus informēju, ka pēc noteikumiem – ja vairāk par četrām nedēļām teritorijā ir plūdi, platība nav
piesakāma LAD un nevar pretendēt uz BVZ platībmaksājumiem.
Īpašniece jautā: Vai esošajam saimniekam jākopj tauvas josla, pēc plūdiem, pēc makšķerniekiem, lai
neveidojas piesārņojums, kas ar plūdiem nonāk citā īpašumā.
LAD pārstāvis A.Znotiņš atbild: Jāsadarbojas, lai būtu kopīgs rezultāts.
VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs
S.Šķesteris jautā un skaidro par meliorāciju. Dvietes upē satek 7 ūdensnotekas. Kā dabas aizsardzības plāns
strādās uz to, vai varēsim apsaimniekot tās turpmāk – novākt krūmus, tīrīt grāvjus utml., kā jaunais plāns
to ietekmēs? Runa ir par valsts meliorācijas sistēmu.
LAD samazina platībmaksājumus, ja nav iztīrītas ietekas.
Jautājums - Vai ir iespējams plānošana dokumentā ielikt risinājumu – notīrīt aizaugošās teritorijas – izņemt
krūmājus, lai neveidotos mitrāju teritorijas.
Īpašnieks jautā: 3 gadus iepriekš apmaksājām ekspertu, kas manā nekustamā īpašuma zemes vienībās veica
sugu un biotopu izpēti, kura rezultātā noteica bioloģiski vērtīgo zālāju kategorijas, šobrīd tās kategorijas ir
izmainītas. Kāds ir tā pamatojums?
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vadītāja A.Zeize atbild: kategorija varētu
būt pazeminājusies, jo pagājušajā sezonā eksperti bija teritorijās un noteikuši vērtību, līdz 30.martam
jāuzraksta vēstule, jo tad katrs konkrēts gadījums tiks pārbaudīts, šim jautājumam nav vispārīgu risinājumu
un konkrēta atbilde nav sniedzama bez iepazīšanās ar materiāliem.
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