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 “Silene”
2018.gada 27.martā plkst. 11:00
Demenē, Briģenes iela 2
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: Valdis Pilāts, Dabas
aizsardzības pārvalde.
11:20 – 11:30 Pašreizējās normatīvo aktu prasības dabas parkam “Silene”. Informē: Irēna Skrinda,
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija
Jautājumi
V. Gadzāne, Demenes pagasta pārvalde. Jautājums par ierobežojumiem, ir daudz jautājumu no
iedzīvotājiem un zemes īpašniekiem par peldlīdzekļiem Riču ezerā, vai var braukt ar motorlaivām.
I. Skrinda, Dabas aizsardzības pārvalde. No viļņošanās, ko rada ūdensmotocikli un motorlaivas, tiek
izskaloti ezera krasti, piemēram, Diānas krasts, kas arvien vairāk brūk.
Zemes īpašnieku pārstāvis: Vajag atļaut braukt ar motorlaivām un ūdensmotocikliem. Dabiski
viļņojas daudz vaiāk kā spēj izraisīt motorlaiva, tas ir liels ezers un vējš saceļ viļņus.
Zemes īpašnieku pārstāvis: Vai var ar kvadraciklu braukt pa savu zemi?
I.Skrinda, Dabas aizsardzības pārvalde. Nedrīkst vizināties, braukt izklaides nolūkā, bet
apsaimniekošanas nolūkā drīkst.
V. Gadzāne, Demenes pagasta pārvalde. Rekomendē zemes īpašniekiem pieteikties dalībai plāna
uzraudzības grupā, lai cīnītos par savām interesēm.
Zemes īpašnieku pārstāvis: Vai jāreģistrē ugunskuru vietas?
I.Skrinda, Dabas aizsardzības pārvalde. Nē, bet tām jābūt iekārtotām, lai uguns nevarētu apdraudēt
apkārtni.
Diskusija par koku ciršanu ārpus meža zemes.
Zemes īpašnieku pārstāvis: Vai ciršana ceļa joslās arī jāsaskaņo? Elektriķi to nedara, ceļa
apsaimniekotāji arī nē.

I.Skrinda, Dabas aizsardzības pārvalde. Ir jāsaskaņo visiem, bet ir organizācijas, kas neievēro.
“Sadales tīkli” apakšuzņēmēji bieži nav pietiekami informēti un neizpilda prasības saskaņot, ir
konflikti.
Zemes īpašnieku pārstāvis: es drīkstu izcirst 10 kubikmetrus sauso koku savā mežā, kāpēc man
jāsaglabā sausie koki.
Diskusija par ciršu veidiem un atstājamiem kokiem dabas parkā.
Zemes īpašnieku pārstāvis: esmu redzējis Ilgās koku vardi.
I.Skrinda, Dabas aizsardzības pārvalde. Vajag par to informēt Mihailu Pupiņu.
S. Līckrastiņa, AS “Latvijas valsts meži”. Ir mikroliegumi melnajam stārķim un jūras ērglim, bet
ligzdas netiek lietotas, tukšas. Tomēr putni apkārtnē novēroti, vajag informēt ekspertus, lai meklē,
kur tagad šie putni perē.
V. Gadzāne, Demenes pagasta pārvalde. Tas ir svarīgi arī Skrudalienas pagastam – nav skaidrs par
ceļu tīklu. Prezentācijā teicāt, ka nevar braukt visur, kur izskatās, ka ir ceļš, bet nav jau skaidrības,
kurš ir legāls ceļš, kur iebraukta sliede. Vajag plānā karti ar ceļu tīklu. Piemēram, uz gāzes
saimniecības atpūtas bāzi – ceļš reāli ir, to vajag paplašināt un labot, bet ir problēma ar
dokumentiem.
U.Valainis, Daugavpils Universitāte. Cilvēki nezina, pa kuru ceļu drīkst braukt, ja nu sēņojot iebrauc
kādā nepareizajā un saņem sodu?
I.Skrinda, Dabas aizsardzības pārvalde. Ir tādas vietas, piemēram neskaidrs statuss ceļam uz Diānas
krasta atpūtas vietu – iebraukt var, bet dokumentēts ceļš visdrīzāk nav.
V. Gadzāne, Demenes pagasta pārvalde. Jautājums Robežsardzes pārstāvim – sen tiek runāts par
rokādes ceļu, vai būs?
Sergejs Krasovskis, Valsts Robežsardze. Rokādes ceļš noteikti būs, plāni tik izstrādāti, bet termiņi
nav zināmi.
Zemes īpašnieku pārstāvis: Ceļš no fermas robežas virzienā – nav viena posma.
B. Ivanova, Skrudalienas pagasta pārvalde. Tiek jau risināts.
I.Skrinda, Dabas aizsardzības pārvalde. Jāizlemj par neitrālajām zonām ceļiem, kuriem ceļiem tās ir
nepieciešamas, kuriem nav.
11:20-12:00 Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam “Silene”, tā teritorija un specifika,
Plāna izstrādes termiņi. Informē: Jolanta Bāra, SIA “Vides Konsultāciju Birojs”.
Jautājumi
Inna Orole, SIA “ANTARIS”, Silene RESORT&SPA. Interesē sugas mums piederošajā teritorijā, arī
iespējas papildināt tūrisma piedāvājumu.
J.Bāra: plāna izstrādē piedalās arī tūrisma eksperts, noteikti centīsimies piedāvāt dabas parkā
esošajiem tūrisma uzņēmējiem kādas jaunas idejas dabas tūrismam, un apmeklēsim arī Silene
RESORT&SPA.

S.Gusarovs, SIA “Teks”. Noteikti vajag atļaut ūdensmotociklus un motorlaivas.
J.Bāra: Riču ezers ir viena no lielākajām parka vērtībām, tādēļ jānovērš apdraudējumi, būs ekspertu
vērtējums šiem ieteikumiem.
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.
Pēc sanāksmes saņemts e-pasts no S.Gusarova, SIA “Teks” “Izstrādājot dabas parka "Silene"
funkcionālo zonējumu, lūdzam kadastra numurus 44860070053, 44860070012 iekļaut neitrālajā
zonā. Minētās teritorijas ilgtermiņā plānots attīstīt kā rekreācijas zonu. Lūdzam paredzēt ūdens
motociklu (bez motora jaudas ierobežojuma) un ūdens motorkuteru (ar motora jaudu līdz 100
zirgspēkiem) ekspluatācijas iespēju.” un telefona zvans no Vitālija Dombrovska, kurš attīsta atpūtas
bāzi Riča ezera krastā – vēlas izmantot ūdensmotociklus un 300 ZS kuteri atrakcijām – lidojums uz
ūdens strūklas un ar parašutu aiz kutera.
Tāpat saņemts elektroniski parakstīts dokuments 10.04.2018. Nr.4.6.6/4011 no VAS “Latvijas Valsts
ceļi”.
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

