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DABAS LIEGUMA “LUBĀNA MITRĀJS” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES 

3. Konsultatīvās grupas sanāksme 

Meliorācijas sistēmu un hidroloģijas apsaimniekošanas pasākumi DL Lubāna mitrājs 

2022.gada 10.oktobrī plkst. 10:00 

Tiešsaistē 

Plānu izstrādā SIA “Enviroprojekts” 

SANĀKSMES PROTOKOLS 

 

Sanāksme norisinās tiešsaistē platformā ZOOM. Lai pieslēgtos sanāksmei, dalībniekiem tika 

nosūtīta pieslēgšanās saite, ko bija iespējams iegūt reģistrējoties sanāksmei.  

Sanāksmi vada: Gita Strode, Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta 

direktore 

Sanāksmes dalībnieki: Skatīt sanāksmes protokola pielikumu 

Sanāksmē nepiedalās sekojoši Dabas aizsardzības plāna konsultatīvās grupas dalībnieki: 

- Oskars Kančs, Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektors 

- Aldis Laganovskis, AS Latvijas valsts meži Ziemeļlatgales reģiona meža 

apsaimniekošanas plānošanas vadītājs 

- Aija Supe, Vidzemes reģionālās vides pārvaldes galvenā inspektore 

- Aiva Ivanova, Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvaldes vadītājas vietniece 

Lauksaimniecības un Lauku attīstības daļas vadītāja 

- Linda Kārkliņa, Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūras Tūrisma departamenta 

Tūrisma produkta attīstības nodaļas vadošā eksperte 

- Ralfs Ratkevičs – zemes īpašnieku pārstāvis (“Pļavnieki”, Rugāju pagasts, Rugāju 

novads) 

- Tālis Salenieks, Madonas novada Lubāns apvienības pārvaldes vadītājs 

Sanāksmes sākums: 10:00 

Sanāksmi atklāj Gita Strode un dod vārdu plāna izstrādātājiem. 

Līga Blanka, Dabas aizsardzības (DA) plāna izstrādes projekta vadītāja,  iepazīstina klātesošos 

ar Konsultatīvās grupas (turpmāk KG) sanāksmes dalībniekiem un sanāksmes dienas kārtību: 

- Informācija metodiku, kā tika noteikti DL Lubāna mitrājs meliorācijas sistēmu un 

hidroloģijas apsaimniekošanas pasākumi 

- Diskusija par piedāvātajiem pasākumiem 

- Papildus izvērtētie projekti (DAP ierosinājumi un ZMNĪ ANM projekti) 

- Citi jautājumi 

Inga Grīnfelde, DA plāna izstrādes hidroloģijas eksperte, sniedz pārskatu pēc kādiem 

principiem tika sagatavotas rekomendācijas meliorācijas sistēmu uzturēšanai – primāri tika 

izvērtēta meliorācijas sistēmu ietekme uz dabas vērtībām un pieņemti lēmumi dabas vērtību 

atjaunošanai un saglabāšanai, papildus tika izvērtēta meliorācijas sistēmu ietekme uz 

infrastruktūru un apdzīvotajām vietām, tajā skaitā viensētām. 
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Turpinājumā eksperte izskaidro kāda veida apsaimniekošanas pasākumi atbilsts katrai no 

nodefinētajām meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas pasākumu grupai: 

01 Teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas (laukumveida 

objekti); 

02 Gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas (līnijveida 

objekti); 

03 Atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana 

(punktveida objekti). 

Teritorijās, kur ir pirmās trīs grupas pasākumi, meliorācijas sistēmas drīkst uzturēt un 

apsaimniekot izmantojot nepieciešamo tehnisko aprīkojumu. 

04 Teritorijā jāuztur esošais hidroloģiskais režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas 

izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus 

(laukumveida objekti), šīs teritorijas, pārsvarā, ir tās, kur ir bioloģiski vērtīgi 

zālāji; 

05 Gultnē jāuztur esošais hidroloģiskais režīms izmantojot videi draudzīgus 

neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus, kas nepieļauj rakšanas darbus un gultnes 

morfoloģijas mākslīgas izmaiņas (līnijveida objekti). 

Šo divu grupu (04 un 05) pasākumu ietvaros darbi jāveic, izmantojot roku darbu, un nav 

pieļaujami apkārtējo teritoriju zemsedzes bojājumi, piemēram, nevar veidot atbērtnes u.tml. 

izmaiņas.  

06 Nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams 

veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos (kartē bez krāsas) 

07 Nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā 

hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos (kartē bez krāsas) 

Meliorācijas sistēmas, kas ietilpst 06 un 07 grupā nav jāuztur un iespēju robežās jāplāno to 

likvidācija. 

08 Jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas 

(medņa riesta teritorijas) 

09 Jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā 

Meliorācijas sistēmas, kas ietilpst 08 un 09 grupā biotopu eksperti rekomendē likvidēt, lai 

mazinātu strauju noteci no teritorijas un veicinātu īpaši aizsargājamu biotopu uzturēšanu un 

atjaunošanos. 

10 Atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves 

uzturēšana 

Ņemot vērā DL Lubāna mitrājs specifisko hidroloģiskā tīkla situāciju, uzturamo dambju 

konstrukcijas ir izdalīta kā atsevišķa grupa. 10. grupā ir tie esošie dambji, kuru uzturēšana 

nav pretrunā ar dabas vērtību apsaimniekošanu,  un tie ir arī būtiski infrastruktūras objekti, 

dabas ekspertu ieskatā var tikt nodrošināta to uzturēšana atbilstoši to šī brīža tehniskajiem 

parametriem. 

11 Nav nepieciešams veikt dambja uzturēšanas darbus, piem. austrumu dambis 

(kartē bez krāsas) 
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Atsevišķā grupā ir šobrīd esošie dambji, kuru uzturēšana no dabas vērtību viedokļa nav 

nepieciešama, turklāt arī to uzturēšanai nav nepārprotams saimnieciski ekonomiskais 

pamatojums. 

12 Zivju dīķu uzturēšana 

Zivju dīķi izdalīti kā atsevišķa grupa, un šajās teritorijās var īstenot hidrotehniskos 

pasākumus, kas nepieciešami zivju dīķu uzturēšanai. 

Turpinājumā tiek pārskatīta DL Lubāna mitrājs karte, kur var redzēt teritoriāli meliorācijas 

sistēmu apsaimniekošanas pasākumus DL Lubāna mitrājs. 

Pēc kartes pārskatīšanas seko diskusija par dažādām specifiskām DL Lubāna mitrājs 

“problēmvietām”. 

Diskusija par SIA “Latvijas Finieris Mežs” īpašumu (skat.1.att.) 

 

1.attēls. Kartes fragments - SIA “Latvijas Finieris Mežs” plantāciju mežu atrašanās vieta 

(avots: SIA Enviroprojekts sagatavotā karte “Meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas 

pasākumu grupas”) 

Inga Erta, Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības inženiere vides aizsardzības 

jautājumos, lūdz paskaidrot detalizētāk par Finiera bērzu plantācijām un meliorāciju. 

Inga Grīnfelde jautā klātesošajiem kādu turpmāko meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas 

pasākumu šeit būtu nepieciešams noteikt? 

Gita Strode norāda, ka pamatojumam turpmākajam apsaimniekošanas pasākumam ir 

jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem. Šobrīd saskaņā ar MK noteikumiem 

Nr. 308 “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumiem” meža 

plantācijas izveidot var tikai neitrālajā zonā. Lēmumam ir jābūt balstītam uz ekspertu 

atzinumiem. Esošo mežu var nocirst, bet jaunu izveidot nav iespējams. 

Līga Blanka, šobrīd šī teritorija ir dabas parka zona.  

Klātesošie diskutē par to vai šajā teritorijā ir potenciāls izveidoties meža biotopiem, vai zālāju 

biotopiem. 

Inga Erta norāda ka šī visticamāk būtu potenciāla zālāju “palieņu pļavas” teritorijas vieta. 
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Agris Meilerts, SIA “Latvijas Finieris Mežs” valdes priekšsēdētājs – informē, ka īpašums tika 

iegādāts pirms DL Lubāna mitrājs izveides un šobrīd notiek tiesvedība par to, lai šo teritoriju 

varētu turpināt uzturēt kā plantāciju meža teritoriju, plantāciju mežs nav tiešā pretrunā ar 

dabas aizsardzību.  

Evita Olehnoviča, meža biotopu eksperte, piekrīt, ka nākotnē meža biotopa izveidei 

potenciāls tur ir zems. Eksperte norāda ka, ja nākotnē šajā vietā paredzētu teritoriju, kur 

varētu veidoties zālāju biotops, jāatceras par zālāju biotopa apsaimniekošanas 

nepieciešamību. Šajā teritorijā nebūtu pieļaujama zonējuma maiņa, jāsaglabā dabas parka 

zona un nebūtu jāparedz hidroloģiskā režīma uzturēšanu ar konvenciālām metodēm, lai 

neietekmētu piegulošās teritorijas. 

Agris Meilerts, jautā vai plānotie meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas pasākumi atbilst 

Meliorācijas likumam un MK noteikumiem Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un 

uzturēšanas noteikumiem? 

Inga Grīnfelde skaidro, ka pretrunas nav, jo MK noteikumi nosaka, ka īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijās un mikroliegumos šos noteikumus piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar 

īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu aizsardzību un izmantošanu 

regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

Gita Strode jautā – vai eksperti varētu ieteikt kādu citu stādāmo koku sugu šajā teritorijā, kas 

varētu būt piemērota pārmitriem apstākļiem? 

Evita Olehnoviča, piekrīt, ka melnalksnis varētu tur tikt stādīts, bet šāda teritorija noteikti 

tad nebūs ar augstu bioloģisko vērtību. 

Gita Strode norāda ka viedoklim par teritorijas turpmāko izmantošanas veidu ir jāatbilst arī 

turpmākajam zonējumam, jo ja tiek pieļauta plantāciju meža izveide, jāmaina teritorijas 

zonējums uz neitrālo zonu. 

Inga Erta jautā vai piegulošie dabiskie zālāju biotopi necietīs, ja aktīvi meliorēs bērzu 

plantāciju teritoriju?  

Inga Grīnfelde norāda, ka šī teritorija ir hidroloģiski norobežota, te varētu arī atļaut uzturēt 

hidroloģisko režīmu. Ja hidroloģiskais režīms nodrošinās pārmitrus apstākļus, tad bioloģiski 

vērtīgo zālāju teritorijās pastāv risks izveidoties niedrājiem. 

Agris Meilerts papildina, ka SIA “Latvijas Finieris Mežs” bija pasūtījuši dabas eksperta Uģa 

Bergmaņa novērtējumu un no ornitofaunas aizsardzības viedokļa tika secināts, ka šeit nav 

būtisku dabas vērtību. Un ņemot vērā atšķirīgos juristu skaidrojumus, MK noteikumiem par 

plantāciju mežu statusa atjaunošanu, uzņēmums turpinās jau uzsākto tiesvedību (runa ir par 

tiesisko paļāvību nevis par vai pret dabas aizsardzību). 

Diskusija par melnalkšņiem un viņu augšanas apstākļiem – ja melnalkšņi aug pastāvīgi 

paaugstinātos mitruma apstākļos, tad viņi pielāgojas un aug, bet ja režīms ir mainīgs, strauji 

izmainās, kā bija novērojams pēc 2017.gada lietus izraisītajiem plūdiem, tad melnalksnis iet 

bojā. 

Aigars Šķēls, Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks, jautā vai ZMNĪ pārstāvji 

piedalās un vai plānotie meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas pasākumi paredz nodrošināt 

to, ka no apdzīvoto vietu poligoniem (1.grupas pasākumi) tiks nodrošināti risinājumi ūdens 

novadīšanai līdz pieņemošajām ūdenstilpēm? 
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Un, vai teritorijās, kurās ir īstenoti zālāju uzturēšanas apsaimniekošanas pasākumi dažādu 

LIFE projektu ietvaros pēdējos 10 - 15 gados, ir plānots atļaut uzturēt hidroloģisko režīmu, jo 

nereti ir vērojams, ka daudzviet veidojas niedrāji, dēļ pārlieku lielā mitruma? 

Līga Blanka izskaidro, ka ūdens novadīšanai līdz pieņemošajām ūdenstilpēm no apdzīvoto 

vietu poligoniem (1.grupas pasākumiem) ir paredzēti meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas 

pasākumi, tiesa, ne visur tie ir “konvenciālie” 01.- 03. grupas pasākumi, ar to ir jārēķinās. Un, 

ZMNĪ pārstāvji piedalās sanāksmē. 

Inga Grīnfelde papildina, un teritorijās, kur ir esoši zālāju biotopi ir plānots atļaut uzturēt 

esošo hidroloģisko režīmu un meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus 

hidrotehniskos pasākumus. 

Lielākās “likvidējamās” meliorācijas sistēmu platības ir apkārt purvu masīviem, īpaši purvu 

atslogošanās zonā šo meliorācijas sistēmu likvidēšana ir svarīga, lai purvi efektīvāk pilda 

ūdens akumulēšanās funkciju, un līdz ar to arī ir zemāks plūdu risks Lubāna mitrāja 

apdzīvotajās vietās. 

 

Diskusija par Lubāna ezera ūdens līmeņa stabilizēšanas iespējām (skat.2.att) 

 

2.attēls. Kartes fragments - Lubāna ezera novietojums (avots: SIA Enviroprojekts sagatavotā 

karte “Meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas pasākumu grupas”) 

Lai kompleksi risinātu ūdens līmeņa regulēšanu Lubāna ezerā, 2005. gadā tika izstrādāts 

Aiviekstes upes un Lubāna ezera pastāvīgā savienojuma izveidošanas skiču projekts un 

tehnisko nosacījumu pamatojums, kurš paredz pārgāznes (sliekšņa) izbūvi.  

Inga Grīnfelde informē par DA plāna ietvaros konstatētajiem secinājumiem, kas uzskatāmi 

kā potenciālie riski, lai izlemtu par labu projektētās pārgāznes izbūvei - pastāv pārāk daudz 

vides un saimnieciskās darbības riski. 

Šobrīd varētu precizēt, un pēc tam atbilstoši arī uzturēt, ūdens līmeņa regulēšanas grafiku ar 

esošajām būvēm. 
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Ilze Priedniece jautā vai ir DA plāna ornitologa viedoklis par Lubāna ezera ūdens līmeni un 

lūdz skaidrojumu kā pārgāzne var veicināt plūdu draudus, ja ūdens līmenis tiek pazemināts. 

Inga Grīnfelde skaidro - plūdu riski veidojās pavasaru palu situācijā – pavasarī palu laikā 

ūdens līmenis Lubāna ezerā tiek aizturēts un tas paaugstinās par apmēram 2m, tādējādi 

ļaujot Aiviekstei uzņemt palu ūdeņus no lejpus ezeram pietekošo upju baseiniem – Ičas, 

Piestiņas, Bolupes, Pededzes, Zvidzes, Abaines. Reljefs šajā teritorijā ir ļoti līdzens un palu 

laikā ūdens no Aiviekstes plūst gan no, gan uz ezeru. Neaizturot palu ūdeņus Lubāna ezerā 

kopējais ūdens līmenis visā Lubāna zemienē, arī ārpus DL Lubāna mitrājs teritorijas, 

paaugstinātos. 2005. gada pētījums nesniedz izvērtējumu par ūdens līmeņiem Lubāna 

zemienē, jo īpaši zemienes ziemeļu daļā – Pededzes baseinā. 

Un jāatceras arī par ezera iztvaikošanas riskiem, palielinoties niedru platībām, pie zemāka 

ūdens līmeņa, transpirācija paaugstināsies un ūdens līmenis, vasaras periodā, būs zem 

pārgāznes sliekšņa, pastāv augsts risks zivju slāpšanai. 

Kārlis Millers, DA plāna ornitoloģijas eksperts, atbildot uz jautājumu par ietekmi uz 

ornitofaunu skaidro – augsts ūdenslīmenis Lubāna ezerā pavasarī nekādā veidā neveicinās 

putnu ligzdošanas sekmes Lubāna ezerā. 

Aigars Šķēls, kategoriski iebilst pret pārgāznes idejas atbalstīšanu. 2017.gada lietus plūdos 

Latgalē plūdi tieši Lubāna zemienē (arī ārpus DL teritorijas) radīja mazāku negatīvo ietekmi, 

kā tie varēja radīt, ja ūdens netiku aizturēts Lubāna ezerā. 

Jānis Birzaks, ihtiofaunas eksperts, papildina, ka jāņem vērā arī klimata izmaiņas un 

visticamāk, ka paaugstinoties gaisa temperatūrai vasarā transpirācija paaugstināsies vēl 

vairāk un ezera ūdens kvalitāte no tā var vēl vairāk pasliktināties un saldūdeņu zivju sugām 

tas noteikti nenāks par labu. Vasaras slāpšana, pateicoties tam, ka būs maza caurteces 

plūsma un zems ūdens līmenis ir ar augstu iespējamību. Ziemas periodā ledus periodā zivju 

slāpšana visticamāk ka būs regulāri. 

Linda Fībiga, jautā – vai ir izvērtēta tikai pārgāzne, vai DA plāna ietvaros ir vērtēti dažādi 

ūdens augstumi kombinācijā ar zivju ceļa izbūvi. 

Zivju ceļa izveide ir nepieciešama, lai nodrošinātu zivju migrāciju. 

Jautājums DA plāna izstrādātājiem ir par fosfora izskalošanos, kas ir norādīta nosūtītajos 

materiālos? Vai fosfora dati ezera ūdenī ir ņemti vērā? 

Inga Grīnfelde atbild ka šobrīd notiek fosfora uzkrāšanās ezerā tam izgulsnējoties (atmirstot 

augiem), bet izveidojot pārgāzni tas izskalotos no ezera 

Līga Blanka atbild – atsevišķi ūdens kvalitātes mērījumi netika veikti, tika izmantoti dati no 

2021.gada ziņojuma, kas veikts LIFE GoodWater IP projekta ietvaros “Novērtējuma ziņojums 

par Lubāna ezera ekoloģisko kvalitāti” (autors/autori: Vita Līcīte, Jānis Sprūds, biedrība 

“Latvijas Ezeri”)  

Lelde Eņģele vai pietiekami tika izvērtēts Aiviekstes upes un Lubāna ezera pastāvīgā 

savienojuma izveidošanas  projekts un hidroloģiskās modelēšanas rezultāti? 

Inga Grīnfelde skaidro – jā, tas tika izvērtēts, pētījumā nebija veikti aprēķini kāds būs palu 

ūdeņu līmenis uz Aiviekstē ietekošajās upēs, kā arī niedru transpirācijas faktors netika ņemts 

vērā. Pētījumā tika vairāk vērtēts ūdens līmenis ūdenstecēs lejpus Lubānam - Aiviekste un 
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Meirānu kanāls un, protams, Lubāna ezera ūdens līmenis. Pētījumā bija arī nestacionārās 

plūsmas modelis iekļauts, bet pamatā tika vērtēts tikai ezers. 

Jānis Reihmanis, Latvijas dabas fonda pārstāvis, jautā – vai tika veikti aprēķini, kas pierāda, 

ka tiek appludinātas būtiskas teritorijas ārpus DL Lubāna mitrājs un dabiskām teritorijām, vai 

var redzēt ka rodas būtiski draudi? Vai tas ir atspoguļots kartogrāfiski? 

Inga Grīnfelde, apliecina, ka tiek saskatīti riski, aprēķinātie, paaugstinātie ūdens līmeņi 

ietekošo upju baseinos pārsniedz normālās ūdens līmeņa atzīmes. 

Jānis Reihmanis, norāda ka projektētā pārgāzne, saskaņā ar projektu, ir aizverama un ūdens 

līmenis ir regulējams tikai ar slūžām (jau esošajām). 

Inga Grīnfelde, piekrīt, ka, ideālā variantā tas tā varētu strādāt – kombinēta sistēma: 

regulējama pārgāzne, zivju ceļš un slūžas, bet vai tehniski praksē tas būtu iespējams. 

Aigars Šķēls, jautā, ja pārgāzne ir regulējama, tad kāpēc jābūvē vēl viena konstrukcija? Un 

lauksaimniecības zemes, tikai ar pārgāznes risinājumu, pavasarī visticamāk būs pārmitras un 

zemju apsaimniekošana aizkavēsies par vismaz 2 -3 nedēļām, līdz pat mēnesim. 

Lelde Eņģele lūdz skaidrojumu apgalvojumam, ka pārgāznes izbūves situācijā pavasara palu 

laikā būs paaugstināts ūdens līmenis lauksaimniecības zemēs, kas atrodas Zvidzienas polderī. 

Aigars Šķēls skaidro, ka palu (palu maksimumos) ūdeņi no lauksaimniecības zemēm pa 

poldera grāvjiem nevarēs notecēt uz Aivieksti. Lubāns ar slūžām kalpo ka aizsarg 

konstrukcija, kas palu maksimumos nodrošina to ka Aiviekste var pieņemt un novadīt tālāk 

pietekošos ūdeņus no piegulošajām platībām, kas ietek Aiviekstē lejpus Lubāna ezeram. 

Lelde Eņģele lūdz DA plānā sniegt informāciju par papildus riskiem, ka būtu jāvērtē, ja 

nākotnē tiek atkārtoti izskatīta iespēja izveidot pārgāzni. 

Agris Meilerts papildina, palu ūdeņi visticamāk, ka arī ietekmētu ne tikai lauksaimniecības 

zemes, bet arī mežu zemes, kas pavasarī būtu ilgstoši zem ūdens. 

Diskusija par Vecpededzes ūdens plūsmas atjaunošanu (skat. 3.att)  
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3.attēls. Kartes fragments - Vecpededzes ūdens plūsmas atjaunošanas īstenošanas vieta 

(avots: SIA Enviroprojekts sagatavotā karte “Meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas 

pasākumu grupas”) 

Inga Grīnfelde izskaidro ieceri un pamatojumu - plūsmas atjaunošana Vecpededzē veicinātu 

dabas vērtībām labvēlīgu hidroloģisko apstākļu nodrošināšanu nosusinātajā Vecpededzes 

ielejā. Rekomendējamais un atbalstāmais risinājums būtu slūžu izbūve uz Jaunpedzes– 

maksimāli atjaunojot Pededzes tecējumu pa Vecpededzi. 

Jānis Birzaks, papildina ja Vecpededzes ūdens plūsma tiek atjaunota tai ir jābūt 

nepārtrauktai un jānodrošina potodromo zivju migrācijai pārvarami šķēršļi, arī tām kas dodas 

augšu pa kanālu. 

Inga Grīnfelde atbild - zivis varēs migrēt izmantojot atjaunoto Vecpededzes gultni. 

 

Diskusija pasākumu –  Purvaino mežu kā medņu dzīvotnes atjaunošana (skat. 4.att.) 

 

4.attēls. Kartes fragments – pasākuma Purvaino mežu kā medņu dzīvotnes atjaunošana 

īstenošanas vieta (avots: SIA Enviroprojekts sagatavotā karte “Meliorācijas sistēmu 

apsaimniekošanas pasākumu grupas”) 

 

Inga Grīnfelde skaidro, ka hidroloģisko apstākļu izmaiņu rezultātā ir sagaidāma pakāpeniska 

medņu barības bāzes uzlabošanās un iespējama populācijas atjaunošanās, darbus plānots 

īstenot tā, lai netiktu traucēta šobrīd esošo medņu riestu teritorijas. 

Dagnis Vasiļevskis, norāda ka Pededzes salā ir lielas egļu platības un ir problēmas ar 

astoņzobu mizgrauzi. 

Tiek precizēts, ka teritorija, par kuru minēja D. Vasiļevskis, nav tā pati, kur plānota medņu 

dzīvotņu atjaunošana. Medņa riesta teritorijas ir Klajotnī, nevis Pededzes salā. 

Evita Olehnoviča skaidro, ka Pededzes salā ir šī D. Vasiļevska aprakstītā situācija. DA plāna 

meža apsaimniekošanas pasākumiem eksperte iesaka turpmāk egļu audzes neatjaunot, bet 

likvidēt. Mežu varētu atjaunot stādot melnalksni un bērzu. Vajadzētu šeit atjaunot dabīgo 
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hidroloģisko režīmu. Un tad teritorija arī dabīgi atjaunotos. Egļu mežu atjaunošana šeit 

nebūtu nepieciešama un pamatota. 

 

Diskusija par Klānu pļavu hidroloģijas atjaunošanu 

Inga Grīnfelde skaidro - klānu pļavu atjaunošana ir komplekss pasākums, kur paaugstināts 

hidroloģiskais režīms būtu uzturams ar neinvazīvām metodēm. Augstāku ūdens līmeni 

nebūtu rekomendējams uzturēt, lai neveidojas niedrāji. Mākslīga ūdens līmeņa pacelšana 

rada papildus riskus straujai niedru audžu izveidei. 

Aigars Šķēls, jautā, vai šajās platībās var tikt veikta kritušo koku aizvākšana un bebru dambju 

likvidēšana. Vai būs risinājums arī kā iebraukt Vērdes salā? 

Inga Grīnfelde atbild, jā – šādi darbi ir atļauti. Un vēl mitruma režīmam ir jābūt tādam, lai šos 

zālājus var apsaimniekot. Plāns atļaus arī ceļu tīkla uzturēšanu – nodrošinot iespēju uzturēt 

caurtekas un tiltiņu lieguma teritorijā. DA plānā šie uzturamie ceļi tiks iezīmēti.  

Inga Erta jautā – vai nav tā, ka meliorācijas sistēmu izbūves rezultātā palieņu pļavu kvalitāte 

samazinājusies? 

Līga Blanka atbild – jautājums tiks nodots zālāju ekspertei. 

Lelde Eņģele jautā – vai ir domāts par palieņu zālājiem atbilstošu hidroloģisko režīmu 

(applūšanu pavasarī) Dziļaunes polderī? 

Inga Grīnfelde atbild, poldera teritorijā ir bioloģiski vērtīgie zālāju biotopi, kas nozīmē ka 

hidroloģiskais režīms ir piemērots zālāju biotopiem pastāvēt, Dziļaunes poldera teritorijā ir 

arī saldūdeņu biotopi vecupēs. 

Hidroloģiskā režīma izmaiņas var radīt risku – niedrāju audžu izveidošanos zālāju platībās, jo 

augsnes sastāvs ir mainījies un ir paaugstināts slāpekļa daudzums, kas ir piemērots niedrēm 

un niedru audzes ir ļoti agresīvas. 

Evita Olehnoviča, papildina zālāji, uz dienvidiem no Bērzpils purva (Dziļaunes polderī), kurus 

eksperte apsekoja ir vidējas kvalitātes, daudz nitrofilās sugas (nātres), daudz krūmi. Zvaguļu 

lauki ar dzeguzenēm un krūmi. 

Lelde Eņģele piedāvā varbūt veidot kādu regulatoru polderī, lai mituma režīms 

paaugstinātos. 

Inga Grīnfelde ierosina, ka, iespējams, kādas lielākas hidrotehnisko būvju izmaiņas šajā 

teritorijā, varbūt varētu plānot jau nākošajā DA plāna periodā, pēc 2035.gada, šobrīd ir 

jāizmanto esošais hidroloģiskais risinājums un teritorijas apsaimniekošanas pasākumi 

jāpielāgo tam, ar mērķi veidot bioloģiski vērtīgus zālājus. 

 

Diskusija par priekšlikumu “Malmutes un Maltas ūdens plūsmas atjaunošana - ūdens 

apmaiņas nodrošināšana Lubāna ezerā” 

Inga Grīnfelde paskaidro kāds varētu būt šis iespējamais projekts – tehniski to varētu 

nodrošināt ūdens plūsmas atjaunošanai izbūvēta sūkņu stacija. 
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Bet pastāv augsts barības vielu pieplūšanas risks no Maltas un Malmutes, kas paaugstinās 

Lubāna ezera eitrofikāciju. 

Aigars Šķēls piekrīt, ka projekta īstenošanai labvēlīga ietekme uz Lubāna ezeru nebūs. Kā 

viens no risinājumiem, kas būtu bijis varbūt jāizvērtē ūdens cirkulācijas nodrošināšanai – 

būtu padziļinājuma izveidošana ar zemes sūcēju ezera garenvirzienā izrakto materiālu 

atstājot ezerā un veidojot mākslīgas putnu salas. 

Inga Grīnfelde norāda ka šo ierosinājumu tad varbūt varētu iekļaut kā nākotnē izvērtējamu 

projektu, jo šobrīd šāds risinājums nav izvērtēts. 

 

SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi (ZMNĪ)” Eiropas Savienības 

Atveseļošanas un noturības mehānisma (ES ANM) plāna ietvaros īstenojamie projekti 

Dziļaunes poldera aizsargdambis D-1 Balvu novadā (skat. 5.att.) 

 

5.attēls. Kartes fragments – pasākuma Dziļaunes poldera aizsargdambis D-1 Balvu novadā 

īstenošanas vieta (avots: SIA Enviroprojekts sagatavotā karte “Meliorācijas sistēmu 

apsaimniekošanas pasākumu grupas”) 

Inga Grīnfelde informē, ka principiāli, dambja atjaunošanas pamatojums – piekļuve zālājiem 

un mežiem, lai tos varētu apsaimniekot, varētu būt kā viens no DA plāna pasākumiem un 

vienlaicīgi arī iecerētā ZMNĪ projekta īstenošanu atbalstošs pasākums. Tomēr, saistībā ar 

bioloģiski vērtīgu teritoriju izveidi DL tieši pie Dziļaunes poldera, būtu īstenojami videi 

draudzīgi risinājumi (Ičas meandru loku atjaunošana), kā papildus priekšnosacījums 

Dziļaunes poldera aizsargdambja atjaunošanai. 

Šī iecere - Ičas meandru loku atjaunošana, kā papildus, videi draudzīgs pasākums, pēc 

sarunām ar SIA ZMNĪ, šobrīd nešķiet kā realizējams pasākums pieejamā finansējuma 

ietvaros. Videi draudzīgu jaunu būvju projektēšana jau būtu kā jauns projekts un plānotais 

finansējums ES ANM projektiem ir ieplānots tikai esošo tehnisko projektu realizēšanai. 

Ilze Priedniece, norāda, ka varbūt Dziļaunes poldera dambja atjaunošana nav tik steidzama 

un videi draudzīgo risinājumu iestrāde ir kā būtisks priekšnoteikums dambja rekonstrukcijai 

un var tikt īstenota arī vēlāk, pēc 2026.gada. 

Gita Strode papildina – vai šobrīd ir kādi paaugstināti plūdu riski šajā teritorijā, kas apdraud 

dabas vērtības un, kas tiek novērsti, ja dambi atjauno vai pārtīra piegulošo kanālu (Iču), ja 

tādi šobrīd nepastāv, tad videi draudzīgo risinājumu iestrāde ir iekļaujama DA plānā kā 

priekšnoteikums dambja rekonstrukcijai un var tikt īstenota arī vēlāk, pēc 2026.gada. Ja 
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tomēr pastāv kādi objektīvi plūdu riski, tad projekts būtu īstenojams divās kārtās - vispirms 

izmantojot pieejamo finansējumu var īstenot Dziļaunes poldera dambja rekonstrukciju esošo 

tehnisko projektu ietvaros un pēc tam, DA plāna darbības laikā, papildus, tiek īstenoti videi 

draudzīgie risinājumi – Ičas meandru loku atjaunošana. 

Inga Grīnfelde piekrīt ierosinājumam un plānā tiks iekļauti videi draudzīgi risinājumi - Ičas 

meandru loki. 

Līga Blanka papildina, LIFE GoodWater IP projekta ietvaros tiek īstenots Dziļaunes poldera 

sociālekonomisko izvērtējums, kura rezultāti tiks iekļauti DA plānā. 

 

Diskusija par Lubāna ezera Austrumu dambi D-1 Rēzeknes novadā (skat. 6.att.) 

 

6.attēls. Kartes fragments – pasākuma Lubāna ezera Austrumu dambi D-1 Rēzeknes novadā 

īstenošanas vieta (avots: SIA Enviroprojekts sagatavotā karte “Meliorācijas sistēmu 

apsaimniekošanas pasākumu grupas”) 

 

Inga Grīnfelde skaidro, ka primāri tika izvērtēta meliorācijas sistēmu ietekme uz dabas 

vērtībām un pieņemti lēmumi dabas vērtību atjaunošanai un saglabāšanai. Šī dambja 

uzturēšana nav nepieciešama dabas vērtību uzturēšanai vai palielināšanai, drīzāk pretēji – 

dambja nojaukšana varētu nākt par labu Lubāna ekosistēmai, tai skaitā dabiska krasta 

iegūšana, šajā teritorijā varētu notikt atmirušo niedru izskalošanās, kā rezultātā samazinātos 

ezera eitrofikācija. DA plāna kontekstā mēs šobrīd paredzam Austrumu dambja 

dabiskošanos. 

Papildus tika izvērtēta meliorācijas sistēmu saimnieciskā nozīme, šī objekta kontekstā 

plānotās investīcijas būtu attaisnojamas, ja teritorija tiku izmantota atbilstoši tam, kam 

dambis izveidots – zivju dīķi, kas šobrīd netiek apsaimniekoti un izmantoti paredzētajam 

mērķim. 
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Aigars Šķēls izsaka savu viedokli, ka nesaprot kāpēc plāns neparedz ezera Austrumu dambja 

D-1 uzturēšanu. Neuzturēšana būtu vēl saprotama, bet nojaukšana varētu būt ar negatīvu 

ietekmi uz piegulošajām teritorijām – Īdeņas ciemu. 

Valentīna Puste, Rēzeknes novada Nagļu pagasta pārstāve, norāda, ka Īdeņas dīķos, 

īpašumā, kas pieder privātajam zemes īpašniekam, notiek zivju dīķu darbība, teritorijā, kas ir 

pašvaldības īpašumā tiks izsludināta nomas tiesību izsole, tāpat daļā teritorijas uzņēmējs 

iegūst niedres un gatavo niedru jumtus. Dambi izmanto makšķernieki, kas ar laivām no 

dambja dodas ezerā, to izmanto arī citi atpūtnieki. Dambja nojaukšana noteikti nebūtu 

jāplāno. Dambis ir jāsaglabā.  

Inga Grīnfelde jautā – vai tas nozīmē, ka iecerētie dambja uzturēšanas ietvaros plānotie 

būvdarbi ir nepieciešami šo darbību īstenošanai? 

Valentīna Puste, skaidro, ka dambis ir ZMNĪ īpašumā un tas tiek uzturēts, un tā tehniskais 

stāvoklis šobrīd nerada problēmas esošajām saimnieciskajām darbībām. 

Ilze Priedniece komentē – ņemot vērā to, ka viens no risinājumiem, lai uzlabotu ezera ūdens 

kvalitāti, būtu atmirušo niedru apjoma samazināšana, tad šī būtu laba vieta , kur no ezera 

palu laikā tiktu iznestas vecās niedres, jo citviet dambju saglabāšana ir būtiska. 

Valentīna Puste, sniedz skaidrojumu tam, kāpēc šobrīd zivju dīķos nenotiek zivsaimnieciskā 

darbība – tas saistīts ar to, saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem, zemi iespējams iegūt 

tikai nomā un privātie investori nevēlas iegultīt investīcijas īpašumā, kas viņiem nepieder. 

 

Maltas un Rēzeknes pārrakuma aizsargdambis D-2 Rēzeknes novadā un Rēzeknes kreisā 

krasta dambis D-1 Rēzeknes novadā 

Līga Blanka paskaidro - šo dambju uzturēšana no DA plāna viedokļa ir atbalstāma - atļauta 

hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana. 

 

Pededzes kanāla aizsargdambis Madonas novadā (skat. 7.att.) 
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7.attēls. Kartes fragments – pasākuma Pededzes kanāla aizsargdambis Madonas novadā 

īstenošanas vieta (avots: SIA Enviroprojekts sagatavotā karte “Meliorācijas sistēmu 

apsaimniekošanas pasākumu grupas”) 

 

Inga Grīnfelde paskaidro – ņemot vērā to, ka tiek atjaunota Vecpededzes plūsma, DL 

teritorijā nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās/ieteicams 

veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos. 

Ārpus DL teritorijai dambis aizsargā AS LVM saimnieciskos mežus un šo teritoriju aizsardzību. 

Lelde Eņģele – piekrīt par atļautajām darbībām teritorijā, kas ir DL robežās, bet par dambja 

atjaunošanas nepieciešamību arī ārpus DL robežām ir jautājums – vai patiešām šajā teritorijā 

ir augsts potenciālo plūdu risks un dambja nostiprināšanai ir saimnieciskais pamatojums? Vai 

pastāv riski ceļu infrastruktūrai, apdzīvotajām vietām? Potenciālie riski “zaļajām” teritorijām, 

kas pieder AS LVM, nav pietiekams pamatojums publisko resursu izmantošanai. Varbūt AS 

LVM varētu izskaidrot kāds ir apdraudējums LVM mežiem, ja dambja nostiprināšana netiek 

īstenota. 

Līga Blanka skaidro, ka saskaņā ar informāciju no ZMNĪ, šis objekts iekļauts ES ANM projektu 

sarakstā, jo saņemti iesniegumi no vietējām pašvaldībām (no iedzīvotājiem), ka ir 

paaugstināts plūdu risks. 

Inga Grīnfelde piekrīt, ka apsekojot teritoriju vizuāli gan dambis, gan kanāls ir stabils, kritalas 

un lielākos koku sagāzumus var izvākt, bet šo darbu īstenošanai nav nepieciešams veikt 

dambja konstrukcijas stiprināšanu visā tā garumā. 

Lelde Eņģele papildina – AS LVM, kā piegulošo zemju īpašnieks, varētu sniegt kādu papildus 

informāciju par faktisko situāciju un potenciālajiem riskiem un ieguvumiem ko sniegtu 

dambja stiprināšana visā tā garumā. 

PAPILDUS informācija, AS LVM viedoklis 

Kopējais aizsargdambja garums ārpus DL “Lubāna mitrājs” ir aptuveni 4km, kas šķērso LVM 

saimnieciskos mežus. 

 aizsargdambis ir inženiertehniska būve, kas nav veidojusies dabiski, un tā ir jāuztur 

vai arī ir jāveic visi inženiertehniskie pasākumi, ja tas ir nepieciešams; 

 aizsargdambja atjaunošana nepasliktinās dabas vērtību kvalitāti DL “Lubāna mitrājs”; 

 saimnieciskajā mežā, ārpus DL teritorijas, ir lielas platības egļu audžu, un teritorijai 

applūstot, var tikt novājinātas esošas egļu audzes un pie noteiktiem apstākļiem var 

radīt egļu astoņzobu mizgraužu ( Ips typographus) invāziju. 

 

Līga Blanka noslēgumā piekrīt, ka tiks lūgts skaidrojums no AS LVM par nepieciešamību 

dambja stiprināšanai. Pagaidām, līdz šāda skaidrojuma saņemšanai, DA plānā tiks rosināts 

dambja nostiprināšanu neatbalstīt visā tā garumā. Iespējams, ka sabiedriskās apspriešanas 

laikā tiks saņemta papildus informācija par šī projekta nepieciešamību 

 

Citi jautājumi 
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Zālāji 

Ilze Priedniece – uzdod jautāju, kas būtu noskaidrojams kopā ar zālāju eksperti - zālāju 

biotopi ir vidējā kvalitātē, vai tad, ja būtu dabisks hidroloģiskais režīms, kvalitāte būtu 

labākā? 

Lelde Eņģele komentē – hidroloģiskā režīma uzturēšana ir būtiska. Būtu jābūt izvērtējumam: 

kas ir labāk – mēreni mitrs apsaimniekots zālājs, vai dabīgs neapsaimniekots zālājs, kura 

apsaimniekošana nav iespējama. 

Papildus varētu būt arī zālāju eksperta vērtējums par apsaimniekotajiem zālājiem, kāda tur ir 

šobrīd kvalitāte, pēc projektu īstenošanas. 

Līga Blanka – jautājumi tiks nodoti zālāju ekspertei un vērtējums būs iekļauts DA plānā. 

Hidroloģiskā izpēte 

Jānis Reihmanis komentē, ka DL Lubāna mitrājs teritorijā būtu jāpiedāvā tāds hidroloģisko 

sistēmu uzturēšanas risinājums, kas būtu pēc iespējas pašregulējošs. Un jautā - vai tas ir 

pietiekami izvērtēts, vai tam pietika izejmateriālu? Vai tad, ja putniem netiek nodrošināti 

labvēlīgi apstākļi Lubāna ezerā, tiek nodrošināts šīs dabas teritorijas izveides “lielais mērķis” 

– putniem nozīmīga teritorija? Vai ir pietiekami izvērtēti un salīdzinoši izvērtēti atšķirīgie 

scenāriji, kas būtu ja būtu pārgāzne un tiktu zaudēti BVZ, kas paši sevi nevar uzturēt, bet 

būtu putniem labvēlīgas teritorijas, vai zivju slāpšana ir vērtīgāka par putniem neatbilstošām 

teritorijām Lubāna mitrājā? 

Inga Grīnfelde komentē – ja varētu nerēķināties ar vietējiem iedzīvotājiem visā Lubāna 

zemienē un ļaut dabiskajiem procesiem notikt bez cilvēka līdzdalības un varētu atpirkt 

īpašumus plašā Lubāna zemienes apkārtnē un varētu piedāvāt iedzīvotājiem atbilstošas 

kompensācijas, tad, iespējams, ka varētu nerēķināties ar daudziem ierobežojošajiem 

faktoriem, kas šobrīd ir ņemti vērā. Vai tā būtu atbilstoša resursu tērēšana – modelēt 

situāciju, kura būtiski atšķiras no pastāvošās reālās situācijas. Un vēl viens būtisks faktors ir 

vietējo iedzīvotāju klātbūtne un saimnieciskā darbība ar kuras palīdzību var tikt īstenota 

dabas vērtību uzturēšana un atjaunošana. Meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas plānā 

esam sabalansējuši gan dabas vērtību apsaimniekošanu, gan saimniecisko darbību Lubāna 

zemienē, tajā skaitā Zvidzienes poldera teritorijā, Lubānas pilsētā un Barkavas apkārtnē. 

Runājot par datiem – izmantoti pieejamie dati, bet vienmēr dati varētu būt vairāk, jo īpaši 

tādi, kas ļautu kvalitatīvi prognozēt klimata pārmaiņu potenciālo ietekmi. 

Jānis Reihmanis precizē – pašregulējoša sistēma varētu būt arī nelielās ūdens šķirtnēs. 

Piemēram Lubāna ezers varētu būt kā šāda pašregulējoša sistēma, būtu jāatstāj iespēja 

Lubāna ezeram atstāt iespēju atrast šādu risinājumu. 

Inga Grīnfelde norāda – lielas platības plānā ir paredzētas kā meliorācijas sistēmas, kas būtu 

atstājamas bez izmaiņām, ļaujot tām dabiskoties. Ir ieplānotas arī lielas platības, kur 

paredzēta meliorācijas sistēmu likvidēšana. 

Līga Blanka apkopo – hidroloģiskajā novērtējumā sniegsim apkopojumu par Lubāna 

zemienes un DL Lubāna mitrājs hidroloģisko sistēmu savstarpējām kopsakarībām savstarpējo 

sasaisti. 

Sanāksme tiek slēgta 17:30 
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Protokolēja Līga Blanka 

 

PIELIKUMS 

Sanāksmes dalībnieki: 

Nr. Vārds Uzvārds Pārstāvētā institūcija e-pasts 

1.  Līga Blanka 
SIA Enviroprojekts, DA plāna 
projekta vadītāja 

liga@enviro.lv 

2.  Inga Grīnfelde DA plāna hidroloģijas eksperte inga.grinfelde@llu.lv 

3.  Jānis Birzaks DA plāna ihtiofaunas eksperts  janis.birzaks@du.lv 

4.  Agris Meilerts 
SIA „Latvijas Finieris Mežs” 
Valdes priekšsēdētājs 

agris.meilerts@finieris.lv 

5.  Inga Erta 

Valsts meža dienesta 
Austrumlatgales 
virsmežniecības inženiere vides 
aizsardzības jautājumos 

inga.erta@austrumlatgale.vmd.gov.lv 

6.  Daina Tutiņa 
Balvu novada pašvaldības 
izpilddirektore 

daina.tutina@balvi.lv 

7.  Ilze Priedniece Latvijas dabas fonds ilze.priedniece@ldf.lv 

8.  Gita Strode 
Dabas aizsardzības pārvaldes 
Dabas aizsardzības 
departamenta direktore 

gita.strode@daba.gov.lv 

9.  Ivars Ružāns 
Valsts vides dienesta Latgales 
reģionālās pārvaldes Zvejas 
kontroles daļas vadītājs 

ivars.ruzans@vvd.gov.lv 

10.  Guntis Akmentiņš 

Dabas aizsardzības pārvaldes 
Latgales reģionālās 
administrācijas Dabas 
aizsardzības daļas atļauju un 
izvērtējumu sektora vadītājs 

guntis.akmentins@daba.gov.lv 

11.  Anda Zeize 
Dabas aizsardzības pārvaldes 
Latgales reģionālās 
administrācijas direktore 

anda.zeize@daba.gov.lv 

12.  Lelde Eņģele Latvijas dabas fonds lelde.engele@inbox.lv 

13.  Linda Fībiga 
Latvijas vides ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra projektu 
vadītāja (LIFE GOODWATER IP) 

linda.fibiga@lvgmc.lv 

14.  Viesturs Ķerus 
Latvijas ornitoloģijas biedrības 
valdes priekšsēdētājs 

viesturs@lob.lv 

15.  Evita Oļehnoviča 
DA plāna meža biotopu un sūnu 
eksperte 

evita.olehnovica@gmail.com 

16.  Janis Reihmanis Latvijas dabas fonds janis.reihmanis@ldf.lv 

17.  Dagnis Vasilevskis 

Dabas aizsardzības pārvaldes 
Latgales reģionālās 
administrācijas Latgales 
reģionālā administrācija Dabas 
aizsardzības daļas kontroles un 
uzraudzības sektora vadītājs 

dagnis.vasilevskis@daba.gov.lv 
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18.  Aina Skredele 

Dabas aizsardzības pārvaldes 
Latgales reģionālās 
administrācijas direktores 
vietniece 

aina.skredele@daba.gov.lv 

19.  Ruta Sidorova 

Rēzeknes novada pašvaldības 
Zemes un publisko ūdeņu 
pārvaldības dienesta vecākā 
vides aizsardzības speciāliste 

ruta.sidorova@rezeknesnovads.lv 

20.  Valda Vancane  wanvalda@gmail.com 

21.  Valentīna Puste 
Rēzeknes novada Nagļu pagasta 
pārvalde 

valentina.puste@gaigalava.lv 

22.  Karlis Millers DA plāna ornitofaunas eksperts  karlowitch@inbox.lv 

23.  Aigars Šķēls 
Madonas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks 

aigars.skels@madona.lv 

24.  Dainis Tučs 

Dabas aizsardzības pārvaldes 
Latgales reģionālās 
administrācijas Latgales 
reģionālā administrācija Dabas 
aizsardzības daļas kontroles un 
uzraudzības sektora, Dabas 
aizsardzības vecākais speciālists 

dainis.tucs@daba.gov.lv 

25.  Andrejs Karakups 
ZMNĪ Vidzemes reģiona 
meliorācijas nodaļas Balvu 
sektora vadītājs 

andrejs.krakups@zmni.lv 

26.  Aldis Spriņģis 
ZMNĪ Vidzemes reģiona 
meliorācijas nodaļas Madonas 
sektora vadītājs 

aldis.springis@zmni.lv 

27.  Janis Knipšis 
Mazo meža īpašnieku biedrības 
valdes priekšsēdētājs 

janis@mmib.lv 

28.  Dace Kurša 
Gulbenes novada pašvaldības 
Īpašumu pārraudzības nodaļas 
Vides pārvaldības speciāliste 

dace.kursa@gulbene.lv 

29.  Mārtiņš Grosbahs 
SIA Enviroprojekts, DA plāna 
koordinators un kartogrāfs 

martins@enviro.lv 

 


