
DABAS LIEGUMA “LUBĀNA MITRĀJS” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES 

4. Konsultatīvās grupas sanāksme 

Par lēmumu nodot plānu uz sabiedrisko apspriešanu 

2022.gada 29. novembrī 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 (turpmāk DAP) 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 

- Ruta Sidorova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta 

vecākā vides aizsardzības speciāliste 

- Linda Fībiga, Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra projektu vadītāja (LIFE 

GOODWATER IP) 

- Daina Tutina, Balvu novada pašvaldības izpilddirektore 

- Agris Meilerts, SIA „Latvijas Finieris Mežs” Valdes priekšsēdētājs 

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

- Viesturs Ķerus, Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs 

- Jānis Knipšis, Mazo meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs 

 

Sanāksmes sākums: 10:00 

Sanāksmi atklāj Gita Strode un  lūdz plāna izstrādātājiem pārliecināties par konsultatīvās grupas (ar 

balss tiesībām) dalībnieku klātbūtni sanāksmē. 

Pēteris Blumats - sanāksmes moderators, lūdz atsaukties klātesošajiem dalībniekiem no konsultatīvās 

grupas (ar balss tiesībām) un konstatē, ka ir pieslēgušies 8 dalībnieki, kas ir vairāk par pusi, līdz ar to ir 

iespēja lemt par plāna nodošanu uz sabiedrisko apspriešanu (turpmāk SA). 

Pēteris Blumats turpmāk - iepazīstina klātesošos ar Konsultatīvās grupas (turpmāk KG) sanāksmes 

dalībniekiem un sanāksmes dienas kārtību: 

 KG sanāksmes ievads, Gita Strode KG vadītāja; 

 Diskusija par izstrādāto DA plānu; 

 KG viedoklis par DA plāna nodošanu sabiedriskajai apspriešanai; 

 DA plāna sabiedriskās apspriešanas norise. 



Pēteris Blumats lūdz KG pārstāvjus ar balss tiesībām paziņot, ja ir nepieciešamība ātrāk atslēgties no 

sanāksmes un nodot savu balsi par plāna palaišanu uz SA plāna izstrādātājiem. 

Gita Strode aicina dalībniekus paziņot, ja ir novērojuši, ka kādi no KG pārstāvjiem no institūcijām ir 

nomainīti vai vairs nestrādā šajās institūcijās, lai varētu vēl veikt izmaiņas KG.  

Gita Strode izstāsta DA plāna turpmāko procedūru un aicina dalībniekus pievērst uzmanību DA plāna 

izmaiņām Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr. 135 “Dabas lieguma “Lubāna 

mitrājs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un dod vārdu plāna izstrādātājiem. 

Pēteris Blumats aicina Mārtiņu Grosbahu, DA plāna koordinatoru, prezentēt sagatavoto DA plānu. 

Mārtiņš Grosbahs sniedz prezentāciju par plāna uzbūvi un paveiktajiem darbiem: 

 DL “Lubāna mitrājs” apraksts; 

  Īss aizsargājamās teritorijas fiziski ģeogrāfiskais raksturojums; 

  Aizsargājamās teritorijas sociālās un ekonomiskās situācijas apraksts; 

  DL “Lubāna mitrājs” kā ĪADT novērtējums; 

  Informācija par “DL Lubāna mitrājs” apsaimniekošanu; 

  Priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem pašvaldību teritorijas plānojumos; 

  Priekšlikumi labojumiem Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr. 135 

“Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

Pēteris Blumats aicina sākt diskusijas, uzdot jautājumus un izteikt komentārus. 

Staņislavs Šķesters, ZMNĪ Latgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs, izsaka viedokli par DA plāna 

ūdeņu apsaimniekošanas sadaļu un norāda, ka plānā informācija par šo tēmu ir nepietiekama un ir 

jāpapildina, kā arī ir vairāki neatbildēti jautājumi saistībā ar ūdeņu apsaimniekošanu. 

Pēteris Blumats aicina Līgu Blanku, DA plāna projekta vadītāja, nokomentēt DA plāna hidroloģijas 

sadaļu. 

Līga Blanka aicina Ingu Grīnfeldi nokomentēt hidroloģijas sadaļu un norāda ka iepriekš notika 

atsevišķa sanāksme par hidroloģiju DL Lubāna mitrājs, kurā šīs tēma tika izrunāta. 



Inga Grīnfelde, DA plāna hidroloģijas eksperte, aicina dalībniekus 

aplūkot hidroloģisko pasākumu karti un norāda, ka hidroloģisko 

vērtējumu veica DL Lubāna mitrājs apsaimniekošanai, primāri 

biotopu attīstībai un aizsardzībai, nedarot kaitējumu esošajām 

apdzīvotajām teritorijām un infrastruktūrai un ekonomikai. 

Ziemeļu dambja jautājumā, tas, protams tiks saglabāts un 

uzturēts, kā arī citas hidrotehniskās būves tiks uzturētas, lai 

Lubāna ezera hidrotehniskais kopums darbotos. Valsts nozīmes 

ūdensnotekas ir paredzēts uzturēt ar tradicionālajām metodēm, 

bet dažos posmos, kas ir dziļi mitrāja teritorijā, tiks rekomendēts 

veikt tikai bebru dambju nojaukšanu un izvākt kritalas, lai 

nodrošinātu ūdens plūsmu. Mitrāja iekšienē pieņemts lēmums, 

ka daļā purvainos un applūstošos mežos ir paredzēta meliorācijas 

sistēmu likvidācija, bet tas nekādi neietekmētu blakus esošās 

lauksaimniecības zemes. Kartē ar tumši brūnajiem laukumiem ir 

apzīmētas zivsaimniecības teritorijas, kur ir paredzēts nodrošināt 

visas hidrotehniskās sistēmas un atļaut īstenot pasākumus, kas ir 

nepieciešami, lai šīs zivsaimniecības darbotos. Kartē ar zaļajiem 

laukumiem atzīmētas teritorijas, kur ir paredzēts uzturēt esošo 

hidroloģisko režīmu, jo tā ietekmē ir jau izveidojušies jauni biotopi un ir potenciāls tiem attīstīties. Ar 

gaiši brūnajiem laukumiem kartē ir apzīmētas teritorijas, kur ir paredzēts nodrošināt labvēlīgus 

apstākļus esošajiem biotopiem, vai transformēt esošās platības par biotopiem, kas būtu dabiski šai 

Lubāna mitrāja teritorijai. 

Pēteri Blumats norāda, ka hidromodelēšana ir veikta arī ārpus ezera un aptver visu Lubāna mitrājs 

teritoriju, tāpat arī Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu projekti un aktivitātes ir izvērtētas. Ja 

ZMNI vēlas detālāku informāciju par šo sarakstu, mēs varam to izdalīt vai arī pateikt kā to pareizi 

skatīties plānā. Šī redakcija vēl tiks papildināta un ir iespējams vēl izteikt savu viedokli un 

priekšlikumus. 

Staņislavs Šķesters izsaka vēlmi tikties un šos jautājumus apskatīt detalizētāk, jo plānā tie ir apskatīti 

mazā mērogā, kā arī apskatīt kā pasākumus iekļaut plānā. 

Pēteri Blumats norāda, ka tikšanās ir iespējama un plāna izstrādātāji gaidīs rakstisku ziņu. 

Inga Grīnfelde ierosina tikšanos, kurā varētu detalizēti izrunāt to, kas plānā ir iekļauts. 

Pēteris Blumats piekrīt Ingas Grīnfeldes ierosinājumam un norāda, ka pēc sanāksmes tiks norunāta 

tikšanās ar Staņislavu Šķesteri. 

Ramona Vucāne, Madonas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritoriālās 

plānošanas nodaļas vadītāja, norāda, ka vajadzētu iziet cauri plānam un atbrīvoties no Ķemeru 

Nacionālā parka dažādos griezumos, lai tas šeit neparādītos. Apskatot ainavu sadaļu dalībniece 

norāda, ka ilgtspējībai būtu nepieciešams padomāt par ainavu ar cilvēku un dažādiem scenārijiem, kā 

cilvēks tur varētu darboties. Norāda, ka patika ūdens plūsmas jeb hidroloģijas scenāriji, taču tie tālāk 

netiek sīkāk analizēti. 

Aigars Šķēls, Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks, izsaka viedokli par meliorāciju un 

ezeru aerāciju. Dalībnieks norāda, ka ir koncentrācija uz biotopiem, bet vai tiešām šī dabīgā Lubāna 

mitrāja ainava ir tā, ko mēs vēlamies redzēt? Runājot par Austrumu dambi ir strikti jānodala, ka runa 



ir par konkrētu posmu ne visu dambi un runājot par valsts nozīmes ūdenstecēm, tās būtu jātīra visā 

teritorijā. 

Inga Grīnfelde atbild, ka Austrumu dambis ir sadalīts pa piketiem un ir ņemtas vērā iepriekšējās 

sarunas. 

Pēteris Blumats nolasa Ilzes Priednieces, Latvijas dabas fonda pārstāve, komentāru no čata – 

“Austrumu dambis ir vismazāk nepieciešams pretplūdu aizsardzībai, līdz ar to tā varētu būt 

piemērotākā vieta dabiska krasta veidošanai, kas ļautu ūdensaugu paliekām izskaloties no ezera un 

uzlabotu ūdens kvalitāti ezerā.” 

Lelde Eņģele, Latvijas dabas fonda pārstāve, vērš ZMNI uzmanību uz to, ka mūsdienās būtu jārīkojas, 

kā plāna izstrādātāju komanda iesaka. 

Līga Blanka aicina Egitu Zviedri vai Jāni Birzaku izteikt komentāru par  ūdens aerāciju Lubāna ezerā? 

Jānis Birzaks, DA plāna ihtiofaunas eksperts, komentē, ka neredz, kas varētu uzlabot skābekļa saturu 

ezerā. Skābekļa uzturēšana ezerā ir atkarīga no tā, kā tas notiek jau līdz šim ezerā ieplūstot ūdenim –  

ezerā dažos periodos ūdeni uzkrājot, citos ūdeni pazeminot, un skābekļa saturs atkarīgs no ezerā 

ienākošā ūdens. Neredzu nekādu iespēju skābekļa koncentrāciju uzlabot. 

Egita Zviedre, DA plāna saldūdeņu eksperte, komentē, ka Lubāna ezers ir sekls un ar lielu platību un 

ļoti viļņojas, līdz ar to aerācija notiek arī viļņošanās laikā dabiski. 

Ilze Priedniece komentē, ka saskaņā ar SIA “Latvijas ezeri” 2021.g. pētījumu skābekļa trūkums nav  

Lubāna ezerā problēma, daudz lielāka problēma ir fosfora koncentrācija. 

Staņislavs Šķesters komentē, ka piekrīt ekspertu viedoklim, bet runājot par Kalna gala slūžu 

izmantošanu būtu jādomā par Aiviekstes upes aerāciju, jo tur ir skābekļa trūkums. 

Aldis Laganovskis, AS Latvijas valsts meži Ziemeļlatgales reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas 

vadītājs, komentē, ka ir bijis maz laika izvērtēt plānu un Latvijas valsts meži (turpmāk LVM) iesniedza 

plāna izstrādātājiem priekšlikumus un izejot cauri plānam nav skaidrs, kuri priekšlikumi tika un kuri 

netika ņemti vēra un kādēļ? Dabas liegumā ir nākušas klāt jaunas teritorijas saimnieciskajā mežā, 

kuras līdz šim nebija skaņotas kā potenciālās NATURA 2000 teritorijas un ir nepieciešams laiks, lai to 

izvērtētu. Nav pieejama kopējā plānoto apsaimniekošanas pasākumu karte lielākā mērogā. Attiecībā 

uz meliorāciju LVM neatbalsta meliorāciju sistēmu likvidāciju izņemot LVM iesniegtās platības, jo ir 

nepieciešams papildus laiks, lai izvērtētu kā tas ietekmētu saimnieciskos mežus. 

Pēteri Blumats norāda, ka papildus laiks, lai izvērtētu un sniegtu priekšlikumus būs arī sabiedriskās 

apspriešanas procesā. 

Mārtiņš Grosbahs komentē, ka paplašinājumu teritorijas tika saņemtas no DAP un cik zināms, tās jau 

tika saskaņotas ar LVM, līdz ar to ir problēma komunikācijā. 

Aldis Laganovskis norāda, ka bez šīm platībām, kas tika saskaņotas ar DAP ir nākušas klāt vēl 

platības, kas nav saskaņotas. 

Gita Strode komentē, ka iespējams, kādā brīdī plāna izstrādātājiem ir iedotas teritorijas, kas vēl ir 

bijušas diskusiju stadijā ar LVM, un līdz ar to tas tiks pārbaudīts.  

Gita Strode norāda, ka plānā pašlaik trūkst detalizētāki zālāju apsaimniekošanas pasākumu 

priekšlikumi, kas ir ļoti svarīgi zemniekiem. Kā arī nav gatava putnu sadaļa, vairākas putnu sugas vēl 



nemaz nav apskatītas. Līdz ar to vajadzētu vēl kādu nedēļu, lai rūpīgāk varētu apskatīt un sakomentēt 

plānu, lai plāns uz SA tiktu nodots ar papildinājumiem.  

Līga Blanka komentē, ka ornitoloģijas sadaļa tika saņemta pēc plāna izsūtīšanas KG, līdz ar to šī 

sadaļa sagatavota izmantojot pirmo eksperta nodevumu. Attiecībā uz ornitofaunu apsaimniekošanas 

pasākumi šobrīd ir mednim un mazajam ērglim. Zālāju eksperte pašlaik kavējas ar pēdējo atzinumu, 

kur būtu papildinājumi par zālāju apsaimniekošanu. 

Pēteris Blumats komentē, ka plāna izstrādātāji piekrīt, ka ir nepieciešams vēl mazliet laiks, lai 

pilnveidoto šo plāna redakciju uz SA. 

Aigars Šķēls norāda, ka plānā vajadzētu sīkāk apskatīt latvāņu apkarošanas pasākumus. 

Inga Erta, Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības inženiere vides aizsardzības 

jautājumos, jautā – vai zonējums ir balstīts mežos uz ekoloģiskā tīkla konceptu? Vai tur ir kodolzonas, 

buferzonas, paplašinājumi? Vai kā savādāk šis zonējums ir gatavots? 

Līga Blanka atbild, ka galvenās izmaiņas zonējumā ir veiktas, lai varētu aizsargāt regulējamā režīma 

zonā (turpmāk RRZ) purvus un dabas parka zonā (turpmāk DPZ) zālājus. Attiecībā uz mežiem tika 

detalizētāk skatīts kur atrodas kādi meži un kur kādas specifiskās teritorijas būtu atstājamas dabas 

lieguma zonā (turpmāk DLZ) un kur mainītas uz RRZ. 

Evita Olehnoviča, DA plāna meža biotopu un sūnu eksperte, komentē, ka Lubāna ZA daļā ir ņemts 

vērā, ka kodolteritorijās paliek, vai tiek pievienoti ES nozīmes īpaši aizsargājamie mežu biotopi. 

Pamatā visas meža teritorijas ir DLZ un DPZ atstātas teritorijas, kur ir diezgan jaunas mežaudzes, kas 

neatbilst ES nozīmes īpaši aizsargājamiem mežu biotopiem vai ir privātīpašumos, bet DP zona 

mežiem ir nelielās platībās. Lielākajai daļai meža teritoriju būtu jābūt DLZ arī teritorijās, ieskaitot 

Pededzes salu, kur pašlaik nav tās vērtīgākās mežaudzes, tomēr šīs mežaudzes ir iespējams atjaunot 

un uzlabot tajās dabas vērtības. 

Pēteri Blumats skaidro turpmāko procedūru un laika skalu un jautā Gitai Strodei komentāru - kā 

turpināt šo plāna projekta apstiprināšanu pirms nodošanas SA. Vai mēs vienojamies par termiņu līdz 

kuram plāna izstrādātājiem vēl tiks atsūtīti jautājumi? 

Gita Strode atbild, ka būtu nepieciešams dot nedēļu laika KG dalībniekiem rūpīgāk izskatīt plānu un 

iesniegt izstrādātājiem komentārus, labojumus un priekšlikumus.  

Gita Strode jautā KG dalībniekiem -  “vai jūs akceptējat, ka mēs lūdzam vēl nedēļu laika rakstisku 

komentāru iesniegšanai. Pēc tam plāna izstrādātājs šo informāciju precizē DA plānā un atsūta mums 

šo pilnveidoto redakciju un tad rakstiskā procesā nedēļas laikā novienojamies vai plāns ir nododams 

uz SA vai nē?” 

Staņislavs Šķesters piekrīt Gitas Strodes priekšlikumam. 

Gita Strode norāda, ka būtu vēlams SA sanāksmes organizēt klātienē un nebūtu vēlams tās organizēt 

svētku laikā, kad cilvēkiem nav laika. 

Aldis Laganovskis piekrīt Gitas Strodes priekšlikumiem un lūdz nevis vienu, bet divas nedēļas laika 

plāna izskatīšanai un komentēšanai. 

Gita Strode komentē, ka būtu labāk kārtīgāk plānu izvērtēt tagad, lai SA laikā cilvēkiem varētu uz 

šiem neskaidrajiem jautājumiem atbildēt. 



Pēteri Blumats komentē, ka ja ir vēlme divas nedēļas komentēt plānu, paliks maz laika, lai nobalsotu 

par plāna palaišanu uz SA pirms Ziemassvētku brīvdienām. 

Līga Blanka komentē, ka divas nedēļas ir par daudz un būtiskākos komentārus ieteikumus vajadzētu 

paspēt iesūtīt nedēļas laikā. 

Gita Strode izsaka priekšlikumu KG rakstiskos komentārus iesūtīt līdz 09.12.2022, tad plāna 

izstrādātājiem ir laiks līdz 18.12.2022 iestrādāt komentārus plānā un 19.12.2022 nosūtīt precizēto 

plānu KG un tad KG ir laiks līdz 23.12.2022 saskaņot un nobalsot vai KG atbalsta plāna nodošanu uz 

SA. 

Staņislavs Šķesters piekrīt Gitas Strodes priekšlikumam, norādot, ka nevajadzētu balsot 23.12.2022. 

Aldis Laganovskis piekrīt Gitas Strodes priekšlikumam. 

Gita Strode apstiprina iepriekš izteikto priekšlikumu par tālāko procedūru nosakot balsojuma laiku 

no 19.12.2022 līdz 22.12.2022. 

Pēteris Blumats uzdod jautājumu par klātienes SA organizēšanu – cik apspriedes un kurās 

pašvaldībās tās notiks? 

Staņislavs Šķesters izsaka viedokli, ka visās pašvaldībās būtu vajadzība organizēt SA. 

Aigars Šķēls komentē, ka noteikti būtu nepieciešamas SA klātienes sapulces Madonas un Rēzeknes 

novados. 

Pēteris Blumats izsaka priekšlikumu rīkot divas SA klātienes sapulces ar pārraidi attālināti, lai varētu 

pievienoties arī citi interesenti. 

Aigars Šķēls komentē, ka būtu nepieciešams SA klātienes sapulci rīkot arī Balvu novadā. 

Ramona Vucāne jautā – vai pierobežniekiem tiek izsūtīts kāds informatīvs pazinojums? 

Pēteris Blumats atbild, ka paziņojumi tika izsūtīti jau 2020. gadā un atkārtoti tos neizsūta, par SA 

sanāksmēs iedzīvotāji tiek informēti caur paziņojumiem vietējās avīzēs un internetā. 

Ramona Vucāne jautā – cik no šiem apziņotajiem cilvēkiem atsaucās ir iesaistīti un seko līdzi? 

Pēteri Blumats atbild -  Sākotnējās sabiedriskās apspriedes pārskatā šī informācija ir atrodama. 

Līga Blanka komentē – plāna 1.pielikumā ir sākotnējās sabiedriskās apspriešanas protokols, kur var 

redzēt kas piedalījās sanāksmē, paziņojumi tika izsūtīti nevis pieguļošo zemju īpašniekiem, bet zemju 

īpašniekiem, kuru zemes daļēji vai pilnībā ietilpst DL Lubāna mitrājs, tie bija ap 550 īpašumi. Atkārtoti 

zemju īpašnieki netiek informēti. 

Aldis Laganovskis izsaka lūgumu uz sanāksmi par hidroloģiju uzaicināt arī LVM un šo sanāksmi rīkot 

līdz 9.12.2022. 

Pēteris Blumats piekrīt šim lūgumam. 

Aldis Šķēls izsaka vēlmi arī piedalīties šajā sanāksmē. 

Pēteris Blumats piekrīt. 

Andris Broks (Latgales mednieku un makšķernieku biedrības pārstāvis) uzdod jautājumu – ja mēs 

piemēram, visas vecās upes palaižam uz ezera pusi, tad ūdens nonāks līdz Varakļāniem, līdz ar to 

nevajadzētu Varakļānus ignorēt. 



Pēteris Blumats atbild - ja ir vēlme varam arī Jūs uzaicināt uz sanāksmi par hidroloģiju. 

Staņislavs Šķesters jautā - Kā notiks pieslēgšanās SA attālināti, ja zemju īpašnieki netiks atkārtoti 

informēti, Jūs nezināsiet kam sūtīt šo saiti? 

Mārtiņš Grosbahs atbild – iedzīvotāji tiks informēti caur avīzēm un pašvaldību mājaslapām, kur būs 

norādes uz plāna izstrādātāju mājaslapu, kurā varēs atrast saiti uz šo sanāksmi. 

Pēteris Blumats nolasa Valda Vancane lūgumu no čata – organizēt SA klātienes sapulci arī Balvu 

novadā, piemēram, Bērzpils pagastā. 

Mārtiņš Grosbahs jautā vai ir nepieciešams balsot par sanāksmju skaitu? 

Gita Strode norāda, ka līgumā ir norādīts, ka ir nepieciešams organizēt 8 sanāksmes, līdz ar to 

vajadzētu rīkot tik klātienes sanāksmes cik nepieciešams, ja nepieciešams visās 5 pašvaldībās. Kā arī 

lūdz pašvaldībām palīdzēt ar sanāksmju norises vietu organizēšanu un norāda, ka iedzīvotāji 

individuāli atkārtoti netiks informēti, bet informācija būs pieejama avīzēs un interneta vietnēs. 

Ramona Vucāne lūdz, lai šis informācijas nodošanas process nav tikai formāls, bet mēs maksimāli 

mēģinām uzrunāt iesaistītās puses un pielāgoties viņu vajadzībām un šīs sanāksmes rīkot vakara 

stundās, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu ierasties vai pieslēgties šīm sanāksmēm. 

Pēteri Blumats izsaka komentāru par turpmāko procedūru un nolasa Ingas Ertas jautājumu no čata - 

Gribu dzirdēt pārējo mežu ekspertu viedokli par plānoto zonējumu- vai ir ņemts vērā ekoloģiskā 

tīklojuma koncepts (ar kodolzonām, paplašinājumiem)? 

Līga Blanka atbild, ka kopumā tā kā mežu eksperte Evita komentēja, tā arī bija visā teritorijā. 

Jānis Saulītis, DA plāna meža biotopu eksperts, komentē par teritorijas dienvidu daļu, ka zonējumu 

mainīja, tā lai šīs teritorijas nebūtu sadrumstalotas, tādēļ arī tika iekļauti visi lielie purvu masīvi RRZ. 

Andris Broks uzdod jautājumu Jānim Saulītim par zonējuma maiņas ietekmi uz medībām? Vai šajās 

zonās varēs medīt? 

Jānis Saulītis atbild, ka, lai atbildētu uz šo jautājumu būtu jāskatās noteikumos, kas kurā zonā ir 

atļauts. 

Līga Blanka papildina, ka medību noteikumi netiek mainīti. 

Mārtiņš Grosbahs papildina, ka medības tiek skartas, tur, kur mainās zonējums, šajā gadījumā no 

DLZ uz RRZ. 

Gita Strode nolasa Dagņa Vasiļevska komentāru no čata -medības RRZ nav aizliegtas, bet no 2023. 

gada ir aizliegts izmantot svina munīciju. 

Inga Erta jautā – vai bija atšķirīga pieeja ziemeļu daļai no dienvidu daļas zonējuma maiņai meža 

biotopiem? 

Jānis Saulītis atbild, ka šeit nav pieejama infrastruktūras ceļu tīkli un nav veikta saimnieciskā darbība 

un šeit atrodas lieli purvu masīvi, līdz ar to iekļaujami RRZ. 

Evita Olehnoviča komentē, ka lielāko daļu meža biotopu arī ir likusi RRZ, DLZ bija pieguļošās platības 

biotopiem, lai saglabātu viengabalainību. 

Staņislavs Šķesters jautā par Austrumu dambi -  kā jūs iedomājaties kā augi var tikt pāri dambim? Kā 

jūs redzat tādu risinājumu? 



Ilze Priedniece atbild – tieši tas, ka tas dambis netiktu uzturēts un ar laiku izskalotos dod iespēju, ka 

laika gaitā šis dambis vairs netraucētu ūdens augu atliekām izskaloties, jo šeit dambis nav tik svarīgs 

kā citās vietās. 

Staņislavs Šķesters komentē, ka valdošo vēju ietekmē dabīga izskalošanās nav iespējama. 

Lelde Eņģele atbild, ka šis Austrumu dambis lielākoties sargā neapsaimniekotas platības un tam nav 

funkcionāls pielietojums un ekonomisks pamats šo dambi atjaunot, labāk būtu atpirkt zemes no 

privātīpašniekiem, kuri nevēlas savā teritorijā palieņu pļavas. 

Andris Šķēls papildina, ka augu atliekas nonāk pie Rietumu dambja nevis pie Austrumu dambja 

valdošo vēju ietekmē. 

Andris Broks komentē, ka dati par nomedītajiem dzīvniekiem, kas gūti no LVM DL Lubāna mitrājs 

teritorijā neatbilst patiesībai. 

Mārtiņš Grosbahs piekrīt Andrim Brokam un komentē, ka dati ir tādi kā ir un diemžēl precīzāki dati 

nav pieejami, ja plānā šie dati nav nepieciešami varam tos arī izņemt no plāna. 

Gita Strode lūdz noorganizēt atsevišķu tikšanos DAP, ar ornitologiem un plāna izstrādātājiem, kā arī 

atgādina dalībniekiem par iepriekš nolemtajiem turpmākās norises datumiem un kārtību. 

Kopsavilkums par turpmākajiem darbiem līdz plāna SA: 

 KG rakstiskos komentārus iesniedz plāna izstrādātājiem līdz 09.12.2022  

 Līdz 18.12.2022 iestrādāt komentārus plānā 

 Plāna izstrādātāji  19.12.2022 nosūtīta precizēto plānu KG 

 KG līdz 22.12.2022 nobalso atbalsta plāna nodošanu uz SA 

 Papildus sanāksme par hidroloģiju līdz 9.decembrim (sanāksme notiks 8.dec. pl. 10.00 

ZOOM) 

 Papildus sanāksme par ornitofaunu, piedaloties ornitologiem un DAP (līdz 12.decembrim, lai 

rezultātus var iestrādāt DA plāna SA redakcijā)  

 G. Strode sazinās ar pašvaldību pārstāvjiem un vienojas par DA plāna SA norises vietām 

Gita Strode slēdz sanāksmi 12.10 

 

                            

Protokolēja Ieva Anna Arāja 

SIA Enviroprojekts, projektu asistente 

 

 

 

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.  Inga Erta 

Valsts meža dienesta 
Austrumlatgales 
virsmežniecības inženiere vides 
aizsardzības jautājumos 

inga.erta@austrumlatgale.vmd.gov.lv 

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

6.  Gita Strode 
Dabas aizsardzības pārvaldes 
Dabas aizsardzības 
departamenta direktore 

gita.strode@daba.gov.lv 

7.  Guntis Akmentiņš 

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

guntis.akmentins@daba.gov.lv 

8.  Anda Zeize 
Dabas aizsardzības pārvaldes 
Latgales reģionālās 
administrācijas direktore 

anda.zeize@daba.gov.lv 

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

10.  Evita Oļehnoviča 
DA plāna meža biotopu un sūnu 
eksperte 

evita.olehnovica@gmail.com 

11.  Dagnis Vasilevskis 

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

dagnis.vasilevskis@daba.gov.lv 

12.  Aina Skredele 

Dabas aizsardzības pārvaldes 
Latgales reģionālās 
administrācijas direktores 
vietniece 

aina.skredele@daba.gov.lv 

13.  Valda Vancane  wanvalda@gmail.com 

14.  Valentīna Puste 
Rēzeknes novada Nagļu pagasta 
pārvalde 

valentina.puste@gaigalava.lv 

15.  Aigars Šķēls 
Madonas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks 

aigars.skels@madona.lv 

16.  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 

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

dace.kursa@gulbene.lv 

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

martins@enviro.lv 

19.  Ieva Anna Arāja 
SIA Enviroprojekts, DA plāna 
asistente 

Ieva@enviro.lv 



20.  Pēteri Blumats 
SIA Enviroprojekts, sanāksmes 
moderators 

Peteris@enviro.lv 

21.  Aiva Ivanova 

Viduslatvijas reģionālā 
lauksaimniecības pārvaldes 
vadītājas vietniece 
Lauksaimniecības un Lauku 
attīstības daļas vadītāja 

aiva.ivanova@lad.gov.lv 

22.  Rolands Gruzītis  gruzitis@inbox.lv 

23.  Ramona Vucāne 

Madonas novada pašvaldības 
Nekustamā īpašuma 
pārvaldības un teritoriālās 
plānošanas nodaļas vadītāja 

ramona.vucane@madona.lv 

24.  Tālis Salenieks 
Madonas novada Lubāns 
apvienības pārvaldes vadītājs 

talis.salenieks@madona.lv 

25.  Biruta Bogdane  biruta1962@inbox.lv 

26.  Linda Kārkliņa 

Latvijas Investīciju un Attīstības 
Aģentūras Tūrisma 
departamenta Tūrisma 
produkta attīstības nodaļas 
vadošā eksperte 

linda.karklina@liaa.gov.lv 

27.  Jānis Saulītis 
DA plāna meža biotopu 
eksperts 

janis.sauliitis@inbox.lv 

28.  Aldis Laganovskis 

AS Latvijas valsts meži 
Ziemeļlatgales reģiona meža 
apsaimniekošanas plānošanas 
vadītājs 

a.laganovskis@lvm.lv 

29.  Biruta Trukšāne 
LVM Nekustamie īpašumi 
zemes dzīļu apsaimniekošanas 
vadītāja 

b.truksane@lvm.lv 

30.  Aija Supe 
Vidzemes reģionālās vides 
pārvaldes galvenā inspektore 

aija.supe@vvd.gov.lv 

31.  Lelde Celmiņa 
Madonas novada pašvaldības 
Vides un energopārvaldības 
speciāliste 

lelde.celmina@madona.lv 

32.  Māra Vilciņa DA plāna tūrisma eksperte mara.vilcina@gmail.com 

33.  Andris Broks 
Latgales mednieku un 
makšķernieku biedrības 
pārstāvis 

broks308@inbox.lv 

34.  Diāna Marga  diana.marga@inbox.lv 

35.  
Stanislavs 
Šķesters 

ZMNĪ Latgales reģiona 
meliorācijas nodaļas vadītājs 

stanislavs.skesters@zmni.lv 

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

ivars.ruzans@vvd.gov.lv 

37.  Egita Zviedre DA plāna saldūdeņu eksperte egita.zviedre@lndm.gov.lv 

 

                                                 

 

 

 



 

 


