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DABAS LIEGUMA “LUBĀNA MITRĀJS” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES 

2. UZRAUDZĪBAS GRUPAS SANĀKSME 

2021.gada 24.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 Dabas aizsardzības departamenta 

direktore 

Sanāksmes dalībnieki: Skatīt sanāksmes protokola pielikumu 

Sanāksmes sākums: 10:00 

Sanāksmi atklāj Gita Strode un dod vārdu plāna izstrādātājiem. 

Līga Blanka, Dabas aizsardzības plāna izstrādes projekta vadītāja,  iepazīstina klātesošos ar 

uzraudzības grupas (turpmāk UG) sanāksmes dalībniekiem un sanāksmes dienas kārtību: 

 UG sanāksmes ievads, Gita Strode UG vadītāja, 

 Informācija par Dabas aizsardzības (turpmāk DA) plāna dabas liegumam (turpmāk DL) 

Lubāna mitrājs izstrādes gaitu, 

 Sākotnējā DA plāna redakcija, 

 Izvērtētie priekšlikumi, 

 Priekšlikumi DA plāna karšu formātiem, 

 Dažādi jautājumi UG dalībniekiem,  

 Informēt UG dalībniekus par turpmākajiem darbiem, līdz nākošajai UG sanāksmei. 

L. Blanka sniedz informāciju par DA plāna izstrādes līdzšinējo gaitu un līdz šim paveikto darbu 

apkopojumu, kas ir bijis par pamatu izstrādātajai DA plāna 1.redakcijai.  

DA plāna 1.redakcija (ar pielikumiem) UG dalībniekiem tika izsūtīta 15.novembrī un pārskatā tiek 

sniegta informācija, galvenokārt, par materiāliem, kas bija pieejami jau līdz sanāksmei.  

Tiek sniegts pārskats par veiktajiem dabas vērtību novērtējumiem, apkopojumu par dabas 

vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem (pozitīviem un negatīviem), DL Lubāna mitrājs 

ilgtermiņa mērķiem, dabas vērtību apsaimniekošanas mērķiem, apskatu par līdz šim 

īstenotajiem projektiem. Klātesošiem tiek sniegts pārskats par ekspertu vērtējumiem par 

saņemtajiem ierosinājumiem DA plānam. 
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Mārtiņš Grosbahs (DA plāna koordinators, kartogrāfs) turpina prezentāciju par ekspertu 

vērtējumiem par saņemtajiem tūrisma jomas ierosinājumiem DA plānam un iepazīstina ar 

plānoto kartogrāfisko materiālu tematisko karšu veidiem. 

Turpmāk seko diskusijas. 

Lelde Eņģele (Latvijas dabas fonds) jautā – vai ir bijis saņemts ornitologa viedoklis par 

motorizētajiem peldlīdzekļiem Aiviekstē un Ičā? 

L. Blanka atbild – šie jautājumi bija nosūtīti komentēšanai arī ornitologam, bet nav saņemti kādi 

norādījumi par ierobežojumiem, kurus būtu papildus jāņem vērā nosakot pārvietošanās 

nosacījumus ar motorizētiem transportlīdzekļiem šajās upēs, bet tiks veiktas vēl papildus 

konsultācijas un viedokļa uzklausīšana, ņemot vērā sanāksmē pausto interesi. 

Inga Erta (Valsts meža dienests (VMD))  jautā - VMD pašā sākumā rosināja izvērtēt iespēju veidot 

meža biotopu ekoloģisko tīklu ar biotopu koncentrācijas vietām, to paplašinājumiem, 

buferzonām. Vai par to ir domāts? 

L. Blanka precizē vai tie ir tie paši jautājumi, kas bija no A/S Latvijas valsts meži? 

I. Erta norāda, ka šie ir citi jautājumi. Priekšlikums tika izteikts jau kādā no sākotnējām 

sanāksmēm - vajadzētu plānā identificēt biotopu koncentrēšanās vietas un plānot biotopu 

paplašināšanas vietas attiecīgi tajās vietās arī noteikt atbilstošu aizsardzības zonu. 

L. Blanka komentē – šīs ,augstas kvalitātes biotopu koncentrācijas vietas, ir sastopamas kopumā 

visā DL teritorijā. 

Evita Oļehnoviča (DA plāna izstrādes meža biotopu eksperte) precizē -  augstas kvalitātes meža 

biotopi teritorijas Z daļā koncentrējas gar Pededzes upi. 

L. Blanka – VMD komentārs tiks ņemts vērā un informācija tiks sagatavota. 

Ilze Priedniece (Latvijas dabas fonds) papildina - šāda pieeja tika izmantota DP "Piejūra" DA 

plānā. 

G. Strode jautā – vai eksperti ir snieguši kādus kartogrāfiskus priekšlikumus par teritorijām, kur 

būtu nepieciešams veikt DL Lubāna mitrājs zonējuma maiņu? 

Lūgums no plāna izstrādātājiem iesniegt UG izskatīšanai priekšlikumus par zonējuma maiņu. 

Priekšlikumiem, par zonējuma izmaiņām, pamatā būtu dabas vērtību izplatības kartes. 

Lai kartes, par dabas vērtību aizsardzību, sagatavotu jāizmato arī informāciju par aizsargājamo 

mežu iecirkņu teritorijām, tāpat jāizmato dabas skaitīšanas rezultātā sagatavotos kartogrāfiskos 

slāņus, kuri satur informāciju par biotopu kvalitāti. 

Diāna Marga (A/S Latvijas valsts meži) apstiprina - ir vairāki īpaši aizsargājamie meža iecirkņi DL 

teritorijā. Tie būtu jāizvērtē. 
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M. Grosbahs  - informācija par aizsargājamo mežu iecirkņu teritorijām ir plāna izstrādātājiem, 

“slānis” ar biotopu kvalitātes vērtējumu pieejams daļēji, gala versija vēl nav saņemta no Dabas 

aizsardzības pārvaldes (DAP).  

E. Oļehnoviča - augstākās kvalitātes platlapju mežu biotopi (91F0, 9160,9020) teritorijas Z daļā 

koncentrējas Pededzes upes apkārtnē, augstākās kvalitātes aluviālie meži kartēti gar Audīles upi, 

purvaino mežu biotopi gar lielajiem purviem - Bērzpils, Salas, Šņitkas purviem, pārējie meža 

biotopi teritorijas Z daļā ir izplatīti nevienmērīgi. 

I. Erta priekšlikums - vērtīgākās teritorijas varētu iekļaut regulējamā režīma zonā, 

paplašinājumus lieguma zonā, buferteritorijas – dabas parka zonā. 

G. Strode – izstrādātājiem jāsagatavo kartogrāfisko materiālu, kuru Uzraudzības grupa var 

izvērtēt un pieņemt lēmumu par DL zonējumu. Priekšlikumi zonējuma izmaiņām sagatavojami 

tā, lai to apspriešana varētu notikt 2022.gada martā.  

Kartēs par bioloģiski vērtīgiem zālājiem būtu jāiekļauj ne tikai tie zālāji, kas ir dabas skaitīšanas 

gaitā nokartēti kā bioloģiski vērtīgie zālāji, ES nozīmes biotopi, bet arī  

 potenciālie zālāju biotopi, 

 putniem nozīmīgie zālāji, 

 zālāji, kas nodrošina palu un plūdu ietekmes mazināšanu, palieņu zālājus, zālāji kā 

teritorija, kas nav pārveidojama par mežu, 

 zālāji, kas saglabājami un uzturami kā ainaviska dabas vērtība. 

Sagatavojot dabas vērtību un zonējuma priekšlikuma kartes par DL teritoriju, papildus iekļaut 

informāciju par DL pieguļošajām teritorijām, izmantojot DB Ozols datus. Iekļaut datus par 

konstatētajām sugām un ĪA biotopiem, tas nepieciešams, lai var izvērtēt nepieciešamību precizēt 

DL ārējo robežu.  

I. Erta – plānā ļoti skopa informācija par meža biotopu apsaimniekošanu. Pamatā minēta 

neiejaukšanās. Bet, kā ar zemas kvalitātes biotopiem un to atjaunošanu? 

Staignāju mežiem ir ļoti izsverama hidroloģiskā režīma mainīšana. Pieredze liecina, ka grāvju 

aizsprostošanas rezultātā biotops "noslīkst". 

Agris Meilerts (SIA „Latvijas Finieris Mežs” Valdes priekšsēdētājs) - pašreizējā versijā no 146 lpp 

tikai 4 lpp ir kaut kas par plāniem - vairāk gan tikai par vēlmēm. Plāns ir konkrēti soļi, ko darīt? 

Pašlaik šādi soļi nav aprakstīti. 

L. Blanka – šī ir plāna sākotnējā redakcija un sākotnējie priekšlikumi, darbs pie DA plāna 

pasākumu sadaļas izstrādes turpināsies. Plāna pirmais nodevums tiks iesniegts DAP 

30.novembrī, tāpēc lūgums, ja līdz šim nebija sanācis laiks to izdarīt, līdz 26.novembrim atsūtīt 

labojumus un precizējumus šī brīža plāna redakcijai. Īpaši lūgums pārskatīt DA plāna 

3.2.pielikumā pievienoto saņemto priekšlikumu un ierosinājumu izvērtējumu.  
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D. Marga – no A/S Latvijas valsts meži ir priekšlikumi un komentāri par sagatavoto redakciju, kas 

tiks izsūtīti plāna izstrādātājiem rakstiski1. Būtiskākie būtu šādi: 

 šobrīd biotopu karte ir ļoti nepilnīga;  

 veikt salīdzinošu vērtējumu par to kādas ir izmaiņas biotopu kvalitātē un platībās;  

 plānā nav iekļautas rekomendācijas par meliorācijas sistēmu turpmāko uzturēšanu 

(saglabāšanu, pārtīrīšanu, likvidēšanu); nav datu analīze un modelēšanas rezultāti kā 

hidroloģiskā režīma izmaiņas DL teritorijā ietekmēs Lubāna zemienes saimnieciskos 

mežus ārpus lieguma; 

 apsaimniekošanas pasākumu kartē jābūt attēlotām arī piekļuves iespējām atbilstošo 

apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai, piebraucamie ceļi, to kvalitātei ir jāatbilst 

ieplānoto pasākumu īstenošanas iespējām; tajā skaitā lūgums attēlot esošos LVM ceļus 

un citus koplietošanas autoceļus, kā arī izveidojamos ceļus, ja tādi būs nepieciešami; 

 attiecībā uz tūrisma maršrutiem – nepiekrītam plānotajiem maršrutiem nr.14 un nr.25; 

 DA plānā 70 lpp. tabulā par mežsaimnieciskiem aprobežojumiem – nekorekti skaitļi, jo 

purvos nav atļauta mežsaimnieciskā darbība, purvus būtu jāizslēdz, jo tie nav meži, kuri 

ir kā saimnieciski izmantojami meži, purvu nogabalu platības būtu atsevišķi norādāmas;  

 novērtējumā par meža biotopus ietekmējošiem faktoriem vajadzētu izvērtēt arī tādus, 

kā piemēram, egļu astoņzobu mizgraužu savairošanās risku ietekme; vējgāžu un plūdu 

riski;  

 par 2009.g. 10.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.135 “Dabas lieguma “Lubāna 

mitrājs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” ir lūgums izvērtēt 18.13 

un 18.1 punktus; kā arī noteikt noteikumos ka ir atļauts stādīt mežus teritorijās, kur 

mežs ir jāatjauno lielās platībās; 

 DA plāna punkts 4.5.3.1.3. - LVM rosinātu atļaut un saglabāt pārnadžu medības visā 

lieguma teritorijā, kā līdz šim, atļaut medības tikai perifērijā nebūtu pareizi; 

 par ugunsdrošības apsardzību būtu jāiekļauj plānā jau iepriekš plāna izstrādātājiem 

iesniegto informāciju. 

L. Eņģele – atbalstāms priekšlikums: aprobežojumu kartē nodalīt mežus no purviem.  

Jautājums ekspertiem - kas notiek mizgraužu izcirtumos (aizzeļ ar lakstaugiem, pārpurvojas?) un 

kāda ir dabisko procesu ietekme uz dabas vērtībām? Ja lemj par meža atjaunošanu lieguma zonā 

stādot, tad tas ir jādara ar mērķi uzlabot dabas vērtības. 

D. Marga – susinātajās augsnēs izcirtumi pēc sanitārām cirtēm aizzeļ ar avenēm nātrēm un 

krūmiem un ilgstoši nav sagaidāmas koku sugas. Aicinu šādos gadījumos atļaut mākslīgo 

atjaunošanu un papildināšanu platībās, kas lielākas par 0,5ha, kur dabiskā atjaunošanās pēc 

sanitārām cirtēm ir apgrūtināta. 

G. Strode - priekšlikums plānā norādīt, ar kādām sugām ir ieteicams atjaunot. 

                                                           
1
 A/S Latvijas valsts meži ir priekšlikumi un komentāri par sagatavoto redakciju pievienoti DA plāna 

1.pielikumā, daži no komentāriem ir jau ņemti vērā un iestrādāti plāna 1.redakcijā, pārējie komentāri tiks 
izskatīti un plāns precizēts turpmākajā plāna izstrādes gaitā.  
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L. Eņģele – atbalsta priekšlikumu par ieteicamajām sugām. Papildus ieteicama arī alternatīva - 

susinātajos mežos aizbērt grāvjus. 

I. Priedniece, papildina, un norādīt, kur sanitārās cirtes nebūtu atļaujamas. 

L. Eņģele – sanitārās cirtes ir bijušas egļu monokutūrās, kādas, domājams, dabas lieguma zonā 

nebūtu jāaudzē. 

Attiecībā uz hidroloģiju un zonējumu lūgums izvērtē Lubāna austrumu dambi un tā aizsargātās 

platības - iespējams, tur ir iespējams atjaunot dabisku ezera palieni (vienīgā vieta pie Lubāna, 

kur varētu būt šāds priekšlikums). 

A. Meilerts, Biruta Bogdane - jādomā par ceļu tīkla sakārtošanu/ izveidošanu. Piemēram, zālāju 

apsaimniekošana bez piekļuves ceļiem nav iespējama, tas pats arī par ugunsdrošību. 

G. Strode – norāda ka nākošā UG sanāksme paredzēta tikai pēc gada, tāpēc būtu nepieciešama 

papildus UG sanāksme, jau ātrāk – 2022.gada martā. 

Svarīgi ir divi uzdevumi: 

1) izvērtēt un pārskatīt zonējumu un tā izmaiņas; 

2) atbilstoši precizētajam zonējumam un plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem 

pārskatīt tūrisma infrastruktūras objektu plānojumu. 

A.Meilerts – lūgums plānā vairāk atspoguļot sociāli ekonomiskos aspektus. Iekļaut vairāk finanšu 

rādītājus. Kādas ir izmaksas – zālāju uzturēšanas faktiskās izmaksas; kādi ir platību maksājumi 

par mežiem. Plānā lūgums sniegt precīzas atsauces visiem skaitļiem, kas tiek minēti. Par 

plantāciju mežiem – sniegt pamatojumu kāpēc plantāciju meži tiek iekļauti liegumā. 

Inga Grīnfelde (DA plāna izstrādes hidroloģijas eksperte) – informē par to, ka teritorijas 

hidroloģiskais izvērtējums un turpmāk rekomendētie apsaimniekošanas pasākumi ir vēl izstrādes 

procesā. Pirmie rezultāti, ko varētu prezentēt UG, būs 2022.gada martā. 

I. Erta – jautājums par pasākumu: “Egļu monokultūru izciršana un izcirtumu atstāšana dabiskai 

atjaunošanai”- kāds ir šī pasākuma mērķis un kādu biotopu sagaida vēlāk pēc šādu darbību 

veikšanas? Vai nebūtu jādomā par mistraudžu veidošanu, dažāda vecuma audžu veidošanu, 

nevis vienlaidus nociršanu un atstāšana dabiskai atjaunošanai? Meža atjaunošanā jāparādās 

zemas un vidējas kvalitātes biotopu apsaimniekošanas pasākumiem – vai nav jāplāno tādus 

pasākumus, kā piemēram, dabisko struktūru veidošana ar atmirušās koksnes palīdzību, 

atvērumu veidošanu un tamlīdzīgi pasākumi? 

Sanāksmes dalībnieki pārrunā un diskutē par sadarbību ar Lubāna mitrāja konsultatīvo padomi 

un Lubāna mitrāja kompleksa fondu.  

Par Lubāna mitrāja konsultatīvo padomi G. Strode ierosina nodalīt plāna izstrādi un sadarbību ar 

minēto padomi un rosina sekojošo: 

 Plāna izstrādātāji plāna izstrādē sadarbojas un saskaņo plānu ar šobrīd izveidoto plāna 

izstrādes uzraudzības grupu; 
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 Lubāna mitrāja konsultatīvo padomes kopā sanākšana un darbība, ja tāda būs 

nepieciešama,  var notikt tad, kad plāns jau būs izstrādāts; 

 Sadarbība un informācijas apmaiņa starp institūcijām, kuras ir pārstāvētas Lubāna 

mitrāja konsultatīvajā padomē (https://likumi.lv/ta/id/81546-lubanas-mitraju-

kompleksa-konsultativas-padomes-nolikums), šobrīd notiek un nav īpašas 

nepieciešamības papildus veidot starpinstitūciju sadarbības platformu. 

Par Lubāna mitrāja kompleksa fondu dalībnieki vienojas: izmantojot šo fondu varētu notikt 

sadarbības projektu īstenošana Lubāna mitrāja kompleksā īstenojot kādus konkrētus 

apsaimniekošanas pasākumus. 

L. Blanka jautā UG dalībniekiem – kur varētu saņemt informāciju par nomedītajiem 

ūdensputniem 

I. Erta - par nomedītajiem putniem VMD reizi gadā apkopo informāciju (pīles, zosis, u.t.t) 

Dagnis Vasiļevskis, Dabas aizsardzības pārvalde Latgales reģionālā administrācija Dabas 

aizsardzības daļas kontroles un uzraudzības sektora vadītājs, – datus apkopo Antra Stīpniece, 

https://www.nomeditie.org/ 

Papildus piezīme: starp datiem, ko A.Stīpniece apkopo, ir lielas atšķirības starp VMD iesniegto 

informāciju un to, kas tiek ziņoti nomeditie.org 

B. Bogdane - kādas ir prognozes par mobilajiem ganāmpulkiem, tas attiecas uz zālāju 

apsaimniekošanu, noganīšanu, vai DAP tos varētu piedāvāt arī Lubāna mitrājā? Pr samaksu 

protams! 

I. Priedniece - ja jautājums ir par LDF mobilajiem ganāmpulkiem, jāinteresējas LDF. 

L. Blanka – jautājumi par sadarbību ar LIFE GoodWater projektu –  

 Ūdens kvalitātes novērtējuma  rezultāti 

 Normatīvo aktu izvērtējuma noslēguma ziņojums 

 DL Lubāna mitrājs Interešu grupu/ Iedzīvotāju aptaujas (anketēšana) sadarbojoties LIFE 

projektam ar DA plāna projektu 

I. Priedniece - tiesību aktu izvērtējumu nosūtīsim! 

Aktivitātes “Interešu grupu/ Iedzīvotāju aptaujas (anketēšana)” īstenotāji precizē jautājumus 

interešu grupām, drīzumā (novembra beigās/decembrī) plāno sākt iedzīvotāju aptauju, 

anketēšanu.  

LIFE GoodWater projekts sazināsies ar DA plāna izstrādātājiem. 

 L. Blanka noslēgumā sniedz pārskatu par turpmākajiem darbiem: 

 24.nov. UG sanāksme 

 Sagatavot UG sanāksmes protokolu 

 Precizēt DA plāna 1.versiju 

 30.nov. DA plāna 1.versijas iesniegšana DAP 

https://www.nomeditie.org/
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 1.dec. Sākas DA plāna izstrādes 3.etaps 

 2022.g. 31.jūlijs Ekspertu atzinumi 

 2022.g. oktobris nākošā UG sanāksme 

 2023.g.maijs DA plāns apstiprināts VARAM 

Notiks arī sanāksme, par kuru tika runāts šajā sanāksmē:  par kartogrāfisko materiālu, kuru 

Uzraudzības grupa var izvērtēt un pieņemt lēmumu par DL zonējumu.  

Tiks sagatavota arī informācija par hidroloģijas modelēšanas rezultātiem un ar hidroloģiju 

saistītiem priekšlikumiem, kas plānā iekļaujami kā apsaimniekošanas pasākumi. 

Priekšlikumi zonējuma izmaiņām sagatavojami tā, lai UG sanāksme varētu notikt 2022.gada 

martā. 

Staņislavs Šķesters (Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu Latgales reģiona meliorācijas 

nodaļas vadītājs) domājot par jauniem hidroloģiskā režīma izmaiņu projektiem, lūdz sanāksmes 

dalībniekus ņemt vērā esošo meliorācijas būvju nozīmi hidroloģiskā režīma uzturēšanā, spilgts 

piemērs bija 2017.gada plūdi, kas radīja būtiskus ekonomiskos zaudējumus. Vēlams ļoti kritiski 

vērtēt projektus un ieceres, kas saistītas nozīmīgām hidroloģiskā režīma izmaiņām, jo esošā 

sistēma var izrādīties neatbilstoša nozīmīgām izmaiņām. Ierosinājums sākt ar ūdenteču 

aizsērējuma iztīrīšanu, ūdens kvalitātes uzlabošanu, neplānot tik daudz jaunu dabas vērtību 

teritoriju izveidi. 

G. Strode noslēdz sanāksmi, nākošā UG sanāksme notiks 2022.gada martā. 

 

Sanāksme tiek slēgta pl. 12:15. 

 

Protokolēja 

 

L. Blanka 

DA plāna projekta vadītāja 
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PIELIKUMS 

Sanāksmes dalībnieki: 

Nr. Vārds, Uzvārds e-pasts Pārstāvētā institūcija, 
amats 

1.  

Inga Erta inga.erta@austrumlatgale.vmd.gov.lv 

Valsts meža dienesta 
Austrumlatgales 
virsmežniecības 
inženiere vides 
aizsardzības jautājumos 

2.  

Dace Kurša dace.kursa@gulbene.lv 

Gulbenes novada 
pašvaldības Īpašumu 
pārraudzības nodaļas 
Vides pārvaldības 
speciāliste 

3.  Diāna Marga d.marga@lvm.lv A/S Latvijas valsts meži 

4.  Daina Tutiņa daina_t@inbox.lv  

5.  

Mārtiņš Grosbahs martins@enviro.lv 

SIA Enviroprojekts, 
plāna koordinators, 
kartogrāfs 

6.  
Līga Blanka liga@enviro.lv 

SIA Enviroprojekts, DA 
plāna projekta vadītāja 

7.  Daiga Ancāne d.ancane@lvm.lv A/S Latvijas valsts meži 

8.  
Guntis Akmentiņš guntis.akmentins@daba.gov.lv 

Dabas aizsardzības 
pārvalde 

9.  
Māra Vilcina mara.vilcina@gmail.com 

DA plāna tūrisma 
eksperte 

10.  

Agris Meilerts agris.meilerts@finieris.lv 

SIA „Latvijas Finieris 
Mežs” Valdes 
priekšsēdētājs 

11.  
Ilze Priedniece ilze.priedniece@ldf.lv 

Latvijas dabas fonds, 
(LIFE GOODWATER IP) 

12.  

Biruta Rupaine biruta.rupaine@rezeknesnovads.lv 

Rēzeknes novada 
pašvaldības Attīstības 
plānošanas nodaļas 
vecākā vides 
aizsardzības speciāliste 

13.  
Ilze Zvēra zvera.ilze@gmail.com 

Lubāna tūrisma 
informācijas centrs 

14.  Biruta Bogdane biruta1962@inbox.lv  

15.  Gaidis Grandāns gaidis_g@inbox.lv  

16.  

Gita Strode gita.strode@daba.gov.lv 

Dabas aizsardzības 
pārvaldes Dabas 
aizsardzības 
departamenta 
direktore 

17.  Valentīna Puste valentina.puste@gaigalava.lv Rēzeknes novada 
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Gaigalavas pagasta 
pārvalde 

18.  

Staņislavs Šķesters stanislavs.skesters@zmni.lv 

Zemkopības ministrijas 
nekustamo īpašumu 
Latgales reģiona 
meliorācijas nodaļas 
vadītājs 

19.  
Jānis Reihmanis janis.reihmanis@ldf.lv 

Latvijas dabas fonds, 
(LIFE GOODWATER IP) 

20.  

Evita Oļehnoviča evita.olehnovica@gmail.com 

DA plāna mežu un 
purvu biotopu un sūnu 
eksperte 

21.  

Anda Zeize anda.zeize@daba.gov.lv 

Dabas aizsardzības 
pārvaldes Latgales 
reģionālā administrācija 

22.  

Dagnis Vasiļevskis dagnis.vasilevskis@daba.gov.lv 

Dabas aizsardzības 
pārvaldes Latgales 
reģionālā administrācija 

23.  Imants Kokins imantskokins@inbox.lv  

24.  
Inga Grīnfelde inga.grinfelde@llu.lv 

DA plāna hidroloģijas 
eksperte 

25.  
Lelde Eņģele lelde.engele@inbox.lv 

Latvijas dabas fonds, 
(LIFE GOODWATER IP) 

26.  

Aija Supe aija.supe@vvd.gov.lv 

Vidzemes reģionālās 
vides pārvaldes vecākā 
inspektore 

27.  
Aina Skredele aina.skredele@daba.gov.lv 

Dabas aizsardzības 
pārvalde 

28.  Imants Akmentiņš woodtech@inbox.lv  

29.  

Jānis Knipšis janis@mmib.lv 

Mazo meža īpašnieku 
biedrības valdes 
priekšsēdētājs 

30.  

Linda Fībiga  linda.fibiga@lvgmc.lv 

Latvijas vides ģeoloģijas 
un meteoroloģijas 
centra projektu vadītāja 
(LIFE GOODWATER IP) 

31.  
Kārlis Millers karlowitch@inbox.lv 

DA plāna ornitoloģijas 
eksperts 

32.  Aigars Melnis melnisaigars@inbox.lv  

 


