
 

 

 

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 

aizsargājamo ainavu apvidum “Augšdaugava”  

2018.gada 25.septembrī plkst. 16:00  

Červonkas pils, Červonka,Vecsalienas pagasts 

Sanāksmes protokols 

 

16:00 Sanāksmi atklāj  projekta administratore Elmīra Boikova un Latvijas Universitātes  

Komunikāciju departamenta  direktora p.i. Guntis Rozenbergs informējot par darba kārtību un 

piesakot prezentāciju autorus. 

16:05-16.20  Kas ir dabas aizsardzības plāns, tā nepieciešamība. Informē: Valdis Pilāts, Dabas 

aizsardzības pārvalde (DAP). Salīdzina Gaujas nacionālo parku ar AAA”Augšdaugava”, jo lielākā 

nozīme ainavas vērtībām. Īsa analīze par jau ieviestajiem pasākumiem no pašlaik spēkā esošā dabas 

aizsarzdības plāna “Daugavas lokiem” – ir izveidots infocentrs Naujenē, velomaršruts, citi pasākumi. 

16:20 – 16:30 Par aizsargājamo ainavu apvidus esošo stāvokli un problemātiku. Informē: Irēna 

Skrinda, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija. Par galvenajiem 

apdraudējumiem uzskata karjeru izstrādi, atļautās 3 ha kailcirtes viena otrai blakus, pāreju no 

ekstensīvas uz intensīvu lauksaimniecību, un izpratnes trūkumu. 

Sanāksmes dalībnieks: Vai drīkst ainavu apvidū būvēt māju? 

Irēna Skrinda: Protams. Jādodas uz novada būvvaldi. 

16:30-17:00 Dabas aizsardzības plāna izstrāde AAA “Augšdaugava”, tā teritorija un specifika, Plāna 

izstrādes termiņi. Informē: Elmīra Boikova, Jolanta Bāra, Latvijas Univeristāte. Uzsver dabas 

aizsardzības plāna nozīmi un skaidro plāna izmantošanas iespējas, uzskaita dabas aizsardzības plāna 

sagatavošanas posmus, uzsver iespēju iekļūt UNESCO Pasaules mantojuma pamatsarakstā – iespēja 

iegūt pasaules ievērību un lielāku tūrisma plūsmu. 

17:00-17:30 Par kārtību kā pieteikties  atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības 

uzturēšanu zālājos un iespēju pieteikties Natura 2000 mežu kompensācijas maksājumiem. Informē: 

Aivars Znotiņš, Lauku atbalsta dienests. 

17:30-17:50 Kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku 

nodarītajiem postījumiem. Informē: Ģirts Baranovskis, Dabas aizsardzības pārvalde.  

17:50-18:20 Ierosinājumi, iedzīvotāju vēlmes, teritorijas apsaimniekošanas iespējas nākotnē. 

Sanāksmes dalībniece: Saņēmām vēstuli par biotopu, ko tagad darīt? 

Gita Strode, DAP: ja tas ir zālājs, varat saņemt maksājumus no LAD, ja mežs vai purvs – pašlaik 

aizsargājamo ainavu apvidū nav nekādu ierobežojumu, tādēļ varat darīt pēc saviem ieskatiem, lai gan 



 

 

man kā DAP pārstāvei būtu ļoti žēl, ja nocirstu šos mežu biotopus. [jautātāja parāda vēstuli, tur ir 

minētas upju straujteces, jautā, vai var cirst un tīrīt krastus] Sadarbojaties ar plāna izstrādātājiem, 

parādiet, kur vēlaties cirst, varbūt vajag vēl kaut ko, lai teritoriju apmeklētu tūristu. DAP ir jāzina, 

kas nepieciešams, lai varētu īstenot. 

Sanāksmes dalībnieks: nav saņemts nekas par biotopiem, bet man ir liels ozols – Māre (Marijanova), 

640 gadus vecs ozols, katru gadu no DU brauc mērīt. Tas ir starp Tabori un Sadniekiem. 

Sanāksmes dalībnieks: Vai par zālājiem vēl būs maksājumi? 

Gita Strode: līdz 2020. gadam maksājumi būs tādi paši, pēc 2021. gada mainīsies, bet idejiski 

turpināsies bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas atbalsts. 

Papildus informācija:   

Plāna izstrādātājs: Latvijas Univeristāte 

Kontaktpersona: Elmīra Boikova 

Mob.: 26186712 

e-pasts: elmira.boikova@lu.lv 

 

 

 

 

 

 


