
 

 

 

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. 12:00  

Naujene, Skolas iela 6 

Sanāksmes protokols 

 

12:00 Sanāksmi atklāj  projekta administratore Elmīra Boikova un Latvijas Universitātes  

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

piesakot prezentāciju autorus un informē par darba kārtību. 

12:05-12.20  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. 

12:20 – 12:30 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 lauuksaimniecību, un izpratnes trūkumu. 

12:30-13:00 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. 

13:00-13:30 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. 

13:30-13:50 Kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku 

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

Jautājumi: 

Sanāksmes dalībniece: smidzinot laukus ar ķimikālijām, iznīcina bites. Vai par to kompensācijas 

būs? 

Ģirts Baranovskis: no DAP diemžēl nē. 

Sanāksmes dalībniece: Vai par strazdiem, kas apēd ķiršus, maksās? 

Ģirts Baranovskis: par šīm sugām nē. 



 

 

Sanāksmes dalībnieks: Bebru postījumi? 

Ģirts Baranovskis: bebri ir medījami dzīvnieki, jāvienojas ar medību kolektīvu par skaita 

samazināšanu, DAP nemaksās. 

13:50-14:20 Ierosinājumi, iedzīvotāju vēlmes, teritorijas apsaimniekošanas iespējas nākotnē. 

Maigurs Bružiks: Daugavas krasti aug ciet, bet daudzi vēl piestāda priedes, lai nav jāpļauj. Kūlu 

neļauj dedzināt. 

Vinogradovs – atbalstām kūlas dedzināšanu kā praksi ekstensīvai saimniekošanai. 

Maigurs Bružiks: Daugavas krastos kūlas dedzināšanu varētu vienkārši īstenot, nodedzinot no gravas 

līdz gravai pa krastu. 

Gita Strode, DAP: pašlaik tā darīt nevajag, jo LAD nemaksās platību maksājumus, ja nodedzināts. 

Nākamajā plānošanas periodā varētu būt arī šāda specifiska apsaimniekošana atļauta. 

Maigurs Bružiks: vai būs atļauta šāda mežu stādīšana Daugavas krastos. 

A.Zariņa, ainavu eksperte: darba procesā izvērtēsim konkrētās vietas un plānā iekļausim.  

Maigurs Bružiks: Reizēm jau aizaug dabiski, ko darīt? 

A.Zariņa, ainavu eksperte: reizēm ainavām nākas konkurēt ar biotopiem, dažāda apsaimniekošana un 

prasības. 

Maigurs Bružiks: Kāpēc atsāka izstrādāt Elernes lokā karjerus, bija jau glīti aizaudzis ar mežu. 

Vija Pļaskota, Tabores pagasta pārvalde – DAP šo darbību atļāva un nebija iemesla ierobežot zemes 

īpašnieka vēlmi izstrādāt karjeru. 

Aivars Bebris, pensionārs: Vēlos iestādīt ābeļdārzu, bet man ir ielikts biotops. 

Gita Strode, DAP: vajag pieteikt LAD, un, ja nav uzņemtas BDUZ saistības vai citas, var stādīt. 

Varbūt pat nav visa platība biotops, varam pārbaudīt. 

Sanāksmes dalībnieks: Vai var nocirst priedītes l/s zemē? 

Irēna Skrinda: tikai ja zem 20 cm stumbra apkārtmērs, ja lielākas, tad jāprasa atļauja pašvaldībai.  

Maigurs Bružiks: Pagājušā gada oktobrī Enduro motocikli izbraukāja nopļautu pļavu, tie ir Latgales 

Enduro apvienība, var youtube redzēt viņu video, bet policija nesoda. arī šogad braukā. 

Aivars Friliņš: Vai pa velomaršrutu var braukt ar kvadraciklu? Medībām? 

Irēna Skrinda: ja tas nepieciešams apsaimniekošanai, arī medībām, tad jā. 

Aivars Friliņš: Kā izvēlas pārstāvi uzraudzības grupā? 

Gita Strode: jāraksta uz daba@daba.gov.lv un jāinformē par savu vēlmi. Var pieteikties arī no 

biedrībām, mednieku kolektīvs u.c. 

Aivars Friliņš: Ja izveidos nacionālo parku, vai būs spēkā šis plāns (Augšdaugavas vai Daugavas 

loku). 
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J.Bāra: pašlaik nacionālā parka ideja netiek īpaši virzīta, jo Krāslavas novadā bija liela pretestība. 

Gita Strode: ja iedzīvotāji vēlēsies DAP atbalstīs nacionālā parka izveidi, bet tikai ja būs iedzīvotāju 

atbalsts. 

 

Papildus informācija:   

Plāna izstrādātājs: Latvijas Univeristāte 

Kontaktpersona: Elmīra Boikova 

Mob.: 26186712 

e-pasts: elmira.boikova@lu.lv 

 

 

 

 

 

 


