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Aizsargājamo ainavu apvidus „Nīcgales meži” dabas aizsardzības plāna 

izstrādes uzsākšanas informatīvās sanāksmes 

PROTOKOLS 

2018.gada 20.martā 

Daugavpilī  

Piedalās: Daugavpils Universitātes, Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts vides dienesta, 

Daugavpils novada domes, Nīcgales pagasta pārvaldes, SIA „Latvijas lauku konsultāciju centrs”, 

AS “Latvijas valsts meži”, Lauku atbalsta dienesta, kopā 27 dalībnieki, saraksts pielikumā 

Darba kārtība: 

Sanāksmi vada: Kristīne Vilciņa 

Protokolē: Inese Andiņa 

Sanāksmes sākums plkst.11.00 

11:00-11:05 Sanāksmes atklāšana. Informē: Daugavpils Universitātes pārstāvis, dabas 

aisardzības plāna “Nīcgales meži” vadītāja Kristīne Vilciņa. 

11:05 – 11:20 Kas ir dabas aizsardzības plāns, tā nepieciešamība. Informē: Dabas 

aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta vecākais eksperts, Valdis Pilāts. 

Prezentācijā „Dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūra” informēja par likumdošanas 

normām, kas nosaka dabas aizsardzības plāna (DAP) nepieciešamību un ir ievērojamas tā 

izstrādes gaitā, DAP izstrādes kartību, ieguvumiem no DAP. Prezentācijā tika atzīmēts, ka 

neskatoties uz to ka aizsargājamo ainavu apvidus “Nīcgales meži” izveidots 2004. gada 

8. aprīlī un ir iekļauts Natura 2000 teritoriju tīklā, kā teritorija, kas noteikta īpaši 

aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai, pašlaik informatīvajā telpā  

par to ir samērā maz informācijas, DAP izstrāde varētu veicināt informācijas pieejamību. 

Izstrādājot DAP ir regulāri jāseko līdzi izmaiņām likumdošanā, lai DAP norādītu pecīzas 

atsauces, kas sekmēs tā spēkā stāšanās procesu. 

 

Atbildot uz  klātesošo jautājumu par iespējām pieteikt pārstāvjus DAP izstrādes uzraudzības 

grupai. V.Pilats paskaidroja, ka saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu DAP izstrādes 

uzraudzības grupa tiek pieaicināti tikai zemes īpašnieki, šajā gadījumā AS „Latvijas valsts  
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meži”. Sabiedrība DAP apspriešanā tiks iesaistītas tā sabiedriskās apspriešanas laikā, bet 

uzraudzības grupas sēdes ir atklātas.  

 

11:20 – 11:30 Pašreizējās normatīvo aktu prasības AAA “Nīcgales meži”. Informē: 

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vecākā valsts vides 

inspektore Irēna Skrinda. 

Prezentācijā „Pašreizējo normatīvo aktu prasības aizsargājamo ainavu apvidū „Nīcgales 

meži”, informēja par likumdošanas normām, kas pašlaik regulē darbību aizsargājamo ainavu 

apvidū „Nīcgales meži” teritorijā, aizsardzības un izmantošanas prasībām aizsargājamo 

ainavu apvidos, dabas liegumos, koku ciršanu ārpus meža zemes. Šajā teritorijā ir noteikts 

mikroliegums lakša aizsardzībai, kā arī atrodamas citas nozīmīgas dabas vērtības. 

11:30-12:00 Dabas aizsardzības plāna izstrāde AAA “Nīcgales meži”, tā teritorija un 

specifika, Plāna izstrādes termiņi. Informē: Daugavpils Universitātes pārstāvis, dabas 

aisardzības plāna vadītāja Kristīne Vilciņa. 

Prezentācija “Dabas aizsardzības plāns aizsargājamo ainavu apvidum “Nīcgales meži”. 

Aizsargājamo ainavu apvidus “Nīcgales meži” – tā ir ES nozīmes aizsargājamo ainavu 

teritorija Natura 2000, atrodas Daugavpils novada Nīcgales pagastā, platība 915 ha, tas ir 

mazākais no Latvijas aizsargājamo ainavu apvidiem, to apsaimnieko AS “Latvijas valsts 

mežī”.  Teritorijas lielāko daļu aizņem meži, tomēr ļoti nozīmīgas ir arī ūdensteces ar to 

krastos sastopamajiem zālājiem, kas ir retu un īpaši aizsargājamu bezmugurkaulnieku sugu 

dzīvotne. Nozīmīgs ainavas elements un tūristu piesaistes objekts ir Nīcgales Lielais akmens. 

Līdz šim AAA “Nīcgales meži” ir konstatēti sekojošie ES aizsargājamie biotopi: Veci vai 

dabiski boreālie meži, Veci jaukti platlapju meži un Staignāju meži. Teritorijā ir konstatētas 

13 tauriņu, augu un putnu sugas, kas ir iekļautas Eiropas Padomes direktīvas «Par dabisko 

biotopu, savvaļas floras un faunas aizsardzību» II pielikumā. Teritorijā ir atzīmētas atradnes 

arī 13 citām Latvijā īpaši aizsargājamām vai citādi vērtīgām bezmugurkaulnieku sugām, kā arī 

divām augu sugām. Iepriekšējais dabas aizsardzības plāns Nīcgales mežiem tika izstrādāts 

10 gadu ilgam laika periodam un tika apstiprināts 2005. gada 6.jūlijā. Dabas aizsardzības 

plāns tiks izstrādāts 12 gadu periodam un tā izstrāde plānota līdz 2019.gada jūnijam. Plāna 

izstrādē piedalīsies bezmugurkaulnieku, putnu, vaskulāro augu sugu, mežu un zālāju biotopu 

eksperti.  Plāna izstrādes gaitā eksperti apkopos iepriekš veikto pētījumu un inventarizāciju 

datus, kā arī veiks sugu un biotopu izpēti dabā, ģeotelpiskā infotmācija tiks pievietota Dabas 

datu pārvaldes sistēmai “Ozols”. DAP izstrādes gaitā notiks vismaz 3 uzraudzības grupas 

sanāksmes. DAP sabiedriskā apspriešana paredzēta 2019.gada martā. Dabas aizsardzības 

plāns izskatīšanai Dabas aizsardzības parvaldei ir jāiesniedz līdz 2019.gada jūnijam. 
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12:00-12:40 Par kārtību kā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās 

daudzveidības uzturēšanu zālājos un iespēju pieteikties Natura 2000 mežu kompensācijas 

maksājumiem. Informē Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldes, Eiropas 

Savienības Tiešo maksājumu daļas vadītājs Aivars Znotiņš – Informēja par iespējām saņemt 

atbalstu apsaimniekojot dažādas platības – platību maksājumiem, kā kļut par klientu, lai 

saņemtu platību maksājumus. A.Znotiņš informēja par izmaiņām zaļināšanas noteikumos, kas 

stājas spēkā 2018.gadā. 

Sanāksmē nolēma: Uzrauzības grupas sanāksmi rīkot pēc pētījumu uzsakšanas un pirmajiem 

rezultātiem 2018.gada rudenī (augusts-septembris). Periodā līdz uzrauzības grupas sanāksmei 

priekšlikumi, ierosinājumi ir iesūtami elektroniski  plāna izstrādes vadītājai: Kristīnei 

Vilciņai, tālr. 26554868, e-pasts: kivi@tvnet.lv vai – Maksimam Balalaikinam, tālr. 

26442488, e-pasts: maksims.balalaikins@biology.lv 

 

Sanāksme beidzās: plkst.12.40 

Sanāksmes vadītāja: Kristīne Vilciņa 
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