
Dabas lieguma „Jaunanna” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās 

apspriešanas sanāksme 
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Sanāksmes sākums plkst. 14:00 
 
Sanāksmi vada: Lūcija Kursīte, SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” projektu 
vadītāja speciāliste. 
 
Sanāksmi protokolē: Aiga Tora, SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” vides 
speciāliste. 
 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmi atklāj Lūcija Kursīte. Lūcija Kursīte informē sanāksmes 
dalībniekus par dabas aizsardzības plāna izstrādes un sabiedriskās apspriešanas procedūru, 
kā arī individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – IAIN). 
 
Aiga Tora iepazīstina klātesošos ar vispārēju informāciju par dabas liegumu (DL) „Jaunanna”, 
ekspertu apsekojumiem DL teritorijā, dabas aizsardzības plānā iekļautajām rekomendācijām 
dabas lieguma apsaimniekošanai, kā arī piedāvāto funkcionālo zonējumu.  
 
L. Kursīte informē sanāksmes dalībniekus ar priekšlikumiem DL individuālajiem aizsardzības 
un izmantošanas noteikumiem, kā arī ierobežojumiem katrā no funkcionālajām zonām.  
 
Daina Bojāre jautā, vai DL „Jaunanna” teritorijā ogu lasīšanai būtu jāaizliedz izmantot 
speciālās ogu lasīšanas ierīces. Vija Zaķe norāda, ka, lai gan IAIN ir punkts, kas atļauj lasīt 
ogas savām vajadzībām, tomēr lielākoties ogas tiek lasītas pārdošanai. Kaspars Liepiņš 
norāda, ka bieži IAIN tiek iekļauti atsevišķi punkti, kas nav mainīti normatīvajos aktos 
vairākus gadu desmitus. Kā piemēru K. Liepiņš min pasākumu, kurā piedalās vairāk nekā 60 
cilvēku, saskaņošanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi.  
 
L. Kursīte turpina informēt par ierobežojumiem regulējamā režīma zonā. K. Vilciņa, L. 
Kursīte un K. Liepiņš vienojas no IAIN svītrot no 12.8.1. punkta sadaļu par monitoringa un 
meža inventarizācijas saskaņošanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi.  
 
L. Kursīte informē sanāksmes dalībniekus par ierobežojumiem dabas lieguma zonā. K. Vilciņa 
uzdod jautājumu par mežsaimnieciskās darbību ierobežojumu termiņu. L.Kursīte sniedz 
atbildi, ka gan dabas lieguma, gan dabas parka zonā mežsaimnieciskā darbība ir aizliegta no 
1. marta līdz 31. jūlijam. L.Kursīte min, ka no IAIN ir izņemts punkts par jaunu barotavu 
ierīkošanu, jo šo procedūru nosaka citi spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi. L.Kursīte 
norāda sanāksmes dalībniekiem, ka Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos 
Nr. 1483 „Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi” 7.1 punkts, kas 
nosaka barības izvietošanu barotavās, ir spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim. 
 
K. Vilciņa norāda, ka citu DA plānu izstrādes laikā ir bijušas diskusijas par punktu, kurā 
aizliegts ierīkot barotavas īpaši aizsargājamos biotopos. K. Vilciņa jautā, vai ir pieejama 
informācija par barotavu skaitu DL teritorijā, uz ko L. Kursīte atbild noraidoši.  
 
 



L. Kursīte informē sanāksmes dalībniekus, ka gan dabas lieguma, gan dabas parka zonās 
kritalu daudzums ir saglabāts tāds, kāds noteikts 2010. gada 16. marta Ministru kabineta 
noteikumos Nr. 264. „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”.  
 
L. Kursīte iepazīstina klātesošos ar mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem dabas parka 
zonā.  
 
L. Kursīte aicina sanāksmes dalībniekus uzdot jautājumus vai sniegt komentārus par IAIN. L. 
Kursīte informē sanāksmes dalībniekus par dabas aizsardzības plāna izstrādes turpmāko 
procedūru. 
 
D. Bojāre uzdod precizējošu jautājumu par medņu riestu kopšanu, norādot, ka DA plānā ir 
sniegtas rekomendācijas medņu riestu kopšanai. A. Tora sniedz atbildi, ka medņu riestu 
kopšana kā perspektīvs pasākums ir attēlots DA plāna 1. pielikumā. D. Bojāre norāda, ka DA 
plānā nav norādīts, kurā brīdī konkrēti jāuzsāk medņu riestu kopšana. A. Tora sniedz atbildi, 
ka medņu riestu kopšanu var veikt tikai pēc eksperta atzinuma saņemšanas. K. Liepiņš sniedz 
informāciju par medņu riestiem DL „Jaunanna” teritorijā, kā arī nepieciešamajiem riestu 
kopšanas pasākumiem.  K. Liepiņš norāda, ka nepieciešams IAIN iekļaut punktu par sugu un 
biotopu apsaimniekošanas pasākumu veikšanu. L. Kursīte un A. Tora sniedz atbildi, ka 
iepriekšējā IAIN šāds punkts ir bijis, tomēr, veicot izmaiņas, tas ir tehniski pazudis. 
Sanāksmes dalībnieki vienojas IAIN iekļaut punktu par to, ka mežsaimnieciskās darbības 
aizliegums vai ierobežojumi neattiecas uz aizsargājamo sugu atradņu vai dzīvotņu 
atjaunošanas pasākumiem, balstoties uz attiecīgās jomas eksperta atzinumu un saskaņojot 
ar Dabas aizsardzības pārvaldi. 
 
K. Liepiņš norāda, ka atsevišķi apsaimniekošanas pasākumi netiks realizēti līdz DL 
nākamajam DA plānam, kā piemēru minot Krasika purva atjaunošanu. L. Kursīte min, ka gan 
purva atjaunošanu, gan detalizētu hidroloģisko izpēti ir iespējams veikt kādu Eiropas 
Savienības finansēta projekta ietvaros.  
 
V. Zaķe jautā, vai būs atļauta ogu vākšana ar speciālajām palīgierīcēm. Sanāksmes dalībnieki 
diskutē par ogu vākšanu un speciālo palīgierīču ietekmi uz augiem. Sanāksmes dalībnieki 
vienojas IAIN saglabāt punktu par ogu vākšanas speciālo palīgierīču izmantošanas aizliegumu 
visā DL teritorijā.  
 
V. Zaķe vēlas uzzināt, kādas cirtes būs atļautas DL teritorijā. K. Liepiņš sniedz atbildi, 
paskaidrojot par atļautajiem cirsmu veidiem katrā no funkcionālajām zonām. K. Liepiņš un D. 
Bojāre diskutē par mežu kopšanu.  
 
K. Vilciņa jautā, vai regulējamā režīma zonā nav iekļauti zālāji. K. Liepiņš norāda, ka līdz 
minētajiem zālājiem ved ceļš, kuru nav iespējams izbraukt traktoram, tādēļ zālāju 
apsaimniekošana nav iespējama. K. Vilciņa norāda, ka atbilstoši IAIN regulējamā režīma zonā 
zālāju apsaimniekošana nav atļauta.  
 
K. Liepiņš ierosina IAIN iekļaut punktu par koku un krūmu izciršanu kopšanas vai citā cirtē, lai 
novērstu vecu koku noēnošanu. Kā piemēru K. Liepiņš min, punktu no aizsargājamo ainavu 
apvidus „Ziemeļgauja” IAIN.  
 



Citi ieteikumi un labojumi neseko. 
 
L. Kursīte pateicas klātesošajiem un sanāksmi slēdz. 




