
Aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene” dabas aizsardzības plāna izstrādes 

sabiedriskās apspriešanas sanāksme 

02.02.2016., Veclaicenes tautas namā, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā. 
Sanāksmes sākums plkst. 17:00 
 
Sanāksmi vada: Gita Strode, Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) pārstāve. 
 
Sanāksmi protokolē: Anete Zvaigzne, SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” vides 
speciāliste. 
 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmi atklāj Gita Strode un dod vārdu SIA „Estonian, Latvian & 
Lithuanian Environment” projektu vadītājai Lūcijai Kursītei.  
 
L.Kursīte informē sanāksmes dalībniekus par dabas aizsardzības plāna izstrādes un 
sabiedriskās apspriešanas procedūru. L.Kursīte iepazīstina klātesošos ar vispārēju informāciju 
par Aizsargājamo ainavu apvidu (AAA) „Veclaicene”, tā vēsturi, teritorijā esošajām dabas 
vērtībām, ekspertu apsekojumiem teritorijā, dabas aizsardzības plānā iekļautajām 
rekomendācijām dabas lieguma apsaimniekošanai, piedāvāto funkcionālo zonējumu, kā arī 
individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – IAIN), 
uzsverot, ka jau šobrīd uz teritoriju attiecas vairāki ierobežojumi, kuri iekļauti Ministru 
Kabineta (MK) noteikumos Nr. 264 „Vispārējie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.), sadaļa „Aizsargājamo ainavu apvidi” 
(32.-27.p). Tiek arī paskaidrots, ka pēc dabas aizsardzības plāna apstiprināšanas, uzreiz nekas 
nemainīsies zemes īpašumu apsaimniekošanas nosacījumos. Izmaiņas varētu skart 1-2 gadu 
laikā pēc plāna apstiprināšanas, kad MK apstiprinās individuālos aizsardzības un 
izmantošanas noteikumus (tikai tad stājas spēkā arī zonējums). 
 
G. Strode aicina klātesošos uzdot sev interesējošos jautājumus.  
 
Klātesošais izsaka viedokli par kompensāciju nepieciešamību īpašniekiem, kuru 
saimnieciskajai darbībai tiek uzlikti ierobežojumi. Šādu kompensāciju uzskaitījumam, gan 
apjoma ziņā, gan finansējuma avotu ziņā, ir jābūt katra plāna neatņemamai sastāvdaļai. 
Tāpat arī ir nepieciešama informācija par to, kur īpašniekam ir jāvēršas, lai kompensāciju 
saņemtu. 
 
G. Strode skaidro, ka kompensācijas var saņemt tikai par mežsaimnieciskās darbības 
ierobežojumiem, savukārt apsaimniekojot bioloģisko vērtīgus zālājus, ir iespējams saņemt 
atbalsta maksājumu no Lauku atbalsta dienesta (LAD).  
 
Klātesošais jautā, kurš izmaksā kompensāciju? 
 
G. Strode skaidro, ka kompensāciju par mežsaimniecības ierobežošanu Natura 2000 
teritorijā, kāda ir arī AAA „Veclaicene” teritorija, izmaksā LAD par teritorijām, kas ir lielākas 
par 1 ha. Par teritorijām, kuru platība ir mazāka par 1 ha, kompensāciju var saņemt no DAP. 
L. Kursīte papildina ar informāciju par 2015. gada 7. aprīļa MK noteikumiem Nr. 171 
„Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un 
uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā”, kuros ir noderīga informācija saistībā ar šo jautājumu. Kā arī informē par to, ka 



kompensāciju par mežsaimnieciskās darbības ierobežošanu var saņemt neatkarīgi no tā, kurā 
funkcionālajā zonā īpašums atrodas.  
 
G. Strode apstiprina, ka informācija par kompensācijām un atbalsta maksājumiem tiks 
sagatavota un iekļauta dabas aizsardzības plānā. 
 
Klātesošais izsaka nesamierinātību par to, ka mežsaimnieciskās darbības ierobežojums ir no 
15. marta līdz 31. jūlijam. Arī tas ir saimnieciskās darbības ierobežojums, par kuru būtu 
jāsaņem kompensācija.  
 
G. Strode skaidro, ka par šāda veida ierobežojumu, kas nav pilnīgs ierobežojums visa gada 
garumā, netiek izmaksātas kompensācijas, jo gada pārējā laikā ir atļauta mežsaimnieciskā 
darbība. G. Strode papildina, ka mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi kādā konkrēta laikā 
ir spēkā visā valsts teritorijā, nevis tikai AAA „Veclaicene” teritorijā.  
 
Sanāksmes dalībnieki diskutē par kompensāciju apjomu un mežsaimnieciskās darbības 
ierobežojumiem valstī, t.sk. kailciršu veikšanu un citām darbībām, secinot, ka kompensāciju 
apjomi ir ļoti mazi. 
 
Klātesošais jautā, vai dabas parka funkcionālajā zonā ir atļauta koku zāģēšana. 
 
L. Kursīte un G. Strode skaidro, ka dabas parka zonā aizliegums ir tikai kailciršu veikšanai, bet 
galvenā un izlases cirtes ir atļautas. 
 
Klātesošais norāda uz bebru gāztu koku atrašanos upēs. 
 
G. Strode atbild, ka dabas aizsardzības plānā ir iestrādāti pasākumi bebru skaita 
ierobežošanai, L. Kursīte papildina, ka ir atļauta bebru gāztu koku izvākšana no upēm un 
ezeriem. 
 
Klātesošais ierosina, ka bebru gāzto koku izvākšanu no upēm un ezeriem vajadzētu organizēt 
pašvaldībai.  
 
Sanāksmes dalībnieki diskutē par vietām, kurās ir bebru sagāzti koki. 
 
Klātesošais jautā, vai gadījumā, ja tiek paredzēta dabas lieguma zonas izveidošana, nav 
nepieciešams saņemt īpašnieka piekrišanu šādas zonas izveidei. 
 
G. Strode skaidro, ka laika periodā, kamēr Ministru kabinets lemj par IAIN pieņemšanu, 
dabas lieguma zonu zemju īpašnieki tiek informēti par to un aicināti izteikt viedokli. Tomēr 
ne vienmēr, kad īpašnieks ir pret dabas lieguma zonas izveidi, šie iebildumi var tikt ņemti 
vērā.  
 
Klātesošais uzsaka, ka ir nepareizi vispirms ierosināt dabas lieguma zonu un tikai pēc tam par 
to informēt zemes īpašnieku.  
 
G. Strode norāda, ka jebkurš gadījums ir jāizskata individuāli, lai varētu lemt par to, vai dabas 
lieguma zonu var pazemināt uz dabas parka zonu. 
 



Klātesošais izsaka viedokli par to, ka šobrīd viņam nav nepieciešams izcirst savā īpašumā 
esošu mežu, tomēr iespējams, ka pēc pieciem gadiem šāda nepieciešamība radīsies. 
Klātesošais norāda uz lielajiem zaudējumiem, kas radīsies, kad pēc noteikumu pieņemšanas 
nedrīkstēs veikt meža ciršanu. 
 
Klātesošie diskutē par kompensāciju apjomu un politisko situāciju valstī. 
 
Klātesošais jautā skaidrojumu jēdzienam „mežizstrāde”. 
 
L. Kursīte skaidro, ka Meža likumā ir definēti visi meža izstrādes veidi. 
 
Klātesošie diskutē par jēdzieniem mežizstrāde un mežsaimniecība. 
 
Klātesošais jautā par sodiem, kādi ir piemērojami ierobežojumu neievērošanas gadījumā.  
 
G. Strode norāda uz Administratīvo pārkāpumu kodeksu un Krimināllikumu. 
 
Klātesošais iesaka katrai funkcionālajai zonai papildus norādīt sekas kaitējuma radīšanas 
gadījumā. 
 
G. Strode skaidro, ka nodarītā kaitējuma apmērs tiek vērtēts atkarībā no apstākļiem, 
situācijas un kaitējuma apjoma.  
 
Klātesošais norāda, ka ir nepieciešams skaidri zināt, kāds ir soda apjoms par konkrētu rīcību, 
līdzīgi kā tas ir par ceļu satiksmes noteikumiem. 
 
G. Strode atbild, ka šāds pārskats varētu tikt sagatavot nākamo divu nedēļu laikā. 
 
Klātesošais norāda, ka vispārējos noteikumus, kuri attiecas uz visu valsts teritoriju, ir 
nepieciešams detalizēti iestrādāt arī konkrētajā AAA „Veclaicene” DA plānā.  
 
Jānis Prangelis izsaka viedokli par DA plāna punktiem, kas ir saistīti ar būvniecības 
ierobežošanu ezeros, kā arī transportlīdzekļu pārvietošanos ārpus ceļiem. J. Prangelis 
norāda, ka šie ierobežojumi samazina konkurenci tūrisma jomā salīdzinājumā ar novadiem, 
kur attiecīgās darbības ir atļautas. 
 
G. Strode skaidro, ka aizliegums pārvietoties ārpus ceļiem ir spēkā visās īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās. Tāpat arī norāda uz to, ka ezeru krastos ir atļauta mazo būvju, piemēram, 
vienstāvu ēku, tostarp nojumju un palīgēku būvniecība, tomēr nav atļauta lielu būvju, 
piemēram, govju fermu būvniecība, jo tā piesārņotu ezeru. 
 
Iveta Druva-Druvaskalne izsaka savu viedokli par DA plāna 3. nodaļā piedāvāto tūrisma 
maršrutu, kas veicinātu motorizēta tūrisma attīstību, nevis velosipēdu tūrisma vai 
kājāmgājēju tūrisma attīstību. I. Druva-Druvaskalne ierosina plānā konkrēti atzīmēt, kuri 
posmi būtu vērsti uz katru no šiem atšķirīgajiem tūrisma veidiem, norādot, ka katra veida 
interešu grupai tas ir svarīgi. Tāpat arī tiek vērsta uzmanība uz lielo kvadraciklu skaita 
pieaugumu pēdējos gados, kas, iespējams, dabai nodara tikpat lielu kaitējumu, kā meža 
ciršana. I. Druva-Druvaskalne ierosina dabas māju izvietojumu paredzēt ne tikai dabas 
lieguma „Korneti-Peļļi” teritorijā, bet gan pa visu AAA „Veclaicene” teritoriju. I. Druva-



Druvaskalne izsaka neizpratni par to, kāpēc no IAIN ir izņemts punkts par iekšdedzes dzinēju 
transportlīdzekļu un ūdensmotociklu pārvietošanās aizliegumu ezeros. Šim punktam būtu 
jāpaliek. Tāpat tiek norādīts uz nepieciešamību aizliegt organizēto zemūdens makšķerēšanu 
ar harpūnām. 
 
L. Kursīte skaidro, ka punkts par motorizēto transportlīdzekļu izmantošanu ezeros, ir izņemts 
pēc diskusijas uzraudzības grupā, kurā tika secināts, ka šāda veida aktivitātes nav aktuālas 
AAA „Veclaicene” teritorijā esošajos ezeros. Tomēr, ja iedzīvotāji uzskata, ka šis jautājums ir 
aktuāls, šo punktu noteikti iekļaus. G. Strode papildina, ka iekļaut punktu par zemūdens 
medību aizliegumu ir iespējams. Šobrīd īpaši aizsargājamās dabas teritorijās zemūdens 
medības ir atļautas, tikai ieviešot licencēto makšķerēšanu. 
 
Klātesošais jautā par zālāju apsaimniekošanas nosacījumiem. 
 
G. Strode atbild, ka attiecībā uz zālājiem nav laika ierobežojumu zālāju pļaušanai, tomēr 
saņemot atbalsta maksājumus bioloģisko vērtīgu zālāju apsaimniekošanai, nav atļauta šo 
zālāju aparšana vai apmežošana. Gadījumā, ja nav iespējama šī apsaimniekošana, piemēram, 
applūstošas vietas vai citi ierobežojoši apstākļi, par to sods nevar tikt noteikts, tomēr par to 
arī netiek saņemts maksājums konkrētajā gadā.  
 
Klātesošais jautā, kāpēc finansējums šāda veida projektiem tiek meklēts ārvalstīs. 
 
G. Strode skaidro, ka minētā summa ir 15 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Latvijā dabas 
aizsardzības plānu izstrādei, nevis tikai AAA „Veclaicene” teritorijai. Ņemot vērā to, ka valsts 
budžetā nepietiek finansējums dabas aizsardzības plānu izstrādei, DAP ir atradusi 
finansējumu šim mērķim ārvalstīs.  
 
G. Strode aicina klātesošos sūtīt oficiālas vēstules ar savu viedokli, ja īpašniekam ir iebildumi 
par kādas funkcionālās zonas izveidi īpašumā. L. Kursīte papildina ar aicinājumu uzdot 
jautājumus par konkrētiem īpašumiem arī pēc sanāksmes klātienē, sūtīt vēstules, e-pastus 
vai arī zvanīt, minot konkrētu nekustamā īpašuma kadastra numuru. 
 
G. Strode pateicas klātesošajiem un sanāksmi slēdz. 
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