Dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” dabas aizsardzības plāna izstrādes
uzraudzības grupas pēdējā (ceturtā) sanāksme
07.03.2016. Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes
novads,
Sanāksmes sākums plkst. 11:00
Sanāksmi vada: Daina Bojāre, Dabas aizsardzības pārvalde, projekta „Latvijas īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” eksperte.
Sanāksmi protokolē: Margita Deičmane, SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”
vides speciāliste (konspektīvs protokols sastādīts pēc diktofona ieraksta)

Margita Deičmane atklāj sanāksmi, iepazīstina ar sanāksmes mērķi un informē, ka dabas
aizsardzības plāns pēc sabiedriskās apspriešanas ir papildināts. Saņemtie ieteikumi
pievienoti DA plāna 4. pielikumā. Pārsvarā precizējumi attiecas uz apsaimniekošanas
pasākumiem. Ir precizēts apsaimniekošanas pasākumu apraksts un karte, veikti labojumi
tekstā (redakcionāli un tehniski labojumi). IAIN 7.13. punktā pievienots orientēšanās sporta
sacensību aizliegums. Precizētas lieguma robežās pa kadastru robežām. Precizēts
apsaimniekošanas pasākumu apraksts, lai būtu iespējams izvietot skulptūras u.tml.
Apsaimniekošanas pasākuma nosaukums mainīts: “D.1.1. Tūrisma infrastruktūras un dažādu
tūrisma resursu elementu papildināšana un uzturēšana”. Apraksts precizēts sekojoši:
“Tūrisma taku maršrutā nepieciešams uzturēt un periodiski (pēc nepieciešamības) atjaunot
esošās informācijas zīmes un norādes, kā arī pieļaujams (esošās tūrisma takas maršrutā un
pie ceļiem) izvietot papildus informatīvos materiālus – planšetveida informatīvos stendus un
citus informatīvos materiālus. Nepieciešamības gadījumā pieļaujama esošo skulptūru
restaurācija un papildināšana. Esošo tūrisma taku maršrutā un informācijas centra un
atpūtas mājas “Dubezers” tuvumā iespējama jaunu skulptūru un tamlīdzīgu tūrisma resursu
elementu (nelielas instalācijas un dizaina elementi) papildināšana un uzturēšana.” Veikta DL
robežu korekcija pa kadastra robežām (platība mainās no 65,9 ha uz 65,31 ha).
Klātesošie diskutē par to, vai bija nepieciešams pilnībā aizliegt orientēšanās sporta
sacensības liegumā, taču vienojas, ka orientēšanās sporta aizliegums paliks spēkā, bet
pieļaujamas aktivitātes apkārtnes iepazīšanai, kas notiek, pārvietojoties pa tūrisma takām.
Skaidrīte Azarstarpe izsaka bažas, vai apsaimniekošanas pasākumu kartē nav iezīmēts par
daudz informatīvo zīmju vietu.
Margita Deičmane atbild, ka iezīmēts ir optimālais zīmju izvietojums – uz visām robežlīnijas
lūzuma vietām, bet tas nenozīmē, ka zīmes obligāti jāizvieto visos iezīmētajos punktos. Zīmju
izvietošanas vietas var izvēlēties atkarībā no pieejamā finansējuma.
Klātesošie jautā par turpmāko plāna izstrādes procedūru.
Margita Deičmane informē klātesošos, ka par dabas aizsardzības plānu ir saņemts pozitīvs
atzinums no Ilūkstes novada pašvaldības. 09.10.2007. MK noteikumi Nr. 686 “Noteikumi par

īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”
nosaka: “Uzraudzības grupas pēdējā sanāksmē uzraudzības grupas locekļi un plāna
izstrādātājs protokolā ar parakstu apliecina, ka plāns ir izstrādāts atbilstoši šiem
noteikumiem. Protokolu pievieno plānam.” Divu nedēļu laikā pēc uzraudzības grupas
pēdējās sanāksmes plānu jānoformē atbilstoši šo noteikumu prasībām un jāiesniedz Dabas
aizsardzības pārvaldē (DAP). DAP triju nedēļu laikā izvērtē, vai plāns noformēts atbilstoši šo
noteikumu prasībām, un ja plāna noformējums atbilst šo noteikumu prasībām, plānu
iesniedz apstiprināšanai Vides un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).
Daina Bojāre aicina DA plānu iesniegt DAP pēc iespējas ātrāk, jo paredzami tikai nelieli
labojumi. Ja DAP dod pozitīvu atzinumu, arī VARAM DA plānu apstiprinās ātrāk kā paredzēts
MK noteikumos.
Margita Deičmane piekrīt un aicina klātesošos uzraudzības grupas dalībniekus parakstīties
uz protokola pielikuma lapām par to, ka dabas aizsardzības plāns izstrādāts saskaņā ar
Ministru Kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumiem Nr.686 “Noteikumi par īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” (skat.
protokola pielikumu).
Klātesošie parakstās.
Margita Deičmane pateicas klātesošajiem un sanāksmi slēdz.

