Dabas lieguma „Jaunanna” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības
grupas 4. sanāksme
11.03.2016., Jaunannas pagasta bibliotēka, Jaunannā, Jaunannas pagastā
Sanāksmes sākums plkst. 11:00
Sanāksmi protokolē: Jānis Keišs, SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” vides
speciālists (konspektīvs protokols sastādīts pēc diktofona ieraksta).
Sanāksmi atklāj SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” projektu vadītāja
Lūcija Kursīte
L. Kursīte informē sanāksmes dalībniekus par paveiktajiem darbiem kopš iepriekšējās
uzraudzības grupas sanāksmes 26. novembrī un informē par sabiedriskās apspriešanas
procedūru, iesniegtajiem komentāriem, kā arī, kādas izmaiņas dabas aizsardzības plānā
ir veiktas tās rezultātā.
L. Kursīte izklāsta iesniegtos komentārus un veiktos labojumus un precizējumus
attiecībā pret tiem:
1) ir bijis komentārs par esošo zonējumu stingrības palielināšanu, bet priekšlikums ir
noraidīts, jo eksperti uzskata, ka piedāvātais zonējums nodrošina dabas vērtību
aizsardzību;
2) saņemts komentārs par Jaunannas HES darbību, bet šo jautājumu nav iespējams
risināt dabas aizsardzības plāna ietvaros, jo HES atrodas ārpus lieguma un tai ir izsniegta
ūdens lietošanas atļauja, kuras nosacījumus kontrolē VVD Madonas RVP;
3) veikti redakcionāli labojumi, kas izriet no DAP sniegtajiem komentāriem;
4) veikti labojumi Individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektā pēc
AS LVM komentāru sanemšnas:
- izņemts punkts par meža inventarizācijas un monitoringa saskaņošanu ar DAP
regulējama režīma zonā (turpmāk RRZ) un pievienots punkts par biotopu
apsaimniekošanas pasākumu veikšanu visās zonās ar DAP piekrišanu (vai ar sertificēta
sugu un biotopu eksperta atzinumu, ja tas ir nepieciešams);
- atļauta, AS LVM ierosinātā, veco koku kopšana un atzarošana RRZ.
L. Kursīte iepazīstina ar informāciju par platību piederību pa zonām, kur veiktas izmaiņas
kopš iepriekšējās uzraudzības grupas sanāksmes.
L. Kursīte jautā klātesošajiem sanāksmes dalībniekiem, vai ir vēl kādi jauni komentāri vai
jautājumi pēc būtības, ar kuriem būtu papildināms dabas aizsardzības plāns. Kā arī
norāda par 2016. gada 25. februārī saņemto pozitīvo atzinumu no Alūksnes novada
pašvaldības, ka līdz ar to ir atlicis veikt pēdējos redakcionālos labojumus un pievienot šīs
sanāksmes protokolu, lai varētu plānu varētu iesniegt DAP.
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Tā kā starp klātesošajiem iebildumu nav, tad L. Kursīte lūdz parakstīt pēdējās
uzraudzības grupas sanāksmes protokolu, kas apliecina, ka dabas aizsardzības plāns
dabas liegumam „Jaunanna” ir izstrādāts atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem.
Noslēgumā L. Kursīte informē par Koncepcijas un Vadlīniju izstrādi dabas plānu
integrēšanai teritorijas plānošanas dokumentos. Informē par galvenajām paredzētajām
izmaiņām DP juridiskajā statusā, kā arī DP saturā un izstrādes procedūrā. Tāpat
dalībnieki tiek informēti, ka 15.03. notiks seminārs Alūksnes novada domē par šo tēmu.
L. Kursīte noslēdz sanāksmi.
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Dabas lieguma „Jaunanna” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības
grupas sanāksmes dalībnieku saraksts
Nr.
1.
2.

Vārds, uzvārds
Kaspars Liepiņš
Andris Barkāns

3.

Vija Zaķe

4.
5.
6.
7.

Daina Bojāre
Aivita Māsēna
Velga Ločmele
Aldis Verners

8.
9.

Renāte Kroneberga
Lūcija Kursīte

10.

Jānis Keišs

Iestāde, organizācija, zemes īpašums
AS „Latvijas valsts meži”
Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu
virsmežniecība
Jaunannas pagasta pārvaldes teritorijas attīstības
speciāliste
Dabas aizsardzības pārvalde, projekta eksperte
Alūksnes novada pašvaldība, teritorijas plānotāja
Jaunannas pagasta pārvalde, bibliotēkas vadītāja
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides
pārvalde
z/s „Jaunsvari”
SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian
Environment”, projektu vadītāja
SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian
Environment”
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Pielikums dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas pēdējās sēdes
protokolam
Dabas aizsardzības plāns izstrādāts īpaši aizsargājamai dabas teritorijai - dabas liegumam
„Jaunanna”. Uzraudzības grupas sēde notiek 2016. gada 11. martā plkst. 11.00
Jaunannas bibliotēkā, „Liepzari”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā.
Uzraudzības grupas sastāvs:
1. Daina Bojāre – Dabas aizsardzības pārvaldes Nodrošinājuma un finanšu
departamenta Projektu nodaļas projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” dabas aizsardzības plānošanas un
uzraudzības eksperte;
2. Andris Barkāns – Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženieris
vides aizsardzības jautājumos;
3. Aldis Verners – Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvaldes
Kontroles daļas Resursu kontroles sektora vadītājs;
4. Kārlis Hofmanis – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
5. Aivita Māsēna – Alūksnes novada pašvaldības teritoriālplānotāja;
6. Ilona Ločmele – Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes ES tiešo maksājumu daļas vadītāja;
7. Kaspars Liepiņš – AS “Latvijas Valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecības
vides plānošanas speciālists;
8. Renāte Kronberga – zemes īpašniece.
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