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Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.67 „Noteikumi par 

meža apsaimniekošanas plānu” 6.punkts paredz, ka Valsts un pašvaldību mežu 

īpašnieks vai tiesiskais vadītājs pirms plāna izstrādes nosaka sabiedrības līdzdalības 

pasākumus, kurus publisko savā tīmekļa vietnē, un plāna izstrādē nodrošina šo 

pasākumu izpildi. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.67 prasībām un izvērtētajiem labās 

prakses piemēriem VRI ir sagatavojis „Sabiedrības un vietējo iedzīvotāju 

informēšanas vadlīnijas” dokumentu Projekta ietvaros izstrādāto Meža 

apsaimniekošanas plānu (turpmāk - MAP) sabiedrības informēšanas un līdzdalības 

pasākumu sistēmu.  

Kā redzams Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” (turpmāk – 

LVM) izstrādātajos MAP 2015. – 2019. gadam iekļauti sabiedrības līdzdalības 

pasākumi, kas paredz MAP publicēšanu LVM tīmekļa vietnē, sabiedrības un interešu 

grupu pastāvīgu apzināšanu un kontaktinformācijas datubāzes uzturēšanu, rakstisku 

informēšanu par izmaiņām LVM izstrādātajos MAP, kā arī ieinteresēto pušu 

priekšlikumu izvērtēšanu, konsultēšanu un atbilžu sniegšanu. Kā norāda LVM 

pārstāvis, par MAP izstrādi, galvenokārt, tiek informētas pašvaldības, valsts 

institūcijas un interešu grupas, ar kurām jau ir bijusi iepriekšēja sadarbība. 

Informēšanai tiek izmantota reģionāla pieeja – LVM kopējais meža apsaimniekošanas 

standarts tiek izstrādāts centralizēti, taču pēc tam pielāgots reģionālo pārstāvniecību, 

apsaimniekotās meža teritorijas un iesaistīto pušu specifikai.  Sākotnēji tiek publicēts 

MAP kopsavilkums LVM mājas lapā un informētas pašvaldības un citas sadarbības 

organizācijas, pēc tam, ja nepieciešams, tiek rīkotas arī apspriedes, tiekoties ar 

iesaistītajām pusēm. LVM izstrādāto MAP sabiedrības līdzdalības pasākumu kopums 

vairāk raksturojums kā vienvirziena komunikācija – LVM informē par izstrādāto 

MAP, taču tikai atsevišķos gadījumos veido dialogu ar iesaistītajām pusēm. 

Sabiedrība un citas iesaistītās puses var iesniegt priekšlikumus rakstiskā veidā, kuru 

lietderību izvērtē LVM un pieņem vai nepieņem lēmumu veikt izmaiņas MAP.  

Savukārt, Zviedrijas lielākā meža īpašnieka „Sveaskog” 2014.gada apskatā par 

vienu no galvenajām vadlīnijām ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā minētas 

iesaistīto un ieinteresēto pušu komunikācijas aktivitātes. Tajās norādīts, ka 

iesaistīto pušu dialogi nepieciešami, lai izprastu dažādu pušu vajadzības, kas saistītas 



 
 

ar attiecīgajai pusei interesējošo teritoriju. Sākotnēji tiek identificētas iesaistītās puses, 

kuras MAP darbības var ietekmēt, tāpat arī tās puses, kuras var veicināt vai traucēt 

MAP izpildi. Atbilstoši katras iesaistītās puses interesēm un vajadzībām, tiek 

izstrādāti piemēroti vēstījumi un komunikācijas procedūras. „Sveaskog” uzsver 

dialoga procedūru nozīmi, kas paredz divvirzienu komunikāciju, līdz ar to pušu 

iespēju iesaistīties plāna izstrādē un nonākt pie pušu vienprātības.  

Kā vēl vienu labās prakses piemēru var minēt Dabas aizsardzības pārvaldes 

praktizētās dokumentu publiskās apspriešanas sanāksmes, kas tiek organizētas Dabas 

aizsardzības plānu izstrādes procesā. To ietvaros caur dialogu pusēm iespējams ne 

tikai pieprasīt veikt izmaiņas dokumentā, bet arī sarunu procesā veidot vienotu 

izpratni par dokumenta nepieciešamību un plānoto ieviešanas procesu. Ņemot vērā 

Ministru Kabineta noteikumu Nr.686 „Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” 28.punktu, plāna 

izstrādātājs organizē plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmi mēneša laikā pēc 

uzraudzības grupas sanāksmes. Turklāt MK noteikumu Nr.686 31.punktā norādīts, ka 

sanāksmē ir tiesīga piedalīties un izteikt priekšlikumus jebkura ieinteresētā persona. 

Trīs darba dienu laikā pēc sapulces personai ir iespēja iesniegt izstrādātājam 

iesniegumu, kas pēc tam tiek pievienots plāna projektam. Tādā veidā tiek nodrošināta 

tiešā komunikācija un dialogs starp plāna izstrādātājiem un iesaistītajām pusēm, kā arī 

tiek sniegta iespēja katrai ieinteresētajai personai piedalīties plāna izstrādē un 

uzlabošanā.  

Kā norāda NEPCon pārstāvniecība Lietuvā, arī Lietuvas normatīvo aktu 

sistēma nosaka, ka MAP izstrādes procesā nepieciešams rīkot plāna sabiedrisko 

apspriešanu. Katra meža apsaimniekošanas plānotāja rīcībā jābūt sarakstam ar 

iesaistītajām pusēm, kuras 20 dienas pirms apspriešanas tiek informētas par MAP 

apspriedes datumu, kā arī aicinātas tajā piedalīties. Informācija tiek izplatīta caur 

reģionālajiem medijiem, interneta portāliem un citiem kanāliem. Pēc apspriedes tās 

dalībnieki paraksta sanāksmes protokolu, kurā apliecina savu nostāju par vai pret 

lēmumiem par dažādiem jautājumiem, kas diskutēti apspriedē. MAP Lietuvā tiek 

gatavoti 10 gadu periodam, kura laikā arī pēc plāna projekta apstiprināšanas jebkurai 

ieinteresētajai pusei ir iespēja iesniegt komentārus un priekšlikumus. Iesniegtos 

komentārus izskata MAP izstrādātājs, kurš pieņem lēmumu par turpmāko saziņu ar 

interesentu un to, vai nepieciešams veikt izmaiņas esošajā plānā. Arī MAP ieviešanas 



 
 

periodā tajā var tikt veiktas izmaiņas, un, ja tas tā notiek, izstrādātājam par to ir 

jāinformē visas iesaistītās puses.  

NEPCon pārstāvniecība Lietuvā uzsver, ka īpaši nozīmīgi MAP izstrādes 

posmi ir iesaistīto pušu noteikšana un konkrētu sabiedrības iesaistes aktivitāšu 

piemērošana attiecīgajai pusei. Ja organizācija saņēmusi komentārus par sensitīviem 

jautājumiem (piemēram, dabas vērtību aizsardzība, meža ceļu būve), tiek organizētas 

tiešās tikšanās ar konkrēto ieinteresēto pusi.  Būtiski, lai katra MAP izstrādē tiktu 

atlasītas atbilstošas reģionālās iesaistītās puses un viedokļu līderi, kas nodod 

informāciju tālāk tām ieinteresētajām pusēm, kuras, iespējams, vēl nav iekļautas plāna 

izstrādātāja sarakstā. Lai gan sabiedrības iesaiste varētu būt aktīvāka, NEPCon 

Lietuva norāda, ka 10 gadu laikā sabiedrības iesaistes procedūra meža 

apsaimniekošanas plānošanā ir ievērojami uzlabojusies, kas noticis, pateicoties 

strukturētai iesaistīto pušu atlasei un aktīvai NVO sektora iesaistei.   

Līdzīgi kā LVM izstrādātajos MAP arī SIA „Bervik Skog” 2014.gadā 

izstrādātajā MAP sabiedrības līdzdalības aktivitātēs iekļauta MAP publicēšana 

tīmekļa vietnē un ieinteresētajām pusēm tikusi dota iespēja sniegt priekšlikumus MAP 

izstrādātājiem, sūtot e-pastu vai nogādājot SIA „Bervik Skog” norādītajā adresē. Taču 

netiek veicināta tiešā komunikācija un dialogs starp iesaistītajām pusēm, līdz ar to 

iesaistīto pušu līdzdalība plāna izstrādē ir nepilnīga.  

Savukārt, SIA „Rīgas meži” 2014.gada izstrādātajā MAP uzsvērts, ka Rīgas 

pilsēta ir lielākā meža īpašniece Latvijā aiz Valsts, tomēr plāna komunikācijas mērķi 

pārsvarā saistīti ar uzņēmuma zīmola un tēla veidošanu, pielietojot aktivitātes, kuras 

paredzēts ieviest pēc plāna apstiprināšanas. SIA „Rīgas meži” apsaimnieko vairāk 

nekā 60 000 ha mežu platības Rīgas un Jūrmalas pilsētās, Limbažu, Salacgrīvas, 

Babītes, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ikšķiles, Ķeguma, Ogres, Salaspils, Ādažu, 

Carnikavas, Garkalnes, Ropažu un Stopiņu novados. Šo platību kopējais apdzīvojuma 

blīvums norāda, ka ar SIA „Rīgas meži” apsaimniekošanas darbībām ir saistīta lielākā 

Latvijas iedzīvotāju daļa, līdz ar to, atbilstoši MK noteikumiem Nr.67, uzņēmumam 

būtu nepieciešams rīkot aktivitātes, kurās tiktu paredzēta iedzīvotāju iesaiste un 

līdzdalība plāna izstrādes procesā.  

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.67 Projekta ietvaros sagatavota sistēma MAP 

izstrādes sabiedrības līdzdalības pasākumiem. Ņemot vērā SIA „Sveaskog” labās 

prakses piemēru, DAP praktizēto dokumentu sabiedrisko apspriešanu un NEPCon 

norādītos labās prakses piemērus sabiedrības līdzdalībai Lietuvas mežu 



 
 

apsaimniekošanas plānu izstrādē, pasākumu realizēšanā plānots ne tikai informēt 

iesaistītās un ieinteresētās puses, bet arī, ja nepieciešams, organizēt klātienes 

apspriedes un konsultācijas. Līdz ar to MAP izstrādes sabiedrības līdzdalības 

pasākumu mērķis ir informēt un iesaistīt vietējos iedzīvotājus un citas 

ieinteresētās puses MAP izstrādē VARAM valdījumā esošajiem valsts 

nekustamajiem īpašumiem – mežiem ĪADT, kuri nodoti DAP turējumā 

(turpmāk – DAP apsaimniekotie meži).  Lai atainotu MAP izstrādes sabiedrības 

līdzdalības pasākumu procesa norisi un veicinātu ieinteresēto pušu izpratni par to, 

process attēlots shematiski.  

Sabiedrības līdzdalības pasākumu shēmā paredzēts iesaistīt šādas sabiedrības 

grupas (turpmāk – iesaistītās puses), kuru darbību var ietekmēt vai kuras var sekmēt 

vai kavēt MAP ieviešanu Gaujas nacionālajā parkā (GNP), Ķemeru nacionālajā parkā 

(ĶNP), Rāznas nacionālajā parkā (RNP) vai Slīteres nacionālajā parkā (SNP): 

 Pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā atrodas meža teritorija 

ĪADT un kurām tiek gatavots MAP; 

 Valsts vides dienesta (VVD) reģionālās vides pārvaldes, kuru 

uzraudzības teritorijā atrodas  meža teritorija ĪADT; 

 Valsts meža dienesta (VMD) virsmežniecības, kuru uzraudzības 

teritorijā atrodas meža teritorija ĪADT; 

 Pašvaldību, kuru administratīvajā teritorijā atrodas meža teritorija 

ĪADT un kurām tiek sagatavots MAP, iedzīvotāji; 

 Uzņēmēji, kuru saimnieciskās darbības teritorija pieguļ meža 

teritorijām ĪADT, kurām tiek sagatavots MAP. 

 Meža īpašnieki, kuru apsaimniekotās teritorijas robežojas ar meža 

teritorijām ĪADT, kurām tiek sagatavots MAP, tai skaitā VAS 

“Latvijas valsts meži”.   

MAP tiek izstrādāts nacionālo parku (GNP, ĶNP, RNP, SNP) meža teritoriju kadastra 

vienībai vai kadastra vienību kopai. MAP izstrādes procesā katrai MAP izstrādes 

teritorijai tiks detalizēti identificētas iesaistītās puses, atbilstoši teritorijas specifikai. 

(Skat. Veidlapa 2. Iesaistītās un ieinteresētās sabiedrības grupas … (Gaujas, Slīteres, 

Ķemeru, Rāznas) nacionālā parka kadastra vienības vai kadastra vienību kopas 

apsaimniekošanā) 

 

MAP izstrādes sabiedrības līdzdalības pasākumos paredzētas šādas aktivitātes: 



 
 

1. Lai izstrādātu atbilstošas kvalitātes MAP, tā izstrādi veic meža 

apsaimniekošanas speciālisti sadarbībā ar biotopu ekspertiem un Dabas 

aizsardzības (DAP) speciālistiem. Projekta ietvaros – Vides risinājumu 

institūts (VRI), pieaicinot meža biotopu ekspertus un iesaistot DAP 

speciālistus. 1.aktivitātes laikā tiek izstrādāta MAP pirmā versija. DAP mājas 

lapā tiek izvietota informācija par MAP izstrādes uzsākšanu. 

2. Lai informētu un iepazīstinātu sabiedrību, vietējos iedzīvotājus un 

ieinteresētās puses ar MAP pirmo versiju, tiek izstrādāts tā kopsavilkums, kurā 

iekļautas šādas sadaļas: 1) Meža īpašuma vispārējs raksturojums; 2) Meža 

īpašuma apsaimniekošanas stratēģija un pamatprincipi; 3) Meža 

inventarizācijas datu pārskats; 4) Meža īpašuma kartogrāfiskais materiāls; 5) 

Aizsargājamo biotopu eksperta atzinums par nepieciešamiem pasākumiem 

biotopu aizsardzībai un atjaunošanai; 6) Meža īpašumā pieļaujamie un 

nepieciešamie meža apsaimniekošanas un biotopu kopšanas pasākumi; 7) 

MAP izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāns; 8) MAP iesniegtie 

priekšlikumi un to izvērtējums. Kopsavilkums tiek  publicēts DAP tīmekļa 

vietnē un izskatīšanai nosūtīts iesaistītajā pusēm: 

a. Pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas meža teritorija 

ĪADT, kurai tiek gatavots MAP, tiek nosūtīti 3 izdrukāti MAP 

kopsavilkuma eksemplāri un plāna elektroniskā versija, lai to būtu 

iespējams ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē. Pašvaldībām tiks 

rekomendēts izplatīt informāciju par izstrādāto MAP caur sev 

pieejamajiem mediju kanāliem.   

b. VVD reģionālās vides pārvaldēm, kuru uzraudzītajā teritorijā atrodas 

mežu teritorija ĪADT tiek nosūtīts 1 drukāts eksemplārs un MAP 

kopsavilkuma elektroniskā versija.  

c. VMD virsmežniecībām, kuru uzraudzītajā teritorijā ietilpst mežu 

teritorija ĪADT tiek nosūtīts 1 drukāts eksemplārs un MAP 

kopsavilkuma elektroniskā versija. 

d. Uzņēmējiem, kuru saimnieciskās darbības teritorija pieguļ meža 

teritorijām ĪADT, kurām tiek sagatavots MAP, tiek sniegta informācija  

par MAP izstrādi un to, ka ar MAP kopsavilkumu var iepazīties gan 

DAP mājas lapā, gan pašvaldībā, kuru administratīvajā teritorijā 



 
 

atrodas attiecīgā meža teritorija ĪADT. Informēšanas veids tiek 

pielāgots, atbilstoši ieinteresēto pušu specifikai attiecīgajā teritorijā. 

e. Meža īpašniekiem, kuru apsaimniekotās teritorijas robežojas ar meža 

teritorijām ĪADT, kurām tiek sagatavots MAP, tiek sniegta informācija 

par MAP izstrādi un to, ka ar MAP kopsavilkumu var iepazīties gan 

DAP mājas lapā, gan pašvaldībā, kuru administratīvajā teritorijā 

atrodas attiecīgā meža teritorija ĪADT. Informēšanas veids tiek 

pielāgots, atbilstoši ieinteresēto pušu specifikai attiecīgajā teritorijā. 

3. Pašvaldībām tiek rekomendēts informēt vietējos iedzīvotājus par attiecīgā 

nacionālā parka meža apsaimniekošanas plānu izstrādi pašvaldības teritorijā. 

Ar informāciju par MAP izstrādi nepieciešams sasniegt arī to iedzīvotāju daļu, 

kurai nav pieejama DAP tīmekļa vietne, bet kuru intereses teritorijas MAP 

ieviešana varētu ietekmēt. DAP izstrādā informatīvu materiālu, kuru aicina 

izplatīt caur pašvaldībai pieejamajiem mediju kanāliem.  

4. Pašvaldībām, vietējiem iedzīvotājiem un citām ieinteresētajām pusēm tiek 

dota iespēja iesniegt DAP priekšlikumus par  izstrādāto MAP. Priekšlikumus 

iespējams iesniegt divu nedēļu laikā pēc MAP kopsavilkumu saņemšanas 

pašvaldībā, VVD reģionālajā pārvaldē, VMD virsmežniecībā, uzņēmējiem un 

robežojošos zemju meža īpašniekiem. Izskatīšanai nosūtīto MAP 

kopsavilkumiem tiek pievienota pavadvēstule, kurā norādīta informācija par 

komentāru un ierosinājumu sniegšanu izstrādātajiem MAP – cik ilgā laikā, kur 

un kādā formātā iespējams iesniegt priekšlikumus.    

5. DAP speciālisti veic iesniegto priekšlikumu izvērtēšanu un sniedz atbildes 

visiem iesniedzējiem (pieļaujama vairāku saņemto priekšlikumu apvienošana 

sagatavotajā atbildē, ja tie atbilst vienai tematikai). Ja nepieciešams, pēc 

izvērtēšanas tiek pieņemts lēmums - veikt izmaiņas un/vai papildinājumus 

MAP. DAP speciālisti kopā ar MAP izstrādātājiem veic izmaiņas un/vai 

papildinājumus. Iesniegtie priekšlikumi un to atbildes tiek apkopotas un 

iekļautas MAP. (Skat. Veidlapa 1. MAP iesniegtie priekšlikumi, to izvērtējums, 

sniegtās atbildes un izmaiņu veikšana MAP). 

6. Ņemot vērā iesniegto priekšlikumu saturu, tālākais process var tikt virzīts caur 

trīs dažādiem risinājuma scenārijiem: 

a. Ja iesniegtie priekšlikumi nav viennozīmīgi saprotami, DAP 

konsultējas ar pašvaldību un/vai konkrēto iesniedzēju. Abpusēji 



 
 

vienojoties, iespējams rīkot individuālu tikšanos un/vai konsultāciju. 

Pēc pušu konsultācijām tiek vai netiek veiktas izmaiņas MAP. 

Rezultātā izstrādāts precizēts un/vai papildināts MAP. 

b. Ja iesniegtie priekšlikumi ir viennozīmīgi saprotami un nepieciešams 

veikt būtiskas izmaiņas MAP vai nepieciešams plašāk izskaidrot MAP 

pasākumu nepieciešamību un/vai pamatojumu, tiek organizēta 

ieinteresēto pušu sanāksme, kurā tiek kopīgi apspriesti un izskaidroti 

iesniegtie priekšlikumi. Pēc pušu tikšanās, konsultācijām un pušu 

savstarpējas vienošanās tiek vai netiek veiktas izmaiņas MAP. 

Rezultātā izstrādāts precizēts un/vai papildināts MAP. 

c. Ja iesniegtie priekšlikumi ir saprotami un, uz tiem balstoties, 

nepieciešams veikt nelielas izmaiņas MAP, kuras apstiprina MAP 

izstrādātāji, tās tiek veiktas. Rezultātā izstrādāts precizēts un/vai 

papildināts MAP. 

7. Pēc pušu konsultāciju beigšanas un precizēta un/vai papildināta MAP 

izstrādes, to apstiprina DAP. Apstiprinātā MAP kopsavilkums tiek izvietots 

DAP tīmekļa vietnē, kur tas pieejams jebkuram interesentam. Elektroniskā 

versijā MAP kopsavilkums tiek izsūtīts pašvaldībām, kuru administratīvajā 

teritorijā atrodas meža teritorija ĪADT, kurai tiek gatavots MAP, VVD 

reģionālajām vides pārvaldēm, VMD virsmežniecībām, kuru pārraugāmajā 

teritorijā ietilpst attiecīgā MAP mežu teritorijas. 

 

Izvērtējot Projektā identificētās nepieciešamās sabiedrības līdzdalības aktivitātes, 

kuras pielietojot būtu iespējams nodrošināt pilnvērtīgu sabiedrības grupu iesaisti, tiek 

rekomendēts MAP izstrādāt visai attiecīgā nacionālā parka (GNP, ĶNP, RNP, SNP) 

valsts meža teritorijai. MAP izstrādes procesu nepieciešams apvienot ar Dabas 

aizsardzības (DA) plāna izstrādi attiecīgajai teritorijai, pielietojot normatīvajos aktos 

noteiktās sabiedrības iesaistes procedūras, kuras tiek izmantotas DA plānu izstrādes 

ietvaros.  

 

MAP kopsavilkums jebkuram interesentam pieejams DAP mājas lapā: 

www.daba.gov.lv 

 

http://www.daba.gov.lv/


 
 

Lai iegūtu vairāk informācijas, kā arī iesniegtu savus komentārus vai iebildumus par 

meža apsaimniekošanas plānu, lūgums sūtīt e-pastu uz daba@daba.gov.lv, zvanīt 

(piemēram, Vidzemes reģionālās administrācijas Dabas aizsardzības daļas atļauju un 

izvērtējumu sektora vadītājam Arnim Lielbārdim/ Kurzemes reģionālās administrācijas 

direktorei Dacei Sāmītei/ Latgales reģionālās administrācijas Dabas aizsardzības daļas 

atļauju un izvērtējuma sektora vecākajai ekspertei Sanitai Putnai/ Pierīgas reģionālās 

administrācijas Dabas aizsardzības daļas vecākajam ekspertam Jānim Greivulim) uz tālruņa 

numuru ( piemēram, 29181837/ 29132019/ 27897716/ 26378422) vai rakstīt vēstuli uz 

Dabas aizsardzības pārvaldes adresi: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150! 

 

Sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākumu paraugu, kas ietver informāciju par 

iesaistīto pušu grupām, veicamajām aktivitātēm, attiecīgā parka kontaktu informāciju, 

sabiedrības līdzdalības pasākumu procesa shēmu, kā arī veidlapas iesniegto priekšlikumu un 

iesaistīto pušu datu bāzes uzturēšanai un kas tiks iekļauts attiecīgā nacionālā parka MAP, 

iespējams skatīt 1.Pielikumā.  

 

Sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākumu kopsavilkuma paraugu, kas ietver 

informāciju par iesaistīto pušu grupām, veicamajām aktivitātēm un attiecīgā parka kontaktu 

informāciju un kas tiks iekļauts attiecīgā nacionālā parka MAP kopsavilkumā, iespējams 

skatīt 2.Pielikumā.  

mailto:daba@daba.gov.lv


 
 

Shēma Nr.1. MAP izstrādes sabiedrības līdzdalības pasākumu process  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meža apsaimniekošanas  ĪADT plāna 

(MAP) pirmās versijas izstrāde. MAP 

izstrādā VRI, pieaicinātie meža biotopu 

eksperti, DAP speciālisti. 

MAP kopsavilkuma izstrāde, kas tiek 

publicēts DAP mājas lapā, kā arī drukātā 

un elektroniskā formātā izsūtīts 

pašvaldībām, VVD reģionālajām 

pārvaldēm, VMD virsmežniecībām. Par 

MAP kopsavilkuma pieejamību tiek 

izsūtītas vēstules pieguļošo zemju 

īpašniekiem – uzņēmējiem, mežu 

īpašniekiem.  

Pašvaldībām tiek rekomendēts informēt 

vietējos iedzīvotājus par attiecīgā parka 

meža apsaimniekošanas plānošanu 

pašvaldības teritorijās, iepazīstina ar 

vietnēm, kurās pieejams  MAP  

kopsavilkums.  

Divu nedēļu laikā pēc 

MAP kopsavilkuma 

izsūtīšanas pašvaldības, 

VVD, VMD, uzņēmēji, 

robežojošo meža 

teritoriju īpašnieki, 

vietējie iedzīvotāji un 

citas ieinteresētās puses 

rakstiski iesniedz DAP 

priekšlikumus par MAP. 

DAP apkopo, izvērtē 

iesniegtos priekšlikumus, 

sniedz atbildes visiem 

iesniedzējiem. Ja 

nepieciešams, sadarbībā 

ar MAP izstrādātājiem 

veic izmaiņas MAP. 

1.solis 

2.solis 

3.solis 

4.solis 

5. solis 

Ja iesniegtie priekšlikumi 

nav viennozīmīgi 

saprotami, DAP 

konsultējas ar pašvaldību 

vai konkrēto iesniedzēju. 

Ja nepieciešams, tiek  

veiktas izmaiņas MAP. 

DAP apstiprina MAP 

un izvieto DAP mājas 

lapā, kur tas pieejams 

jebkuram 

interesantam, 

elektroniskā versijā 

tiek izsūtīta 

pašvaldībām, VVD 

reģionālajām 

pārvaldēm, VMD 

virsmežniecībām. 

7.solis 

Ja iesniegtie priekšlikumi 

ir saprotami un pieprasīts 

veikt būtiskas izmaiņas, 

MAP, tiek organizēta 

ieinteresēto pušu 

sanāksme. Ja 

nepieciešams, tiek  veiktas 

izmaiņas MAP. 

6.b.solis 

Ja iesniegtie priekšlikumi 

ir saprotami un 

nepieciešams veikt 

nelielas izmaiņas MAP, 

tiek izstrādāta  MAP 

uzlabotā versija. 

6.c.solis 

6.a.solis 



 
 

Veidlapa 1. MAP iesniegtie priekšlikumi, to izvērtējums, sniegtās atbildes un izmaiņu veikšana MAP. 

Priekšlikums Rīcības plāns (konsultāciju, 

sabiedriskās apspriešanas 

rīkošana/nerīkošana; MAP 

izmaiņu veikšana/neveikšana) 

MAP izstrādātāju un DAP 

sniegtā atbilde priekšlikuma 

iesniedzējam. 
Iesniegšanas 

datums 

Iesniedzējs Satura punkti Iesniegšanas 

veids 

Vērtējums 

(viennozīmīgs/ 

neviennozīmīgs) 

       

       

       

       

       



 
 

Veidlapa 2. Iesaistītās un ieinteresētās sabiedrības grupas ... (Gaujas, Slīteres, 

Ķemeru, Rāznas) nacionālā parka kadastra vienības vai kadastra vienību kopas 

apsaimniekošanā. 

Nr.  Organizācija/ 

privātpersona  

Kontaktu informācija  

(e-pasts, tālrunis) 

Adrese 

    

    

    

    

    

    

    

 

  



 
 

1. Pielikums 

Sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākumi 

 

Sabiedrības līdzdalības pasākumu shēmā paredzēts iesaistīt šādas sabiedrības 

grupas (turpmāk – iesaistītās puses), kuru darbību var ietekmēt vai kuras var sekmēt 

vai kavēt MAP ieviešanu Rāznas nacionālajā parkā (RNP): 

 Pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā atrodas meža teritorija 

ĪADT un kurām tiek gatavots MAP; 

 Valsts vides dienesta (VVD) reģionālās vides pārvaldes, kuru 

uzraudzības teritorijā atrodas  meža teritorija ĪADT; 

 Valsts meža dienesta (VMD) virsmežniecības, kuru uzraudzības 

teritorijā atrodas meža teritorija ĪADT; 

 Pašvaldību, kuru administratīvajā teritorijā atrodas meža teritorija 

ĪADT un kurām tiek sagatavots MAP, iedzīvotāji; 

 Uzņēmēji, kuru saimnieciskās darbības teritorija pieguļ meža 

teritorijām ĪADT, kurām tiek sagatavots MAP. 

 Meža īpašnieki, kuru apsaimniekotās teritorijas robežojas ar meža 

teritorijām ĪADT, kurām tiek sagatavots MAP, tai skaitā VAS 

“Latvijas valsts meži”.   

MAP tiek izstrādāts RNP meža teritoriju kadastra vienībai vai kadastra vienību kopai. 

MAP izstrādes procesā katrai MAP izstrādes teritorijai tiks detalizēti identificētas 

iesaistītās puses, atbilstoši teritorijas specifikai. (Skat. Veidlapa 2. Iesaistītās un 

ieinteresētās sabiedrības grupas Rāznas nacionālā parka kadastra vienības vai 

kadastra vienību kopas apsaimniekošanā) 

 

MAP izstrādes sabiedrības līdzdalības pasākumos paredzētas šādas aktivitātes: 

8. Lai izstrādātu atbilstošas kvalitātes MAP, tā izstrādi veic meža 

apsaimniekošanas speciālisti sadarbībā ar biotopu ekspertiem un Dabas 

aizsardzības (DAP) speciālistiem. Projekta ietvaros – Vides risinājumu 

institūts (VRI), pieaicinot meža biotopu ekspertus un iesaistot DAP 

speciālistus. 1.aktivitātes laikā tiek izstrādāta MAP pirmā versija. DAP mājas 

lapā tiek izvietota informācija par MAP izstrādes uzsākšanu. 



 
 

9. Lai informētu un iepazīstinātu sabiedrību, vietējos iedzīvotājus un 

ieinteresētās puses ar MAP pirmo versiju, tiek izstrādāts tā kopsavilkums, kurā 

iekļautas šādas sadaļas: 1) Meža īpašuma vispārējs raksturojums; 2) Meža 

īpašuma apsaimniekošanas stratēģija un pamatprincipi; 3) Meža 

inventarizācijas datu pārskats; 4) Meža īpašuma kartogrāfiskais materiāls; 5) 

Aizsargājamo biotopu eksperta atzinums par nepieciešamiem pasākumiem 

biotopu aizsardzībai un atjaunošanai; 6) Meža īpašumā pieļaujamie un 

nepieciešamie meža apsaimniekošanas un biotopu kopšanas pasākumi; 7) 

MAP izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāns; 8) MAP iesniegtie 

priekšlikumi un to izvērtējums. Kopsavilkums tiek  publicēts DAP tīmekļa 

vietnē un izskatīšanai nosūtīts iesaistītajā pusēm: 

a. Pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas meža teritorija 

ĪADT, kurai tiek gatavots MAP, tiek nosūtīti 3 izdrukāti MAP 

kopsavilkuma eksemplāri un plāna elektroniskā versija, lai to būtu 

iespējams ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē. Pašvaldībām tiks 

rekomendēts izplatīt informāciju par izstrādāto MAP caur sev 

pieejamajiem mediju kanāliem.   

b. VVD reģionālās vides pārvaldēm, kuru uzraudzītajā teritorijā atrodas 

mežu teritorija ĪADT tiek nosūtīts 1 drukāts eksemplārs un MAP 

kopsavilkuma elektroniskā versija.  

c. VMD virsmežniecībām, kuru uzraudzītajā teritorijā ietilpst mežu 

teritorija ĪADT tiek nosūtīts 1 drukāts eksemplārs un MAP 

kopsavilkuma elektroniskā versija. 

d. Uzņēmējiem, kuru saimnieciskās darbības teritorija pieguļ meža 

teritorijām ĪADT, kurām tiek sagatavots MAP, tiek sniegta informācija  

par MAP izstrādi un to, ka ar MAP kopsavilkumu var iepazīties gan 

DAP mājas lapā, gan pašvaldībā, kuru administratīvajā teritorijā 

atrodas attiecīgā meža teritorija ĪADT. Informēšanas veids tiek 

pielāgots, atbilstoši ieinteresēto pušu specifikai attiecīgajā teritorijā. 

e. Meža īpašniekiem, kuru apsaimniekotās teritorijas robežojas ar meža 

teritorijām ĪADT, kurām tiek sagatavots MAP, tiek sniegta informācija 

par MAP izstrādi un to, ka ar MAP kopsavilkumu var iepazīties gan 

DAP mājas lapā, gan pašvaldībā, kuru administratīvajā teritorijā 



 
 

atrodas attiecīgā meža teritorija ĪADT. Informēšanas veids tiek 

pielāgots, atbilstoši ieinteresēto pušu specifikai attiecīgajā teritorijā. 

10. Pašvaldībām tiek rekomendēts informēt vietējos iedzīvotājus par attiecīgā 

nacionālā parka meža apsaimniekošanas plānu izstrādi pašvaldības teritorijā. 

Ar informāciju par MAP izstrādi nepieciešams sasniegt arī to iedzīvotāju daļu, 

kurai nav pieejama DAP tīmekļa vietne, bet kuru intereses teritorijas MAP 

ieviešana varētu ietekmēt. DAP izstrādā informatīvu materiālu, kuru aicina 

izplatīt caur pašvaldībai pieejamajiem mediju kanāliem.  

11. Pašvaldībām, vietējiem iedzīvotājiem un citām ieinteresētajām pusēm tiek 

dota iespēja iesniegt DAP priekšlikumus par  izstrādāto MAP. Priekšlikumus 

iespējams iesniegt divu nedēļu laikā pēc MAP kopsavilkumu saņemšanas 

pašvaldībā, VVD reģionālajā pārvaldē, VMD virsmežniecībā, uzņēmējiem un 

robežojošos zemju meža īpašniekiem. Izskatīšanai nosūtīto MAP 

kopsavilkumiem tiek pievienota pavadvēstule, kurā norādīta informācija par 

komentāru un ierosinājumu sniegšanu izstrādātajiem MAP – cik ilgā laikā, kur 

un kādā formātā iespējams iesniegt priekšlikumus.    

12. DAP speciālisti veic iesniegto priekšlikumu izvērtēšanu un sniedz atbildes 

visiem iesniedzējiem (pieļaujama vairāku saņemto priekšlikumu apvienošana 

sagatavotajā atbildē, ja tie atbilst vienai tematikai). Ja nepieciešams, pēc 

izvērtēšanas tiek pieņemts lēmums - veikt izmaiņas un/vai papildinājumus 

MAP. DAP speciālisti kopā ar MAP izstrādātājiem veic izmaiņas un/vai 

papildinājumus. Iesniegtie priekšlikumi un to atbildes tiek apkopotas un 

iekļautas MAP. 

13. Ņemot vērā iesniegto priekšlikumu saturu, tālākais process var tikt virzīts caur 

trīs dažādiem risinājuma scenārijiem: 

a. Ja iesniegtie priekšlikumi nav viennozīmīgi saprotami, DAP 

konsultējas ar pašvaldību un/vai konkrēto iesniedzēju. Abpusēji 

vienojoties, iespējams rīkot individuālu tikšanos un/vai konsultāciju. 

Pēc pušu konsultācijām tiek vai netiek veiktas izmaiņas MAP. 

Rezultātā izstrādāts precizēts un/vai papildināts MAP. 

b. Ja iesniegtie priekšlikumi ir viennozīmīgi saprotami un nepieciešams 

veikt būtiskas izmaiņas MAP vai nepieciešams plašāk izskaidrot MAP 

pasākumu nepieciešamību un/vai pamatojumu, tiek organizēta 

ieinteresēto pušu sanāksme, kurā tiek kopīgi apspriesti un izskaidroti 



 
 

iesniegtie priekšlikumi. Pēc pušu tikšanās, konsultācijām un pušu 

savstarpējas vienošanās tiek vai netiek veiktas izmaiņas MAP. 

Rezultātā izstrādāts precizēts un/vai papildināts MAP. 

c. Ja iesniegtie priekšlikumi ir saprotami un, uz tiem balstoties, 

nepieciešams veikt nelielas izmaiņas MAP, kuras apstiprina MAP 

izstrādātāji, tās tiek veiktas. Rezultātā izstrādāts precizēts un/vai 

papildināts MAP. 

(Skat. Veidlapa 1. MAP iesniegtie priekšlikumi, to izvērtējums, sniegtās 

atbildes un izmaiņu veikšana MAP). 

14. Pēc pušu konsultāciju beigšanas un precizēta un/vai papildināta MAP 

izstrādes, to apstiprina DAP. Apstiprinātā MAP kopsavilkums tiek izvietots 

DAP tīmekļa vietnē, kur tas pieejams jebkuram interesentam. Elektroniskā 

versijā MAP kopsavilkums tiek izsūtīts pašvaldībām, kuru administratīvajā 

teritorijā atrodas meža teritorija ĪADT, kurai tiek gatavots MAP, VVD 

reģionālajām vides pārvaldēm, VMD virsmežniecībām, kuru pārraugāmajā 

teritorijā ietilpst attiecīgā MAP mežu teritorijas. 

 

Izvērtējot Projektā identificētās nepieciešamās sabiedrības līdzdalības aktivitātes, 

kuras pielietojot būtu iespējams nodrošināt pilnvērtīgu sabiedrības grupu iesaisti, tiek 

rekomendēts MAP izstrādāt visai RNP valsts meža teritorijai. MAP izstrādes procesu 

nepieciešams apvienot ar Dabas aizsardzības (DA) plāna izstrādi attiecīgajai 

teritorijai, pielietojot normatīvajos aktos noteiktās sabiedrības iesaistes procedūras, 

kuras tiek izmantotas DA plānu izstrādes ietvaros.  

 

MAP kopsavilkums jebkuram interesentam pieejams DAP mājas lapā: 

www.daba.gov.lv 

 

Lai iegūtu vairāk informācijas, kā arī iesniegtu savus komentārus vai iebildumus par 

meža apsaimniekošanas plānu, lūgums sūtīt e-pastu uz daba@daba.gov.lv, zvanīt 

Latgales reģionālās administrācijas Dabas aizsardzības daļas atļauju un izvērtējuma 

sektora vecākajai ekspertei Sanitai Putnai uz tālruņa numuru 27897716 vai rakstīt 

vēstuli uz Dabas aizsardzības pārvaldes adresi: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150! 

http://www.daba.gov.lv/
mailto:daba@daba.gov.lv


 
 

Shēma 1. MAP izstrādes sabiedrības līdzdalības pasākumu process  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meža apsaimniekošanas  ĪADT plāna 

(MAP) pirmās versijas izstrāde. MAP 

izstrādā VRI, pieaicinātie meža biotopu 

eksperti, DAP speciālisti. 

MAP kopsavilkuma izstrāde, kas tiek 

publicēts DAP mājas lapā, kā arī drukātā 

un elektroniskā formātā izsūtīts 

pašvaldībām, VVD reģionālajām 

pārvaldēm, VMD virsmežniecībām. Par 

MAP kopsavilkuma pieejamību tiek 

informēti pieguļošo zemju īpašnieki – 

uzņēmēji, mežu īpašnieki.  

Pašvaldībām tiek rekomendēts informēt 

vietējos iedzīvotājus par attiecīgā parka 

meža apsaimniekošanas plānošanu 

pašvaldības teritorijās, iepazīstināt ar 

vietnēm, kurās pieejams  MAP  

kopsavilkums.  

Divu nedēļu laikā pēc 

MAP kopsavilkuma 

izsūtīšanas pašvaldības, 

VVD, VMD, uzņēmēji, 

robežojošo meža 

teritoriju īpašnieki, 

vietējie iedzīvotāji un 

citas ieinteresētās puses 

rakstiski iesniedz DAP 

priekšlikumus par MAP. 

DAP apkopo, izvērtē 

iesniegtos priekšlikumus, 

sniedz atbildes visiem 

iesniedzējiem. Ja 

nepieciešams, sadarbībā 

ar MAP izstrādātājiem 

veic izmaiņas MAP. 

1.solis 

2.solis 

3.solis 

4.solis 

5. solis 

Ja iesniegtie priekšlikumi 

nav viennozīmīgi 

saprotami, DAP 

konsultējas ar pašvaldību 

vai konkrēto iesniedzēju. 

Ja nepieciešams, tiek  

veiktas izmaiņas MAP. 

DAP apstiprina MAP 

un izvieto DAP mājas 

lapā, kur tas pieejams 

jebkuram 

interesantam, 

elektroniskā versijā 

tiek izsūtīta 

pašvaldībām, VVD 

reģionālajām 

pārvaldēm, VMD 

virsmežniecībām. 

7.solis 

Ja iesniegtie priekšlikumi 

ir saprotami un pieprasīts 

veikt būtiskas izmaiņas, 

MAP, tiek organizēta 

ieinteresēto pušu 

sanāksme. Ja 

nepieciešams, tiek  veiktas 

izmaiņas MAP. 

6.b.solis 

Ja iesniegtie priekšlikumi 

ir saprotami un 

nepieciešams veikt 

nelielas izmaiņas MAP, 

tiek izstrādāta  MAP 

uzlabotā versija. 

6.c.solis 

6.a.solis 



 
 

Veidlapa 1. MAP iesniegtie priekšlikumi, to izvērtējums, sniegtās atbildes un izmaiņu veikšana MAP. 

Priekšlikums Rīcības plāns (konsultāciju, 

sabiedriskās apspriešanas 

rīkošana/nerīkošana; MAP 

izmaiņu veikšana/neveikšana) 

MAP izstrādātāju un DAP 

sniegtā atbilde priekšlikuma 

iesniedzējam. 
Iesniegšanas 

datums 

Iesniedzējs Satura punkti Iesniegšanas 

veids 

Vērtējums 

(viennozīmīgs/ 

neviennozīmīgs) 

       

       

       

       

       



 
 

Veidlapa 2. Iesaistītās un ieinteresētās sabiedrības grupas Rāznas nacionālā parka 

kadastra vienības vai kadastra vienību kopas apsaimniekošanā. 

Nr.  Organizācija/ 

privātpersona  

Kontaktu informācija  

(e-pasts, tālrunis) 

Adrese 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  



 
 

2. Pielikums 

Sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākumi 

 

Sabiedrības līdzdalības pasākumu shēmā paredzēts iesaistīt šādas sabiedrības 

grupas (turpmāk – iesaistītās puses), kuru darbību var ietekmēt vai kuras var sekmēt 

vai kavēt MAP ieviešanu Rāznas nacionālajā parkā (RNP): 

 Pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā atrodas meža teritorija 

ĪADT un kurām tiek gatavots MAP; 

 Valsts vides dienesta (VVD) reģionālās vides pārvaldes, kuru 

uzraudzības teritorijā atrodas  meža teritorija ĪADT; 

 Valsts meža dienesta (VMD) virsmežniecības, kuru uzraudzības 

teritorijā atrodas meža teritorija ĪADT; 

 Pašvaldību, kuru administratīvajā teritorijā atrodas meža teritorija 

ĪADT un kurām tiek sagatavots MAP, iedzīvotāji; 

 Uzņēmēji, kuru saimnieciskās darbības teritorija pieguļ meža 

teritorijām ĪADT, kurām tiek sagatavots MAP. 

 Meža īpašnieki, kuru apsaimniekotās teritorijas robežojas ar meža 

teritorijām ĪADT, kurām tiek sagatavots MAP, tai skaitā VAS 

“Latvijas valsts meži”.   

MAP tiek izstrādāts RNP meža teritoriju kadastra vienībai vai kadastra vienību kopai. 

MAP izstrādes procesā katrai MAP izstrādes teritorijai tiks detalizēti identificētas 

iesaistītās puses, atbilstoši teritorijas specifikai. 

 

MAP izstrādes sabiedrības līdzdalības pasākumos paredzētas šādas aktivitātes: 

15. Lai izstrādātu atbilstošas kvalitātes MAP, tā izstrādi veic meža 

apsaimniekošanas speciālisti sadarbībā ar biotopu ekspertiem un Dabas 

aizsardzības (DAP) speciālistiem. DAP mājas lapā tiek izvietota informācija 

par MAP izstrādes uzsākšanu. 

16. Lai informētu un iepazīstinātu sabiedrību, vietējos iedzīvotājus un 

ieinteresētās puses ar MAP pirmo versiju, tiek izstrādāts tā kopsavilkums, kurā 

iekļautas šādas sadaļas: 1) Meža īpašuma vispārējs raksturojums; 2) Meža 

īpašuma apsaimniekošanas stratēģija un pamatprincipi; 3) Meža 

inventarizācijas datu pārskats; 4) Meža īpašuma kartogrāfiskais materiāls; 5) 



 
 

Aizsargājamo biotopu eksperta atzinums par nepieciešamiem pasākumiem 

biotopu aizsardzībai un atjaunošanai; 6) Meža īpašumā pieļaujamie un 

nepieciešamie meža apsaimniekošanas un biotopu kopšanas pasākumi; 7) 

MAP izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāns; 8) MAP iesniegtie 

priekšlikumi un to izvērtējums. Kopsavilkums tiek  publicēts DAP tīmekļa 

vietnē un izskatīšanai nosūtīts iesaistītajā pusēm: 

a. Pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas meža teritorija 

ĪADT, kurai tiek gatavots MAP, tiek nosūtīts MAP kopsavilkums 

drukātā un elektroniskā formātā.  

b. VVD reģionālās vides pārvaldēm, kuru uzraudzītajā teritorijā atrodas 

mežu teritorija ĪADT tiek nosūtīts MAP kopsavilkums drukātā un 

elektroniskā formātā.  

c. VMD virsmežniecībām, kuru uzraudzītajā teritorijā ietilpst mežu 

teritorija ĪADT tiek nosūtīts MAP kopsavilkums drukātā un 

elektroniskā formātā. 

d. Uzņēmējiem, kuru saimnieciskās darbības teritorija pieguļ meža 

teritorijām ĪADT, kurām tiek sagatavots MAP, tiek sniegta informācija  

par MAP izstrādi un to, ka ar MAP kopsavilkumu var iepazīties gan 

DAP mājas lapā, gan pašvaldībā, kuru administratīvajā teritorijā 

atrodas attiecīgā meža teritorija ĪADT. Informēšanas veids tiek 

pielāgots, atbilstoši ieinteresēto pušu specifikai attiecīgajā teritorijā. 

e. Meža īpašniekiem, kuru apsaimniekotās teritorijas robežojas ar meža 

teritorijām ĪADT, kurām tiek sagatavots MAP, tiek sniegta informācija 

par MAP izstrādi un to, ka ar MAP kopsavilkumu var iepazīties gan 

DAP mājas lapā, gan pašvaldībā, kuru administratīvajā teritorijā 

atrodas attiecīgā meža teritorija ĪADT. Informēšanas veids tiek 

pielāgots, atbilstoši ieinteresēto pušu specifikai attiecīgajā teritorijā. 

17. Pašvaldībām tiek rekomendēts informēt vietējos iedzīvotājus par attiecīgā 

nacionālā parka meža apsaimniekošanas plānu izstrādi pašvaldības teritorijā. 

DAP izstrādā informatīvu materiālu, kuru aicina izplatīt caur pašvaldībai 

pieejamajiem mediju kanāliem. 

18. Pašvaldībām, vietējiem iedzīvotājiem un citām ieinteresētajām pusēm tiek 

dota iespēja iesniegt DAP priekšlikumus par  izstrādāto MAP. Priekšlikumus 

un komentārus iespējams iesniegt divu nedēļu laikā pēc MAP kopsavilkumu 



 
 

saņemšanas pašvaldībā, VVD reģionālajā pārvaldē, VMD virsmežniecībā, kā 

arī tā izplatīšanas DAP mājas lapā.  

19. DAP veic iesniegto priekšlikumu izvērtēšanu un sniedz atbildes visiem 

iesniedzējiem (pieļaujama vairāku saņemto priekšlikumu apvienošana 

sagatavotajā atbildē, ja tie atbilst vienai tematikai). Ja nepieciešams, pēc 

izvērtēšanas tiek pieņemts lēmums - veikt izmaiņas un/vai papildinājumus 

MAP. Iesniegtie priekšlikumi un to atbildes tiek apkopotas un iekļautas MAP. 

20. Pēc precizēta un/vai papildināta MAP izstrādes, to apstiprina DAP. 

Apstiprinātā MAP kopsavilkums tiek izvietots DAP tīmekļa vietnē, kur tas 

pieejams jebkuram interesentam. Elektroniskā versijā MAP kopsavilkums tiek 

izsūtīts pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas meža teritorija 

ĪADT, kurai tiek gatavots MAP, VVD reģionālajām vides pārvaldēm, VMD 

virsmežniecībām, kuru pārraugāmajā teritorijā ietilpst attiecīgā MAP mežu 

teritorijas. 

 

MAP kopsavilkums jebkuram interesentam pieejams DAP mājas lapā: 

www.daba.gov.lv 

 

Lai iegūtu vairāk informācijas, kā arī iesniegtu savus komentārus vai iebildumus par 

meža apsaimniekošanas plānu, lūgums sūtīt e-pastu uz daba@daba.gov.lv, zvanīt 

Latgales reģionālās administrācijas Dabas aizsardzības daļas atļauju un izvērtējuma 

sektora vecākajai ekspertei Sanitai Putnai uz tālruņa numuru 27897716 vai rakstīt 

vēstuli uz Dabas aizsardzības pārvaldes adresi: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150! 
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