Projekta nosaukums:
Ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana Zemgalē
Īstenošanas laiks:
01.07.2009. – 30.04.2011.
Projekts tiks īstenots 22 mēnešus.
Projekta partneri:
Zemgales plānošanas reģions un 6 vietējās pašvaldības (Bauskas pilsēta, Rundāles, Vilces, Saukas, Kūku
pagasti un Aizkraukles novads).
Mērķa grupa:
Galvenās mērķa grupas projektā ir zemes īpašnieki un apsaimniekotāji Natura 2000 teritorijās, vietējās
pašvaldības, apmeklētāji un vietējā sabiedrība kopumā, kā arī atbildīgās valsts institūcijas un plānošanas reģiona
amatpersonas.
Esošās problēmas apraksts:
Nozīmīgākās problēmas, ko risina šis projekts, ir dabas aizsardzības plānu trūkums lielākajai daļai dabas
liegumu, nepietiekoša kapacitāte (cilvēkresursu, finansiālā un institucionālā) dabas aizsardzības plānu ieviešanai
un īstenošanai un nepietiekama informācija par dabas vērtībām Zemgales reģionā.
Projekta mērķis:
Projekta vispārējais mērķis dabas resursu pārvaldības un izmantošanas efektivitātes paaugstināšana, it īpaši
Natura 2000 teritorijās, Zemgales plānošanas reģionā, radot priekšnoteikumus sugu un biotopu aizsardzībai,
ūdeņu un meža resursu saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai reģionā.
Plānotās aktivitātes:
Projektā plānotas šādas galvenās aktivitātes:
- dabas aizsardzības plānu izstrāde dabas liegumiem un dabas parkam;
- dabas parku apsaimniekošanas un administrēšanas uzlabošana;
- infrastruktūras uzlabošana dabas parkos, pamatojoties uz dabas aizsardzības plāniem;
- aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanā un administrēšanā iesaistīto cilvēkresursu attīstība;
- projekta publicitātes nodrošināšana un informēšana par dabas vērtībām Zemgales reģionā.
Paredzamie rezultāti:
- izstrādāti 6 dabas aizsardzības plāni tādējādi sekmējot šo aizsargājamo dabas teritoriju atbilstošu aizsardzību
un apsaimniekošanu;
- veikti infrastruktūras uzlabojumi un labiekārtoti 5 reģiona dabas parki, tādējādi novēršot apmeklētāju negatīvo
ietekmi uz sugām un biotopiem šajās teritorijās;
- pamatojoties uz pētījumu un rekomendācijām par dabas parku apsaimniekošanas institucionālajiem modeļiem
un labāko pieredzi Latvijā, izveidojot atbilstošus institucionālos modeļus tiks uzlabota 2 dabas parku
apsaimniekošana;
- 2 dabas parkos ieviests sabiedriskais vides monitorings;
- nodrošināta informācija par dabas vērtībām Zemgales reģionā;
- uzlabota aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanā iesaistīto cilvēkresursu kapacitāte – iegūtas zināšanas
un pieredze, u.c.
Statuss:
Projekts ir iesniegts vērtēšanai.

Finansējums:
Projekta kopējās izmaksas 383798 EUR, no tām 15% projekta iesniedzēja un partneru
līdzfinansējums.

