ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS TERITORIJU ZEMGALĒ UN ZIEMEĻLIETUVĀ
APSAIMNIEKOŠANAS UZLABOŠANA, RADOT ILGTSPĒJĪGU PAMATU DABAS
TERITORIJU SAUDZĪGAI APSAIMNIEKOŠANAI UN DABAS VĒRTĪBU
SAGLABĀŠANAI.

FINANSĒŠANAS INSTRUMENTS: Latvijas – Lietuvas pārrobežas sadarbības
programmas 2007.-2013.gadam 2.prioritātes 1.atbalsta virziena „Dabiskās vides
aizsardzība”.
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un
Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju
saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai
PROJEKTA

NOSAUKUMS:

AKRONĪMS: Protected areas
PROJEKTA ILGUMS: 24 mēneši
PROJEKTA IEVIEŠANAS LAIKS: 05.2012. - 05.2014.
PROJEKTA BUDŽETS: 947 050,56 EUR
PROJEKTA PARTNERI:
Vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions
PP2: Jelgavas novada pašvaldība
PP3: Krustpils novada pašvaldība
PP4: Dabas aizsardzības pārvalde
PP5: Rundāles novada pašvaldība
PP6: Kurtuvėnai reģionālā parka administrācija
PP7: Šauļu reģiona attīstības aģentūra
PP8: Birstonas pašvaldība
PP9: Žagares reģionālā parka administrācija
PP10: Biržu reģionālā parka administrācija
PP11: Aizkraukles novada pašvaldība

PROJEKTA MĒRĶIS: Veicināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību, radot
ilgtspējīgu pamatu dabas parku saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību
saglabāšanai.
IDENTIFICĒTĀ PROBLĒMA:
Zemgalē ir 7 dabas parki (Bauskas, Daugavas ielejas, Laukezera, Saukas,
Svētes palienes, Tērvetes, Vilces), un tikai dažos no parkiem ir izstrādāti
Dabas aizsardzības plāni un Individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi.
Nav izbūvēta pienācīga infrastruktūra, lai sabalansētu vides un ekonomiskās
darbības aspektus, kas dabas parkos un īpaši atbalstāmajās teritorijās ir
pieļaujama.
Sabiedriskais monitorings ir tikai savos pašos pirmsākumos, lai nodrošinātu
aizsargājamo dabas vērtību saglabāšanu.
Nav izveidotas ilgtspējīgas dabas parku pārvaldības sistēmas, nepieciešams
apgūt ārvalstu pieredzi dabas parku apsaimniekošanā.
PROJEKTA AKTIVITĀTES:
Projekta ietvaros tiks realizēti 4 aktivitāšu bloki:
Aktivitātes bloks Nr.1: Projekta vadība un publicitāte
MĒRĶIS: Sekmīga projekta ieviešana atbilstoši Programmas prasībām un labas
projektu pārvaldības principiem.
PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES:
Projekta vadības grupas darbs, projekta stratēģisko mērķu ieviešanas
nodrošināšanai;
Projekta darba grupas darbs, projekta aktivitāšu ieviešanas nodrošināšanai;
Publicitātes aktivitātes.
Aktivitātes bloks Nr.2: Dabas parku apsaimniekošanas uzlabošana
Mērķis: Vecināt dabas parku attīstību, uzlabojot apsaimniekošanas un pārvaldības
metodes.
PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES:
1. Dabas aizsardzības plānu un Individuālo apsaimniekošanas un izmantošanas
noteikumu izstrāde:
Dabas parks "Daugavas ieleja";
Dabas liegums "Silabebru ezers";
Dabas parks "Bauska".
2. LT-LV, Eiropas pieredzes pārņemšana par parku pārvaldības modeļiem.
Modeļu ieviešana.

3. Sabiedriskā monitoringa ieviešanas pasākumi īpašo dabas vērtību
saglabāšanai, iesaistot vietējās skolas vides pulciņa dalībniekus un vietējos
iedzīvotājus (Rundāles d/p sikspārņu sugu novērošana);
Aktivitātes bloks Nr.3: Dabas aizsardzības infrastruktūras uzlabošana
MĒRĶIS: Infrastruktūras izveide dabas vērtību saglabāšanai un aizsardzībai.
PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES:
1. Mazās vides aizsardzības infrastruktūras izveide (laipas, kāpnes, skatu tornis,
norādes zīmes, galdi un soli, ugunskura vietas);
2. Vidēja un liela mēroga infrastruktūra: automašīnu stāvlaukuma sakārtošana
(segums, tualetes, atkritumu urnas); arheoloģisko izrakumu aizbēršana; upes
krasta stiprināšana, veloceliņa projektēšana/ izbūve;
Norādes zīmes ar informāciju par dabas aizsardzības jautājumiem (līdzīgi kā –
Dabā ar izpratni!);
Aktivitātes bloks Nr.4: Dabas vērtību popularizēšana
MĒRĶIS: Vietējās kopienas iesaistīšana vides monitoringā un informācijas materiālu
sniegšana vietējām kopienām un iestādēm.
PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES:
Izglītība un apmācības: izglītojoši pasākumi/ objekti bērniem un jauniešiem;
Datu bāzes izveide par Zemgales un Ziemeļlietuvas dabas vērtībām.
Informatīvo kampaņu organizēšana par dabas vērtībām Zemgalē un
Ziemeļlietuvā.
Izglītojoši materiāli par dabas parkiem, tūrisma maršrutiem, dabas takām,
dabas vērtībām, utt.;
Jaunu dabas taku izpēte un nepieciešamās dokumentācijas izstrāde
Digitālās informācijas izveide un datu ievietošana Zemgales ģeoportālā un
citos pasaules portālos par Zemgales un Ziemeļlietuvas dabas vērtībām.
Jebkāda veida akcijas jauniešiem skolās (vides pulciņa dalībniekiem);
Brīvprātīgo un vietējo iedzīvotāju apmācība - brīvprātīga uzraudzība: Dažādās
valstīs, īpaši apmācīti brīvprātīgie veic vietējo biotopu stāvokļa monitoringu,
sugu augu un putnu (atkarībā no tā, kas tiek uzraudzīta.) Brīvprātīgais
monitorings ir atbalstāms, jo tam ir vairākas priekšrocības: Brīvprātīgie
monitori veicina sabiedrības informētību par piesārņojuma problēmām, palīdz
identificēt un atjaunot problēmu vietas, un palielina kvalitatīvu informācijas
apjomu
par
vietējiem
augu
un
putnu
biotopiem.

PROJEKTA PAREDZAMIE REZULTĀTI:
Preses relīzes masu mēdijos;
Informācija par projektu partneru (ja piemērojams) tīmekļa vietnēs;
2 pieredzes apmaiņas braucieni;
9 darba grupas sanāksmēs ;
3 apaļā galda diskusijas ;
28 semināri;
Izstrādāts dabas aizsardzības plāns Dabas liegumam "Silabebru ezers";
Aktualizēts dabas aizsardzības plāns Dabas liegumam "Bauska";
Apmācību seminārs par vides monitoringu;
Dokuments - Ieteikumi politikas integrācijai dabas aizsardzības plānošanas
jautājumus pašvaldību teritorijas plānos;
Aktualizēti trīs teritorijas plāni;
Aktualizēts dabas parka "Daugavas ieleja" dabas aizsardzības plāns.
Infrastruktūra: Ceļu remonts un 1 autostāvvietas būvniecība, 7 informācijas
stendi, 33 zīmes, 2 nožogojumi/barjeras, 7 koka kāpnes, 4 koka tilti, 54
atkritumu urnas un 8 angāru atkritumu tvertnes, 100 soliņi, 50 velosipēdu
stendi, 6 tualetes, iegādāts 1 apmeklētāju skaitītājs, gājēju celiņu ierīkošana;
Veikti arheoloģiskie izrakumi;
Izstrādāti 4 tehniskie projekti;
Brīvprātīgais monitorings:
o 6 semināri vietējām iniciatīvas grupām;
o 2 konferences saistībā ar brīvprātīgo monitoringu;
o 20 semināri par to, kādā veidā uzraudzība būtu jāveic;
o 500 informatīvie plakāti;
o Izstrādāti metodiskie materiāli.
Izgatavoti informatīvie materiāli (bukleti, brošūras, ieskaitot kartes.)
Izveidota datu bāze par dabas vērtībām

