6.pielikums
Dabas aizsardzības plāna sabiedrības iesaistīšanas materiāli (informācija)
Dabas aizsardzības plāna izstrāde tika uzsākta 2013.gada vasarā.
2013.gada 25.jūlijā Aizkraukles pagastā notika dabas aizsardzības
plāna informatīvā sanāksme. Informatīvajā sanāksmē dabas parka
zemes īpašnieki, apsaimniekotāji, kā arī lietotāji un citas ieinteresētās
puses tika informētas par dabas aizsardzības plāna izstrādes
uzsākšanu. Tika sniegta informācija par teritorijas dabas vērtībām un
uzklausīti klātesošo ieteikumi un ierosinājumi par turpmāko teritorijas
apsaimniekošanu.
Teritorijas plānošanas procesā tika organizētas darba grupas, kurās tika
izvērtēti visi dabas aizsardzības plānā iekļautie dati un ieteikumi,
saskaņojot ar tiem plānoto teritorijas izmantošanu. Dabas aizsardzības
plānā iekļaujamie pasākumi papildus ar atsevišķu ekspertu klātbūtni tika
apspriesti divos pasākumos – 2013.gada 11.septembrī tika organizēts
seminārs – diskusija dabā par dabas parka „Daugavas ieleja” attīstības
iespējām, ainaviskajām un bioloģiskajām vērtībām un to sabalansēšanu,
vadīja prof. Aija Melluma, un 2013.gada 8.novembrī – darba grupas
tikšanās „Daugavas ielejas tūrisma attīstības potenciāls”, vadīja Juris
Smaļinskis.
Dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā tika organizētas četras
(2013.gada 11.septembrī, 2013.gada 16.oktobrī, 2014.gada 24.janvārī,
2014.gada 20.jūnijā) uzraudzības grupas sanāksmes, kurās plāna
izstrādātāji informēja par plāna tapšanas gaitu, uzklausīja priekšlikumus
un notika diskusijas par dabas aizsardzības plāna jautājumiem.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notika 2014.gada 21.februārī un
14.martā Aizkraukles novada pašvaldībā.
21.februārī sanāksme sākās plkst. 15:00, un tika organizēta Aizkraukles
novada pašvaldībā (1.stāva sēžu zālē, Lāčplēša 1, Aizkrauklē). Otra
sabiedriskās apspriešanas sanāksme (14.martā) sākās plkst. 16.00, un
norisinājās vienlaikus ar Aizkraukles novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu un Vides pārskata projekta publisko
apspriešanu.
Ar dabas aizsardzības plānu varēja iepazīties un sniegt rakstiskus
priekšlikumus (adresējot SIA „METRUM”, Rīga, Elizabetes iela 20 vai
ilze.circene@metrum.lv) laikā no 2014.gada 10.februāra līdz 24.martam
Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv un SIA „METRUM”
mājas lapā www.metrum.lv; Aizkraukles novada pašvaldības kancelejā
205.kabinetā, Lāčplēša ielā 1A, Aizkraukles pilsētā; Aizkraukles pagasta
pārvaldē, Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā; Jaunjelgavas novada
domē, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā; Skrīveru novada domē, Daugavas
ielā 59, Skrīveros.
Dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana, kas notika 21. februārī nebija, plaši apmeklēta (kopā
13 pārstāvji), no kuriem lielākā daļa bija Uzraudzības grupas dalībnieki. 14.martā organizētā sanāksme,
kas notika vienlaicīgi kopā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentu sabiedrisko apspriešanu, bija
nedaudz plašāk apmeklēta.

Informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm tika publicēta:
SIA „Metrum” interneta mājas lapā www.metrum.lv
SIA „Vides eksperti” interneta mājas lapā www.videseksperti.lv
Aizkraukles novada pašvaldības interneta mājaslapā www.aizkraukle.lv
Jaunjelgavas pašvaldības interneta mājas lapā www.jaunjelgava.lv
Skrīveru pašvaldības interneta mājaslapā www.skriveri.lv
Publicēta informācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
Paziņojums par sabiedriskās apspriešanas sanāksmē bija publicēts Aizkraukles reģiona
laikraksta „Staburags” 2014. gada 7.februāra numurā
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju laikā saņemtie priekšlikumi:
Sapulces
protokolā
fiksētie Atzīme par priekšlikuma
priekšlikumi
iekļaušanu/neiekļaušanu
Pārskatīt dabas parka koordinējošo Precizēts plānā.
pasākumu veicējus, apzinot to reālo
kapacitāti un iespējas šādus
pasākumus realizēt (diskusija darba
grupas sanāksmē).

Pārskatīt rīcību plānu un objektu
izmantošanas koncepciju izstrādes
pasākumus,
kas
iekļauti
kā
apsaimniekošanas
pasākumi,
pieļaujot iespēju, ka sabiedriskās
organizācijas nebūs spējīgas šādus
dokumentus izstrādāt (diskusija darba
grupas sanāksmē).
Bioloģisko zālāju pļavu pļaušana un
zemes īpašnieku iespējas šādu
pasākumu realizēt( vai tās ir
realizējamas) (diskusija darba grupas
sanāksmē).
Par skatu laukumu izveidi un nogāžu
mežu kopšanu priekšlikums iekļaut
individuālajos noteikumos, lai nav
atsevišķi katra rīcība jāsaskaņo

Precizēts plānā

Precizēts plānā

Plānotā tūrisma infrastruktūra
iekļauta dabas aizsardzības
plānā, meža apsaimniekošana
plānojama atbilstoši pašreiz
spēkā
esošajiem
normatīvajiem aktiem, ņemot
vērā aizsargājamo biotopu
izvietojumu (vērtību un draudu
karte)
Skatu torņa un autostāvvietas izveidi Priekšlikums ņemts vērā.
iekļaut pasākumu plānā, citu
aktivitāšu pie Cepļiem iekļaušana
dabas aizsardzības plānošanas
dokumentā, lai sekmētu ES līdzekļu
piesaisti un apguvi
Skatu vietas izveide pie Aizkraukles Priekšlikums ņemts vērā,
pilsdrupām, tajā pat vietā informācijas ierobežojumi tiešai piekļuvei
stendu izvietošana, brīvas piekļuves noteikti drošības apsvērumu

Komentārs, ja priekšlikums nav
ņemts vērā
Pasākumi
ir
atstāti
dabas
aizsardzības plāna materiālā,
precizējot izpildes nosacījumus un
iespējamos
finansu
avotus.
Īpašnieki sabiedriskās apspriešanas
laikā tika informēti, ka šādas
informācijas iekļaušana neuzliek par
pienākumi
obligāti
iekļautos
pasākumus pildīt
Rīcības
pārskatītas
dabas
aizsardzības plāna materiālā; tā kā
šādas informācijas iekļaušana
neuzliek par pienākumi obligāti
iekļautos pasākumus pildīt, tad
sabiedrisko organizāciju pasākumi ir
rekomendējoši nevis obligāti
Zemes īpašniekiem ieteicams sekot
izmaiņām Lauku atbalsta dienesta
administrēto
maksājumu
nosacījumos.

nodrošinājums
Ieteikums precizēt zonējuma karti, jo
pašreizējā situācijā vienam zemes
īpašumam septiņas reizes mainās
funkcionālais zonējums (Andris
Lubāns)
Jautājums par apsaimniekošanas
finansēšanu dabas parka teritorijā –
zemes
Īpašnieks apkopj savas pļavas, tērējot
daudz līdzekļu, kas neatmaksājas
(Andris Lubāns).
Iesniegums (Aizkraukles novada
Domei no Skrīveru Zemkopības
institūta)
par
lauksaimniecībā
intensīvi izmantojamu teritoriju pie
Zemkopības zinātniskā institūta – vai
netiek izmainīti tās izmantošanas
nosacījumi.
Iesniegums (SIA METRUM no
Normunda Uškova) par plānoto
tūrisma infrastruktūru dabas parka
teritorijā
Mutisks priekšlikums sanāksmē
Jaunjelgavas Domē 17.02. (Pēteris
Bondars) – vēlas izveidot telšu vietu
savā īpašumā.
Mutisks priekšlikums sanāksmē
Jaunjelgavas
Domē
17.02.
(Saulcerīte Blūzmane) – pašvaldība
vēlas izveidot autostāvvietu un
uzstādīt informatīvo stendu dabas
parka apmeklētājiem.

dēļ.
Priekšlikums ņemts vērā,
uzlabojot
funkcionālā
zonējuma kartes vizuālo
noformējumu – jautājums
radies pārpratuma dēļ
Nav dabas aizsardzības plāna
kompetencē.

Atbildēts,
ka
konkrētajā
kadastrā
individuālo
noteikumu projektā paredzēta
dabas parka zona, kurā
paredzēti tādi paši nosacījumi,
kas ir spēkā pašlaik, līdz ar to
izmaiņas nav plānotas.
Atbildēts, veikts papildinājums
apsaimniekošanas pasākumu
kartē.
Veikts
papildinājums
apsaimniekošanas pasākumu
kartē.
Veikts
papildinājums
apsaimniekošanas pasākumu
kartē.

Dabas aizsardzības plānā iekļauto apsaimniekošanas pasākumu papildus apspriešanai un interešu
saskaņošanai notika papildus darba grupas sanāksme Aizkraukles novada pašvaldībā 2014.gada
5.martā un tikšanās ar iedzīvotājiem Jaunjelgavas novada pašvaldībā - 2014.gada 17.februārī. Papildus
Skrīveru novada domes deputātu informētībai notika tikšanās Skrīveru novada pašvaldībā 2014.gada
19.jūnijā.
Par izstrādāto dabas aizsardzības plānu visas trīs pašvaldības – Aizkraukles novada, Jaunjelgavas
novada un Skrīveru novada pašvaldība – ir sniegušas pozitīvu atzinumu. 2014.gada 30.jūlijā un
2015.gada 19.janvārī atzinumu ir sniegusi arī Dabas aizsardzības pārvalde (atbilstoši tam dabas
aizsardzības plāns tika papildināts).
Visi dokumentu oriģināli ir nodoti un glabājas Dabas aizsardzības pārvaldē.

Paziņojumi, publikācijas

Publikācija laikrakstā „Staburags” ( 07.02.2014)

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu SIA „Vides eksperti” interneta mājaslapā

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu Aizkraukles pašvaldības interneta mājas lapā
www.aizkraukle.lv

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu „Latvijas Vēstnesis”

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu un informācija SIA „Metrum” interneta mājas lapā

Publikācija laikrakstā „Staburags” (izkopējums no www.staburags.diena.lv)

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu Jaunjelgavas pašvaldības mājas lapā www.jaunjelgava.lv

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu Skrīveru pašvaldības mājas lapā www.skriveri.lv

