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Zemgales Plānošanas reģions (ZPR), kā vadošais partneris sadarbībā ar 
Bauskas, Rundāles, Jelgavas, Viesītes, Krustpils un Aizkraukles novada 
pašvaldībām, sekmīgi pabeidzis vērienīga projekta „Ilgtspējīga dabas resursu 
saglabāšana Zemgalē” ieviešanu. Par sasniegtajiem rezultātiem, iegūto 
pieredzi un zināšanām projekta partneri un citi interesenti runās noslēguma 
konferencē, kas 15. aprīlī notiks Tērvetes dabas parka Izglītības un 
informācijas centrā. 

Projekts izstrādāts un ieviests ar mērķi paaugstināt dabas resursu 
pārvaldības un izmantošanas efektivitāti, it īpaši NATURA 2000 teritorijās, 
vienlaicīgi radot priekšnoteikumus sugu un biotopu aizsardzībai, ūdeņu un 
meža resursu saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai reģionā. 
Projekta ieviešanas laikā izstrādāti seši dabas aizsardzības plāni, kas sekmēs 
aizsargājamo dabas teritoriju atbilstīgu aizsardzību un apsaimniekošanu. Visu 
projekta aptverto teritoriju dabas parkos veikti infrastruktūras būtiski 
uzlabojumi, kas mazinās apmeklētāju negatīvo ietekmi gan uz atsevišķām reti 
sastopamām augu sugām un biotopiem, gan uz apkārtējo ainavu. Tā, 
piemēram, Bauskas dabas parkā, kura dominante ir senais Mežotnes 
pilskalns, Lielupes sākumu veidojošā Mūsas un Mēmeles sateka ar krāšņu 
viduslaiku pili centrā, kā arī Vilces dabas parkā, kas ir tūristu iemīļota 
apstāšanās vieta ceļā no Tērvetes uz Rundāli, pateicoties projekta 
aktivitātēm, ir labiekārtotas atpūtas un ugunskura vietas, izveidotas pastaigu 
takas un celiņi, no koka izbūvētas laipas, tiltiņi un aizsargbarjeras. Šajos un 
vēl citos dabas parkos Aizkraukles, Krustpils un Saukas pusē izvietoti 
stilistiski vienoti informatīvie stendi, ceļa un norādes zīmes. 
Bez tam projekta ieviešanas laikā, pamatojoties uz citos Latvijas dabas 
parkos uzkrāto pieredzi un Zemgalē veiktā pētījuma rezultātiem, izstrādāti 
vairāki dabas parku apsaimniekošanas institucionālie modeļi, izveidotas divas 
konsultatīvās padomes Bauskas un Daugavas ielejas dabas parka 
uzturēšanas uzraudzībai. Bez tam Zemgales reģionā uzsākta sabiedriskā 
vides monitoringa ieviešana, bet Bauskas dabas parkā iegādāts un uzstādīts 
apmeklētāju skaitītājs. Visa reģiona ieguvums būs 20 apmācītie vides gidi, kā 
arī sagatavotā un 5 000 eksemplāru lielā tirāžā izdotā, bagātīgi ilustrētā 
grāmata „Dabas vērtības Zemgalē”. Plašas sabiedrības atsaucību un atzinību 
guvis projekta ieviešanas laikā noorganizētais foto konkurss un izveidotā 
ceļojošā fotogrāfiju izstāde „Daba Zemgalē”. 

Kopējās projekta izmaksas bija 383 798 eiro, no tām Eiropas 
Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 
ieguldījums - 326 228 eiro, vai 85%, bet partneru līdzfinansējums - 57 570 
eiro, vai 15%. 
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