6. pielikums
Pārskats par iepriekšējā dabas aizsardzības plānā paredzēto
pasākumu realizāciju

Apsaimniekošanas pasākumu izvērtējums
N.p.k.
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Uz visas aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanu attiecināmie pasākumi
Aizsargājamās teritorijas zemju īpašniekiem un lietotājiem
2003
Izpildīts
Saukas dabas parka biedrība regulāri
rīkot seminārus un apmācības kursus par teritorijas
organizē sanāksmes
apsaimniekošanas pamatprincipiem un to izmantošanas
noteikumiem
Izveidot aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas
2003
Izpildīts
2003. gadā dibināta sabiedriskā organizācija
organizāciju – dabas parka “Sauka” pārvaldi
„Saukas Dabas Parka Fonds”, kura 2005.
gadā pārreģistrēta kā Saukas dabas parka
biedrība
Šajā dabas aizsardzības plānā noteiktās prasības iestrādāt
Sākot ar
Izpildīts
attiecīgajos pagastu attīstības plānos
2003
Atpazīt dabas parka “Sauka” robežas dabā
Sākot ar
Izpildīts
Uzstādītas informatīvās zīmes
2003
Uz dabas parkam piebraucamajiem ceļiem izvietot
2004 - 2005
Izpildīts
speciālās zīmes
Izveidot un uzstādīt informatīvos stendus
2004
Izpildīts
Uzstādīt norādes par apskates objektiem
2005
Izpildīts
Izglītojošo un audzināšanas funkciju nodrošinošie pasākumi
Izstrādāt norādījumus par pauguraiņu apsaimniekošanas
2004
Nav izpildīts
pamatprincipiem
Izstrādāt vadlīnijas par atsevišķo meža puduru
2004
Nav izpildīts
apsaimniekošanu
Izstrādāt informatīvo materiālu, kurā būtu dota informācija
2006
Daļēji
http://www.saukasdabasparks.lv/index.html,
par aizsargājamās teritorijas vērtībām, tās robežām,
izpildīts
informāciju nepieciešams papildināt
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teritorijā aplūkojamajiem objektiem, tūrisma servisa
objektiem, pēc attiecīgo maršrutu izveidošanas arī
informācija par izmantojamajiem tūrisma maršrutiem
Popularizēt aizsargājamo teritoriju, izmantot arī masu
Sākot ar
Izpildīts
http://www.saukasdabasparks.lv/index.html
saziņas līdzekļus, vietējo un centrālo presi
2003
Pasākumi bioloģiskās daudzveidības vērtību saglabāšanai
Veikt ziedaugu un paparžaugu inventarizāciju
2005
Nav izpildīts
Veikt īpaši aizsargājamo biotopu inventarizāciju
2004
Nav izpildīts
Apzināt Ormaņkalna apkārtnē un Saukas ezera piekrastē
2004
Daļēji
esošās graviņas
izpildīts
Ar īpašniekiem, kuru lietojumā vai īpašumā esošajās zemēs
2005
Daļēji
Līgums ir noslēgts par dabas taku Tālivalža
atrodas gravas vai graviņas, slēgt līgumus par šo teritoriju
izpildīts
gravā
atbilstošu izmantošanu un veicamajiem apsaimniekošanas
pasākumiem
Pasākumi ainavisko vērtību saglabāšanai un ainavas elementu apzināšanai
Precizēt Ormaņkalnā esošā skatu torņa un skatu laukuma
2003
Izpildīts
īpašuma statusu
Izstrādāt Ormaņkalna sakopšanas plānu un noteikt
2003
Nav izpildīts
pasākumu izpildes termiņus
Izstrādāt skatu torņa izmantošanas un uzraudzības
2003
Nav izpildīts
noteikumus
Slēgt līgumus ar dabas parka funkcionālajā zonā
2004
Nav izpildīts
Ormaņkalns esošo zemju lietotājiem un īpašniekiem par
teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu
Apzināt teritorijā esošos avotus, veikt to ūdeņu analīzi,
2005
Nav izpildīts
izstrādāt atbilstošus izmantošanas un apsaimniekošanas

N.p.k.
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noteikumus
Apzināt atsevišķos ainaviski nozīmīgos savdabīgos kokus,
2005
Daļēji
kuri ir potenciālie dižkoku un aizsargājamo koku kategorijā
izpildīts
iekļaujamie koki
Lones un Saukas ciemiem un to tuvākai apkārtnei, izstrādāt
2003
Nav izpildīts
vides sakopšanas plānu
Apzināt bijušās lauksaimniecības objektu būves, noteikt to
2004
Nav izpildīts
patreizējo stāvokli, īpašuma statusu, noteikt veicamos
apsaimniekošanas pasākumus, tai skaitā nojaukšanu, ja tā
izrādītos par efektīvāko degradētās ainavas sakopšanas
veidu
Izveidot skatu vietas, paredzot arī autotransporta
2006 –
Izpildīts
novietošanu
2007
Apzināt teritorijā esošos kultūrvēsturiskos objektus, tai
2006
Daļēji
skaitā lauku sētas iekārtotas un būvētas reģionam
izpildīts
raksturīgajās būvniecības tradīcijās, 20.gadsimta kultūras
darbinieku dzīves vietas, literatūrā aprakstīto notikumu
norises vietas, u.c.
Vietās, kur dabā ir atrodamas liecības par bijušajām
2007
Nav izpildīts
mājvietām, uzstādīt norādes ar šo mājvietu nosaukumiem
Izveidot sarakstu ar teritorijā esošajiem
2005
Izpildīts
kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem, kuri turpmāk
tiktu iekļauti izveidotajos tūristu maršrutos par apskates
objektiem
Pasākumi dabas parka teritorijā esošo ezeru kvalitātes saglabāšanai
Slēgt līgumus ar dabas parka funkcionālajā zonā Saukas
2003 –
Nav izpildīts

Komentārs

N.p.k.
(DAP
2005)
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Apsaimniekošanas pasākums
ezeraine esošo zemju īpašniekiem vai lietotājiem par
teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu
Nodrošināt publiskajam ezeram atbilstošu pieeju ezeram

Izpildes
termiņš

Izpildes
novērtējums

2004
2003 –
2004
2004
2004

Izpildīts

Izveidot labiekārtotu peldvietu
Nav izpildīts
Izstrādāt notekūdeņu attīrīšanas un ūdensapgādes
Nav izpildīts
stratēģiju, lai nodrošinātu Saukas ezera kvalitātes
nepasliktināšanos
Izstrādāt Klauces ezera un Bukūža izmantošanas un
2005
Nav izpildīts
ekspluatācijas noteikumus
Novērtēt bijušā cūku kompleksa atstātā piesārņojuma
2005
Nav izpildīts
ietekmi uz Bukūža ezera kvalitāti un noteikt nepieciešamos
apsaimniekošanas pasākumus
Pasākumi teritorijas attīstības veicināšanai
Izstrādāt tūrisma maršrutus:
2006
Izpildīts
o Velotūristiem ar grūtību pārvarēšanas elementiem;
o Autotūristu maršrutus, kurus būtu kombinēti ar
nelieliem pusstundu līdz stundu ilgiem kājnieku
maršrutiem;
o Kājinieku maršrutus
Izstrādāt tūrisma attīstības plānu, saskaņojot to šajā dabas
2006
Daļēji
aizsardzības plānā noteiktajām prasībām un darbības
izpildīts
pamatprincipiem

Komentārs

