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2. Par atzinumu dabas parka “Bauska” aizsardzības plāna aktualizētai redakcijai.
Saskaņā ar Ministru Kabineta 2007.gada 09.septembra noteikumiem Nr.686 “Noteikumi par
īpašas aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”,
pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas īpaši aizsargājamā teritorija, ir jāsniedz atzinums par
izstrādāto dabas aizsardzības plānu.
Dabas parka “Bauska” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi ir apstiprināti ar
Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.827 “Dabas parka "Bauska"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Dabas aizsardzības plāns ir spēkā līdz
2019.gadām. Dabas aizsardzības plāna aktualizēta redakcija dabas parkam “Bauska”
izstrādāta saskaņā ar iepriekš minētajiem Ministru kabineta noteikumiem.
2014.gada 20.martā Pilsrundālē notika dabas aizsardzības plāna aktualizācijas informatīvā
sanāksme. Kopumā notikušas 4 uzraudzības grupas sanāksmes, kurās plāna izstrādes
koordinators informēja par plāna tapšanas gaitu, uzklausīja priekšlikumus, un notika
diskusijas par dabas aizsardzības plāna jautājumiem, precizējumiem un nepieciešamiem
papildinājumiem.
Sabiedriskā apspriešana dabas aizsardzības plāna aktualizācijai tika izsludināta 2014.gada
maijā. Aktuālās redakcijas sagatavošanā ir veikti daži precizējumi Dabas parka aprakstošajā
daļā, attiecībā uz administratīvajām izmaiņām, kā arī teritorijas sociālās un ekonomiskās
situācijas aprakstā, tostarp tūrisma objektiem.
Novērtējuma daļa ir papildināta ar paplašinātu ainavisku izvērtējumu, pārējās 2. sadaļas daļas
nav mainītas. Ir veikta sākotnēja apsaimniekošanas plāna izpildes izvērtēšana, izmantojot
luksofora metodi, kad katrai aktivitātei tika piešķirta noteikta krāsa atbilstoši izpildes pakāpei,
kā arī izteikts priekšlikums konkrētas darbības tālākai attīstībai.
Sabiedriskajā apspriešanā izteiktie ierosinājumi un priekšlikumi tika iestrādāti plānā
apsaimniekošanas sadaļā. Ar mērķi nodrošināt vieglāku uztveri un parocīgāku dokumenta
izmantošanu apsaimniekošanas darbi un pasākumi jaunā plāna redakcijā ir tematiski
sistematizēti un sanumurēti.
Rundāles novada Dome ir iepazinusies ar dabas parka “Bauska” aizsardzības plāna
aktualizēto redakciju, tai nav iebildumu pret apsaimniekošanas plāna veiktiem

papildinājumiem un tekstuāliem precizējumiem. Sagatavotie precizējumi Dabas aizsardzības
plāna Dabas parkam “Bauska” nav pretrunā ar Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 7„ Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
Kabineta 2007.gada 09.septembra noteikumiem Nr.686 “Noteikumi par īpašas
aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”
33.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 7
„Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam”, Rundāles novada dome
nolemj:
saskaņot aktualizēto un papildināto dabas parka “Bauska” dabas aizsardzības plānu
saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Dabas parka “Bauska” dabas aizsardzības plāns uz 161 lpp.
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