A.2. pielikums

Pārskats par 2004. gada dabas aizsardzības plānā
paredzēto pasākumu realizāciju

Pārskats par 2004. gada dabas aizsardzības plānā
paredzēto pasākumu realizāciju
(apsaimniekošanas pasākumu izvērtējums)

1.

Izpildes
Izpildes
termiņš
novērtējums
Nodrošināta teritorijai raksturīgo augu sabiedrību saglabāšana
Nodrošināt labvēlīgus augšanas apstākļus īpaši
2004-2005
Nav izpildīts
aizsargājamo augu sugām
Ierobežot sinantropo kokaugu sugu izplatīšanos
2004-2005
Nav izpildīts
teritorijā
Veikt pļaušanu ainavas saglabāšanai un priedes
Divas reizes gadā
Daļēji izpildīts (~20%)
dabiskās atjaunošanās veicināšanai
Veikt augsnes uzirdināšanu priedes dabiskās
2005-2006
Nav izpildīts
atjaunošanās veicināšanai
Ierobežota augsnes erozija osu nogāzēs un karjera krastos
Nocirstos kokus izklāt erodētajās nogāzēs
2005.
Nav izpildīts
Aizliegt motorizētā transporta kustību vietās, kur tā 2004-2005
Nav izpildīts
izraisa zemsedzes bojāšanu un augsnes eroziju
Teritorija attīrīta no sadzīves atkritumiem
Izvākt sadzīves atkritumus no teritorijas
2004.
Nav izpildīts

1.
2.

Sakārtot taku tīklu teritorijā
Labiekārtot takas

3.

Labiekārtot slēpošanas un snowboard trases

N.p.k
1.
2.
3.
4.
1.
2.

Apsaimniekošanas pasākums

Trīs gadu laikā labiekārtota teritorijas atpūtas infrastruktūra
2005.
Nav izpildīts
2005.
Daļēji izpildīts (~20%)
2005.

Daļēji izpildīts (~30%)

Komentārs

Ogres pilsētas teritorijā ~3 ha platība tiek
pļauta 1-2 reizes sezonā

Periodiski atkritumi tiek izvākti, bet teritorija
tiek regulāri piesārņota un piedrazota
Ir izveidotas 3 kāpnes, izlikti 7 soliņi un
atkritumu tvertnes taku malās.
Slēpošanas trases ir daļēji labiekārtotas
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N.p.k
4.
5.

1.
2.
3.
4.
1.
2.

1.
2.
3.

Izpildes
termiņš
2006.

Izpildes
novērtējums
Nav izpildīts

2007.

Daļēji izpildīts (~5%)

Apsaimniekošanas pasākums
Labiekārtot stāvvietas karjera apkārtnē un OgresTīnužu ceļa malā
Labiekārtot apmeklētāju pulcēšanās vietas

Komentārs

Izveidots Bērnu laukums ar tajā izliktiem
soliņiem, izveidota 1 atpūtas vieta ar lapeni, 1
– ar galdu un soliņiem.
Iedzīvotājiem un apmeklētājiem pieejama informācija par teritorijas dabas vērtībām un
infrastruktūras elementiem, likumdošanas noteiktajās robežās
Uzstādīt 8 informācijas stendus
2005.-2008.
Daļēji izpildīts (~10%) Ir 2 informācijas stendi, daļa izlikto ir sabojāti
un iznīcināti
Sagatavot bukletus ar informāciju par teritoriju
2005.-2008.
Nav izpildīts
Karjera apkārtnē ierīkot teritorijas
2005.-2008.
Nav izpildīts
informācijas centru
Sniegt informāciju par teritoriju interneta tīklā,
2005.-2008.
Daļēji tiek izpildīts
Neregulāra informācija internetā, Ogres un
Ogres pilsētas preses izdevumos
Ikšķiles novadu preses izdevumos
Uzturēta izveidotā teritorijas rekreācijas infrastruktūra
1. Regulāri pārbaudīt izveidotās infrastruktūras
Daļēji tiek izpildīts
elementu stāvokli un uzturēt tos
(~30%)
Nodrošināt regulāru atkritumu
Daļēji izpildīts (80%)
Atkritumu urnas tiek iztukšotas, tualešu – nav
izvešanu no urnām, tualešu izvešanu
Izstrādāta un pielietota pasākumu sistēma teritorijas dabas vērtību stāvokļa izmaiņu un piedāvāto
apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes novērtēšanai
Izstrādāt biotopu un aizsargājamo sugu atradņu
2004.-2005.
Nav izpildīts
stāvokļa novērtēšanas pasākumu sistēmu
2. Izstrādāt apsaimniekošanas pasākumu
2004.-2005.
Nav izpildīts
efektivitātes novērtēšanas sistēmu
Veikt biotopu un aizsargājamo sugu atradņu
Vienu reizi gadā,
Daļēji izpildīts (~50%) Tiek veikts mežu stāvokļa un reto augu sugu
stāvokļa un apsaimniekošanas pasākumu
sākot ar 2006. g.
monitorings
efektivitātes monitoringu
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