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Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā



Plāna izstrādes laika 

grafiks
• Sākotnējā teritorijas izpēte – līdz 28.07.2015

• Pirmā uzraudzības grupas sanāksme – līdz 28.07.2015

• Teritorijas izpēte – līdz 01.09.2015

• Aizsardzības, apsaimniekošanas un attīstības pasākumu izstrāde

• Otrā uzraudzības grupas sanāksme 

• 1. redakcijas sagatavošana – līdz 30.11.2015

• 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana – līdz 20.12.2015

• Priekšlikumu apspriešana un izvērtēšana

• Plāna izskatīšana pašvaldībā un DAP

• Trešā uzraudzības grupas sanāksme 

• Gala redakcijas iesniegšana VARAM – līdz 29.02.2016



Teritorijas izpēte

Teritorijas ornitoloģiskā izpēte – Helmuts Hofmanis

Krasta procesu izpēte – Jānis Lapinskis

Purva augu un biotopu izpēte – Liene Auniņa

Meža augu un biotopu izpēte – Gatis Eriņš, Ansis Opmanis

Piekrastes augu un biotopu izpēte – Egija Biseniece

Teritorijas entomoloģiskā izpēte – Voldemārs Spuņģis



Dabas liegums Ziemupe
Dabas liegums jūrmalas biotopu un tur 

sastopamo augu un dzīvnieku aizsardzībai

Prioritāra vieta pelēko kāpu saglabāšanai 
(atklātu, pusatklātu pelēko kāpu un mežainu jūrmalas kāpu komplekss)

Nozīmīga vieta grīņu, slapjo virsāju, kaļķainu 

zāļu un pārejas purvu kompleksa un parastās 

purvmirtes un grīņu sārtenes audžu saglabāšanai

Putniem nozīmīga vieta 

Nozīmīga vieta pludmales augu, jūrmalas zilpodzes, grīņu sārtenes

un parastās purvmirtes saglabāšanai

Nozīmīga vieta pludmalē, pelēkās un mežainās piejūras kāpās 

dzīvojošo bezmugurkaulnieku sugu saglabāšanai

 



AIZSARGĀJAMIE BIOTOPI

• Embrionālās kāpas 2110 

• Priekškāpas 2120

• Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas 2130*

• Pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm 2140

• Pelēkās kāpas ar ložņu kārklu 2170

• Jūras stāvkrasti 1230

• Mežainas piejūras kāpas 2180

• Mitras starpkāpu ieplakas 2190

• Veci un dabiski boreālie meži 9010*

• Staignāju meži 9080*

• Aluviālie meži 91E0

• Upju straujteces un dabiski upju posmi 3260

• Slapji virsāji ar grīņu sārteni 4010

• Purvaini meži 91D0*

• Pārejas purvi un slīkšņas 7140

• Kaļķaini zāļu purvi 7230



AIZSARGĀJAMIE PIEKRASTES BIOTOPI

Jūras stāvkrasti – nedarīt neko, t.sk. piegulošajās, 

apstādītajās pelēkajās kāpas



AIZSARGĀJAMIE 

PIEKRASTES BIOTOPI

Embrionālās kāpas – nedarīt neko/neiejaukšanās dabiskajos procesos

Priekškāpas – nedarīt neko/neiejaukšanās dabiskajos procesos

izbraukāšanas ierobežošana



AIZSARGĀJAMIE 

PIEKRASTES BIOTOPI

Pelēkās kāpas – aizaugušo un apmežoto pelēko kāpu atjaunošana 

pašatjaunošanās, pelēkās kāpas visās to attīstības stadijās

regulēta dedzināšana vai ciršana ar zaru kaudžu dedzināšanu un nobiru novākšanu 

LIFE11 NAT/LV/000371 NAT-PROGRAMME projekta pieredze Užavā



AIZSARGĀJAMIE 

PIEKRASTES BIOTOPI

Pelēkās kāpas - krokaino rožu izplatības ierobežošana

LIFE11 NAT/LV/000371 NAT-PROGRAMME projekta pieredze



AIZSARGĀJAMIE 

PIEKRASTES BIOTOPI

Pelēkās kāpas – kalnu priedes izplatības samazināšana

regulēta dedzināšana, ciršana, šķeldošana?



AIZSARGĀJAMIE BIOTOPI

Mitras starpkāpu ieplakas – nedarīt neko

Mežainas piejūras kāpas ar pelēko kāpu ieslēgumiem

skrajas, dažāda vecuma un dimensiju priežu audzes ar dabiska meža struktūrām,  

mozaīkveida ķērpju, sūnu, lakstaugu un sīkkrūmu veģetāciju un atklātas smilts 

laukumiem

• nedarīt neko

• eitrofikācijas mazināšana

• audžu dabiskošana /mirušā koksne, cirsmu kvalitāte/

līdz 60 gadus vecās audzēs – regulēta dedzināšana vai grupveida 

izlases cirtes ar zaru kaudžu dedzināšanu 

vecākās audzēs – pēc eksperta 

atzinuma – lauču veidošana, 

bioloģiski vecu koku 

atēnošana, mirušās koksnes 

veidošana, regulēta 

zemsedzes dedzināšana, 

smilšu laukumu atsegšana



AIZSARGĀJAMIE MEŽA BIOTOPI

Veci un dabiski boreālie meži –

• nedarīt neko 

• pēc eksperta atzinuma:

• bioloģiski vecu koku atēnošana

• sausokņu un kritalu veidošana

• atsegtu smilšu laukumu veidošana



AIZSARGĀJAMIE 

UPJU UN MEŽU BIOTOPI

Upju straujteces un dabiski upju posmi –

nedarīt neko

Staignāju meži – nedarīt neko

Aluviālie meži – nedarīt neko



AIZSARGĀJAMIE PURVU BIOTOPI

Pārejas purvi un slīkšņas

Kaļķaini zāļu purvi

• Nerakt jaunus un nepadziļināt esošos grāvjus

• Hidroloģiskā izpēte



AIZSARGĀJAMIE 

SLAPJO MEŽU UN VIRSĀJU BIOTOPI

Slapji virsāji ar grīņu sārteni

Purvainie meži – grīņi

1873-1882 1940-1942



AIZSARGĀJAMIE 

SLAPJO MEŽU UN VIRSĀJU BIOTOPI

Slapji virsāji ar grīņu sārteni

Purvainie meži – grīņi

• kontrolēta dedzināšana, ganīšana

• retināšana (izvākt B, E, atēnot vecās P), mirušās koksnes saglabāšanas 

nodrošināšana

• slapjākajās vietās –

drīzāk nedarīt neko 

(cirsmu kvalitāte) 

+ neatjaunot grāvjus

Kalšu īpašums



AIZSARGĀJAMO 

AUGU SUGU ATRADNES

28 aizsargājamo augu sugas, t.sk. 3 PD/BD, 16 ĪAS, 5ML



AIZSARGĀJAMO 

PUTNU SUGU DZĪVOTNES

92 sugas, t.sk. 70 ligzdojošas un 29 aizsargājamas 
27 PD/BD, 24 ĪAS, 4ML (Mednis, Meža balodis, Apodziņš, Bikšainais apogs)

Migrējošiem putniem nozīmīga teritorija

Meža balodis, Bikšainais apogs – veci priežu meži ar 

melno dzilnu kaltiem dobumiem

Melnā dzilna – sausokņu izvākšanas novēršana

Mežirbe – plēsēju skaita pieaugums/barotavas

Sila cīrulis – atklātu lauču uzturēšana

Stepes čipste – atklātas smilšainas platības
2004: 7–10 pāri (~5%); 2015: 1–3 pāri (1–3%)

Mednis – jāprecizē riesta atrašanās vieta un jānodrošina tās 

aizsardzība

1989: 4–5 upes tārtiņu, 67 smilšu tārtiņu pāri

2004: mazie zīriņi



Apsaimniekošanas pasākumi

dabas lieguma “Ziemupe“

dabas aizsardzības plāns 1999–2010

• Meža apsaimniekošanas režīmi 

• Priežu paaugas retināšana

• Pelēko kāpu apauguma likvidēšana

• Parastās purvmirtes biotopu kopšana

• Dižkoku kopšana

• Mitruma režīma saglabāšana

• Apmežošana tikai pēc eksperta slēdziena



Tūrisma un rekreācijas infrastruktūra

Pieejas pie jūras

• Ziemupe

• Ķīču Orga

• Žožas

• Laikas

• Akmeņrags

•

• Pāvilosta

Stāvvietas

• Ziemupe

• Laikas

• Akmeņrags

•

Atpūtas vietas

• Ziemupe

• Ķīču Orga

• Žožas

• Laikas

• Akmeņrags

•

Dabas takas

• Laikas



Citi jautājumi

• Nelegālā būvniecība

• Pārvietojamās ēkas pludmalē

• Pludmaļu izbraukāšana

•



Paldies par uzmanību!

Plāna izstrādes koordinatore: Baiba Strazdiņa

Tel. 67830999

baiba.strazdina@ldf.lv

Latvijas Dabas fonds

Dzirnavu iela 73 – 2, Rīga, LV-1011

Dabas aizsardzības plāna 

izstrādātājs:

Latvijas Dabas fonds

www.ldf.lv

http://www.ldf.lv/

