
 Dabas aizsardzības plāna 

izstrāde  

dabas parkam  

BERNĀTI 
 

UZRAUDZĪBAS GRUPAS SANĀKSME 

NĪCA, 22.07.2015. 

 

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 

 

• Aizsardzības, apsaimniekošanas un attīstības pasākumu izstrāde 

• Priekšlikumu apspriešana un izvērtēšana 

• 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 sagatavošana un iesniegšana VARAM – līdz 29.02.2016 

 

 

 



Teritorijas izpēte 

Teritorijas ornitoloģiskā izpēte – Helmuts Hofmanis 

 

Piekrastes augu un biotopu izpēte – Egija Biseniece 

Meža biotopu izpēte – Monika Jansone 

Krasta procesu izpēte – Jānis Lapinskis 

 

Teritorijas entomoloģiskā izpēte – Voldemārs Spuņģis 

 



Dabas parks Bernāti 
Dabas liegums jūrmalas biotopu un tur 

sastopamo augu un dzīvnieku aizsardzībai 

 

Prioritāra vieta mežainu jūrmalas kāpu 

saglabāšanai  

Nozīmīga vieta pludmales augu, jūrmalas zilpodzes, grīņu sārtenes 

un parastās purvmirtes saglabāšanai 

Nozīmīga vieta pludmalē, pelēkās un mežainās piejūras kāpās 

dzīvojošo bezmugurkaulnieku sugu saglabāšanai 

 

Vieta ar izcilu ainavisko, tūrisma un rekreācijas vērtību 

 

  



 

AIZSARGĀJAMIE BIOTOPI 

 
Embrionālās kāpas  

Priekškāpas 

Jūras stāvkrasts 

 

 

 
  



AIZSARGĀJAMIE 

BIOTOPI 

Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas 

 

 

 

 
  



AIZSARGĀJAMIE 

BIOTOPI 
 

Mežainas jūrmalas kāpas un starpkāpu ieplakas 

Veci vai dabiski boreālie meži 

Staignāju meži 

 

 

 

 
  



AIZSARGĀJAMO  

PUTNU SUGU DZĪVOTNES 
 

69 sugas, t.sk. 27 PD/BD, 14 ĪAS, 3ML (Meža balodis, Apodziņš, Bikšainais 

apogs) 
 

Meža balodis, Bikšainais apogs – veci priežu meži ar melno dzilnu 

kaltiem dobumiem 

Melnā dzilna – stingrāka dabas aizsardzības noteikumu kontrole 

(sausokņu izvākšanas novēršana) 

Dzērve, Mazais mušķērājs – hidroloģiskā režīma saglabāšana 

Mežirbe – mežaudžu dabiskošana 

Sila cīrulis – atklātu lauču uzturēšana  

Stepes čipste – smilšainu platību uzturēšana 

 

Starpkāpu ieplaku/meža lauču uzturēšana/atjaunošana 

Mežaudžu dabiskošana/mozaīkveida struktūru veidošana 

Aizsardzības noteikumu kontroles uzlabošana/kritalu un sausokņu 

izvākšanas novēršana 

 

 

 

 

 
  



AIZSARGĀJAMO  

AUGU SUGU ATRADNES 
 

 9 aizsargājamo augu sugas, t.sk. 2 PD/BD, 8 ĪAS, 3 ML 

 

 
  



AIZSARGĀJAMO  

BEZMUGURKAULNIEKU SUGU DZĪVOTNE 
 

  

 vismaz 4 aizsargājamas sugas, t.sk. 1 ML suga – priežu 

sveķotājkoksngrauzis 
  



Tūrisma un  

rekreācijas infrastruktūra 

 
• Piebraukšanas iespējas un stāvlaukumi 

• Pieejas iespējas 

• Pludmales labiekārtojums 

• Dabas takas  

• Velo maršruti 

• Atpūtas vietas 

• Tūrisma mītnes, kempingi 

•   

 

 

dabas parka 

Bernāti dabas 

aizsardzības 

plāns, 2005 



Apsaimniekošanas pasākumi 

 

dabas parka Bernāti dabas aizsardzības plāns,  2005– 

 
1. Izveidota rekreācijas infrastruktūra  

• apmeklētāju skaita un ietekmes izvērtējums  

• izziņas/atpūtas/pastaigu taku izveidošana un uzturēšana 

• atpūtas vietu un stāvvietu izveide, t.sk. pievedceļu kvalitātes uzlabošana un nelegālo ceļu slēgšana 

• aktīvās atpūtas centra izveide bijušo militāro būvju vietā 

• centralizētas atkritumu savākšanas sistēmas izveidošana 

• ūdens ņemšanas vietas izveide 

 

1. Atbilstoši dabas aizsardzības prasībām apsaimniekotas mežaudzes un biotopi 
• DMB apsaimniekošana 

• ML veidošana 

 

1. Kulturvēsturiskajai apbūvei noteikts aizsardzības statuss 

 

2. Iedzīvotāji un apmeklētāji ir informēti par parka vērtībām, to izmantošanas 

iespējām un aizsardzības noteikumiem  
• bukleti 

• informatīvās zīmes 

 

 



Citi jautājumi 

 

• Zvejniecība 

• Medības un dzīvnieku piebarošana 

• Citi teritorijas izmantošanas veidi (naftas urbumi u.c.) 

•   



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/

