
Dabas aizsardzības plāna 

izstrāde 

dabas parkam 

BERNĀTI

UZRAUDZĪBAS GRUPAS SANĀKSME

NĪCA, 12.11.2015.

Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā



Plāna izstrādes laika 

grafiks
• Pirmā uzraudzības grupas sanāksme – līdz 28.07.2015

• Otrā uzraudzības grupas sanāksme – līdz 30.11.2015

• 1. redakcijas izskatīšana uzraudzības grupas sanāksmē – 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

Teritorijas entomoloģiskā izpēte – Voldemārs Spuņģis

Teritorijas apmeklētības novērtējums – Andris Klepers

Baiba Strazdiņa

Marta Baumane



Augsta riska krasta erozijas teritorija 

Krasta attīstības prognoze nākamajiem 10 

gadiem: 

pamatkrasta atkāpšanās par 20–30 m

Krasta attīstības prognoze nākamajiem 50 

gadiem:

pamatkrasta atkāpšanās par 100–200m

Sekmīgi nostiprinot krastu, 2 km garā krasta 

iecirknī uz D no Veckrūmu mājām, 50 gadu 

laikā uzkrātos 1 milj. m3 smilšu, bet Z krasta 

erozija pastiprinātos 50-100 m plašā joslā.

tas ticis līdzšinēji prognozēts 



Augsta riska krasta erozijas teritorija 

2027 2065



AIZSARGĀJAMĀS AUGU SUGAS

Gmelina alise, 

sīkziedu plaukšķene

Atklātas pelēkās kāpas

20042015



AIZSARGĀJAMO BEZMUGURKAULNIEKU SUGAS

20042015

Kuprainā celmmuša

Lielas dimensijas priežu 

kritalas, vismaz piecus 

gadus vecas

Priežu 

sveķotājkoksngrauzis, 

lielā krāšņvabole

Vecas, saules apspīdētas 

priedes



AIZSARGĀJAMĀS PUTNU SUGAS

Lielā Gaura

Mazais ķīris

Melnā dzilna

69 sugas, 27 PD/BD, 12 ĪAS, 3ML 

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 –

starpkāpu ieplaku hidroloģiskā 

režīma saglabāšana

Mežirbe – mežaudžu dabiskošana

Sila cīrulis – atklātu lauču uzturēšana

Stepes čipste – smilšainu platību 

uzturēšana

Apodziņš, Vakarlēpis, Pupuķis, Brūnā 

čakste 



AIZSARGĀJAMIE BIOTOPI

2004 2015

Jūras stāvkrasts (1230), ha - 0,7

Embrionālās kāpas (2110 ), ha 1,1 4,0

Priekškāpas (2120 ), ha 8,6 3,6

Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas (2130* ), ha 9,1 21,9

Mežainas piejūras kāpas (2180 ), ha 528,9 497,3

Mitras starpkāpu ieplakas (2190), ha 20,5 9,2

Sausi virsāji (2320 ), ha 2,4 -

Veci un dabiski boreālie meži (9010*), ha 114,2 130,3

Staignāju meži (9080*), ha 4,0 35,3

Purvaini meži (91D0), ha 24,2 -

Kopā 713 ha 702 ha



AIZSARGĀJAMIE BIOTOPI

2015
2004



AIZSARGĀJAMIE BIOTOPI

Nepieciešama

atjaunošana/apsai-

mniekošana

Jūras stāvkrasts (1230), ha -

Embrionālās kāpas (2110 ), ha -

Priekškāpas (2120 ), ha -

Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas (2130* ), ha X

Mežainas piejūras kāpas (2180 ), ha X

Mitras starpkāpu ieplakas (2190), ha X

Veci un dabiski boreālie meži (9010*), ha X

Staignāju meži (9080*), ha -



AIZSARGĀJAMIE BIOTOPI

Embrionālās kāpas 

Priekškāpas

Jūras stāvkrasts

Laipu ierīkošana

Kritušo koku saglabāšana



AIZSARGĀJAMIE BIOTOPI

Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas

Apauguma novākšana

Atklātu smilšu platību saglabāšana



AIZSARGĀJAMIE BIOTOPI

Mežainas jūrmalas kāpas

Veci vai dabiski boreālie meži

Kalna priežu ciršana

Stādīto egļu audžu dabiskošana

Atvērumu un lauču veidošana

Bioloģiski veco priežu atsegšana



AIZSARGĀJAMIE BIOTOPI

Starpkāpu ieplakas

Koku un krūmu retināšana

Staignāju meži



Tūrisma un 

rekreācijas infrastruktūra

• Informatīvās zīmes

• Informācijas stendi 

• Stāvlaukumi

• Pieejas jūrai

• Piebrauktuve jūrai

• Laipas

• Takas

• Atpūtas vietas

• Pludmales labiekārtojums



Aizsardzības un apsaimniekošanas mērķi

Ilgtermiņa mērķis

Nodrošināt labvēlīgu aizsardzības stāvokli aizsargājamām sugām un biotopiem, 

vienlaikus nodrošinot ilgtspējīgu teritorijas ainavisko, tūrisma un rekreācijas 

resursu izmantošanu

Īstermiņa mērķi

• Administratīvie un organizatoriskie mērķi – individuālie noteikumi, zonējums?, 

grozījumi teritorijas plānojumā?

• Dabas vērtību aizsardzība un apsaimniekošana – neiejaukšanās, aktīvie sugu 

un biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi

• Sabiedrības informēšana un izglītošana – informācijas stendi un norādes

• Rekreācija un tūrisms – dabas takas, stāvvietas, atpūtas vietas u.c.

• Monitorings – apmeklētāju uzskaite, apsaimniekošanas pasākumu monitorings, 

piekrastes procesu monitorings, reto sugu un biotopu monitorings



Paldies par uzmanību!

Jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi

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/

