Dabas aizsardzības plāna
izstrāde
dabas parkam
BERNĀTI
UZRAUDZĪBAS GRUPAS SANĀKSME
NĪCA, 25.02.2016.

Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā

3. uzraudzības grupas
sanāksme
1. Apsaimniekošanas pasākumi
2. Zonējuma izmaiņu priekšlikumi
3. Individuālo aizsardzības un uzraudzības noteikumu grozījumi
4. Sabiedriskā apspriešana

Teritorijas aizsardzības un
apsaimniekošanas ilgtermiņa
mērķi
1. Nodrošināt labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā un Eiropā aizsargājamiem
biotopiem un retām un īpaši aizsargājamām sugām
2. Saglabāt teritorijas ainavisko un kultūrvēsturisko mantojumu
3. Radīt priekšnoteikumus ilgtspējīgai teritorijas izmantošanai dabas izziņai,
atpūtai un sportam, sabalansējot dabas aizsardzības un rekreācijas
funkcijas
4. Nodrošināt dabas parka pārvaldi un apsaimniekošanu atbilstoši teritorijas
aizsardzības mērķiem, kā arī pastāvīgu teritorijas uzraudzību un tās
aizsardzības un izmantošanas noteikumu kontroli

16 īstermiņa mērķi, 37 pasākumi
A. Administratīvo jautājumu sakārtošana
B. Dabas vērtību saglabāšana
C. Sabiedrības informēšana un izglītošana
D. Teritorijas labiekārtošana, tūrisma attīstības un rekreācijas
iespēju nodrošināšana
E. Teritorijas izpēte un monitorings

A. Administratīvo jautājumu sakārtošana
Pasākums

Prioritāte/
termiņš

Iespējamās
izmaksas/
finansējums

Potenciālais
izpildītājs

Izpildes rādītāji

A.1. mērķis. Dabas aizsardzības plāna ieviešanas juridiskās bāzes nodrošināšana
A.1.1. Individuālo aizsardzības un
izmantošanas noteikumu grozījumu
apstiprināšana

I; 2017

Administratīvā
s izmaksas

VARAM

Individuālo aizsardzības un izmantošanas
noteikumu grozījumu projekts apstiprināts
Ministru Kabinetā.

A.1.2. Dabas parka aizsardzībai
nepieciešamo nosacījumu iekļaušana
Nīcas novada teritorijas plānojumā

I; pēc ind.
AIN
apstipr.
MK

Administratīvā
s izmaksas

Nīcas
novada
dome

Teritorijas plānojumā iestrādātas 4.2. nodaļā
sniegtās rekomendācijas.

A.1.3. Zemju īpašnieku informēšana II; pēc ind. Administratīvā
s izmaksas
par izmaiņām teritorijas aizsardzības
AIN
un apsaimniekošanas nosacījumos
apstipr.
MK

VMD,
DAP,
Nīcas
novada
Dome

Valsts meža reģistrā ir sakārtota
aizsardzības pazīmes informācija. Informācija
par ind. AIN izmaiņām publicēta DAP un
pašvaldības mājas lapās, kā arī vietējos
laikrakstos. Nodrošināta privāto meža
īpašnieku informēšana par aizsardzības
pazīmes maiņu.

A.1.2. Dabas parka aizsardzībai
nepieciešamo nosacījumu iekļaušana
Nīcas novada teritorijas plānojumā

•

I; pēc ind.
AIN
apstipr.
MK

Administratīvās Nīcas
izmaksas
novada
dome

•

Neplānot aktīvā ūdenstūrisma vietu ierīkošanu
(ūdensmotocoklu akvatorijs, vējadēļu, kaitsērfinga
pludmales (AS – Grīnvalti))
Neplānot mola, laivu piestātņu ierīkošanu

•

Kompleksa pieeja DA2 zonas attīstībai

•

Kompleksa pieeja, videi draudzīgi, reljefu saudzējoši,
ainavā iederīgi risinājumi DA4 zonas attīstībai

Teritorijas plānojumā iestrādātas 4.2. nodaļā
sniegtās rekomendācijas.

Tūrisma un atpūtas teritoriju (DA2) neveidot zemes īp. ar kad nr.
64780080265, vietā ar izteiktu reljefu, labas kvalitātes Mežainu
piejūras kāpu un Priežu sveķotājkoksngrauža atradnēm

Neplānot stāvlaukuma izbūvi un neparedzēt Dabas un
kūrorta (DA4) teritorijas izveidi Baltajā kāpā

B. Dabas vērtību saglabāšana
B.1.mērķis. Jūras stāvkrastu, embrionālo kāpu un priekškāpu dabiskās
attīstības procesu nodrošināšana un antropogēnas ietekmes mazināšana
B.1.1. Apmeklētāju plūsmu
virzošas infrastruktūras (gājēju
laipu) uzstādīšana priekškāpu
izbradāšanas mazināšanai

6.2. pielikumā norādītajās vietās ierīkotas gājēju
laipas. Novērsta pārmērīga priekškāpu
izbradāšana, samazināti deflācijas draudi.

B.1.2. Nobrauktuvju izveide,
embrionālo kāpu un priekškāpu
izbraukāšanas mazināšanai

6.2. pielikumā norādītajās vietās izveidotas
nobrauktuves līdz jūrai. Pārējās nobrauktuves
slēgtas autotransporta izmantošanai.

B.1.3. Apmeklētāju plūsmu
6.2. pielikumā norādītajās vietās uzstādītas
virzošu norāžu uzstādīšana,
norādes zīmes. Mazināta priekškāpu
priekškāpu izbradāšanas un jūras izbradāšana un jūras stāvkrasta nobradāšana.
stāvkrastu nobradāšanas
mazināšanai

B.1.mērķis. Jūras stāvkrastu, embrionālo kāpu un
priekškāpu dabiskās attīstības procesu nodrošināšana un
antropogēnas ietekmes mazināšana
B.1.1. Apmeklētāju
plūsmu virzošas
infrastruktūras (gājēju
laipu) uzstādīšana
priekškāpu izbradāšanas
mazināšanai
B.1.2. Nobrauktuvju
izveide, embrionālo kāpu
un priekškāpu
izbraukāšanas
mazināšanai

6.2. pielikumā norādītajās vietās
ierīkotas gājēju laipas. Novērsta
pārmērīga priekškāpu izbradāšana,
samazināti deflācijas draudi.

B.1.3. Apmeklētāju
plūsmu virzošu norāžu
uzstādīšana, priekškāpu
izbradāšanas un jūras
stāvkrastu nobradāšanas
mazināšanai

6.2. pielikumā norādītajās vietās
uzstādītas norādes zīmes. Mazināta
priekškāpu izbradāšana un jūras
stāvkrasta nobradāšana.

6.2. pielikumā norādītajās vietās
izveidotas nobrauktuves līdz jūrai.
Pārējās nobrauktuves slēgtas
autotransporta izmantošanai.

B.1.mērķis. Jūras stāvkrastu, embrionālo kāpu un
priekškāpu dabiskās attīstības procesu nodrošināšana un
antropogēnas ietekmes mazināšana
B.1.1. Apmeklētāju plūsmu
virzošas infrastruktūras
(gājēju laipu) uzstādīšana
priekškāpu izbradāšanas
mazināšanai

6.2. pielikumā norādītajās vietās
ierīkotas gājēju laipas. Novērsta
pārmērīga priekškāpu
izbradāšana, samazināti
deflācijas draudi.

B.1.2. Nobrauktuvju
izveide, embrionālo kāpu,
priekškāpu un pelēko kāpu
izbraukāšanas mazināšanai

6.2. pielikumā norādītajās vietās
izveidotas nobrauktuves līdz
jūrai. Pārējās nobrauktuves
slēgtas autotransporta
izmantošanai.

B.1.3. Apmeklētāju plūsmu
virzošu norāžu
uzstādīšana, priekškāpu
izbradāšanas un jūras
stāvkrastu nobradāšanas
mazināšanai

6.2. pielikumā norādītajās vietās
uzstādītas norādes zīmes.
Mazināta priekškāpu
izbradāšana un jūras stāvkrasta
nobradāšana.

B.1.mērķis. Jūras stāvkrastu, embrionālo kāpu un priekškāpu dabiskās attīstības procesu nodrošināšana un
antropogēnas ietekmes mazināšana

B.1.1 Apmeklētāju plūsmu virzošas
infrastruktūras (gājēju laipu)
uzstādīšana priekškāpu
izbradāšanas mazināšanai

I; 2020

Pašvaldības, Nīcas
projektu
novada
līdzekļi
dome

6.2. pielikumā norādītajās vietās
ierīkotas gājēju laipas. Novērsta
pārmērīga priekškāpu izbradāšana,
samazināti deflācijas draudi.

B.1.2 Nobrauktuvju līdz jūrai
izveidošana, priekškāpu un
pelēko kāpu izbraukāšanas
mazināšanai

I; 2020

Pašvaldības, Nīcas
projektu
novada
līdzekļi
dome

6.2. pielikumā norādītajās vietās
izveidotas nobrauktuves līdz jūrai.
Pārējās nobrauktuves slēgtas
autotransporta izmantošanai.

Pašvaldības,
DAP,
projektu
līdzekļi

6.2. pielikumā norādītajās vietās
uzstādītas norādes zīmes. Mazināta
priekškāpu izbradāšana un jūras
stāvkrasta nobradāšana.

B.1.3 Apmeklētāju plūsmu virzošu
I; 2017?
norāžu uzstādīšana, priekškāpu
izbradāšanas un jūras stāvkrastu
nobradāšanas mazināšanai

Nīcas
novada
dome,
DAP?

B.2. mērķis. Labvēlīga pelēko kāpu aizsardzības stāvokļa
nodrošināšana
B.2.1. Aizauguma
mazināšana pļavveida
pelēkajās kāpās, izcērtot
strauji augošās priedes

6.1. pielikumā norādītās vietās no pļavveida
pelēkajām kāpām izcirstas strauji augošās
priedes. 10 ha lielā pelēko kāpu platībā aizaugums
ar strauji augošām priedēm nav liekāks par 10%.

B.2.2. Aizauguma
mazināšana sekundārajās
pelēkajās kāpās, izcērtot
visas kalnu priedes un
būtiski retinot strauji
augošās parastās priedes

6.1. pielikumā norādītās vietās no sekundārajām
pelēkajām kāpām izcirstas visas kalnu priedes un
strauji augošās parastās priedes, atstājot
atsevišķus savrupus kokus vai to grupas. 12 ha
pelēkās kāpas atrodas labā aizsardzības stāvoklī,
priežu apaugums nepārsniedz 10%.

B.2.3. Pelēko kāpu un
mežainu piejūras kāpu
mozaīkas veidošana,
pelēko kāpu fragmentācijas
mazināšanai

6.1. pielikumā norādītās mežaudzēs veikta atvērumu
veidošana un augsnes atsegšana, pelēko kāpu
veģetācijas attīstības veicināšanai un retmežu
mozaīkas veidošanai. Atklātu pelēko kāpu malās
~20 ha lielu platību aizņem priežu retmežs, kurā
aizaugums ar kokiem un krūmiem nepārsniedz 50%.

B.2.4. Atklātu pelēko kāpu
20-30 ha pelēko kāpu, t.sk. pelēkās kāpas mežainu
uzturēšana – priežu sējeņu piejūras kāpu retmežā, nav aizaugušas ar jaunām ātri
aizvākšana
augošām priedēm.

B.2. mērķis. Labvēlīga pelēko kāpu aizsardzības stāvokļa nodrošināšana
B.2.1. Aizauguma mazināšana pļavveida
pelēkajās kāpās, izcērtot strauji augošās
priedes

6.1. pielikumā norādītās vietās no pļavveida
pelēkajām kāpām izcirstas strauji augošās priedes.
10 ha lielā pelēko kāpu platībā aizaugums ar strauji
augošām priedēm nav liekāks par 10%.

B.2.2. Aizauguma mazināšana
sekundārajās pelēkajās kāpās, izcērtot
visas kalnu priedes un būtiski retinot
strauji augošās parastās priedes

6.1. pielikumā norādītās vietās no sekundārajām
pelēkajām kāpām izcirstas visas kalnu priedes un
strauji augošās parastās priedes, atstājot
atsevišķus savrupus kokus vai to grupas. 12 ha
pelēkās kāpas atrodas labā aizsardzības stāvoklī,
priežu apaugums nepārsniedz 10%.

B.2.3. Pelēko kāpu un mežainu piejūras
kāpu mozaīkas veidošana, pelēko kāpu
fragmentācijas mazināšanai

6.1. pielikumā norādītās mežaudzēs veikta
atvērumu veidošana un augsnes atsegšana,
pelēko kāpu veģetācijas attīstības veicināšanai un
retmežu mozaīkas veidošanai. Atklātu pelēko kāpu
malās ~20 ha lielu platību aizņem priežu retmežs,
kurā aizaugums ar kokiem un krūmiem
nepārsniedz 50%.

B.2.4. Atklātu pelēko kāpu uzturēšana –
priežu sējeņu aizvākšana

20-30 ha pelēko kāpu, t.sk. pelēkās kāpas mežainu
piejūras kāpu retmežā, nav aizaugušas ar jaunām
ātri augošām priedēm.

B.2. mērķis. Labvēlīga pelēko kāpu aizsardzības stāvokļa nodrošināšana
B.2.1. Aizauguma mazināšana
pļavveida pelēkajās kāpās, izcērtot
strauji augošās priedes

II; 2020

Projektu,
DAP
līdzekļi

Zemju
īpašnieki/apsa
imniekotāji,
DAP

6.1. pielikumā norādītās vietās no pļavveida
pelēkajām kāpām izcirstas strauji augošās
priedes. 10 ha lielā pelēko kāpu platībā
aizaugums ar strauji augošām priedēm nav
liekāks par 10%.

B.2.2. Aizauguma mazināšana
sekundārajās pelēkajās kāpās,
izcērtot visas kalnu priedes un būtiski
retinot strauji augošās parastās
priedes

I; 2020

Projektu,
LVM
līdzekļi

LVM, DAP

6.1. pielikumā norādītās vietās no
sekundārajām pelēkajām kāpām izcirstas visas
kalnu priedes un strauji augošās parastās
priedes, atstājot atsevišķus savrupus kokus vai
to grupas. 12 ha pelēkās kāpas atrodas labā
aizsardzības stāvoklī, priežu apaugums
nepārsniedz 10%.

B.2.3. Pelēko kāpu un mežainu
piejūras kāpu mozaīkas veidošana,
pelēko kāpu fragmentācijas
mazināšanai

II-III;
2025

Projektu,
LVM
līdzekļi

Zemju
īpašnieki/apsa
imniekotāji,
DAP

6.1. pielikumā norādītās mežaudzēs veikta
atvērumu veidošana un augsnes atsegšana,
pelēko kāpu veģetācijas attīstības veicināšanai
un retmežu mozaīkas veidošanai. Atklātu
pelēko kāpu malās ~20 ha lielu platību aizņem
priežu retmežs, kurā aizaugums ar kokiem un
krūmiem nepārsniedz 50%.

B.2.4. Atklātu pelēko kāpu uzturēšana
– priežu sējeņu aizvākšana

I; reizi 5
gados

?

Brīvprātīgie
20-30 ha pelēko kāpu, t.sk. pelēkās kāpas
talku laikā?
mežainu piejūras kāpu retmežā, nav
aizaugušas ar jaunām ātri augošām priedēm.
DAP?
Zemju
īpašnieki/apsa
imniekotāji?

B.3. mērķis. Atklātu piejūras zālāju un meža lauču
saglabāšana
B.3.1. Atklātu smiltāju zālāju un meža lauču uzturēšana
III reizi 2–3 gados
Zemju īpašnieku/apsaimniekotāju līdzekļi
Zemju īpašnieki/apsaimniekotāji
6.1. pielikumā norādītās vietās 8 ha platībā saglabāti atklāti
smiltāju zālāji un meža lauces. To aizaugums ar kokiem un
krūmiem nepārsniedz 10%.

B.4. mērķis. Labvēlīga Mežainu piejūras kāpu, Vecu vai dabisku
boreālo, Staignāju un Purvainu mežu aizsardzības stāvokļa
nodrošināšana
B.4.1. Priežu jaunaudžu
dabiskošana, mežainu
piejūras kāpu un smiltāju
zālāju mozaīkas
veidošana

6.1. pielikumā norādītajā vietā veikta
jaunaudžu dabiskošana un smiltāju zālāju
atjaunošana, sekmējot strukturāli
daudzveidīga mežainu piejūras kāpu
retmeža un mozaīkveida ainavas īpatsvara
pieaugumu nākotnē.

B.4.2. Vidēja vecuma
priežu audžu
dažādošana, bioloģiskās
daudzveidības pieaugumu
veicinošas
mežsaimnieciskās
darbības piemērošana

Uzlabota mežainu piejūras kāpu vidēja
vecuma priežu sausieņu mežaudžu
struktūra. Veicot kopšanas vai izlases
cirtes, ievērotas DA plānā noteiktās meža
apsaimniekošanas prasības.

B.4.3. Bioloģiski vecu
priežu atēnošana

Novērsts 6.1. pielikumā norādītajās vietās
augošo veco priežu stumbru noēnojums,
nodrošinot, ka koka stumbrs ir labi
apspīdēts no dienvidu puses.

B.4.4. Neiejaukšanās
mežu biotopu dabiskajā
attīstībā

6.1. pielikumā norādītās vietās nodrošināta
neietekmēta, bioloģiski vecu Mežainu
piejūras kāpu, Vecu vai Dabisku boreālo
mežu, Staignāju un Purvainu mežu
attīstība. 203 ha parka mežaudžu
nodrošināts neiejaukšanās režīms
(atsevišķās šo platību daļās, pēc eksperta
atzinuma saņemšanas, tiek veikts vienīgi
B.4.3.pasākums).

B.4.1. Priežu jaunaudžu dabiskošana, mežainu 6.1. pielikumā norādītajā vietā veikta jaunaudžu dabiskošana un smiltāju
piejūras kāpu un smiltāju zālāju mozaīkas
zālāju atjaunošana, sekmējot strukturāli daudzveidīga mežainu piejūras kāpu
veidošana
retmeža un mozaīkveida ainavas īpatsvara pieaugumu nākotnē.

•

•
•
•
•
•
•
•

1 ha plānot vismaz 3 laukumus ar platību 0,1 ha, kuros ir
par 50% samazināts koku skaits, salīdzinot ar
mežsaimniecības normatīvajos aktos noteikto
jaunaudzes blīvumu pēc kopšanas cirtēm;
1 ha saglabāt vismaz 2 līdz 0,05 ha lielus laukumus
platībai ar pārbiezināto struktūru;
1 ha izveidot vismaz 2 līdz 0,05 ha lielus laukumus, kuros
izcērt visus kokus;
laukumu konfigurāciju un novietojumu nogabalā
jāpielāgo konkrētajiem vietas apstākļiem;
ja audzē ir iepriekšējās ģenerācijas koki, tos jāsaglabā,
izcērtot jaunākos kokus 3 m rādiusā;
ciršanas atliekas no audzes aizvākt vai sadedzināt;
saglabāt visas kritalas un sausokņus resnākus par 25 cm,
kas saglabājušies no iepriekšējās mežaudzes;
saglabāt egļu, bērzu un dažādu krūmu grupas, kas
nodrošina un veicina daudzveidību.

B.4.2. Vidēja vecuma priežu audžu
dažādošana, bioloģiskās daudzveidības
pieaugumu veicinošas mežsaimnieciskās
darbības piemērošana

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Uzlabota mežainu piejūras kāpu vidēja vecuma priežu sausieņu mežaudžu
struktūra. Veicot kopšanas vai izlases cirtes, ievērotas DA plānā noteiktās
meža apsaimniekošanas prasības.

1 ha plānot vismaz 3 laukumus ar platību 0,1 ha, kuros ir
par 50% samazināts koku skaits, salīdzinot ar
mežsaimniecības normatīvajos aktos noteikto
jaunaudzes blīvumu pēc kopšanas cirtēm;
1 ha plānot saglabāt vismaz 2 laukumus līdz 0,05 ha
platībai ar pārbiezināto struktūru;
1 ha plānot vismaz 2 laukumus līdz 0,05 ha, kuros izcērt
visus kokus;
laukumu konfigurācija un novietojums jāpielāgo
konkrētajiem vietas apstākļiem;
ja audzē ir iepriekšējās ģenerācijas koki, tos noteikti
saglabā, ap tiem izcērtot jaunākos kokus 3 m rādiusā;
ciršanas atliekas no audzes izvāc vai sadedzina;
saglabā visas kritalas un sausokņus, kas resnāki par 25
cm;
saglabāt egļu, bērzu un dažādu krūmu grupas, kas
nodrošina un veicina daudzveidību;
uz kāpām, kuru slīpums pārsniedz 25 grādus un sasniedz
5m augstumu - pasākumu neveic.

B.4.1. Priežu
jaunaudžu
dabiskošana, mežainu
piejūras kāpu un
smiltāju zālāju
mozaīkas veidošana

6.1. pielikumā norādītajā vietā veikta
jaunaudžu dabiskošana un smiltāju
zālāju atjaunošana, sekmējot
strukturāli daudzveidīga mežainu
piejūras kāpu retmeža un
mozaīkveida ainavas īpatsvara
pieaugumu nākotnē.

B.4.2. Vidēja vecuma
priežu audžu
dažādošana,
bioloģiskās
daudzveidības
pieaugumu veicinošas
mežsaimnieciskās
darbības piemērošana

Uzlabota mežainu piejūras kāpu
vidēja vecuma priežu sausieņu
mežaudžu struktūra. Veicot kopšanas
vai izlases cirtes, ievērotas DA plānā
noteiktās meža apsaimniekošanas
prasības.

B.4.3. Bioloģiski vecu
priežu atēnošana

Novērsts 6.1. pielikumā norādītajās
vietās augošo veco priežu stumbru
noēnojums, nodrošinot, ka koka
stumbrs ir labi apspīdēts no dienvidu
puses.

B.4.4. Neiejaukšanās 6.1. pielikumā norādītās vietās
mežu biotopu dabiskajā nodrošināta neietekmēta, bioloģiski
attīstībā
vecu Mežainu piejūras kāpu, Vecu vai
Dabisku boreālo mežu, Staignāju un
Purvainu mežu attīstība. 203 ha
parka mežaudžu nodrošināts
neiejaukšanās režīms (atsevišķās šo
platību daļās, pēc eksperta atzinuma
saņemšanas, tiek veikts vienīgi
B.4.3.pasākums).

B.4. mērķis. Labvēlīga Mežainu piejūras kāpu, Vecu vai dabisku boreālo, Staignāju un Purvainu mežu aizsardzības
stāvokļa nodrošināšana
B.4.1. Priežu jaunaudžu
dabiskošana, mežainu piejūras kāpu
un smiltāju zālāju mozaīkas
veidošana

III; 2020

Zemju
īpašnieku/apsa
imniekotāju,
projektu
finansējums

Zemju
īpašnieki/ap
saimniekotā
ji

6.1. pielikumā norādītajā vietā veikta
jaunaudžu dabiskošana un smiltāju zālāju
atjaunošana, sekmējot strukturāli
daudzveidīga mežainu piejūras kāpu
retmeža un mozaīkveida ainavas īpatsvara
pieaugumu nākotnē.

B.4.2. Vidēja vecuma priežu audžu
dažādošana, bioloģiskās
daudzveidības pieaugumu veicinošas
mežsaimnieciskās darbības
piemērošana

II; 2020

Projektu
finansējums,
AS LVM
~220 EUR/ha

Zemju
īpašnieki/ap
saimniekotā
ji, DAP

Uzlabota mežainu piejūras kāpu vidēja
vecuma priežu sausieņu mežaudžu
struktūra. Veicot kopšanas vai izlases cirtes,
ievērotas DA plānā noteiktās meža
apsaimniekošanas prasības.

B.4.3. Bioloģiski vecu priežu
atēnošana

I; visā
plāna
darbības
laikā

Zemju
īpašnieki/ap
saimniekotā
ji, DAP

Novērsts 6.1. pielikumā norādītajās vietās
augošo veco priežu stumbru noēnojums,
nodrošinot, ka koka stumbrs ir labi
apspīdēts no dienvidu puses.

B.4.4. Neiejaukšanās mežu biotopu
dabiskajā attīstībā

I; visā
plāna
darbības
laikā

Zemju
īpašnieki/ap
saimniekotā
ji, VMD

6.1. pielikumā norādītās vietās nodrošināta
neietekmēta, bioloģiski vecu Mežainu
piejūras kāpu, Vecu vai Dabisku boreālo
mežu, Staignāju un Purvainu mežu
attīstība. 203 ha parka mežaudžu
nodrošināts neiejaukšanās režīms
(atsevišķās šo platību daļās, pēc eksperta
atzinuma saņemšanas, tiek veikts vienīgi
B.4.3.pasākums).

Administratīvā
s izmaksas
kontroles
veikšanai

B.5. mērķis. Labvēlīga Mitru starpkāpu ieplaku
aizsardzības stāvokļa nodrošināšana

B.5.1. Aizauguma mazināšana mitrās starpkāpu ieplakās,
izcērtot strauji augošos kokus un krūmus
I-II; reizi 5 gados
Projektu finansējums, LVM līdzekļi?
DAP sadarbībā ar zemju īpašniekiem/apsaimniekotājiem
6.1. pielikumā norādītās vietās no mitrām starpkāpu ieplakām
izcirsti līdz 20 gadus veci koki un augstie kārkli, kas
veicina to aizaugšanu. Vismaz 4 ha mitru starpkāpu ieplaku
atrodas labā aizsardzības stāvoklī un tajās ir vitālas
purvmiršu audzes.
B.6. mērķis. Putnu aizsardzībai nozīmīgu pasākumu
īstenošana
B.6.1. Novērsta medījamo dzīvnieku piebarošana.
I; visā plāna darbības laikā
?
Mednieku kolektīvi/zemju īpašnieki?

Dabas parka teritorijā netiek veikta medījamo dzīvnieku
piebarošana un tajā neatrodas zvēru barotavas.

C Sabiedrības informēšana un izglītošana
C.1. mērķis. Dabas parka robežu atpazīstamības nodrošināšana
C.1.1. Veikta regulāra dabas parka
robežzīmju apsekošana un bojāto
informatīvo zīmju atjaunošana.

I; 2x gadā 30-40 eur par
1 zīmi; DAP
līdzekļi

DAP

Dabas parka robežas ir dabā atpazīstamas
– iezīmētas ar ĪADT robežzīmēm.

C.2 mērķis. Nesankcionētas teritorijas izbraukāšanas, jaunu ceļa trašu iebraukšanas un esošo meža ceļu trašu
paplašināšanas mazināšana
C.2.1. Piebraucamo un teritorijas
apsaimniekošanai nepieciešamo ceļu
kvalitātes uzturēšana.

I; visā
plāna
darbības
laikā

Pašvaldības/L
VM/projektu
līdzekļi

Nīcas
novada
dome/LVM

C.2.2. Apmeklētāju plūsmu virzošu
norāžu un informācijas stendu
uzstādīšana, teritorijas
izbraukāšanas mazināšanai

I; 2017

Pašvaldības/pr Nīcas
ojektu līdzekļi novada
dome

C.2.3. Veikta regulāra pie dabas
parka robežām uzstādīto ceļa zīmju
„Braukt aizliegts” un informatīvo
zīmju „Iebraukt aizliegts” kvalitātes
pārbaude un bojāto zīmju
atjaunošana

I; 2x gadā Pašvaldības/D DAP/Nīcas
AP līdzekļi?
novada
dome?

Teritorijas apskatei, piekļuvei pie jūras,
teritorijas apsaimniekošanas un kontroles
vajadzībām izmantotie ceļi ir labā stāvoklī.
To trases nav paplašinātas, un to apkārtnē
nenotiek meža vai kāpu zemsedzes
izbraukāšana.

6.2. pielikumā norādītās vietās uzstādīti
informācijas stendi ar informāciju par
teritorijas ceļu, taku un stāvvietu
izmantošanas kārtību.
Ceļi, kuri nav paredzēti teritorijas apskatei,
iezīmēti ar informatīvām zīmēm „Iebraukt
aizliegts”. Ceļi, kuri nav paredzēti teritorijas
apskatei vai apsaimniekošanai, iezīmēti ar
ceļa zīmēm „Braukt aizliegts”.

C.2 mērķis. Nesankcionētas teritorijas izbraukāšanas, jaunu ceļa trašu
iebraukšanas un esošo meža ceļu trašu paplašināšanas mazināšana

C.2.1. Piebraucamo un teritorijas apsaimniekošanai nepieciešamo ceļu kvalitātes
uzturēšana.
C.2.2. Apmeklētāju plūsmu virzošu norāžu un informācijas stendu uzstādīšana,
teritorijas izbraukāšanas mazināšanai
C.2.3. Veikta regulāra pie dabas parka robežām uzstādīto ceļa zīmju „Braukt aizliegts”
un informatīvo zīmju „Iebraukt aizliegts” kvalitātes pārbaude un bojāto zīmju
atjaunošana

C.3. mērķis: Informācijas nodrošināšana par teritorijas dabas vērtībām un to aizsardzības un apsaimniekošanas
vajadzībām
C.3.1. Zemes īpašnieku izglītošana
par dabas parka dabas vērtībām un
to aizsardzības un apsaimniekošanas
vajadzībām

I; visā
plāna
darbības
laikā

DAP/NVO/paš DAP/NVO/
valdības
Nīcas
līdzekļi
novada
dome

Pašvaldības mājas lapā un vietējos
laikrakstos publicēti skaidrojoši raksti
par parka dabas vērtību aizsardzības un
apsaimniekošanas vajadzībām

C.3.2. Sabiedrības informēšana par
plānotajām biotopu
apsaimniekošanas vai
atjaunošanas darbībām

I; visā
plāna
darbības
laikā

Pasākuma
īstenošanas
budžets

Pasākuma
veicēji

Pašvaldības mājas lapā un vietējos
laikrakstos publicēta informācija par
plānotajiem teritorijas apsaimniekošanas,
biotopu atjaunošanas vai teritorijas
labiekārtošanas darbiem.

C.3.3. Teritorijas apmeklētāju
informēšana par dabas parka dabas
un kultūras vērtībām un teritorijas
izmantošanas ierobežojumiem.

I; visā
plāna
darbības
laikā

DAP/pašvaldī
bas/LVM
līdzekļi

DAP/Nīcas
novada
dome/LVM

Pie labiekārtotiem apskates objektiem un
atpūtas vietām uzstādīti izglītojoši
informācijas stendi. Izdoti informatīvi
bukleti par parka dabas un kultūras
mantojuma izziņas iespējām, aktīvās
atpūtas iespējām un parka pludmaļu
lietošanas kārtību.

D. Teritorijas labiekārtošana, tūrisma attīstības un
rekreācijas iespēju nodrošināšana
D.1. mērķis. Nodrošināt regulāru labiekārtoto teritoriju apsaimniekošanu, ierīkotās tūrisma infrastruktūras uzturēšanu
un pilnveidošanu
D.1.1. Labiekārtoto teritoriju
apsaimniekošana, atkritumu
savākšana, ierīkotās tūrisma
infrastruktūras uzturēšana

I; regulāri

Pašvaldības
līdzekļi

Nīcas
novada
dome

Labiekārtotie apskates un atpūtas objekti ir
sakopti, un to infrastruktūra atrodas labā
stāvoklī

D.1.2. Bernātu pludmaļu (pludmales
posma no „Veckrūmu” mājām līdz
„Tālajam” stāvlaukumam)
labiekārtojuma nodrošināšana un
pilnveide

I; reizi
sezonā

Pašvaldības/pr Nīcas
ojektu līdzekļi
novada
dome

Nodrošināta Bernātu pludmales
labiekārtošana. Vasaras mēnešos tajās vai
tiešā to tuvumā ir pieejami 3.4. nodaļā
uzskaitītie minimālie pludmales
labiekārtojuma elementi.

D.1.3. Dabas parka teritorijā ierīkoto
stāvlaukumu labiekārtojuma
pilnveidošana

I; 2020

Projektu
līdzekļi

Nīcas
novada
dome

Veikta „Tālā” un „Dzintariņa”
stāvlaukuma rekonstrukcija. Paplašināta
to ietilpība, mazināti parka apmeklējuma
noteikumu pārkāpumi un pelēko kāpu un
mežainu piejūras kāpu zemsedzes
izbraukāšana.

D.1.4. Dabas parka teritorijā ierīkoto
atpūtas vietu labiekārtojuma
pilnveidošana

I; 2020

Projektu
līdzekļi

Nīcas
novada
dome

Veikt Pūsēnklana un Tālā stāvlaukuma
atpūtas vietu labiekārtojuma pilnveidošana.

D.2. mērķis. Nodrošināt apmeklētu, bet vēl nelabiekārtotu atpūtas un apskates
vietu labiekārtojumu
D.2.1. Pie publiski izmantojamām pieejām jūrai sakārtoti automašīnu
novietošanas jautājumi
II; 2020
Projektu līdzekļi
Nīcas novada dome
6.2.pielikumā norādītajās vietās ierīkotas jaunas automašīnu stāvvietas, ievērojot
3.4. nodaļā aprakstītos ierobežojumus.
Pūsēnkalns – esošā stāvvietā
Klampju ciems – stāvvieas izveide
Stāvvieta pie jūras pie Tālā stāvlaukuma – nepieciešamības gadījumā

D.3. mērķis. Veicināt jaunu dabas izziņas piedāvājuma veidošanu
D.3.1. Dabas taku tīkla izveide un
to labiekārtojuma nodrošināšana

III; 2020

Projektu
līdzekļi

Nīcas novada
dome

Zemes īpašumā ar kad. nr. 64780080025
ierīkotas labiekārtotas dabas parka dabas
un Nīcas novada kultūras mantojuma
izziņas takas.

D.3.2. Pārgājienu un velo maršrutu III; 2020
tīkla un distanču slēpošanas trašu
attīstība

Projektu
līdzekļi

Nīcas novada
dome,
sadarbībā ar
NVO un
izglītības
iestādēm

Optimizētas aktīvā tūrisma iespējas,
izstrādājot un marķējot jaunus aktīvā
tūrisma maršrutus. Veikta regulāra
izplānoto pārgājienu maršrutu, velo
maršrutu un distanču slēpošanas trašu
marķēšana un bojāto marķējuma zīmju
atjaunošana.

D.3.1. Dabas taku tīkla izveide un to labiekārtojuma
nodrošināšana

D.4. mērķis. Tūristu informācijas punkta izveide
D.4.1. Tūristu informācijas punkta
izveide

III; 2026

Pašvaldības/p Nīcas novada
rojektu līdzekļi Dome

Bernātu ciemata darbojas tūrisma
informācijas punkts

Būvju
īpašnieku/aps
aimniekotāju,
Projektu
līdzekļi

Dabas parka teritorijā neatrodas
ilgstoši nepabeigtas jaunbūves,
veikta atpūtas bāzes «Draudzība»
kompleksa rekonstrukcija

D.5. mērķis. Degradētu teritoriju sakopšana
D.5.1. Veikta degradēto parka
teritoriju sakopšana

III; 2028

Būvju īpašnieki un
apsaimniekotāji

E Teritorijas izpēte un monitorings
E.1. mērķis. Nodrošināt regulāru dabas vērtību stāvokļa, piekrastes procesu, tūrisma ietekmju un
apsaimniekošanas pasākumu monitoringu
E.1.1. Aizsargājamo sugu un
biotopu monitorings Natura
2000 monitoringa programmas
ietvaros

I; reizi 6
gados

E.1.2. Tūrisma ietekmju
monitorings

I; reizi sezonā Administratīvā DAP, TIC
s izmaksas
sadarbībā
ar izglītības
iestādēm

E.1.3. Jūras krastu procesu
monitorings

I; reizi gadā

Valsts
monitoringa
programmas
līdzekļi

Zinātniskās Iegūta nepieciešamā informācija jūras
institūcijas krasta erozijas riska novērtēšanai

E.1.4. Apsaimniekošanas
pasākumu efektivitāte
monitorings

I; pēc aps.
pasākumu
veikšanas

DAP budžeta
ietvaros

DAP, NVO

Valsts
monitoringa
programmas
līdzekļi

DAP

Iegūti dati par pelēko kāpu, mežainu
piejūras kāpu, starpkāpu ieplaku un
Lēzela lipares Liparis loeselii stāvokli

Iegūta nepieciešamā informācija
antropogēnās ietekmes pieauguma
konstatēšanai un lēmumu pieņemšanai
par ietekmju mazināšanas iespējām

Iegūti dati apsaimniekošanas pasākumu
efektivitātes novērtēšanai un lēmumu
pieņemšanai par papildus pasākumiem
vai plānā noteikto pasākumu korekcijai

Priekšlikumi zonējuma
grozījumiem
dabas lieguma zonā:
1. saglabāt Baltijas jūras krasta kāpas
aizsargjoslā ietvertās mežaudzes;
2. izslēgt krasta kāpu aizsargjoslai un dabas
parka zonai piegulošās mežainās piejūras
kāpas – 47-85. gadus vecus priežu mētrājus;
3. iekļaut kangaru-vigu kompleksu paka DA
stūrī, kurā sastopama augsta Staignāju mežu
9080*, Purvaino mežu 91D0*, Mitru
starpkāpu ieplaku 2190 un parasto
purvmiršu audžu koncentrācija, un tam
piegulošās pelēkās kāpas un Veca vai
dabiska boreālā meža mikroliegumu
(pelēkās kāpas atjaunošana un
neiejaukšanās režīms nepieciešams 50% no
dabas lieguma zonai pievienojamās platības.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:
•
•
•

VMR atainotā atbalsta tiesīgā platība ir vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,5 ha lieli lauki;
Nav saņemta vienreizējā kompensācija, izņemot kompensāciju par kopšanas cirtes
aizliegumu;
Ir spēkā esoša meža inventarizācija, kas līdz 1.aprīlim ir iekļauta VMR;

Atbalsta aktivitāte:

Ikgadējs kompensācijas maksājums par mežsaimnieciskās
darbības ierobežojumiem meža zemēs, kas attiecīgajā teritorijā radušies Putnu un
Biotopu direktīvu ieviešanas rezultātā.

Atbalsta apjoms:
• Ja vienā zemes vienībā ir viens aprobežojuma veids:

• Aizliegta mežsaimnieciskā darbība vai galvenā un
kopšanas cirte (ML) – 160 EUR/ha
• Aizliegta galvenā cirte (DL zona) – 120 EUR/ha
• Aizliegta kailcirte (DP zona) – 45 EUR/ha

• Ja vienā zemes vienībā ir vairāki aprobežojuma veidi: 112
EUR/ha

Priekšlikumi zonējuma
grozījumiem
dabas parka zonā:
1. saglabāt krasta kāpu aizsargjoslā
neietvertās mežainās piejūras kāpas;
2. ietvert šobrīd dabas lieguma zonas
mežainas piejūras kāpas, kuras atrodas
ārpus krasta kāpu aizsargjoslas un ir
identiskas tām piegulošajām dabas parka
zonas mežaudzēm – vidēja vecuma priežu
sausieņu mētrājus;
3. saglabāt pludmales daļu.

Priekšlikumi zonējuma
grozījumiem
no neitrālās zonas izslēgt:
•
•

•

•
•

•

0.3 ha Veca vai dabiska boreālā meža 9010*
fragmentus neitrālajā zonā „Dzintariņš”;
1,4 ha Ar lakstaugiem klātu pelēko kāpu 2130* un
Mežainu piejūras kāpu 2180 fragmentus neitrālajā
zonā „Veckrūmi” (zemes īpašumos ar kad. nr.
64780080369, 64780080216, 64780080029 un
64780080035), krasta kāpu aizsargjoslā, vietā bez
vēsturiskās apbūves;
2,2 ha vecu Mežainas piejūras kāpas 2180
fragmentu neitrālajā zonā „Aktīvās atpūtas
centrs” (zemes īpašumā 64780080365), krasta
kāpu aizsargjoslā, vietā bez vēsturiskās apbūves;
0,6 ha vidēja vecuma Mežainas piejūras kāpas
2180 fragmentu neitrālajā zonā „Klampji” (krasta
kāpu aizsargjoslā, vietā bez vēsturiskās apbūves);
17,8 ha Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas
2130*, Mežainas piejūras kāpas 2180 un Mitras
starpkāpu ieplaks 2190 neitrālajā zonā „Baltā
kāpa”
1,6 ha Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas 2130*
un Mežainas piejūras kāpas 2180 fragmentu
neitrālajā zonā „Pūsēnkalns” (zemes īpašumā ar
kadastra numuru 64780188888).

Priekšlikumi zonējuma
grozījumiem
no neitrālās zonas izslēgt:
•
•

•

•
•

•

0.3 ha Veca vai dabiska boreālā meža 9010*
fragmentus neitrālajā zonā „Dzintariņš”;
1,4 ha Ar lakstaugiem klātu pelēko kāpu 2130* un
Mežainu piejūras kāpu 2180 fragmentus neitrālajā
zonā „Veckrūmi” (zemes īpašumos ar kad. nr.
64780080369, 64780080216, 64780080029 un
64780080035), krasta kāpu aizsargjoslā, vietā bez
vēsturiskās apbūves;
2,2 ha vecu Mežainas piejūras kāpas 2180
fragmentu neitrālajā zonā „Aktīvās atpūtas
centrs” (zemes īpašumā 64780080365), krasta
kāpu aizsargjoslā, vietā bez vēsturiskās apbūves;
0,6 ha vidēja vecuma Mežainas piejūras kāpas
2180 fragmentu neitrālajā zonā „Klampji” (krasta
kāpu aizsargjoslā, vietā bez vēsturiskās apbūves);
17,8 ha Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas
2130*, Mežainas piejūras kāpas 2180 un Mitras
starpkāpu ieplaks 2190 neitrālajā zonā „Baltā
kāpa”
1,6 ha Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas 2130*
un Mežainas piejūras kāpas 2180 fragmentu
neitrālajā zonā „Pūsēnkalns” (zemes īpašumā ar
kadastra numuru 64780188888).

Priekšlikumi zonējuma
grozījumiem
Funkcionālās zonas veids
Dabas lieguma zona
Dabas parka zona
Neitrālā zona

Funkcionālās zonas veids
Dabas lieguma zona
Dabas parka zona
Neitrālā zona

Spēkā esošā
zonu platība,
ha
322
392
54

Zonu platība zonējuma
izmaiņu
apstiprināšanas
gadījumā, ha
468
270
30

%
42
51
7

%
61
35
4

Priekšlikumi ind. AIN
izmaiņām

Paldies par uzmanību!
Dabas aizsardzības plāna izstrādātājs:
Latvijas Dabas fonds
www.ldf.lv

Plāna izstrādes koordinatore: Baiba Strazdiņa
Tel. 67830999
baiba.strazdina@ldf.lv
Latvijas Dabas fonds
Dzirnavu iela 73–2, Rīga, LV-1011

