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PĀVILOSTA, 13.11.2015.

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

• Plāna izskatīšana pašvaldībā un DAP

• Trešā uzraudzības grupas sanāksme 

• Gala redakcijas sagatavošana un iesniegšana VARAM – līdz 29.02.2016



Plāna izstrāde un teritorijas 

izpēte
Teritorijas ornitoloģiskā izpēte – Helmuts Hofmanis

Teritorijas entomoloģiskā izpēte – Voldemārs Spuņģis

Purva augu un biotopu izpēte – Liene Auniņa

Meža augu un biotopu izpēte – Gatis Eriņš, Ansis Opmanis

Piekrastes augu un biotopu izpēte – Egija Biseniece

Krasta procesu izpēte – Jānis Lapinskis

Baiba Strazdiņa

Marta Baumane



AIZSARGĀJAMO  AUGU SUGU ATRADNES

50 retas un aizsargājamo augu sugas,

t.sk. 3 PD/BD, 16 ĪAS, 5ML



7 retās un aizsargājamās sugas 

Pelēkās kāpas – Lielais mārsilu zilenītis, Garlūpas racējlapsene, 

raibspārnu siltājsisenis, prakšķis

Atklātu pelēko kāpu saglabāšana – aizauguma mazināšana, 

saules apspīdētu laukumu veidošana (I prioritāte – Lielā 

mārsilu zilenīša monitoringa vietā); 

Mārsilu saglabāšana – krasta kāpu izbraukāšanas 

ierobežošana

AIZSARGĀJAMĀS  

BEZMUGURKAULNIEKU SUGAS



Sausi priežu meži – Priežu sveķotājkoksngrauzis, Lielā 

krāšņvabole

Noēnotu, bioloģiski vecu priežu atsegšana

AIZSARGĀJAMĀS  

BEZMUGURKAULNIEKU SUGAS



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 
viena no labākajām putnu vērošanas vietām Latvijā

vērtīgākā daļa – A daļa un Akmensraga apkārtne

Meža balodis, Bikšainais apogs, Melnā dzilna – vecu  un 

pieaugušu  priežu mežaudžu saglabāšana (neiejaukšanās), 

bioloģiski vecāko koku saglabāšana un to attīstības veicināšana 

(kopšanas ciršu ierobežojumi, atvērumu veidošana u.tml.); 

sausokņu un stumbeņu saglabāšana un to attīstības veicināšana,  

kontroles pastiprināšana

AIZSARGĀJAMĀS  PUTNU SUGAS



Mežirbe – mežaudžu dabiskošana/struktūru daudzveidošana (gan 

A, gan R daļā); plēsēju skaita pieauguma neveicināšana/barotavu 

aizvākšana

Mednis – mežsaimnieciskās darbības aizliegums marts-

augusts, bioloģiski vecu mežaudžu īpatsvars

AIZSARGĀJAMĀS  PUTNU SUGAS



Sila cīrulis – atklātu pelēko kāpu un lauču uzturēšana

Stepes čipste – atklātas smilšainu platību saglabāšana

2004: 7–10 pāri (~5%); 2015: 1–3 pāri (1–3%)

AIZSARGĀJAMĀS  PUTNU SUGAS



AIZSARGĀJAMIE BIOTOPI

20102015



EMBRIONĀLĀS KĀPAS, 

PRIEKŠKĀPAS, STĀVKRASTS

– dabisko procesu saglabāšana

– TAP norādīto nobrauktuvju pie jūras uzturēšana

un to izmantošanas kontrole

– TAP norādīto noeju pie jūras labiekārtošana (laipas, 

kāpnes) un labiekārtoto vietu apsaimniekošana 

– erozijas seku mazināšana 300 m garā 

posmā pie Akmeņraga bākas 

(sētiņas, žodziņi, kāpu graudzāļu stādijumi)



PELĒKĀS KĀPAS

Aizaugušo un apmežoto pelēko kāpu atjaunošana 

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?



Mitras starpkāpu ieplakas – nedarīt neko

Mežainas piejūras kāpas ar pelēko kāpu 

ieslēgumiem

• nedarīt neko

• eitrofikācijas mazināšana

• audžu dabiskošana /mirušā koksne, cirsmu 

kvalitāte/

līdz 60 gadus vecās audzēs pēc eksperta atzinuma –

regulēta zemsedzes 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



VECI UN DABISKI BOREĀLIE MEŽI 

• Neiejaukšanās (80 ha)

• Kvalitātes uzlabošana (20 ha):

• bioloģiski vecu koku atēnošana

• sausokņu un kritalu veidošana

• atsegtu smilšu laukumu veidošana



UPES, ALUVIĀLIE MEŽI UN STAIGNĀJI

Upju straujteces un dabiski upju posmi 

Staignāju meži

Aluviālie meži 



AIZSARGĀJAMIE PURVU  BIOTOPI

Pārejas purvi un slīkšņas

Kaļķaini zāļu purvi

• Nerakt jaunus un nepadziļināt esošos grāvjus

• Hidroloģiskā izpēte – susināšanas mazināšanas 

iespēju izvērtēšana

• Zāļu purvu pļaušana



SLAPJIE MEŽI UN VIRSĀJI

Slapji virsāji ar grīņu sārteni

purvainie meži – grīņi

• tradicionālais apsaimniekošanas veids – kontrolēta zemsedzes dedzināšana + 

ganīšana – sarežģīti realizējama

• retināšana (izvākt B, E, atēnot vecās P), 

• mirušās koksnes saglabāšana

• slapjākajās vietās – drīzāk nedarīt neko 

(cirsmu kvalitāte) + neatjaunot grāvjus



Tūrisma un rekreācijas infrastruktūra

• Pieejas pie jūras

• Stāvvietas

• Atpūtas vietas

• Dabas takas

\



Paldies par uzmanību!

Plāna izstrādes koordinatore: Baiba Strazdiņa

Tel. 67830999

baiba.strazdina@ldf.lv

Latvijas Dabas fonds

Dzirnavu iela 73 – 2, Rīga, LV-1011
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