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KOPSAVILKUMS 

LIFE projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (LIFE CoHaBit, 

LIFE15 NAT/LV/000900, turpmāk - projekts) rīcības C1 Svešzemju augu sugu ierobežošana 

(Alien species combat) mērķis – ierobežot svešzemju augu sugu izplatību Rīgā un 

Carnikavas novadā dabas parka „Piejūra” (turpmāk – DP “Piejūra”) teritorijā un mazināt 

to negatīvo ietekmi.  

Dabas parks „Piejūra” ir iekļauts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā 

Natura 2000 (kods: LV0301700). Tas atrodas Baltijas jūras Rīgas līča krastā, aizņemot ap 7 % 

krasta kopgaruma – 36 km garu un 0,5-2 km platu joslu no Vakarbuļļiem līdz Inčupei, aptverot 

trīs upju – Lielupes, Daugavas un Gaujas – grīvas. Teritorija ir nozīmīga retu piejūras biotopu 

aizsardzībai – piejūras zālāji, embrionālās kāpas, priekškāpas un pelēkās kāpas, mežainās piejūras 

kāpas, lagūnas, upes un mezotrofi ezeri.  

Invazīvās svešzemju augu sugas negatīvi ietekmē bioloģisko daudzveidību, izraisa biotopiem 

raksturīgo sugu lokālu izzušanu un kopumā samazina biotopa kvalitāti un daudzveidību. Dabas 

parkā „Piejūra” visplašāk sastopamās invazīvās svešzemju augu sugas ir krokainā roze (Rosa 

rugosa), Tatārijas salāts (Lactuca tatarica), Kanādas zeltgalvīte (Solidago canadensis), puķu 

sprigane (Impatiens glandulifera), vārpainā korinte (Amelanchier spicata) un melnaugļu aronija 

(Aronia melanocarpa). Svešzemju augu sugu ierobežošana ir viens no prioritārajiem biotopu 

atjaunošanas un saglabāšanas pasākumiem DP “Piejūra”. Darbi, kas ir aizsākti projekta 

īstenošanas laikā, aptverot ap 63 ha lielu biotehnisko pasākumu īstenošanas teritoriju un panākot 

labvēlīgu ietekmi 145 ha lielā dabas parka platībā, turpmākajos gados tiks turpināti vēl vismaz 

157 hektāru apjomā, kā tas ir paredzēts jaunajā dabas aizsardzības plānā, izmantojot projektā gūto 

pieredzi.    

Projekta praktisko darbu plānošana un īstenošana bija saistīta ar vairākiem izaicinājumiem – 

neatbilstošu plānoto finansējumu, darbu izpildītāju pieredzes trūkumu invazīvo svešzemju sugu 

ierobežošanā, ļoti dažādu atjaunojamo teritoriju iepriekšējo izmantošanu, apdzīvoto vietu 

sabiedrības izpratni par svešzemju sugu kaitējumu dabiskajos biotopos.  

Izpratnes veicināšanai projekta laikā svešzemju sugu ierobežošanā tika iesaistīta arī sabiedrība, 

organizējot talkas. Talkas ir viens no sekmīgākajiem komunikācijas veidiem dabas aizsardzībā, jo 

no dalībniekiem prasa aktīvu iesaisti, tiek iepazītas biotopiem raksturīgās un neraksturīgās sugas, 

tiek veicināta izpratne par apsaimniekošanas darbu nepieciešamību, tiek veicināta toleranta 

attieksme pret dabas teritorijām. Kopumā projekta laikā talkās, kas bija vērstas uz svešzemju sugu 

ierobežošanu, ir piedalījušies 238 dalībnieki.     

Šajā ziņojumā ir apkopota informācija par dabas parkā “Piejūra” izplatītākajām invazīvajām 

svešzemju augu sugām, to raksturu un rekomendējamām izplatību ierobežošanas metodēm. Tāpat 

ir sniegts pārskats par īstenotajiem biotehniskajiem pasākumiem sešās projekta darbības vietās, 

gūtajām atziņām un sagatavotas rekomendācijas sasniegto rezultātu uzturēšanai un monitoringam. 

Ir sniegts pārskats par īstenoto darbību ietekmi – labvēlīgi ietekmēto teritoriju un tajā 

sastopamajiem ES nozīmes aizsargājamiem biotopiem. Ņemot vērā projekta pieredzi un gūtās 

atziņas, ir sagatavoti ieteikumi, kas atvieglos līdzīgu darbu veikšanu citās teritorijās. Ziņojuma 

pielikumos ir pievienots īstenoto darbu grafiks un visu darbības vietu kartes.   

Svešzemju augu sugu izplatības ierobežošanas darbi īstenoti ar Eiropas Savienības LIFE 

programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda 

administrācijas finansiālu atbalstu projekta LIFE CoHaBit, LIFE15 NAT/LV/000900 ietvaros. Par 

šajā ziņojumā ietverto informāciju ir atbildīgi tikai un vienīgi projekta īstenotāji un tajā paustie 

apgalvojumi nav uzskatāmi par Eiropas Komisijas viedokli.  

 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LV0301700
https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_parki/piejura/
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SUMMARY 

The objective of LIFE CoHaBit project “Coastal Habitat Conservation in Nature Park 

“Piejura” (LIFE15 NAT/LV/000900) action C1 Combating of invasive alien species is to 

diminish distribution and negative impact of invasive alien species on EU importance 

habitats of Nature Park “Piejūra”.  

Nature Park “Piejūra” is Natura 2000 site (code LV0301700) and located along the seashore of 

the Gulf of Riga. Nature Park occupied around 7% of coastline of Latvia – 36 km long and 0,5 - 2 

km wide belt of coast from Vakarbuļļi to Inčupe. There is located mouth of three biggest rivers of 

Latvia – Lielupe, Daugava and Gauja. Nature Park is important for conservation of coastal 

meadows, embryonic and shifting dunes, grey dunes and wooden dunes habitats as well as for 

lagoons and freshwaters habitats – rivers and mesotrophic lakes.          

Distribution of invasive alien species has a negative impact on biodiversity and can affect 

abundance of typical for coastal habitats species, quality of the habitat. The most common alien 

plant species in Nature Park “Piejūra” is Rosa rugosa, Lactuca tatarica, Solidago canadensis, 

Impatiens glandulifera, Amelanchier spicata and Aronia melanocarpa. Combating of invasive 

alien plant species is the one of the priority nature management actions in Nature Park. The area 

where management actions were taken within the project reaches 63 ha wide territory and its 

resulted in 145 ha of the impact area. The methods implemented within the project will be used 

for continuation of combating of invasive alien plant species in at least 157 ha of the Nature Park 

as it is planned in Nature Management Plan.    

There were some difficulties and challenges during planning and implementation of the action – 

insufficient planned financial resources, gaps in the knowledge of service providers in field of 

invasive alien plant species, previous use of territories where actions were taken which resulted in 

unplanned works, work with local public and communities regarding understanding of negative 

impact of different alien plant species on natural habitats.      

Active participation of the society in combating of invasive alien plant species were organised by 

common work events. In total 238 participants were registered. During the events participants 

were introduced with the topic, improved skills in recognising of the plant species, promoted 

necessity of the habitats management actions and a tolerant attitude towards natural areas were 

promoted.  

This report includes information about the most common alien plant species in Nature Park 

“Piejūra” – its characteristic and recommendations for combating methods. Review of 

implemented biotechnical measures in all six project’s sites, lessons learned and recommendations 

for maintenance of the results and monitoring. As well as the report provides an overview of the 

impact area of the implemented measures and affected EU importance habitats. The experience of 

the project was used for elaboration of the recommendations on practical implementation of 

combating of invasive alien plant species. Our experience will be usefully for implementation of 

similar actions in other territories in Latvia and abroad. In the annexes of the report schedule of 

the implemented measures and maps of all sites are provided.           

Combating of invasive alien species implemented within framework of LIFE CoHaBit, LIFE15 

NAT/LV/000900 project with the contribution from European Union LIFE+ programme and State 

Regional Development Agency Republic of Latvia Latvian Environmental Protection Fund 

Administration. The content of this report and use of information it contains is the sole 

responsibility of the LIFE CoHaBit project beneficiaries and can in no way be taken to reflect the 

views of the European Commission.       

  

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LV0301700
https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_parki/piejura/
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MĒRĶIS UN PROJEKTA PIETEIKUMĀ IZVIRZĪTIE NOSACĪJUMI UN 
PĀRSKATS PAR  TO ĪSTENOŠANU 

Svešzemju augu sugu ierobežošanas (Alien species combat) rīcības mērķis ir mazināt 

invazīvo svešzemju augu sugu negatīvo ietekmi uz DP “Piejūra” dabas vērtībām, 

ierobežojot šo sugu izplatību Rīgā un Carnikavas novadā. 

 

Projekta pieteikumā norādīts, ka: 

1. Darbi tiks veikti, ietekmējot 175 ha Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamu 

biotopu: 

 100 ha ietekmes teritorija DP “Piejūra” daļā no Daugavgrīvas līdz Gaujai; 

 75 ha ietekmes teritorija DP “Piejūra” daļā no Gaujas līdz Inčupei. 

Īstenošana:  

 ņemot vērā izmaiņas projekta partnerībā (Saulkrastu novada izstāšanās no projekta), 

praktiskie darbi tika īstenoti Rīgas pilsētas un Carnikavas novada teritorijās;  

 tiešo darbību teritorija (biotehnisko pasākumu īstenošanas vietas plātība) sastāda 

63,90 ha t.sk. 14,87 ha lielā platībā tika īstenoti invazīvo svešzemju sugu 

ierobežošanas darbi, iesaistot sabiedrību – organizējot talkas un praktisku pieredzes 

apmaiņu (skatīt 1.pielikumu);  

 laika periodā no 2017.-2019. gadam ir veikta DP “Piejūra” ES nozīmes aizsargājamu 

biotopu kartēšana, tādējādi aktualizējot DP “Piejūra” sastopamo biotopu sarakstu un to 

izplatību;  

 Projekta ietvaros īstenoto invazīvo svešzemju augu sugu ierobežošanas darbu rezultātā 

labvēlīga ietekme ir panākta 145,73 ha DP “Piejūra” teritorijas t.sk. labvēlīgi ir 

ietekmēti pieci ES nozīmes aizsargājami biotopi 115,51 ha platībā (skatīt 1.tabulu 

sadaļā Labvēlīgi ietekmētā teritorija). 

 

2. Savāktais svešzemju augu sugu materiāls un krūmi t.sk. zaļie atkritumi no teritorijas 

jāizvāc uz pašvaldībām piederošiem zaļo atkritumu savākšanas laukumiem. 

Īstenošana. Biotehnisko pasākumu īstenotāji (turpmāk arī – Izpildītāji) tika instruēti, ka 

savāktais svešzemju augu sugu materiāls ir invazīva rakstura, lakstaugu sēklas, un arī 

krokainās rozes augļi, ilgstoši saglabā dīgtspēju, un, lai neveicināto to izplatītu, ir jāievēro 

drošības pasākumi savāktā materiāla transportēšanā. Tāpat Izpildītāji tika informēti par to, cik 

ātraudzīgi ir krūmi un to atvases un ir nepieciešama arī sakņu sistēmas izņemšana un 

izvešana, cik vien tas ir iespējams attiecīgajos apstākļos. Ņemot vērā, ka Latvijā kopumā vēl 

tikai notiek pielāgošanās bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanai, ne visas 

pašvaldības ir ierīkojušas piemērotas vietas un iegādājušās atbilstošu tehnoloģisko 

aprīkojumu. Līdz ar to svešzemju augu sugu materiāls tika izvākts no teritorijas dažādos 

veidos – gan, aizvedot uz atkritumu savākšanas punktiem, gan tika pieļauts, ka savākto 

materiālu drīkst dedzināt ārpus veikto darbu teritorijas, ievērojot ugunsdrošības nosacījumus 

un informējot atbildīgās iestādes.  
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3. Rīcība plānota kā demonstrācijas pasākums, ņemot vērā, ka Latvijā nav lielas pieredzes 

šādu darbu veikšanā. DP “Piejūra” pašvaldībām nav pieredzes svešzemju augu sugu 

ierobežošanā. Zināšanu pārnesei biotehnisko pasākumu/paņēmienu veikšanas un to progresa 

novērošanā jāiesaista pašvaldību atbildīgie speciālisti, kuri tiktu sagatavoti svešzemju sugu 

ierobežošanas darba turpināšanai pēc-projekta periodā. 

Īstenošana:  

 no visām projekta mērķsugām Tatārijas salāts tika atzīts par vispiemērotāko 

demonstrācijas pasākumiem, jo tā ierobežošanā nav nepieciešams speciāls aprīkojums 

vai īpaši sagatavošanās darbi; 

 Projekta laikā demonstrācijas aktivitātes tika realizētas, organizējot vairākas talkas, 

tādējādi sniedzot praktisku pieredzi svešzemju augu sugu ierobežošanas darba norisē. 

Kopumā talkās ir piedalījās 238 dalībnieku un tās bija: 

o organizētas projekta komunikācijas aktivitāšu ietvaros; 

o Dabas aizsardzības pārvaldes un Rīgas domes organizētas;  

o Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules dabas fonda kopīgās iniciatīvas 

„Daru labu dabai”
1
 ietvaros; 

o interesentu pašu iniciētas; 

 šis ziņojums apkopo projektā gūto pieredzi, apraksta darbu īstenošanas sekmes, gūtās 

atziņas un sniedz ieteikumus līdzīgu darbu īstenošanai; 

 

4. Metožu izvēlē jāņem vērā projekta LIFE NAT-PROGRAMME (LIFE11NAT/LV/000371) 

pieredze. 

Īstenošana. Projekta LIFE NAT-PROGRAMME vadlīnijas tika izmantotas visu projekta laiku 

– gan, plānojot praktiskās biotehniskos pasākumus, gatavojot ekspertu atzinumus un darba 

uzdevumus Izpildītājiem, gan, veicot rezultātu izvērtējumu un sagatavojot šo ziņojumu. 

 

5. Dabas aizsardzības plāna ietvaros jāizstrādā Vadlīnijas sistemātiskai svešzemju augu sugu 

ierobežošanai. 

Īstenošana. Vadlīnijas un pasākumi svešzemju invazīvo sugu ierobežošanai aprakstīti Dabas 

aizsardzības plāna dabas parkam „Piejūra” 2020.-2031. gadam (turpmāk – dabas aizsardzības 

plāns) IV nodaļā „Apsaimniekošanas pasākumi” sadaļā B. Dabas vērtību aizsardzība 

pasākums B.2.7. Svešzemju augu sugu izplatības ierobežošana
2
, un parādīti kartē dabas 

aizsardzības plāna 3.4.pielikumā
3
.  

Plašāki ieteikumi ir sniegti šajā ziņojumā, kas ir izmantojams, ieviešot dabas aizsardzības 

plānā paredzētos dabas vērtību aizsardzības pasākumus.   

 

 

 

 

                                                             
1 http://www.darudabai.lv/  
2 https://www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_apstiprin/DP_Piejura_20_DAP.docx  
3 https://www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_apstiprin/DP_Piejura_20_pie_3-
4_Apsaimniekosanas_pasakumi.docx  

http://www.darudabai.lv/
https://www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_apstiprin/DP_Piejura_20_DAP.docx
https://www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_apstiprin/DP_Piejura_20_pie_3-4_Apsaimniekosanas_pasakumi.docx
https://www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_apstiprin/DP_Piejura_20_pie_3-4_Apsaimniekosanas_pasakumi.docx
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6. Svešzemju augu sugu ierobežošanas pasākumu realizācijai un uzraudzībai paredzēti gan 

ārpakalpojumi, gan iesaistās projekta personāls. 

Īstenošana:  

 par rīcības ieviešanu atbildīgais partneris bija Dabas aizsardzības pārvalde, kas 

svešzemju augu sugu ierobežošanas praktisko darbu realizāciju projekta teritorijās 

neveica, bet bija atbildīga par vispārējo rīcības ieviešanas uzraudzību, rezultātu 

monitoringu un gala novērtējumu;  

 praktisko īstenošanu realizēja projekta partneri Carnikavas novada pašvaldība un 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments un to piesaistītais projekta personāls – 

organizēja nepieciešamo biotehnisko pasākumu pakalpojumu iepirkšanu un uzraudzīja 

darbu izpildi, nodrošināja komunikāciju ar vietējiem iedzīvotājiem, sagatavoja 

nepieciešamos informatīvos materiālus un līdzdarbojās sabiedrības iesaistes pasākumu 

organizēšanā;  

 darbu faktiskās izmaksas bija lielākas par sākotnēji projektā plānotajām, jo  

o svešzemju augu sugu ierobežošanas darbi ir jāveic atkārtoti kamēr tiek 

sasniegts vēlamais rezultāts (augu vitalitāte ir būtiski samazinājusies vai augi 

darbu teritorijā ir likvidēti pilnībā);  

o darbu veikšanas laikā radās neparedzēti izdevumi, kas saistīti ar teritoriju 

pielūžņojuma likvidēšanu;  

o svešzemju sugu ierobežošanas darbu lielu daļu veido roku darbs, kas ir lēnāks 

un resurss-ietilpīgāks.  

 biotehnisko pasākumu īstenošana tika balstītas uz projekta sadarbības partnera 

biedrības „Baltijas krasti” sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sniegtajiem 

atzinumiem par plānoto invazīvo augu sugu ierobežošanu Buļļu salā
4
 un Carnikavas 

novadā
5
, bet veicamo darbu detalizācija tika izstrādāta, gatavojot konkrētu biotehnisko 

pasākumu iepirkumu tehniskās specifikācijas; 

 invazīvo svešzemju sugu ierobežošanas darbu sekmju un ietekmes uz mērķa sugām un 

biotopiem vērtēšana ir īstenota projekta monitoringa aktivitāšu ietvaros (rīcība D1) un 

projekta īstenotās monitoringa metodes un monitoringa rezultāti detalizēti ir apkopoti 

ziņojumā “Biotopu atjaunošanas pasākumu ietekme uz sugu un biotopu aizsardzības 

stāvokli dabas parkā “Piejūra”. MONITORINGA GALA ATSKAITE”
6
.      

  

                                                             
4 https://dabasparkspiejura.lv/images/C1-R%C4%ABga.pdf  
5 https://dabasparkspiejura.lv/images/Annex_No_C1_2__atzinums.pdf  
6 https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/181-
projekta-aktivitasu-ietekmes-monitorings-uz-biotopu-saglabasanas-statusu  

https://dabasparkspiejura.lv/images/C1-R%C4%ABga.pdf
https://dabasparkspiejura.lv/images/Annex_No_C1_2__atzinums.pdf
https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/181-projekta-aktivitasu-ietekmes-monitorings-uz-biotopu-saglabasanas-statusu
https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/181-projekta-aktivitasu-ietekmes-monitorings-uz-biotopu-saglabasanas-statusu
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ESOŠĀS SITUĀCIJAS IZPĒTE KAMERĀLI  

Esošās situācijas izpētes ietvaros un lai veidotos vienota izpratne par terminoloģiju, normatīvo 

regulējumu u.c. aspektiem, kas jāņem vērā, īstenojot svešzemju sugu ierobežošanas darbus, ir 

apkopota šāda informācija: 

 termini un to skaidrojumi; 

 nacionālie un starptautiskie normatīvie akti un dokumenti, kas skar svešzemju augu 

sugu ierobežošanu; 

 sugu saraksti/ datu bāzes; 

 projekti; 

 publikācijas. 

TERMINI UN TO SKAIDROJUMS 

Biotehniski pasākumi (biotechnical measures) – aktīva rīcība, lai biotopus uzturētu noteiktā 

stāvoklī. Biotehniskie pasākumi ir, piemēram, krūmu izciršana, zāles pļaušana un savākšana 

(Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas, 2017). 

Invazīva suga (invasive species) – agresīva svešzemju izcelsmes suga, kas spēj savvaļā ātri 

savairoties, invadēt lielas teritorijas un dominēt pār vietējām sugām. Šādas sugas Latvijā 

ienākušas ar cilvēku starpniecību, bez cilvēku palīdzības dabisku izplatīšanās šķēršļu dēļ tās 

tur nebūtu nonākušas. Parasti invazīvu sugu izplatīšanās dabiskās vai daļēji dabiskās 

ekosistēmās saistīta ar biodaudzveidības samazināšanos, ekonomiskiem zaudējumiem, vai tās 

apdraud cilvēku veselību un pasliktina rekreācijas resursu kvalitāti (Aizsargājamo biotopu 

saglabāšanas vadlīnijas, 2017). 

Dažādos literatūras avotos lietoti atšķirīgi termini, kas attiecas uz ne vietējas izcelsmes augu 

sugām, tādēļ nepieciešama vienošanās par terminu izmantošanu, kas ļautu izvairīties no 

pārpratumiem. Latviešu valodā publicēts salīdzinoši maz literatūras šajā jomā, tāpēc 

terminoloģija nav nostabilizējusies. Lietotajiem terminiem jābūt pietiekami vienkāršiem un 

iespējami saskaņotiem ar citu valstu pētījumos plaši izmantoto terminoloģiju. Šajā ziņojumā, 

attiecībā uz invazīvajiem svešzemju augiem, galvenokārt tiek izmantotas A. Priedes veidotās 

definīcijas. 

Dārzbēgļi ir augi, kas ievesti un audzēti kā kultūraugi vai krāšņumaugi, bet laika gaitā 

piemērojušies vietējiem apstākļiem un spēj augt un vairoties dabiskās un pusdabiskās 

augtenēs ārpus kultivācijas bez cilvēka palīdzības. Cits termins kultūrbēglis nav tik precīzs. 

Termina invazīva suga lietojums literatūrā daudzkārt ir neprecīzs. Atsevišķos gadījumos tas 

ir izmantots kā sinonīms svešzemju (citzemju) sugām. Tas var apzīmēt gan vietējās, gan 

svešzemju sugas, kuras izturas agresīvi un strauji izplatās, nomācot citas vietējās sugas un 

radot apdraudējumu vietējām ekosistēmām. 

Augu aizsardzības likums invazīvu augu sugu (invasive alien plant species) skaidro kā 

„Latvijas dabai neraksturīga sugu, kura apdraud vietējās sugas un to dzīvotnes vai rada 

ekonomiskus zaudējumus, kaitējumu cilvēka veselībai vai videi”. 

Cits šī termina skaidrojums, galvenokārt vides politikas dokumentos: invazīva suga ir suga, 

kuras ieviešanās un izplatība savvaļā rada apdraudējumu vietējai bioloģiskajai daudzveidībai, 

ekosistēmām, vietējās izcelsmes organismiem un/vai rada ekonomiskus zaudējumus. Taču, kā 

skaidro A. Priede, šī definīcija ir tendencioza, un ne vienmēr pēc būtības termins attiecas tikai 
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uz sugām ar negatīvu ietekmi. Turklāt jāņem vērā, ka tikai nedaudzos gadījumos ietekme ir 

zināma un pierādīta. 

Ārvalstu publikācijās angļu valodā plaši tiek lietots termins invazīvas svešzemju sugas 

(invasive alien species). Ziemeļamerikā publicētajā literatūrā bieži kā sinonīmi terminam 

invazīva suga lietoti weed, noxious weed, pest, harmful species, problem plants, noxious 

species, kas norāda uz to agresīvo izturēšanos un negatīvo ietekmi (latviešu valodā atbilst 

gandrīz tikai lauksaimniecības izpratnē lietotajam terminam nezāle). 

Invazivitāte apzīmē pakāpi, kādā konkrēti sugai piemīt invazīvas sugas īpašības (angļu 

valodā invasiveness, invasivity, retāk aggressivity), ar terminu apzīmē sugas izturēšanos ārpus 

pamatareāla jaunā reģionā – izplatīšanās ātrumu, dominanci pār vietējām sugām, spēju 

vairoties un veidot savvaļas populācijas bez cilvēka iejaukšanās. 

Naturalizējusies suga (angliski lietotie sinonīmi naturalized species, established species) ir 

suga, kas konkrētajā teritorijā ar cilvēka palīdzību ienākusi no cita reģiona, bet jaunajā 

reģionā pilnībā iekļāvusies vietējā ekosistēmā un spēj vairoties un izplatīties vietējās augu 

sabiedrībās un ekosistēmās bez tiešas cilvēka iejaukšanās. Naturalizējusies suga spēj veidot 

populācijas savvaļā, bet ne vienmēr naturalizējusies suga ir invazīva. 

Sinantropa suga ir jebkura suga, kas ir saistīta ar cilvēku, t.i., ir atkarīga no cilvēka radītiem, 

nevis dabiskiem apstākļiem. Tās var būt ne tikai svešzemju, bet arī vietējās izcelsmes (to 

pamatareālā). 

Svešzemju suga ir suga, kas tīšas vai netīšas cilvēka darbības rezultātā ieviesusies ārpus sava 

dabiskā izplatības areāla. Jēdzieni svešzemju, citzemju, svešās sugas pēc būtības ietver 

jebkuru sugu, kas nav vietējas izcelsmes, kuru dabiskās izplatības areāls atrodas ārpus 

konkrētās aplūkojamās teritorijas, šajā gadījumā Latvijas, un attiecināms kā uz sugām, kas 

atrodas cilvēka kontrolē (kultūrās, stādījumos utt.), tā arī savvaļā pārgājušām sugām. Angliski 

rakstītajā literatūrā kā šī termina analogu izmanto vairākus apzīmējumus, reizēm kā 

sinonīmus ar niansētām atšķirībām: alien species, exotic species, introduced species, non-

native species, non-indigenous species, foreign species. 

Uzņēmība pret invazīvo sugu ieviešanos (angliski invasibility) nozīmē ekosistēmas (arī 

biotopa) uzņēmību (jutīgumu) pret svešzemju (citzemju) sugu ienākšanu un nostabilizēšanos, 

respektīvi, potenciālo iespēju jaunajai sugai ieviesties konkrētos apstākļos. 

Veģetācija jeb augājs, jeb augu sega ir vēsturiski izveidojies augu sabiedrību kopums 

konkrētā teritorijā. Augu sabiedrības veido atsevišķās sugas, grupējoties pēc to pielāgotības 

dažādiem augsnes īpašību, mitruma, apgaismojuma un tamlīdzīgiem apstākļiem (Priedītis N., 

Latvijas augi, Gandrs, 2014). 

Vietējā suga ir suga, kas atrodas (aug, izplatās) savā dabiskajā ģeogrāfiskajā areālā. Angļu 

valodā lietoti sinonīmi: autochtonous, native, indigenous species. 

DOKUMENTI UN NORMATĪVIE AKTI  

 Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma (2000) 

Programmā identificētas problēmas, kas ietekmē ekosistēmu, sugu un ģenētisko 

daudzveidību.  

Lai sasniegtu Programmas mērķus liedagā un kāpās, izvirzīts Programmas apakšmērķis – 

samazināt liedaga un kāpu ekosistēmu degradācijas procesus (2.1.) saistībā ar 

svešzemju augu sugām ir ieteikts veicināt vietējo sugu izmantošanu kāpu nostiprināšanai 

un ierobežot svešzemju sugu stādīšanu kāpās (2.1.8.), kā arī ierobežot ekspansīvo sugu 

(piemēram, krokainās rozes, smiltsērkšķa, eleagna) audzes kāpās (2.1.9.). 

http://polsis.mk.gov.lv/documents/511
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Mežu jomā izvirzīts apakšmērķis – saglabāt dabiskiem mežiem raksturīgu sugu 

sastāvu mežu sabiedrības (4.4.) un viens no ieteiktajiem risinājumiem ir sekot svešzemju 

sugu izplatībai mežos un apkarot ekspansīvās sugas (4.4.3.). 

Lai saglabātu dabisko pļavu platības (7.1.), apturētu dabisko pļavu un ganību 

aizaugšanu (7.2.) un saglabātu raksturīgās augu un dzīvnieku sabiedrības dabiskajā 

ganībās (7.3.) būtiski ir informēt plašu sabiedrību par pļavu bioloģiskās daudzveidības 

vērtībām un to saglabāšanai veicamajiem pasākumiem (7.1.3.), kā arī veicināt pļavu 

atbilstošu apsaimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (7.2.2.). 

Ņemot vērā, ka dabas parks „Piejūra” ietilpst Rīgā, tam ir saistošs Programmā izvirzītais 

mērķis – mazināt svešzemju sugu izplatīšanos pilsētās (21.5.) un to var īstenot, 

samazinot nezālieņu platības (21.5.1.). 

 Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (2014) 

Pamatnostādnes paredz īstenot piecas tematiskās monitoringa programmas. Viena no tām 

ir Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programma, kuru paredzēts īstenot četrās 

apakšadaļās – 1) Natura 2000 vietu monitorings, 2) fona monitorings; 3) speciālais 

monitorings un 4) invazīvo sugu monitorings. 

Veicot Invazīvo sugu monitoringu, plānots iegūt informāciju par invazīvo sugu izplatību. 

Monitoringa rezultatīvie rādītāji plānoti a) papildināts invazīvo sugu saraksts, izstrādāta 

invazīvo sugu monitoringa metodika un b) īstenots invazīvo sugu monitorings. 

2015. gada 26. februārī ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu 

Nr. 67 „Par Vides monitoringa programmu” apstiprinātajā dokumentā sadaļa par invazīvo 

sugu monitoringu nav iekļauta. Pamatnostādnēs iepriekšējā vides politikas izvērtējumā ir 

norādīts, ka finansējums vides monitoringa veikšanai ir nepietiekams un nepastāvīgs. 

Trūkst datu un informācijas, lai nodrošinātu vides stāvokļa novērtējumu pat minimālā 

apmērā, tāpēc nav iespējams izvērtēt tā uzlabošanai nepieciešamos pasākumus un 

izmaksas. 

 Augu aizsardzības likums (1998) 

Augu aizsardzības likums skaidro terminu „invazīvo augu suga”. Likumā noteikts, ka 

Latvijā aizliegts audzēt invazīvo augu sarakstā iekļautās sugas. Zemes īpašnieka vai 

valdītāja pienākums ir iznīcināt invazīvās augu sugas, ja viņa zemē tādas ir sastopamas. 

  Ministru kabineta 2008. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 468 "Invazīvo augu sugu saraksts" 

Ministru kabineta noteikumi kā vienīgo invazīvo augu sugu min Sosnovska latvāni 

Heracleum sosnowskyi. Citas invazīvās augu sugas šobrīd nav iekļautas nacionālajā 

normatīvajā regulējumā, tomēr to ierobežošanu neviens normatīvais akts neaizliedz. 

 Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 559 "Invazīvo augu sugas – 

Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi" 

Ministru kabineta noteikumos nosauktas Sosnovska latvāņa ierobežošanas metodes, 

pielikumos detāli aprakstot ierobežošanas veidus un paņēmienus. 

 Ministru kabineta 2008. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 467 "Invazīvo augu sugu izplatības 

ierobežošanas noteikumi" 

Ministru kabineta noteikumi nosaka invazīvo augu sugu (IAS) izplatības ierobežošanas 

kārtību un kārtību, kādā veic IAS izplatības ierobežošanas pasākumus. Noteikumi nosaka 

arī kārtību, kādā IAS tiek iekļauta IAS sarakstā, kārtību, kādā tiek veikts IAS monitorings, 

valsts uzraudzība un kontrole. Tāpat noteikumi nosaka valsts institūciju, kas uz valsts 

robežas kontrolē augu sugu ievešanu un kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz 

informāciju par IAS izplatību pārējās zemes lietošanas mērķu grupās, un šīs informācijas 

saturu. 

 Ministru kabineta 2006. gada 14. marta noteikumi Nr. 204 "Dabas parka "Piejūra" 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 

http://polsis.mk.gov.lv/documents/4711
https://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/vides_monitoringa_programma/
https://likumi.lv/ta/id/51662
https://likumi.lv/ta/id/177511
https://likumi.lv/ta/id/179511
https://likumi.lv/ta/id/179511
https://likumi.lv/ta/id/177513
https://likumi.lv/ta/id/177513
https://likumi.lv/ta/id/130918
https://likumi.lv/ta/id/130918
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Noteikumi nosaka dabas parka "Piejūra" individuālo aizsardzības un izmantošanas 

kārtību, kā arī funkcionālo zonējumu, lai nodrošinātu teritorijai raksturīgo jūras piekrastes 

ekosistēmu kompleksa saglabāšanu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzību, un 

vienlaikus saglabātu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības sabiedrības izglītošanai un atpūtai 

dabas parkā. Noteikumos nav iekļauta informācija un tie nenosaka prasības 

svešzemju un/vai invazīvo augu sugu ierobežošanai. 

 VARAM, 2019. Informatīvais ziņojums „Par invazīvajām svešzemju sugām un 

kompetenču sadalījumu” (MK 27.08.2019. sēdes protokols Nr. 26 43.§, TA-939).  

Informatīvajā ziņojumā iekļauta informācija par esošo situāciju Latvijā īstenojot Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1143/2014 prasības, atbildīgo institūciju kompetenču 

sadalījumu un vēl nepieciešamajām rīcībām, lai nodrošinātu Regulas īstenošanu. 

 ANO Vispārējā konvencija „Par bioloģisko daudzveidību” (1992, Latvija to ratificējusi 

1995. gadā), tās 8. pantā teikts, ka dalībvalstis vienojas iespēju un vajadzību robežās 

novērst tādu svešu sugu introdukciju, kuras apdraud ekosistēmas, dzīvotnes vai sugas, 

kontrolēt vai izskaust tās. 

 ANO dalībvalstu Bioloģiskās daudzveidības konvencijas 6. konferences lēmums Nr.23 

(COP lēmums VI/23) „Svešzemju sugas, kas apdraud ekosistēmas, biotopus un sugas” 

 KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS 

EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI Ceļā 

uz ES stratēģiju par invazīvajām sugām, COM(2008)789 

 KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS 

EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI Mūsu 

dzīvības garantija, mūsu dabas kapitāls — bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 

2020. gadam, COM(2011)244 (ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija) 

Stratēģijas mērķis ir apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu un paātrināt ES pāreju uz 

resursefektīvu un ekoloģisku ekonomiku. Ņemot vērā, ka invazīvas svešzemju sugas 

būtiski apdraud ES bioloģisko daudzveidību, un šis apdraudējums nākotnē, visticamāk, 

palielināsies, ja vien visos līmeņos netiks veikta aktīva darbība, lai ierobežotu šādu sugu 

introdukciju un naturalizāciju un apkarotu jau introducētās sugas, stratēģijā izvirzīts 

uzdevums: 

5. uzdevums. Panākt, lai līdz 2020. gadam invazīvas svešzemju sugas un to izplatības ceļi 

būtu identificēti un sakārtoti prioritārā secībā, prioritārās sugas tiktu ierobežotas vai 

iznīcinātas un izplatības ceļi pārvaldīti tā, lai novērstu jaunu invazīvu svešzemju sugu 

introdukciju un naturalizāciju. 

Uzdevuma īstenošanai noteiktas divas darbības - 15.darbība: stiprināt ES augu un 

dzīvnieku veselības režīmu un 16.darbība: izveidot īpašu instrumentu invazīvu 

svešzemju sugu apkarošanai. Abām darbībām bija jābūt īstenotām līdz 2012. gadam. 

 ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 5. uzdevuma 16.darbība tiek īstenota ar 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr. 1143/2014 (2014. gada 

22. oktobris) par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un 

pārvaldību. 

Regulārā izklāstīti noteikumi par to, kā novērst, līdz minimumam samazināt un mīkstināt 

apzinātas un neapzinātas invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās savienībā 

radīto kaitīgo ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. 

 KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1263 (2017. gada 12. jūlijs), ar ko 

atjaunina sarakstu, kurā uzskaitītas invazīvās svešzemju sugas, kas rada bažas Savienībai, 

un kurš atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1143/2014 izveidots 

ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/1141.  

Sarakstā iekļauta arī puķu sprigane Impatiens glandulifera. 

http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40435982
http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40435982
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf
https://likumi.lv/ta/id/36679-par-1992-gada-5-junija-riodezaneiro-konvenciju-par-biologisko-daudzveidibu
https://likumi.lv/ta/id/36679-par-1992-gada-5-junija-riodezaneiro-konvenciju-par-biologisko-daudzveidibu
https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7197
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2008/LV/1-2008-789-LV-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2008/LV/1-2008-789-LV-F1-1.Pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0244
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0244
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0244
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32014R1143&qid=1510922985229
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32014R1143&qid=1510922985229
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1263&from=EN
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SUGU SARAKSTI/DATU BĀZES  

 EASIN (European Alien Species Information Network) – Eiropas svešzemju sugu 

informācijas tīkls https://easin.jrc.ec.europa.eu/ 

 EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) – Eiropas un 

Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas invazīvo svešzemju augu sugu saraksts 

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/invasive_alien_plants/iap_lists  

 DAISIE (Delivering Alien Invasive Species for Europe) – Eiropas svešzemju invazīvo 

sugu saraksts http://www.europe-aliens.org/ 

 NOBANIS (Nordic-Baltic Network on Invasive Species) – Invazīvo svešzemju sugu 

Eiropas tīkls https://www.nobanis.org/ Pieejama informācija par invazīvajām sugām 

19 Ziemeļeiropas un Centrāleiropas valstīs, tai skaitā arī Latvijā. Pieejams sugu meklētājs, 

sugu izplatības kartes, invazivitātes novērtējums un cita informācija par interesējošām 

sugām. Iespējams ģenerēt grafiskus pārskatus, piemēram, par konkrētas valsts invazīvo 

sugu skaitu, izmaiņām laika gaitā, sugu ienākšanas veidiem un invadētajiem biotopiem. 

PROJEKTI 

Nacionālā mērogā svešzemju augu sugām līdz šim nav pievērsta liela uzmanība, izņemot 

Sosnovska latvānim (Heracleum sosnowsky) un publiskajā telpā nav informācijas par kādiem  

realizētiem nacionāla līmeņa projektiem, kas tieši vērsti uz svešzemju sugu ierobežošanu 

nacionālā mērogā. Tomēr laiku pa laikam ar Eiropas Savienības fondu atbalstu tiek īstenoti 

projekti, kuros ir ietvertas ar invazīvo svešzemju augu sugu izplatības ierobežošanu saistītas 

aktivitātes un kā projekta partneri piedalās arī Latvijas organizāciju pārstāvji.  

 Piemēram, projekta NOBANIS ("The North European and Baltic Network on Invasive 

Alien Species") ietvaros 2008. gadā tika izveidots invazīvo augu saraksts, kurā ir iekļauta 

arī krokainā roze, Kanādas zeltgalvīte, vārpainā korinte, puķu sprigane un citas, kopumā 

vairāk nekā 30 augu sugu. 

 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros 2013.-2014. gadā tika 

realizēts projekts „Joint resistance to bioinvasions for sustainable agriculture and 

management of natural resources” (LLIV-250 TEAMWORK). Tā vadošais partneris bija 

Šauļu Universitāte, bet Latviju pārstāvēja Daugavpils Universitāte. Projekta aktivitātes 

ietvēra gan semināru rīkošanu, gan publikācijas „Lietuvas un Latvijas pierobežas invazīvie 

organismi” izdošanu latviešu un lietuviešu valodās. 

 Periodā no 2020. gada līdz 2022. gadam tiek īstenots Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 

pārrobežu sadarbība programmas projekts „Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai 

mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu 

reģionā” /IAS management (ENI-LLB-1-077 ), kura mērķis ir vienlaicīgi septiņiem 

iesaistītajiem partneriem, rodot iespēju vienam no otra mācīties, praktiski iesaistīties 

kopīgo invazīvo sugu problēmas risināšanā, izmantojot dažādu pasākumu kopumu, kas 

tādējādi mazinās invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi pierobežas aizsargājamās 

teritorijās. Projekta vadošais partneris ir Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas 

zinātniskais un praktiskais centrs. Latviju projektā pārstāv Dabas aizsardzības pārvalde, 

Daugavpils Universitāte, Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) un biedrība „Dabas 

koncertzāle”. Praktiskiem darbiem šī projekta mērķsuga ir Sosnovska latvānis, taču VAAD 

attīstīs valsts monitoringa un kontroles sistēmas vides pārvaldības veicināšanā, pirmo reizi 

izstrādājot inovatīvu monitoringa un uzraudzības metodiku invazīvajām sugām, izmantojot 

dronus un izstrādājot aplikāciju. 

https://easin.jrc.ec.europa.eu/
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/invasive_alien_plants/iap_lists
http://www.europe-aliens.org/
https://www.nobanis.org/
https://du.lv/28-29-augusta-dobele-notiks-divu-dienu-seminars-sveszemju-sugu-apkarosana-un-invaziju-noversana/
https://du.lv/wp-content/uploads/2015/12/Lietuvas_un_Latvijas_pierobezas_regiona_invazivie__organismi.pdf
https://du.lv/wp-content/uploads/2015/12/Lietuvas_un_Latvijas_pierobezas_regiona_invazivie__organismi.pdf
https://www.eni-cbc.eu/llb/en/projects/integrated-management-and-system-of-measures-to-reduce-negative-impact-of-invasive-alien-species-in-protected-areas-of-cross-border-region/4353
https://www.biobel.by/deyatelnost/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/mezhdunarodnye-proekty/proekt-mezhdunarodnoj-tekhnicheskoj-pomoshchi-eni-llb-1-077
https://www.biobel.by/deyatelnost/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/mezhdunarodnye-proekty/proekt-mezhdunarodnoj-tekhnicheskoj-pomoshchi-eni-llb-1-077
https://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/aktualie_projekti/ias_management/
https://du.lv/daugavpils-universitate-kopa-ar-6-partneriem-iesaistijusies-starptautiska-projekta/
http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/Dok/077_VAAD_info_majaslapai_par_latvanu_projektu.pdf
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 Interreg Europe programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros tiek īstenots projekts “Eiropas 

bioloģiskās daudzveidības aizsardzība no invazīvām svešzemju sugām” (“Protecting 

European Biodiversity from Invasive Alien Species”) (Nr.PGI05271, INVALIS). Projektā 

piedalās 7 partneri, kuri pārstāv 7 dažādas valstis. Latviju pārstāv Zemgales plānošanas 

reģions. Projekta mērķis ir uzlabot politikas instrumentu īstenošanu iesaistītajos reģionos, 

stimulējot rīcības (t.i., politikas risinājumus), kas saistītas ar invazīvo svešzemju sugu 

profilaksi, to agrīnu atklāšanu un kontroli, invazīvo sugu izskaušanu sauszemes, saldūdens 

un jūras vidē. Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2018. – 31.05.2023. Šajā laika periodā 

vairākkārt jau ir notikuši semināri un pieredzes apmaiņas vizītes. Sagaidāms, ka projekts 

veicinās valsts un reģionālās pārvaldes iestāžu vides politikas veidošanu, stimulējot 

invazīvo svešzemju sugu profilakses, agrīnas atklāšanas un kontroles pasākumus 

sauszemes, saldūdens un jūras vidē. 

 Arī ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu ir realizēti daži neliela 

apjoma projekti atsevišķās pašvaldībās, kur projektu iniciatori un īstenotāji ir pašas 

pašvaldības. Piemēram, 2018. - 2019. gadā tika īstenots projekts „Invazīvo sugu 

ierobežošanas pasākumi Cēsu novadā” (Nr.1-08/299/2018). Projekta īstermiņa mērķis bija 

veikt pasākumu kopumu, lai aktualizētu invazīvo sugu izplatības problēmu Cēsu novadā un 

uzsāktu aktīvu samazināšanas kampaņu, lai ilgtermiņā samazinātu invazīvo sugu Kanādas 

zeltslotiņas, puķu spriganes un Sosnovska latvāņa izplatību Cēsu novadā. Projekta rezultātā 

izstrādāts metodisks materiāls – pārskats par sadarbības projekta izpildi „Izplatītāko 

invazīvo augu sugu ierobežošana Cēsu novadā”.  

 Tāpat arī Latvijā īstenoto LIFE programmas projektu praktiskajās darbībās, kas tiek 

īstenotas sugu un biotopu aizsardzības stāvokļa un kvalitātes uzlabošanai, tiek iekļautas 

aktivitātes, kurās paredzēta arī svešzemju un invazīvo augu sugu ierobežošana projekta 

teritorijās. Piemēram var minēt LIFE NAT-PROGRAMME (LIFE11NAT/LV/000371) un 

LIFE Grassservice (LIFE12 BIO/LV/001130).   

 2020. gadā Dabas muzeja atbalsta biedrība ar LVAF atbalstu īstenoja projektu „Vides 

mēnesis „Svešie mums līdzās”. Svešzemju sugu ietekme uz vietējām ekosistēmām”. 

Projekta mērķis bija iepazīstināt dažādas mērķauditorijas ar Latvijā sastopamajām 

svešzemju sugām. Palielināt sabiedrības informētību par to, kādu ietekmi rada svešzemju 

sugas uz vietējo sugu izplatību un ekosistēmām kopumā. Kā arī sniegt ieteikumus, ko katrs 

sabiedrības loceklis var darīt, lai ierobežotu invazīvo sugu izplatīšanos un jaunu sugu 

ienākšanu. Projekta rezultātā ir izveidota ekspozīcija Dabas muzejā, plakāts un informatīvs 

materiāls ”Svešie mūsu dabā”. 

Projektiem ir nozīmīga loma gan pašu projekta īstenotāju ikdienā, savstarpēji apmainoties ar 

pieredzi, pielietoto metožu efektivitāti, gan rezultātu izplatīšanā sabiedrībai un pieredzes 

apmaiņā starp ieinteresētajām pusēm. 

PUBLIKĀCIJAS  UN INFORMĀCIJAS AVOTI 

Atsauces uz publikācijām, literatūras avotiem ir ietvertas ekspertu atzinumos, plānojot 

svešzemju sugu ierobežošanas darbus dabas parkā “Piejūra”. Atzinumi ir pieejami projekta 

tīmekļvietnē. Izmantotās literatūras, informācijas avotu saraksts ir pieejams arī šī ziņojuma 

noslēgumā.    

  

https://www.interregeurope.eu/invalis/
https://www.interregeurope.eu/invalis/
https://www.zemgale.lv/images/info_pamatteksti/dati/Projekti_Invalis.pdf
https://www.zemgale.lv/images/info_pamatteksti/dati/Projekti_Invalis.pdf
https://www.lvafa.gov.lv/projects/1-08_299_2018
https://www.lvafa.gov.lv/projects/1-08_299_2018
https://www.lvafa.gov.lv/faili/materiali/petijumi/2018/Izplatitako_invazivo_augu_sugu_ierobezosana_Cesu_nov_AREIPPC.pdf
https://www.lvafa.gov.lv/faili/materiali/petijumi/2018/Izplatitako_invazivo_augu_sugu_ierobezosana_Cesu_nov_AREIPPC.pdf
https://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas_un_dokumenti/#vadlinijas
http://grassservice.balticgrasslands.eu/atjaunojam-zalajus/
https://www.lvafa.gov.lv/faili/materiali/petijumi/2019/34_2019/plakats_smallest_grey.pdf
https://www.dabasmuzejs.gov.lv/lv/izstades/muzeja-veidotas-izstades/izstade-svesie-musu-daba
https://www.dabasmuzejs.gov.lv/lv/izstades/muzeja-veidotas-izstades/izstade-svesie-musu-daba
https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/187-esoso-metozu-un-praksu-biotopu-un-sugu-saglabasanai-aizsardzibai-un-apsaimniekosanai-izvertejums
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DABAS PARKA “PIEJŪRA”  TERITORIJĀ KONSTATĒTĀS  INVAZĪVĀS  
SVEŠZEMJU AUGU SUGAS 

DP „Piejūra” plašāk sastopamās invazīvās svešzemju augu sugas ir krokainā roze Rosa 

rugosa; vārpainā korinte Amelanchier spicata; Tatārijas salāts Lactuca tatarica; puķu 

sprigane Impatiens glandulifera; melnaugļu aronija Aronia melanocarpa; spožā klintene 

Cotoneaster lucidus un sarkanais plūškoks Sambucus racemosa. Bez šīm sugām ir konstatētas 

arī skarainā ģipsene Gypsophylla paniculata, sudraba eleagns Elaeagnus commutata un kalna 

priedes Pinus mugo. 

Izvēlētajās projekta darbības vietās konstatētas un noteiktas kā mērķsugas šādas svešzemju 

augu sugas: 

Teritorija, tās statuss Mērķa suga 

Rīga, Vakarbuļļi krokainā roze Rosa rugosa 

vārpainā korinte Amelanchier spicata 

Rīga, Vakarbuļļi – Rītabuļļi pludmale Tatārijas salāts Lactuca tatarica 

Rīga, Daugavgrīva Kanādas zeltgalvīte Solidago canadensis 

puķu sprigane Impatiens glandulifera 

Carnikavas novads, Kalngales pludmale Tatārijas salāts Lactuca tatarica 

Carnikavas novads, Garciems 

 

vārpainā korinte Amelanchier spicata 

melnaugļu aronija Aronia melanocarpa 

puķu sprigane Impatiens glandulifera 

Carnikavas novads, Carnikava, Gaujas grīva krokainā roze Rosa rugosa 

Vairums šo sugu ir iekļautas arī Eiropas svešzemju sugu informācijas tīklā - EASIN
7
 

(European Alien Species Information Network). Atbilstoši EASIN informācijai, trīs sugas 

novērtētas ar augstu ietekmes līmeni, bet par sugu sastopamību Latvijā informācija ir 

nepilnīga. Atbilstoši Invazīvo svešzemju sugu Eiropas tīkla - NOBANIS
8
 (European Network 

on Invasive Alien Species) informācijai, četras no konstatētajām sugām ir ar invazīvu ietekmi 

Latvijā. 

Sugas nosaukums EASIN NOBANIS 

Sastopamība 

Latvijā 

Ietekme Sastopamība 

Latvijā 

Ietekme 

Krokainā roze  

Rosa rugosa 

Visa sauszemes 

teritorija  

Augsta Nav datu Nav datu 

Vārpainā korinte  

Amelanchier spicata 

Nav datu Nav datu Sastopama Invazīva 

Tatārijas salāts  

Lactuca tatarica 

Nav datu Zema/ 

nezināma 

Reti Potenciāli 

invazīva 

Kanādas zeltgalvīte  

Solidago canadensis 

Visa sauszemes 

teritorija 

Augsta Bieži sastopama Invazīva 

Puķu sprigane  

Impatiens glandulifera 

Nav datu Augsta Sastopama Invazīva 

Melnaugļu aronija 

Aronia melanocarpa 

Nav datu Zema/ 

nezināma 

Nav datu Nav datu 

                                                             
7 https://easin.jrc.ec.europa.eu/ 
8 https://www.nobanis.org/ 

https://easin.jrc.ec.europa.eu/
https://www.nobanis.org/
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LAKSTAUGI 

Dabas parkā „Piejūra” projekta tiešās darbības vietās plaši konstatēti invazīva rakstura 

svešzemju augi - lakstaugi ir Kanādas zeltgalvīte, Tatārijas salāts un puķu sprigane. 

KANĀDAS ZELTGALVĪTE (SIN.KANĀDAS ZELTSLOTIŅA) SOLIDAGO CANADENSIS 

Apraksts. Daudzgadīgs, liels (ga 70-150 cm) kurvjziežu asteru (Asteraceae) dzimtas augs. 

Stublājs stāvs, vienkāršs, zaro ziedkopā, blīvi apmatots. Lapu daudz, tās uz stublāja blīvi līdz 

pat ziedkopai, iegareni lancetiskas vai lancetiskas (ga 7-15 cm, pl 2-4 cm), mala zāģzobaina, 

gals smails, pamats ķīļveidīgs. Apakšējās lapas ar īsu kātu, augšējās sēdošas. Lapas no 

stublāja atstāv vairāk vai mazāk horizontāli, vismaz apakšpusē apmatotas. Ziedkopa diezgan 

blīva, skarveidīga. Ziedu kurvīši (pl 0,4-0,6 cm) uz skaras zariņiem tikai vienā pusē. Vīkala
9
 

lapas strupas. Visi ziedi dzelteni: gan sievišķie mēlziedi, gan divdzimumu stobrziedi (abi 

aptuveni vienāda garuma un nedaudz pārsniedz vīkalu). Auglis – cilindrisks, apmatots 

sēklenis. Zied no jūlija līdz pat oktobrim, ražo ļoti lielu sēklu daudzumu. Spēcīga sakņu 

sistēma. Ir gaismas prasīga, bet nav izvēlīga augsnes ziņā. Aug vidēji mitrā un sausā augsnē. 

[Faktu lapa; Priedītis, 2014; Gudžinskas, 2014] 

Nektārs un ziedputekšņi piesaista ne tikai medus bites, bet arī citu sugu kukaiņus. Medus raža 

80-500 kg/ha, putekšņi 50-70 kg/ha. [Liepniece, 2015] 

Izplatība. Ziemeļamerikas suga. Eiropā ieviests un daudzviet naturalizējies augs. Latvijā 

nerets naturalizējies dārzbēglis. [Faktu lapa; Priedītis, 2014]. 

Biotopi. Nelielas, vietām blīvas nezālienes, gar dzelzceļiem, izgāztuvēs un izmīdītos sausieņu 

mežos. Pēdējos gados bieži sastopama visā valsts teritorijā, veido lielas audzes, īpaši pilsētu 

un apdzīvotu vietu apkārtnē, pamestās, neapsaimniekotās teritorijās. Retāk gaišos mežos, 

mežu izcirtumos, ūdenskrātuvju krastos. [Faktu lapa; Priedītis, 2014]. 

 

Kanādas zeltgalvīte Daugavgrīvā. Foto: E.Zaķe-Kļaviņa 

 

                                                             
9 Vīkals – vīkala lapu kopa pie zieda, ziedkopas vai augļkopas pamata. (Avots: Priedītis N., Latvijas augi, 
Gandrs, 2014). 
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Izplatīšanās veids. Vairojas gan ar sēklām (ģeneratīvi), gan ar saknēm un sakņu dzinumiem 

(veģetatīvi). Augi saražo lielu sēklu daudzumu, kas izplatās galvenokārt ar vēju. Izplatās gan 

pa ūdeni, gan ar dārza atkritumiem nonāk jaunās vietās. Izplatās arī izmantojot nepareizi 

sagatavotu kompostu, kurā atrodas no ziedu pušķiem izbirušas sēklas. Izplatības ziņā var 

pielīdzināt latvānim, atšķirība – skaisti zied un nav indīga. Pārējais ir ļaunums, jo nomāc visus 

citus augus. [Faktu lapa; Priedītis, 2014].  

Ietekme. Izkonkurē vietējo Latvijas floru. Lielu audžu esamība liecina par zemes saimnieka 

bezdarbību. [Anstrate, 2015] 

Rekomendējamās ierobežošanas metodes un biotehniskie pasākumi. Pļaušana un augu 

izraušana ar saknēm. Jo agrāk invāziju sāk apkarot, jo labāki būs rezultāti un mazākas 

izmaksas. Ja zeltgalvīte tikko ieviesusies un tās nav daudz, augu var izrakt un sakneņus 

savākt, lai neturpina augt. Svarīgi, lai augam būtu konkurenti vietējās sugas, gk. graudzāles. 

Vietās, kur ir izteikta Kanādas zeltgalvītes dominance un citu augu gandrīz nav 

(monodominance), vēlams uzart un piesēt graudzāles. 

Kanādas zeltgalvīti var samērā efektīvi iznīdēt dažu gaidu laikā, pļaujot vasaras pirmajā pusē, 

t.i., ne vēlāk kā izveidojas ziedkopa. Galvenais, lai nenogatavojas un neizsējas sēklas. Rudenī, 

kad pēc pirmās pļaušanas ir atauguši jaunie dzinumi, jāpļauj atkārtoti.  

Diskutabla ir herbicīdu lietošana, un to paredzamā ietekme ir jāvērtē katrā individuālajā 

gadījumā un vietas kontekstā. Projekta ietvaros šī metode netika pielietota.  

Svarīgi, ka biotehniskajiem pasākumiem nebūs ilgstoša efekta, ja apsaimniekošana notiks 

fragmentāri un netiks aptverta visa invadētā teritorija.  

PUĶU SPRIGANE IMPATIENS GLANDULIFERA 

Apraksts. Viengadīgs pārziemojošs, liels (ga 50-170 cm, var sasniegt arī 1,5-3,5 metru 

augstumu) balzamīņu dzimtas lakstaugs. Stublājs blīvi aplapots, stāvs, zarains, sulīgs, 

mezglos manāmi resnāks, kails. Lapas olveidīgi lancetiskas (ga 6-12 cm, pl 2-5 cm), stublāja 

augšdaļā mieturī vai pretējas. Lapas mala zobaina, kāts īss. Ziedi garkātainos, skrajos ķekaros 

augšējo lapu žāklēs. Ziedi no sārtiem līdz violetiem, lieli (ga 3-4 cm), strupi, piesis īss un 

strups (ga līdz 0,5 cm), zaļgansārts. Arī olveidīgās (brīvās) kauslapas ar sārtu nokrāsu. Auglis 

– kaula, iegarena piecvāršņu pogaļa. Pēc noziedēšanas veidojas auglis – iegarena pogaļa, kura 

pēc sēklu nogatavošanās uzplīst un izsviež sēklas. Zied no jūlija līdz oktobrim. Puķu sprigane 

ir jutīga pret salu, izsalst jau pirmajās salnās, taču sēklas paspēj izplatīt. [Faktu lapa; Priedītis, 

2014; Gudžinskas, 2014]. 

Puķu sprigane ir dekoratīva un sociāli pievilcīga suga, par to liecina dārzkopju un biškopju 

vēlme ieviest dārzos un bērnu interese spēlēties ar dzīvajām sēklu pogaļām.  

Spriganes ziedēšanas perioda sākumā ziedus gk. apmeklē kamenes. Pieaugot tās ziedēšanas 

intensitātei, pieaug arī bišu skaits ziedos. Bites ziedus apmeklē no rīta līdz vakaram, ievācot 

nektāru un pelēcīgus putekšņus. Medus raža Polijā veiktajos pētījumos sasniedz 700 kg/ha, 

putekšņu ienesums līdz 400 kg/ha [Liepniece, 2015]. 

Izplatība. Pēc pamatizcelsmes Himalaju suga. Dabiskajā areālā suga sastopama 1600-

4300 metru augstumā virs jūras līmeņa. Eiropā pirmo reizi ievesta 1839. gadā Anglijā kā 

krāšņumaugs, un drīz vien sākta audzēt arī citu valstu dārzos. Plaši kultivēta Eiropā, kur it 

visur pārgājusi savvaļā. Latvijā diezgan bieži visā valstī. Latvijā suga konstatēta 19. gadsimta 

beigās un pašlaik atzīta par vienu no invazīvākajām augu sugām. [Priedītis, 2014]  
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Biotopi. No atsevišķiem eksemplāriem līdz blīvās audzēs dažādās auglīgās nezālienēs, vecu 

parku apkaimē un upju ielejās. Augs labi jūtas daļēji noēnotās vietās ar slāpekli bagātās 

augsnēs. [Priedītis, 2014] 

 

  

Neatvērusies (pa kreisi) un atvērusies (pa labi) puķu spriganes pogaļa. Foto: E.Zaķe-Kļaviņa 

 

Izplatīšanās veids. Puķu sprigane izplatās tikai ar sēklām. Kad sēklas ir nogatavojušās, sēklu 

pogaļas strauji atveras un sēklas tiek izšautas, izplatoties aptuveni 3-5 metru attālumā no 

mātes auga. Īpaši strauji izplatās upju piekrastēs, jo sēklas izplata straume. Sēkla dīgtspēju 

saglabā 18 mēnešus. Lielbritānijas pētījumā minēts, ka suga migrē 2-5 km gadā, atsevišķos 

gadījumos pat 38 km gadā, galvenokārt pa ūdenstecēm. 

Ietekme. Degradē augsni, rada pastiprinātu upju krastu eroziju un augsnes izskalošanos. 

Rekomendējamās ierobežošanas metodes un biotehniskie pasākumi.. Auga izraušana un 

pļaušana vai kaplēšana. Izraut vai nopļaut augus ziedēšanas sākumā, pirms nogatavojušās 

sēklas. Augu izvešana jāveic pēc iespējas ātrāk un jāseko līdzi, lai nejauši neizplatītu sēklas 

izvešanas laikā. 

TATĀRIJAS SALĀTS LACTUCA TATARICA 

Apraksts. Daudzgadīgs, vidējs (ga 30-80 cm) kurvjziežu dzimtas lakstaugs. Saknenis dziļš, 

dzen atvases. Stublājs stāvs, stīvs, blīvi aplapots, bagātīgi satur baltu piensulu, zaro ziedkopā. 

Visam augam zilganzaļa nokrāsa, stublājs parasti kails. Lapas (ga 4-12 cm, pl 1-3 cm) biezas, 

no plūksnaini daivainām līdz gandrīz veselām (augšējās); ir arī lancetiskas lapas. Plātnes mala 

gluda vai attāli zobaina. Plūksnaini daivaino lapu plūksnas trīsstūrainas. Ziedu kurvīši (pl 2-

3,5 cm) vairogveida skarā stublāja galotnē. Ziedgultne kaila. Vīkala lapas 2 rindās: ārējās 

olveidīgas, iekšējās iegarenas. Kurvīša kāts īss, mēlziedi violeti zili (ga 1-2 cm). Sēkleņa 

knābis sasniedz pusi no sēkleņa garuma. Augļa kausmatiņi balti, parasti manāmi garāki nekā 

sēklenis. Zied no jūlija beigām līdz septembrim. [Priedītis, 2014; Laukalēja, 2012]. 
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Izplatība. Stepes joslas suga Eirāzijā. Latvijā adventīvs (ievazāts) augs. Pēdējos gados jau 

vairs nav reti, sastopams visā Rīgas līča piekrastē, vietām intensīvāka citur retāka invāzija. 

Latvijā suga konstatēta jau 1921. gadā. [Priedītis, 2014]. 

Biotopi. Sastopams sausās un smilšainās vietās, nezālienēs, ceļu un dzelzceļu malās, labi 

ieviešas jūrmalas smiltājos. Vislabāk aug atklātā biotopā saulainās vietās, ir izturīgs pret 

sausumu un sāli. Nezinātāji veģetācijas sākumā mēdz jaukt ar jūrmalas smiltāju augu čemuru 

mauragu Hieracium umbellatum. [Priedītis, 2014; Laukalēja, 2012]. 

  

    Tatārijas salāta zieds.  

    Foto: E.Zaķe-Kļaviņa 

    Tatārijas salāts Rītabuļļu pludmalē.  

    Foto: E.Zaķe-Kļaviņa 

 

Izplatīšanās veids. Vairojas un izplatās gan ar sēklām, gan veģetatīvi. Labvēlīgos apstākļos 

viens augs spēj producēt līdz pat 6000 sēklu sezonā. Sēklu dīgtspēja saglabājas līdz pat 

4 gadiem. Mitrā un vēsā klimatā vairojas vienīgi veģetatīvi. Sēklu dīgšanai optimālā 

temperatūra ir 20-29ºC. Sakneņi ir trausli, taču viegli producē atvases. [Agroatlas.ru; Laukalēja, 

2012]. 

Ietekme. Pēdējos gados biologi šo sugu uzskata par invazīvu. Tāpat kā citas invazīva rakstura 

sugas, tā strauji izplatās, mazinot vietējo augu sugu daudzveidību. 

Rekomendējamās ierobežošanas metodes un biotehniskie pasākumi. Augu izraušana ar 

saknēm. Raujot jācenšas augu tā paņemt, lai saknes gals nenolūztu. Ņemot vērā, ka viens no 

izplatības veidiem ir ar labību jūras pārvadājumu konteineros, tad preventīvi nepieciešams 

nodrošināt transportējamās labības tīrību un nenokļūšanu ūdeņos [Laukalēja, 2012].  Sēklas 

un sakneņi regulāri ir jāiznīcina, nedrīkst pieļaut sēklu izsēju. Ieteicamais laiks ir maija beigas 

līdz jūnija beigas pirms ziedēšanas un atkārtoti sezonā – augusts. 
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KOKAUGI UN KRŪMI  

Dabas parka „Piejūra” projekta tiešās darbības vietās plaši konstatēti invazīva rakstura 

svešzemju augi – kokaugi un krūmi ir krokainā roze, vārpainā korinte un melnaugļu aronija, 

kā arī spožā klintene un citi dārzbēgļi. 

KROKAINĀ ROZE ROSA RUGOSA 

Apraksts. Krokainā roze ir līdz 2 metriem augsts krūms, nereti veido klājeniskas audzes. Zari 

resni, ar daudziem ērkšķiem un matiņiem. Lapiņas krokainas, to virspuse spīdīgi zaļa, 

apakšpuse blāvi pelēkzaļa. Ziedi sārti violeti, reizēm balti, smaržīgi. Zied gandrīz 

nepārtraukti, no maija līdz vēlam rudenim, jo ziedi šim augam veidojas arī uz ātri augošiem 

kārtējā gada dzinumiem, tāpēc krūmiem vienlaikus var novērot ziedpumpurus, ziedus un jau 

nogatavojušos augļus. Auglis 2-4 cm diametrā, sulīgs, oranžs. [Priedītis, 2014, Biseniece, 

2004]. 

Izplatība. Dabiskais izplatības areāls ir Austrumāzija – Tālajos Austrumos, Korejā, Sahalīnā, 

Japānā un Ķīnā. Daudzās Eiropas valstīs krokainā roze tika ievesta kā dekoratīvs augs. Latvijā 

krokainā roze sāka izplatīties 19. gadsimta otrajā pusē. Kā krāšņumaugs stādīta parkos, 

dārzos, gar dzelzceļu un šoseju malām, kāpu nostiprināšanai, lai novērstu smilšu 

pārvietošanos. Citviet kāpās ieaugusi kā dārzbēglis. Bieži sastopamas blīvas audzes Baltijas 

jūras piekrastes kāpās. [Priedītis, 2014]. 

 

  

Krokainās rozes ziedi un augļi vienlaikus.  

Foto: E.Zaķe-Kļaviņa 

Krokaino rožu vienlaidus audze.  

Foto: E.Zaķe-Kļaviņa 

 

Izplatīšanās veids. Vairojas un izplatās gan ar sēklām, gan veģetatīvi ar sakneņiem. 

Krokainās rozes augļi spēj peldēt līdz pat 15 mēnešiem gan saldūdenī, gan jūras ūdenī un 

saglabāt dīgtspēju, līdz tiek izskaloti krastā. Krokainā roze ir adaptējusies zemām 

temperatūrām un nelielam apgaismojumam, augsnes ziņā nav izvēlīga, augsta ziemcietība. 

[Biseniece, 2004]. 

Ietekme. Krokainā roze apdraud biotopus – pelēkās kāpas ar zemu lakstaugu veģetāciju un 

pelēkās kāpas ar kokiem un krūmiem, sastopama arī boreālajā mežā. Augs samazina vietējo 

augu sugu daudzveidību, izspiež vietējās sugas, tā izmainot kāpu struktūru un stabilitāti. 

Visjutīgākie ir piejūras kāpām raksturīgie augi. Pludmalēs, kur aug krokainā roze, samazinās 

atpūtai piemērotu vietu platības. 

Krokainās rozes izplatību piekrastē veicina tās pielāgojumi skarbajiem vides apstākļiem – 

spēcīga sakņu sistēma, lielas reģenerācijas spējas un daudzveidīgi izplatīšanās ceļi. Šīs sugas 

izplatīšanās ir saistīta arī ar antropogēnajiem faktoriem, jo apdzīvoto vietu tuvumā konstatētas 

lielas audzes. 
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Lakstaugi, sūnas un ķērpji ir nozīmīgākie pelēko kāpu struktūrelementi. Krokainās rozes 

klātbūtne dabiskās sukcesijas gaitā traucē attīstīties pelēko kāpu augu sabiedrībām. Labākie 

krokainās rozes konkurenti ir graudzāles. [Biseniece, 2004]. 

Rekomendējamās ierobežošanas metodes un biotehniskie pasākumi. Krūmu izciršana un 

sakņu izrakšana, frēzēšana. Darbības ir jāveic atkārtoti, iznīcinot arī jaunos dzinumus. Svarīgi 

ir pārtraukt krokainās rozes izmantošanu apstādījumos, īpaši piekrastes teritorijās. Atsevišķus 

krūmus vai nelielas audzes var iznīcināt, augus izrokot. Ierobežot lielas audzes ir sarežģītāk, 

tas prasa vairākus gadus un dažādot pielietotās metodes. Vislabāk apvienot augu izrakšanu, 

dzinumu biežu nogriešanu un noganīšanu. Ganīšanai piemērotas ir aitas un kazas. Liellopi 

nelabprāt ganās krokaino rožu teritorijās. 

VĀRPAINĀ KORINTE AMELANCHIER SPICATA 

Apraksts. Diezgan liels, 1,5–8 m augsts rožu dzimtas krūms, reizēm aug kā koks. Lapas 3-

6 cm garas, 2-5 cm platas, zilgani zaļas ar sīkzobainu malu, gals gandrīz apaļš. Ziedi balti, 

ziedkopa veido īsu ķekaru. Augam ir plašs un samērā sekls sakņu tīklojums un dažas spēcīgi 

attīstītas, dziļas saknes, kas labi notur krūmus augsnē. Pieaugušam krūmam saknes spēj 

iespiesties augsnē līdz 2 metriem. Labi piemērojas gandrīz jebkura tipa augsnēm un augsnes 

reakcijai (pH), var augt pat akmeņainās, sablīvētās, sliktas struktūras augsnēs, tomēr vislabāk 

jūtas un ražo saulē vai nelielā noēnojumā, mitrās trūdvielām bagātās augsnēs. Zied maija 

beigās un jūnijā. Tās apputeksnē kukaiņi, galvenokārt bites. Auglis (Ø ap 0,8 cm) ogveidīgs, 

sulīgs, zilganmelns, ar apsarmi. Augļi ienākas pakāpeniski, tie sākumā ir iesarkani, vēlāk 

zilgani melni, nogatavojas jūlijā, augustā. Vārpainajām korintēm piemīt augsta salcietība, tās 

iztur salu līdz -50˚C. Latvijā naturalizējusies, no stādījumiem savvaļā pārgājusi suga. 

[Priedītis, 2014]. 

Izplatība. Ziemeļamerikā sastopama suga. Plaši ievesta un kultivēta Eiropā, kur vietām 

pārgājusi savvaļā. Eiropā korintes stādīja kā dekoratīvu augu, kā arī pretvēja joslu stādījumos 

un kultivēja ēdamo augļu dēļ. Latvijā vārpainā korinte pirmo reizi savvaļā reģistrēta 

1896.gadā Rīgas apkārtnē, bet strauji izplatījusies pēdējo 60 gadu laikā. Vārpainā korinte ir 

dārzbēglis un iedalīta pie naturalizējušos dārzbēgļu grupas. Aug antropogēni ietekmētos 

piepilsētu mežos pamežā, kāpās, sausos priežu mežos, krūmiem aizaugušās pļavās, uz 

dzelzceļa uzbērumiem un ceļmalās. [Priedītis, 2014; Rūrāne, 2004].  

  
      Ziedoša korinte. Foto: E. Zaķe-Kļaviņa      Korintes augļi. Foto: E. Zaķe-Kļaviņa 
 

Izplatīšanās veids. Korintes izplatās veģetatīvi un ar augļiem, ko ēd mazie zīdītāji un putni. 

Ietekme. Veidojoties blīvām vārpainās korintes audzēm, īpaši priežu mežos, mainās vietējo 

augu sugu un augsnes barības vielu sastāvs. Augsnes virskārtā sāk noārdīties rupjais humuss 

un veidoties saldais trūds. Samazinās augsnes skābums un intensīvāka kļūst organisko vielu 
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aprite. Mežos mainās apgaismojuma apstākļi un veidojas būtiskas izmaiņas ainavā. Krūmāju 

un lapu koku mežu paplašināšanās Latvijā ir saistīta ar klimata pasiltināšanos un vides 

bagātināšanos ar barības vielām, sevišķi slāpekli. Dabisko sugu nomaiņa ar sinantropajām 

sugām samazina priedes dabiskās atjaunošanās spējas [Rūrāne, 2004]. Vārpainās korintes 

parādīšanās pamežā skaidri norāda uz to, ka sākusies meža pamatveģetācijas nomaiņa, šādās 

vietās valdošās koku sugas dabiskā pamatatjaunošanās parasti ir slikta vai nenotiek (Priedītis, 

2014). 

Rekomendējamās ierobežošanas metodes un biotehniskie pasākumi. Krūmu izciršana un 

sakņu izrakšana. Teritorijas attīrīšana ir jāveic atkārtoti, jo neizņemot visas saknes, krūmi ātri 

ataug un izdzen daudz sakņu dzinumu, kurus ir nepieciešams atkāroti izņemt.  

MELNAUGĻU ARONIJA ARONIA MELANOCARPA 

Apraksts. Melnaugļu aronija ir līdz 3 m augstsrožu dzimtas krūms ar kailiem dzinumiem. 

Ziedi balti vai rožaini, sakopoti vairogveida ziedkopās. Lapojums zaļš, rudenī krāsojas 

ugunssarkans līdz purpura. Zied maijā. Vasarzaļi krūmi. Augļi ābolveida, iegareni, melni, 

spīdīgi vai ar gaišu apsarmi. Augļi nogatavojas no augusta līdz septembra beigām. Aug 

trūdvielām bagātās augsnēs, gaismas prasīgi, sausumizturīgi, vidēji ātraudzīgi. 

[stadibulduri.lv]. 

Izcelsme. Melnaugļu aronijas dzimtene ir Ziemeļamerika. Latvijā augs tiek audzēts dārzos, 

izmantots ainavu dārzniecībā. 

Izplatīšanās veids. Izplatās gan ar sēklām, gan ar sakņu atvasēm. Augļi ir pamatbarība 

ziemojošajiem putniem rudenī. 

Ietekme. Veido blīvus krūmājus, tādējādi mazinot vietējās floras bioloģisko daudzveidību. 

Rekomendējamās ierobežošanas metodes un biotehniskie pasākumi. Krūmu izciršana un 

sakņu izrakšana. Lai novērstu melnaugļu aronijas invāziju, jāizvairās no to stādīšanas 

apstādījumos, bet jau izveidojušās audzes ārpus apstādījumiem ir jāiznīcina. Sugas 

ierobežošanai var izmantot kontrolētu dedzināšanu, ja šāda metode ir nepieciešama arī mērķa 

biotopa kvalitātes uzlabošanai. 
 

  

Melnaugļu aronijas lapas. 

Foto: E. Zaķe-Kļaviņa 

    Melnaugļu aronijas krūms.  

    Foto: E. Zaķe-Kļaviņa 
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SUGU IEROBEŽOŠANAI IZMANTOJAMĀS METODES  

Piemērotākās metodes invazīvo svešzemju augu sugu ierobežošanai dabas parka “Piejūra” 

projekta teritorijām bija norādītas eksperta atzinumos pirms darbu uzsākšanas. Darbu 

īstenošanas gaitā ir gūtas atziņas gan par efektīvākajām metodēm, gan piemērotāko darbu 

veikšanas laiku. Metodes ir pielietojamas arī citās teritorijās.  

Mērķa suga Metode Darbu 

veids 

Darbu veikšanas 

regularitāte intensīvajā 

ierobežošanas fāzē 

Krokainā roze  

Rosa rugosa 

Vārpainā 

korinte 

Amelanchier 

spicata 

Melnaugļu 

aronija 

Aronia 

melanocarpa 

Primāri vārpainās korintes, krokainās rozes un 

melnaugļu aroniju krūmi izraujami ar saknēm. 

Savācamas visas iespējamās šo augu saknes un 

aizvācamas no teritorijas. Pēc darbu veikšanas 

jānolīdzina augsnes virskārta, neatstājot bedres vai 

grāvjus. Darbi jāveic, maksimāli saudzējot apkārtējo 

biotopu augāju un dabisko reljefu. Intensīvai 

attīrīšanai (ārpus kāpām) izmantojama augsnes 

virskārtas frēzēšana.  

Ja augu izraušana ar saknēm nav iespējama, attiecīgo 

sugu krūmi jānozāģē līdz ar zemes virsmu. Bet tad 

ir jāparedz intensīvāka rezultātu uzturēšana. 

Krūmu 

izciršana 

un sakņu 

izrakšana 

Divas reizes veģetācijas 

sezonā: 

1) jūnija vidū – jūlija 

sākumā; 

2) septembrī – oktobrī. 

Tatārijas salāts 

Lactuca 

tatarica 

Tatārijas salāta ierobežošana veicama, izraujot šo 

augu ar saknēm. Tā kā Tatārijas salāts ir lakstaugs, 

kas aug kāpu smiltīs, tas ir viegli izraujams. Ņemot 

vērā, ka darbi jāveic primārajās kāpās un pelēkajās 

kāpās, kur ir ļoti jutīgs augājs, tehnikas pārvietošanās 

šajā teritorijā nav pieļaujama. Tāpēc visi izrautie augi 

ir jāiznes pludmalē, jānovieto kaudzēs. Tur tos var 

savākt traktorā vai automašīnā un aizvest no dabas 

parka teritorijas. 

Augu 

izraušana 

ar rokām 

Maija beigas līdz jūnija 

beigas pirms ziedēšanas un 

atkārtoti sezonā – augusts. 

Šis laiks var tikt precizēts 

atkarībā no veģetācijas 

sezonas apstākļiem un 

Tatārijas salāta fenofāzes. 

Kanādas 

zeltgalvīte 

Solidago 

canadensis 

Kanādas zeltgalvīte ir jāizrok, no augsnes maksimāli 

izkratot šā auga saknes. Vienlaicīgi ir jānozāģē zālājā 

augošie krūmi, starp kuriem arī ir izplatījusies 

Kanādas zeltgalvīte. Atstājami vien ekoloģiski 

nozīmīgi krūmi un to grupas (atsevišķi jāmarķē); 

jāpļauj ar novākšanu. Viss novāktais no teritorijas ir 

jāaizved.  

Pļaušana, 

augu 

izraušana, 

izrakšana 

un krūmu 

zāģēšana 

Sākotnējā teritorijas krūmu 

apauguma novākšana – 

vienu reizi ārpus putnu 

ligzdošanas perioda; 

Pļaušana divas reizes 

veģetācijas sezonā: 

1) jūnija vidū – jūlija 

sākumā; 

2) septembrī – oktobrī. 

Puķu sprigane 

Impatiens 

glandulifera 

Puķu sprigane izraujama, kamēr tā nav 

uzziedējusi. Visi izrautie augi jāaizvāc no teritorijas. 

Šāda metode izmantojama, ja sprigane ir nelielās 

grupās vai izklaidus. Gadījumos, kad sprigane jau 

izpletusies plašākā teritorijā (gar takām, grāvjos, 

mežmalās), efektīva ir pļaušanas metode. Ja sprigani 

pirms ziedēšanas nav iespējams ierobežot, tad to dara 

vēlāk, līdz pat rudenim. Vasaras sākumā izmantojama 

arī puķu spriganes izkaplēšana. Jaunie augi var būt 

sasējušies lielā skaitā, veidojot daudz dīgstu. Gan 

raujot, gan kaplējot un pļaujot pastāv risks, ka 

sprigane atjaunosies – no augsnē esošajām auga 

daļām izaugs jauns augs. Šīs sugas ierobežošana būs 

efektīva, ja darbi tiks atkārtoti un veikti regulāri. Šādi 

apsaimniekojot, dažu gadu laikā teritorija var tikt 

pilnībā attīrīta no puķu spriganes. 

Auga 

izraušana, 

pļaušana 

un 

kaplēšana 

Divas reizes veģetācijas 

sezonā: 

1) jūnijā; 

2) septembrī. 
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PROJEKTA DARBĪBAS VIETAS RĪGAS PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ  

Dabas parkā „Piejūra” Rīgas pašvaldības teritorijā tika izraudzītas trīs svešzemju augu sugu 

ierobežošanas teritorijas – Vakarbuļļos dabas lieguma zonā pie Lielupes grīvas, Rītabuļļu 

pludmalē dabas parka zonā un Daugavgrīvā dabas lieguma zonā. 

VAKARBUĻĻI  

 

 

Teritorijas aizsardzības statuss 
– dabas lieguma zona 

 

Mērķa sugas – krokainā roze 

Rosa rugosa, vārpainā korinte 

Amelanchier spicata 

 

Tiešās darbības vieta – 1,05 ha 

 

Labvēlīgi ietekmētā teritorija – 

8,71 ha 

t.sk. ES nozīmes aizsargājami 

biotopi 1630*, 2130*, 2180   

Izvilkums no darbības vietas kartes;  

karti skatīt 2.1. pielikumā. 

 

Darbības vietas apraksts ir sniegts eksperta atzinumā, kas sagatavots pirms darbu 

īstenošanas
10

:   

Teritorijas apraksts. Teritorija atrodas Lielupes labajā krastā netālu no ietekas Rīgas līcī. 

Palu un spēcīgu vētru laikā teritorija applūst, periodiski ieplūstot arī jūras ūdenim, kas rada 

iesāļu vidi. Sausāki augšanas apstākļi ir pašā Lielupes krastā, kur izskalotās un daļēji 

pārplūstās smiltis veido krasta valni. Virzienā uz Buļļupi reljefs pazeminās, kļūst mitrāks un 

sauso smilts augsni pakāpeniski nomaina mēreni mitra velēnu podzolētā augsne. Augāju 

veido skraja kokaudze, zālājs, pelēkā kāpa un pašā upes krastā šaura josla ar lakstaugu un 

krūmu audzēm. Kokaudzē, kas faktiski ir aizaugoša pelēkā kāpa vai pļava, dominē āra bērzs 

Betula pendula, vietām arī parastā priede Pinus sylvestris. Raksturojot lakstaugu stāvu, 

konstatēts, ka valdošās ir sausummīlošās augu sugas, piemēram, dzeltenā zeltgalvīte Solidago 

virgaurea, nokarenā plaukšķene Silene nutans, čemurainā mauraga Hieracium umbellatum, 

tīruma (matainais) āboliņš Trifolium arvense un lauka vībotne Artemisia campestris. Pelēkajā 

kāpā dominē kāpu auzene Festuca sabulosa, zilganā kelērija Koeleria glauca un smilts grīslis 

Carex arenaria. Bērzu audzē vietām daudz sastopama sirpjveida lucerna Medicago falcata un 

                                                             
10 https://dabasparkspiejura.lv/images/C1-R%C4%ABga.pdf 

https://dabasparkspiejura.lv/images/C1-R%C4%ABga.pdf
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pļavas nārbulis Melampyrum pratense. Zālājā bez iepriekš pieminētajām sugām liels īpatsvars 

ir parastajam pelašķim Achillea millefolium, slotiņu ciesai Calamagrostis epigeios, parastajai 

smaržzālei Anthoxanthum odoratum un baltajai madarai Galium album. 

Pieguļošās teritorijas apraksts. Raksturojamā zālāja teritorija Vakarbuļļos ir neliela daļa no 

samērā liela zālāju biotopa kompleksa, kurā mijas ļoti sausi, mēreni, mitri un slapji zālāji. Šīs 

zālāju teritorijas līdz pagājušā gadsimta 90-tajiem gadiem noganīja un pļāva. Pārtraucot 

apsaimniekošanu, zālāji un blakus esošās pelēkās kāpas sāka strauji aizaugt ar krokaino rozi, 

kura jau agrāk bija sastādīta vai pati izplatījusies Lielupes krasta smiltājos. Laikā no 2003.–

2005. gadam pļavas un kāpas tika atjaunotas projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība un 

apsaimniekošana Latvijā” (LIFE projekts LIFE02 /NAT/LV008498) ietvaros, nozāģējot 

krokainās rozes krūmus, pļaujot un novācot zāli. Turpmākajos 4–5 gados, kad pļaušana notika 

vien apbūvei piegulošajā teritorijā, strauji izpletās svešzemju sugu krūmu audzes. Kopš 

2010. gada, kad Rīgas domes Mājokļu un vides departaments sāka Vakarbuļļu pļavu 

atjaunošanu, invazīvo sugu īpatsvars tajās ir būtiski samazinājies. Tas attiecināms uz darbības 

teritorijai piegulošām platībām. Diemžēl virzienā uz kāpu mežu un apbūvēto teritoriju, īpaši 

gar takām, joprojām ir ļoti daudz invazīvo augu sugu krūmāji. 

Teritorijas īpašā nozīme. Darbības teritorijā Vakarbuļļos konstatēta Latvijā īpaši 

aizsargājama augu suga jūrmalas armērija Armeria maritima. Vienlaicīgi sastopamas vairākas 

retas sugas, kuras iekļautas Latvijas Sarkanajā grāmatā, piemēram, jūrmalas pērkonamoliņš 

Anthyllis maritima un Baltijas donis Juncus balticus. Piegulošajā teritorijā bieži sastopama 

jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus, retāk purva zirdzene (purva mātsakne) Angelica 

palustris, kas ir iekļauta arī ES aizsargājamo augu sugu sarakstā. Izvērtējot jūrmalas armērijas 

populācijas lielumu un, salīdzinot tās izmaiņas pēdējo 30 gadu laikā, konstatēts, ka 

populācijas aizņemtā platība ir vairākas reizes samazinājusies un vitalitāte pasliktinājusies.  

 

Veiktie biotehniskie pasākumi. Projekta ieviešanas laikā darbi tika veikti 2019. gadā trīs 

reizes veģetācijas sezonā. Tiešo darbu veikšanas vieta tika sadalīta divās teritorijās. Teritorijā 

gar Lielupes krastu, kas ir jutīga pret krastu eroziju, krokainā roze tika pļauta, izmantojot 

rokas instrumentu – trimmeri, pārējā teritorijā tika izmantotas lāpstas un dakšas, lai izceltu 

augus ar saknēm. Teritorijā ap kokiem tika izmantota arī zemes frēze, uzrušinot zemes 

virskārtu un ar rokām izlasot sakņu fragmentus. Teritorija tika atbrīvota arī no vārpainās 

korintes, šos krūmus izcērtot. Viss savāktais materiāls no teritorijas tika aizvests un utilizēts.  

 

 
 

Frēzēšanas metode Rosa rugosa 

ierobežošanai Vakabuļļos. Foto: 

L.Veinberga (2019. gada aprīlī) 

Izrakto rožu saknes saliktas 

transportēšanai (2019. gada aprīlī). 

Foto: L. Veinberga 
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Gūtās atziņas. Novērojumi liecina, ka pēc pirmās frēzēšanas reizes krokainās rozes atvases ir 

vitālas un veido lapas uz auga dzinumiem. Līdz ar to tikai ar pirmreizējo krokainās rozes 

ierobežošanu ir nepietiekami un darbi ir jāveic atkārtoti. Projekta ietvaros darbus atkārtoja 

otro un trešo reizi viena gada ietvaros. Pēc atkārojuma jaunu atvašu veidošanās bija novērota 

tikai atsevišķās vietās, kur augsnē bija palikuši atsevišķi sakņu fragmenti. Pēc šādas intensīvas 

- trīskāršas darbu veikšanas viena gada laikā – secināms, ka ar frēzēšanas metodi var efektīvi 

apkarot krokaino rožu audzes – gan lielas audzes, gan atsevišķus krūmus viena gada laikā.  

Taču teritorijā, kur nebija iespējams pielietot frēzēšanu - starp kokiem, upes krastā - krokainās 

rozes atvases atauga straujāk un bija vitālākas nekā frēzētajā teritorijā.  

Jau nākamajā gadā pēc veiktajiem frēzēšanas darbiem, atsegtie laukumi sāk sekmīgi aizzelt ar 

šajā gadījumā smiltājiem raksturīgajām augu sugām, jo turpat blakus ir raksturīgais sauso 

smiltāju zālājs, no kura sugas var iesēties tukšajos laukumos.   

  
Rožu atvases Vakarbuļļu teritorijā pēc pirmās frēzēšanas (pa kreisi, 2019.gadā) un gadu pēc 

darbu veikšanas (pa labi, 2020.gadā). Foto: E.Zaķe-Kļaviņa 

 

Arī vārpaino korinšu ierobežošanā labas sekmes tika novērotas vietās, kur krūmi tika izrakti 

ar saknēm (izņemot sakņu kaklu) nevis tikai nopļauti. Pļautajās vietās atvases sekmīgi ataug. 

2020. gada vasarā blakus šai darbības vietai, lai uzlabotu bioloģiski vērtīgo zālāju 

apsaimniekošanu, tika izvietots projekta GrassLIFE mobilais ganāmpulks. Mobilo 

ganāmpulku Vakarbuļļu teritorijā veidoja 7 Galovejas šķirnes govis. Apsekojot teritoriju 

2020. gada rudenī secināts, ka krokaino rozi, kas atradās arī ganību teritorijā, govis nav 

ēdušas, kā tas iepriekš jau tika paredzēts.  

Rekomendācijas sasniegto rezultātu uzturēšanai un monitoringam. Sasniegto rezultātu 

uzturēšanas nodrošināšanai ir jāveic regulāra (vismaz 1 reizi gadā) atvašu pļaušana vai atvašu 

ar saknēm izņemšana. Zālāju teritorija ir jāpļauj 1 reizi gadā vai jāappļauj pēc ganīšanas. Tā 

kā pēc intensīviem sākotnējiem krokainās rozes ierobežošanas darbiem atvases ir novērotas 

tikai atsevišķās vietās un teritorijā ir smilts augsne, tad ataugušo atvašu izņemšanai 

vispiemērotākie ir rokas instrumenti (lāpsta).    

Lai ievāktu informāciju par frēzēšanas un pļaušanas metožu efektivitāti cīņā ar krokainā rozes 

izplatības ierobežošanu, pirmajos gados tika veikts regulārs monitorings katru gadu dažādās 

biotehnisko pasākumu īstenošanas fāzēs (veģetācijas monitorings un fotofiksācija). Rezultātu 

uzturēšanas periodā monitorings ir īstenojams ne biežāk kā 1 reizi 2 gados, novērtējot augu 

vitalitāti un plānojot nepieciešamos uzturēšanas pasākumus krokainās rozes pilnīgai 

iznīcināšanai. Rezultātu uzturēšanas darbu sekmju uzraudzība ir veicama visās biotehnisko 

pasākumu īstenošanas vietās.   
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VAKARBUĻĻI  - RĪTABUĻĻI  

 

Teritorijas aizsardzības statuss 
– dabas parka zona 

 

Mērķa suga – Tatārijas salāts 

Lactuca tatarica 

 

Tiešās darbības vieta – 19,06 ha  

t.sk. talku vieta 14,87 ha 

 

Labvēlīgi ietekmētā teritorija – 

28,51 ha 

t.sk. ES nozīmes aizsargājami 

biotopi 2120, 2130*   

Izvilkums no darbības vietas kartes;  

karti skatīt 2.2. pielikumā. 

 

Darbības vietas apraksts ir sniegts eksperta atzinumā, kas sagatavots pirms darbu 

īstenošanas
11

: 

Teritorijas apraksts. Teritorija atrodas Rīgas līča krastā, Vakarbuļļu - Rītabuļļu piekrastes 

teritorijā. Šī teritorija ietver atklāto kāpu kompleksu – embrionālās kāpas, priekškāpas un daļu 

no pelēkajām kāpām. Šim piekrastes posmam raksturīgs izteikts kāpu reljefs ar vidēji augstām 

kāpām, kuras periodiski tiek noskalotas, taču akumulācijas procesu ietekmē pastāvīgi 

atjaunojas.  

Bieži sastopams šajās kāpās un daļēji pludmalē ir Tatārijas salāts Lactuca tatarica, kas 

iekļauts tā saucamo neofītu jeb Latvijas florā jaunienācēju sugu grupā. Pirmās ziņas par šīs 

sugas atradnēm Latvijā ir saistāmas ar 20. gadsimta divdesmitajiem gadiem. Līdzšinējie 

pētījumi liecina, ka Tatārijas salāts strauji izplatās jūras piekrastes atklāto kāpu biotopos un 

var apdraudēt šo biotopu augāja dabisko struktūru un sugu sastāvu.  

Rītabuļļu–Daugavgrīvas piekrastē šī agresīvā suga konstatēta kopā ar biezlapaino sālsvirzu 

Honckenya peploides, smiltāja kāpuniedri Ammophila arenaria, smiltāja kāpukviesi Leymus 

arenarius un citām primāro kāpu sugām. Tatārijas salāts ir plaši izplatīts arī pelēkajās kāpās, 

kur noteicošās sugas ir lauka vībotne Artemisia campestris, kāpu auzene Festuca sabulosa, 

smilts grīslis Carex arenaria un čemurainā mauraga Hieracium umbellatum, kā arī sūnas, 

piemēram, Tortura ruralis. 

Pieguļošās teritorijas apraksts. Darbības teritorija uz ziemeļaustrumiem un 

dienvidrietumiem robežojas ar primārajām kāpām un pelēkajām kāpām, kuras pēc sugu 

sastāva un augāja struktūras ir līdzīgas jau iepriekš aprakstītajām.  

                                                             
11 https://dabasparkspiejura.lv/images/C1-R%C4%ABga.pdf 

https://dabasparkspiejura.lv/images/C1-R%C4%ABga.pdf
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Teritorija, kurā tika veikti Tatārijas salāta izplatības ierobežošanas pasākumi, ir 

uzskatāma par pilotteritoriju, kurā pārbaudīt šīs svešzemju sugas ierobežošanas 

metodes t.sk. sabiedrības iesaisti biotopu apsaimniekošanas darbos un šī darba 

efektivitāti. 

Veiktie biotehniskie pasākumi. Projekta ieviešanas laikā plānveida darbi Rītabuļļu teritorijā 

tika veikti trīs reizes - 2018. gada jūnijā, 2019. gada maijā - jūlijā un atkārtoti 2019. gada 

augustā - septembrī. Papildus tika organizētas arī talkas laika periodā no 2018. -2020. gadam, 

lai tiktu aptverta pēc iespējas lielāka teritorija, kurā augs ir sastopams. Tatārijas salāta 

izplatības ierobežošanai tiks izmantots tikai roku darbs (ravēšana) un nedaudz arī rokas 

instrumenti (saknes dziļākai izņemšanai). Tatārijas salāts tika izrauts ar sakni vēl pirms 

ziedēšanas vai ziedēšanas sākumā, kamēr nav nobriedušas un izsējušās sēklas. Tāpat atkārtota 

ravēšana tika veikta vasaras otrā pusē, kad teritorijā bija novērota jaunu augu izplatīšanās. 

Visi izrautie augi tika izvesti no teritorijas.    

  

Tatārijas salāta ravēšana (pa kreisi) un auga sakne (pa labi). Foto: E.Zaķe-Kļaviņa 

 

Gūtās atziņas. Tatārijas salāta ierobežošana ir jāveic visā ar šo augu invadētajā teritorijā. 

Tikai fragmentāra kāpu ravēšana nedos vēlamo efektu, jo augs ļoti agresīvi un plašā teritorijā 

izplatās ar lielu daudzumu sēklu, kas viena gada laikā var pagūt nobriest divas reizes. 

Praktiski novērojumi ļāva izdarīt secinājumus, ka augam ir spējas ataugt no nolūzušās saknes. 

Līdz ar to veicot kāpu ravēšanu augs ir jāizrauj ar pēc iespējas garāku sakni. Tatārijas salāta 

blīvākas audzes veidojās vietās, kur kāpām raksturīgo graudzāļu segums bija samazināts 

(atklāti smilts laukumi, īpaši kāpu aizvēja pusē). Lai sekmīgi attīrītu kāpas no Tatārijas salāta, 

ir jāparedz regulāra teritorijas apsekošana un jāveic rūpīga augu izvākšana no teritorijas katru 

gadu, kamēr vien tie ir sastopami teritorijā. 

Tatārijas salāta ierobežošanas darbi ir ļoti piemēroti sabiedrības iesaistei biotopu 

apsaimniekošanā un attiecīgi dod iespēju attīrīt lielāku kāpu teritoriju. Par projekta pieredzi 

skatīt sadaļā Projekta pieredze un rekomendācijas sabiedrības iesaistei.  

Rekomendācijas sasniegto rezultātu uzturēšanai un monitoringam. Teritorijā, kurā ir 

novērota Tatārijas salāta izplatība, uzraudzība un augu ravēšana ir jāveic regulāri (vismaz 2 

reizes gadā – vasaras sākumā jūnijā – jūlijā un atkārtoti - augustā, ja tiek novērota augu 

ataugšana). Rezultātu uzturēšana ir sekmīgi veicama, iesaistot sabiedrību un organizējot 

talkas. Obligāti jānodrošina izravēto augu tūlītēja izvešana no kāpu un tām pieguļošās 

teritorijas. Veicot regulāru teritorijas apsekošanu un vizuālo novērtējumu, īpašas monitoringa 

metodes nav nepieciešams pielietot.     
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DAUGAVGRĪVA

 

Teritorijas aizsardzības statuss 
– dabas lieguma zona 

 

Mērķa sugas – Kanādas 

zeltgalvīte Solidago canadensis, 

puķu sprigane Impatiens 

glandulifera  

 

Tiešās darbības vieta – 4,85 ha  

 

Labvēlīgi ietekmētā teritorija – 

22,54 ha 

t.sk. ES nozīmes aizsargājami 

biotopi 1630*   

Izvilkums no darbības vietas kartes;  

karti skatīt 2.3. pielikumā. 

Darbības vietas apraksts ir sniegts eksperta atzinumā, kas sagatavots pirms darbu 

īstenošanas
12

: 

Teritorijas apraksts. Teritorija atrodas lieguma zonas ziemeļaustrumu daļā. Tajā iekļaujas 

sausi, mēreni mitri un mitri, krūmāji un ruderāli biotopi. Teritorijas lielākajā daļā ir 

izplatījusies invazīvā augu suga Kanādas zeltgalvīte Solidago canadensis. Tā veido blīvus un 

augstus cerus, bagātīgi zied un ražo daudz sēklu. Tādējādi arvien vairāk izkonkurē vietējās 

zālāju sugas. Līdzās Kanādas zeltgalvītei konstatēta cita invazīva suga – puķu sprigane 

Impatiens glandulifera un vairākas ekspansīvās (vietējās agresīvās) augu sugas: slotiņu ciesa 

Calamagrostis epigeios, parastā kamolzāle Dactylis glomerata un tīruma usne Cirsium 

arvense. Vietām audzes veido lielā nātre Urtica dioica, pūkainā kazroze Epilobium hirsutum, 

parastā vībotne Artemisia vulgaris un parastā niedre Phragmites australis. Daļā plānotās 

darbības teritorijas ir saglabājies sugām daudzveidīgs zālājs, kur augājā sastopama parastā 

smaržzāle Anthoxanthum odoratum, sirpjveida lucerna Medicago falcata, pļavas skarene Poa 

pratensis, parastā smilga Agrostis tenuis, tīruma blaktene Ononis arvensis, Baltijas donis 

Juncus balticus, vietām daudz pļavauzītes.  

Periodā pirms biotehnisko darbu veikšanas 2017. gadā, apsekojot teritoriju, tika konstatēts, ka 

pavasarī tajā dedzināta kūla. Sausās zāles dedzināšana notikusi arī 2018. gadā. 

 

                                                             
12 https://dabasparkspiejura.lv/images/C1-R%C4%ABga.pdf 

https://dabasparkspiejura.lv/images/C1-R%C4%ABga.pdf


  

    
 

29 

 

 

Daugavgrīvas teritorija pēc dedzināšanas (13.04.2018.). Foto: L.Veinberga 

Pieguļošās teritorijas apraksts. Darbības teritorija Daugavgrīvā uz austrumiem robežojas ar 

lapu koku un krūmu audzēm, kas piesātinātas ar invazīvām sugām, īpaši ar puķu sprigani, un 

pielūžņotas ar sadzīves atkritumiem. Šī ir dabas parka robeža, kurai pieguļ daudzstāvu māju 

apbūves teritorija. Uz Rīgas līča pusi darbības vieta robežojas ar niedru audzēm (tālāk ar 

lagūnām), krūmājiem un aizaugošiem zālājiem. 

 

 

Veiktie biotehniskie pasākumi. Projekta īstenošanas laikā teritorija 3 (trīs) reizes ir pļauta, 

Kanādas zeltgalvītes un puķu spriganes izraktas vai izrautas ar saknēm, kā arī savāktais 

materiāls aizvests no teritorijas. Pirms pļaušanas darbu uzsākšanas 2017. gadā teritoriju 

atbrīvoja no krūmiem un lielākiem sadzīves atkritumiem un būvgružiem. Teritorijā tika atstāti 

ekoloģiski nozīmīgākie krūmi un to grupas. Teritorijas attīrīšanas laikā atklājās, ka 

vēsturiskais „mantojums” dažādu sadzīves atkritumu un būvgružu veidā, bija arī zemes 

augšējā kārtā un lielākā teritorijā nekā sākotnēji tas bija redzams. Rezultātā darbu izpildītājam 

radās neparedzēti izdevumi, bojāta tehniska un pļaušanas darbu izpilde kavējās.  

  
Teritorija pēc atbrīvošanas no krūmiem (pa kreisi, 2018. gads) un būvgružiem, lielgabarīta 

sadzīves atkritumiem un Kanādas zeltgalvītes izrakšanas (pa labi, 2018. gads).  

Foto: E.Zaķe-Kļaviņa 

 

Pēdējā darbu īstenošanas gadā (2019. gadā), teritorija tika sadalīta trīs daļās, veicot atšķirīgus 

darbus noteiktās vietās un laikos - aprīlī tika veikta zālāja un krūmu atvašu pļaušana ar rokas 

instrumentu – trimmeri; jūnijā tika izraktas Kanādas zeltgalvītes un puķu spriganes ar saknēm, 

izmantojot rokas instrumentus (lāpstu); paralēli notika visas teritorijas sagatavošana pļaušanai 
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un divreizēja pļaušana (jūnijā un septembrī), izmantojot traktortehniku. Kur bija 

nepieciešams, tika veikta atkārtota atsevišķu svešzemju augu ceru izrakšana ar saknēm, 

tādējādi maksimāli samazinot to iespējamo izplatību. Veikto darbu kopsavilkums ir sniegts 

1.pielikumā.  

 

 

Projekta partneru un citu iesaistīto pušu tikšanās ar darbu izpildītāju Daugavgrīvas teritorijā 

(20.08.2018.). Foto: E.Zaķe-Kļaviņa 

Gūtās atziņas. Veikto darbu efektivitātes novērtējums ļauj izdarīt secinājumus un apstiprināt, 

ka pļaušanu zālāja atjaunošanas fāzē ieteicams veikt vairākas reizes (ne mazāk kā divas) 

veģetācijas sezonā - vasaras pirmajā pusē, kamēr vēl nav izveidojusies Kanādas zeltgalvītes 

auga ziedkopa, kas producē sēklas un otro reizi – vasaras beigās, kad ir ataugušas jaunās 

atvases. Šādi regulāri pļaujot, ir iespējams samazināt nevēlamo augu klātbūtni līdz 

minimumam un dot iespēju atjaunoties zālājam raksturīgajām sugām.  

 

Kanādas zeltgalvītes jaunās atvases. Foto: E.Zaķe-Kļaviņa 

Pirms darbu uzsākšanas potenciālos darba veicējus ir nepieciešamas rūpīgi iepazīstināt ar 

teritoriju (īpaši, ja ir liels apaugums un vēsturiski teritorija ir bijusi izmantota dažādiem 

saimnieciskiem mērķiem), lai adekvāti tiktu novērtēti veicamie darbi un to izmaksas, īpaši, 

kas saistīts ar teritorijas un augsnes virskārtas attīrīšanu no sadzīves atkritumiem un 

būvgružiem. Secināts, ka apsaimniekošanas atsākšana ir priekšnosacījums pērnās zāles (kūlas) 

dedzināšanas pārtraukšanai. Gados (2019.,2020.), kad veikta intensīva teritorijas 

apsaimniekošana nav informācijas, ka būtu notikušas jaunas dedzināšanas epizodes.  
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Rekomendācijas sasniegto rezultātu uzturēšanai un monitoringam. Veiktie 

apsaimniekošanas pasākumi ir nodrošinājuši iespēju šai teritorijai iegūt finansiālu atbalstu tās 

turpmākai uzturēšanai. 2020. gadā teritorija, kurā tika īstenoti biotehniskie pasākumi, 3,10 ha 

platībā ir iekļauta lauku blokā un bioloģiski augstvērtīgākā daļa 1,23 ha platībā
13

 ir iekļauta 

Lauku atbalsta dienesta administrētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 

gadam pasākuma „Agrovide un klimats” aktivitātē „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana 

zālājos” (BDUZ) atbalsta saņemšanai. Līdz ar to teritorija ir saglabājama un uzturama kā 

zālājs to regulāri (vismaz vienu reizi gadā) pļaujot un nopļauto zāli savācot. Regulāras 

pļaušanas rezultātā Kanādas zeltgalvītes atlikušie ceri un vitalitāte pakāpeniski samazināsies. 

Jānodrošina, ka pļaušana tiek veikta arī teritorijas nelīdzenākajās vietās un pieguļošajā 

teritorijā (iespējams tikai roku darbs), lai nepieļautu Kanādas zeltgalvītes un puķu spriganes 

sēklu izplatīšanos. 

Kanādas zeltgalvītes un puķu spriganes ierobežošanas pirmajos gados veģetācijas monitorings 

ir veicams katru gadu, lai novērotu apsaimniekošanas pasākumu sekmes un pielāgotu 

metodes. Rezultātu uzturēšanas laikā monitoringu ir lietderīgi atkārtot vismaz vienu reizi 

divos gados un, samazinoties augu izplatībai turpmākajos gados monitoringa biežumu var 

samazināt. Veģetācijas monitorings ir papildināms ar fotofiksāciju vai ar attālās izpētes 

metodi, piemēram, dronu, veiktiem novērojumiem, kas dos kopējo priekšstatu par 

apsaimniekotās un tai pieguļošās teritorijas situāciju.  

  
Teritorijas apsekošana 2018. gada jūlijā (pa kreisi), kad vēl ir novērojamas Kanādas 

zeltgalvītes audzes un 2020. gada maijā (pa labi), kad teritorijā sastopami atsevišķi augi vai 

nelielas to grupas. Foto: E.Zaķe-Kļaviņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 https://karte.lad.gov.lv/  

https://karte.lad.gov.lv/
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PROJEKTA DARBĪBAS VIETAS CARNIKAVAS NOVADA TERITORIJĀ  

Dabas parkā „Piejūra” Carnikavas novada pašvaldības teritorijā tika izraudzītas trīs svešzemju 

augu sugu ierobežošanas teritorijas – Kalngales piekraste dabas parka zonā, Garciems dabas 

lieguma un dabas parka zonā un Gaujas grīva dabas lieguma zonā. 

KALNGALE 

 

Teritorijas aizsardzības 

statuss – dabas parka zona 

 

Mērķa suga – Tatārijas salāts 

Lactuca tatarica 

 

Tiešās darbības vieta – 3,61 ha  

 

Labvēlīgi ietekmētā teritorija 
– 15,27 ha 

t.sk. ES nozīmes aizsargājami 

biotopi 2110, 2120, 2130*   

Izvilkums no darbības vietas kartes;  

karti skatīt 2.4. pielikumā. 

 

Darbības vietas apraksts ir sniegts eksperta atzinumā, kas sagatavots pirms darbu 

īstenošanas
14

: 

Teritorijas apraksts. Darbības teritorija atrodas piejūras atklātajās kāpās Kalngales piekrastē. 

Tajā atrodas augsta priekškāpa, kurā augāju galvenokārt veido smiltāju kāpuniedre 

Ammophila arenaria un smiltāju kāpukviesis Leymus arenarius, kā arī smiltāja auzene 

Festuca arenaria u.c. Priekškāpā notiek aktīva smilts pārpūšana un akumulācija. Šeit invazīvā 

svešzemju suga Tatārijas salāts Lactuca tatarica aizņem aptuveni 10% no biotopa platības. 

Pelēko kāpu veģetāciju veido smilts grīslis Carex arenaria, čemurainā mauraga Hieracium 

umbellatum, kodīgais laimiņš Sedum acre kāpu auzene Festuca sabulosa, kā arī tikai piejūrā 

sastopamā suga - jūrmalas pērkonamoliņš Anthyllis maritima un citas. Invazīvā svešzemju 

suga Tatārijas salāts pelēkajās kāpās novērots vietām, nelielās grupās. 

                                                             
14 https://dabasparkspiejura.lv/images/Annex_No_C1_2__atzinums.pdf 

https://dabasparkspiejura.lv/images/Annex_No_C1_2__atzinums.pdf


  

    
 

33 

 

 

Teritorijas apskate 2019. gada jūnijā, kur priekšplānā redzama neliela Tatārijas salāta audze 

atklātas smilts laukumā, kurā nedominē kāpām raksturīgās graudzāles. Foto: E.Zaķe-Kļaviņa 

Pieguļošās teritorijas apraksts. Darbības teritorija Kalngalē uz ziemeļaustrumiem un 

dienvidrietumiem robežojas ar primārajām kāpām un pelēkajām kāpām, kuras pēc sugu 

sastāva un augāja struktūras ir līdzīgas jau iepriekš aprakstītajām darbības poligonā, tai skaitā 

arī ir novērojama neliela Tatārijas salāta invāzija. 

 

 

Veiktie biotehniskie pasākumi. Tatārijas salāta ierobežošanas darbi, to veikšanas metodes 

Kalngales piekrastē neatšķiras no Vakarbuļļu – Rītabuļļu teritorijā veiktajiem darbiem. 

Kalngalē projekta īstenošanas laikā teritorijā četras reizes veikta Tatārijas salāta izraušana – 

2019. gada jūnijā un septembrī; 2020. gada jūnijā un jūlijā. Tāpat kā Rīgas pašvaldības 

teritorijā, arī šeit tika izmantots tikai roku darbs. Savāktais materiāls maisos tika iznests 

pludmales teritorijā, kur to salika kvadracikla vai mazās traktortehnikas piekabē un izveda no 

teritorijas utilizācijai.  

Gūtās atziņas. Salīdzinājumā ar projekta teritoriju Vakarbuļļos – Rītabuļļos Kalngalē kāpu 

josla ir šaurāka, stāvāka un mazāk ietekmēta (mazāk izbradājumu un atklātu smilts laukumu), 

Tatārijas salāta segums arī ievērojami mazāks. Līdz ar to darbus bija iespējams veikt teju 2 

km garā piekrastes posmā un aptvert būtiskās koncentrācijas vietas. Pārējie secinājumi ir 

līdzvērtīgi Vakarbuļļu – Rītabuļļu teritorijai.    

 

Rekomendācijas sasniegto rezultātu uzturēšanai un monitoringam. Teritorijā, kurā ir 

novērota Tatārijas salāta izplatība, uzraudzība un augu ravēšana ir jāveic regulāri (vismaz 2 

reizes gadā – vasaras sākumā jūnijā – jūlijā un atkārtoti - augustā, ja tiek novērota augu 

ataugšana). Rezultātu uzturēšana ir sekmīgi veicama, iesaistot sabiedrību un organizējot 

talkas. Obligāti jānodrošina izravēto augu izvešana no kāpu un tām pieguļošās teritorijas. 

Veicot regulāru teritorijas apsekošanu un vizuālo novērtējumu, īpašas monitoringa metodes 

nav nepieciešams pielietot.   
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GARCIEMS

 

Teritorijas aizsardzības 

statuss – dabas lieguma zona 

un daļēji dabas parka zona 

 

Mērķa sugas – vārpainā 

korinte Amelanchier spicata, 

melnaugļu aronija Aronia 

melanocarpa a  

 

Tiešās darbības vieta – 

23,01 ha  

 

Labvēlīgi ietekmētā 

teritorija – 58,38 ha 

t.sk. ES nozīmes aizsargājami 

biotopi 2180   

Izvilkums no darbības vietas kartes;  

karti skatīt 2.5. pielikumā. 

 

Darbības vietas apraksts ir sniegts eksperta atzinumā, kas sagatavots pirms darbu 

īstenošanas
15

: 

Teritorijas apraksts. Plānotās darbības teritorija Garciemā atrodas apkārt Garciema 

apdzīvotajai vietai un to veido veci (vairāk nekā 200 gadi) skujkoku meži. Dominē sils ar 

parasto priedi Pinus sylvestris koku stāvā. Arī pārējie meži (80-90-100 gadīgi) pārsvarā pieder 

silam, nedaudz mētrājam. Teritoriju raksturo viļņots kāpu reljefs ar salīdzinoši augstām 

kāpām. Uz dzelzceļa pusi, kļūstot mitrākam un auglīgākam, raksturīgi susinātie meži 

(platlapju kūdrenis) un slapjais damaksnis, kur koku stāvā sastopama arī parastā egle Picea 

abies, melnalksnis Alnus glutinosa, āra bērzs Betula pendula un salīdzinoši bagātāks krūmu 

un lakstaugu stāvs. Teritorijā konstatētas vairākas agresīvās svešzemju augu sugas, to skaitā 

vārpainā korinte Amelanchier spicata, melnaugļu aronija Aronia melanocarpa. Tās aug 

grupās vai izklaidus, ir daudz ziedošu ar augļiem bagātu augu. Radot noēnojumu, bagātinot 

augsni ar nobirām, šie krūmi izkonkurē vietējās, nabadzīgās smilts augsnēs augošas lakstaugu 

sugas.  

Pieguļošās teritorijas apraksts. Teritorija Garciemā robežojas ar apbūvi, dārziem, ceļiem, 

bet uz jūras pusi un rietumiem tai pieguļ plašas mežainu kāpu platības. Pārsvarā tie ir sausi 

priežu meži nabadzīgās smilts augsnēs. Tie pieder ekoloģiski ļoti jutīgiem biotopiem, kuros ir 

samērā maza starpsugu konkurence un brīvas ekoloģiskās nišas. Turklāt šie ir gaiši meži, 

                                                             
15 https://dabasparkspiejura.lv/images/Annex_No_C1_2__atzinums.pdf 

https://dabasparkspiejura.lv/images/Annex_No_C1_2__atzinums.pdf
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kuros ir spēcīga vēja ietekme. Privātmājām apkārt ir dārzi, ierīkoti apstādījumi, kuri robežojas 

ar sausiem un mēreni mitriem vai pat slapjiem mežiem.  

Teritorijas apsekošanas laikā tika konstatēts, ka vietējie iedzīvotāji uz mežmalām bieži un 

regulāri nogādā dārza atkritumus, tādējādi radot augsnes bagātināšanos un veicinot nevēlamu 

augu un krūmu sugu ieaugšanu mežainajās kāpās. Carnikavas novada pašvaldība vairākkārt ir 

informējusi novada iedzīvotājus par iespējām nogādāt dārza atkritumus pašvaldībai piederošā 

teritorijā, ir izveidots arī informatīvs videomateriāls par šo tēmu. 

 

  
Komposta kaudzes mežainajās kāpās Garciemā. Foto: E.Zaķe-Kļaviņa 

 

 

 

Veiktie biotehniskie pasākumi. Projekta īstenošanas laikā teritorijā veikta krūmu zāģēšana, 

to sakņu izrakšana un augu izraušana laika periodā no 2019. gada jūlija līdz 2020. gada 

jūlijam (skatīt 1.pielikumu). Darbi veikti ar rokas instrumentiem – zāģi, cirvi un lāpstu. 

Savāktais materiāls tika izvests no teritorijas.  

 

  
Puķu spriganes dīgsti. Foto: E.Zaķe-Kļaviņa Krūmu sakņu izrakšana Garciemā. Foto: 

E.Zaķe-Kļaviņa 

 

Gūtās atziņas. Korinšu un aroniju krūmu izņemšanas darbi ir jāveic būtiski iesaistoties arī 

darbus uzraugošajiem ekspertiem/ biotehnisko darbu vadītājiem, jo izpildītājiem ne vienmēr ir 

pietiekamas zināšanas, lai atpazītu krūmu sugas (īpaši bezlapu periodā). Projekta pieredze 

liecina, ka sekmīga teritorijas attīrīšana no invazīva rakstura krūmiem meža teritorijās notiek, 

kad teritorijā ir “iezīmēti” pilnīgi visi izņemamiem krūmi (projektā tika izmantota krūmu 

stumbru iezīmēšana ar spilgtu krāsu) un darbu uzraugi veic regulāru un detalizētu teritorijas 

https://www.facebook.com/Carnikavasnovads/videos/598199507464824
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apsekošanu dažādās biotehnisko darbu veikšanas fāzēs. Ir jāuzrauga, lai teritorija tiktu attīrīta 

pilnībā. Mežaino kāpu teritorijā, kur dominē smilts augsnes ļoti sekmīgi var izmantot rokas 

instrumentus arī krūmu sakņu izņemšanai, atcērtot tās ar cirvi vai asu lāpstu (svarīgi ir izņemt 

tieši sakņu kaklu un tam tuvākās galvenās saknes) un šādas metodes izmantošana ir ļoti 

saudzīga pret meža zemsedzi. 2020. gada rudenī teritorijas apsekošanas laikā tikai atsevišķās 

vietās ir iespējams “atklāt” vietas, kur ir bijis izņemtais krūms.    

 

Rekomendācijas sasniegto rezultātu uzturēšanai un monitoringam. Ja teritorija ir pilnībā 

attīrīta no krūmiem, izrokot tos ar saknēm (izņemts sakņu kakls), tad teritorijā nav 

nepieciešams veikt kādus rezultātu uzturēšanas darbus vismaz turpmākos piecus gadus. Bet 

teritoriju ir vēlams apsekot vismaz vienu reizi divos gados un vizuāli novērtēt vai nav 

parādījušās jaunas vietas, kur krūmi ir iesējušies un sākuši augt. Apdzīvoto vietu tuvumā 

pašvaldībām ir jāturpina informēt vietējie iedzīvotāji un jāuzrauga, lai neveidotos komposta 

un dārza atlikumu kaudzes mežaino kāpu teritorijā.   
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GAUJAS GRĪVA  

 

Teritorijas aizsardzības 

statuss – dabas lieguma zona 

 

Mērķa suga – krokainā roze 

Rosa rugosa  

 

Tiešās darbības vieta – 

12,32 ha  

 

Labvēlīgi ietekmētā teritorija 
– 12,32 ha 

t.sk. ES nozīmes aizsargājami 

biotopi 2120, 2130*   

Izvilkums no darbības vietas kartes;  

karti skatīt 2.6. pielikumā. 

 

Darbības vietas apraksts ir sniegts eksperta atzinumā, kas sagatavots pirms darbu 

īstenošanas
16

: 

Teritorijas apraksts. Darbības teritorija Carnikavā atrodas starp Gaujas grīvas kreiso krastu 

un Rīgas līča krastu, krasta kāpu aizsargjoslā. Teritorijā dominē pelēkās kāpas, kurās augāju 

veido galvenokārt lakstaugi un sūnas. Uz dienvidiem pieaug savrup augošu krūmu un to 

grupu īpatsvars. Pelēkās kāpas pārstāv pelēko kāpu kserofītisko tipu (2130*_3). Kāpas vietām 

ir izbraukātas. Uz zālāju un ūdenstilpes pusi izveidojies krūmājs un augstu lakstaugu audzes. 

Konstatēta invazīvā augu suga krokainā roze Rosa rugosa. 

Pieguļošās teritorijas apraksts. Teritorija robežojas ar priekškāpu, pludmali, Gaujas upi, 

palieņu zālājiem, krūmājiem, takām un tālāk ar ūdenstilpi un apdzīvotu vietu (apbūves 

teritoriju, kur ir apstādījumi). 

Teritorijas īpašā nozīme. Pelēkās kāpas pie Gaujas grīvas upes kreisajā krastā aizņem 

ievērojamu platību un ir ļoti piemērotas dzīvotnes stepes čipstei, arī sila cīrulim. Pelēko kāpu 

kompleksā nav konstatēta liela rekreācijas slodze, kas varētu radīt traucējumus, atšķirībā no 

Gaujas grīvas krastiem un pludmales zonas, kur liedagā ligzdojušās īpaši aizsargājamās sugas 

– zīriņi – ir izzuduši. Gaujas grīva ar piekrastes kāpu mežiem iekļauta elektroniskajā Latvijas 

ainavu dārgumu krātuvē
17

. Šī teritorija ir īpaša ar to, ka tā ir viena no retajām lielajām upēm, 

kuras ieteka jūrā ir dabiska, tajā nav izbūvēta osta vai citas hidrotehniskas būves.  

                                                             
16 https://dabasparkspiejura.lv/images/Annex_No_C1_2__atzinums.pdf 
17 www.ainavudargumi.lv 

https://dabasparkspiejura.lv/images/Annex_No_C1_2__atzinums.pdf
http://www.ainavudargumi.lv/
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Veiktie biotehniskie pasākumi. Krokainās roze šajā teritorijā veido izklaidus pudurus un 

projekta īstenošanas laikā 2019. - 2020. gadā teritorijā izzāģēti visi identificētie krokainās 

rozes krūmi un izraktas to saknes (1. pielikums). Atšķirībā no Vakarbuļļu teritorijas, Gaujas 

grīvas teritorijā ir izmantots tikai roku darbs, jo teritorija ir īpaši jutīga un traktortehnikas 

pārvietošanās pelēkajās kāpās nav pieļaujama. Krūmu puduri tika iezīmēti darbu kartēs, kas 

bija pieejamas darbu veicējiem. Tāpat teritorija kopā ar darbu veicējiem tika apsekota 

vairākkārtēji, lai pārliecinātos par veikto darbu progresu. Arī šajā teritorijā atsevišķi augošie 

krokaino rožu krūmi tika iezīmēti ar spilgtu krāsu. Viss izņemtais materiāls tika izvests no 

teritorijas un utilizēts.   

 

 
Teritorijas apsekošana pirms darbu veikšanas, likvidējamo augu iezīmēšana.  

Foto: E.Zaķe-Kļaviņa 

 

Gūtās atziņas. Krokainās rozes likvidēšanu pelēko kāpu un priekškāpu teritorijās var veikt, 

izmantojot tikai roku darbu. Turklāt pēc pirmreizējas krūmu izņemšanas darbi ir jāatkārto, 

izrokot no sakņu atliekām ataugušās atvases. Krokainās rozes izņemšana (sakņu izrakšana) ir 

sarežģītāka vietās, kur audzes ir izveidojušās zem priedēm vai kārklu krūmu puduros. Līdz ar 

to pilnīga teritorijas attīrīšana var prasīt vairākus gadus un darbu veikšanai ir nepieciešamas 

paredzēt pietiekamus resursus.  

 

  

Fotofiksācija 2018. gadā (pa kreisi) un 2020. gadā (pa labi). Foto: E.Zaķe-Kļaviņa 
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Rekomendācijas sasniegto rezultātu uzturēšanai un monitoringam. Ilgtspējīga un resurss-

efektīva krokainās rozes ierobežošana būs tikai tad, ja pēc teritorijas sākotnējās attīrīšanas tiek 

tupināta atvašu izrakšana. Kamēr teritorija nav attīrīta pilnībā, regulāri apsekojumi ir jāveic 

katru gadu veģetācijas sezonas sākumā un jāidentificē no sakņu atliekām ataugušo atvašu 

vietas un tās ir jāizrok. Visas sakņu atliekas ir jāizved no teritorijas, jo krokainā roze saglabā 

dīgtspēju arī no nelieliem sakņu fragmentiem. Speciālas monitoringa metodes nav 

nepieciešamas pielietot, pietiek ar ikgadēju teritorijas vizuālu novērtēšanu.     

    

PROJEKTA PIEREDZE UN REKOMENDĀCIJAS SABIEDRĪBAS 
IESAISTEI 

 

Projekta laikā tika rīkotas vairākas talkas izglītošanās un pieredzes apmaiņas nolūkos un kā 

iemērotākā aktivitāte tika izvēlēta Tatārijas salāta izplatības ierobežošana Vakarbuļļu – 

Rītabuļļu kāpās: 

 2018. gadā notika divas talkas projekta komunikācijas aktivitāšu ietvaros (pasākumu 

kategorija “Kāpu aizsardzības dienas”), kurās piedalījās skolas vecuma bērni – 

29. maijā Daugavgrīvas vidusskolas skolēni (25 dalībnieki) un 9. augustā Ķemeru 

Nacionālā parka jaunie reindžeri (17 dalībnieki). Maijā organizētā talka norisinājās 

Eiropas Zaļās nedēļas ietvaros (EU Green Week 2018
18

).  

 2019. gadā 1. jūnijā Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas 

darbinieki atsaucās uz Veselības ministrijas darbinieku izteikto vēlmi talkot un vadīja 

Tatārijas salāta ierobežošanas darbus Rītabuļļos (107 dalībnieki).  

 2020. gada 30. jūnijā Dabas aizsardzības pārvaldes projekta darbinieki rīkoja praktiski 

izglītojošu pasākumu, daloties pieredzē un ierādot darbus saviem kolēģiem, kuri 

ikdienā līdzdarbojas invazīvo sugu ierobežošanas politikas un rīcību plānošanā un 

īstenošanā (17 dalībnieki).  

 Projekta pieredze tika nodota arī teritorijas apsaimniekotājiem Rīgas domes Mājokļa 

un vides departamenta darbiniekiem, kuri 2020. gada 17. jūlijā projekta teritorijā jau 

plašāk dalījās zināšanās un prasmēs ar savas institūcijas kolēģiem, tādējādi nodrošinot 

jau sākotnējo projekta rezultātu Rītabuļļos uzturēšanu (12 dalībnieki). 

  
Talka 2019. gadā. Foto: A. Jansons Talka 2020. gadā. Foto: E. Zaķe-Kļaviņa 

                                                             
18 https://www.eugreenweek.eu/en 
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 Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar Pasaules dabas fondu jau vairākus gadus īsteno 

iniciatīvu „Daru labu dabai”. 2020. gadā šī iniciatīva divos pasākumos „Invazīvā 

auga, Tatārijas salāta, izplatības ierobežošanā iesaistīja Ķemeru nacionālā parka 

darbiniekus, Latvijas skautus un gaidas, Ķemeru Nacionālā parka jaunos reindžerus 

(09.07.2020., kopā 30 dalībnieki) un Zemes skolas nometnes dalībniekus 

(13.07.2020., kopā 30 dalībnieki). 

       
Pasākuma dalībnieki - Pasaules dabas fonds, 

Dabas aizsardzības pārvalde, Ķemeru 

Nacionālais parks, Latvijas skauti un gaidas, 

Ķemeru Nacionālā parka jaunie reindžeri. 

Avots: darudabai.lv 

Pasākuma dalībnieki – Zemes skolas 

nometnes dalībnieki. 

Avots: darudabai.lv 

 

Laika periodā no 2018. gada – 2020. gadam kopumā talkās Rītabuļļu teritorijā ir piedalījušies 

238 dalībnieki. Lai arī talkošana ir labs instruments teritoriju apsaimniekošanai ar vides 

izglītības un atbildīgas rīcības pret vidi līdzestības komponenti, tomēr tikai uz sabiedrības 

iesaisti nedrīkst paļauties. Jo iedzīvotāju interese iesaistīties šādos pasākumos var nebūt 

pastāvīga un darba kvalitāte, ja tā netiek rūpīgi uzraudzīta un nepieciešamības gadījumā 

koriģēta, var nebūt pietiekoša, lai sugas izplatību ierobežotu visā invadētajā teritorijā.  

Projektā gūtā pieredze liecina, ka Tatārijas salāts ir pateicīgs augs, lai tā ierobežošanā 

iesaistītu sabiedrību un jebkuru ieinteresēto personu. Tas nav indīgs un darbu veikšana 

neprasa lielu fizisku piepūli. Taču pirms darbu uzsākšanas ir nepieciešams iepazīties ar šī 

auga un līdzīgu turpat piekrastes kāpās sastopamo augu izskatu. Tatārijas salāta attīstības 

sākumā (maijs un jūnija sākums), to bija viegli sajaukt ar čemuraino mauragu, tāpēc, pirms 

darbu uzsākšanas nepieciešams veikt instruktāžu. Vēl viens aspekts, kas jāņem vērā, Tatārijas 

salāts aug pludmalē un priekškāpās, tāpēc jāņem vērā arī laikapstākļi darbu veikšanas dienā 

un darbu veicējiem atbilstoši jāsaģērbjas. Jāņem vērā arī, ka lietains un vējains laiks var nebūt 

piemērots strādāšanai un mazinās talkotāju rūpīgu attieksmi pret veicamo darbu. 

http://www.darudabai.lv/padaritais/2020-gada-darbi/
http://www.darudabai.lv/padaritais/2020-gada-darbi/
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Tatārijas salāta un čemurainās mauragas līdzība veģetācijas sezonas sākumā 

(maijā). Foto: E. Zaķe-Kļaviņa 

 

Svešzemju augu sugu ierobežošanas darbu veikšanas vietās tika izvietotas informatīvas zīmes, 

informējot par veicamo darbu mērķi, nozīmi, ilgumu un parādītas dabas parkā “Piejūra” 

biežāk sastopamās svešzemju augu sugas: 
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LABVĒLĪGI IETEKMĒTĀ  TERITORIJA 

Svešzemju augu sugu ierobežošanas darbu rezultātā projekta sagatavošanas fāzē bija 

paredzēts labvēlīgi ietekmēt 175 ha ES nozīmes aizsargājamu biotopu t.sk. ietekmējot gan 

zālāju, gan kāpu, gan mežu biotopus.   

Projekta īstenošanas laikā 2017. - 2018. gadā ir veikts jauns DP “Piejūra” ES nozīmes 

aizsargājamu biotopu kartējums un aktuālā informācija par labvēlīgi ietekmēto ES nozīmes 

aizsargājamo biotopu veidiem un to platībām ir atspoguļota 1.tabulā.   

Projektā veikto biotehnisko pasākumu tiešās darbības vietas aptver attiecīgās teritorijas 

svešzemju augu sugas izplatības koncentrācijas vietas (kodolzonas). Lai noteiktu teritoriju, 

kas tiek labvēlīgi ietekmēta, realizējot svešzemju augu sugu ierobežošanas darbus, projekta 

eksperti pēc teritoriju izpētes vienojās par šādiem kritērijiem katrai no darbības teritorijām: 

1. Darbības teritorijā Rīga, Vakarbuļļi (karte 2.1. pielikumā) ietekmes teritorijā iekļauti 

pieguļošie atklātie biotopi, kur Rosa rugosa potenciāli var izplatīties (Piejūras zālāji 

1630*, Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas 2130* un nelielā platībā ar priedēm 

aizaugušas pelēkās kāpas, kas aktuālajā biotopu kartējumā ir ietvertas Mežaino 

piejūras kāpu 2180 teritorijā). Veicot svešzemju sugu ierobežošanas darbus, ir 

nodrošināta integritāte ar blakus esošajām apsaimniekotajām zālāju platībām un 

paplašināta apsaimniekotā teritorija.  

2. Darbības teritorijā Rīga, Daugavgrīva (karte 2.3. pielikumā) ietekmes teritorijā 

iekļauta pieguļošā atklātā un krūmāju teritorija ap 200 m platā joslā līdz vienlaidus 

niedrājiem – josla, kurā notiek intensīvākā Kanādas zeltgalvītes sēklu izplatība un 

jaunu audžu veidošanās, ja auga izplatība netiek ierobežota. Teritorijā ietverta puķu 

spriganes izplatības teritorija pirms apsaimniekošanas darbu uzsākšanas. Tikai daļā 

teritorijas ir saglabājies ES nozīmes zālāju biotops (Piejūras zālāji 1630*), pārējā 

apsaimniekotā teritorija ir atjaunojama ES nozīmes zālāja biotopa statusā
19

.   

3. Darbības teritorijā Rīga, Vakarbuļļi – Rītabuļļi un Carnikavas novads, Kalngale (karte 

2.2. pielikumā un 2.4. pielikumā) ietekmes teritorijā iekļauti pieguļošie atklātie kāpu 

biotopi (Embrionālās kāpas 2110, Priekškāpas 2120 un Ar lakstaugiem klātas pelēkās 

kāpas 2130*), kuri ir potenciāli piemēroti Tatārijas salāta izplatībai, ja netiek veikti 

auga ierobežošanas pasākumi tā koncentrācijas vietās. 

4. Darbības teritorijā Carnikavas novads, Garciems (karte 2.5. pielikumā) ietekmes 

teritorijā tiek iekļauta pieguļošā meža teritorija (dominē Mežainas piejūras kāpas 

2180) - 150m plata buferjosla, kurā potenciāli var izplatīties – iesēties jauni aroniju un 

korinšu krūmi, ja netiek veikta to ierobežošana koncentrācijas vietās. 

5. Darbības teritorijā Carnikavas novads, Gaujas grīva (karte 2.6. pielikumā) ietekmes 

teritorija sakrīt ar tiešās darbības teritoriju, jo krokainās rozes audzes un izklaidus 

atsevišķi krūmi identificēti visā teritorijā un teritorija dabiski norobežojas no 

pieguļošās teritorijas (niedrāji ar atklātu ūdeni, Gauja, jūra, mežs), kas nodrošina 

dabisku barjeru sugas atkārtotai invāzijai vai tās pārnesei uz pieguļošajām teritorijām.     

  

                                                             
19 
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/N2000_nac_aizsardz_apsaimn_program
ma_0_ievads.pdf  

https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/N2000_nac_aizsardz_apsaimn_programma_0_ievads.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/N2000_nac_aizsardz_apsaimn_programma_0_ievads.pdf
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1.tabula 

Labvēlīgi ietekmētā teritorija un ES nozīmes aizsargājamie biotopi labvēlīgi ietekmētajā teritorijā.   

Citzemju augu sugu 

ierobežošanas darbības 

vieta 

Tiešās darbības 

teritorija (ha) 

Labvēlīgi ietekmētā 

teritorija kopā (ha), 

ietverot tiešās darbības 

teritoriju 

Biotopa kods
1
 un nosaukums 

Biotopa platība (ha)
2
 

labvēlīgi ietekmētajā 

teritorijā, ietverot tiešās 

darbības teritoriju   

Rīga, Vakarbuļļi 1,05 8,71 

1630* Piejūras zālāji 6,92 

2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas 0,75 

2180 Mežainas piejūras kāpas 0,07 

Rīga, Vakarbuļļi - Rītabuļļi 4,19 

28,51 

2120 Priekškāpas 7,90 

Rīga, Vakarbuļļi - Rītabuļļi, 

talku vietas 
14,87 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas 

17,36 

Rīga, Daugavgrīva 4,85 22,54 1630* Piejūras zālāji 2,30 

Carnikavas novads, 

Kalngale 
3,61 15,27 

2110 Embrionālās kāpas 0,71 

2120 Priekškāpas 3,83 

2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas 9,32 

Carnikavas novads, 

Garciems 
23,01 58,38 2180 Mežainas piejūras kāpas 57,30 

Carnikavas novads, Gaujas 

grīva 
12,32 12,32 

2120 Priekškāpas 0,60 

2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas 8,44 

Kopā 63,90 145,73  115,50 

1
 – atbilstoši Padomes 1992. Gada 21. Maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (Biotopu direktīva) klasifikācijai. 

2
 – Dabas datu pārvaldības sistēmas „OZOLS” dati (2020) 
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IZAICINĀJUMI  UN IETEIKUMI 

Projekta praktisko darbu plānošana un īstenošana bija saistīta ar vairākiem 

izaicinājumiem: 

 plānotā finansējuma neatbilstība aktuāli veicamajiem darbiem un paredzētajai 

ietekmei;  

 darbi detalizēti tika identificēti tikai pēc projekta uzsākšanas un teritoriju 

izpētes; aktuālās darbu izmaksas tika iesniegtas līdz ar potenciālo izpildītāju 

piedāvājumiem, un tās būtiski atšķīrās no plānotā finansējuma; 

 darbu izpildītāju pieredzes trūkums tieši darbam ar svešzemju augu sugām;  

 Latvijā līdz šim nevienam darbu izpildītājam nebija pieredzes darbam ar 

Tatārijas salātu, arī korinšu un aroniju krūmu identificēšana mežaudzē darbu 

veicējiem sagādāja grūtības;  

 ļoti dažādā teritoriju iepriekšējā apsaimniekošana/ neapsaimniekošana/ izmantošana; 

 invazīvo sugu izplatība bieži ir saistāma ar degradētām un pamestām 

teritorijām – projektā tāda bija Daugavgrīvas teritorija, kur pirms biotehnisko 

pasākumu īstenošanas bija jāveic teritorijas attīrīšana no sadzīves atkritumiem 

un būvgružiem;  

 vietējo iedzīvotāju izpratne par pieguļošo teritoriju izmantošanu;  

 apdzīvoto vietu tuvumā ir novērots, ka iedzīvotāji pieguļošās mežu, pļavu 

teritorijas izmanto kā savu māju pagalmu turpinājumu un nereti tur tiek izmesti 

dārzu atkritumi, veidotas komposta kaudzes t.sk. izmestas arī dažādu 

svešzemju augu sugu atliekas, kas var izplatīties un veidot jaunas 

koncentrācijas vietas dabiskajos piekrastes biotopos; 

 iedzīvotāju un arī vietvaru izpratne par svešzemju augu sugu izplatības apdraudējumu 

aizsargājamos biotopos;  

 tādas svešzemju augu sugas kā krokainā roze, korinte un aronija vairumā 

gadījumu netiek uztvertas kā apdraudējums vietējām sugām; nereti iedzīvotāji 

ir piedalījušies, piemēram, krokainās rozes stādīšanā (rožu kāpas taka 

Kalngalē, kas tiek popularizēta kā tūrisma objekts vai speciāli izveidotās rožu 

audzes Vakarbuļļos estētiskos nolūkos un lai mazinātu Lielupes grīvas krasta 

eroziju); tāpat Latvijā plaši izplatītā Kanādas zeltgalvīte sākotnēji tika ieviesta 

kā dārza krāšņumaugs un arī šodien tā ir sastopama apstādījumos un netiek 

uztverta kā apdraudējums;  

 

Ņemot vērā projekta pieredzi un gūtās atziņas, īstenojot svešzemju augu sugu 

ierobežošanu dabas parkā “Piejūra”, sniedzam vairākus ieteikumus, kas atvieglos 

līdzīgu darbu veikšanu citās teritorijās:  

1. Plānojot svešzemju augu sugu ierobežošanas darbus, jau projektu sagatavošanas fāzē 

ir nepieciešams veikt plānoto darbības vietu detalizētu izpēti, lai adekvāti novērtētu 

veicamo darbu apjomu. Tāpat ir jāveic provizorisko izmaksu izpēte identificētajiem 

biotehniskajiem pasākumiem, paredzot vismaz 15% finanšu rezervi neparedzētiem 

izdevumiem un darbu sadārdzinājumam, ja starp projekta plānošanu un īstenošanu ir 

paredzama vairāku gadu atšķirība;  
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2. Biotehnisko pasākumu uzraudzībā iesaistītajiem ekspertiem ir jāatvēl pietiekams laiks 

darbu izpildes uzraudzībai dažādās to īstenošanas fāzēs, jo var būt nepieciešamība visā 

darbu teritorijā atzīmēt katru izņemamo augu (krūmu gadījumā), vairākkārtēji apsekot 

darbu teritoriju un iepazīstināt darbu veicējus ar svešzemju augu sugām dažādās to 

attīstības stadijās (atvases, dīgsti, sakņu atliekas ar dzinumiem utt);  

 

3. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumi ir rezultatīvi, ja darbu norises 

plānošanā tiek ņemti vērā kompleksi kritēriji – gan auga izplatīšanās veids, gan sēklu 

dīgtspēja, gan fenoloģiskie apstākļi (auga ziedēšanas un sēklu nogatavošanās laiks 

attiecīgajā gadā); 

 

4. Izplatības ierobežošanas darbu kvalitāti, rezultātu noturību un minimālu nevēlamu 

ietekmi uz atjaunojamo teritoriju sekmē piemērotu metožu izvēle katrai konkrētajai 

vietai. Primāri tiek rekomendēts izmantot roku darbu un rokas instrumentus teritorijās, 

kas ir jutīgas pret traucējumiem (pelēkās kāpas, priekškāpas). Zālāju teritorijās 

sekmīgi izmantojamas arī “agresīvākas” metodes, piemēram, augsnes virskārtas 

frēzēšana. Zālājos sekmīgu rezultātu uzturēšanu nodrošinās noganīšana un pļaušana ar 

traktortehniku; 

 

5. Rezultātu noturība ilgtermiņā finansiāli izdevīgāka būs, ja uzsāktie darbi netiks 

pārtraukti un tiks veikts regulārs monitorings darbu biežuma, apjoma un izmantojamās 

metodes korekcijai. Ierobežošanas pasākumi ir jāuzsāk pēc iespējas agrāk un 

vienlaikus visās invadētajās platībās. It īpaši tas jāņem vērā, veicot Tatārijas salāta 

ierobežošanu, kas ir īpaši invazīva un ātri izplatīties spējīga suga uz blakus teritorijām. 

 

6. Būtiska loma ir sabiedrības informēšanai, izglītošanai un aktīvai iesaistei 

ierobežošanas pasākumu īstenošanā. Tieši aktīva līdzdalība, piemēram, talkojot ir 

labākais veids kā iepazīstināt sabiedrību ar svešzemju augu sugām un to negatīvo 

ietekmi uz dabiskajiem biotopiem. Pašvaldībām nepieciešams intensificēt 

komunikāciju ar vietējiem iedzīvotājiem un nodrošināt iedzīvotājiem ērtu dārza 

atkritumu savākšanas sistēmu.  
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IZMANTOTIE INFORMĀCI JAS AVOTI 

1. LIFE Nature and Biodiversity Project LIFE CoHaBit, LIFE15 NAT/LV/000900 

application. 

2. 2017. gada 20. augusta sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta B. Laimes atzinums 

par plānoto invazīvo augu sugu ierobežošanu Buļļu salā projekta „Piekrastes biotopu 

aizsardzība dabas parkā „Piejūra” ietvaros (uz 11 lapām, C.1 rīcības ietvaros). 

3. 2017. gada 10. novembra sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta B. Laimes 

atzinums par plānoto invazīvo augu sugu ierobežošanu Carnikavas novada piekrastē 

projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” ietvaros (uz 9 lapām, 

C.1 rīcības ietvaros). 

4. 2017. gada 10. novembra sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta B. Laimes 

atzinums par plānoto piekrastes biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu Garciemā 

projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” ietvaros (uz 13 lapām, 

C.6 rīcības ietvaros). 

5. Anstrate V. 06.08.2015. Latvijā izplatās Kanādas zeltslotiņas, ar tām cīnās vien tie, kas 

grib un var. https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/latvija-izplatas-kanadas-zeltslotinas-ar-

tam-cinas-vien-tie-kas-grib-un-var.a140393/  

6. AREI 2019. Izplatītāko invazīvo augu sugu ierobežošana Cēsu novadā 

7. Bierande R. 16.06.2008. Invazīvo augu iznīcināšana – īpašnieka rokās. 

https://lvportals.lv/norises/176758-invazivo-augu-iznicinasana-ipasnieka-rokas-2008  

8. Biseniece E. 2004. Krokainās rozes (Rosa rugosa) ietekme uz augu sabiedrību struktūru 

baltajās un pelēkajās kāpās. Bakalaura darbs. Latvijas Universitāte; zin.vad. Didzis Tjarve. 

Rīga, 47. lpp. 

9. Dabas parkā sākas biotopu atjaunošanas darbi. Carnikavas novada tīmekļvietne 

http://carnikava.lv/attistiba/projekti/http-www-dabasparkspiejura-lv-index-php-lv/4065-

dabas-parka-sakas-biotopu-atjaunosanas-darbi (skatīts 05.08.2020.) 

10. EASIN (European Alien Species Information Network) – Eiropas svešzemju sugu 

informācijas tīkls https://easin.jrc.ec.europa.eu/ (skatīts 10.11.2017.). 

11. Faktu lapa par krokaino rozi Rosa rugosa (EN), avots - Invazīvo svešzemju sugu Eiropas 

tīkls NOBANIS. 

12. Faktu lapa par Kanādas zeltgalvīti Solidago canadensis (EN), avots - Invazīvo svešzemju 

sugu Eiropas tīkls NOBANIS. 

13. Faktu lapa par puķu sprigani Impatiens glandulifera (EN), avots - Invazīvo svešzemju 

sugu Eiropas tīkls NOBANIS. 

14. Gudžinskas et al. 2014. Lietuvas un Latvijas pierobežas invazīvie augi. BMK Leidykla, 

Vilnus. 

15. Ikauniece S. (red.) 2017. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā. 6. sējums. 

Meži. Dabas aizsardzības pārvalde, Sigulda. 

16. Invasive Alien Species of Union concern, European Union, 2017 

17. Invazīvās citzemju sugas Latvijā. Infografika. Dabas aizsardzības pārvalde 

https://www.daba.gov.lv/upload/Image/infografikas/INFOGRAFIKA_invazivas_sugas_2
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PIELIKUMI 

1. Veikto darbu un laika grafiks Rīgas pilsētas un Carnikavas novada pašvaldību teritorijās. 

2. Kartogrāfiskais materiāls – C1 rīcības Svešzemju augu sugu ierobežošana darbības vietas: 

2.1. Rīga, Vakarbuļļi; 

2.2. Rīga, Vakarbuļļi - Rītabuļļi; 

2.3. Rīga, Daugavgrīva; 

2.4. Carnikavas novads, Kalngale 

2.5. Carnikavas novads, Garciems  

2.6. Carnikavas novads, Carnikava, Gaujas grīva 
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1.pielikums 

Veikto darbu un laika grafiks 

 Teritorija Platība, ha Veiktie darbi Gads Mēnesis 

Rīgas pilsētas teritorijā 

1. Dabas lieguma zona „Vakarbuļļi” 

1,05 

Krūmu izrakšana un pļaušana, izvāktā materiāla 

aizvešana no teritorijas 
2019 

marts-aprīlis 

maijs-jūlijs 

septembris-oktobris 

2. Dabas parka zona, piekrastes kāpu 

un pludmales teritorija pie Rītabuļļu 

pludmales 4,19 

Augu izraušana ar saknēm, izvāktā materiāla 

aizvešana no teritorijas 

2018 jūnijs 

2019 

maijs-jūnijs 

augusts-septembris 

3. Talku teritorijas pludmales posmā 

Vakarbuļļi - Rītabuļļi  
14,87 

Augu izraušana ar saknēm, izvāktā materiāla 

aizvešana no teritorijas 
2018 – 2020 

maijs - augusts 

4. Dabas lieguma zona „Daugavgrīva” 

4,85 

Krūmu izzāģēšana 4,74 ha platībā un nozāģēto krūmu 

izvešana no teritorijas 
2017 

novembris 

Niedru un krūmu pļaušana 3,89 ha platībā un izvešana 

no teritorijas, divas reizes 
2018 

jūlijs-augusts 

Zālāju un krūmu atvašu pļaušana, augu izrakšana ar 

saknēm 0,88 ha platībā, izvāktā materiāla aizvešana 

no teritorijas 

2019 

marts-aprīlis 

Augu izrakšana ar saknēm 0,33 ha platībā, izvāktā 

materiāla aizvešana no teritorijas 

maijs 

Zālāja un krūmu atvašu pļaušana un augu izrakšana ar 

saknēm 3,64 ha platībā, izvāktā materiāla aizvešana 

no teritorijas 

jūnijs-jūlijs 

augusts-oktobris 
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Carnikavas novada teritorijā 

 Teritorija Platība, ha Veiktie darbi Gads Mēnesis 

4. Dabas parka zona Kalngales 

pludmalē 

3,61 

Augu izraušana, izvāktā materiāla aizvešana no 

teritorijas 2019 
jūnijs 

septembris 

2020 
jūnijs 

jūlijs 

5. Dabas parka un dabas lieguma zona 

Garciemā 
23,01 

Krūmu nozāģēšana un sakņu izrakšana, augu 

izraušana, izvāktā materiāla aizvešana no teritorijas 

2019 jūlijs 

2020 
aprīlis 

jūlijs 

6. Dabas lieguma zona pie Gaujas 

grīvas 

12,32 

Krūmu nozāģēšana un sakņu izrakšana, izvāktā 

materiāla aizvešana no teritorijas 2019 
jūlijs 

septembris 

2020 
augusts 

septembris 

Kopā 63,90  
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2.1.pielikums 
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2.2.pielikums 
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2.3.pielikums 
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2.4.pielikums 
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2.5.pielikums 
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2.6.pielikums 

 


