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KOPSAVILKUMS 

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

LIFE15 NAT/LV/000900, turpmāk – projekts) rīcības C2 Krasta eroziju mazinošie 

pasākumi Mangaļsalā mērķis – demonstrēt kāpu stiprināšanai piemērotu metožu 

pielietošanu. 

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

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

no Latvijas jūras 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. Teritorijai ir liela ainaviskā 

vērtība, ko nosaka galvenokārt kāpu reljefs, nesadrumstalotais meža klājums ar īpaši vecu 

priežu klātbūtni un salīdzinoši maz pārveidotā piekraste. 

Preterozijas un primāro kāpu veidošanos veicinošie pasākumi, kas mazina antropogēnās 

izcelsmes eroziju un veicina primāro kāpu veidošanos paaugstinātas antropogēnās slodzes 

vietās, ir viens no prioritārajiem biotopu atjaunošanas un saglabāšanas pasākumiem DP 

“Piejūra”. Darbi, kas ir aizsākti projekta īstenošanas laikā, aptverot 2,55 ha lielu, 5,11 km jūras 

krasta garuma biotehnisko pasākumu īstenošanas teritoriju un panākot labvēlīgu ietekmi 75,5 

ha lielā dabas parka platībā turpmākajos gados, izmantojot projektā gūto pieredzi, tiks turpināti 

vēl vismaz 6 hektāru apjomā, kā tas ir paredzēts jaunajā dabas aizsardzības plānā. 

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

iekļaušanās plānotajā finansējumā, “zaļo risinājumu” ieviešanas apjoms, divu atšķirīgu metožu 

pielietošana, darbu saskaņotība ar pelēko, mežaino kāpu un lagūnu atjaunošanu, vienlaicīgi 

nodrošinot materiālu kāpu stiprināšanai, darbu izpildītāju nepietiekoša pieredze un apmācība, 

neplānota darbinieku iesaiste papildus darbu veikšanai. 

Projektā gūta pieredze, ka kāpu atsevišķos kāpu stiprināšanas darbos var sekmīgi iesaistīt arī 

sabiedrību, piemēram, veidojot graudzāļu stādījumus un ierīkojot smiltis uzkrājošos žogu 

pinumus. Praktiska iesaiste biotopu apsaimniekošanā veicina sabiedrības izpratni par šādu 

darbu nepieciešamību. Kopumā projekta laikā sabiedrību iesaistošajos pasākumos, kas bija 

vērstas uz kāpu stiprināšanu, ir piedalījušies 50 dalībnieku. 

Kāpu stiprināšanas darbu ietekme ir novērojama salīdzinoši īsā laika periodā – jau pirmā gada 

laikā pēc šādu darbu veikšanas. Pēc projekta ekspertu novērojumiem vēju darbības rezultātā 

izveidoto žodziņu un sētu, kā arī lielā daļā priežu zariem pārklātajās deflācijas bedru vietās tika 

aizturēta un uzkrāta smilts aptuveni 3,0-5,0 m³ gadā. Kopš 2019. gada maija līdz 2020. gada 

septembrim uzkrāto smilšu apjoms nostiprinātajās priekškāpās DP “Piejūra” ir aptuveni 25 000 

m³. 

Krasta eroziju mazinošo pasākumu sekmju un ietekmes uz biotopiem un ekosistēmu 

pakalpojumiem, kas ir tieši saistīti ar erozijas risku mazināšanu, 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 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LV0301700
https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_parki/piejura/
https://www.daba.gov.lv/lv/piejura
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uz sugu un biotopu aizsardzības stāvokli dabas parkā “Piejūra”. MONITORINGA GALA 

ATSKAITE”.1 

Šajā ziņojumā ir apkopota informācija par DP “Piejūra” Mangaļsalas jūras piekrastes zonā 

sastopamajiem biotopiem un rekomendējamām to apsaimniekošanas metodēm. Tāpat ir sniegts 

pārskats par īstenotajiem biotehniskajiem pasākumiem, gūtajām atziņām un sagatavotas 

rekomendācijas sasniegto rezultātu uzturēšanai. 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 

darbības vietu kartes. 

Krasta eroziju mazinošie pasākumi Mangaļsalā 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.  

 
1 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
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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SUMMARY 

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

“Piejura” (LIFE15 NAT/LV/000900) action C2 Protection the coastal dunes against 

erosion in Mangaļsala (Demonstration site 2) is to demonstrate erosion protection 

measures of coastal dunes. 

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.   

Protection the coastal dunes against erosion is the one of the priority nature management actions 

in Nature Park. The area where management actions were taken within the project reaches 

2,55 ha wide and 5,11 length of the shore territory and it’s resulted in 75,5 ha of the impact 

area. The methods implemented within the project will be used for continuation of management 

of coastal dunes in at least 6 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 

– to fit into estimated costs of biotechnological measures and gaps in the knowledge of service 

providers, the large scale of implementation of “green solutions”, application of two different 

methods, coherence of work implementation with gray, wooded dunes and lagoon restoration 

works to provide material for dune strengthening, insufficient experience and training of 

contractors, unplanned involvement of employees for additional works. 

To raise awareness about coastal dune management during the project community involvement 

events were organised. In total 50 participants were registered. During the events participants 

were introduced with the topic, improved skills in gramineous plant planting, promoted 

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

promoted. 

The impact of dune strengthening works can be observed in a relatively short period of time - 

already in the first year after work performance. According to the observations provided by the 

project experts, approximately 3.0-5.0 m³ of sand was seized and accumulated per year in the 

fenced areas, as well as in a large part of the deflation pits covered with pine branches. From 

May 2019 to September 2020, the amount of sand accumulated in the strengthened dunes of 

NP “Piejūra” is approximately 25,000 m³. 

The evaluation of the success and impact of coastal erosion mitigation measures on habitats and 

ecosystem services directly related to erosion risk reduction has been carried out within the 

project monitoring activities (Action D1) and the project monitoring methods and monitoring 

results are summarized in the report “Impact of Habitat Restoration Measures to the 

conservation status of species and habitats in the nature park “Piejūra”. FINAL MONITORING 

REPORT ”.2 

This report includes information about the coastal dune habitats and recommendations for 

management methods.  Review of implemented biotechnical measures, lessons learned and 

 
2 https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/181-
projekta-aktivitasu-ietekmes-monitorings-uz-biotopu-saglabasanas-statusu  

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LV0301700
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LV0301700
https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_parki/piejura/
https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_parki/piejura/
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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recommendations for maintenance of the results. As well as the report provides an overview of 

the impact area of the implemented measures and affected EU importance habitats – 

2110 Embryonic shifting dunes, 2120 Shifting dunes along the shoreline with Ammophila 

arenaria (white dunes), 2130* Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation (grey dunes), 

2180 Wooded costal dunes of the Atlantic, continental and boreal region, 6120* Xeric sand 

calcareous grasslands and 6450 Northern boreal alluvia. The experience of the project was 

used for elaboration of the recommendations on practical implementation of coastal dune 

management methods. Our experience will be useful 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. 

Protection the coastal dunes against erosion in Mangaļsala 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. 
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MĒRĶIS UN PROJEKTA PIETEIKUMĀ IZVIRZĪTIE 

NOSACĪJUMI UN PĀRSKATS PAR TO ĪSTENOŠANU  

Krasta eroziju mazinošo pasākumu Mangaļsalā rīcības mērķis ir demonstrēt kāpu 

stiprināšanai piemērotu metožu pielietošanu. 

Projekta pieteikumā norādīts, ka: 

1. Piejūras kāpu stiprināšana tiks veikta, ietekmējot 75,43 ha Eiropas Savienības (ES) nozīmes 

aizsargājamus biotopus. 

Īstenošana: 

✓ tiešo darbību teritorija (biotehnisko pasākumu īstenošanas vietas platība) sastāda 

2,55 ha, 5,11 km jūras krasta garuma. Ierīkoto kāpas stiprinošo žogu un sētu 

konstrukciju kopgarums Mangaļsalā sasniedz 2 566 m, t.sk. uzstādītie žogi un barjera 

smiltāju zālāja teritorijā pie Vecdaugavas; 

✓ laika periodā no 2017. līdz 2019. gadam ir veikta DP “Piejūra” ES nozīmes 

aizsargājamu biotopu kartēšana, tādējādi aktualizējot DP “Piejūra” sastopamo biotopu 

sarakstu un to izplatību. Aktualizētais kartējums ir ietekmējis sākotnēji projekta 

pieteikumā uzrādīto ES nozīmes aizsargājamo biotopu kopumu un to aizņemtās 

platības, kuras ir pozitīvi ietekmētas, īstenojot krasta eroziju mazinošos pasākumus 

Mangaļsalā; 

✓ projekta ietvaros īstenoto piekrastes kāpu stiprināšanas darbu rezultātā labvēlīga 

ietekme ir panākta 75,5 ha DP “Piejūra” teritorijas, labvēlīgi ir ietekmēti seši ES 

nozīmes aizsargājami biotopi (skatīt 1. tabulu sadaļā Labvēlīgi ietekmētā teritorija). 

Īstenošana  

Ar izvēlētajām metodēm projektā bija jāsasniedz komplicēts mērķis - jāmazina erozijas 

nelabvēlīgā ietekme uz kāpu biotopu stabilitāti, jāveicina primāro kāpu atjaunošanās, vienlaikus 

saglabājot piekrastes procesu nepārtrauktību, kā arī uzlabojot piekrastes kā rekreācijas resursa 

kvalitāti. 

Biotehniskie pasākumi tika veikti projekta laika periodā no 2019. līdz 2020. gadam: 

✓ 2019. gadā Mangaļsalas piekrastē kāpu stiprināšana tika veikta primāro un sekundāro 

kāpu zonā, 5,11 km garā jūras krasta posmā, kā arī piejūras zālāju teritorijā pie 

Mangaļsalas ielas, uzstādot žogu un sētu sistēmas. Izmantotais materiāls tika ņemts no 

projekta laikā veikto biotehnisko pasākumu teritorijām Mangaļsalā, kopjot mežaino un 

2. Rīcība plānota kā demonstrācijas pasākums, veicot kompleksu pieeju kāpu stiprināšanai un 

antropogēnās slodzes radīto seku mazināšanai uz kāpu biotopiem, pielietojot tā sauktos 

“zaļos” risinājumus. 
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pelēko kāpu, kā arī priekškāpu biotopus (rīcība C5)3 un Daugavgrīvas lagūnās mazinot 

niedrāju platības (rīcība C3)4. 

✓ Iesaistoties projekta personālam un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

darbiniekiem, 2020. gadā kāpu stiprināšana turpināta, pie izbūvētajiem žogiem un sētām 

ierīkojot graudzāļu stādījumus, par donorteritorijām graudzāļu stādu iegūšanai 

izmantojot turpat esošās kāpas. 

Pēc darbu noslēguma tika organizēts sabiedrību izglītojošs projekta teritoriju 

demonstrējošs pasākums 2020. gada 13. augustā “Dabas diena Mangaļsalas pludmalē 

un kāpas”, kura laikā dalībniekiem tika demonstrēti sasniegtie kāpu stiprināšanas 

rezultāti, iepazīstinot ar piekrastes biotopiem, tiem raksturīgajām augu un dzīvnieku 

sugām Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu vadītā ekskursijā. Pasākumā dalībnieki 

tika iesaistīti Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas administrācijas noorganizētājās 

interaktīvajās tematiskajās spēlēs un Dabas dienas aktivitātē tika izmantota Projekta 

ietvaros radītā  interaktīvā spēle "Cirks". Kopumā pasākumos piedalījās 50 dalībnieku 

un tās bija Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Dabas aizsardzības pārvaldes 

organizētas. 

 

3. Metožu izvēlē jāņem vērā projekta LIFE11NAT/LV/000371 NAT-PROGRAMMA pieredze. 

Īstenošana 

Projekta LIFE NAT-PROGRAMME vadlīnijas tika izmantotas visa projekta laikā – plānojot 

praktiskos biotehniskos pasākumus, gatavojot ekspertu atzinumus un darba uzdevumus 

Izpildītājiem, veicot rezultātu izvērtējumu un sagatavojot šo ziņojumu. 

Vērā tika ņemta līdzīgu projektu pieredze: 

• 2018. gada 27.-28. septembrī Kuršu kāpās, Lietuvā, iepazīstot laika gaitā pārbaudītas 

kāpu stiprināšanas tehnikas un Kuršu kāpu nacionālā parka administrācijas pieredzi 

teritorijas pārvaldībā. Kuršu kāpu teritorijā no 2005.-2008. gadam tika īstenots LIFE 

LITCOAST projekts Natura 2000 site conservation and management on the Lithuanian 

coast (LIFE05 NAT/LT/000095), kura laikā tika veikti apjomīgi biotopu atjaunošanas 

pasākumi – gan krasta un kāpu stiprināšanas pasākumi, gan atjaunoti tādi biotopi kā 

pelēkās kāpas un mežainās kāpas.  

• 2018. gada 12.-14. jūnijā Denkerkā (Francija), Starptautiskā konferencē Management 

of Coastal Dunes and Sandy Beaches kas tika rīkota Francijas un Beļģijas pārrobežu 

LIFE+ programmas projekta “FLANDRE- Flemish And North French Dunes 

Restoration” (LIFE+12 NAT/BE/000631/FLANDRE) par piekrastes kāpu un smilšaino 

pludmaļu apsaimniekošanu un atjaunošanu ekskursiju tika apskatīti tādi biotopi kā 

pelēkās kāpas, priekškāpas, mitrās starpkāpu ieplakas un pļavas. Tika iepazīti veiktie 

risinājumi, lai mazinātu pelēko kāpu, mitro starpkāpu ieplaku un pļavu straujo 

aizaugšanu, krasta eroziju, mazinātu dabas teritoriju fragmentāciju un invazīvo 

svešzemju augu sugu izplatību. 

 
3 https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/175-
piekrastes-kapu-biotopu-saglabasanas-un-atjaunosanas-pasakumi-mangalos 
 
4 https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/173-
piekrastes-lagunu-saglabasana-un-atjaunosana-daugavgriva  

https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/175-piekrastes-kapu-biotopu-saglabasanas-un-atjaunosanas-pasakumi-mangalos
https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/175-piekrastes-kapu-biotopu-saglabasanas-un-atjaunosanas-pasakumi-mangalos
https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/173-piekrastes-lagunu-saglabasana-un-atjaunosana-daugavgriva
https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/173-piekrastes-lagunu-saglabasana-un-atjaunosana-daugavgriva
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• Pielietojamo metožu izvēlē ir ņemti vērā EUROSION projekta ietvaros izstrādātie 

kritēriji un principi Eiropas piekrastes teritoriju apsaimniekotājiem5. 

• Krasta erozijas prognozes ir gūtas Valsts Pētījumu programmas KALME sagatavotajos 

pārskatos6. 
• Projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi (LIFE13 ENV/LV/000839), veiktie kāpu 

stiprināšanas pasākumi Saulkrastos. 

• Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) (Nr. 1-08/89/2018) projekta “Rīgas jūras līča 

piekrastes un Kaņiera ezera biotopu apsaimniekošana un infrastruktūras izveide 

Engures novada teritorijā” piedaloties talkā Ragaciemā, gūstot praktisku pieredzi kāpu 

stiprināšanā un krokainās rozes Rosa rugosa ierobežošanā. 

4. Piekrastes kāpu stiprināšanas pasākumu realizācijai paredzēti gan ārpakalpojumi, gan 

iesaistās projekta personāls. 

Īstenošana  

✓ par rīcības ieviešanu atbildīgais partneris bija 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, kā arī bija 

atbildīgi par rīcības gala novērtējumu; 

✓ lai nodrošinātu projekta rīcību saskaņotu ieviešanu ar projektā apsaimniekojamo 

teritoriju Rīgas pašvaldības atbildīgajām institūcijām, Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departaments izveidoja LIFE CoHaBit projekta konsultatīvo darba grupu ar deleģētiem 

pārstāvjiem no Rīgas domes Mājokļu un Vides departamenta, Rīgas Ziemeļu un 

Pārdaugavas izpilddirekcijām un pašvaldības SIA “Rīgas meži”; 

 
5 http://www.eurosion.org/index.html  
6 http://kalme.daba.lv/  

  

Priekškāpu stiprināšana Kuršu kāpās, Lietuvā 
Foto: L.Veinberga (2018. gada septembrī) 

Kāpu stiprināšana Denkerkā, 

Francijā 
Foto: Projekta arhīvs (2018. gada jūnijā) 

http://www.eurosion.org/index.html
http://kalme.daba.lv/
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✓ darbu faktiskās izmaksas bija zemākas par sākotnēji projektā plānotajām, jo: 

o biotehnisko pasākumu īstenošanai tika izmantots projekta rīcību C3 Lagūnu 

atjaunošana Daugavgrīvā un C5 Piejūras biotopu atjaunošana Mangaļsalā 

iegūtais niedru un priežu materiāls; 

o darbu apjoms bija veicams, pielietojot vieglo tehniku un roku darbu. 

✓ biotehnisko pasākumu īstenošana tika balstītas uz projekta sadarbības partnera biedrības 

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

par ģeoloģisko procesu un antropogēnās slodzes ietekmi uz īpaši aizsargājamo biotopu 

stāvokli un veicamajiem pasākumiem C2 aktivitātes ietvaros Mangaļsalā, Daugavgrīvas 

un Rītabuļļu teritorijā7, šī atzinuma papildinājumu8. 

  

 
7https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C2_Mangalsala_atzinums_par_erozijas_mazinasanu.p
df  
8https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C2_Mangalsala_papildinajums_par_erozijas_mazinasa
nu.pdf  

https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C2_Mangalsala_atzinums_par_erozijas_mazinasanu.pdf
https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C2_Mangalsala_atzinums_par_erozijas_mazinasanu.pdf
https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C2_Mangalsala_papildinajums_par_erozijas_mazinasanu.pdf
https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C2_Mangalsala_papildinajums_par_erozijas_mazinasanu.pdf
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PROJEKTA DARBĪBAS VIETA  - MANGAĻSALA  

DP „Piejūra” Rīgas pašvaldības teritorijā kāpu stiprināšanai tika izvēlēta teritorija Mangaļsalas 

pussalā, primāro kāpu biotopos (2110 Embrionālās kāpas un 2120 Priekškāpas), vairākās 

vietās, kur bija izveidojušies plaši deflācijas iecirkņi un primāro kāpu dabiska atjaunošanās 

pārmērīgas rekreācijas slodzes dēļ vairs nebija iespējama. Savukārt pie Vecdaugavas attekas, 

6120* Smiltāju zālāja mikrolieguma teritorija tika izvēlēta, tādēļ, ka tajā tika konstatēti ar 

automašīnām radīti zemsedzes bojājumi. Ņemot vērā, ka DP “Piejūra” Smiltāju zālāji sastopami 

vienīgi šajā teritorijā un tie aizņem tikai 0,61 ha, bija nepieciešams veikt pēc iespējas ātrāku 

negatīvo seko novēršanu uz šo Latvijā ļoti reti satopamo, izzūdošo biotopu (Latvijā sastopams 

galvenokārt upju ielejās, smilšainos līdzenumos, aizņem 5,8-7,7 km2). Līdzīgas augu 

sabiedrības sastopamas Vakarbuļļos, un tās ir iekļautas biotopa 1630* Piejūras zālāji 

kompleksā. Analizējot vēsturisko zālāju izplatību, vēsturiskās augu sugu atradnes secināms, ka 

šie zālāji Vecdaugavas krastā vēsturiski bijuši zālāji ar halofītu klātbūtni. 

Darbības vietas apraksts ir sniegts eksperta atzinumā, kas sagatavots pirms darbu īstenošanas.9 

Primāro un sekundāro kāpu eroziju šajā teritorijā aizsāk piekrastes apmeklētāju pārvietošanās 

pa virspludmales reljefu – tā tiek traucēta tur dabiski esošās smiltāju veģetācijas attīstība, kas 

savukārt, noved pie vēja nesto smilšu brīvas izplatīšanās. Veicamo pasākumu nepieciešamību 

noteica arī 2018. gadā Rīgas pašvaldības veiktie infrastruktūras izbūves un atjaunošanas apjomi 

šajā teritorijā, kas nākotnē paaugstinās tās apmeklētību. Bez īpašu pasākumu veikšanas šajā 

teritorijā veģetācijas atjaunošanās esošajās deflācijas zonās un iecirkņos ar būtiski degradētu 

 
9https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C2_Mangalsala_papildinajums_par_erozijas_
mazinasanu.pdf  

 

Teritorijas aizsardzības statuss 

dabas parka zona, lieguma zona un 

mikrolieguma teritorija (kods 

1423) pie Vecdaugavas. 

Tiešās darbības vieta – 2,55 ha, 

5,11 km no jūras krasta 

kopgaruma. 

 

Labvēlīgi ietekmētā teritorija – 

75,5 ha, t.sk. ES nozīmes 

aizsargājami biotopi 2110, 2120, 

2130*, 2180, 6120*, 6450 

Izvilkums no darbības vietas kartes;  

kartes skatīt 2.1. – 2.4. pielikumos 

https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C2_Mangalsala_papildinajums_par_erozijas_mazinasanu.pdf
https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C2_Mangalsala_papildinajums_par_erozijas_mazinasanu.pdf
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embrionālo kāpu var notikt ļoti lēni, turklāt nelabvēlīgu apstākļu sakritības rezultātā deflācijas 

zonas var būtiski paplašināties. 

Dabas parkā biotops 6120* Smiltāju zālāji sastopami tikai pie Vecdaugavas attekas, tie aizņem 

nelielu platību – 0,61 ha. Smiltāju zālāja teritorijā ir konstatēta pārlieka zemsedzes 

izbraukāšana ar autotransportu, kas ir apdraudējums biotopa pastāvēšanai Mangaļsalas pussalā. 

Teritorijas apraksts. Teritorija atrodas Piejūras zemienes Rīgavas līdzenumā. Mūsdienu jūras 

krasta attīstības sākumposmā (Litorīnas jūras laikā) notika Baltijas ledus ezera laikā izveidotā 

līdzenuma ārmalas noskalošana. Pirms Daugavas lejteces regulēšanas pasākumiem un 

Daugavas HES kaskādes izbūves krasta posmā notika izteikta sanešu akumulācija un ar to 

saistītie primāro kāpu jaunveidošanās procesi. Ļoti strauja krasta pieaugšana notika dažu pēdējo 

gadsimtu laikā, tomēr 20. gs vidū Daugavas ienesto smilšaino sanešu apjoms būtiski 

samazinājās. Daugavas austrumu molam tuvākajā, aptuveni 1000 m garajā krasta iecirknī ir 

pastiprinājusies krasta erozija un notikusi lēna krasta atkāpšanās. Neskatoties uz erozijas 

pieaugumu, kopējās krasta attīstības tendences joprojām nosaka ļoti ievērojamais krasta 

zemūdens nogāzē uzkrāto smalkgraudaino sanešu apjoms. Pateicoties tam joprojām ir 

iespējama krasta nogāzes dabiska atjaunošanās. Krasta līnija iecirknī ir vāji ieliekta un tās 

azimuts Mangaļsalā ir aptuveni 70, bet Rītabuļļos - 35. 

Par lielu smilšu krājumu liecina plašā 40-50 m pludmale un labi attīstītā priekškāpa vai pat 

primāro kāpu josla, bet tuvāk Daugavas vārtiem tas samazinās un reti pārsniedz 30 m. 

Priekškāpas absolūtais augstums sasniedz 5-6 m. Vienīgie krasta iecirkņi, kur primāro kāpu 

biotopi 2110 Embrionālās kāpas un 2120 Priekškāpas ir daļēji erodēti un neatjaunojas, atrodas 

tieši Daugavas austrumu mola tuvumā, kā arī vietās, kur ļoti augstas antropogēnās slodzes dēļ 

primāro kāpu josla ir degradējusies un deflācijas fragmentēta. Antropogēnās pārslodzes 

rezultātā vietām traucēta ir arī sekundāro un terciāro kāpu biotopu 2130*Ar lakstaugiem klātas 

pelēkās kāpas un 2180 Mežainas piejūras kāpas saglabāšanās. 

Pēdējo 25 gadu laikā krasta attīstību raksturo relatīva stabilitāte, krasta erozija vētrās skar 

galvenokārt priekškāpas un /vai embrionālās kāpas joslu, bet pamatkrasta (sekundāro kāpu 

reljefa) noskalošana nenotiek. Jauno primāro kāpu biotopu veidošanās un erodēto kāpu 

atjaunošanās notiek lēni. 

Mangaļsalas piekrastē izteikti dominē vāji un mēreni DR, R un ZR vēji ar ātrumu 3-10 m/s. 

Vasaras mēnešos biežāk novērojami mēreni ZR, Z un ZA virziena vēji, kā arī dienas brīzes. 

Stiprāko viļņošanos iecirknī izraisa ZR virziena vēji, tomēr šī virziena vēji ar ātrumu virs 15 m/s 

ir novērojami ne biežāk kā 5-10% gadījumu galvenokārt rudens mēnešos. Raksturīgais vēja 

režīms lielā mērā nosaka kāpu veidošanās un atjaunošanās apstākļus - tipiskie krastam paralēlie 

vai jūras rumbu vēji nodrošina nepieciešamo smilšu kustību uz augšu pa pludmales nogāzi un 

primāro kāpu vaļņveida formu attīstību. Spēcīgie jūras vēji rudens vētrās pārpūš smiltis dziļāk 

iekšzemē – sekundāro kāpu joslā. 

Līdzšinējie novērojumi liecina, ka tādas vētras, kas apdraud Mangaļsalas pamatkrastu (var 

pilnībā noskalot priekškāpas valni), novērojamas vidēji reizi 30 - 50 gados, kad relatīvais ūdens 

līmenis piekrastē paaugstinās virs 2,2 m. 

Mūsdienās Mangaļsalā ir izplatīti zemi, vidēji rupju, smalku un ļoti smalku smilšu veidoti 

krasti. 

Atbilstoši Latvijas krastu iedalījumam pēc vētras viļņu izraisītas erozijas riska pakāpes, 

Rītabuļļu - Mangaļu iecirknis pieder pie relatīvi drošo krastu grupas - erozija ir iespējama tikai 
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epizodiski un tās kompensācija pēcvētru gados ir iespējama. Nav sagaidāma šīs tendences 

maiņa arī nelabvēlīgu nākotnes klimata maiņas scenāriju gadījumā. 

Mangaļu pussalas ZA daļā, Vecdaugavas labajā krastā ir saglabājusies neliela smiltāju pļava 

0,92 ha platībā ar dabisko pļavu indikatorsugām (dzirkstelīte Dianthus deltoides, kodīgais 

laimiņš Sedum acre u.c.) un ilgstoši zināmu, bagātīgu jūrmalas armērijas Armeria maritima 

audzi. Teritorijai kopš 2006. gada ir piešķirts mikrolieguma statuss. Audzes dzīvotni veido 

Eiropas Savienībā īpaši aizsargājami biotopi 6120* Smiltāju zālājs un tam, virzienā uz 

Vecdaugavu pieguļ biotops 6450 Palieņu zālājs. Tuvais novietojums ceļam uz šiem biotopiem 

ir atstājis negatīvas sekas – tas ir izbraukāts ar autotransportu. 

Pieguļošās teritorijas apraksts. Teritorija Mangaļsalā robežojas ar jūru un pludmali, bet uz 

sauszemes pusi 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, kuros ir spēcīga 

vēja ietekme. Teritoriju raksturo viļņots kāpu reljefs ar salīdzinoši augstām kāpām. 

Teritorijas īpašā nozīme. Lai arī aizsargājamie pludmales biotopi dabas parkā “Piejūra” ir 

sastopami ļoti nelielās platībās, tomēr pludmalei kā jūras piekrastes ekosistēmas daļai ir liela 

sociālekonomiskā/ekosistēmu pakalpojumu vērtība – tā ir nevien izcils rekreācijas resurss 

(dabas parka apmeklētāju galvenais galamērķis), bet nodrošina arī pamatkrasta aizsargfunkciju, 

mazinot viļņu un vēju ietekmi. Pludmale nodrošina videi un sabiedrībai nozīmīgus ekosistēmu 

pakalpojumus ar augstu ekonomisko vērtību. Latvijas piekrastei raksturīgo smilšaino pludmaļu 

ekonomiskā vērtība kā rekreācijas resursam tiek lēsta tuvu 5000 EUR/ha/gadā. Savukārt to 

vērtība kā dabiskos procesus uzturošam un regulējošam ekosistēmas komponentam ir robežās 

no 20 000-25 000 EUR/ha/gadā10. 

Biotops 2110 Embrionālās kāpas Latvijas piekrastē sastopamas reti, to izplatība ir saistīta ar 

ekstensīvāk izmantotajām smilšainajām pludmalēm. Latvijā embrionālās kāpas aizņem 2,26 

km2. Bioloģiski daudzveidīgu embrionālo kāpu veidošanos nodrošina liels pludmalē 

sapludināto smilšu daudzums un periodiski spēcīgs vējš, kas nodrošina aktīvu smilšu pārpūšanu 

(Laime, Lapinskis 2017). Embrionālās kāpas dabas parkā 18,1 ha platībā sastopamas 

Rītabuļļos, Mangaļsalā, Kalngalē, Garciemā, Carnikavā. Pārsvarā dabas parka teritorijā 

sastopams biotopa - variants ar biezlapainās sālsvirzas Honckenia peploides dominanci. 

Latvijā biotops 2120 Priekškāpas ir reti izplatītas, tās var veidoties, apmēram pusē no Latvijas 

piekrastes kopgaruma. Latvijā Priekškāpas aizņem 5,02 km2. Priekškāpas dabas parkā ir plaši 

izplatītas – sastopamas Rītabuļļos, Daugavgrīvā, Mangaļsalā, Vecāķos, Kalngalē, Garciemā, 

Carnikavā, aizņem 52,8 ha platību (0,528 km2). Priekškāpas ir galvenā litorālo un 

psammofītisko augu sugu dzīvotne (arī dabas parkā sastopamo sugu pūkainā plostbārža 

Tragopogon heterospermus un jūrmalas pērkonamoliņa Anthyllis maritima dzīvotne). 

Biotops 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas Latvijā sastopamas reti, platākos un 

garākos posmos Baltijas jūras piekrastē, Rīgas līča piekrastē sastopamas īsākos un šaurākos 

posmos. Latvijā pelēkās kāpas sastopamas 20,25-21 km2 platībā. 2130* Ar lakstaugiem klātas 

pelēkās kāpas dabas parkā ir plaši pārstāvētas – sastopamas Buļļupes un Lielupes robežjoslā ar 

mežu, Rītabuļļos, Daugavgrīvā, Mangaļsalā, Vecāķos, Kalngalē, Garciemā, Carnikavā. Tās 

aizņem 279,7 ha platību (2,797 km2). Biotopam raksturīga liela augu sugu un sabiedrību 

 
10 https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_parki/piejura/ 

https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_parki/piejura/
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daudzveidība, tas ir galvenā dzīvotne virknei retu sugu, kuras pārstāvētas arī dabas parkā – 

smiltāja neļķei Dianthus arenarius., Gmelina alisei Alyssum gmelinii, pļavas silpurenei 

Pulsatilla pratensis u.c. Dominējošais dabas parka teritorijā ir biotopa – izteikti kserofītisko 

pelēko kāpu variants.4 

Veiktie biotehniskie pasākumi 

Sagatavošanās pasākumi – materiālu ieguve: biotehnisko pasākumu īstenošana tika plānota, 

ņemot vērā projekta rīcību C3 Lagūnu apsaimniekošana Daugavgrīvā11 un rīcību C5 Piekrastes 

kāpu biotopu saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi Mangaļsalā12 īstenošanu, paredzot kāpu 

stiprināšanai nepieciešamo materiālu iegūt no šo rīcību laikā iegūtajām niedrēm un priedēm.  

Biotehnisko pasākumu īstenotāji pirms darbu uzsākšanas tika instruēti par veicamajiem 

piesardzības pasākumiem strādājot mežā un kāpu zonā, tai skaitā par ugunsbīstamību mežā un 

saudzīgu pārvietošanos kāpās. No 2019. gada aprīļa līdz maijam tika uzsākta kāpu stiprināšana 

ar priežu žogiem un niedru sētām. Kāpu stiprināšanai tika pielietotas vairākas metodes: 

✓ Niedru sētu uzstādīšana kāpās 

Materiālu sagatavošana 

2018. gadā Daugavgrīvas lagūnu kompleksa apsaimniekošanas laikā, niedru pļaušana tika 

veikta tā, lai to stiebri saglabātos veseli visā to garumā un tās varētu iestrādāt kāpu stiprināšanai 

paredzētajās sētās. Noņemtās niedres tika uzglabātas Daugavgrīvas cietokšņa teritorijā un 

2019. gadā darbu Izpildītāji no tām izgatavoja niedru sētas – 227 m kopgarumā. Sagatavotās 

niedru sētas no Daugavgrīvas cietokšņa tika transportētas uz darbu teritoriju Mangaļsalā, 

izmantojot automašīnu ar piekabi. 

 

 
11 https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/173-
piekrastes-lagunu-saglabasana-un-atjaunosana-daugavgriva  
12 https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/175-
piekrastes-kapu-biotopu-saglabasanas-un-atjaunosanas-pasakumi-mangalos  

  

Nopļautās niedres Daugavgrīvas zālāju un 

lagūnu kompleksā 
Foto: L.Veinberga (2018. gada jūlijā) 

Niedru sētu izgatavošana 
Foto: L.Veinberga (2019. gada maijā) 

https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/173-piekrastes-lagunu-saglabasana-un-atjaunosana-daugavgriva
https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/173-piekrastes-lagunu-saglabasana-un-atjaunosana-daugavgriva
https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/175-piekrastes-kapu-biotopu-saglabasanas-un-atjaunosanas-pasakumi-mangalos
https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/175-piekrastes-kapu-biotopu-saglabasanas-un-atjaunosanas-pasakumi-mangalos
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 Sētu uzstādīšana 

Maksimālais niedru sētu augstums bija 0,8 m, starp nesošajiem mietiem veidojot atstatumus 

līdz 2 m vienam sētas posmam. Lai izveidotu niedru sētas, niedres tika izkārtotas un izretinātas 

(starp niedrēm atstājot līdz 0,2 cm) uz koka latām, kas ar skrūvēm tika saspiestas tā, lai niedres 

nekustētos. Pēc tam, starp niedrēm, tika izvīta kaņepju šķiedras aukla, lai niedres sētu vidusdaļā 

ik pēc pāris centimetriem tiktu sakļautas kopā, tādējādi tās būtu smilts caurlaidīgākas. 

Izgatavotie sētu mieti no priedēm tika iedzīti smiltīs, sākotnēji izmantojot smagu āmuru, vēlāk 

pielietojot motorizētu mietdzini. 

Darbu veikšanas laikā tika secināts, ka priežu sveķainā miza nav traucēklis no tām sagatavotos 

mietus viegli iedzīt smiltīs, turklāt mietu noturība smiltīs ir ļoti laba. Mieti kāpās tika iedzīti 

aptuveni 0,8 m dziļumā, lai tie stabili turētos. Niedru gali tika apgriezti 2 cm augstumā virs 

latām, lai to asie gali mazinātu pludmales apmeklētāju vēlmi uz tām sēdēt. Niedru sētas tika 

uzstādītas embrionālo un priekškāpu zonā, vietumis uzstādot tās paralēli vienu otrai. 

✓ Priežu zaru žodziņu ierīkošana kāpās  

Materiālu sagatavošana 

2019. gada ziemas mēnešos Mangaļsalā, pēc 

mežaino un pelēko kāpu biotopu kopšanas, 

darbu Izpildītāji krautuvēs atsevišķās kaudzēs 

sakrāva līdz 20 cm diametrā noņemtās priedes 

un no apaļkokiem noņemtās priežu galotnes, kā 

materiālu priežu žodziņu izgatavošanai. 

Noņemto priežu galotņu maksimālais garums 

tika noteikts līdz 8 m, lai tās noturīgi varētu iepīt 

ik pēc aptuveni 1,5 m smiltīs iedzītajiem 

mietiņiem. Mieti priežu žodziņiem tika 

sagatavoti turpat krautuvē, ar vieglo 

traktortehniku, atlasot derīgās priedes žodziņu 

veidošanai, un ar rokas instrumentiem – 

  

Niedru sētas konstrukcija 
Foto: L.Veinberga (2019. gada maijā) 

Niedru sētas pēc uzstādīšanas 
Foto: L.Veinberga (2019. gada augustā) 

 

Materiālu atlase krautuvē 
Foto: L.Veinberga (2019. gada maijā) 
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motorzāģi un cirvi, tos sagarinot un atzarojot. Mietu izgatavošanai noderīgas bija pelēko kāpu 

zonā noņemtās priedes, bet žogu pīšanai lokanākas un garākas bija priežu galotnes, noņemtas 

no apaļkokiem. 

Žodziņu ierīkošana 

Pludmales zonā žodziņiem un sētām nepieciešamais materiāls tika nogādāts ar kvadraciklu un 

mazo traktortehniku, izmantojot parka apsaimniekošanai paredzētu ceļu, bet līdz pludmalei 

materiāls tika nogādāts, izmantojot esošu apmeklētāju iemītu taku kāpu zonā.  

2018. gada nogalē parka teritorijā tika īstenots Eiropas Reģionālas Attīstības Fonda (ERAF) 

atbalstīts projekts “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas parkā “Piejūra” 

(NATURA 2000 vieta)”, tā ietvaros Mangaļsalā tika izbūvētas un pagarinātas esošās takas līdz 

pludmalei. Izbūvēto taku malās LIFE CoHaBit projekta ietvaros arī tika uzstādīti priežu zaru 

žodziņi, tādējādi pastiprinot pludmales apmeklētāju izpratni par nepieciešamību saudzēt kāpu 

augāju no izmīdīšanas, turklāt demonstrējot iespējas pielietot dabā rastus risinājumus 

antropogēnās slodzes mazināšanai un apmeklētāju plūsmas vadīšanai. 

  

Priežu materiāla nogādāšana kāpās 
Foto: L.Veinberga (2019. gada maijā) 

Priežu žodziņi atjaunoto koka laipu malās 

pelēkajās kāpas 
Foto: L.Veinberga (2019. gada maijā) 

  

Priežu galotnes 
Foto: L.Veinberga (2019. gada maijā) 

Sagarināts priežu materiāls žodziņiem 

izvešanai kāpās 
Foto: L.Veinberga (2019. gada maijā) 
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Darbi tika paveikti viena mēneša laikā – maijā, Mangaļsala pludmales un kāpu zonā 2,16 ha 

platībā, uzstādot žodziņus un sētas 2 566 m kopgarumā 5,11 km garā jūras piekrastes posmā. 

Kāpās izvietoto priežu zaru žodziņu kopgarums 2 428,66  m un niedru sētas 127,34 m. Žodziņu 

un sētu rindās ik pēc pāris metriem tika atstāti pārrāvumi, lai apmeklētājiem būtu iespēja piekļūt 

pludmalei, vai nonākt pelēko kāpu zonā, aizvējā. 

  

Priežu žodziņu un niedru sētu risinājumi 
Foto: L.Veinberga (2019. gada augustā) 

Priežu žodziņi pelēkajās kāpās 

apmeklētāju plūsmas vadīšanai 
Foto: L.Veinberga (2019. gada maijā) 

 

Antropogēnās slodzes ietekmētajās 

kāpās, izmīdīto taku vietas tika 

ierobežotas ar priežu zaru žodziņiem, 

tādējādi kontrolējot cilvēku plūsmu pāri 

jutīgajiem kāpu biotopiem līdz 

pludmalei. Taku platums ar žodziņiem 

tika ierobežots līdz 3 m. Pār pelēko 

kāpu valni tās savienoja pludmales zonu 

ar meža masīvu, novirzot apmeklētājus 

uz jau esošām koka takām un 

apsaimniekošanas ceļiem. Taku malu 

ierobežošana ar žodziņiem tika veikta 

darbu noslēgumā, lai darbu Izpildītāji ar 

transportu varētu piekļūt pludmalei. 

 

 

✓ Vēja izpūsto (deflācijas) bedru noklāšana ar priežu zariem 

Primāro kāpu biotopos, vietās, kur izveidojušie plaši deflācijas iecirkņi un embrionālās kāpas 

atjaunošanās pārmērīgas rekreācijas slodzes dēļ nav iespējama, kā alternatīva žodziņiem un 

sētām tika veikta šo zonu pārklāšana ar priežu zariem. Lai šajās vietās veicinātu smilts 

uzkrāšanos, to stabilizēšanos un augāja atjaunošanos. Zaru klājumi tika veidoti tā, lai tie blīvi 

nenosegtu smiltis, pārklājumus veidojot līdz 50 %. 

 

Priežu žodziņi 
Foto: L.Veinberga (2019. gada augustā) 
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Darbu procesa laikā tika koriģētas izpildītāju veiktās darbības, secinot, ka vietumis zaru 

pārklājumi tiek veidoti pārāk blīvi. Šīs metodes trūkums ir dabisko materiālu vizuālā 

nepievilcība, toties, kamēr zaru klājumi nav pārpūsti ar smiltīm, šajās vietās nenotiek cilvēku 

pārvietošanās. 

 
Priežu zaru klājums kāpās 

Foto: L.Veinberga (2019. gada maijā) 

 

✓ Priežu žodziņu uzstādīšana smiltāju zālāja teritorijā pie Mangaļsalas ielas 

Mangaļsalas ziemeļaustrumu daļā atrodas teritorija, kur konstatēti ES aizsargājami biotopi – 

6120* Smiltāju zālāji un 6450 Palieņu zālāji. Palieņu zālāji koncentrēti Vecdaugavas 

krastmalā, bet smiltāju zālājs teritorijas centrālajā daļā. Teritorijas zemsedzi spēcīgi ir 

ietekmējusi neatļauta autotransporta izbraukāšana. Lai mazinātu antropogēnās slodzes ietekmi 

uz šiem biotopiem, ceļa malā, kā arī smiltāju zālāja zonā, vietās, kur tika konstatētas izbraukātas 

risas, tika uzstādīti vairāki priežu žodziņi. Nelegāli izveidotā iebrauktuve teritorijā no 

Mangaļsalas ielas tika noslēgta, uzstādot barjeru un ierīkojot žogu ceļmalā. Projekta laikā tika 

konstatēts, ka risinājums tiek respektēts, tas nav ticis bojāts. 

  
Priežu žodziņu un barjeras uzstādīšana 

Mangaļsalas ielas malā 
Foto: L.Veinberga (2019. gada maijā) 

Priežu žodziņi smiltāju zālāja 

 izbraukātajā zonā 
Foto: L.Veinberga (2019. gada maijā) 
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Lai informētu sabiedrību un veicinātu tās izpratni par kāpu erozijas mazināšanas veiktajiem 

pasākumiem, pludmalē tika uzstādītas vairākas informatīvas zīmes. Informatīvās zīmes tika 

piestiprinātas pie pludmales zonā esošās infrastruktūras objektiem – informatīvajiem stendiem, 

vietās kur pulcējas pludmales apmeklētāji. 

 
Informatīvā plāksne Mangaļsalas pludmalē 

Foto: Laura Veinberga (2019. gada maijā) 

✓ Graudzāļu stādīšana smilts noturības veicināšanai kāpās 

2020. gadā Mangaļsalas piekrastē, zonā kur 2019. gadā tika veikta kāpu stiprināšana ar žogiem 

un sētām, papildus tika iestādītas graudzāles – smiltāju kāpuniedre Ammophila arenaria. 
Vienlaikus ievērojot, ka stādus izrokot, ir jāsaglabā ne mazāk kā 60 % no sākotnējā graudzāļu 

apauguma ieguves teritorijā. 

  

Smiltāju kāpuniedre Ammophila arenaria 
Foto: A. Jeņina (2020. gada jūlijā) 

Graudzāļu stādīšana kāpās 
Foto: L.Veinberga (2020. gada aprīlī) 
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Pēc to izrakšanas stādi tika pārnesti uz izbūvēto priežu zaru žodziņu un niedru sētu zonu, kur 

tās iestādīja smiltīs. Lai stādi ieaugtos, bedres ierīkoja nepieciešamā dziļumā, lai auga saknes 

būtu mitrās smiltīs. Izvēlētais attālums starp stādiem bija aptuveni 0,5 m. 

 

Lai pasargātu iestādītos stādus no izbradāšanas, uz turpat pludmalē atrastiem koku baļķiem tika 

piestiprinātas vairākas informatīvas zīmes, ar lūgumu neizbradāt un saudzēt stādījumus. 

 

 
  

  
Iestādītās graudzāles pie niedru sētām 

Foto: L.Veinberga (2020. gada jūlijā) 

Graudzāļu stādījumi kāpās 
Foto: Projekta arhīvs (2020. gada aprīlī) 
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Sasniegtie rezultāti 

1. Mangaļsalā (Rīgas teritorija) ir nostiprinātas kāpas 2,55 ha platībā, 5,11 km jūras krasta 

garumā, izmantojot dabā rastus risinājumus dabisko un antropogēno faktoru ietekmes 

mazināšanai uz kāpu biotopiem, t.sk. mazināta ir antropogēnā ietekme uz smiltāju un 

palieņu zālāju mikrolieguma teritoriju pie Vecdaugavas. 

2. Veiktie krasta eroziju mazinošie pasākumi ir veicinājuši vēja uzpūsto smilšu 

akumulāciju priekškāpās, ik gadu pienesot, vidēji 3,0-5,0 m³/m/ smilšu (sākotnējais fons 

0,5-3,0 m3/m/gadā). Kopš 2019. gada maija līdz 2020. gada septembrim, kopējais DP 

“Piejūra” kāpu eroziju mazinošo pasākumu vietās uzkrātais smilšu apjoms priekškāpās 

ir vērtējams ap 25 000 m³.13 

3. Vēja darbības rezultātā nepilnu divu gadu laikā kāpu frontālajā zonā uzstādītie priežu 

žodziņi ir pilnībā vai vietumis daļēji ieputināti smiltīs un šeit jau ir ienākušas raksturīgās 

augu sugas. 

4. Smilts uzkrāšanās ir bijusi aktīvāka zonās, kur pie žodziņiem tika ierīkoti graudzāļu 

stādījumi. Redzamu stādījumu efektivitāti, atšķirībā no iežogošanas vietām, varēs 

novērot tikai pēc vairākiem gadiem.⁷ 

5. Ar priežu žodziņu uzstādīšanu ir veicināta gan kāpu stabilizācija, gan ietekmēta 

atpūtnieku plūsma caur mežu līdz pludmalei un pludmales zonā. Vienlaikus ir veikta arī 

atpūtnieku izglītošana un “pieradināšana” pie dabisku, ne tik daudz materiālu un 

finansējumu prasošu risinājumu pielietošanas dabas teritoriju aizsardzībai. 

6. Ne tik veiksmīgs risinājums kāpu stiprināšanai ir bijušas niedru sētas tieši to 

konstrukcijas dēļ. To funkcionalitāte jau 2020. gada pavasarī bija sasniegusi 

maksimumu – žogi bija ieputināti, atstājot tikai konstrukcijas augšdaļu nenosegtu ar 

smiltīm (konstrukcijas daļa, kurā niedru pinums bija sadalījies, un smilšu aizture vairs 

netiek veicināta). Ņemot vērā, ka konstrukcijas izveidē tika pielietoti dažādi materiāli 

t.sk. arī naglas, tad šādu funkcionāli nokalpojušu konstrukciju atstāšana kāpās nebija 

pieļaujama, jo nākamajos gados, konstrukcijas koka detaļām sadaloties, tās var veicināt 

 
13https://dabasparkspiejura.lv/images/konferences_prezentacijas/3_J%C4%81nis_Lapinskis_coastal_pro
cesses_Piej%C5%ABra.pdf  

  

Smiltīs ieputinātie priežu žodziņi Mangaļsalas kāpās 
Foto: L.Veinberga (2020. gada augustā) 

https://dabasparkspiejura.lv/images/konferences_prezentacijas/3_J%C4%81nis_Lapinskis_coastal_processes_Piej%C5%ABra.pdf
https://dabasparkspiejura.lv/images/konferences_prezentacijas/3_J%C4%81nis_Lapinskis_coastal_processes_Piej%C5%ABra.pdf
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kāpu un pludmales zonas pielūžņojumu ar metālu. Līdz ar to, 2020. gada jūlijā ar Dabas 

aizsardzības pārvaldes Pierīgas administrācijas speciālistu iesaisti funkcionāli 

nokalpojušās niedru žogu konstrukcijas tika demontētas. Neraugoties uz konstrukcijas 

atsevišķu posmu demontāžu, secināms, ka arī niedru sētas ir izpildījušas savu uzdevumu 

– projekta īstenošanas laikā tās ir uzkrājušas priekškāpās ievērojamu apjomu smilšu un 

veicinājušas priekškāpas vaļņa stabilizēšanos. 

7. Smiltāju zālāja teritorijā uzstādītie priežu žodziņi un barjera ir veiksmīgi novērsuši 

nesankcionētu teritorijas izbraukāšanu ar automašīnām. Projekta laikā tika konstatēts, 

ka dabiskie risinājumi tiek respektēti no parka apmeklētāju puses. Turklāt, pēc negatīvās 

ietekmes konstatēšanas, ar izvēlētajiem “dabiskajiem” risinājumiem ir bijis iespējams 

īsā laikā panākt biotopa aizsardzību. 

8. Zaru klājumu ierīkošana vēja izpūstajās un atpūtnieku izmīdītajās vietās kāpās ir 

veicinājusi smilšu uzkrāšanos kāpās un daudzās vietās sāk atjaunoties tipiskā veģetācija. 

Jāatzīmē, ka sekundārajās kāpās ierīkotie zaru pārklājumi daudz lēnāk akumulē smilti, 

jo vēju darbība šajā zonā ir mazāk izteikta. 

9. Projekta laikā vienlaicīgi un kompleksi veicot piekrastes biotopu stāvokļa uzlabošanas 

pasākumus projekta rīcību C2 Krasta eroziju mazinošie pasākumi Mangaļsalā un C5 

Piekrastes kāpu biotopu saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi Mangaļsalā ietvaros 

ir labvēlīgi ietekmēta teritorija 115,66 ha platībā, aptverot vienu trešo daļu no DP 

“Piejūra” platības Mangaļsalā. 

10. Krasta eroziju mazinošo pasākumu sekmju un ietekmes uz biotopiem un ekosistēmu 

pakalpojumiem, kas ir tieši saistīti ar erozijas risku mazināšanu, 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”.14   

 
14 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
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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Rekomendācijas sasniegto rezultātu uzturēšanai 

Projektā izvēlētie kāpu stiprināšanas un eroziju mazinošie zaļie risinājumi neprasa specifisku 

uzturēšanu. Uzstādīto sētiņu funkcionalitāte kāpās ir bijusi ļoti augsta jau projekta īstenošanas 

laikā un tās ir ieputinātas smiltīs. Ekstrēmu laikapstākļu ietekmē ir iespējama sētiņu atsegšanās, 

bet, ja to konstrukcija nav bojāta, tās turpinās savu funkciju un smiltis uzkrāsies no jauna. 

Nepieciešamību pēc kāpu preterozijas pasākumiem ir jānosaka pēc turpmāku teritorijas 

monitoringa iegūto datu analīzes. Teritoriju ir vēlams apsekot vismaz vienu reizi gadā un vizuāli 

novērtēt, lai konstatētu vai nav parādījušās jaunas vēja un antropogēnās ietekmes rezultātā 

izveidojušās deflācijas bedres un plaši brīvi klejojošu smilšu laukumi pie apmeklētāju taku 

izejām pludmalē. Rezultātu noturība finansiāli izdevīgāka būs ilgtermiņā, ja uzsāktie darbi 

netiks pārtraukti un tiks veikts regulārs monitorings darbu biežuma, apjoma un 

izmantojamās metodes korekcijai. 

Kāpu stiprināšanas pasākumus ir jāuzsāk pēc iespējas agrāk. Materiālu kāpu stiprināšanai 

paredzēt iegūt no DP “Piejūra” mežaino un pelēko kāpu biotopu kopšanas darbu rezultātā 

iegūtām priedēm vai tuvumā esošām teritorijām, kurās norisinās līdzīgi darbi. Līdz ar to tiek 

rekomendēts arī uzturēšanā pielietot projektā veikto kompleksu biotehnisko pasākumu 

īstenošanu – pelēko un mežaini kāpu biotopu kopšanu un iegūtā materiāla izmantošanu 

erozijas seku mazināšanai primārajās kāpās. 

Smiltāju zālāja teritorijā pie Vecdaugavas ir jāturpina sekot līdzi augsnes un veģetācijas 

stāvoklim, lai noskaidrotu vai neturpinās zālāja izbraukāšana ar autotransportu no blakus 

teritorijām, kas nav īpaši norobežotas. Ņemot vērā, ka uzstādītie priežu žodziņi un barjera ir 

vieglas konstrukcijas, var būt nepieciešamība pēc to atjaunošanas. Pie mikrolieguma būtu 

vēlams uzstādīt informatīvo zīmi vai stendu, tajā iekļaujot informāciju par teritorijas īpašo 

statusu un dabas vērtībām. 

Pašvaldībai ir jāturpina informēt un iesaistīt izglītojošos pasākumos DP “Piejūra” apmeklētājus 

par dabas vērtībām un to sargāšanu parkā. 
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PROJEKTA PIEREDZE UN REKOMENDĀCIJAS SABIEDRĪBAS 
IESAISTEI 

Projekta laikā Mangaļsalas piekrastē tika rīkoti sabiedrību izglītojošs pasākums un tikšanās 

pieredzes apmaiņas nolūkos: 

● 2020. gada 13. augustā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ar projekta 

partneriem rīkoja izglītojošu pasākumu Mangaļsalā, apmeklētājiem demonstrējot 

projekta laikā veiktos kāpu stiprināšanas pasākumus. Lai sniegtu visaptverošu ieskatu 

par veiktajiem darbiem un to mērķi, Dabas aizsardzības pārvaldes projekta un Pierīgas 

administratīvās pārvaldes darbinieki apmeklētājus iesaistīja vides izglītojošās spēlēs un 

ekskursijā, sniedzot ieskatu par kāpās sastopamajiem biotopiem un dabas vērtībām. (39 

dalībnieki); 

● 2020. gada 16. aprīlī graudzāļu stādīšana priekškāpās tika veikta talkojot. Pasākumā 

iesaistījās visi projekta partneri un pieaicinātie Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta darbiniekiem (11 dalībnieki).  

Projektā gūtā pieredze liecina, ka žodziņu ierīkošana un graudzāļu stādīšana ir rekomendējama 

talkas mērķa izvēle, lai tā īstenošanā iesaistītu sabiedrību un jebkuru ieinteresēto personu. Kāpu 

stiprināšanas pasākumi tiek veikti pludmalē un priekškāpās, tāpēc jāņem vērā laika apstākļi un 

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

piemērots strādāšanai un mazinās talkotāju atsaucību un attieksmi pret veicamo darbu. 

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. 

Iedzīvotāju interese iesaistīties šādos pasākumos var nebūt pastāvīga un darba kvalitāte, ja tā 

netiek rūpīgi uzraudzīta un nepieciešamības gadījumā koriģēta, var nebūt pietiekoša, lai 

izveiktu kāpu stiprināšanu visā teritorijā. 

Kāpu eroziju mazinošo darbu veikšanas vietās tika izvietotas vairākas informatīvas zīmes, 

informējot par veicamo darbu mērķi, nozīmi un ilgumu. 

  

Projekta demonstrācijas vietas pasākums “Dabas diena Mangaļsalas pludmalē un kāpās” 

Foto: Projekta arhīvs (2020. gada 13. augustā) 
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LABVĒLĪGI IETEKMĒTĀ TERITORIJA  

Preterozijas pasākumu darbu rezultātā projekta sagatavošanas fāzē bija paredzēts labvēlīgi 

ietekmēt 75,43 ha ES nozīmes aizsargājamu biotopu, t.sk. ietekmējot gan zālāju, gan kāpu, gan 

mežu biotopus. 

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

aizsargājamu biotopu kartējums. 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 

antropogēnās slodzes un vēja radītās erozijas ietekmētās zonas. Lai noteiktu teritoriju, kas tiek 

labvēlīgi ietekmēta, realizējot kāpu preterozijas pasākumu darbus, projekta eksperti pēc 

teritoriju izpētes vienojās par šādiem kritērijiem katrai no darbības teritorijām: 

1. ietekmes teritorijā iekļauti pieguļošie atklātie kāpu biotopi (2110 Embrionālās kāpas, 

2120 Priekškāpas un 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas), kuri ir potenciāli 

pakļauti pastiprinātai antropogēnajai un dabas apstākļu ietekmei; 

2. ietekmes teritorijā ir iekļauti pelēkajām kāpām pieguļošie biotopa 2180 Mežainas 

piejūras kāpas mežu masīvi, ņemot vērā, ka primārajās un sekundārajās kāpās notiekošo 

dabisko procesu ietekme, kā arī antropogēnās slodzes radītās sekas izraisa kumulatīvu 

ietekmi uz līdzās pastāvošām ekosistēmām. Veikto krasta stiprināšanas pasākumu pret 

eroziju ietekme ir lielāka darbības teritorijas ZA daļā virzienā uz Vecāķiem, kur ir 

augsta apmeklētāju plūsma caur mežu masīviem līdz pludmales zonai (karti skatīt 

2.4. pielikumā); 

3. līdzās darbības teritorijai veiktajām projekta rīcības C5 Piekrastes kāpu biotopu 

saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi Mangaļsalā kāpu biotopu kopšanas 

aktivitātēm ir abu rīcību abpusēja, pastiprinoša ietekme uz teritoriju. Ar abām projekta 

rīcībām (C5 un C2) Mangaļsalas teritorijā ir ietekmēti biotopi 115,66 ha platībā; 

4. zālāju biotopu - 6120* Smiltāju zālāji un 6450 Palieņu zālāji ietekmes teritorijā ir 

iekļauta biotopiem pieguļošā teritorija, kur potenciāli var attīstīties biotopiem 

raksturīgais augājs. 



 

    
 

1.tabula 

Labvēlīgi ietekmētā teritorija un ES nozīmes aizsargājamie biotopi labvēlīgi ietekmētajā teritorijā.   

Kāpu preterozijas 

darbības vieta 

Tiešās darbības 

teritorija (ha) 

Labvēlīgi ietekmētā 

teritorija kopā (ha), 

ietverot tiešās darbības 

teritoriju 

Biotopa kods1 un nosaukums 

Biotopa platība (ha)2 

labvēlīgi ietekmētajā 

teritorijā, ietverot tiešās 

darbības teritoriju 

Mangaļsala 2,16 75,5 

2110 Embrionālās kāpas 0,51 

2120 Priekškāpas  7,66 

2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas 16,74 

2180 Mežainas piejūras kāpas 6,80 

6120* Smiltāju zālāji 0,61 

6450 Palieņu zālāji 0,05 

Kopā 2,16 75,5  32,37 

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) 



 

    
 

 

IZAICINĀJUMI UN IETEIKUMI  

Projekta praktisko darbu plānošana un īstenošana bija saistīta ar vairākiem 

izaicinājumiem: 

● iekļaušanās plānotajā finansējumā veicamajiem darbiem un paredzētajai ietekmei; 

− darbi detalizēti tika identificēti tikai pēc projekta uzsākšanas un teritoriju 

izpētes; lai tiktu panākta pēc iespējas lielāka darbu pozitīvā ietekme uz teritoriju, 

un veicinātu to kumulatīvo ietekmi uz līdzās esošiem biotopiem, darbu veikšanai 

tika izvēlēta nepārtraukta krasta iecirkņa teritorija kas robežojās ar mežaino un 

pelēko kāpu atjaunojamām projekta teritorijām; 

− lai iekļautos plānotajās darbu izmaksās, materiālu ieguve darbu izpildei bija 

jāplāno vienlaicīgi ar citu projekta rīcību īstenošanu, tās savstarpēji saskaņojot; 

● darbu izpildītāju pieredzes trūkums žodziņu un sētu izgatavošanā un uzstādīšanā kāpās;  

− Latvijā līdz šim nevienam darbu izpildītājam nebija pieredzes darbam ar žodziņu 

un sētu uzstādīšanu kāpās no priežu un niedru materiāla;  

− darbu organizēšanas specifika, ņemot vērā teritorijas aizsardzības statusu un 

augsto apmeklējumu; 

● nepieciešamība veikt neparedzētu niedru sētu demontāžu; 

− pēc 2020. gadā projekta ekspertu veiktā apsekojuma tika rekomendēts daļu 

niedru sētu konstrukcijas demontēt, jo to nepievilcīgums un konstrukcijā 

izmantotās naglas turpmāk radītu riskus pludmales apmeklētāju veselībai, kā arī 

bojātu pludmales ainavu. Ņemot vērā apstākli, ka šādai darbībai nav paredzēts 

finansējums, Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas administrācijas speciālisti 

sniedza atbalstu un sētas demontēja; 

● parka apmeklētāju reakcija uz dabai draudzīgu, “zaļo” risinājumu pielietošanu kāpu 

stiprināšanai un apmeklētāju plūsmas vadīšanu parkā; 

- zaļie risinājumi līdz šim nav bijis Rīgas pilsētā ierasts veids, kā saudzēt dabas 

vērtības. Parku labiekārtojumu pilsētvidē ir ierasts plānot paredzot dabiskai videi 

agresīvas (grantētas, betonētas takas, apmales utml.), dārgas metodes; 

- kopumā sabiedrības reakcija uz uzstādītajiem žodziņiem un sētām ir bijusi 

pozitīva, vasaras sezonā tās izmantotas riteņu novietošanai un pludmales dvieļu 

žāvēšanai, kā arī atpūtnieki tās vietumis ir centušies “pielabot”, iepinot žogos un 

sētās pludmalē atrastos zarus, vai zāles stiebrus. 

Ņemot vērā projekta pieredzi un gūtās atziņas, īstenojot piekrastes kāpu stiprināšanu 

dabas parkā “Piejūra”, sniedzam vairākus ieteikumus, kas atvieglos līdzīgu darbu 

veikšanu citās teritorijās:  

1. plānojot kāpu stiprināšanas darbus, jau projektu sagatavošanas fāzē ir nepieciešams 

veikt plānoto darbības vietu detalizētu izpēti, lai adekvāti novērtētu veicamo darbu 

apjomu. Ja starp projekta plānošanu un īstenošanu ir paredzama vairāku gadu atšķirība 

ir jāveic provizorisko izmaksu izpēte identificētajiem biotehniskajiem pasākumiem, 

paredzot vismaz 15% finanšu rezervi neparedzētiem izdevumiem un darbu 

sadārdzinājumam; 

2. plānojot kāpu stiprināšanas darbus, jau projekta sagatavošanas fāzē ir nepieciešams 

noteikt izmantojamā materiāla ieguves avotu. Lai samazinātu darbu un materiālu 

izmaksas, ir vēlams identificēt darbu veikšanas vietai tuvāko dabas teritoriju 

apsaimniekošanas darbus, piemēram, pelēko vai mežaino kāpu kopšanu, paredzot 

materiāla ieguvi no šādām teritorijām; 
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3. ja būtu nepieciešamība sētiņas un žodziņus demontēt, tie jāveido zemas un vieglas 

konstrukcijas; 

4. paredzams, ka sētiņas tiks pilnīgi vai daļēji apbērtas ar smiltīm, tomēr pastāv iespēja, ka 

var notikt to atsegšanās viļņu vai vēja erozijas rezultātā, tāpēc tām jābūt izgatavotām no 

dabīgiem materiāliem, bez metāla vai sintētisku savienojošo elementu izmantošanas; 

5. biotehnisko pasākumu uzraudzībā iesaistītajiem ekspertiem ir jāatvēl pietiekams laiks 

darbu izpildes uzraudzībai dažādās to īstenošanas fāzēs, jo var būt nepieciešamība 

koriģēt darbu izpildes gaitu, ņemot vērā laika apstākļus, pludmales piekļuves iespējas 

un darbu drošības apsvērumus. Ļoti būtiska ir ekspertu iesaiste darbu uzsākšanas fāzē, 

jo šajā brīdī notiek abpusēja darbu pasūtītāja un izpildītāja izpratne par veicamo 

pasākumu specifiku un izpildes prasībām, tādējādi mazinot  riskus saistībā ar darbu 

kvalitāti un drošību;  

6. kāpu stiprināšana ir ieteicama pavasarī vai rudens mēnešos, kad vēju darbības rezultātā 

kāpās ātrāk var uzkrāties smiltis. Graudzāļu stādīšana ir vēlama mitrās smiltīs, lai tās 

ātrāk var ieaugties; 

7. kāpu stiprināšanas darbu kvalitāti, rezultātu noturību un 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); 

8. rezultātu noturība ilgtermiņā finansiāli izdevīgāka būs, ja uzsāktie darbi netiks 

pārtraukti un tiks veikts regulārs monitorings darbu biežuma, apjoma un izmantojamās 

metodes korekcijai. Konstatējot erozijas radītu kāpu stāvokļa pasliktināšanos, kāpu 

stiprināšanas pasākumi ir jāuzsāk pēc iespējas agrāk. 

9. jāņem vērā, ka būtisku rezultātu sasniegšanai nepieciešami vairāki gadi, kuru laikā var 

rasties nepieciešamība pēc šo pasākumu atkārtošanas, veicot stādījumu papildināšanu 

vai atjaunošanu, kā arī atpūtnieku kustības ierobežojumu efektivitātes monitorings un 

zonu maiņa nepieciešamības gadījumā; 

10. svarīga loma ir sabiedrības informēšanai, izglītošanai un aktīvai iesaistei kāpu 

stiprināšanas pasākumu īstenošanā. Aktīva līdzdalība, piemēram, talkojot ir labākais 

veids kā iepazīstināt sabiedrību ar kāpu biotopiem un tos ietekmējošiem faktoriem. 

Pašvaldībām nepieciešams intensificēt komunikāciju ar vietējiem iedzīvotājiem; 

11. ļoti svarīgi, ka kāpu darbus veic īpaši sagatavoti darbinieki, kuri ieguvuši prasmes 

efektīvai kāpu apsaimniekošanai. Šādu praksi, veidojot apmācītu praktisko darbu 

veicēju “uzņēmumus”, būtu lietderīgi ieviest arī Latvijā, jo pašreizējā pieredze, arī 

dabas parkā “Piejūra” LIFE CoHaBit projektā, ir parādījusi, ka ir grūti atrast kvalitatīvu 

izpildītāju. 

  



 

    
  

 

29 

 

IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS AVOTI  

1. LIFE Nature and Biodiversity Project LIFE CoHaBit, LIFE15 NAT/LV/000900 

application. 

2. 2018. gada Biedrības Baltijas krasti izstrādātais ziņojums C2 – Piekrastes zonas dinamikas 

un alternatīvo aizsardzības risinājumu iespēju izpēte erozijas mazināšanai dabas parka 

“Piejūra” Mangaļu teritorijā projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” 

ietvaros (uz 41 lapām). 

3. 2017. gada 19. jūlija Dr.geol. J. Lapinska atzinums par ģeoloģisko procesu un antropogēnās 

slodzes ietekmi uz īpaši aizsargājamo piekrastes biotopu stāvokli un veicamajiem 

pasākumiem C2 aktivitātes ietvaros Mangaļu, Daugavgrīvas un Rītabuļļu teritorijā projekta 

„Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” ietvaros (uz 8 lapām). 

4. 2018. gada 25. maija Dr.geol. J. Lapinska atzinuma papildinājums par ģeoloģisko procesu 

un antropogēnās slodzes ietekmi uz īpaši aizsargājamo piekrastes biotopu stāvokli un 

veicamajiem pasākumiem C2 aktivitātes ietvaros Mangaļu teritorijā (demonstrāciju 

teritorija 1) projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” ietvaros (uz 

10 lapām). 

5. 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.) 

6. Laime B. (red.) 2017. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā. 1.sējums. 

Piejūra, smiltāji un virsāji. Dabas aizsardzības pārvalde, Sigulda. 

7. Mūriņš S. 2013. Pētījums par sabiedrības iesaistes mehānismiem attīstības plānošanā un 

uzraudzībā vietējā līmenī. Rīgas plānošanas reģions. 20 lpp. 

8. Natura 2000 nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma no 2018. līdz 

2030. gadam. LIFE+ projekta “Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un 

apsaimniekošanas programma” (LIFE11 NAT/LV/000371, NAT-PROGRAMME) 

nodevums. 

9. Priedītis N. 2014. Latvijas augi. Enciklopēdija. 888. lpp. 

  

http://carnikava.lv/attistiba/projekti/http-www-dabasparkspiejura-lv-index-php-lv/4065-dabas-parka-sakas-biotopu-atjaunosanas-darbi
http://carnikava.lv/attistiba/projekti/http-www-dabasparkspiejura-lv-index-php-lv/4065-dabas-parka-sakas-biotopu-atjaunosanas-darbi
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PIELIKUMI 

1. Veikto darbu un laika grafiks. 

2. Kartogrāfiskais materiāls – C2 rīcības pasākumi pret krasta eroziju Mangaļsalā darbības 

vietas (2.1.-2.4.) 



 

    
 

1.pielikums 

Veikto darbu un laika grafiks 

 Teritorija Platība/garums Veiktie darbi Gads Mēnesis 

 

1. 
Dabas parka zona, piekrastes kāpu un pludmales 

teritorija pie Mangaļsalas pludmales 
5,11 km Priežu zaru žodziņu un niedru sētu uzstādīšana pludmales un kāpu zonā 2019 aprīlis - maijs 

2. 
Dabas parka zona, piekrastes kāpu un pludmales 

teritorija pie Mangaļsalas pludmales 
1,4 ha Vēja izpūsto (deflācijas) bedru noklāšana ar priežu zariem 2019 aprīlis - maijs 

3. 
Dabas parka zona, piekrastes kāpu un pludmales 

teritorija pie Mangaļsalas pludmales 
2,55 ha Graudzāļu stādīšana pludmales un kāpu zonā 2020 jūlijs 

4. 
Dabas parka zona, piekrastes kāpu un pludmales 

teritorija pie Mangaļsalas pludmales 
127,34 m Niedru sētu demontēšana 2020 jūlijs 
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2.1.pielikums 

 



 

    
  

 

33 

 

2.2.pielikums 

 



 

    
  

 

34 

 

2.3.pielikums 
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2.4.pielikums 

 


