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KOPSAVILKUMS 

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

LIFE15 NAT/LV/000900, turpmāk – projekts) rīcības C3 Piekrastes lagūnu atjaunošana un 

apsaimniekošana Daugavgrīvā mērķis ir demonstrēt piekrastes lagūnu apsaimniekošanai 

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. 

DP ”Piejūra“ biotops 1150* Lagūnas aizņem 4,0 ha (0,1 % no dabas parka teritorijas). Lagūnas 

ar tiem pieguļošajiem niedrājiem un zālājiem ir putniem nozīmīgas teritorijas. 

Pavasaros un rudeņos pāri Daugavgrīvai iet viens no Eiropā nozīmīgākajiem putnu migrācijas 

ceļiem – Baltās un Baltijas jūras putnu migrācijas ceļš. Daudzi migrējošie putni izmanto 

niedrāju – krūmāju – meža joslu kā barošanās un atpūtas vietu” (Matrozis 2013).  Lagūnu 

kvalitāte DP “Piejūra” šobrīd kopumā vērtējama, kā diezgan zema, jo tām kā slēgta tipa 

lagūnām nav savienojuma ar jūru un jūras sālsūdens ieplūst tikai ļoti reti – spēcīgu vētru laikā. 

Lagūnu kvalitāti stipri ietekmē krastu aizaugums ar parasto niedri, tām nav vai arī ir ļoti maz 

izteikta veģetācijas mozaīkveida struktūra. Blīvās niedru audzes neļauj attīstīties citām augu 

sugām, kas nodrošinātu lielāku bioloģisko daudzveidību Daugavgrīvas lagūnu-niedrāju 

kompleksā. Pieguļošās zālāju platības nodrošina ligzdošanas vietas pļavu putniem, piemēram, 

tārtiņveidīgo putnu populācijai, kuras stāvoklis visā Baltijas reģionā ir kritisks. Daugavgrīvas 

pļavās vēl arvien sastopamas lielas botāniskās vērtības – daudz retu un īpaši aizsargājamu augu 

sugu, piemēram, Žerāra donis Juncus gerardii, purva dzeguzene Epipactis palustris, zemeņu 

āboliņš Trifolium fragiferum, Baltijas dzegužpirksīte Dactylorhyza baltica, īpaši aizsargājami 

zālāju biotopi 1630* Piejūras zālāji 6270* un Sugām bagātas pļavas un ganības. 

Lagūnu apsaimniekošana DP “Piejūra” ir noteikts kā nepieciešams pasākums (II prioritāte 

dabas aizsardzības plānā), kura īstenošana pozitīvi ietekmē kompleksu piekrastes dabas vērtību 

aizsardzību tajā skaitā dabas parkā prioritāri veicamo apsaimniekošanas pasākumu - piejūras 

zālāju biotopu atjaunošanai un saglabāšanai. Projekta mērķis bija veicināt lagūnu un tiem 

pieguļošo niedrāju un zālāju stāvokļa uzlabošanu (struktūras dažādošana, kas vērsta uz 

bioloģiskās daudzveidības palielināšanu), uzsākot tiem piemērotu apsaimniekošanu. Darbi, kas 

ir aizsākti projekta īstenošanas laikā, aptverot 5,7 ha lielu biotehnisko pasākumu īstenošanas 

teritoriju un panākot labvēlīgu ietekmi 18,95 ha lielā dabas parka platībā, turpmākajos gados 

tiks turpināti, izmantojot projektā gūto pieredzi - 1 ha apjomā plānota biotopa 1150* Lagūnas 

kvalitātes uzlabošana un Daugavgrīvas salā plānota esošo zālāju biotopu apsaimniekošana 57 

ha apjomā (40 ha apsaimniekošana un zālāju atjaunošana 17 ha apjomā), kā tas ir paredzēts 

jaunajā dabas aizsardzības plānā. 

Ar veiktajiem biotehniskajiem paņēmieniem - niedrāju pļaušanu, koku un krūmu izzāģēšanu, ir 

paaugstināta Daugavgrīvas lagūnu – niedrāju kompleksa bioloģiskās daudzveidības vērtība, ir 

uzlabots ES īpaši aizsargājamu biotopu 1150* Lagūnas un 6270* Sugām bagātas pļavas un 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LV0301700
https://www.daba.gov.lv/lv/piejura
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ganības stāvoklis, kā arī niedrājā ir uzlaboti ligzdošanas un uzturēšanās apstākļi vairākām putnu 

sugām, t.sk. lielajam dumpim Botaurus stellaris, kam nepieciešami niedrāji, kas robežojas ar 

atklātu ūdeni vai aug ūdenī, griezei Crex crex, pļavu tilbītei Tringa tetanus u.c. 

Veikto biotehnisko pasākumu ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums ir sniegts projekta 

monitoringa aktivitāšu ietvaros (rīcība D1) izstrādātajā ziņojumā “Biotopu atjaunošanas 

pasākumu ietekme uz sugu un biotopu aizsardzības stāvokli DP “Piejūra”. MONITORINGA 

GALA ATSKAITE”.1 

Lagūnu - niedrāju kompleksā apsaimniekošanas darbu ietekme ir novērojama salīdzinoši īsā 

laika periodā – jau pirmā gada laikā pēc šādu darbu veikšanas. Projekta eksperti ir konstatējuši, 

ka pēc vairākkārtējas teritorijas pļaušanas, tajā ir samazinājusies parastās niedres dominance un 

ir konstatēta lielāka zālājam tipisko augu sugu izplatība - teritorijas sausākajās vietās, blīvo 

niedru vietā ieviešas slapjajam zālājam tipiskās sugas. 

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

iekļaušanās plānotajā finansējumā, darbu izpildītāju pieredzes trūkums veikt specifiskus 

pārmitru niedrāju kopšanas darbus, darbu izpildītāju nomaiņa. 

Projekta laikā izpratnes veicināšanai par lagūnu un zālāju apsaimniekošanu tika iesaistīta 

sabiedrība organizējot izglītojošus pasākumus - ekskursijas. Izglītojošu ekskursiju laikā tiek 

iepazītas biotopiem raksturīgās un neraksturīgās sugas, izprata apsaimniekošanas darbu 

nepieciešamība un tiek veicināta toleranta attieksme pret dabas vērtībām. Kopumā projekta 

pasākumos, kas bija vērsti uz lagūnu un zālāju apsaimniekošanu, ir piedalījušies 31 dalībnieki. 

Ziņojumā ir apkopota informācija par DP “Piejūra” Daugavgrīvas daļā piemērotajām metodēm 

lagūnu un tiem pieguļošo zālāju un niedrāju atjaunošanā. 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 visu darbības vietu 

kartes.   

Lagūnu - niedrāju atjaunošanas pasākumi Daugavgrīvā 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 

“Piejūra” (LIFE15 NAT/LV/000900) action C3 Restoration of coastal lagoons in 

Daugavgrīva is to demonstrate sustainable management measures of coastal lagoons in 

Daugavgrīva nature reserve area. 

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.   

Habitat type 1150* Lagoons cover 4 ha or 0,1% of area of the Nature Park.  Lagoons with their 

adjacent reed stands and grasslands are important areas for birds. In spring and autumn, 

Daugavgrīva is croosed by one of the most important bird migration routes in Europe – the  

White and Baltic Sea migration route. Many migratory birds use the reed-bush-forest belt as a 

feeding and resting place (Matrozis 2013). The quality of the lagoons in NP “Piejūra” is 

currently assessed as rather low, as closed type lagoons they have no connection to the sea and 

sea salt water flows only very rarely - during strong storms. Also, the quality of the lagoons is 

strongly influenced by the overgrowth with common reeds and there is almost none mosaic 

structure of vegetation. Dense reed stands do not allow the development of other plant species 

that would ensure greater biodiversity in the Daugavgrīva coastal lagoon and grassland 

complex. Moreower, grasslands provide nesting places for meadow birds, such as the 

population of waders, whose condition is rated as critical throughout the Baltic region. Despite 

the low assessment of lagoon habitat, Daugavgrīva meadows still have a high botanical values 

- many specially protected plant species, like saltmarsh Rush Juncus gerardii, marsh 

Helleborine Epipactis palustris, strawberry Clover Trifolium fragiferum, Baltic Marsh-orchid 

Dactylorhyza baltica and grassland habitats - 1630* Boreal Baltic coastal meadows and 

6270* Fennoscandian lowland species-rich dry to mesic grasslands are represented here. 

Lagoon reed bed management is one of the highly recommended nature management actions in 

Nature Park. Reed bed management have a positive impact on the protection of coastal natural 

values, moreover, it is a precondition for priority management measures in the nature park - 

restoration and preservation of coastal grassland habitats. The aim of the activities carried out 

during the project was to improve the condition of the lagoons and adjacent grasslands by 

initiating appropriate reed bed management. The area where management actions were taken 

within the project reaches 5,7 ha wide territory and it’s resulted in 18,95 ha of the impact area. 

The methods implemented within the project will be used for continuation of coastal lagoon 

restoration in at least 1 ha, and coastal meadow management at least in 57 ha (40 management, 

17 ha restoration) of the Nature Park as it is planned in  Nature Management Plan.2 

The evaluation of the success and impact of lagoon management 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 

 
2 https://www.daba.gov.lv/lv/piejura  

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LV0301700
https://www.daba.gov.lv/lv/piejura
https://www.daba.gov.lv/lv/piejura
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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 ”.3 

The applied biotechnical measures were aimed at creating a mosaic, where between reed bed 

open water and adjacent grassland are common. With regular reed mowing, cutting of shrubs 

and trees the value of Daugavgriva lagoon biodiversity is increased. At the same time the 

applied biotechnological measures have improved the condition of EU protected habitats 

1150*Lagoons and 6270* Fennoscandian lowland species-rich dry to mesic grasslands, as well 

as expanded are sutable for breeding and nesting bird species, like great bittern Botaurus 

stellaris, corncrake Crex crex, common redshank Tringa tetanus and others. 

The impact of reed bed management works near lagoons can be observed in a relatively short 

period of time - already in the first year after such works. According to the observations 

provided by the project experts, after intensive mowing of the area, the dominance of common 

reed has decreased and a higher prevalence of grassland species could be observed. 

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

– to fit into financial amount, gaps in the knowledge of service providers to carry out specific 

reed bed management in moist conditions, insufficient experience and training of work 

performers and replacement of service providers. 

To raise awareness about the lagoon reed bed and grassland restoration and management during 

the project educational community involvement events were organized.  In total 31 participants 

were registered. During educational excursions participants were introduced with nature values 

of Daugavgrīva, the necessity of management works, with the species characteristic and 

uncharacteristic of the habitats. During educational excursions the necessity of the habitat 

management activities and a tolerant attitude towards natural areas was promoted. 

This report includes information about the lagoons, grassland and reed beds of Nature Park 

Daugavgrīva lagoon - grassland complex and recommendations for restoration and 

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

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. The 

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

implementation of lagoon grassland 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.        

Restoration of coastal lagoons in Daugavgrīva 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. 

  

 
3 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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MĒRĶIS UN PROJEKTA PIETEIKUMĀ IZVIRZĪTIE 

NOSACĪJUMI , PĀRSKATS PAR TO ĪSTENOŠANU  

Daugavgrīvas lagūnu apsaimniekošanas rīcības mērķis ir demonstrēt piemērotu metožu 

pielietošanu piekrastes lagūnu un tiem pieguļošo niedrāju un zālāju apsaimniekošanā. 

Projekta pieteikumā norādīts, ka: 

1. Lagūnu - niedrāju kompleksa apsaimniekošana tiks veikta, ietekmējot 6,23 ha Eiropas 

Savienības (ES) nozīmes aizsargājamus biotopus. 

Īstenošana: 

✓ tiešo darbību teritorijā (biotehnisko pasākumu īstenošanas vietas platība) 5,7 ha, tika 

īstenoti lagūnu – niedrāju kompleksa apsaimniekošanas darbi, niedrājā atjaunojot 

veģetācijas un ūdens laukumu mozaīku, kurā ietverti biotopi 1150* Lagūnas, 6270* 

Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas; 

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

aizsargājamu biotopu kartēšana, 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 lagūnu - niedrāju atjaunošanu Daugavgrīvā; 

✓ projektā īstenoto lagūnu – niedrāju kompleksa apsaimniekošanas darbu rezultātā 

labvēlīga ietekme ir panākta 18,95 ha DP “Piejūra” teritorijas un labvēlīgi ir ietekmēti 

divi ES nozīmes aizsargājami biotopi (skatīt 1.tabulu sadaļā Labvēlīgi ietekmētā 

teritorija). 

 

2. Rīcība plānota kā demonstrācijas pasākums lagūnu – niedrāju atjaunošanā un 

apsaimniekošanā, palielinot atklāta ūdensklaja platību (bez lakstaugiem, krūmiem vai 

kokiem), lagūnām pieguļošajos zālājos un niedrājā ir panākta augāja struktūru un augu 

sugu daudzveidība (t.sk. samazinājies parastās niedres Phragmites australis īpatsvars). 

Nodrošinātas piemērotas ligzdošanas, atpūtas un barošanās vietas lagūnu putnu sugām, tai 

skaitā lielajam dumpim Botaurus stellaris. 

Īstenošana 

Projektam bija jāsasniedz komplicēts mērķis - jāmazina lagūnu un tām pieguļošo platību 

aizaugšana ar niedrēm un krūmiem, vienlaikus nodrošinot un saglabājot piemērotas 

ligzdošanas, atpūtas un barošanās vietas lagūnu niedrājos mītošām putnu sugām. Ar veiktajiem 

biotehniskajiem paņēmieniem teritorijā tika radīta veģetācijas un ūdens laukumu mozaīka, 

radīti priekšnoteikumi (atbrīvoti krasti no vienlaidus apauguma) atklāta ūdensklaja platības 

pieaugumam periodos, kad ir paaugstināts ūdens līmenis teritorijā un radīti priekšnoteikumi 

veģetācijas struktūras dažādībai lagūnu krastos. Atbilstošu metožu pielietošana ir būtiska, lai 

uzturētu Daugavgrīvas lagūnu kompleksā sastopamo sugu daudzveidību un augāja mozaīkas 

struktūru. 

Biotehniskie pasākumi tika veikti no 2018. līdz 2019. gadam: 
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✓ 2018. gadā tika uzsākta plānveida lagūnu-niedrāju kompleksa apsaimniekošana, 

pielietojot vairākas metodes dažādos gada laikos. Ar pielietotajiem biotehniskajiem 

paņēmieniem – pļaušanu vienlaidus un joslās, lagūnu ūdensmalu pļaušanu, vecu niedru 

joslu atstāšanu, kā arī krūmu un koku izciršanu teritorijā tika atjaunota mozīkveida 

augāja struktūra. Teritorijā ir radīti piemērotāki uzturēšanās un ligzdošanas apstākļi 

vairākām putnu sugām, kā arī ir paplašinātas zālāju teritorijas, kuras robežojas ar lagūnu 

ūdensmalu niedrājiem. Pirmreizējā veco niedru pļaušanā tika saglabāti niedru stiebri visā 

to garumā, lai iegūtu materiālu smiltis uzkrājošo žodziņu izbūvei DP “Piejūra” kāpu 

stiprināšanas rīcību Krasta eroziju mazinošie pasākumi Mangaļsalā (C2 rīcība) un 

Piekrastes kāpu biotopu saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi Carnikavā (C7 rīcība) 

īstenošanas vajadzībai.  

✓ Lagūnu-niedrāju kompleksa atjaunošanas demonstrācijas aktivitāšu laikā tika organizēti 

divi izglītojoši pasākumi – ekskursijas. DP “Piejūra” dabas aizsardzības plāna 

sabiedriskās apspriešanas laikā tika rīkota biedrības Baltijas krasti dabas ekspertes vadīta 

izglītojoša ekskursija vietējiem iedzīvotājiem. Otru ekskursiju rīkoja Dabas aizsardzības 

pārvalde projektā plānotā komunikācijas pasākuma “Informatīvi izglītojošu semināru 

cikls dabas parka „Piejūra” gidiem un aktivitāšu dabā organizatoriem” ietvaros. 

Pasākumu mērķis bija iepazīstināt ar jūras piekrastē sastopamajiem biotopiem, tiem 

raksturīgajām augu un dzīvnieku un putnu sugām, informēt par projekta 

apsaimniekošanas mērķiem, tai skaitā ekspansīvo augu sugu (niedru) izplatību un to 

apdraudējumu piekrastes biotopiem.  

Kopumā pasākumos piedalījās 31 dalībnieki.  

3.  Metožu izvēlē jāņem vērā projektu LIFE NAT-PROGRAMME (LIFE11NAT/LV/000371), 

LIFE COASTLAKE (LIFE 12NAT/LV/000118), LIFE BALTCOAST 

(LIFE05NAT/D/000152) un LIFE AGREE (LIFE13NAT/IT/000115) pieredze. 

Īstenošana  

Projekta LIFE11NAT/LV/00371 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.4  

2017. gada 16.-17. augustā Rāznā projekta eksperti piedalījās LIFE NAT-PROGRAMME 

noslēguma pieredzes apmaiņas seminārā “Eiropas Savienības aizsargājamo upju un ezeru 

biotopu apsaimniekošana Latvijā”. LIFE NAT-PROGRAMME projekta eksperti deva 

padziļinātu ieskatu ūdens biotopu apsaimniekošanas metodēs un to pielietojumam. Tika 

apskatītas Rāznas un Engures ezeru apsaimniekošanā pielietotās metodes un tehnika. Semināra 

pirmajā dienā tika demonstrēta projekta LIFE COASTLAKE ietvaros uzņemtā dokumentālā 

filma “Divi ezeri. Viens dumpis” un semināra dalībnieki iepazīstināti ar piekrastes ezeru 

apsaimniekošanas metodēm, kas nodrošina atbilstošākus apstākļus lielajam dumpim.  Praktiska 

pieredze ūdeņu apsaimniekošanā tika gūta, piedaloties Rāznas ezera apsaimniekošanas 

praktiskā demonstrācijā un talkojot - vācot nopļautās niedres ūdenī un iznesot tās ezera krastā. 

 
4 https://www.daba.gov.lv/lv/biotopu-saglabasanas-vadlinijas  

https://www.daba.gov.lv/lv/biotopu-saglabasanas-vadlinijas
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Tāpat vērā tika ņemta līdzīgu projektu pieredze: 

• Projekts “Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā” LIFE 

COASTLAKE (LIFE12NAT/LV/000118), kurā Engures un Papes ezeros atjaunotas 

lielā dumpja populācijai piemērotas dzīvotnes, veicot sugai piemērotu niedrāju, 

ūdensmalu un zālāju apsaimniekošanu, vienlaicīgi sekmējot ilgtspējīgu piekrastes ezeru 

apsaimniekošanu.  

• 2017. gada 28.-29. septembrī Igaunijā, Pērnavā gūta pieredze CAP LIFE LAT 

organizētā semināra Baltic networking meeting 2017 laikā no LIFE+ URBAN COWS 

(LIFE10 NAT/EE/000107) projekta par Pērnavas piekrastes piejūras pļavu un lagūnu 

kompleksā (NATURA 2000) veiktajām apsaimniekošanas un biotopu atjaunošanas 

metodēm, kā arī nepieciešamās infrastruktūras izbūvi un ganību ierīkošanu. Rīkotās 

ekskursijas laikā tika apskatīti tādi biotopi kā piejūras zālāji un lagūnas, diskutēts par 

ganību ierīkošanu un sabiedrības attieksmi pret ganībām pilsētas teritorijā un metodē 

darbam ar sabiedrību un iepazīta izbūvētā infrastruktūra. 

 

  

Nopļauto niedru savākšana Rāznas ezerā 
Foto: L.Veinberga 2017. gada augustā 

 

Govju ganāmpulks Pērnavas piejūras zālāju un lagūnu kompleksā 
Foto: L.Veinberga (2017. gada septembrī) 
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• Projekts “Baltijas jūras piekrastes lagūnu kompleksa atjaunošana” LIFE BALTCOAST 

(LIFE05NAT/D/000152) kura laikā ir veikta lagūnu biotopu atjaunošana vairākās 

Baltijas jūras reģiona valstīs, pielāgojot tos Putnu Direktīvā iekļautām sugām - 

gugatnim Philomachus pugnax un Šinca šņibītim Calidris alpina schinzii u.c. Projektā 

lagūnu biotopu atjaunošanā pielietota niedru, krūmu un koku apauguma samazināšana, 

grāvju aizbēršana, noganīšana un invazīvo svešzemju augu ierobežošana (krokainā roze 

Rosa rugosa). 

• 2018. gada 19.-21. septembrī Lietuvā, Klaipēdā projekta CAP LIFE LAT organizētā 

semināra Baltic networking meeting 2018 laikā gūtā pieredze no LIFE+ BALTIC 

AQUATIC WARBLER (LIFE09 NAT/LT/000233) projekta par Baltijas grīšļu ķauķim 

ligzdošanai nozīmīgu biotopu atjaunošanu. Rīkotās ekskursijas laikā tika iepazīta 

Šilutes rajona Nemunas deltā veiktā zālāju apsaimniekošanas pieredze. 

• Projekts “Piekrastes lagūnu ilgtspējīga apsaimniekošana” LIFE AGREE 

(LIFE13NAT/IT/000115), kura laikā atjaunotas piekrastes lagūnas Itālijā, Ferrāras 

provincē, veicot to ūdens aprites atjaunošanu ar jūru, gultnes tīrīšanu un ligzdošanas 

salu ierīkošanu lagūnu putniem – jūras tārtiņam Charadrius alexandrines, mazajam 

zīriņam Sterna albifrons un jūras žagatai Haematopus ostralegus. 

• 2018. gada 31. augustā Ķemeros projekta CAP LIFE LAT organizētās Trešās Latvijas 

LIFE projektu tikšanās laikā, ekskursijā gūtā pieredze par projektā LIFE+ 

HYDROPLAN (LIFE10 NAT/LV/000160) Ķemeru Nacionālā parkā atjaunotajām 

mitrāju teritorijām Tukuma novada Džūkstes un Slampes pagastos – atjaunoto 

Skudrupītes līkumoto tecējumu Melnragu pļavās un Dunduru pļavās, kā arī pieguļošo 

mežu teritorijās. Ekskursijas laikā tika apskatītas taurgovju un savvaļas zirgu ganības, 

kas izveidotas, lai veicinātu palienes zālājiem raksturīgo tipisko un reto sugu 

saglabāšanos. 

  
Dunduru pļavas Ķemeru Nacionālajā parkā 

Foto: L.Veinberga (2018. gada augustā) 

• Projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” LIFE02 

/NAT/LV008498 pieredze Daugavgrīvā veikto niedrāju platību samazināšanu 

pielietojot niedru dedzināšanu un pļaujot zālāju. 

 

 4. Lagūnu – niedrāju kompleksa apsaimniekošanas pasākumu realizācijai paredzēti 

ārpakalpojumi un iesaistās projekta personāls. 

Īstenošana:  

✓ par rīcības ieviešanu atbildīgais partneris bija Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departaments un tā piesaistītais projekta personāls – organizēja nepieciešamo 
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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”; 

✓ darbu faktiskās izmaksas bija zemākas par sākotnēji projektā plānotajām, jo: 

o darbu apjoms bija veicams, iesaistot vieglo tehniku un minimālu roku darbu; 

o darbu iepirkums tika veikts, to apvienojot ar svešzemju augu ierobežošanas 

(projekta rīcība C1) un piejūras zālāju apsaimniekošanas darbiem (projekta 

rīcība C4) Daugavgrīvas jeb Buļļu salā, tādējādi samazinot tehnikas nogādes un 

darbu izpildes laika izmaksas; 

✓ biotehnisko pasākumu īstenošana tika balstīta uz projekta sadarbības partnera biedrības 

„Baltijas krasti” sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta sniegto atzinumu par 

plānoto zālāju atjaunošanu un apsaimniekošanu Vakarbuļļu pļavās projekta “Piekrastes 

biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”. 5 

  

 
5https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C3_Daugavgriva_atzinums_par_lagunu_atjaunosanu.p
df  

https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C3_Daugavgriva_atzinums_par_lagunu_atjaunosanu.pdf
https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C3_Daugavgriva_atzinums_par_lagunu_atjaunosanu.pdf
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PROJEKTA DARBĪBAS VIETA  - DAUGAVGRĪVA  

DP „Piejūra” Rīgas pašvaldības teritorijā lagūnu apsaimniekošanai tika izvēlētas Daugavgrīvas 

lagūnas un tām pieguļošās niedrāju un zālāju platības, kurās konstatēts blīvs aizaugums ar 

parasto niedri Phragmites australis, kārklu krūmiem un lapu kokiem. Projekta teritorija ir divi 

ES nozīmes aizsargājami biotopi - 1150* Lagūnas un 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas 

pļavas. Darbības teritorija ietilpst plašā (142,45 ha) lagūnu, niedrāju un zālāju kompleksā 

(Daugavgrīvā ir liekākais niedrāju masīvs Rīgas pilsētā un tās tuvākajā apkārtnē), kas ir 

nozīmīga uzturēšanās un ligzdošanas vieta daudzām putnu sugām (pār teritoriju iet putnu 

intensīvas migrācijas trase - Baltās un Baltijas jūras putnu migrācijas ceļš), t.sk. vairākām ES 

Putnu Direktīvā iekļautām sugām - lielais dumpis Botaurus stellaris, grieze Crex crex, gugatnis 

Philomachus pugnax, lielais baltais gārnis Egretta alba, niedru lija Circus aeruginosus, mazais 

ormanītis Porzana parva, ormanītis Porzana porzana u.c. Pirms projekta teritorija bijusi 

ilgstoši neapsaimniekota (turpat 20 gadus), monodominantas niedru audzes ir pārņēmušas 

teritoriju, būtiski samazinot piemērotas ligzdošanas, atpūtas un barošanās vietas lagūnu – 

niedrāju kompleksus apdzīvojošiem putniem. 

 

Teritorijas aizsardzības statuss 

- dabas lieguma zona 

Mērķa sugas lielais dumpis 

Botaurus stellaris 

Tiešās darbības vieta – 5,7 ha 

Labvēlīgi ietekmētā teritorija – 

18,95 ha 

t.sk. ES nozīmes aizsargājami 

biotopi 1150*, 6270* 

Izvilkums no darbības vietas kartes;  

kartes skatīt 2.1. – 2.2. pielikumos 

Darbības vietas apraksts ir sniegts eksperta atzinumā, kas sagatavots pirms darbu īstenošanas.6  

 
6https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C3_Daugavgriva_atzinums_par_lagunu_atjau
nosanu.pdf  

https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C3_Daugavgriva_atzinums_par_lagunu_atjaunosanu.pdf
https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C3_Daugavgriva_atzinums_par_lagunu_atjaunosanu.pdf
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Teritorijas apraksts. Projekta darbības teritorija Daugavgrīvā ir daļa no plašāka un vienota 

lagūnu – niedrāju ekosistēmu kompleksa, kas aizņem lielāko daļu no dabas parka lieguma zonas 

Daugavgrīvā. 

Visā teritorijā ir monodominanta veģetācija ar parasto niedri Phragmites australis, kuras 

segums augājā tuvāk lagūnām un mitrākajās ieplakās sasniedz 80-90% un nelielu citu mitrumu 

mīlošu sugu klātbūtni – parastā zeltene Lysimachia vulgaris, purva madara Galium palustre un 

indīgais velnarutks Cicuta virosa. Tuvumā zālājiem niedru audzes ir skrajākas un lielāks 

īpatsvars ir platlapainām augu sugām. Bez iepriekš pieminētajām sugām sastopama arī purva 

usne Cirsium palustre, dūkstu madara Galium uliginosum, bruņu ķiverene Scutellaria 

galericulata, Eiropas vilknadze Lycopus europaeus, platlapu cemere Sium latifolium un 

divrindu grīslis Carex disticha. Sausākās vietās niedrājā ir atsevišķi kārklu krūmi un to grupas. 

Virzienā uz jūru kompleksa teritorijā ietilpst arī krūmu josla un lapu koku audzes, kuras 

pārsvarā veido āra bērzs Betula pendula un parastā apse Populus tremula.7 

Projekta darbības teritorijā ir ļoti nelieli atklāta ūdens klajumi, kuros liels īpatsvars ir parastajam 

elsim Stratiotes aloides, bet tikpat kā nav sastopamas iesāļūdeņu ūdensaugu sugas.  

Gar teritoriju iet 2005. gadā izbūvēta koka pastaigu laipa uz jūru. Takai pieguļošajos zālājos ir 

konstatētas vairākas orhideju sugas. 

Pieguļošās teritorijas apraksts. Daugavgrīvas teritoriju pēdējo 200-300 gadu laikā ir veidojusi 

molu un dambju izbūve. Teritorijai raksturīgas pļavas, niedru audzes un lagūnas. Visas šīs 

lagūnas ir uzskatāmas par ilglaicīgajām lagūnām. Visas lagūnas mūsdienās ir bez noteces un 

atrodas Daugavas sateces baseinā. Lagūnas ir ļoti seklas, to lielākie dziļumi ir ap 0,5-1,5 m. 

Sausās vasarās lielāko lagūnu ūdens līmenis ievērojami pazeminās līdz 20-25 cm dziļumam, 

bet seklākās lagūnas nereti izžūst. Priekškāpas valnis un pelēko kāpu josla neļauj lagūnām 

applūst ar jūras ūdeni, tikai ļoti spēcīgās vētrās šī teritorija pārplūst. Pēdējo reizi teritorija bija 

pilnībā pārplūdusi 2005. un 2006. gadā, pārplūstot līdz pat uzbērumam pie Lēpju ielas, kas 

norobežo lagūnu – niedrāju kompleksu no apbūves teritorijas. Teritorijā ir ieplakas un 

dziļākajās no tām ūdens ir visu gadu. Seklākās lagūnas vasarā izžūst un pamazām aizaug ar 

niedrēm un citiem augstiem lakstaugiem. Projekta darbības teritorija robežojas ar zālājiem, lapu 

koku audzēm, krūmājiem, kā arī citām lagūnām. Uz ZA teritorijai pieguļ viena no lielākajām 

Daugavgrīvas lagūnām, kurai blakus uz mākslīgi uzbērta smiltāja augāju veido krūmāji un 

jauktu koku audzes (vēsturiski pirms aizaugšanas šī bija viena no bagātīgākajām orhideju 

 
7https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C3_Daugavgriva_atzinums_par_lagunu_atjaunosanu.p
df  

  
Daugavgrīvas lagūnu – niedrāju komplekss 

Foto: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta arhīvs 2015. gada maijā 

https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C3_Daugavgriva_atzinums_par_lagunu_atjaunosanu.pdf
https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C3_Daugavgriva_atzinums_par_lagunu_atjaunosanu.pdf
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atradnēm Rīgā). Uz jūras pusi teritorija robežojas ar mežainajām kāpām, kas jūras virzienā 

pāriet pelēko kāpu un priekškāpu zonā. 

Laikā no 2003. līdz 2005. gadam projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana 

Latvijā” (LIFE02 /NAT/LV008498) ietvaros Daugavgrīvas lagūnu - niedrāju kompleksā tika 

pļautas niedres piejūras zālāju atjaunošanai un aizsardzībai un veicot niedrāju dedzināšanu. 
Daugavgrīvā, mazā (aptuveni 4 ha) ar aploku ierobežotā platībā, kopš 2006. gada ganās 

Hailandes un Galovejas šķirnes liellopi, arī ziemā. 

2006. gadā putnu vērošanai Daugavgrīvas lagūnu – niedrāju kompleksā ir izbūvēts koka tornis. 

Lagūnu tuvumā atrodas blīvi apdzīvots mikrorajons un rūpniecības teritorijas. Negatīvu ietekmi 

uz putniem lagūnās rada suņu vešana pastaigās bez pavadām un klaiņojošu suņu bari. 

Ligzdošanas laikā putnu ligzdas var tikt izpostītas un ligzdošana beigties nesekmīgi. Projekta 

laikā, 2018. gada maijā, pirms tika uzsākta biotopu apsaimniekošana Daugavgrīvā, tika 

konstatēta ļaunprātīga vecās zāles (kūlas) un tai pieguļošo veco niedrāju dedzināšana teritorijas 

daļā, kas ir tuvāk dzīvojamajam rajonam. 

Daugavgrīvas teritorijā kopumā ir konstatētas invazīvās svešzemju un ekspansīvās augu sugas 

ar augstu sastopamību. Projektā veikto svešzemju invazīvo augu sugu ierobežošanas pasākumu 

DP “Piejūra”, t.sk. Daugavgrīvā, izvērtējums ir sniegts, projekta rīcības Svešzemju augu sugu 

ierobežošana dabas parkā „Piejūra” (C1 rīcība) ietvaros izstrādātajā ziņojumā “Svešzemju 

augu sugu ierobežošana dabas parkā „Piejūra” (C1 rīcība). Novērtējuma ziņojums – gūtās 

atziņas un ieteikumi.”.8 

 
8 https://dabasparkspiejura.lv/images/C1_Report_FINAL.pdf  

  

Lielais dumpis Botaurus stellaris 
Foto: Jānis Jansons 

Bārdzīlīte Panurus biarmicus 
Foto: Ilze Priedniece 

https://dabasparkspiejura.lv/images/C1_Report_FINAL.pdf
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Teritorijas īpašā nozīme. Daugavgrīvas lagūnu - niedrāju kompleksā ietilpst ES nozīmes 

aizsargājami biotopi 1150* Lagūnas, 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas un 

1630* Piejūras zālāji. Biotopiem līdztekus pastāvošais niedrājs, kas pats par sevi nav 

pieskaitāms par ES nozīmes aizsargājamiem biotopiem, ir nozīmīga dzīvotne ES 

aizsargājamām putnu sugām. 

Zināms, ka putniem vislabvēlīgākie apstākļi ir tādos lagūnu biotopos, kam raksturīga liela 

augāja daudzveidība, atklāta ūdens laukumi un dabisko traucējumu režīms (Laime u.c. 2017). 

Lai gan vienlaidus niedru audžu masīvu veidošanās lagūnu krastos nav vēlama, jo kopumā 

samazina putnu daudzveidību, tomēr arī veci, ilgstoši nepļauti niedrāji īpaši vietās, kur tie 

pieguļ atklātam ūdenim, ir nozīmīgi daudzām putnu sugām - niedru strazdam Acrocephalus 

arundinaceus, bārdzīlītei Panurus biarmicus, Seivi ķauķim Locustella luscinioides, lielajam 

dumpim Botaurus stellaris, mazajam dumpim Ixobrychus minutus, pļavu tilbītei Tringa 

totanus, griezei Crex crex, dumbrcālim Rallus aquaticus u.c. Daugavgrīvā ir uzskaitītas 166 

putnu sugas, no tām 44 ir aizsargājamas. Daugavgrīvas lagūnu – niedrāju kompleksa teritorija 

ir piemērota dzīvotne arī abiniekiem - smilšu krupim Bufo calamita, zaļajam krupim Bufotes 

viridis, brūnajam varžkrupim Pelobates fuscus. Naktīs lagūnas kā barošanās vietas izmanto 

sikspārņi - dīķu naktssikspārnis Myotis dasycneme Boie, ziemeļu sikspārnis Eptesicus nilssoni 

Keyserling et Blasius, brūnais garausainis Plecotus auritus (visas sikspārņu sugas Latvijā ir 

aizsargājamas).9 

Veicot niedru pļaušanu izvēlētos lagūnu krasta posmos, nākotnē iespējams paaugstināt 

Daugavgrīvas lagūnu – niedrāju kompleksa bioloģiskās daudzveidības vērtību.10 

Biotops 1150* Lagūnas Latvijā ir sastopams ļoti reti un aizņem tikai aptuveni 69 ha lielu 

platību. DP “Piejūra” Daugavgrīvas salas un Mangaļsalas lagūnas atbilst ES prioritāras nozīmes 

aizsargājamajam biotopam 1150* Lagūnas. Lagūnu kopējā platība ir 4,0 ha un tās aizņem tikai 

0,1 % no DP “Piejūra” teritorijas. Piejūras dabas parka lagūnu kvalitāte šobrīd kopumā 

vērtējama kā diezgan zema, jo tām kā slēgta tipa lagūnām nav savienojuma ar jūru un jūras 

sālsūdens ieplūst tikai ļoti reti – spēcīgu vētru laikā. Lagūnu krasti ir stipri aizauguši ar parasto 

niedri, un tām nav vai arī ir ļoti maz izteikta veģetācijas mozaīkveida struktūra. Bet, neskatoties 

uz šā brīža zemo vērtējumu, dabas parka lagūnas un to krastu veģetācija ir putniem nozīmīgas 

teritorijas. 

 
9 https://www.daba.gov.lv/lv/piejura  
10 https://www.daba.gov.lv/lv/piejura  

  

Dumbrcālis Rallus aquaticus 
Foto: Jānis Jansons 

Pļavu tilbīte Tringa totanus 
Foto: Jānis Jansons 

https://www.daba.gov.lv/lv/piejura
https://www.daba.gov.lv/lv/piejura
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DP “Piejūra” biotops 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas sastopams tikai 

Daugavgrīvā 7,42 hektāru lielā platībā. Agrāk zālāju izplatība teritorijā bijusi plašāka bet, 

ilgstoši neapsaimniekojot, tā ir sarukusi. Zālājam raksturīga tipiska ganību struktūra – izganītas 

vietas, dzīvnieku takas, dažāds zelmeņa augstums un raksturīgās sugas. Biotopu Daugavgrīvā 

kopš 2006. gada Rīgas pašvaldība apsaimnieko ar noganīšanu (4 ha) un ar 2011. gadu 

pakāpeniski ir paplašināta biotopa apsaimniekotā platībā, to pļaujot (pļautā platība 2020. gadā 

3,4 ha). 

Biotops 1630* Piejūras zālāji Daugavgrīvā ir sastopams mazās platībās, bet ar tendenci 

pieaugt, veicot plānveida biotopu atjaunošanu un atsākto apsaimniekošanu agrām pamestajās 

teritorijās (atjaunošana ir realizēta arī LIFE CoHaBit projekta C1 rīcības ietvaros).11 Vēsturiski 

Daugavgrīvā piejūras zālāju izplatība bijusi plašāka, bet, ilgstoši neapsaimniekojot, to platības 

ir sarukušas. Tajos tik pat kā ir izzudušas iesāļo augteņu sugas, kuras ir galvenais biotopa 

nodalīšanas nosacījums. Līdz ar to daļa Daugavgrīvas zālāju šobrīd tiek iekļauti biotopā 6270* 

Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, bet pie labvēlīgiem apstākļiem (iesāļūdeņu 

ieplūšana, aktīva zālāju atjaunošana un apsaimniekošana) iespējama biotopa platības 

palielināšanās. Piejūras zālāji ir viens no retākajiem zālāju biotopiem, kurš pēdējos gadu 

desmitos strauji sarūk (Auniņš 2013). Latvijā Piejūras zālāji aizņem 2,7 km². Dabas parkā 

“Piejūra” zālāji sastopami Vakarabuļļos Buļļupes un Lielupes krastos un Daugavgrīvā aizņemot 

28,06 ha, kas veido sesto daļu no biotopa kopplatības Latvijā. DP “Piejūra” ir trešā nozīmīgākā 

Natura 2000 teritorija Latvijā Piejūras zālāju saglabāšanai. Apsaimniekotajos Daugavgrīvas 

zālājos ir sastopamas piejūras zālājiem raksturīgās augu sugas - zemeņu āboliņš Trifolium 

fragiferum, skaistais augstiņš Centaurum pulchellum, rūgtā drudzenīte Gentianella amarella, 

jūrmalas kamieļzāle Corispermum intermedium, Žerāra donis Juncus gerardii u.c.. 

Daugavgrīvas piejūras zālājos ir liels savvaļā augošo orhideju sugu skaits (konstatētas 11 

sugas): Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica, stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza 

incarnata, smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia, purva dzeguzene Epipactis palustris u.c.). 

Biotopu pēdējos gados mazās platībās apsaimnieko (pļaušana) Rīgas domes Mājokļu un vides 

departaments. 

  

Baltijas dzegužpirkstīte 

Dactylorhiza baltica 
Foto: Rīgas domes Mājokļu un 

vides departamenta arhīvs 

Zemeņu āboliņš Trifolium fragiferum 
 Foto: Agnese Jeņina 

 
11 https://dabasparkspiejura.lv/images/C1_Report_FINAL.pdf  

https://dabasparkspiejura.lv/images/C1_Report_FINAL.pdf
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Veiktie biotehniskie pasākumi 

Sagatavošanās pasākumi  

Pirms darbu uzsākšanas biotehnisko pasākumu īstenotāji tika instruēti par veicamajiem 

drošības pasākumiem, pļaujot niedres pārmitrās vietās. Pirms pļaušanas teritorija tika izstaigāta 

un tajā tika konstatētas mitrākās ieplakas, kas var apgrūtināt apsaimniekošanas darbus vai pat 

sabojāt izmantojamo tehniku. Darbu Izpildītājiem tika norādīts izmantot mitriem apstākļiem 

piemērotu tehniku, piemēram ar platākām riepām vai kāpurķēdēm.  

Darbi lagūnu-niedrāju kompleksā Daugavgrīvā notika no 2018. gada aprīļa līdz 2019. gada 

oktobrim. Lagūnu – niedrāju kompleksa bioloģiskās daudzveidības atjaunošanā tika pielietotas 

vairākas metodes: 

✓ Niedru pļaušana 

2018. gada jūlija beigās uzsākot darbus, teritorijā tika savākti sadzīves atkritumi, kurus, 

pārsvarā, Daugavgrīvas niedrājos mēdz atstāt atpūtnieki (plastmasas iesaiņojumi u.c.). Pēc tam 

tika nopļauta teritorijas sausākā daļa 2,47 ha lielā platībā, izpļaujot ap 20 m platas joslas līdz 

tuvākajām lagūnām. Zālājā tika atstāta nenopļauta josla ar garām, vecām niedrēm tuvumā 

lagūnai, kurā varētu patverties putni. Niedres pļāva ar rotorpļaujmašīnu, cik vien tas zemu 

iespējams (5-10 cm), uzsākot pļaušanu no koka pastaigu laipas malas ZA virzienā. (Skatīt.2.1. 

pielikuma karti).  

Niedres pļāva ar traktortehniku Belarus 82, kas aprīkota ar rotējošo pļaujmašīnu, tādējādi 

nopļaujot niedres visa stiebra garumā. Šāda metode tika izvēlēta, lai iegūtu niedru materiālu 

smiltis uzkrājošo sētiņu izveidei, ko izmantot kāpu stiprināšanai DP “Piejūra” Mangaļsalā un 

Carnikavā, īstenojot projekta rīcības Krasta eroziju mazinošie pasākumi Mangaļsalā (C2 

rīcība)12 un Piekrastes kāpu biotopu saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi Carnikavā (C7 

rīcība).13 

 
12 https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/172-
pasakumi-pret-krastu-eroziju-mangalos  
13 https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/178-
piekrastes-kapu-biotopu-saglabasanas-un-atjaunosanas-pasakumi-garciema  

  

Nopļautas niedres ar rotorpļaujmašīnu 
Foto: L.Veinberga 2018. gada jūlijā 

Niedru izvešana 
Foto: L.Veinberga 2018. gada jūlijā 

https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/172-pasakumi-pret-krastu-eroziju-mangalos
https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/172-pasakumi-pret-krastu-eroziju-mangalos
https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/178-piekrastes-kapu-biotopu-saglabasanas-un-atjaunosanas-pasakumi-garciema
https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/178-piekrastes-kapu-biotopu-saglabasanas-un-atjaunosanas-pasakumi-garciema
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Lagūnu krastmalu izpļaušanai tika pielietota vieglā traktortehnika ar zāles smalcinātāju un 

mitrākajās vietās, tuvumā lagūnām pielietojot trimeri. Vieglajai traktortehnikai bija mazāks 

iegrimšanas risks dūņās, bet pielietotā zāles smalcināšana prasīja lielākas pūles savākt 

nopļautās niedres no teritorijas.  

Pēc pļaušanas niedres savāca ar rokām, iekrāva ar dakšām traktora piekabē un aizveda uz 

Daugavgrīvas cietoksni uzglabāšanai. Daļa niedru tika izmantotas Daugavgrīvas cietoksnī 

rīkotā brīvdabas festivāla “Komēta” vides objektu veidošanā (nožogojumi, ligzdas, mājas 

utml.). Festivāla laikā, sadarbojoties ar tā organizētājiem, tika uzņemta projekta īsfilma 

“Niedres ceļš” par Daugavgrīvas dabas lieguma zonā veikto niedrāju apsaimniekošanu un 

niedru izmantošanu vides objektu veidošanā festivālā.14 

Vēlāk, 2019. gadā niedres tika izmantotas kāpu stiprināšanai DP “Piejūra” Mangaļsalā un 

Carnikavā. Gada nogalē darbu Izpildītājs tika nomainīts, jo turpmāk nespēja izpildīt līgumā 

paredzētos darbus. 

 
14 https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/video/168-life-cohabit  

  

Niedru sētas kāpu stiprināšanai 

Mangaļsalā 
Foto: L.Veinberga 2019. gada maijā 

Niedru sētas kāpu stiprināšanai Carnikavā 
Foto: Projekta arhīvs 2019. gads 

  

Niedru pļaušana lagūnu krastos 
Foto: L.Veinberga 2018. gada jūlijā 

Nopļautais niedrājs pēc pirmās pļaušanas 
Foto: L.Veinberga 2018. gada jūlijā 

https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/video/168-life-cohabit
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2019. gadā  

o aprīlī 

Pavasarī atkārtoti tika nopļauta 2018. gadā nopļautā teritorija, lagūnu ūdensmalās nopļaujot 

platākas niedru zonas – vietumis 35 m platumā, nekā 2018. gadā (pēc Latvijas dabas fonda 

ekspertu ieteikuma dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā). Niedres pļāva pēc iespējas zemāk 

(5-10 cm), uzsākot pļaušanu no koka takas malas DA virzienā. Lagūnās tika izmantotas trīs 

traktortehnikas vienlaicīgi, lai nodrošinātu apsaimniekošanas darbu nepārtrauktību (reizumis 

traktori iestiga dūņās).  Nopļautās niedres vispirms sameta joslās ar vālotāju un pēc tam ar 

rokām sameta kvadracikla piekabē aizvedot utilizēšanai (skatīt.2.2. pielikuma karti). 

Pļaušanu uzsākot, projekta eksperti darbu Izpildītājiem teritorijā uzrādīja mitrākās vietas, kur 

brīdināja par piesardzības pasākumiem. Diemžēl, darbu Izpildītājs projekta ekspertu ieteikumus 

sākotnēji neņēma vērā un darbu uzsākšanas pirmajā dienā traktori iestiga un sāka grimt. Tad 

tika pieņemts lēmums pārmitrās vietās niedru pļaušanai pielietot trimerus un ar rokām tās iznest 

līdz mašīnai ar piekabi. Darbu gaitā tika secināts, ka ar trimeriem ļoti precīzi tika veikta niedru 

izpļaušana ap atstājamo veco niedru joslu. Darbu veikšanas precizitāti uzlaboja arī darbu 

Izpildītājam sagatavotie un nosūtītie darbu poligoni Google kml. datu formātā. 

o jūnijā  

Visā darbības teritorijā nopļāva niedres un krūmu atvases, atstājot neskartu veco niedru 

joslu un nopļaujot niedrāju pie lagūnu ūdensmalām. Jūnija beigās pļaušanu apgrūtināja 

stipras lietavas un ūdens līmeņa celšanās lagūnās. Bet, strādājot ar trīs traktortehnikām 

vienlaicīgi, darbus izdevās veikt atbilstoši plānotajam. Nopļautā biomasa tika savākta ar 

zāles vālotāju, tad savākta un izvesta no teritorijas kvadracikla piekabē un aizvesta tālākai 

utilizēšanai. 

  

Iestidzis traktors pārmitrā niedrājā 
Foto: L.Veinberga 2019. gada aprīlī 

Niedrāja pļaušana ar trimeri pārmitrās vietās 
Foto: L.Veinberga 2019. gada aprīlī 
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o oktobrī  

Visā darbības teritorijā atkārtoti nopļāva niedres un krūmu atvases, ievērojot atstājamo 

niedru joslu un nopļaujot putniem pieejas pie lagūnām. Teritorija ap atstājamo veco niedru 

joslu tika pļauta ar trimeri. Visā teritorijā traktors ar vālotāju sameta nopļauto zāli garenās 

joslās, vēlāk zāle tika savākta ar rokām un iekrauta kvadraciklā ar piekabi un aizvesta 

utilizēšanai. Darbu laikā tika secināts, ka vieglākas tehnikas izmantošana ir piemērotāka 

niedrāja apsaimniekošanai. Savukārt, trīs traktoru izmantošana vienlaicīgi nodrošina ātru 

iestigušā traktora izvilkšanu no pārmitrām vietām. Tāpat darbu Izpildītāja veiktā biomasas 

vālošana bija labs biotehniskais paņēmiens kā efektīvi savākt nopļautās niedres, vienlaicīgi 

ar vālošanu veicot saudzīgu zālāja ecēšanu pēc katras pļaušanas (tādējādi virsēji 

fragmentējot niedru sakņu pinumus un mazinot veco niedru atliekas). 

Nopļautā biomasa tika savākta kvadracikla piekabē un aizvesta no DP “Piejūra” teritorijas 

utilizēšanai. 

 

  

Nopļautās zāles savākšana ar vālotāju,  

sametot zāli joslās tālākai utilizēšanai 
Foto: L.Veinberga 2019. gada augustā 

Nopļauto niedru savākšana izvešanai 

pēc pļaušanas ar trimeri 
Foto: L.Veinberga 2019. gada aprīlī 

 

Daugavgrīvas lagūnu - niedrāju komplekss ar projektā atjaunotajām platībām 
Foto: L.Veinberga 2019. gada oktobrī 



 

    
  

 

21 

 

✓ Koku un krūmu nozāģēšana 

2019. gada oktobrī nozāģēja kokus un krūmus, kas teritorijā virzienā uz jūras pusi veidoja lielu 

kārklu krūmu, bērzu un apšu audzi. Tika atstāti tikai tie koki, kuri ir ainaviski vai ekoloģiski 

nozīmīgi (kokus virs 20 cm pie sakņu kakla atstāja). Atstāja arī garenu kārklu krūmu rindu, kas 

vērsta uz teritorijas centrālo daļu kā patveršanās vietu putniem. Uzsākot darbus, projekta 

eksperti ar darbu Izpildītājiem izstaigāja teritoriju un uzrādīja nozāģējamos un atstājamos kokus 

un krūmus. Darbu veikšanai tika pielietoti motorzāģi, bet nozāģēto koku izvešanai 

traktortehnika ar piekabi. Noņemtais materiāls tika savākts un novietots kaudzē pie Pikuļa 

alejas un vēlāk savākts utilizēšanai. 

 

Nozāģēto koku un krūmu izvešana 
Foto: L.Veinberga 2019. gada oktobrī 

Sasniegtie rezultāti 

1. Rīgas teritorijā Daugavgrīvā divu gadu laikā ir veikta lagūnu - niedrāju kompleksa 

atjaunošana 5,7 ha platībā, mazinot lagūnu kompleksa aizaugšanu ar parasto niedri, kokiem 

un krūmiem un veicinot vienota piekrastes biotopu kompleksa (lagūnas – niedrāji – zālāji) 

un mozaīkveida ainavas attīstību. 

2. Ar projektā veiktajiem biotehniskajiem pasākumiem ir radīti labvēlīgi dzīvotnes apstākļi 

vairākām Latvijā retām un ES aizsargājamām augu sugām, piemēram, Žerāra donim Juncus 

gerardii, purva dzeguzenei Epipactis palustris, zemeņu āboliņam Trifolium fragiferum, 

Baltijas dzegužpirksītei Dactylorhyza baltica u.c., kā arī ES Putnu direktīvā iekļautu putnu 

sugām - lielajam dumpim Botarius stellaris, gugatnim Philomachus pugnax, griezei Crex 

crex u.c..  

3. Ar pielietojām metodēm Daugavgrīvas lagūnu-niedrāja kompleksa atjaunošanā ir panākta 

daudzveidīgāka veģetācijas un ūdens laukumu mozaīka, tā ir piemērotāka vairākām putnu 

un piekrastes augu sugām. 

4. Nopļautās biomasas vālošanas metode ir mazinājusi veco niedru atlieku daudzumu teritorijā, 

virsēji fragmentējusi niedru sakņu pinumus, tādējādi radot brīvas nišas, kur attīstīties arī 

citiem augiem. 

5. Mazinot koku un krūmu aizaugumu ir panākta perspektīvo piejūras zālāju platību 

palielināšanās. 

6. Atjaunota atklāta, strukturāli daudzveidīga ainava, ir paaugstināta teritorijas rekreatīvā 

vērtība. 
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Rekomendācijas sasniegto rezultātu uzturēšanai  

Nodrošināt vienotu lagūnu-niedrāju un zālāju apsaimniekošanas nepārtrauktību.  

• Teritorijā ir jāturpina uzturēšana vienā no šiem 

iespējamiem veidiem: 

✓ pļaušana vienu reizi sezonā pēc putnu 

ligzdošanas sezonas beigām; 

✓ noganot un pļaujots vietās, kur noganīšana 

nav devusi gaidīto rezultātu. 

• Teritorijā paredzēt zonas, kurās tiek atstātas 

niedru rindas, lai palielinātu struktūru dažādību un 

radītu labvēlīgu vidi putniem. 

• Visa nopļautā zāle, niedres vienmēr ir jāaizvāc no 

dabas parka. 

• Ik gadu, izvērtēt papildinošās (pēc ganīšanas) 

pļaušanas laiku, pielāgojot to veģetācijas attīstības 

stadijām un pļaušanu kā vienīgo metodi izmantot 

tikai pēc ligzdošanas beigām. 

• Pašvaldībai ir jāturpina informēt un iesaistīt 

izglītojošos pasākumos DP “Piejūra” apmeklētājus 

par dabas vērtībām un to sargāšanu parkā. 

• Ik gadu teritorijā ir savācami sadzīves atkritumi, kuri tur saskaloti, sapūsti vai cilvēka atstāti. 

Ieteicams šo darbu veikt agrā pavasarī, pirms izaugusi zāle un niedres. 

• Ilgtermiņā lagūnu-niedrāju kompleksa un zālāja apsaimniekošana būs finansiāli izdevīgāka, 

ja tiks turpināta tā uzturēšana, ievērojot iepriekš minētās rekomendācijas un nodrošināta 

apsaimniekošanas nepārtrauktība.  

 

Pastaigu taka pie projekta darbības 

teritorijas Daugavgrīvā 
Foto:.L.Veinebrga 2019. gada jūlijā 

 

Mozaīkveida ainava Daugavgrīvas lagūnu - niedrāja kompleksā 

 (zaļā krāsā ir projektā atjaunotās platības) 
Foto: L.Veinberga 2019. gada jūnijā 
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PROJEKTA PIEREDZE UN REKOMENDĀCIJAS SABIEDRĪBAS 
IESAISTEI 

Projekta laikā Daugavgrīvā tika rīkoti sabiedrību izglītojoši pasākumi un tikšanās pieredzes 

apmaiņas nolūkos:  

● 2017. gada 25. oktobrī Daugavgrīvas dabas liegumā tika rīkota Biedrības Baltijas krasti 

ekspertes Brigitas Laimes vadīta ekskursija “Ekspedīcija Daugavgrīvas lagūnās”, kurā 

iesaistījās projekta partneru pārstāvji, 

dabas gidi un vietējie iedzīvotāji. 

Ekskursijas laikā klātesošie tika 

iepazīstināti ar sastopamajām dabas 

vērtībām lagūnu un niedrāju 

kompleksā, to īpašo aizsardzības 

statusu, biotopiem raksturīgajām un 

svešzemju invazīvajām sugām. 

Dalībnieki tika informēti par 

plānotajām projekta darbībām 

teritorijā (12 dalībnieki); 

 

● 2019. gada 2. jūlijā, uzsākot DP 

“Piejūra” dabas aizsardzības plāna izstrādi, plāna sabiedriskās apspriešanas laikā 

Daugavgrīvā tika rīkota Biedrības Baltijas krasti dabas ekspertes Brigitas Laimes vadīta 

ekskursija vietējiem iedzīvotājiem. Ekskursijas laikā tika demonstrēti projekta darbības 

teritorijā veiktie lagūnu-niedrāju kompleksa apsaimniekošanas pasākumi, sniegtas atbildes 

uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem par projekta mērķiem un ilglaicīgumu. Klātesošie 

tika iepazīstināti ar biotopiem raksturīgajām un svešzemju invazīvajām sugām, arī lagūnu 

un niedrāju nozīmi putniem.  

• 2019. gada 7. jūlijā Daugavgrīvas 

lagūnu – niedrāju kompleksā tika 

rīkota dabas un vides ekspertu 

sanāksme ar visiem projekta 

pārstāvjiem, pieaicinātiem Rīgas 

domes Mājokļu un vides 

departamenta un Latvijas Dabas fonda 

ekspertiem pieredzes apmaiņas 

nolūkos. Tajā tika novērtēta uzsākto 

zālāja atjaunošanas metožu 

efektivitāte un turpmāko pielietojumu 

projekta teritorijā, lai radītu 

labvēlīgākus apstākļus niedrāju 

putniem un augiem. 

• 2019. gada 24. oktobrī Dabas 

aizsardzības pārvaldes rīkotā pasākuma “Informatīvi izglītojošu semināru cikls dabas parka 

„Piejūra” gidiem un aktivitāšu dabā organizatoriem” ietvaros Daugavgrīvā notika dabas 

 
“Ekspedīcija Daugavgrīvas lagūnās” 

Foto: A.Jeņina (2017. gada 25. oktobrī) 

 

Projekta dabas un vides ekspertu sanāksme 

Daugavgrīvā 
Foto: Projekta arhīvs (2019. gada 7. jūlijā) 

http://baltijaskrasti.lv/blog/projekti/life-cohabit/ekspedicija-daugavgrivas-lagunas/
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ekspertes Dainas Bojāres vadīta ekskursija. Ekskursijas laikā tika demonstrēti projekta 

darbības teritorijā veiktie lagūnu - niedrāju kompleksa apsaimniekošanas pasākumi, uzsverot 

apsaimniekošanas nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Klātesošie tika 

iepazīstināti ar Daugavgrīvas dabas liegumā sastopamajiem biotopiem, tiem raksturīgajām 

un citzemju invazīvajām augu sugām, arī lagūnu un niedrāju nozīmi putniem (21 dalībnieki). 

✓ Informatīvā stenda uzstādīšana 

DP “Piejūra” parka teritorijā LIFE CoHaBit ietvaros Daugavgrīvā, pie ieejas parkā no Flotes 

ielas puses, tika uzstādīts informatīvais stends, kurā parka apmeklētājiem sniegta informācija 

par teritorijā sastopamajām dabas vērtībām, to saglabāšanu, iekļauta karte, kurā atzīmēti 

tuvumā esošie dabas un tūrisma objekti. Līdz šim šajā DP “Piejūra” zonā informatīvie stendi 

nav uzstādīti, lai gan parka apmeklētāji bieži izvēlas šo Flotes ielas galā esošo uzbērto grantēto 

ceļu, kas ved cauri lagūnu kompleksam nokļūšanai pludmalē.  

Rīgas pašvaldība 2018. gadā visā dabas parka “Piejūra” Rīgas teritorijā izbūvēja infrastruktūru, 

īstenojot LIFE CoHaBit un Eiropas Reģionāla attīstības fonda atbalstītu “Antropogēno slodzi 

mazinošas infrastruktūras izbūve dabas parkā “Piejūra” (NATURA2000 vieta)” projektus. 

 

Informatīvais stends pie Flotes ielas  
Foto: L.Veinberga (2020. gada maijā) 

Antropogēnās slodzes mazināšanai uz biotopiem visā parka teritorijā, t.sk. Daugavgrīvā 

projekta rīcības Piekrastes kāpu biotopu saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi Mangaļsalā 

(C5 rīcība) ietvaros ir izbūvēta apmeklētāju infrastruktūra – uzstādītas vairākas robežzīmes, 

barjeras, informatīvie stendi, velostatīvs, kā arī izbūvēta tualete un autostāvvieta Mangaļsalas 

ielā 2.15 

 
15 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/175-piekrastes-kapu-biotopu-saglabasanas-un-atjaunosanas-pasakumi-mangalos


 

    
  

 

25 

 

 

LABVĒLĪGI IETEKMĒTĀ TERITORIJA  

Lagūnu – niedrāju kompleksa apsaimniekošanas darbu rezultātā projekta sagatavošanas fāzē 

bija paredzēts labvēlīgi ietekmēt 6,23 ha ES nozīmes aizsargājamu biotopu, t.sk. lagūnu un 

zālāju biotopus. 

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

aizsargājamu biotopu kartējums. Aktualizētais kartējums ir ietekmējis sākotnēji projekta 

pieteikumā uzrādīto ES nozīmes aizsargājamo biotopu kopumu un to aizņemtās platības, kuras 

paredzēts pozitīvi ietekmēt, īstenojot lagūnu atjaunošanu Daugavgrīvā 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 ar niedri, krūmiem un kokiem aizaugušās lagūnu un tām tieši pieguļošo zālāja zonas. 

Lai noteiktu teritoriju, kas tiek labvēlīgi ietekmēta, realizējot lagūnu atjaunošanas pasākumu 

darbus, projekta eksperti pēc teritoriju izpētes vienojās par šādiem kritērijiem: 

1. Ietekmes teritorijā iekļauts darbības teritorijai pieguļošais mērķa biotops 

1150*Lagūnas, kas kopā ar to ieskaujošajiem zālāju un niedrāju platībām veido vienotu 

piekrastes ekosistēmas kompleksu un putniem nozīmīgu mozaīkveida ainavu un 

dzīvotni; 

2.  Ietekmes teritorijā iekļautas daļa no darbības teritorijai pieguļošā zālāju biotopa 

6270*Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, kas kopā ar lagūnām un niedrāju 

platībām veido vienotu piekrastes ekosistēmas kompleksu un putniem nozīmīgu 

mozaīkveida ainavu un dzīvotni un kas ar tuvumā esošajiem zālājiem veido vienlaidus 

zālāju teritoriju; 

3. Ietekmes teritorijā iekļauti pieguļošie niedrāju masīvi, kas ir nozīmīga dzīvotne 

niedrājos ligzdojošo un dzīvojošo putnu sugām un kopā ar lagūnām un zālājiem veido 

vienotu piekrastes ekosistēmas kompleksu un putniem nozīmīgu mozaīkveida ainavu 

un dzīvotni, tādējādi teritorija potenciāli ir piemērota lielākam putnu un augu sugu 

skaitam. 



 

    
 

1.tabula 

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

Lagūnu – niedrāja 

kompleksa atjaunošanas 

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 

Daugavgrīva, dabas parka 

zona, dabas lieguma zona 

 

5,7 18,95 

1150* Lagūnas 1,69 

6270* 
Sugām bagātas ganības un ganītas 

pļavas 
0,62 

Kopā 5,7 18,95  2,88 

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 ietekme uz teritoriju un 

veicinātu to kumulatīvo ietekmējumu uz līdzās esošiem biotopiem, darbu 

veikšanai tika izvēlēta teritorija, kas robežojas ar zālāju, lagūnām un niedru 

audzēm;  

− lai iekļautos plānotajās darbu izmaksās, darbu iepirkums tika veikts to 

apvienojot ar invazīvo augu sugu ierobežošanas un piejūras zālāju 

apsaimniekošanas darbiem tuvumā esošajās teritorijās Daugavgrīvā un 

Vakarbuļļos, tādējādi samazinot tehnikas nogādes un darbu izpildes laika 

izmaksas; 

● darbu izpildītāju pieredzes trūkums veikt biotopu atjaunošanas darbus pārmitrās 

teritorijās;  

− līdz šim nevienam darbu izpildītājam nebija pieredzes veikt plānveidīgus 

niedrāju apsaimniekošanas darbus Daugavgrīvas niedrājos; 

− darbu izpildītājam nebija specializētas tehnikas pārmitru vietu 

apsaimniekošanai;  

− darbu organizēšanas specifika, ņemot vērā teritorijas statusu, augsto 

apmeklējumu un ļoti detalizēti izstrādāto darba metožu plānu un to pielietošanas 

izvietojumu teritorijā; 

● nepieciešamība veikt līgumsaistību pārtraukšanu un jaunu darbu veikšanas iepirkumu; 

− pēc 2018. gadā uzsāktās lagūnu-niedrāju atjaunošanas darbu Izpildītāja resursu 

trūkuma dēļ līgums tika lauzts. Lai nodrošinātu projektā uzsākto darbu 

nepārtrauktību, 2019. gada sākumā tika izsludināts jauns iepirkums darbu 

veikšanai un aktualizēts darbu plāns, lai lagūnu atjaunošanu veiktu sākotnēji 

paredzētajā laikā; 

● parka apmeklētāju reakcija uz zālāju apsaimniekošanu; 

- kopumā iedzīvotāju reakciju var vērtēt kā pretrunīgu: viena daļa vēlējās saglabāt 

teritoriju neskartu un aizaugušu un otra daļa uzskatīja, ka niedrāju 

apsaimniekošana ir nepieciešama, veicot zinātniski pamatotu teritorijas 

apsaimniekošanu.16 

Ņemot vērā projekta pieredzi un gūtās atziņas, īstenojot lagūnu atjaunošanu dabas parkā 

“Piejūra”, sniedzam vairākus ieteikumus, kas atvieglos līdzīgu darbu veikšanu citās 

teritorijās:  

1. Plānojot lagūnu-niedrāju kompleksa atjaunošanas 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; 

 
16 https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/188-
projekta-socialekonomiskas-ietekmes-monitorings  

https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/188-projekta-socialekonomiskas-ietekmes-monitorings
https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/188-projekta-socialekonomiskas-ietekmes-monitorings
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2. Biotehnisko pasākumu uzraudzībā iesaistītajiem ekspertiem ir jāatvēl pietiekams laiks 

darbu izpildes kontrolei dažādās to īstenošanas fāzēs, jo var būt nepieciešamība koriģēt 

darbu izpildes gaitu, ņemot vērā, laika apstākļus, piekļuves iespējas niedrājiem un darbu 

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

brīdī veidojas abpusēja darbu pasūtītāja un izpildītāja izpratne par veicamo pasākumu 

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

drošību. 

3. Darbu izpildes uzraudzību un korektu darbu izpildi pakalpojuma sniedzējiem būtiski 

atvieglo detalizētas kartogrāfiskās informācijas pieejamība darbu izpildītājam. Vēlams 

izmantot brīvpiekļuves tehniskos risinājumus, kas funkcionē uz jebkuras viedierīces, 

kas paredzēta vispārējai lietošanai. 

4. Lagūnu-niedrāju kompleksa atjaunošana ir rezultatīva, ja darbu norises plānošanā tiek 

ņemti vērā vairāki nosacījumi – niedrāju apsaimniekošanai tiek nodrošināta 

nepārtrauktība – pēc atjaunošanas platības tiek noganītas vai vismaz divas reizes gadā 

pļautas, kamēr norit intensīvās atjaunošanas fāze. Nosakot pļaušanas laiku tiek ņemti 

vērā putnu ligzdošanas periodi niedrāju, lagūnu un zālāju putnu sugām.  

5. Atjaunošanas un rezultātus uzturošās apsaimniekošanas darbu kvalitāti, rezultātu 

noturību sekmē piemērotu metožu izvēle katrai konkrētajai vietai. 

6. Rezultātu noturība ilgtermiņā finansiāli izdevīgāka būs ja uzsāktie darbi netiks 

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

metodes korekcijai. 

7. Būtiska loma ir sabiedrības informēšanai, izglītošanai un aktīvai iesaistei lagūnu- 

niedrāju un pieguļošo zālāju kompleksa atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu 

īstenošanā. Aktīva līdzdalība, piemēram, organizējot izglītojošas ekskursijas, nopļauto 

niedru savākšanas talkas ir veids kā iepazīstināt sabiedrību ar piekrastes biotopiem un 

tos ietekmējošiem faktoriem. Pašvaldībām nepieciešams intensificēt komunikāciju ar 

vietējiem iedzīvotājiem dabas aizsardzības jautājumos. 

8. Ļoti svarīgi, ka darbus veic īpaši sagatavoti darbinieki, kuri ieguvuši prasmes un 

pamatzināšanas par lagūnām, niedrājiem un piejūras zālājiem un to efektīvu 

apsaimniekošanu. 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 pašlaik Latvijā ir grūti atrast 

profesionālu izpildītāju, kas izprot biotopu atjaunošanas darbu virsmērķi. 

  



 

    
  

 

29 

 

IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS AVOTI  

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

application. 

2. 2018. gada sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta B.Laimes atzinums par plānoto 

zālāju atjaunošanu un apsaimniekošanu Vakarbuļļu pļavās projekta „Piekrastes biotopu 

aizsardzība dabas parkā „Piejūra” ietvaros (uz 9 lapām). 

3. Baltijas krasti 2017b. A2 – Metodes un prakses biotopu un sugu saglabāšanai, aizsardzībai 

un apsaimniekošanai dinamiskā piekrastes ekosistēmā, dabas parka „Piejūra” piemērs. 
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https://dabasparkspiejura.lv/images/konferences_prezentacijas/12_Daina_Bojare_GrassLands_Lagoon_Life_CoHaBit.pdf
https://dabasparkspiejura.lv/images/konferences_prezentacijas/12_Daina_Bojare_GrassLands_Lagoon_Life_CoHaBit.pdf
http://www.daba.gov.lv/
https://putnidaba.lob.lv/wp-content/uploads/2019/12/Putni_daba_64-2013_4-10.pdf
https://putnidaba.lob.lv/wp-content/uploads/2019/12/Putni_daba_64-2013_4-10.pdf
https://putnidaba.lob.lv/wp-content/uploads/2019/12/Putni_daba_64-2013_4-10.pdf
https://dabasparkspiejura.lv/images/konferences_prezentacijas/11_Coastal_meadows_Rita_Sniedze_Krelatova.pdf
https://dabasparkspiejura.lv/images/konferences_prezentacijas/11_Coastal_meadows_Rita_Sniedze_Krelatova.pdf
https://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Gramatas/ldf_rokasgramata_biotopu_apsaimniekosana.pdf
https://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Gramatas/ldf_rokasgramata_biotopu_apsaimniekosana.pdf
https://ldf.lv/lv/projects/life-coastlake
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PIELIKUMI 

1. Veikto darbu un laika grafiks. 

2. Kartogrāfiskais materiāls – C3 rīcības Piekrastes lagūnu atjaunošana Daugavgrīvā 

darbības vietas (2.1.-2.2.) 



 

    
 

1.pielikums 

Veikto darbu un laika grafiks 

 Teritorija Platība, ha Veiktie darbi Gads Mēnesis 

Pirmais teritorijas apsaimniekošanas gads 

1. Daugavgrīva, dabas parka zona, dabas lieguma zona 5,7 

Niedru pļaušana, krūmu nozāģēšana teritorijas centrālajā daļā un vismaz 10 m 

platu joslu izpļaušana līdz lagūnu ūdens malām, nopļauto niedru savākšana un 

aizvešana no teritorijas 

2018 jūlijs 

Otrais teritorijas apsaimniekošanas gads 

2. 
Daugavgrīva, dabas parka zona, dabas lieguma zona 

 
5,7 

Niedru un krūmu atvašu pļaušana teritorijas centrālajā daļā un 20 - 30 m platu 

joslu izpļaušana līdz lagūnu ūdens malām, nopļauto niedru savākšana un 

aizvešana no teritorijas 

2019 aprīlis 

3. 
Daugavgrīva, dabas parka zona, dabas lieguma zona 

 
5,7 

Niedru un krūmu atvašu pļaušana visā teritorijā un 20 - 30 m platu joslu 

izpļaušana līdz lagūnu ūdens malām, nopļauto niedru savākšana un aizvešana 

no teritorijas 

2019 jūlijs 

4. 
Daugavgrīva, dabas parka zona, dabas lieguma zona 

 
5,7 

Niedru un krūmu atvašu pļaušana visā teritorijā un 20 – 30 m platu joslu 

izpļaušana līdz lagūnu ūdens malām, nopļauto niedru savākšana un aizvešana 

no teritorijas 

2019 oktobris 

5. 
Daugavgrīva, dabas parka zona, dabas lieguma zona 

 
0,65 Koku un krūmu izzāģēšana un aizvešana no teritorijas 2019 oktobris 
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2.1.pielikums 
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2.2.pielikums 

 


