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KOPSAVILKUMS 

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

LIFE15 NAT/LV/000900, turpmāk – projekts) rīcības C4 Piejūras zālāju apsaimniekošana 

Vakarbuļļos mērķis ir demonstrēt Latvijā reta zālāju biotopa 1630* Piejūras zālāji 

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. 

Dabas parkā “Piejūra” piejūras zālāji (dabiski zālāji Baltijas jūras piekrastē, kur tie applūst ar 

iesāļu ūdeni) aizņem 28,06 ha, veidojot vienu sesto daļu no biotopa platības Latvijā. DP 

"Piejūra" ir viena no nozīmīgākajām teritorijām piejūras zālāju saglabāšanai Latvijā - biotops 

sastopams tikai sešās Natura 2000 teritorijās Latvijā. 

Projekta mērķis bija uzlabot piejūras zālāju stāvokli uzsākot tiem piemērotu apsaimniekošanu 

ņemot vērā biotopā sastopamo augu fenoloģisko ciklu. Ar veiktajiem biotehniskajiem 

paņēmieniem - kūlas noņemšanu ar ecēšanu, koku un krūmu nozāgēšanu, atklātas augsnes 

laukumu ierīkošanu, zālāja pļaušanu joslās un vienlaidus dažādos laikos, zvaguļa Rhinanthus 

minor sēklu izsēšanu un apsaimniekojot pēc iespējas plašāku teritoriju, ir uzlabots ne vien 

mērķa biotopa – 1630* Piejūras zālāji stāvoklis, bet pozitīva ietekme vērojama arī piejūras 

zālājiem pieguļošajās platībās, kur sastopami Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājami 

biotopi 2130*Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas, 2180 Mežainas piejūras kāpas un 

6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes. 

Piejūras zālāju aizsardzība un apsaimniekošana ir viens no prioritārajiem biotopu atjaunošanas 

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

aptverot 4,55 ha lielu biotehnisko pasākumu īstenošanas teritoriju un panākot labvēlīgu ietekmi 

9,72 ha lielā dabas parka platībā turpmākajos gados, izmantojot projektā gūto pieredzi tiks 

turpināti vēl vismaz 57 hektāru apjomā (40 ha zālāju apsaimniekošana, 17 ha zālāju 

atjaunošana), kā tas ir paredzēts jaunajā dabas aizsardzības plānā. 

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 

Neatbilstoša piejūras zālāju apsaimniekošana, apsaimniekošanas pārtraukšana negatīvi ietekmē 

bioloģisko daudzveidību, izraisa biotopiem raksturīgo sugu lokālu izzušanu un kopumā 

samazina biotopa kvalitāti un daudzveidību. Latvijā visnegatīvāk piejūras zālājus ietekmējošais 

faktors ir apsaimniekošanas pārtraukšana, kā rezultātā notiek zālāju aizaugšana ar ekspansīvām 

sugām, īpaši ar parasto niedri. Vakarbuļļu piejūras zālāji ir dzīvotne vienai no retajām Biotopu 

 
1 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
https://www.daba.gov.lv/lv/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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Direktīvas II pielikumā iekļautai augu sugai Purva mātsaknei Angelica palustris, kā arī 

vairākām ļoti retu iesāļaugteņu augu sugām - jūrmalas armērijai Armeria maritima, Žerāra 

donim Juncus gerardii, jūrmalas augstiņam Centaurium littorale, skaistajam augstiņam 

Centaurium pulchellum, jūrmalas āžlokam Triglochin maritimum, rūsganai blizmei Blysmus 

rufus, zemeņu āboliņam Trifolium fragiferum, jūrmalas pienzālei Glaux maritima u.c. Tāpat, 

piejūras zālāji ir piemērotas dzīvotnes vairākām ES Putnu direktīvā iekļautu putnu sugām  - 

gugatnim Philomachus pugnax, Šinca šņibītim Calidris alpina schinzii un griezei Crex crex. 

Vairākus gadus Vakarbuļļu pļavas nebija pietiekoši koptas un tādēļ tajās bija uzkrājusies kūla, 

izauguši krūmi un koki, zālājā bija liela parastās niedres dominance. 

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

iekļaušanos plānotajā finansējumā, darbu izpildītāju pieredzes trūkumu veikt specifiskus zālāju 

atjaunošanas darbus pārmitrā teritorijā un darbu izpildītāju nomaiņa. 

Projekta laikā ar nolūku veicināt izpratni par piejūras zālāju apsaimniekošanu, tika iesaistīta arī 

sabiedrība, organizējot zālāja sakopšanas talku (mazā zālāja teritorijā ar grābekļiem tika 

noņemta vecā zāle, pāris krūmi un sasējušās mazās priedītes, kā arī izmēģināta niedru pļaušana 

ar trimeri Buļļupes krastmalā un savākti sadzīves atkritumi) un izglītojošu pasākumu, kura laikā 

tika demonstrēti projektā sasniegtie rezultāti Vakarbuļļu zālāja apsaimniekošanā. Projekta 

pieredze liecina, ka talkas ir viens no sekmīgākajiem komunikācijas veidiem dabas aizsardzībā, 

jo no dalībniekiem prasa aktīvu iesaisti, tiek iepazītas biotopiem raksturīgās sugas, tiek 

veicināta izpratne par apsaimniekošanas darbu nepieciešamību, tiek veicināta toleranta 

attieksme pret dabu. Kopumā projekta laikā pasākumos, kas bija vērstas uz zālāju 

apsaimniekošanu, ir piedalījušies 66 dalībnieki. 

Piejūras zālāja apsaimniekošanas darbu labvēlīgā ietekme ir novērojama salīdzinoši īsā laika 

periodā – jau pirmajā gadā pēc šādu darbu veikšanas. Pēc projekta ekspertu sniegtajiem 

novērojumiem, pēc vecās kūlas slāņa noņemšanas un vairākkārtējas teritorijas pļaušanas, tajā 

būtiski ir samazinājusies parastās niedres dominance, kā arī ir konstatēta lielāka zālājam tipisko 

augu sugu izplatība. Projektā veiktie biotehniskie pasākumi ir radījuši labvēlīgus dzīvotnes 

apstākļus vairākām ES īpaši aizsargājamām augu sugām, piemēram - Purva mātsaknei Angelica 

palustris, jūrmalas āžlokam Triglochin maritimum u.c. un ES Putnu direktīvā iekļautu putnu 

sugām, piemēram, Šinca šņibītim Calidris alpina schinzii. 

Šajā ziņojumā ir apkopota informācija par DP “Piejūra” dabas lieguma zonā Vakarbuļļos 

sastopamajiem zālājiem un rekomendējamām to apsaimniekošanas metodēm. Sniegts pārskats 

par biotopa 1630* Piejūras zālāji kopējo stāvokli Latvijā kontekstā ar DP “Piejūra” pārstāvēto 

šī retā biotopa daļu. 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 

sagatavotas rekomendācijas piejūras zālāju apsaimniekošanai, un sniegti ieteikumi, kas 

atvieglos līdzīgu darbu veikšanu citviet Latvijā. Ziņojuma pielikumos ir pievienots īstenoto 

darbu grafiks un darbības vietu kartes. 

Piejūras zālāju atjaunošana Vakarbuļļos īstenota 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.  
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SUMMARY 

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

“Piejūra” (LIFE15 NAT/LV/000900) action C4 Management of Boreal Baltic coastal 

meadows in Vakarbuļļi (Demonstration site 2) is to demonstrate sustainable management 

measures of Boreal Baltic coastal meadows in Vakarbulli nature reserve area. 

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

the Gulf of Riga. Nature Park occupies 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 1630* Boreal Baltic coastal meadows 28 ha of the Nature Park or a sixth of the 

total area of the habitat in Latvia. NP "Piejūra" is one of the most important Natura 2000 

territories for the conservation of coastal grasslands in Latvia - the habitat is found only in six 

Natura 2000 territories. 

The aim of the activities carried out during the project was to improve the condition of coastal 

grasslands by initiating appropriate management, taking in account the phenological cycle of 

the typical plant species of habitat. With performed biomechanical measures such as harrowing 

old grass and moss (litter layer), cutting of trees and shrubs, topsoil removal in the driest places 

of the meadow, regular mowing and mowing in strips with hay removal,  rattle Rhinanthus 

minor seed sowing and managing as wide area as possible, have improved not only condition 

of the target habitat 1630 *Boreal Baltic coastal meadows, but also condition of areas adjacent 

to grasslands where protected habitats of European Union (EU) importance are found  - 2130* 

Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation (grey dunes), 2180 Wooded coastal dunes of 

the Atlantic, Continental and Boreal region and 6430 Hydrophilous tall herb fringe 

communities of plains and of the montane to alpine levels. 

Management of coastal meadows is the one of the priority nature management actions in Nature 

Park. The area where management actions were taken within the project reaches 4,55 ha wide 

territory and it’s resulted in 9,72 ha of the impact area. The methods implemented within the 

project will be used for continuation of coastal meadows management in at least 57 ha (40 

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

The evaluation of the success and impact of coastal meadows management on habitats and 

ecosystem services 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 

Inadequate management and cessation of management of coastal meadows, has left a negative 

impact on biodiversity and can lead to local extinction of typical habitat species and generally 

reduces its quality and diversity. In Latvia, the most negative factor influencing coastal 

grasslands is the cessation of management, as a result of which grasslands overgrow with 

expansive species, especially with common reeds. Coastal meadows in Vakarbuļļi is one of 

three places left in Latvia where rare plant species included in Annex II of the Habitat Directive 

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

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LV0301700
https://www.daba.gov.lv/lv/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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Marsh Angeliga Angelica palustris can be found, as well as several species of very rare 

halophytes - Sea Thrift Armeria maritima, Saltmarsh Rush Juncus gerardii, Seaside centaury 

Centaurium littorale, Lesser centaury Centaurium pulchellum, Sea Arrowgrass Triglochin 

maritimum, Saltmarsh Flat-sedge Blysmus rufus, Strawbery Clover Trifolium fragiferum, Sea-

milkwort Glaux maritima and others. Also, coastal meadows are suitable habitat for various 

bird species protected under EU Bird Directive - ruff Philomachus pugnax, dunlin Calidris 

alpina schinzii and corncrake Crex crex.  

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 

grassland management in moist conditions, insufficient experience and training of work 

performers and replacement of service providers. 

To raise awareness about grassland management during the project community involvement 

events were organized. In the project start - up phase common work event was organized 

(participants were introduced with the topic, improved skills in raking of the old grass litter and 

shrub cutting in the small area of the meadow, also near Buļļupe river banks reed removal with 

a trimmer was tested). In the final phase of the project educational project site demonstration 

event was organized, during which achieved project results of the coastal meadows 

management were demonstrated. In total 66 participants were registered. Project experience 

shows that common work events are the most successful type of communication regarding 

nature protection, it requires the active involvement of participants, raises awareness about 

typical habitat species and necessity of the management actions, also a tolerant attitude towards 

natural areas is encouraged. 

The impact of coastal grassland management works can be observed in a relatively short period 

of time - already in the first year of management. According to the observations provided by 

the project experts, after the removal of the litter layer and repeated mowing of the meadow, 

the dominance of common reed has radically decreased. And a higher prevalence of grass 

species is found. The biotechnical measures carried out in the project have created favorable 

habitat conditions for typical coastal meadow plant species and appropriate breeding grounds 

have been create for dunlin Calidris alpina schinzii. 

This report includes information about the coastal grasslands in the NP “Piejūra” Vakarbuļļi 

Nature Reserve and recommendations for management methods. Overview of the current 

general condition of the habitat 1630* Boreal Baltic coastal meadows in Latvia in the context 

of this rare habitat represented in the NP “Piejūra”. Review of implemented biotechnical 

measures, lessons learned and recommendations for maintaining 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 coastal grassland management methods.  Our 

experience will be useful for implementation of similar actions in other territories in Latvia and 

abroad. We have attached the time schedule of the Project and the maps of areas the Project 

covered.    

Management of Boreal Baltic coastal meadows in Vakarbuļļi 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  

Piejūras zālāju apsaimniekošana Vakarbuļļos mērķis ir demonstrēt Latvijā reta zālāju 

biotopa 1630* Piejūras zālāju apsaimniekošanai piemērotu metožu pielietošanu. 

Projekta pieteikumā norādīts, ka: 

1. Piejūras zālāju apsaimniekošana tiks veikta, ietekmējot 9,43 ha Eiropas Savienības (ES) 

nozīmes aizsargājamus biotopus. 

Īstenošana: 

✓ tiešo darbību teritorija (biotehnisko pasākumu īstenošanas vietas platība) 4,55 ha, tika 

īstenoti piejūras biotopu apsaimniekošanas darbi, t.sk iesaistot sabiedrību – organizējot 

izglītojošus pasākumus un praktisku pieredzes apmaiņu; 

✓ 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 paredzēts pozitīvi 

ietekmēt, īstenojot piejūras zālāju atjaunošanu Vakarbuļļos; 

✓ projektā īstenoto piejūras zālāju apsaimniekošanas darbu rezultātā labvēlīga ietekme ir 

panākta 9,72 ha DP “Piejūra” teritorijas, labvēlīgi ir ietekmēti trīs ES nozīmes aizsargājami 

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

2. Rīcība plānota kā demonstrācijas pasākums piejūras zālāju atjaunošanā un uzturēšanā 

Vakarbuļlu pļavās, izveidojot atklātu zālāju, kas ir atbrīvots no kokiem un krūmiem, bez vecās 

kūlas un augāju ar lielu augu sabiedrību un sugu daudzveidību. 

Īstenošana  

Ar izvēlētajām metodēm projektā bija jāsasniedz komplicēts mērķis - jāmazina zālāja 

aizaugšana ar niedrēm un krūmiem, vienlaikus veicinot zālājam raksturīgo sugu daudzveidības 

palielināšanos. Atbilstošu metožu pielietošana ir būtiska, lai uzturētu piejūras zālājos sastopamo 

sugu daudzveidību un raksturīgo augāja mozaīkas struktūru. 

Biotehniskie pasākumi tika veikti no 2018. līdz 2019. gadam:  

✓ 2018. gadā tika uzsākta plānveida zālāju atjaunošana, pielietojot vairākas metodes - vecās 

kūlas un atmirušo niedru novākšana ar ecēšām, augsnes virskārtas noņemšana zālāja 

sausākajā zonā, krūmu un koku nozāģēšana, zālāja un krūmu atvašu pļaušana dažādos 

laikos, pļaujot gan joslās, gan vienlaidus platību. Lai mazinātu niedres izplatību, zālājā tika 

izsētas Daugavgrīvas zālājos ievāktās zvaguļa Rhinanthus minor sēklas. Metožu 

pielietošanai tika ņemti vērā tādi faktori kā augājā sastopamo īpaši aizsargājamo sugu 

fenoloģiskās fāzes, teritorijas mikroreljefs, putnu ligzdošanai piemērotu apstākļu 

nodrošināšana. Tiešo darbu veikšanas teritorija tika sadalīta 3 zonās - Buļļupes krastmala 

ar eitrofo augsto lakstaugu audzēm (0,54 ha), piejūras zālāju teritorija ar tai pieguļošo 

Buļļupes krastmalu (3,82 ha) un sausā piejūras zālāja teritorija (0,19 ha) ar jūrmalas 

armēriju Armeria maritima audzi. 
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✓ Zālāja apsaimniekošanas demonstrācijas aktivitātes tika realizētas organizējot talku, 

pieredzes apmaiņas pasākumu vides ekspertiem un apsaimniekotājiem, organizējot 

sabiedrību izglītojošu pasākumu 2020. gada 2. jūlijā “Dabas diena Vakarbuļļu pļavās” (tika 

rādīts zālāju atjaunošanā sasniegtais rezultāts, interesenti iepazīstināti ar jūras piekrastē 

sastopamajiem biotopiem, tiem raksturīgajām augu un dzīvnieku sugām Pasākuma mērķis 

bija demonstrēt veiktos zālāja apsaimniekošanas pasākumus, iepazīstināt ar jūras piekrastē 

sastopamajiem biotopiem, tiem raksturīgajām augu un dzīvnieku sugām noorganizētas 

interaktīvas tematiskas spēles. Kopumā pasākumos piedalījās 66 dalībnieki. 

3.  Metožu izvēlē tiks izmantota projekta LIFE00NAT/EE/7083 pieredze. 

Īstenošana 

• Projekta LIFE00NAT/EE/7083 Piejūras zālāju aizsardzība Igaunijā izstrādātās 

Vadlīnijas piejūras zālāju apsaimniekošanā ir izmantotas visa projekta laikā. Igaunijā 

piejūras zālāju platības ir daudz lielākas nekā Latvijā un tie ir labā aizsardzības stāvoklī. 

Izmantotās metodes piejūras zālāju apsaimniekošanā Igaunijā ir viegli pārnesamas 

Latvijas zālāju apsaimniekošanas praksē tuvā teritoriālā novietojuma un vēsturiski 

uzkrātās pieredzes kontekstā. Turklāt Igaunijas uzkrātā pieredze un prakse piejūras zālāju 

aizsardzībā ir pārņemta, izstrādājot Aizsargājamo biotopu vadlīnijas Latvijā projekta 

LIFE 11 NAT/LV/371 LIFE NAT-PROGRAMME ietvaros.  

• 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.3 

Tāpat vērā tika ņemta līdzīgu projektu pieredze: 

• 2017. gada 28.-29. septembrī 

Igaunijā, Pērnavā gūtā 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, patstāvīgais 

govju ganāmpulks un iepazīta izbūvētā infrastruktūra. 

• 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. 

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

 
Govju ganāmpulks Pērnavas piejūras zālāju un 

lagūnu kompleksā 
Foto: L.Veinberga (2017. gada septembrī) 

https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/public/documents/trykised/coastal_meadow_management.PDF
https://www.daba.gov.lv/lv/biotopu-saglabasanas-vadlinijas
https://www.daba.gov.lv/lv/biotopu-saglabasanas-vadlinijas
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• 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) 

o Projekta GrassLIFE (LIFE16NAT/LV/262) ES nozīmes zālāju atjaunošanas pieredze 

un mobilā ganāmpulka pielietošana pļavu apsaimniekošanā. 
 

4. Piejūras zālāju 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 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 

C1 rīcība) un lagūnu kompleksa apsaimniekošanas darbiem (projekta C3 rīcība) 

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 
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plānoto zālāju atjaunošanu un apsaimniekošanu Vakarbuļļu pļavās projekta “Piekrastes 

biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”.4 

PROJEKTA DARBĪBAS VIETA - VAKARBUĻĻI  

Dabas parkā „Piejūra” zālāji koncentrējas Rīgas pašvaldības teritorijā, Daugavgrīvas jeb Buļļu 

salā. Projekta ietvaros piejūras zālāji atjaunoti 4,55 ha platībā Vakarbuļļos. Piejūras zālāji 

izceļas ar lielu sugu daudzveidību, jo tajos sastopams gan sausām un mēreni mitrām vietām 

raksturīgs augājs, gan mitru un slapju vietu augu sabiedrības, gan arī augi, kuri aug tikai iesāļās 

augsnēs. Vakarbuļļu zālāji pie ES nozīmes aizsargājamiem biotopiem 1630* Piejūras zālāji un 

6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes. Vēl 20.gs. 80-os gados Vakarbuļļu zālājos tika ganītas 

govis, taču pēdējā laikā teritorijas vietumis tiek pļautas, vai netiek apsaimniekotas. Jau vairāk 

kā desmit gadu mazās platībās Rīgas pašvaldība veic Vakarbuļļu zālāju apsaimniekošanu un 

zālāju pļaušana tiek veikta vienu reizi gadā – jūnija beigās vai jūlijā. Neapsaimniekotās zālāja 

platības pārņem niedre, krūmi un koki, kā arī tā zemsedzē uzkrājies biezs kūlas, palu sanešu un 

sūnu slānis. 

 

Teritorijas aizsardzības statuss 

dabas lieguma zona 

Mērķa sugas – Purva mātsakne 

Angelica palustris, grieze Crex 

crex 

Tiešās darbības vieta – 4,55 ha 

Labvēlīgi ietekmētā teritorija – 

9,72 ha 

t.sk. ES nozīmes aizsargājami 

biotopi 2130*, 2180, 1630*, 6430 

Izvilkums no darbības vietas kartes;  

kartes skatīt 2.1. -2.2. pielikumā 

Darbības vietas apraksts ir sniegts eksperta atzinumā, kas sagatavots pirms darbu īstenošanas.5  

 
4https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C4_Vakarbulli_atzinums_par_plavu_atjaun

osanu.pdf  
5https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C4_Vakarbulli_atzinums_par_plavu_atjauno
sanu.pdf  

https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C4_Vakarbulli_atzinums_par_plavu_atjaunosanu.pdf
https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C4_Vakarbulli_atzinums_par_plavu_atjaunosanu.pdf
https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C4_Vakarbulli_atzinums_par_plavu_atjaunosanu.pdf
https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C4_Vakarbulli_atzinums_par_plavu_atjaunosanu.pdf
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Teritorijas apraksts. Teritorija atrodas Buļļupes labajā krastā netālu no Lielupes ietekas Rīgas 

līcī. Vakarbuļļu pļavas pieder periodiski applūstošām teritorijām, kuras ietekmē procesi jūrā, 

ūdens līmeņa svārstības, vējš un viļņošanās, jūras ūdens pārplūšana, radot iesāļu vidi. Augāja 

daudzveidību būtiski ietekmējošs faktors ir mikroreljefs, kas pļavās nosaka dažādus mitruma 

apstākļus un ir ietekmējis augāja mozaīkveida struktūras attīstību. Mitru zālāju platības mijas 

ar mēreni mitriem vai slapjiem zālājiem, nelielās platībās ar sausiem zālājiem. 

Buļļupes krastmalas augsto lakstaugu audzēs sastopama parastā niedre Phragmites australis, 

zilganais meldrs Scirpus tabernaemontani, vītolu vējmietiņš Lythrum salicaria, pūkainā 

kazroze Epilobium hirsutum, žogu dižtītenis Calystegia sepium, lielā krastkaņepe Eupatorium 

cannabinum, ārstnieciskais baldriāns Valeriana ofiicinalis, vairākas augsto grīšļu grupas sugas. 

Vietām aug arī krūmi un koki - melnalksnis Alnus glutinosa un parastā priede Pinus sylvestris. 

Šīs zālāju teritorijas līdz pagājušā gadsimta 90-tajiem gadiem noganīja un pļāva, tad 

apsaimniekošana tika pārtraukta un tās sāka aizaugt ar krūmiem un kokiem, kā arī aizsākās 

parastās niedres Phragmites australis ekspansija zālājos. 

Pieguļošās teritorijas apraksts. Vakarbuļļu zālāji robežojas ar piejūras kāpu mežu, 

melnalkšnu staignāju un niedru audzēm, kā arī Buļļupi. Kopumā šie biotopi veido vienotu 

biotopu kompleksu, kas attīstījies daudzu gadu laikā. Gar mežmalu ved taka un pie kāpu meža 

un zālāja robežas ir izvietots informatīvais stends, kas uzstādīts 2003-2005. gadā īstenotā 

projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” (LIFE projekts LIFE02 

/NAT/LV008498) ietvaros. Vēl pirms 20 gadiem gar Buļļupi bija ceļš, kas savienoja 

Vakarbuļļu pļavas ar ciemu, bet tagad tas ir noskalots. Tādējādi pļavas zināmā mērā ir izolētas 

no tālākām apkārtējām teritorijām, tām ir sarežģīti piekļūt ar transportlīdzekļiem. Pastāv 

atsevišķi ceļi cauri kāpu mežiem, bet braukšana pa tiem ir apgrūtināta, jo tie ierīkoti kā 

mineralizētas joslas aizsardzībai no mežu ugunsgrēkiem, bet zemākās ieplakās tie ir applūduši 

un aizauguši ar krūmiem. 

 
Vakarbuļļu piejūras zālāja teritorija 

Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes drona uzņēmums 2018. gadā 



 

    
  

 

12 

 

Teritorijas īpašā nozīme. Vakarbuļļu pļavas pieder pie ES nozīmes aizsargājamiem 

biotopiem: 1630* Piejūras zālāji un 6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes. 

Darbības teritorijā Vakarbuļļos konstatētas Latvijā īpaši aizsargājamas augu sugas - jūrmalas 

armērija Armeria maritima, jūrmalas āžloks Triglochin maritimum, zemeņu āboliņš Trifolium 

fragiferum. Vienlaicīgi sastopamas vairākas retas sugas, kuras iekļautas Latvijas Sarkanajā 

grāmatā, piemēram, jūrmalas pērkonamoliņš Anthyllis maritima un Baltijas donis Juncus 

balticus. Teritorijā bieži sastopama jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus, retāk purva 

zirdzene (purva mātsakne) Angelica palustris, kas ir iekļauta arī ES aizsargājamo augu sugu 

sarakstā. Purva mātsakne Angelica palustris ir samērā vēlu ziedoša augu suga (jūlijs-

septembris), un piejūras zālāji ir tās vienīgā piemērotā dzīvotne. Izvērtējot jūrmalas armērijas 

Armeria maritima populācijas lielumu un, salīdzinot tās izmaiņas pēdējo 30 gadu laikā, 

konstatēts, ka populācijas aizņemtā platība ir vairākas reizes samazinājusies un vitalitāte 

pasliktinājusies. Izvērtējot jūrmalas armērijas Armeria maritima populācijas lielumu un, 

salīdzinot tās izmaiņas pēdējo 30 gadu laikā, konstatēts, ka populācijas aizņemtā platība ir 

vairākas reizes samazinājusies un vitalitāte pasliktinājusies. 

 

  

Purva mātsakne Angelica palustris 
Foto:D.Bojāre (2020. gada septembrī) 

Jūrmalas armērija Armeria maritima 
Foto:A.Jeņina (2018. gada jūnijā) 

  
Jūrmalas āžloks Triglochin maritimum 

Foto: Daina Bojāre (2018. gada augustā) 

Jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus 
Foto: L.Veinberga (2019. gada jūlijā) 
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Veiktie biotehniskie pasākumi 

Sagatavošanās darbi 

Pirms darbu uzsākšanas biotehnisko pasākumu īstenotāji tika instruēti par veicamajiem 

piesardzības pasākumiem mežā un saudzīgu pārvietošanos kāpās, jo traktortehnikas nogāde līdz 

darbības teritorijai ir iespējama tikai caur mežu un kāpām un tā robežojas ar mežu masīvu. 

Pirms pļaušanas teritorija tika izstaigāta un tika konstatētas bīstamākās vietas, kur ir 

laukakmeņi, slapjas ieplakas, grāvis vai koku celmi, kas var apgrūtināt apsaimniekošanas 

darbus vai pat sabojāt izmantojamo tehniku. Darbu Izpildītājiem tika norādīts, lai pļaušanas 

tehnika būtu piemērota mainīgiem mitruma apstākļiem, ar labām manevrēšanas spējām, 

piemēram, traktortehnika ar platām riepām vai kāpurķēdēm. Tāpat, lai mazinātu traktoru risu 

izveidošanos, katru gadu pļaušanas virzienu vajadzēja mainīt par 90º un neveikt zālāja pļaušanu 

tūlīt pēc lietus. Lai mazinātu putnu sapļaušanas risku, tika noteikts pļaušanas platumu veikt līdz 

2,5 m. Atjaunojot zālājus Vakarbuļļos, laikā no 2018. gada maija līdz 2019. gada oktobrim tika 

pielietotas dažādas metodes, lai uzlabotu zālāju struktūras kvalitāti un tie kļūtu piemēroti gan 

raksturīgajām augu, dzīvnieku un putnu sugām (veikto darbu un laika grafiku skatīt 

1.pielikumā): 

✓ Vecās zāles jeb - kūlas noņemšana ar ecēšām un teritorijas sakopšana 

2018. gada maijā uzsākot zālāja atjaunošanu, tika noņemta uzkrājusies zāle, pļavai 

neraksturīgais sūnu slānis un niedres. Ņemot vērā, ka kūlas slānis mazina vides apstākļu 

dažādību zālājā, kā arī kavē iztvaikošanu, traucē sēklu dīgšanu, kavējot augu sugu atjaunošanos, 

kā arī tās uzkrāšanās rada mēslošanas efektu, jo biomasa netiek noņemta no pļavas un augsnē 

uzkrājas organiskās vielas, tās noņemšana tika veiktā kā primārs pasākums. Tāpat, uzsākot 

darbus, tika savākti atpūtnieku atstātie atkritumi, kurus, pārsvarā, Buļļupes krastmalā mēdz 

atstāt makšķernieki (auklas, striķi, plastmasas trauki u.c.). Zālāja ecēšana tika veikta saudzīgi, 

noņemot tikai sakrājušos kūlu un niedru sanesumus, kas zālājā uzkrājušies palu laikā. Zālāja 

ecēšana tika veikta 3,58 ha platībā, pielietojot traktortehniku aprīkotu ar ecēšām 

(komunāltraktors līdz 50 zirgspēki). Ar traktortehniku noņemtā kūla tika savākta kaudzē 

tuvumā darbu teritorijai vēlākai sadedzināšanai. 

✓ Koku un krūmu nozāģēšana 

2018. gada jūlijā pirms pļaušanas uzsākšanas, darbības teritorijā tika nozāģēti koki un krūmi, 

atstājot tikai tos, kuri ir ainaviski vai ekoloģiski nozīmīgi. Katrs noņemamais koks un krūms 

darbu Izpildītājam tika norādīts dabā. Koku un krūmu apaugums galvenokārt tika noņemts gar 

Buļļupes krastmalu biotopa 6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes zonā 0,54 ha platībā, kur 

bija saauguši lapkoki – melnalksnis, kļava, vietām iesējušās jaunas priedes. Šis apaugums 

vienlaikus pasliktināja arī pieguļošo biotopu 2130*Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas un 

2180 Mežainas piejūras kāpas kvalitāti – tie bija noēnoti un notika papildus barības vielu (lapu 

koku nobiras, lakstaugu atliekas) ienese ar barības vielām nabadzīgu apstākļu biotopos. 

Ainaviskākās un spēcīgākās priedes tika atstātas. Turpmāk, veicot zālāja pļaušanu, vienlaikus 

līdz ar niedru un zālāja pļaušanu tika nopļautas arī ataugušās lapkoku un krūmu atvases. 

Noņemtais materiāls tika savākts un novietots kaudzē tuvumā darbu teritorijai vēlākai 

sadedzināšanai. 
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Buļļupes krastmala pēc pļaušanas ar atsevišķi augošām priedēm 
Foto: L.Veinberga 2018. gada septembrī 

✓ Atklātas augsnes laukumu ierīkošana 

2018. gada maijā augsnes virskārtas noņemšana tika veikta teritorijas sausajā piejūras zālāja 

daļā 0,19 ha platībā. Laukumu ierīkošanas mērķis bija veicināt jūrmalas armērijas Armeria 

maritima u.c. piejūras zālājiem raksturīgu augu sugu skaita un stāvokļa uzlabošanos. Pirms 

darbu veikšanas teritorija tika marķēta, atzīmējot vietas, kur jāierīko, līdz 1 m² lieli, neregulāras 

formas laukumi, izmantojot lāpstu. Noņemot augsnes virskārtu, tika pievērsta uzmanība, lai 

netiktu noņemtas zālājā sastopamās jūrmalas armērijas. Kopējā ierīkoto laukumu platība šajā 

pļavas zonā sasniedza ap 10 m². Kopumā smiltāju zālāja zonā tika ierīkoti 17 atklātas augsnes 

laukumi. Noņemtā zemsedze tika sakrauta vieglās mašīnas piekabē un aizvesta prom no 

teritorijas. 

 

Atklātas augsnes laukumu ierīkošana zālājā 
Foto: L.Veinberga 2018. gada maijā 
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✓ Zālāja pļaušana 
▪ Buļļupes krastmalas un piejūra zālāja sausās daļas pļaušana 

Zālāju pļāva vairākas reizes dažādos laikos divu gadu periodā:  

2018. gads 

o jūlijs 

Uzsākta vienlaidus zālāja pļaušana 

Buļlupes krastmalā, eitrofu augsto 

lakstaugu audžu biotopa zonā un 

piejūras zālāja sausajā daļā 0,73 ha 

platībā. Teritorija robežojas ar 

pelēkajām un mežainajām kāpām. 

Darbu sākumposmā tika izmantota 

lielā traktortehnika Belarus 82 ar 

zāles smalcinātāju un paštaisītu 1m³ 

zāles savācējtvertni. Darbu veikšanas 

laikā tika secināts, ka traktoram ir 

pārāk ierobežotas manevrētspējas un 

tas iestieg zālāja mitrākajās ieplakās, turklāt ir apgrūtinoši tehniku nogādāt caur mežu un kāpām 

līdz darbu teritorijai. Ņemot vērā Buļļupes krastmalas reljefu un mitrās ieplakas, krastmalas 

pļaušanai papildus tika piesaistīts komunāltraktors (līdz 50 zirgspēki) ar mulčējošo 

pļaujmašīnu, kā arī niedru pļaušana vietumis tika veikta ar trimeri. Nopļautā zāle tika savākta 

kaudzē tuvumā darbu teritorijai sadedzināšanai. 

o septembris 

Lai mazinātu parastās niedres ekspansiju un krūmu atvašu ataugšanu, rudenī atkārtoti tika 

nopļauta Buļļupes krastmala 0,54 ha platībā. Nopļauto zāli savāca ar grābekli, sameta traktora 

piekabē un aizveda uz ierīkoto kaudzi tuvumā darbu teritorijai sadedzināšanai. 

Pēc darbu veikšanas, teritorijas apsekošanas laikā oktobrī tika konstatēts, ka rudens vēja 

darbības ietekmē radušos ūdens svārstību laikā, Buļķupes krastmalā ir izskalots liels daudzums 

niedru un vietumis tās uzskalotas zālājā ar visām saknēm un grunti. Šīs niedres no teritorijas 

tika novāktas nākamajā gadā, pavasarī. 

2018. gadā veikto zālāja apsaimniekošanas pasākumu karti skatīt 2.1. pielikumā.  

 
Buļļupes krastmalas pļaušana 

Foto: L.Veinberga (2018. gada jūlijā) 

  

Nopļautās niedres Buļļupes krastmalā 
Foto: Projekta arhīvs 2018. gada septembris 

Ūdens sanestas niedru velēnas ar niedrēm 

 Buļļupes krastmalā 
Foto: Projekta arhīvs 2018. gada oktobris 
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2019. gads 

o aprīlis 

Zālāja teritorijas apsaimniekošana tika uzsākta, nopļaujot Buļļupes krastmalas eitrofās augsto 

lakstaugu audzes 0,54 ha platībā, teritorijā novācot pavasara palu laikā zālājā uznestos sanešus 

un pērnā gada rudenī upes sanestās niedres. 

o jūlijs 

Vasaras vidū atkārtoti tika pļauta Buļļupes krastmala un piejūras zālāja sausā daļa 0,73 ha 

platībā, pielietojot komunāltraktoru, kā arī vietās, kur traktortehnika nevar tik labi piekļūt 

pielietoja trimeri. Nopļautā zāle tika savākta un aizvesta no parka teritorijas utilizēšanai. 

  

Nopļautā zālāja savākšana Buļļupes krastmalā 
Foto: L.Veinberga (2018. gada septembrī) 

Niedrāja pļaušana ar trimeri 

Buļļupes krastā 
Foto: L.Veinberga (2017. gada maijā) 

✓ Piejūras zālāja pļaušana joslās 

2018. gads 

o jūlijs 

Teritorijas centrālajā daļā, kur koncentrējas piejūras zālājs un Buļļupes krastmalas tuvumā tas 

pāriet eitrofo augsto lakstaugu audzēs, 3,82 ha platībā, pļaušana tika veikta joslās. Joslas tika 

izvēlētas, ņemot vērā teritorijas mikroreljefa, mitruma un augāja īpatnības. Zālāju pļāva cik 

vien zemu tas ir iespējams, aptuveni 5-10 cm augstumā. Pie Buļļupes krastmalas tika atstātas 

zonas, kurās vecās niedres netika pļautas, atstājot tās kā patveršanās un ligzdošanas vietas. 

Nopļautās zāles un krūmu 

atvašu savākšanai tika 

izmantots komunāltraktors, kas 

bija aprīkots ar zāles vālotāju. 

Pirmā gada darbu noslēguma 

fāzē tika konstatēts, ka ir jāveic 

darbu izpildes korekcija, jo 

darbu Izpildītājs nebija ne 

izvedis, ne sadedzinājis 

novākto zāli un ne visur 

nopļautā zāle bija savākta. 

2018. gada nogalē tika veikta 

darbu Izpildītāju nomaiņa. 

 

         Nopļautais zālājs ar nenopļautām joslām  
Foto: L.Veinberga (2018. gada augustā) 
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Nesavākta, atstāta nopļautā zāle Vakarbuļļu 

zālājā 
Foto: L.Veinberga (2018. gada septembrī) 

Neizvesta novāktās zāles kaudze 
Foto: L.Veinberga (2018. gada oktobrī)  

 

2019. gads 

o aprīlis 

Sākot pļaušanu 2019. gadā, pļautas tika tās joslas, kuras 2018. gadā nepļāva. Pie Buļļupes 

krastmalas tika atstātas zonas, kurās vecās niedres netika pļautas, atstājot tās kā patveršanās un 

ligzdošanas vietas. Pirms darbu veikšanas teritorija tika vairākkārtēji apsekota un savākti 

sadzīves atkritumi. Darbu izpildītājam tika nodota darbu veikšanas kartogrāfiskā informācija - 

poligoni Google maps kml. formātā, 

lai darbu laikā tiktu ievērotas 

poligonu robežas un tajos veicamās 

darbības. Šāds risinājums 

ievērojami atviegloja darbu 

veikšanu un uzraudzību visā darbu 

izpildes laikā. 

o jūlijs 

Atkārtoti tika nopļautas jau aprīlī 

pļautās joslas. Jūlija sākumā 

pļaušana un nopļautās zāles 

savākšana bija apgrūtināta dēļ 

stiprajām lietavām un ūdens līmeņa 

celšanās Buļļupē. Pļaušanai 

pielietoja trīs traktortehnikas (50, 90 

un 105 zirgspēki) vienības 

vienlaicīgi. 

o oktobris 

Darbu noslēguma fāzē, 2019. gada oktobrī, teritorija tika nopļauta vienlaidus, papildus veicot 

atkārtotu pļaušanu piejūras zālāja sausajā daļā 4,01 ha platībā. Arī rudenī pļaušanu bija 

apgrūtinoši veikt dēļ intensīvajām lietavām. Lai mazinātu traktortehnikas iestigšanas risku un 

novērstu darbu izpildes kavēšanos, tika nodrošināti trīs traktori, kas teritorijā strādā vienlaicīgi. 

Darbu laikā tika secināts, ka vieglākas tehnikas izmantošana ir piemērotākā zālāja 

apsaimniekošanai, jo tā ir manevrēt spējīgāka un tik bieži neiestieg mitrākajās pļavas zonās. 

Toties, trīs traktoru vienību izmantošana vienlaicīgi, nodrošina ātru traktora izvilkšanu no 

pārmitrām vietām. Lai savāktu nopļauto zāli, tika izmantots ar zāles ecētāju aprīkots 

 

Zālāja pļaušana pārmitros apstākļos 
Foto: L.Veinberga (2019. gada jūlijā) 
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komunāltraktors. Joslās samesto zālāju savāca kvadracikla piekabē un izveda caur mežu uz 

Vakarbuļļu ielas malā uzstādītiem konteineriem, papildus arī iepriekšējā gadā atstātā noņemtās 

augu masas kaudze tuvumā darbu teritorijai tika savākta un izvesta uz konteineriem. 

Konteineros savāktais materiāls tika aizvest no DP “Piejūra” teritorijas utilizēšanai.  

2019. gadā veikto zālāja apsaimniekošanas pasākumu karti skatīt 2.2. pielikumā. 

✓ Niedres izplatības mazināšana ar zvaguļa sēklām 

Lai mazinātu niedres izplatību Vakarbuļļu zālājā, vairākās vietās pļavā, tika izsētas 

Daugavgrīvas zālājos ievāktā mazā zvaguļa Rhinanthus minor sēklas (aptuveni 0,5 ha). Zvaguļi 

ir pusparazītiski augi, kas parazitē uz graudzālēm un tauriņziežiem, nomācot šos augus un 

samazinot to dzīvotspēju, un vienlaicīgi, radot iespēju spēcīgāk augt konkurēt mazāk spējīgiem 

augiem (Rūsiņa 2017). Vakarbuļļu pļavās 2017. gadā zvagulis tika konstatēts nelielā skaitā. 

 

Zvaguļi  Rhinanthus spp. Buļļupes krastmalā 
Foto: L.Veinberga (2019. gada jūlijā) 

Projekta eksperti jūnija beigās, kad ir nogatavojušās auga sēklas, Daugavgrīvas zālājos ievāca 

sēklas un iesēja tās Vakarbuļļu pļavā, pēc zālāja nopļaušanas 2018. gada vasarā. Nākamajā gadā 

Vakarbuļļu zālāja augājā jau tika konstatētas jau izteiktas zvaguļu audzes. 
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Sasniegtie rezultāti 

1. Rīgas teritorijā, Vakarbuļļos, dabas lieguma zonā ir veikta piejūras zālāju 

apsaimniekošana 4,55 ha platībā, veicot plānveidīgu zālāja kvalitātes uzlabošanu divu 

gadu laikā, ņemot vērā zālājam raksturīgo augu sugu fenoloģisko ciklu, mazinot zālāja 
aizaugšanu ar parasto niedri, kokiem un krūmiem.  

2. Projektā veiktie biotehniskie pasākumi ir radījuši labvēlīgus dzīvotnes apstākļus 

vairākām ES īpaši aizsargājamām augu sugām, piemēram, purva mātsaknei Angelica 

palustris, jūrmalas āžlokam Triglochin maritimum u.c. un ES Putnu direktīvā iekļautu 

putnu sugām - gugatnim Philomachus pugnax, Šinca šņibītim Calidris alpina schinzii 

un griezei Crex crex. 

3. Pielietotās metodes zālāja apsaimniekošanai ir veicinājušas piejūras zālājiem raksturīgo 

un reto augu sugu īpatsvara palielināšanos augājā - tas ir kļuvis daudzveidīgāks. 

4. Ar zālāja apsaimniekošanu ir uzlaboti zālāju putnu sugu ligzdošanas un barošanās 

apstākļi, piemēram, Šinca šņibītim Calidris alpina schinzii, kurš sastopams atklāto 

zālājos ar zemu veģetāciju. 

5. Ar zvaguļa sēklu izsēšanas metodi ir izdevies mazināt niedres izplatību zālājā - jau 

nākamajā gadā pēc sēklu izsēšanas zālājā ir konstatētas bagātīgas zvaguļu audzes. 

6. Vakarbuļļos veiktā piejūras zālāju apsaimniekošana ir devusi iespēju Rīgas domes 

Mājokļu un vides departamentam 3,23 ha projektā apsaimniekotajai zālāju platībai kopš 

2018. gada piesaistīt Lauku atbalsta dienesta vienotos platības maksājumus par 

ilggadīgo un bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu. 

7. Pielietotā zālāja ecēšanas metode mazinājusi uzkrājušos kūlas daudzumu visā teritorijā, 

tādējādi radot brīvas nišas, kur attīstīties zemā veģetācijas stāva augiem. 

8. Ar izvēlēto pļaušanu joslās metodi vairākas reizes gadā ir panākta zālāja mozaīkas no 

augstas un zemas veģetācijas laukumiem veidošanās. 

9. Buļļupes krastmalā ar regulāru pļaušanu un koku un krūmu apauguma mazināšanu ir 

panākta parastās niedres ekspansijas mazināšanās, kā arī mazināta krastmalas 

aizaugšana un sanešu uzkrāšanās. 

10. Atjaunota atklāta, strukturāli daudzveidīga ainava, kas ir labvēlīga piejūras zālāja 

raksturīgajām augu un putnu sugām. 

11. Vakarbuļļu zālājā veiktie apsaimniekošanas darbi ir nodrošinājuši piemērotus apstākļus 

zālāju noganīšanai ar liellopiem. Projekta laikā, pēc veiktās zālāja apsaimniekošanas ar 

traktortehniku, kopš 2020. gada Rīgas pašvaldība teritorijas apsaimniekošanai ir 

piesaistījusi projekta GrassLIFE mobilo ganāmpulku – 7 Galovejas šķirnes govis, 

kopumā Vakarbuļļu dabas liegumā noganot aptuveni 27 hektārus piejūras zālāju 

teritorijas. Neskatoties uz apstākli, ka vietumis pēc ganīšanas ir jāveic zālāja pļaušana 

ar tehniku, darbu izmaksas ir zemākas, kā veicot zālāja apsaimniekošanu tikai ar 

traktortehniku. Ir jāņem vērā, ka Vakarbuļļu pļavas ir ļoti sarežģītas pļaušanai ar 

traktortehniku, arī nopļautā izvākšana ir apgrūtināta. Tāpēc Rīgas pašvaldība kā 

piemērotu apsaimniekošanas veidu mitrajos piejūras zālāju biotopos Vakarbuļļos 

izvēlējās ganīšanu. 
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Rekomendācijas sasniegto rezultātu uzturēšanai: 

• Teritorijā ir jāturpina zālāju uzturēšana vienā no šiem iespējamiem veidiem: 

✓ pļaušanu ik gadu vecot vienu reizi sezonā ne ātrāk par 20. augustu (ņemot vērā, 

ka biotops ir nozīmīga dzīvotne augu sugām, kas zied vasaras otrajā pusē, 

piemēram, jumstiņu gladiola, tad pļaušanu ieteicams veikt, kad augi ir noziedējuši 

un vismaz daļa sēklu nogatavojušās). Lai nodrošinātu, ka biotopa aizņemtajās 

platībās saglabājas ilgtspējīgas aizsargājamo vaskulāro augu sugu populācijas, tad 

ieteicams veidot nepļautas zālāja “saliņas”; 

✓ noganot un pielietojot pļaušanas tehniku vietās, kur noganīšana nav devusi gaidīto 

rezultātu. 

• Teritorijā paredzēt zonas, kurās atstātas tiek niedru rindas, lai palielinātu zālāja 

struktūru dažādību un radītu labvēlīgu vidi putniem. 

• Visa nopļautā zāle vienmēr ir jāaizvāc no dabas parka. 

• Ik gadu veikt teritorijas apsekošanu, lai novērtētu savācamo ūdens sanešu apjomu 

zālājā pirms pļaušanas, jo vēja izraisītu ūdens svārstību rezultātā no Buļļupes zālājā var 

tikt izskaloti apjomīgi niedru masīvi ar saknēm un grunti. 

• Ik gadu, izvērtēt pļaušanas laiku, pielāgojot to veģetācijas attīstības stadijām. 

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

apmeklētājus par dabas vērtībām un to sargāšanu parkā. 

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

Ieteicams šo darbu veikt agrā pavasarī, pirms izaugusi zāle. 

• Ilgtermiņā zālāja apsaimniekošana būs finansiāli izdevīgāka, ja tiks turpināta tā 

uzturēšana, ievērojot iepriekš minētās rekomendācijas. 
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PROJEKTA IEGULDĪJUMS PIEJŪRAS ZĀLĀJU STĀVOKĻA 
UZLABOŠANAI LATVIJĀ  

Biotops 1630* Piejūras zālāji Latvijā sastopams ļoti reti. Tā kopējā plātība valsts teritorijā ir 

tikai 180 ha, kas ir 0,4% no kopējās dabisko zālāju platības. Latvijā piejūras zālāji aizņem 2,7 

km², tie sastopami jūras piekrastē nelielās, sadrumstalotās platībās. No Eiropas Savienības 

boreālā reģiona kopējās biotopa 1630* Piejūras zālāji platības Latvijā ir tikai 0,7%, tas ir viens 

no retākajiem zālāju biotopiem, kurš pēdējos gadu desmitos strauji sarūk. Par biotopa 1630* 

Piejūras zālāji Eiropas kopiena ir īpaši atbildīga, jo tam draud izzušana. 

Latvijā biotops 1630* Piejūras zālāji veidojas tikai Piejūras zemienē Baltijas jūras Rīgas līča 

piekrastē, jūrā ietekošo upju lejtecēs un ezeru palienēs, kur tie applūst ar iesāļu ūdeni. Atradnes 

zināmas Randu pļavās starp Ainažiem un Salacgrīvu, Bērzciemā, Lielupes grīvā, Daugavgrīvā, 

Vecdaugavā, Mērsragā un Liepājas ezera krastos.6 

Piejūras zālāji ir ļoti nozīmīgi dabas daudzveidībai – tās ir putnu atpūtas un ligzdošanas vietas, 

tajos konstatēta ceturtdaļa no Latvijas vaskulārajiem augiem, daudzām retām iesāļo augteņu 

sugām, tie ir vienīgā dzīvotne jūrmalas armērijai Armeria maritima, Žerāra donim Juncus 

gerardii, purva mātsaknei Angelica palustris, jūrmalas āžlokam Triglochin maritimum, 

rūsganai blizmei Blysmus rufus zemeņu āboliņam Trifolium fragiferum u.c.7 

Latvijā un Eiropā īpaši aizsargājamā suga purva mātsakne Angelica palustris ir viena no 

galvenajām zālāju atjaunošanas mērķsugām, jo Vakarbuļļu zālāji DP “Piejūra” ir viena no 

trijām šīs sugas atradnēm Latvijā. Purva mātsaknes dzīvotnes visur Latvijā ir sliktā vai vidējā 

stāvoklī un kopumā populācija ir krietni sarukusi pēdējos 10 gados. Galvenais iemesls ir 

nepietiekoša zālāju apsaimniekošana un ekspansīvo sugu izplatība. 

Latvijā apsaimniekošanas pārtraukšana ir bijis viens no galvenajiem apdraudējumiem piejūras 

zālājiem, kā rezultātā lielas platības ir aizaugušas ar ekspansīvām sugām, īpaši ar parasto niedri 

Phragmites australis un citām augstajām graudzāļu sugām. Niedres zālājā rada lielu noēnojumu 

un izspiež no zelmeņa gandrīz visas pārējās sugas. Uz piejūras zālājiem negatīvu ietekmi ir 

atstājusi arī to nepareiza apsaimniekošana – pļaušana ar zāles smalcināšanu un atstāšana vālos, 

vai izkliedētu. Nenovāktā zāle veido kūlu, savukārt tās ietekmē zālāji kļuva auglīgāki un 

mitrāki, tajos palielinājās lielo graudzāļu un liela auguma platlapju sugas, bet samazinājās 

piejūras zālājiem raksturīgo augu sugu skaits. 

2019. gadā Dabas aizsardzības pārvaldes sagatavotajā ziņojumā Eiropas Komisijai par ES 

nozīmes biotopu un sugu stāvokli Latvijā (Eiropas Padomes 1992. gada 21. maija Padomes 

Direktīva 92/43/EKK “Par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību”17. pants), 

sniegtajā vērtējumā par laika periodu no 2013. līdz 2018. gadam ir secināts, ka turpina sarukt 

 
6https://www.daba.gov.lv/sites/daba/files/media_file/gram_17_biotopu_vadlinijas_3_dabiskas_plavas_ga
nibas_3d1.pdf  
7 https://www.daba.gov.lv/lv/piejura  

https://www.daba.gov.lv/sites/daba/files/media_file/gram_17_biotopu_vadlinijas_3_dabiskas_plavas_ganibas_3d1.pdf
https://www.daba.gov.lv/sites/daba/files/media_file/gram_17_biotopu_vadlinijas_3_dabiskas_plavas_ganibas_3d1.pdf
https://www.daba.gov.lv/lv/piejura
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piejūras zālāju platības – tās samazinājušās par 30% un to stāvoklis ir vērtējams, kā nelabvēlīgs, 

slikts.8  

Pēdējo 60 gadu laikā lauksaimniecības intensifikācijas un apsaimniekošanas pārtraukšanas 

ietekmē visu dabisko zālāju platības Latvijā ir krasi samazinājušās. Mūsdienās ir saglabājušies 

4% no kopējās katra zālāju biotopa platības, kas ir bijusi 20.gs. vidū. Lai nākotnē ilgtermiņā 

saglabātu dabisko zālāju bioloģisko daudzveidību, to platība būtu jāpalielina vismaz līdz 10 – 

30 % no platības 20.gs.vidū.9 

Laika periodā no 2015. līdz 2018. gadam Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertu iegūtie 

monitoringa rezultāti piejūras zālājos uzrāda, ka 93% no piejūras zālāja biotopa atrodas 

NATURA 2000 teritorijās, un vairums no teritorijām nav apsaimniekotas, tiek apsaimniekotas 

neregulāri vai nepiemēroti. Rezultātā tās aizaug ar niedri vai slotiņu ciesu (63% no izpētes 

teritorijām), un tajās ir izveidojies biezs kūlas slānis. Tāpat konstatēto sugu skaits piejūras 

zālājos uz 1 m² un 25 m² kopumā bija zems (mazāk, kā 25 sugu). Nevienā izpētes teritorijā augu 

sugu skaits nesasniedza vairāk kā 40 sugu rādītāju – augstu sugu sastopamību. Tikai 10% no 

piejūras zālāju teritorijām bija labā aizsardzības stāvoklī, lielākoties NATURA 2000 teritorijā 

Vītiņu pļavās Liepājā, bet pārējās teritorijās to stāvoklis bija slikts, reti apmierinošs. 10 

LIFE CoHaBit aktivitāšu teritorijā DP “Piejūra” piejūras zālāji sastopami Vakarabuļļos 

Buļļupes un Lielupes krastos, Daugavgrīvā, kur tie aizņem 28,06 ha, veidojot sesto daļu no 

biotopa kopplatības Latvijā. Dabas parks ir trešā nozīmīgākā Natura 2000 teritorija Latvijā 

piejūras zālāju saglabāšanai.  

Bioloģiski daudzveidīgākās piejūras zālāju platības atrodas Vakarbuļļos Buļļupes un Lielupes 

krastos. Šeit saglabājies piejūras zālājiem raksturīgais mikroreljefs ar paaugstinājumiem un 

ieplakām, vērojamas secīgas augāja zonas – no sausiem līdz slapjiem augšanas apstākļiem. 

Teritorijā konstatēts liels halofītu skaits – jūrmalas armērija Armeria maritima, Žerāra donis 

Juncus gerardii, jūrmalas augstiņš Centaurium littorale, skaistais augstiņš Centaurium 

pulchellum, purva mātsakne Angelica palustris, jūrmalas āžloks Triglochin maritimum, zemeņu 

āboliņš Trifolium fragiferum, jūrmalas pienzāle Glaux maritima u.c.  

DP “Piejūra” piejūras zālāju kvalitāte ļoti variē, atsevišķas to platības tiek apsaimniekotas, 

saglabājušās tām tipiskās, raksturīgās un retās augu sugas, savukārt liela daļa no platībām 

epizodiski vai ilgstoši bijušas pamestas. Vēl 1980-os gados Daugavgrīvas zālājos tika ganītas 

govis, bet šobrīd ganīšana tiek veikta tikai vienā nelielā iežogotā platībā.  Kopš 2014. gada 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (RDMVD) nodrošina Daugavgrīvas pļavu 

ikgadēju pļaušanu pakāpeniski arvien lielākās platībās. Ar 2018. gadā uzsākto piejūras zālāju 

apsaimniekošanu Vakarbuļļos LIFE CoHabit projektā RDMVD ir paplašinājis piejūras zālāju 

apsaimniekojamās teritorijas Vakarbuļļos. 2020. gadā Rīgas pašvaldības apsaimniekotās zālāju 

 
8https://www.daba.gov.lv/lv/jaunums/zinojums-biotopu-un-sugu-aizsardzibas-stavoklis-latvija-butiski-
nav-uzlabojies  
9 https://nat-programme.daba.gov.lv/upload/File/zalaji_kopa_16052016_p1.pdf  
10https://dabasparkspiejura.lv/images/konferences_prezentacijas/11_Coastal_meadows_Rita_Sniedze_Kr
elatova.pdf  

https://www.daba.gov.lv/lv/jaunums/zinojums-biotopu-un-sugu-aizsardzibas-stavoklis-latvija-butiski-nav-uzlabojies
https://www.daba.gov.lv/lv/jaunums/zinojums-biotopu-un-sugu-aizsardzibas-stavoklis-latvija-butiski-nav-uzlabojies
https://nat-programme.daba.gov.lv/upload/File/zalaji_kopa_16052016_p1.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
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platības DP “Piejūra” jau sasniedz ap 60 ha, no tām biotops 1630* Piejūras zālāji veido 26,5 

ha. 

Pateicoties projekta LIFE CoHaBit DP “Piejūra” veiktajiem, specifiskiem apsaimniekošanas 

pasākumiem 4,55 ha platībā Vakarbuļļos, dabas lieguma zonā, ir uzlabots piejūras zālājiem 

raksturīgo sugu stāvoklis un aizsākta pastāvīga to uzturēšana. Kā arī veiktā zālāju atjaunošanas 

prakse tiks pielietota turpmāk, veicot zālāju atjaunošanu DP “Piejūra” un var tikt pielietota 

līdzīgās teritorijās. Projekta ietvaros īstenoto piejūras zālāju apsaimniekošanas darbu rezultātā 

labvēlīga ietekme ir panākta 9,72 ha DP “Piejūra” teritorijas. Turpmākajos 12 gados piejūras 

zālāju apsaimniekošana DP “Piejūra” tiks turpināta vēl vismaz 57 hektāru apjomā (40 ha zālāju 

apsaimniekošana, 17 ha zālāju atjaunošana), kā tas ir paredzēts jaunajā dabas aizsardzības 

plānā.  

https://www.daba.gov.lv/lv/piejura
https://www.daba.gov.lv/lv/piejura
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PROJEKTA PIEREDZE UN REKOMENDĀCIJAS SABIEDRĪBAS 
IESAISTEI 

Projekta laikā Vakarbuļļu piejūras zālājā tika rīkoti sabiedrību izglītojoši pasākumi un pieredzes 

apmaiņas pasākumi:  

● 2017. gada 13. maijā Vakarbuļļu piejūras zālāju teritorijā tika rīkota talka, kurā 

iesaistījās visi projekta partneru pārstāvji, DAP Pierīgas administratīvās pārvaldes 

speciālisti un vietējie iedzīvotāji. 

Talkas dalībnieki tika 

iepazīstināti ar Vakarbuļļu 

pļavās sastopamajām dabas 

vērtībām un to īpašo 

aizsardzības statusu, kā arī tika 

informēti par plānotajām 

projekta darbībām teritorijā. 

Talkas dalībnieki tika 

nodrošināti ar grābekļiem, 

cirvjiem, mačetēm niedru, koku 

un krūmu, kā arī kūlas 

noņemšanai aizaugušā zālāja 

zonā (20 dalībnieki). 

 

● 2020. gada 2. jūlijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ar projekta partneriem 

rīkoja izglītojošu pasākumu Vakarbuļļu pļavās “Vakarbuļļu dabas diena”, dalībniekiem 

demonstrējot sasniegtos rezultātus un informējot par projekta laikā veiktajiem 

pasākumiem zālāju 

apsaimniekošanā. Lai sniegtu 

visaptverošu ieskatu par 

veiktajiem darbiem un to mērķi, 

Dabas aizsardzības pārvaldes 

projekta un Pierīgas 

administratīvās pārvaldes 

darbinieki apmeklētājus iesaistīja 

par vidi izglītojošās spēlēs, bet 

Biedrības Baltijas krasti vides 

eksperti ekskursijā sniedza 

ieskatu par Vakarbuļļu dabas 

liegumā sastopamajiem 

biotopiem un dabas vērtībām. (46 

dalībnieki).  

 

• Pieredzes apmaiņas nolūkā 2018. gada 26. aprīlī Vakarbuļļu pļavās tika rīkota vides 

ekspertu sanāksme, kurā piedalījās visi projektā iesaistītie un pieaicinātie Rīgas domes 

Mājokļu un vides departamenta un Latvijas Dabas fonda eksperti. Pasākuma laikā tika 

 
Vecās kūlas noņemšana un savākšana talkas laikā 

Foto: Projekta arhīvs (2017. gada 13. maijā) 

 
Projekta demonstrācijas vietas pasākums 

“Vakarbuļļu dabas diena” 

Foto: Projekta arhīvs (2020. gada 2. jūlijā) 
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izvērtētas zālāja atjaunošanā pielietoto metožu efektivitāte un turpmākās pielietošanas 

iespējas konkrētās teritorijas zonās labvēlīgāku apstākļu radīšanai putniem un augu 

sugām. Pasākuma laikā ar grābekļiem un lāpstām, sausākajā zālāja zonā dažviet tika 

noņemta augsnes virskārta, veidojot nelielus atklātus laukumus, veicinot 

daudzveidīgāka augāja veidošanos. 

 

Atklātas augsnes laukumu ierīkošana zālājā 
Foto: Projekta arhīvs (2018. gada 26. aprīlī) 

• 2018. gadā līdz ar antropogēno slodzi mazinošas apmeklētāju infrastruktūras 

būvniecības īstenošanu visā DP “Piejūra” parka teritorijā LIFE CoHaBit ietvaros 

tuvumā Vakarbuļļu dabas lieguma zonai Bullēnu ielas autobusa gala pieturā tika 

uzstādīts informatīvais stends. Informatīvajā stendā parka apmeklētājiem ir sniegta 

informācija par sastopamajām dabas vērtībām, to saglabāšanu, kā arī iekļauta karte, kurā 

atzīmēti tuvumā esošie dabas un tūrisma objekti. Līdz šim informatīvie stendi 

Vakarbuļļu dabas liegumā tika uzstādīti tieši pie pļāvām, kas no autobusa un automašīnu 

pieturām sasniedzamas vairākus simtus metru attālumā. 

• 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. Lai veicinātu Vakarbuļļu zālāju aizsardzību, 

vienlaikus ar informatīvā stenda ierīkošanu, Vakarbuļļu dabas lieguma zonā tika 

uzstādītas vairākas dabas parka robežzīmes un barjeras, (projekta rīcības Piekrastes 

kāpu biotopu saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi Mangaļsalā (C5 rīcība) 

ietvaros). 11 

 
11 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


 

    
  

 

26 

 

 

Inforamtīvais stends pie Vakarbuļļu ielas autobusu pieturas  
Foto: L.Veinberga (2020. gada maijā) 

Projektā gūtā pieredze ļauj secināt, ka zālāju kopšana – vecās un nopļautās zāles savākšana, 

kurmju rakumu līdzināšana un atkritumu savākšana ir pateicīgs darbs, lai tā īstenošanā iesaistītu 

sabiedrību un jebkuru ieinteresēto personu. Lai arī talkošana ir labs instruments teritoriju 

apsaimniekošanai ar vides izglītības un atbildīgas rīcības pret vidi līdzestības komponenti, 

tomēr tikai uz sabiedrības iesaisti nedrīkst paļauties. Jo iedzīvotāju interese iesaistīties šādos 

pasākumos var nebūt pastāvīga un darba kvalitāte, ja tā netiek rūpīgi uzraudzīta un 

nepieciešamības gadījumā koriģēta, var nebūt pietiekoša, lai veiktu nopļautās zāles noņemšanu 

un savākšanu visā teritorijā. Sabiedriskajām aktivitātēm ir piemērota arī zvaguļa sēklu 

savākšana un izsēšana. Bet arī šai aktivitātei ir jānotiek ekspertu uzraudzībā, īpaši sēklu 

savākšanai, lai izvairītos no citu ekspansīvu vai pat invazīvu augu sugu iesēšanas atjaunojamajā 

zālājā.  
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LABVĒLĪGI IETEKMĒTĀ TERITORIJA  

Piejūras zālāju apsaimniekošanas darbu rezultātā projekta sagatavošanas fāzē bija paredzēts 

labvēlīgi ietekmēt 9,43 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. Aktualizētais kartējums ir ietekmējis sākotnēji projekta 

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

paredzēts pozitīvi ietekmēt, īstenojot piejūras zālāju atjaunošanu Vakarbuļļos 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 zālāju 

zonas, kas ir ar niedrēm, krūmiem un kokiem aizaugušas un zemsedzē ar uzkrājušos kūlu un 

sadzīves atkritumiem. Lai noteiktu teritoriju, kas tiek labvēlīgi ietekmēta, realizējot piejūras 

zālāju apsaimniekošanas pasākumu darbus, projekta eksperti pēc teritoriju izpētes vienojās par 

šādiem kritērijiem katrai no darbības teritorijām:  

1. ietekmes teritorijā ir iekļauti zālāju biotopi 1630* Piejūras zālāji un 6430 Eitrofas 

augsto lakstaugu audzes, kas veido vienotu zālāju biotopu kompleksu, kas Vakarbuļļos 

attīstījies daudzu gadu laikā; 

2. ietekmes teritorijā iekļauti pieguļošie kāpu biotopi 2130*Ar lakstaugiem klātas pelēkās 

kāpas un 2180 Mežainas piejūras kāpas, kuros ar koku un krūmu aizauguma 

mazināšanu Buļļupes krastmalā ir mazināts noēnojums un panākta lielāka saules 

gaismas ietekme sausos un barības vielām nabadzīgos biotopos, kas ir šādu biotopu 

raksturīgie apstākļi.



 

    
 

1.tabula 

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

Piejūras zālāju 

apsaimniekošanas 

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 

Vakarbuļļi, dabas parka zona, dabas 

lieguma zona 4,55 9,72 

6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes 0,72 

2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas 1,41 

2180 Mežainas piejūras kāpas 0,18 

1630* Piejūras zālāji 7,41 

Kopā 4,55 9,72  9,72 

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 ietekmi uz līdzās esošiem biotopiem, darbu veikšanai 

tika izvēlēta teritorija, kas robežojas ar Buļļupes krastmalu, pelēkajām un 

mežainajām kāpām, melnalkšņu staignāju, kā arī niedru audzēm;  

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

apvienojot ar invazīvo augu sugu ierobežošanas un lagūnu kompleksa 

apsaimniekošanas darbiem tuvumā esošajās teritorijās Vakarbuļlos un 

Daugavgrīvā. Tādējādi samazinājās tehnikas nogādes un darbu izpildes laika 

izmaksas; 

● darbu izpildītāju pieredzes trūkums veikt zālāju atjaunošanas darbus pārmitros apstākļos 

un ar augstu darbu veidu detalizāciju:  

− līdz šim nevienam darbu izpildītājam nebija būtiskas pieredzes veikt 

plānveidīgus zālāja atjaunošanas darbus Vakarbuļļu pļavās, kur dominē pārmitri 

apstākļi, ir sarežģīta piekļuve;  

− 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 veiktās uzsāktās zālāja plānveida apsaimniekošanas darbi tika 

pārtraukti un līgums tika lauzts. Lai nodrošinātu projektā uzsākto zālāju 

nepārtrauktu apsaimniekošanu, 2019. gada sākumā tika izsludināts jauns 

iepirkums darbu veikšanai un aktualizēts darbu plāns, lai zālāju atjaunošanu 

veiktu sākotnēji paredzētajā laikā; 

● nepieciešamība veikt neparedzētu niedru sanesumu (niedres ar saknēm un grunti) 

savākšanu Buļļupes krastmalā pirms pļaušanas uzsākšanas: 

- pēc zālāja pļaušanas 2018. gada oktobrī no Buļļupes vēja radīto ūdens svārstību 

rezultātā projekta darbības teritorijai ar ūdeni tika uznesti lieli niedru masīvi ar 

saknēm un grunti. 2019. gadā pirms pļaušanas uzsākšanas darbu Izpildītājs 

niedru masīvus savāca un kopā ar nopļauto zāli izveda utilizēšanai; 

● parka apmeklētāju reakcija uz zālāju apsaimniekošanas atsākšanu: 

- rīkotajās talkās un pasākumos labprāt piedalījās vietējie iedzīvotāji, uzsverot, ka 

vēlas saglabāt Vakarbuļļiem raksturīgo pļavu ainavu, kādu to atceras no savas 

bērnības laikiem; 

- 2020. gadā uzsāktās zālāju noganīšanas laikā vietējie iedzīvotāji pauda bažas, ka 

liellopi pļavās apēdīs visas jumstiņu gladiolas, Tomēr kopumāvietējiem 

Vakarbuļļu iedzīvotājiem ir pozitīva attieksme pret projekta GrassLIFE mobilā 

ganāmpulka klātbūtni tuvumā dzīvesvietām. 
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Ņemot vērā projekta pieredzi un gūtās atziņas, īstenojot piejūras zālāju apsaimniekošanu 

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

veikšanu citās teritorijās:  

1. Plānojot piejūras zālāju apsaimniekošanas 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 

paredzams vairāku gadu intervāls; 

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, iespējas piekļūt zālājam un darba 

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. Piejūras zālāju apsaimniekošana ir rezultatīva, ja darbu norises plānošanā tiek ņemti 

vērā vairāki nosacījumi – zālāju apsaimniekošanā tiek nodrošināta nepārtrauktība 

noganot, vai vismaz reizi gadā pļaujot. Nosakot pļaušanas laiku tiek ņemts vērā zālājā 

sastopamo augu fenoloģiskais cikls un zālāju ietekmējoši faktori - ūdens uzplūdi vēja 

un jūras procesu ietekmē, zālāja mikroreljefs, mitruma apstākļi u.c. 

5. Piejūras zālāju apsaimniekošanas darbu kvalitāti, rezultātu noturību sekmē piemērotu 

metožu izvēle katrai konkrētajai vietai un ņemot vērā attiecīgā zālāja mērķa sugu 

vajadzības 

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. Zālāju apsaimniekotājiem un pašvaldībām nepieciešams intensificēt komunikāciju ar 

vietējiem iedzīvotājiem. Būtiska loma ir sabiedrības informēšanai, izglītošanai un 

aktīvai iesaistei zālāju apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā. Tieši aktīva līdzdalība, 

piemēram, talkojot ir labākais veids kā iepazīstināt sabiedrību ar piekrastes biotopiem 

un tos negatīvi ietekmējošiem faktoriem.  

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

pamatzināšanas par to, kas notiek piejūras zālājos un kā efektīgāk tos apsaimniekot. 

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. 
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PIELIKUMI 

1. Veikto darbu un laika grafiks. 

2. Kartogrāfiskais materiāls – C4 rīcības Boreālo Baltijas piekrastes pļavu apsaimniekošana 

un aizsardzība Vakarbuļļos 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. 

Vakarbuļļi, dabas parka zona, dabas 

lieguma zona, piejūras zālāja teritorija 

ar Buļļupes krastmalu un sausais 

piejūras zālājs 

3,58 
Vecās zāles – kūlas noņemšana ar ecēšām un 

savākšana 
2018 maijs 

2. 

Vakarbuļļi, dabas parka zona, dabas 

lieguma zona, sausā piejūras zālāja 

teritorija 

0,19 
Atklātas augsnes laukumu ierīkošana - 17 laukumi līdz 

1m² platībā 
2018 maijs 

3. 

Vakarbuļļi, dabas parka zona, dabas 

lieguma zona, Buļļupes krastmala un 

sausais piejūras zālājs 

0,73 
Koku un krūmu zāgēšana, vienlaidus zālāja pļaušana 

un nopļautās zāles savākšana 
2018 jūlijs 

4. 

Vakarbuļļi, dabas parka zona, dabas 

lieguma zona, piejūras zālāja teritorija 

ar Buļļupes krastmalu 

3,82 Zālāja pļaušana joslās un nopļautās zāles savākšana 2018 jūlijs 

5. 

Vakarbuļļi, dabas parka zona, dabas 

lieguma zona, piejūras zālāja teritorija 

ar Buļļupes krastmalu  

0,5 
Mazā zvaguļa Rhinanthus spp. sēklu izsēšana zālāja 

pēc pļaušanas un zāles savākšanas 
2018 jūlijs 

6. 
Vakarbuļļi, dabas parka zona, dabas 

lieguma zona, Buļļupes krastmala 
0,54 

Vienlaidus zālāja, koku un krūmu atvašu pļaušana un 

nopļautās zāles savākšana 
2018 septembris 
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Otrais teritorijas apsaimniekošanas gads 

7. 
Vakarbuļļi, dabas parka zona, dabas 

lieguma zona, Buļļupes krastmala 
0,54 

Vienlaidus zālāja, koku un krūmu atvašu pļaušana un 

nopļautās zāles savākšana 
2019 aprīlis 

8. 

Vakarbuļļi, dabas parka zona, dabas 

lieguma zona, piejūras zālāja teritorija 

ar Buļļupes krastmalu 

3,82 
Pļaušana joslās, atstājot nepļautas zonas ar veco niedri 

Buļļupes krastmalā un nopļautās zāles savākšana 
2019 aprīlis 

9. 

Vakarbuļļi, dabas parka zona, dabas 

lieguma zona, Buļļupes krastmala un 

sausais piejūras zālājs 

0,73 
Vienlaidus zālāja, koku un krūmu atvašu pļaušana un 

nopļautās zāles savākšana 
2019 jūlijs 

10. 

Vakarbuļļi, dabas parka zona, dabas 

lieguma zona, piejūras zālāja teritorija 

ar Buļļupes krastmalu 

3,82 
Pļaušana joslās, atstājot nepļautas zonas ar veco niedri 

Buļļupes krastmalā un nopļautās zāles savākšana 
2019 jūlijs 

11. 

Vakarbuļļi, dabas parka zona, dabas 

lieguma zona, piejūras zālāja teritorija 

ar Buļļupes krastmalu un sausais 

piejūras zālājs 

4,01 

Vienlaidus zālāja pļaušana, atstājot nepļautas zonas ar 

veco niedri Buļļupes krastmalā, vienlaidus pļaušana 

smiltāju zālāja zonā 

2019 oktobris 
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2.1.pielikums 
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2.2.pielikums 

 


