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KOPSAVILKUMS 

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

LIFE15 NAT/LV/000900, turpmāk – projekts) rīcības C5 Piekrastes kāpu biotopu 

saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi Mangaļsalā mērķis – demonstrēt piejūras 

biotopu atjaunošanai un saglabāšanai 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 % 

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. 

Mangaļsalas teritorijā ir novērojama piekrastes kāpu biotopu degradācija, ko veicina vairāki 

faktori, būtiskākie no tiem – augstais teritorijas apmeklējums, atklāto un mežaino kāpu 

aizaugšana ar krūmiem un kokiem, pārāk liela nobiru apjoma uzkrāšanās augsnes virskārtā un 

tās bagātināšanās, saules gaismas trūkums kokiem blīvajās mežaudzēs. 

Projekta laikā veikto darbību mērķis bija Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamu 

biotopu 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas, 2180 Mežainas piejūras kāpas, vietumis 

2120 Priekškāpas stāvokļa uzlabošana. 

Lai veicinātu piekrastei raksturīgo biotopu stāvokļa uzlabošanos, Mangaļsalas mežaudzes tika 

retinātas un “dabiskotas”, tajās imitējot dabiskos traucējumus, ko izraisa pašizrobošanās, vēja, 

uguns, sniega, kaitēkļu, slimību ietekme.  Pielietotie biotehniskie pasākumi tika vērsti uz to, lai 

radītu mozaīku, kurā starp mežaudzēm būtu atklāti biotopi, kuros dominētu sausi, nabadzīgi, 

labi apgaismoti augšanas apstākļi. Pati mežaudze kļūtu skrajāka un labāk apgaismota, veicinot 

ķērpju zemsedzes attīstību. Darbu laikā teritorijā ir veikta citzemju, to skaitā invazīva rakstura, 

koku un krūmu izciršana (krokainā roze Rosa rugosa, vārpainā korinte Amelanchier spicata). 

Pelēko kāpu un priekškāpu zonā, kur teritorija ir daļēji aizaugusi ar priedēm un kārklu krūmiem, 

bet atsevišķos posmos ir izveidojušās apmeklētāju izbradātas atklātas smilts joslas un takas, ir 

veikta priežu un atsevišķu kārklu krūmu izciršana. Mazinot koku un krūmu apaugumu pelēkajās 

kāpās un priekškāpās, ir veicināta biotopiem raksturīgā augāja mozaīkveida struktūras attīstība, 

mazināta augsnes eitroficēšanās, palielināta gaismas nonākšana līdz zemsedzei, radot 

piemērotākus apstākļus siltumu un smilti mīlošām, sausumizturīgām augu un dzīvnieku sugām.  

Ar pielietotajiem biotehniskajiem pasākumiem ir uzlaboti dzīvotnes apstākļi vairākām 

aizsargājamām augu un putnu sugām, tai skaitā ES aizsargājamam augam – smiltāja neļķei 

Dianthus arenarius un ES Putnu direktīvas I pielikumā iekļautām putnu sugām – stepes čipstei 

Anthus campestris un sila cīrulim Lullula arborea. 

Antropogēnās slodzes mazināšanai uz biotopiem visā parka teritorijā projekta ietvaros ir 

izbūvēta apmeklētāju infrastruktūra – uzstādītas vairākas robežzīmes, barjeras, informatīvie 

stendi, velostatīvs, kā arī izbūvēta tualete un autostāvvieta Mangaļsalas ielā 2. 

Mežaino kāpu un pelēko kāpu biotopu kvalitātes uzlabošana ir viens no prioritārajiem biotopu 

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

īstenošanas laikā, aptverot 13,73 ha lielu biotehnisko pasākumu īstenošanas teritoriju un 

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LV0301700
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panākot labvēlīgu ietekmi 40,17 ha lielā dabas parka platībā, turpmākajos gados izmantojot 

projektā gūto pieredzi tiks turpināti vēl vismaz 538 ha (mežainās kāpas 380 ha, pelēkās kāpas 

158 ha visā DP “Piejūra” teritorijā) apjomā, 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. 

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

neatbilstošu plānoto finansējumu, darbu izpildītāju pieredzes trūkumu veikt specifiskus meža 

kopšanas darbus, darbu apjoma, darbu īstenošanas saskaņotības ar kāpu eroziju mazinošo 

pasākumu darbiem, lai nodrošinātu materiālu kāpu stiprināšanai, darbu izpildītāju nepietiekoša 

pieredze un apmācība. 

Izpratnes veicināšanai projekta laikā par piekrastes kāpu biotopu saglabāšanu un atjaunošanu 

tika iesaistīta sabiedrība, organizējot pieredzes apmaiņas seminārus un ekskursijas. Rīkoto 

pasākumu laikā noritēja aktīva pieredzes un viedokļu apmaiņa starp dabas, mežsaimniecības 

speciālistiem un vietējiem aktīvistiem. Kopumā projekta ietvaros organizētajos pasākumos tika 

iesaistīti 91 dalībnieki. 

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

sastopamajiem biotopiem un rekomendējamām to apsaimniekošanas metodēm. Tāpat ir sniegts 

pārskats par īstenotajiem biotehniskajiem pasākumiem, gūtajām atziņām un sagatavotas 

rekomendācijas sasniegto rezultātu uzturēšanai. Ir sniegts pārskats par īstenoto darbību ietekmi 

– labvēlīgi ietekmēto teritoriju un tajā sastopamajiem ES nozīmes aizsargājamiem biotopiem. 

Ņemot vērā projektā gūto pieredzi un atziņas, ir sagatavoti ieteikumi, kas atvieglos līdzīgu 

darbu veikšanu citās teritorijās. Ziņojuma pielikumos ir pievienots īstenoto darbu grafiks un 

darbības vietu kartes. 

Piekrastes kāpu biotopu saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi Mangaļsalā īstenoti ar Eiropas 

Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides 

aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu projekta LIFE CoHaBit, LIFE15 

NAT/LV/000900 ietvaros. Par šajā ziņojumā ietverto informāciju ir atbildīgi tikai un vienīgi 

projekta īstenotāji un tajā paustie apgalvojumi nav uzskatāmi par Eiropas Komisijas viedokli. 

  

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

https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_parki/piejura/
https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_parki/piejura/
https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/181-projekta-aktivitasu-ietekmes-monitorings-uz-biotopu-saglabasanas-statusu
https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/181-projekta-aktivitasu-ietekmes-monitorings-uz-biotopu-saglabasanas-statusu
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SUMMARY 

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

“Piejūra” (LIFE15 NAT/LV/000900) action C5 Restoration and management measures of 

coastal habitats in Mangaļsala is to demonstrate sustainable restoration and management 

measures of coastal habitats in Mangaļsala peninsula, NP “Piejūra” territory. 

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

Gulf of Riga. NP “Piejūra” occupies around 7% of coastline of Latvia. It is 36 km long and 0,5 

- 2 km wide belt of coast from Vakarbuļļi to Inčupe. The mouths of three biggest rivers of 

Latvia – Lielupe, Daugava and Gauja, are all located in this site. NP “Piejūra” is important to 

conserve and preserve because 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.   

Degradation of coastal dune habitats is observed in the NP “Piejūra” territory of Mangaļsala. 

The cause of degradation compiles of several factors, the most important of which are - high 

site visit; primary and secondary and wooded dunes are overgrowing with bushes and trees; 

excessive litter accumulation on the ground; soil enrichment; lack of sunlight in thickened areas 

with trees. 

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

protected habitats 2130* Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation (grey dunes) and 2180 

Wooded costal dunes of the Atlantic, continental and boreal region and in some places 2120 

Shifting dunes along the shoreline with Ammophila arenaria (white dunes). 

Wooded dune forests area consists mainly of 30-year-old pine plantations established in a very 

sensitive coastal area, which has both a strong influence of environmental factors and a 

constantly intense anthropogenic load. During the project in order to promote the improvement 

of the condition of coastal habitats, these forest stands were thinned and “naturalized”, by 

imitating natural disturbances caused by self-destruction like wind, fire, snow, pests, and 

diseases. The applied biotechnical measures were aimed at creating a mosaic, where between 

forest stands open habitats with predominantly dry, poor, well – lit growing conditions 

dominate. And the forest stand itself would become sparce and better well-lit, promoting the 

development of ground cover of lichens. Also, during felling, invasive and invasive alien trees 

and shrubs (Janapnese rose Rosa rugosa, dwarf Serviceberry  Amelanchier spicata) were cut 

down in the territory. In the area of gray dunes and primary dunes, where the area is partially 

overgrown with pines and willows, but in some sections wide open sand strips and trails have 

been trampled by visitors, pines and some willows have been cut down. Reducing the growth 

of trees and shrubs in gray dunes and primary dunes has promoted the development of habitat-

specific mosaic structure, reduced soil eutrophication, increased sun light penetration to the 

ground cover, creating more suitable conditions for heat and sand-loving, drought-resistant 

plant and animal species. Also, to eliminate the impact of anthropogenic load on coastal 

habitats, infrastructure has been built within the project – boundary markers, barriers, toilet, 

bicycle stand, information stands and parking lot at Mangaļsalas Street 2. 

The applied biotechnological measures have improved the habitat conditions of a number of 

protected plant and bird species, including the EU protected plant - Dianthus arenarius and 

Annex I of the EU Birds Directive - tawny pipit Anthus campestris and wood lark Lullula 

arborea. 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LV0301700
https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LV0301700
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Protection of wooded and grey dune habitats is the one of the priority nature management 

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

reaches 13,75 ha wide territory and it’s resulted in 40,16 ha of the impact area. The methods 

implemented within the project will be used for continuation of management of coastal dunes 

in at least 380 ha of wooded dunes and 158 ha in grey dunes of the Nature Park, as it is planned  

in Nature Management Plan. 

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

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

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

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

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

REPORT ”.2 

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

– insufficient planned financial resources, gaps in the knowledge of work performers in field 

of specific forest management work, workload, provision of work coherence with project 

activity C2 Protection the coastal dunes against erosion in Mangaļsala (Demonstration site 2), 

to provide material for dunes strengthening, insufficient experience and training of the 

contractors. 

To raise awareness during the project about the conservation and restoration of coastal dune 

habitats, the society was involved by organizing experience exchange seminars and excursions. 

During the events participants were introduced with the topic, there was active exchange of 

experiences and views of nature specialist, foresters, and local activists. In total, 91 participants 

were involved in the events organized within the project. 

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

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

recommendations for maintenance of the results. The report also 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 dune management methods. Our experience will be useful for implementation of similar 

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

implemented measures and maps of all sites are provided. 

Restoration and management measures of coastal habitats in Mangaļsala implemented within 

framework of LIFE CoHaBit, LIFE15 NAT/LV/000900 project with the contribution from 

European Union LIFE+ programme and State Regional Development Agency Republic of 

Latvia Latvian Environmental Protection Fund Administration. The content of this report and 

use of information it contains is the sole responsibility of the LIFE CoHaBit project 

beneficiaries and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. 

  

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

https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_parki/piejura/
https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/181-projekta-aktivitasu-ietekmes-monitorings-uz-biotopu-saglabasanas-statusu
https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/181-projekta-aktivitasu-ietekmes-monitorings-uz-biotopu-saglabasanas-statusu
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MĒRĶIS UN PROJEKTA PIETEIKUMĀ IZVIRZĪTIE NOSACĪJUMI UN 
PĀRSKATS PAR TO ĪSTENOŠANU  

Piejūras kāpu biotopu saglabāšanas un atjaunošanas pasākumu Mangaļsalā rīcības 

mērķis ir demonstrēt piemērotu metožu pielietošanu piejūras biotopu aizsardzībai. 

Projekta pieteikumā norādīts, ka: 

1. Piejūras biotopu apsaimniekošana tiks veikta, labvēlīgi ietekmējot 40,14 ha Eiropas 

Savienības (ES) nozīmes aizsargājamus biotopus. 

Īstenošana:  

✓ tiešo darbību teritorija (biotehnisko pasākumu īstenošanas vietas platība) sastāda 13,73 ha, 

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

sabiedrību izglītojošus pasākumus un praktisku pieredzes apmaiņu (skatīt 1. pielikumu);  

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

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

izplatību; Aktualizētais kartējums ir ietekmējis sākotnēji projekta pieteikumā uzrādīto ES 

nozīmes aizsargājamo biotopu kopumu un to aizņemtās platības, kuras ir pozitīvi 

ietekmētas, īstenojot piekrastes kāpu biotopu saglabāšanas un atjaunošanas pasākumus 

Mangaļsalā; 

✓ projekta ietvaros īstenoto piejūras biotopu atjaunošanas darbu rezultātā labvēlīga ietekme ir 

panākta 40,17 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, veicot kompleksu pieeju piejūras biotopu 

apsaimniekošanai un antropogēnās slodzes radīto seku mazināšanai. 

Īstenošana 

Ar izvēlētajām metodēm projektā bija jāsasniedz komplicēts mērķis – jāuzlabo vairāku ES 

aizsargājamu biotopu – priekškāpu, pelēko un mežaino kāpu stāvoklis, veicinot tajos dabisko 

procesu attīstību, kā arī jāuzlabo atpūtas kvalitāte apkārtnē, izbūvējot infrastruktūru 

antropogēnās slodzes mazināšanai uz dabas pamatni. 

Biotehniskie pasākumi tika veikti 2019. gadā Mangaļsalas mežaino un pelēko kāpu zonā. 

Izvēlētajā teritorijā tika veikta kokaudžu retināšana un lauču veidošana mežainajās kāpās, koku 

un krūmu izciršana atklātajās kāpās un nobiru novākšana pelēko kāpu zonā. Veiktie darbi ir 

pielīdzināmi mazas intensitātes kopšanas cirtēm, kas ir mežaudzes sastāva, paliekošās 

mežaudzes koku augšanas apstākļu un mežaudzes veselības stāvokļa uzlabošana. Kopšanas un 

atjaunošanas darbi tika veikti 13,73 ha platībā DP “Piejūra” pelēko un mežaino kāpu zonā Rīgas 

pašvaldībai piederošu un piekrītošu īpašumu robežās ar kadastra apzīmējumiem 01001200759 

un 01001200454, darbus veicot meža zemju kvartālu Nr. 157. un 158. robežās un pelēko kāpu, 

vietumis priekškāpu zonā. 

Antropogēno slodzi mazinoša infrastruktūra, DP “Piejūra”, t.sk. Mangaļsalas pussalā tika 

izbūvēta laikā no 2017. līdz 2018. gadam, LIFE CoHaBit ietvaros veicot infrastruktūras 

projektēšanu un izbūvi vienlaikus ar ERAF atbalstītu projektu “Antropogēnās slodzi mazinošas 
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infrastruktūras izbūve DP “Piejūra” (NATURA 2000 vieta). 3 LIFE CoHaBit projekta ietvaros 

parka teritorijā ir uzstādītas vairākas parka robežzīmes, izbūvēta tualete un uzstādīta 

velonovietne, barjeras un 3 informatīvie stendi. Papildus projekta finansējumam liela daļa Rīgas 

pašvaldības papildus piesaistīto līdzekļu ir ieguldīti automašīnu stāvvietas Mangaļsalas ielā 2 

izbūvei, tādējādi mazinot automašīnu neatļautu novietošanu Mangaļsalas ielas ceļa malās uz 

meža zemsedzes. 

Projekta laikā demonstrācijas aktivitātes tika realizētas, organizējot pieredzes apmaiņas 

seminārus, ekskursijas un demonstrācijas vietas atklāšanas pasākumu. Kopumā pasākumos 

piedalījās 91 dalībnieku un tās bija: 

o Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta organizētas; 

o Biedrības “Baltijas krasti” un Dabas aizsardzības pārvaldes organizētas; 

o organizētas projekta komunikācijas aktivitāšu ietvaros. 

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

Īstenošana  

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

praktiskus biotehniskos pasākumus, gatavojot ekspertu atzinumus un darba uzdevumus 

Izpildītājiem, veicot rezultātu izvērtējumu un sagatavojot šo ziņojumu. 2018. gada 27. aprīlī 

projekta eksperti piedalījās LIFE NAT-PROGRAMME projekta noslēguma pieredzes apmaiņas 

seminārā dabas liegumā “Užava”, iepazīstoties ar pelēko kāpu biotopā veiktajiem atjaunošanas 

pasākumiem un piedaloties sasējušos priedīšu ravēšanas talkā kāpās. 

Tāpat vērā tika ņemta citu projektu pieredze, kas ir īstenojuši līdzīgus pasākumus: 

• 2018. gada 27.-28. septembrī 

gūtā pieredze Kuršu kāpās 

Nidā (Lietuvā) iepazīstot kāpu 

stiprināšanas tehnikas un 

Kuršu kāpu nacionāla parka 

administrācijas pieredzi 

teritorijas pārvaldībā. Kuršu 

kāpu teritorijā no 2005.-

2008. gadam tika īstenots LIFE 

LITCOAST projekts Natura 

2000 site conservation and 

management on the Lithuanian 

coast (LIFE05 

NAT/LT/000095), kura laikā 

tika veikti apjomīgi biotopu 

atjaunošanas pasākumi – krasta un kāpu stiprināšanas pasākumi, atjaunoti pelēko kāpu un 

mežaino kāpu biotopi.  

• 2018. gada 12.-14. jūnijā Francijā, Denkerkā gūtā pieredze Starptautiskā konferencē 

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

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

 
3 https://www.rdpad.lv/portfolio/antropogeno-slodzi-mazinosas-infrastrukturas-izbuve-un-
rekonstrukcija-dabas-parka-piejura-natura-2000-vieta/  

 

Pelēko kāpu kopšanas darbi Kuršu kāpās, Lietuvā 
Foto: L.Veinberga (2018. gada 28. septembrī) 

https://www.rdpad.lv/portfolio/antropogeno-slodzi-mazinosas-infrastrukturas-izbuve-un-rekonstrukcija-dabas-parka-piejura-natura-2000-vieta/
https://www.rdpad.lv/portfolio/antropogeno-slodzi-mazinosas-infrastrukturas-izbuve-un-rekonstrukcija-dabas-parka-piejura-natura-2000-vieta/
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Restoration” (LIFE+12NAT/BE/000631/FLANDRE) ietvaros par piekrastes kāpu un 

smilšaino pludmaļu apsaimniekošanu un atjaunošanu. Rīkoto ekskursiju laikā tika apskatīti 

tādi biotopi kā pelēkās kāpas, priekškāpas, mitrās starpkāpu ieplakas un pļavas, kā arī 

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

aizaugšanu, krasta eroziju, mazinātu dabas teritoriju fragmentāciju un invazīvo augu sugu 

izplatību. 

• LIFE FOR-REST Meža biotopu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā LIFE10 

NAT/LV/000159 projekta pieredze un izstrādātie materiāli mežu biotopu apsaimniekošanai, 

t.sk. sauso priežu mežu.4 

• 2015. gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes īstenotais Langervaldes 

mežā (Jelgavā), zinātniskās izpētes projekts “Integrētas meža apsaimniekošanas tehnoloģiju 

izpēte”, kas realizēts sadarbībā ar SIA “Meža nozares kompetences centrs” (LIAA līgums 

Nr. L-KC-11-0004). Projektā ir veikti līdzīgi darbi, demonstrējot, kā ar biotopa 

apsaimniekošanas darbiem tiek uzlabota biotopa kvalitāte un mežs padarīts pieejams arī 

iedzīvotājiem. Iepriekš mežs bija aizaudzis ar biezu pamežu. Īstenojot projektu, daļa koksnes 

tika izvākta, radīti atvērumi un tādējādi palielināts gaismas daudzums uz zemsedzes.5 

• Projekta „Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Natura 2000 

teritorijā „Ādaži”” LIFE12 NAT/LV/000509 projekta pieredze un veiktās aktivitātes biotopu 

atjaunošanai aizsargājamām putnu sugām, t.sk. stepes čipstei Anthus campestris. 

4. Piejūras biotopu kopšanas pasākumu realizācijai paredzēti gan ārpakalpojumi, gan iesaistās 

projekta personāls. 

Īstenošana:  

✓ par rīcības ieviešanu atbildīgais partneris bija Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departaments un tam piesaistītais projekta personāls - organizēja nepieciešamo 

biotehnisko pasākumu pakalpojumu un infrastruktūras izbūvei nepieciešamo 

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 augstākas par sākotnēji projektā plānotajām, jo: 

o biotehnisko pasākumu īstenošana tika veikta ar vairāku gadu intervālu pēc 

projekta uzsākšanas; 

o izcērtamais pamežā un pelēkajās kāpās augošo priežu apjoms bija gandrīz 

divreiz lielāks par veiktajām aplēsēm darbu plānošanas laikā; 

o darbu apjoms bija veicams, iesaistot tikai vieglo tehniku un roku darbu, kas 

resursu ziņā ir ietilpīgāks par tradicionālo mežistrādes tehniku; 

 
4 https://for-rest.daba.gov.lv/public/  
5 https://langervalde.wordpress.com/2015/10/14/petijuma-apraksts/  

https://for-rest.daba.gov.lv/public/
https://langervalde.wordpress.com/2015/10/14/petijuma-apraksts/
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✓ biotehnisko pasākumu īstenošana tika balstīta uz projekta sadarbības partnera biedrības 

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

par plānoto piekrastes biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu Mangaļos projekta 

“Piekrastes biotopu aizsardzība DP “Piejūra”’ ietvaros (C5 aktivitātes ietvaros)6;  

✓ infrastruktūras izbūve tika veikta saskaņā ar būvprojektu „Antropogēno slodzi 

mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija DP „Piejūra” (Natura 2000 vieta)”7.  

 
6https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C5_Mangalsala_atzinums_par_biotopu_atjaunosanu.p
df  
7 https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Lemumi/Lemums_2017_16.pdf  

https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C5_Mangalsala_atzinums_par_biotopu_atjaunosanu.pdf
https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/C5_Mangalsala_atzinums_par_biotopu_atjaunosanu.pdf
https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Lemumi/Lemums_2017_16.pdf
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PROJEKTA DARBĪBAS VIETA  –  MANGAĻSALA  

DP „Piejūra” Rīgas pašvaldības teritorijā piejūras biotopu atjaunošanai tika izvēlēta 

Mangaļsalas pussalā piemērota teritorija piekrastes kāpu biotopos - 2180 Mežainās kāpas, 

2130* Pelēkās kāpas un daļēji biotopa 2120 Priekškāpas zonā. Izvēlētajā teritorijā dominē 

priežu stādījumi, kas ierīkoti ļoti jutīgā piekrastes zonā, kurā ir gan spēcīga vides faktoru 

ietekme, gan pastāvīgi intensīva antropogēnā slodze. Teritorijā esošie mežu nogabali kopumā 

raksturojami kā pārāk blīvas mežaudzes ar nabadzīgu pamežu un zemsedzes stāvu, kur pārsvarā 

dominē nobiras un ekspansīvās sūnu sugas.  

Pelēko kāpu josla teritorijā ir daļēji aizaugusi ar krūmiem un kokiem, bet daudzviet atpūtnieku 

radītais noslogojums ir veicinājis augāja noplicināšanos un atklātu smilts joslu veidošanos 

negatīvi ietekmējot sastopamo sugu apstākļus. Rekreācijas ietekmē teritorijā tiek pārveidots 

kāpu mikroreljefs, kas ir nozīmīga struktūra pelēko kāpu biotopu funkcionēšanā. Pieaugošā 

apmeklētāju radītā slodze uz biotopiem apdraud biotopu pastāvēšanu, tādējādi pastiprinot 

nepieciešamību pēc efektīvas apmeklētāju plūsmas vadīšanas, izglītošanas un apjomīgākas 

infrastruktūras izbūves šajā teritorijā.  

 

Izvilkums no darbības vietas kartes; kartes skatīt 2.1.- 2.3. pielikumā. 

Teritorijas aizsardzības statuss – dabas parka zona un dabas parka lieguma zona 

Mērķa sugas – smiltāja neļķe Dianthus arenarius un stepes čipste Anthus campestris 

Tiešās darbības vieta – 13,75 ha 

Labvēlīgi ietekmētā teritorija – 40,17 ha, t.sk. ES nozīmes aizsargājami biotopi 

                                                       2120, 2130*, 2180 

Darbības vietas apraksts ir sniegts eksperta atzinumā, kas sagatavots pirms darbu īstenošanas.8  

Teritorijas apraksts. Mangaļsalas piekraste pieder pie Rīgas līča dienvidu piekrastes, kurā 

dominē sanešu akumulācijas procesi, kuri ir noteicoši kāpu biotopu attīstībā. Vēja un pārpūsto 

smilšu ietekme ir viens no galvenajiem faktoriem gan atklāto, gan mežaino kāpu funkcionēšanā 

un raksturīgo sugu dzīvotņu nodrošināšanā. Jūras pusē teritorijai raksturīgas samērā augstas 

līdz vidēji augstas priekškāpas, pelēko kāpu josla, kas daļēji aizaugusi ar krūmiem un kokiem. 

 
8 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


 

    
  

 

12 
 

Pelēkās kāpas pārstāv izteikti kserofītiskas augu sabiedrības. Kāpās dominē sausumizturīgas 

sūnu sugas, kas cilvēku mazāk ietekmētās vietās veido vienlaidus zemsedzi. Tuvāk mežam un 

mežaudžu ielokā esošajās pelēkajās kāpās bagātīgi pārstāvēti ir ķērpji, pārsvarā kladonijas. 

Priekškāpās un pelēkajās kāpās liels īpatsvars kārklu krūmājam. Te ir gan stādīti kārkli, gan 

dabiski izplatījušies un ieauguši, šobrīd jau veidojot stabilas audzes. Atsevišķi posmi atklāto 

kāpu joslā ir pārmērīgi izbradāti, radot plašas takas – atklātas smilts joslas. 

Pelēko kāpu josla robežojas ar kāpu mežu, kurā dominē parastās priedes Pinus sylvestris 

audzes. Šie meža nogabali pieder pie mētrāja, sila un lāna. Priežu vecums ir robežās no 18 līdz 

58 gadiem, dominē 30 – gadīgas audzes. Priežu stādījumi ir ierīkoti ļoti jutīgā piekrastes zonā, 

kurā ir gan spēcīga vides faktoru ietekme, gan pastāvīgi intensīva antropogēnā slodze. Atklātai 

piekrastei pieguļošie nogabali kopumā raksturojami kā pārāk blīvas mežaudzes ar nabadzīgu 

pamežu un zemsedzes stāvu. Zemsedzē pārsvarā dominē nobiras un ekspansīvās sūnu sugas. 

Pēdējos gados tradicionālā mežsaimnieciskā darbība Mangaļsalā praktiski nav veikta (izņemot 

atsevišķas neliela mēroga sanitārās cirtes), agrāk tikušas veiktas arī izlases cirtes. SIA “Rīgas 

meži” dabas parka teritorijā galvenokārt veic bīstamo koku izvākšanu (piemēram, gar 

infrastruktūras objektiem) un uztur kvartālstigas, mineralizētās joslas un meža ceļus. 

  

Blīvas, stādītas un sētas jaunu priežu audzes 

mežainajās kāpās 
Foto: L.Veinberga (2019. gada janvārī) 

Sasējušās strauji augošas priedes  

pelēkajās kāpās un daļēji priekškāpās 

Foto: L.Veinberga (2018. gada novembrī) 

Antropogēnās slodzes novērtējums. Nozīmīgākā antropogēnā ietekme dabas parkā šobrīd ir 

apmeklētāju radītā slodze. Piejūras meži Mangaļsalā ir daudz apmeklēti – aptuveni 35% no 

anketēšanas respondentiem (Rīgas piekrastes dabas teritoriju apmeklētāji) norādīja, ka tos 

apmeklē (Reķe 2018). Mangaļsalas apmežotās kāpas un maz pārveidotā jūras piekraste, arī 

meža masīvā esošais Daugavas grīvas krastu fortifikācijas būvju komplekss ir ekoloģiski un 

estētiski augstvērtīga kultūrainava, kas piesaista teritorijai lielu skaitu apmeklētāju (2019. gadā 

178 680 viesu). Visaugstākais teritorijas apmeklējums ir novērojams vasaras mēnešos un 

nedēļu nogalēs. Līdz ar to antropogēnā ietekme uz piekrastes biotopiem ir pakārtota 

apmeklētāju plūsmas sezonalitātes ciklam. Antropogēnā slodze teritorijā izpaužas kā 

zemsedzes nobradājums un izbraukājums, mežaino, pelēko, priekškāpu reljefa bojāšana un 

atkritumu piesārņojums. Stihiski iemītas takas caur meža masīvu, pāri kāpām līdz pludmalei 

veido biotopu fragmentāciju, visspēcīgāk ietekmējot pelēko un priekškāpu zonu, kā rezultātā 

veidojas plaši ceļojošu smilšu laukumi un deflācijas bedres, mazinās veģetācija un kāpu 

noturība pret vēja radīto eroziju. Mežainajās kāpās visā teritorijā tiek izmesti sadzīves atkritumi. 

Lai teritorijā esošais dabas un kultūras kapitāls spētu nodrošināt cilvēku rekreācijai atbilstošu 
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vidi, pakāpeniski nezaudējot tā vērtību, visā DP Piejūra teritorijā, t.sk. Mangaļsalā, projekta 

laikā ir izbūvēta un atjaunota apmeklētāju infrastruktūra. 

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

sauszemes pusi tai pieguļ plašas mežainu kāpu platības. Iekšzemes virzienā 

apsaimniekojamiem nogabaliem pieguļ kāpu meži, kuri pārsvarā ir vecāki par 60 gadiem un šo 

mežu kokaudzes ir daudzveidīgākas pēc vecuma un augāja struktūras. Tajos ir sastopami lielu 

dimensiju koki, kritalas un citas, nozīmīgas, dabisko mežu raksturojošas pazīmes. Ekoloģisko 

faktoru dažādība ir noteikusi zemsedzes augāja mozaīku. Pieguļošo mežu teritorijā biežāk 

sastopamas retas augu sugas. Tuvumā darbības teritorijai ir garlūpas racējlapsenes Bembix 

rostrata atradne. Pārsvarā tie ir sausi priežu meži nabadzīgās smilts augsnēs. Tie pieder 

ekoloģiski ļoti jutīgiem biotopiem, kuros ir samērā maza starpsugu konkurence un brīvas 

ekoloģiskās nišas. Turklāt šie ir gaiši meži, kuros ir spēcīga vēja ietekme. Teritoriju raksturo 

viļņots kāpu reljefs ar salīdzinoši augstām kāpām. Kokaudzes veido vienotu kāpu mežu masīvu 

ar pieguļošajiem sausajiem un slapjajiem mežiem. 

Teritorijas īpašā nozīme. Darbības teritorijā konstatēti trīs Eiropas Savienībā aizsargājamie 

biotopi. Pelēkās kāpas pieder pie ES īpaši aizsargājamiem biotopam 2130* Ar lakstaugiem 

klātas pelēkās kāpas, vienlaicīgi tas ir noteikts kā prioritāri aizsargājamais biotops Eiropas 

Savienībā un Latvijā.  Biotops Latvijā sastopams reti, platākos un garākos posmos Baltijas jūras 

piekrastē, Rīgas līča piekrastē sastopamas īsākos un šaurākos posmos 20,25-21 km2 platībā. DP 

“Piejūra” šis biotops ir plaši pārstāvēts – sastopamas Buļļupes un Lielupes robežjoslā ar mežu, 

Rītabuļļos, Daugavgrīvā, Mangaļsalā, Vecāķos, Kalngalē, Garciemā, Carnikavā, pelēkās kāpas 

aizņem 279,7 ha platību. Biotopam raksturīga liela augu sugu un sabiedrību daudzveidība, tas 

ir galvenā dzīvotne virknei retu sugu – smiltāja neļķei Dianthus arenarius s.l., Gmelina alisei 

Alyssum gmelinii, pļavas silpurenei Pulsatilla pratensis u.c. Dominējošais dabas parka teritorijā 

ir biotopa 3. variants – izteikti kserofītiskas pelēkās kāpas.  
Mangaļsalas pelēko kāpu josla ir nozīmīga dzīvotne ES Putnu direktīvas I pielikumā iekļautajai 

Stepes čipstei Anthus campestris, kuras stāvoklis kopumā DP “Piejūra” pašlaik vērtējams, kā 

ļoti slikts. Stepes čipstes ligzdu vij uz zemes, ligzda ir labi noslēpta zālē un barību – dažādus 

kukaiņus – meklē, staigājot pa zemi, tādēļ dzīvo vietās, kur ir klajas smiltis un ļoti maz augu.9 

Sugas stāvokļa pasliktināšanos izraisījusi pelēko kāpu aizaugšana, gan pastiprinātas 

 
9 https://putniadazos.lv/lv/putni/stepes-cipste  

  
Smiltāja neļķe Dianthus arenarius s.l. 

Foto: A.Jeņina 

Gmelina alise Alyssum gmelinii 
Foto: A.Jeņina 

https://putniadazos.lv/lv/putni/stepes-cipste
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antropogēnās slodzes pieaugums uz kāpu biotopiem, īpaši putna ligzdošanas laikā maija un 

jūnija sākumā. Visā dabas parkā ietilpstošajā piekrastes posmā šobrīd nav nevienas vietas, kur  

ilgstoši un regulāri šīs sugas ligzdošanas 

laikā neuzturētos cilvēki, vietām pat visa 

gada garumā. 

Kāpu meži pieder pie Eiropas nozīmes 

aizsargājama biotopa 2180 Mežainas 

piejūras kāpas. Mangaļsalas mežaino kāpu 

platības ir intensīvas mežistrādes neskartas, 

tās ir vidēja vecuma un jauni meži ar vidēju 

vai labu kvalitāti, taču, neatkarīgi no tā, tās ir 

nozīmīga dzīvotne retām un aizsargājamām 

augu, putnu un bezmugurkaulnieku sugām. 

Mangaļsalas mežaino kāpu teritorijā ir 

izveidots mikroliegums garlūpas 

racējlapsenes Bembix rostrata aizsardzībai. 

Mangaļsala Rīgas piejūrā ir dižkokiem bagātākā vieta. Te ir 10 dižpriedes, 2 melnalkšņi, 2 āra 

bērzi, 1 ozols un 1 vītols. Daudzām priedēm ir savdabīgi stumbru izliekumi. Mangaļsalas mežā 

novērotas vairākas retas un aizsargājamas putnu sugas: baltmugurdzenis, vidējais dzenis, melnā 

dzilna, vakarlēpis, lielā čakstes, jūras ērglis un mazais mušķērājs. 

Mangaļsalas mežainajās kāpās ir izvietots valsts nozīmes kultūras piemineklis “Daugavas 

grīvas krastu fortifikācijas būvju komplekss”, kas ne vien ir vēsturiska liecība par militārajām 

būvēm, sākot no Krievijas cara laika līdz padomju laikiem, bet artilērijas forti un pazemes 

munīcijas noliktavas vienlaikus ir nozīmīgas sikspārņu ziemošanas vietas, kas kopā ar pazemes 

būvēm Daugavgrīvas kreisajā krastā veido otro lielāko sikspārņu koloniju Latvijā (visas 

sikspārņu sugas Latvijā ir aizsargājamas). 

Mangaļsalā mežaino kāpu masīvs ir vizuāli augstvērtīgas ainavas sastāvdaļa un ar tam 

pieguļošo salīdzinoši maz pārveidoto piekrasti sniedz augstvērtīgus ekosistēmu pakalpojumus, 

piemēram, tādus kā, aizsardzība pret vētrām, dzīvotne retām augu un dzīvnieku sugām, 

ogošana, sēņošana, pastaigas, izglītošanās u.c.  

Kopumā vērtējot, mežainās piejūras kāpas ir reti sastopams biotops – tas aizņem 0,9 % no 

Latvijas sauszemes platības jeb aptuveni 60 000 ha. DP “Piejūra” kopējā ES nozīmes 

aizsargājamo meža biotopu platība ir 2991,8 ha, kas ir ap 72 % no kopējās dabas parka platības, 

no kuras Mežainas piejūras kāpas aizņem 2769 (66,64%) ha platību – ap 5 % no kopējās šī 

biotopa platības Latvijā. Tas ir ļoti augsts rādītājs, salīdzinot ar citām Latvijas īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām.10 

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

kopgaruma. Latvijā biotops aizņem 5,02 km2. Priekškāpas dabas parkā ir plaši izplatītas – 

sastopamas Rītabuļļos, Daugavgrīvā, Mangaļsalā, Vecāķos, Kalngalē, Garciemā, Carnikavā, 

aizņem 52,8 ha platību. Priekškāpas ir galvenā litorālo un psammofītisko augu sugu dzīvotnes 

(arī dabas parkā sastopamo sugu pūkainā plostbārža Tragopogon heterospermus un jūrmalas 

pērkonamoliņa Anthyllis maritima dzīvotne). 

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

 
Stepes čipstes Anthus campestris ligzda  

pelēkajās kāpās 
Foto: I. Priedniece (2018. gada jūlijā) 

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


 

    
  

 

15 
 

Veiktie biotehniskie pasākumi 

Sagatavošanās darbi 

Biotehniskie pasākumi tika plānoti balstoties uz biedrības “Baltijas krasti” projekta ekspertu 

izstrādāto atzinumu un kopā ar SIA “Rīgas meži” sagatavoto darbu plānu11, paredzot dažādas 

intensitātes kokaudžu retināšanu, atvērumu un lauču veidošanu ap vecākās paaudzes kokiem, 

zemsedzes noņemšanu un atklātas augsnes laukumu ierīkošanu mežainajās kāpās (biotops 

2180), koku un krūmu apauguma un nobiru noņemšanu pelēkajās kāpās (biotops 2130*), daļēji 

priekškāpās (biotops 2120).  

Ņemot vērā, ka projekta veicamās darbības mežainajās kapās un daļēji pelēkajās kāpās skar 

Rīgas pašvaldības uzņēmuma SIA “Rīgas meži” apsaimniekojamo teritoriju, darbu plānošana 

un veikšana tika īstenota ciešā sadarbībā ar uzņēmuma speciālistiem. SIA “Rīgas meži” 

speciālisti veica vairākas būtiskas darbības – novērtēja izņemamās krājas apjomu, veicot 
dastošanu (pirms kopšanas cirtes, izcērtamie augošie koki, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā 

virs sakņu kakla bija vismaz 8 centimetri, tika uzmērīti) un pielietojot kokaudzes šķērslaukuma 

noteikšanas metodi iezīmēja atstājamos un noņemamos koku dabā, saņēma ciršanas 

apliecinājumu Valsts meža dienestā, kā arī saskaņoja pievedceļu un krautuvju izvietojumu  ar 

darbu Izpildītāju. 

 

Ortofotokarte (Autors: © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2016) 

Biotehnisko pasākumu darbu poligoni ar pielietoto metožu skaidrojumu 

 
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
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Pirms darbu uzsākšanas darbu Izpildītājs tika instruēts par piesardzības pasākumiem strādājot 

mežā un kāpu zonā, tai skaitā par ugunsbīstamību mežā un saudzīgu pārvietošanos kāpās. 

Papildus mežsaimniecības darbuzņēmēju standarta prasībām, kas tiek ievērotas SIA “Rīgas 

meži” papildus tika izvirzītas prasības darbus veikt atbilstoši PEFC (Program for Endorsement 

of Forest Certification) standartam.12 

Darbu Izpildītājs ar SIA “Rīgas meži” speciālistiem izstrādāja darbu Tehnoloģisko karti, 

ietverot vairākus nosacījumus: 

• ierīkojot treilēšanas ceļus noņemtās koksnes, sūnu un augsnes izvešanai taisnos posmus 

(koridorus) veidot maksimums līdz 10 m garus, kur tas iespējams, izmantojot esošos ceļus 

un takas; 
• papildus izcērtamo koku apjomu, kas radies treilēšanas ceļu izveidei ārpus plānotajiem 

poligoniem (tehnikas pārvietošanās ceļi), saskaņot ar SIA “Rīgas meži” speciālistu; 
• nozāģētās koku galotnes novietot atsevišķā kaudzē; 
• koksnes sortimentāciju saskaņot ar SIA “Rīgas meži”. 

 

 
12 https://www.pefc.org/ 

  

Ar punktu atzīmēti izcērtamie koki 
Foto: L.Veinberga (2018. gada oktobrī) 

Ar riņķi apzīmēti koki, kuriem apkārt 

cērtami visi koki 10 m rādiusā, lai 

veidotu lauces 
Foto: L.Veinberga (2019. gada martā) 

  
Atzīmētas cērtamās priedes, kas sasējušās  

3 m rādiusā ap vecākas paaudzes priedēm 

esošās laucēs 
Foto: A.Jeņina ( 2018. gada oktobrī) 

Izcērtamās strauji augošas priedes pelēko 

kāpu un priekškāpu zonā 
Foto: A.Jeņina ( 2018. gada oktobrī) 

https://www.pefc.org/
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Pirms darbu uzsākšanas darbu Izpildītājam tika nosūtīti darbu poligoni Google maps kml. 

formātā, lai darbu laikā tiktu ievērotas poligonu robežas un tajos veicamās darbības. Tas 

atviegloja darbu veikšanu un uzraudzību visā darbu izpildes laikā.  

Darbi tika veikti ziemas periodā no 2019. gada 4. janvāra līdz 15. martam.  

Biotopu kopšanai un struktūras kvalitātes uzlabošanai tika pielietoti dažādi biotehniskie 

paņēmieni: 

✓ Kokaudžu retināšana un lauču veidošana mežainajās kāpās 

Biotehniskie pasākumi tika veikti ar mērķi dabiskot Mangaļsalas mežaudzes, veicot priežu 

audžu retināšanu dažādā intensitātē, lai izveidotu teritorijā neviendabīgu kokaudzes biezības 

struktūru ar laucēm, biezākām un skrajākām koku grupām, kas būtu tuva tādai, kas veidojas 

dabisko procesu gaitā:  

• vairākos poligonos 8,58 ha platībā tika veikta kokaudžu retināšana, to šķērslaukumus 

samazinot, par 10% līdz 50%, primāri izcērtot mazākā caurmēra kokus. Mežaudzes 

retināšanā visbiežāk tika pielietota 30 % intensitāte. Augstākā intensitāte tika piemērota 

zonās, kur kokaudze bija ieaugusies ļoti blīvi. Koku šķērslaukumu samazināšanas metode 

teritorijā tika pielietota visbiežāk, pelēkajām kāpām pieguļošos poligonos; 

• kokaudzes retināšanai tika pielietota lauču veidošana un to atjaunošana ap 

vecākās paaudzes kokiem, izcērtot jaunākos kokus aptuveni 3 m rādiusā ap tiem. Lauces 

tika veidotas dažāda lieluma, bet nepārsniedzot 0,2 ha platību. Metode tika pielietota 

pelēkajām kāpām tuvumā esošās zonās un aizaugušu lauču vietās 0,26 ha platībā; 

• no jūras dziļāk iekšzemē, teritorijā ap vecākās paaudzes priedēm, tika veikta apauguma 

novākšana apmēram 10 m rādiusā, mērot no koka stumbra. Kopumā teritorijā tika 

atzīmētas 43 priedes, ap kurām tika noņemts apaugums (aptuveni 1 800 jaunākas 

paaudzes priedes). Atstājamās priedes tika izvēlētas pēc to vecuma (atstātas vecākās), kā 

arī ainaviskās vērtības (interesantas formas, līkiem stumbriem, daudzžuburu, zemiem 

zariem utt.). Šajās zonās 1,26 ha platībā tika saglabātas raksturīgās pameža sugas. 

Vietumis 10 m rādiusā izveidotās lauces ap priedēm sakļāvās, tādējādi veidojot plašākus 

izgaismotus poligonus mežaudzē. 

  

Izgaismotas vecās paaudzes priedes, 

izcērtot kokus 10 m rādiusā ap tām 
Foto: L.Veinberga (2019. gada martā) 

Mežainās kāpas pēc kokaudzes retināšanas 

ar šķērslaukuma samazināšanu 30% 
Foto: L.Veinberga (2019. gada martā) 
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• Savukārt meža poligonos 0,59 ha platībā, kas atradās tālāk no jūras, bet tuvāk mitrajiem 

piekrastes mežiem, ieteiktais apsaimniekošanas veids bija neiejaukšanās. Neiejaukšanās 

princips tika pielietots arī vairākās zonās pelēko kāpu tuvumā, kur tika veikta kokaudžu 

retināšana, to šķērslaukumus samazinot. Tādējādi mežaudzē veidojot skrajākas un ar 

kokiem pārbiezinātas vietas – kā patvēruma vietas putniem un dzīvniekiem. 

  

Atgaismota priede, noņemot apaugumu 

10 m rādiusā no tās stumbra 
Foto: L.Veinberga (2019. gada martā) 

Savrup augoši kārkli mežainajās kāpās 
Foto: L.Veinberga (2019. gada martā) 

Noņemtā kokmateriāla izvākšana no teritorijas tika organizēta uz tuvāko darbības teritorijai 

ierīkoto krautuvi. Visi nozāģētie koki, krūmi un to zari tika savākti un izvesti uz krautuvēm.  

Teritorijā vecie, savrup augošie kārkli netika izzāģēti, lai neveicinātu jaunu atvašu ataugšanu, 

pieņemot, ka tie dabiski izzudīs, sasniedzot to bioloģiskā vecuma robežu. 

Darbus Izpildītājs uzsāka 2019. gada janvārī, kad zemsedzi klāja vairāku centimetru bieza 

sniega kārta un bija viegli uzsalis, kas bija ideāli apstākļi darbu veikšanai. Koku noņemšana 

tika veikta, pielietojot rokas motorzāģus. 

Lai lieki netiktu izbraukāta zemsedze, noņemtie koki un krūmi pēc to nozāģēšanas tika novietoti 

pie treilēšanas ceļiem. Noņemtie koki uz vietas tika arī atzaroti. Visi nozāģētie koki un krūmi, 

to zari tika savākti, un ar vieglo traktortehniku aizvesti uz krautuvēm. Krautuvēs noņemtais 

kokmateriāls tika novietots, ievērojot ar SIA “Rīgas meži” saskaņoto koksnes sortimentāciju. 

Noņemto koku apjomā dominēja priedes, mazos apjomos tika izzāģēti bērzi un korinšu krūmi. 

  

Iznestie koki pie treilēšanas ceļiem 
Foto: L.Veinberga (2019. gada februārī un martā) 
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Darbu Izpildītāji tika informēti ka darbus veicot, jāsaglabā visas kritalas un sausokņi, kas 

resnāki par 25 cm un saglabājušies no iepriekšējās mežaudzes, kā arī ir jāatstāj raksturīgās 

pameža sugas. Darbu noslēgumā, kad sniega sega bija nokususi, tika piezāģēti celmi un 

pielīdzinātas traktortehnikas radītās risas. Darbu apjoms bija paveicams 2,5 mēnešos, darbus 

veicot 4 darbiniekiem ar rokas instrumentiem un 1 traktora vadītājam. 

  

Koksnes savākšana un izvešana uz krautuvēm 
Foto: L.Veinberga (2019. gada martā) 

Krautuve 
Foto: L.Veinberga (2019. gada martā) 

Darbu uzraudzība tika nodrošināta regulāri, apmeklējot teritoriju no projekta vadītāja un 

ekspertu, gan SIA “Rīgas meži” speciālistu puses. Darbu norise visintensīvāk tika uzraudzīta 

darbu sākumposmā, lai darbu Izpildītāji tiktu konsultēti par metodes pielietojamības pareizību. 

Ņemot vērā, ka piejūras biotopu kopšanā Izpildītājiem Latvijā ir maza pieredze, piesardzības 

princips tika ievērots gan no projekta ekspertu, gan darbu Izpildītāju puses. 

Tuvumā darbu veikšanas vietām tika izvietotas informatīvas zīmes, parka apmeklētājus 

informējot par veicamo darbu mērķi, nozīmi un ilgumu: 

  

Projekta ekspertu un Darbu izpildītāju 

tikšanās darbu sākumposmā 
Foto: L.Veinberga (2019. gada janvārī) 

Priežu noņemšana un atzarošana 
Foto: L.Veinberga (2019. gada janvārī) 



 

    
  

 

20 
 

 
Foto: L.Veinberga (2019. gada rudenī) 

✓ Zemsedzes noņemšana un atklātas augsnes laukumu veidošana mežainajās kāpās 

2020. gada novembrī projekta personāls veica zemsedzes noņemšanu un atklātas augsnes 

laukumu ierīkošanu mežainajās kāpās, vietās, kur 2019. gadā ap iepriekšējās paaudzes priedēm 

tika izveidoti atvērumi un lauces kokaudzes struktūras dabiskošanai. Ar sūnām un nobirām 

biezs virszemes slānis kavē piejūras kāpu pašatjaunošanos – ir traucēta jaunu priežu iesēšanās, 

kā arī samazinās smilšainu augsni un sauli mīlošu augu un dzīvnieku sugām piemērotas 

platības. Vietās, kur zemsedze un nobiras noņemtas, var veidoties dzīvotnes pioniersabiedrību 

augiem un dzīvniekiem. Atklātas smilšainas vietas ir svarīgas parastās priedes un citu 

gaismmīļu sugu iesēšanās un atjaunošanās procesā.  

Laukumi tika ierīkoti neregulārās formās, dažāda lieluma (2 m² un lielāki), kopumā pēc skaita 

11, izveidotajos atvērumos ap 3 priedēm. Par atbilstošākajām vietām laukumu ierīkošanai tika 

izvēlētas zonas bez apēnojuma un reljefa paaugstinājumos, vai to nogāzēs. Sūnu un nobiru 

slānis tika noņemts līdz minerālgruntij. Noņemtais sūnu un nobiru slānis vietām bija virs 10 

cm. Darbi tika veikti ar lāpstām. Savāktā trūdainā augsne ar sūnām tika aizvesta no teritorijas. 

  
Noņemtā zemsedze ap priedēm veidoto atvērumu zonā 

Foto: A.Jeņina (2020. gada novembrī) 

✓ Koku un krūmu izciršana atklātajās kāpās 

Lai saglabātu atklātas kāpas un to biotopus – pelēkajās kāpās un priekškāpās tika izzāģētas 

dažāda vecuma strauji augošas priedes, to grupas un audzes, kuru celma caurmērs pie sakņu 

kakla bija mazāks par 20 cm. Uz jūras pusi priežu noņemšana tika veikta tā, lai nepaliktu garas, 
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nepārtrauktas koku rindas, kas pārāk aiztur vēju un kavē smilšu pārpūšanu un citus funkcionālus 

procesus. Priekškāpu zonā tika izcirstas visas sasējušās priedītes, bet pelēkajās kāpās tika 

atstātas pāris priedes uz hektāru, ņemot vērā, ka atsevišķu, savrupu koku atstāšana ir svarīga 

bezmugurkaulnieku dzīvotnēm. Pelēko kāpu un priekškāpu atjaunojamajā teritorijā darbi tika 

veikti 3,30 ha platībā, izmantojot tikai rokas instrumentus – motorzāģus un cirvjus.  

Vecos, savrup augošos kārklus izzāģēja mazos apjomos. Projekta eksperti noņemamos krūmus 

iezīmēja ar krāsainu lentu. Noņemtās priedes un krūmus darbu Izpildītājs ar rokām iznesa un 

novietoja pie treilēšanas ceļa, kas robežojās ar mežaino un pelēko kāpu zonu, pelēkās kāpas ar 

traktortehniku neskarot. 

✓ Citzemju, to skaitā invazīva rakstura, koku un krūmu izciršana 

Teritorijā nelielā skaitā tika konstatētas vārpainās korintes Amelanchier spicata, krokainā roze 

Rosa rugosa un plūškoks. Krūmus un kokus izzāģēja līdz ar zemes virsmu un sadedzināja. 

krokaino rožu audžu vietās, lai degšanas rezultātā mazinātu krokainās rozes ataugšanu no sakņu 

fragmentiem.  

Nocirstās priedes mežainajās un pelēkajās kāpas tika izmantotas kā materiāls Mangaļsalas kāpu 

stiprināšanai pret eroziju, izgatavojot no tām žodziņus un sētas projekta rīcības Kāpu 

stiprināšana pret eroziju Mangaļsalā (C2 rīcība) īstenošanas laikā. 13 

 
13 https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/172-
pasakumi-pret-krastu-eroziju-mangalos  

  
Izzāģējamo krūmu atzīmēšana pelēkajās 

kāpās 
Foto: L.Veinberga (2019. gada februārī) 

Pelēkās kāpas pēc priežu un atsevišķu kārklu 

krūmu noņemšanas 
Foto: L.Veinberga (2019. gada februārī) 

  

Vārpainā korinte Amelanchier spicata 
Foto: A.Jeņina 

Krokainā roze Rosa rugosa 
Foto: A.Jeņina 

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
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✓ Infrastruktūras izbūve - teritorijas labiekārtošana 

Antropogēno slodzi mazinoša apmeklētāju 

infrastruktūra DP “Piejūra”, t.sk. Mangaļsalas 

pussalā tika izbūvēta 2017. - 2018. gadu laikā. 

2017. gadā tika uzsākta infrastruktūras 

projektēšana, un no 2018. gada septembra līdz gada 

nogalei tika veikta tās izbūve. LIFE CoHaBit 

infrastruktūras projektēšana un izbūve tika veikta 

vienlaikus ar ERAF atbalstītu projektu 

“Antropogēnās slodzi mazinošas infrastruktūras 

izbūve DP “Piejūra” (NATURA 2000 vieta)14.  

Pēc uzstādīto apmeklētāju skaitītāju rādījumiem 

teritorijā (uzstādīti ERAF projekta ietvaros 

2018. gadā), 2019. gadā Mangaļsalu ir apmeklējuši 

178 680 viesu; vasaras mēnešos - 95 655, pavasarī 

– 40854, rudenī – 24418 un ziemā - 17 753 viesu. 

Infrastruktūras izvietojuma plānošana DP “Piejūra” 

tika veikta, lai aizsargātu teritorijā esošās dabas 

vērtības, kā arī lai dabas parka apmeklētājiem tiktu 

nodrošinātas ne vien rekreācijas, bet arī kvalitatīvas 

vides izziņas un izglītības iespējas, ko sniedz dabas 

parka daudzveidība. 

LIFE CoHaBit projekta ietvaros parka teritorijā ir 

uzstādītas 30 parka robežzīmes un 3 informatīvie 

stendi. Nesankcionētas teritorijas izbraukāšanas un esošo meža ceļu trašu paplašināšanas 

 
14 https://www.rdpad.lv/portfolio/antropogeno-slodzi-mazinosas-infrastrukturas-izbuve-un-
rekonstrukcija-dabas-parka-piejura-natura-2000-vieta/  

 
DP “Piejūra” robežzīme 

Foto: L.Veinberga (2019. gada janvārī) 

  

Labiekārtota automašīnu un velosipēdu 

stāvvieta Mangaļsalas ielā 2 
Foto: L.Veinberga (2019. gada maijā) 

Informatīvais stends Mangaļsalas ielā 2 
Foto: L.Veinberga (2019. gada maijā) 

https://www.rdpad.lv/portfolio/antropogeno-slodzi-mazinosas-infrastrukturas-izbuve-un-rekonstrukcija-dabas-parka-piejura-natura-2000-vieta/
https://www.rdpad.lv/portfolio/antropogeno-slodzi-mazinosas-infrastrukturas-izbuve-un-rekonstrukcija-dabas-parka-piejura-natura-2000-vieta/
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mazināšanai ir uzstādītas 3 barjeras. Lai mazinātu piekrastes kāpu eitrofikāciju, Mangaļsalas 

ielā 2 autostāvvietā ir izvietota 1 tualete, pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti.  

Automašīnu stāvvietā koku sakņu un zemsedzes pasargāšanai no automašīnām ir uzstādītas 12 

koka aizsargbarjeras, izvietotas vairākas informatīvās un ceļa zīmes, kā arī uzstādīta 1 

velonovietne. DP “Piejūra” labiekārtojumam pārsvarā ir izmantots kokmateriāls. 

Labiekārtojuma elementi izvēlēti atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes izveidotajai 

rokasgrāmatai “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Vienotais stils”.15 

  

 

 

 

Sasniegtie rezultāti 

1. Rīgas teritorijā, Mangaļsalā ir uzlabots mežaino kāpu, pelēko un daļēji priekškāpu biotopu 

stāvoklis 13,73 ha platībā, dabiskojot mežaudzes struktūru, kā arī mazinot pelēko kāpu un 

priekškāpu aizaugšanu ar priedēm un kārklu krūmiem un izbūvējot apmeklētāju 

infrastruktūru. 

2. Ar veiktajiem biotehniskajiem pasākumiem teritorijā ir uzlaboti dzīvotņu apstākļi vairākām 

retām augu sugām, t.sk. ES īpaši aizsargājamai un retai augu sugai smiltāja neļķe Dianthus 

arenarius s.l. un Putnu Direktīvas I pielikumā iekļautai putnu sugai – stepes čipste Anthus 

campestris.  

3. Ar 2018. gadā veikto apmeklētāju infrastruktūras izbūvi visā DP “Piejūra” teritorijā, t.sk. 

Mangaļsalā, ir mazināta antropogēnās slodzes ietekme uz piekrastes biotopiem – mazināta 

dabas pamatnes izmīdīšana un izbraukāšana, nodrošinātas tualetes, izbūvētas automašīnu 

stāvvietas un vairākas koka takas caur mežiem līdz pludmalei, vienlaikus apmeklētājiem ir 

nodrošinātas rekreatīvās un izglītošanās iespējas, t.sk. cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem. 

4. Ar kokaudžu retināšanas un lauču veidošanas metodi mežainajās kāpās ir panākta mežaudzes 

struktūras dažādošanās, ir panākta saules gaismas un siltuma nonākšana līdz zemsedzei, 

veicinot ķērpju attīstību atklātajās zonās un jaunu priežu iesēšanos. 

5. Veiktā mežaudzes dažādošana, sausokņu un vecākas paaudzes koku saglabāšana ir radījusi 

piemērotāku dzīvotni piekrastē sastopamu putnu un dzīvnieku sugām. 

 
15 https://www.daba.gov.lv/public/lat/dabas_aizsardzibas_plani/iadt/iadtvienotais_stils/  

 
Koka barjera uz apsaimniekošanas ceļa Mangaļsalā 

Foto: L.Veinberga (2019. gada maijā) 

https://www.daba.gov.lv/public/lat/dabas_aizsardzibas_plani/iadt/iadtvienotais_stils/
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6. Mežainajās kāpās ar zemsedzes noņemšanas un atklātas augsnes laukumu veidošanas metodi 

atgaismoto vecākās paaudzes priežu tuvumā ir nodrošinātas zonas, kur ir piemēroti augsnes 

apstākļi biotopam raksturīgajām augu, ķērpju un bezmugurkaulnieku sugām. 

7. Ar veikto koku un krūmu izciršanu pelēkajās kāpās un daļēji priekškāpās ir apstādināta 

teritorijas aizaugšana ar priedēm un krūmiem, līdz ar to ir mazināta nobiru slāņa veidošanās, 

augsnes eitroficēšanās, kā arī ir palielinātas saules apgaismotas platības, lai šajās vietās var 

attīstīties pelēkajām kāpām raksturīgā augāja mozaīkveida struktūra. 

8. Citzemju, to skaitā invazīva rakstura, koku un krūmu izciršana teritorijā ir mazinājusi 

biotopam neraksturīgo augu izplatīšanos. 

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

pasākumus projekta rīcību C5 Piekrastes kāpu biotopu saglabāšanas un atjaunošanas 

pasākumi Mangaļsalā un C2 Krasta eroziju mazinošie pasākumi Mangaļsalā ietvaros ir 

labvēlīgi ietekmēta teritorija 115,66 ha platībā, aptverot vienu trešo daļu no DP “Piejūra” 

platības Mangaļsalā. 

10. Piekrastes kāpu biotopu saglabāšanas pasākumu sekmju un ietekmes uz biotopiem un 

ekosistēmu pakalpojumiem, vērtēšana ir īstenota projekta monitoringa aktivitāšu ietvaros 

(rīcība D1), bet projekta īstenotās monitoringa metodes un monitoringa rezultāti detalizēti 

ir apkopoti ziņojumā “Biotopu atjaunošanas pasākumu ietekme uz sugu un biotopu 

aizsardzības stāvokli dabas parkā “Piejūra”. MONITORINGA GALA ATSKAITE”.16 

Rekomendācijas sasniegto rezultātu uzturēšanai 

Nepieciešamību pēc priekškāpu, mežaino un pelēko kāpu kopšanas pasākumiem ir jānosaka 

pēc turpmāku teritorijas monitoringa iegūto datu analīzes. Teritoriju ir vēlams apsekot vismaz 

vienu reizi gadā, vizuāli novērtējot un fiksējot, biotopus ietekmējošo faktoru iedarbību 

(zemsedzes pārlieka izbradāšana, izbraukāšana, atkritumu izmešana, u.c.). 

Teritorijā turpmāk ir jāseko pelēko kāpu un priekškāpu stāvoklim, lai novērtētu to aizaugšanu 

ar jaunām priedēm. Kāpas jācenšas atjaunot pēc iespējas agrākā to aizaugšanas stadijā. Jo 

mazāki un zemāki koki, jo vieglāk veikt darbus un mazākas darbu izmaksas. Tāpat mežainajās 

kāpās atjaunotajās un jaunizveidotajās laucēs ir jāseko, vai tās nesāk aizaugt. Priedīšu ravēšanu 

ir jāplāno veikt ik pēc 3 gadiem. 

Mežaino kāpu teritorijā, veidojot visus atvērumus vienā gadā, teritorijā tika radīta 2-vecumu 

audze, kas pilnībā nenodrošinās mērķi – dažādvecumu audzes veidošanu, tāpēc atvērumi 

veidojami vairākos paņēmienos ar 5-10 gadu intervālu. Teritorijā ir jānodrošina arī maksimāla 

veco, kalstošo un nokaltušo koku (vai to daļu) saglabāšana. Liela izmēra kritalas un stumbeņi 

ir nozīmīgas dzīvotnes kukaiņu un augu sugām. 

Lai pasargātu stepes čipstes ligzdas no izpostīšanas, ir jāuzsver DP “Piejūras” apmeklētājiem 

nepieciešamība suņus turēt pavadās – veikt izskaidrojošo darbu, ietverot šo informāciju norādēs 

un informācijas stendos, kā arī paredzot izvietot šīs zīmes tuvumā putnu ligzdošanas vietām. 

Maijā un jūnijā, lai pelēkajās kāpās novērstu antropogēno traucējumu stepes čipstes ligzdošanas 

laikā, obligāti ir jānodala zonas, kurās putnu ligzdošanas laikā apmeklētāji nedrīkst uzturēties. 

Projektā veiktais monitorings liecina, ka 2020. gada sezonā putni vietās, kur 2018. gadā tika 

 
16 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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konstatētas to ligzdas vairs neuzturējās. Vislielākais traucējums bija atpūtnieku pieplūdums 

vasaras pirmajā pusē un putnu traucēšana. 

Lai mazinātu biotopu antropogēnās slodzes radīto eitroficēšanos, ir jāapsver infrastruktūras 

pieejamības nodrošināšana visa gada garumā, piemēram, nodrošinot tualešu pieejamību ne tikai 

vasaras sezonā, bet arī ziemā. Tāpat atkritumu samazināšanu teritorijā panākt ar apmeklētāju 

izglītošanu. 

Līdz šim Latvijā nav bijis pieredzes šādu pasākumu veikšanā piejūras mežu un kāpu zonā, tādēļ 

turpmākās apsaimniekošanas plānošana jāveic, ņemot vērā pasākumu efektivitātes monitoringa 

rezultātus. Rezultātu noturība finansiāli izdevīgāka būs ilgtermiņā, ja uzsāktie darbi netiks 

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

metodes korekcijai. 

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

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

Projekta laikā Mangaļsalas piekrastē tika rīkoti sabiedrību izglītojoši pasākumi un tikšanās 

pieredzes apmaiņas nolūkos: 

• 2018. gada 8. jūnijā Biedrības “Baltijas krasti” rīkotā diskusija par kāpu mežu un pelēko 

kāpu biotopu atjaunošanu Mangaļsalā ar vides speciālistiem un vietējiem aktīvistiem. 

Diskusija noritēja dabā, informējot, kur un kā ir plānots veikt kāpu meža atjaunošanas 

darbus un kopīgi tika izsvērta izvēlēto metožu piemērotība. Diskusijā tika uzaicināti 

eksperti no dažādām iestādēm, lai iegūtu pēc iespējas daudzpusīgākus viedokļus un 

skatījumus, kā arī rastu labākos biotehniskos risinājumus piekrastes kāpu mežu 

atjaunošanai. Diskusijā piedalījās visi projekta partneri, SIA “Rīgas meži’, AS “Latvijas 

Valsts meži”, nodibinājums “Pasaules Dabas Fonds”, Latvijas Universitāte, 

nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, 

biedrība “Bolderājas grupa”, biedrība “Zaļā brīvība”, biedrība “VAK Mantojums” 

(18 dalībnieki); 

 
Diskusija par pelēko un mežaino kāpu atjaunošanu 

Foto: L.Veinberga (2018. gada jūnijā) 

• 2019. gada 18. aprīlī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments rīkoja pieredzes 

apmaiņas semināru Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem. Klātesošajiem dabā tika 

uzskatāmi parādīts veikto darbu rezultāts un sniegtas projekta ekspertu atbildes uz 

dažādiem jautājumiem par biotehniskajiem risinājumiem un izvēlētajām metodēm, 

darbu plānošanas procesu un sagaidāmo ietekmi uz piekrastes biotopiem. Semināra 

noslēgumā tika noorganizēta dalībnieku iesaiste kāpu stiprināšanas darbos, priežu zaru 

žodziņu pīšanā, projekta C2 rīcības ietvaros (18 dalībnieki); 

● 2019. gada 26. septembrī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Edmontonas 

pašvaldības (Kanāda) pilsētas plānošanas un vides speciālistus iepazīstināja ar 

Mangaļsalā veiktajiem infrastruktūras uzlabojumiem un veikto biotopu 

apsaimniekošanu LIFE CoHaBit projektā (12 dalībnieki); 

● 2019. gada 26. septembrī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments EUROPARC 

konferences (rīkotājs Dabas aizsardzības pārvalde) dalībniekus ekskursijā iepazīstināja 

ar Mangaļsalā veiktajiem infrastruktūras uzlabojumiem un veikto biotopu 

apsaimniekošanu LIFE CoHaBit projektā (23 dalībnieki); 
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● 2019. gada 31. oktobrī Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotajās piekrastes tūrisma gidu 

apmācībās Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments prezentācijas veidā 

klātesošajiem sniedza informāciju par dabas vērtībām un projekta laikā veiktajiem 

biotopu kopšanas darbiem Mangaļsalā, kā arī dalībnieki apmeklēja projekta darbības 

vietas mežainajās kāpās (20 dalībnieki). 

Laika periodā no 2018. gada līdz 2020. gadam kopumā Mangaļsalas piekrastes kāpu biotopu 

aizsardzības sabiedrību iesaistošās un informējošās aktivitātēs ir piedalījušies 91 dalībnieki.  

Projektā gūtā pieredze liecina, ka sabiedrības interese par jūras piekrastē notiekošām 

iniciatīvām ir ļoti augsta. Piekrastes dabas, ainaviskās un kultūras bagātības to ir padarījušas 

par pieprasītu atpūtas un dzīves telpu. Ņemot vērā, ka piekrastē esošās dabas vērtības ir 

primārais faktors šo teritoriju pievilcībai, dabas un pilsētplānošanas speciālisti ir ieinteresēti 

pilnveidot zināšanas par pielietojamām metodēm un gūtajiem rezultātiem dabas daudzveidības 

saglabāšanā līdzīgās teritorijās. 
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IZAICINĀJUMI UN IETEIKUMI  

Projekta praktisko darbu plānošana un īstenošana bija saistīta ar vairākiem 

izaicinājumiem: 

• plānotā finansējuma neatbilstība aktuāli veicamajiem darbiem un paredzētajai 

ietekmei;  

− darbi detalizēti tika identificēti tikai pēc projekta uzsākšanas un teritoriju 

izpētes; 

− aktuālās darbu izmaksas tika iesniegtas līdz ar potenciālo izpildītāju 

piedāvājumiem, un tās būtiski atšķīrās no plānotā finansējuma; 

− darbu izmaksu optimizēšanai, tika sniegts atbalsts no SIA “Rīgas meži” darbu 

saskaņošanā un plānošanā, Rīgas pašvaldība infrastruktūras izbūvei papildus 

nepieciešamo finansējumu piešķīra no pašvaldības budžeta; 

− darbu Izpildītājs no saviem līdzekļiem sedza sadārdzinājumu, kas radās dēļ 

neparedzēti lielas pamežā un pelēko kāpu zonā noņemtās un izvedamās 

biomasas apjoma; 

● darbu izpildītāju pieredzes trūkums veikt kokaudzes retināšanu pēc specifiski izstrādāta 

plāna, kura mērķis ir mežaudzes “dabiskošana”; 

− Latvijā līdz šim nevienam darbu Izpildītājam nebija pieredzes darbam ar 

kokaudžu retināšanu piejūras mežos un kāpās;  

− darbu organizēšanas specifika, ņemot vērā teritorijas statusu, augsto 

apmeklējumu, un ierobežotu, darbu veikšanas laiku (ārpus putnu saudzēšanas 

perioda, vēlams sasaluma apstākļos); 

− darbu veikšanas tehnoloģiskie ierobežojumi – minimāla tehnikas izmantošana 

un darbus galvenokārt veicot ar rokas instrumentiem; 

− nodrošināt darbu sinhronizēšanu ar otru saistīto projekta rīcību Kāpu 

stiprināšana pret eroziju Mangaļsalā (C2 rīcība). 

● parka apmeklētāju reakcija uz koku izciršanu kāpās, aizsargājamā dabas teritorijā: 

- līdz šim Rīgas pilsētas DP “Piejūra” teritorijā nav veikti kokaudzes kopšanas 

darbi; nereti sabiedrībā rodas satraukums par koku izciršanu tuvumā apdzīvotām 

vietām, un tika pausta neizpratne par nepieciešamību veikt koku apauguma 

samazināšanu dabas teritorijās; 

• parka apmeklētāju reakcija uz infrastruktūras izbūvi parkā; 

- jaunu autostāvvietu ieviešana, koka laipu un tualešu izbūve sabiedrībā radīja 

dažādus viedokļus, brīžiem kategoriski noliedzot nepieciešamību pēc jebkādu 

biotopu aizsardzības pasākumu īstenošanas teritorijā, paužot viedokli, ka 

dabisku, iemītu taku atstāšana ir veids kā teritorijai nepiesaistīt lielas 

apmeklētāju masas, tādējādi veiksmīgāk saudzējot dabas vērtības. 

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

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

teritorijās:  

1. plānojot mežaino, pelēko un priekškāpu kopšanas 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 
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izdevumiem un darbu sadārdzinājumam, ja starp projekta plānošanu un īstenošanu ir 

paredzama vairāku gadu atšķirība; 

2. izņemamās koksnes aprēķinus balstīt uz esošajiem mežsaimniecības standartiem, bet 

“zaļās masas” – nozāģēto mazo priedīšu un krūmu aprēķinus veikt kubikmetros, lai 

precīzāk noteiktu veicamo darbu izmaksas. Katrs traktora veiktais ceļš līdz krautuvēm 

tiek aprēķināts naudā, neņemot vērā kokmateriālu veidu, kas tiek izvests. 

3. mežaino kāpu kopšanā piemērojamo metožu izvēli, kā arī izņemamo koku apjomus 

izsvērt ne tikai pēc mežsaimnieciskiem un biotopiem labvēlīgu apstākļu radīšanas 

principiem, bet arī respektējot teritorijas ainaviskās vērtības un tās apmeklētību. 

4. ir jārēķinās, ka ja darbi veikti sniega apstākļos, pēc sniega segas nokušanas darbu 

teritorijā ir jāveic atkārtota celmu pielīdzināšana un atlikušo zaru savākšana. 

5. biotehnisko pasākumu uzraudzībā iesaistītajiem ekspertiem ir jāatvēl pietiekams laiks 

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

koriģēt darbu izpildes gaitu, ņemot vērā laikapstākļus, treilēšanas ceļu un krautuvju 

izvietojuma, kā arī pludmales piekļuves iespējas un darbu drošības apsvērumus; 

6. piejūras biotopu kopšanas pasākumi ir rezultatīvi, ja darbu norises plānošanā tiek ņemti 

vērā kompleksi kritēriji – mežaudžu retināšanas darbi tiek uzsākti rudenī, vai ziemas 

mēnešos, kad maz lietavu un ir iestājies sals, kā arī tiek ievērots putnu ligzdošanas 

liegums. 

7. pirms augsnes laukumu atsegšanas ir jāizvērtē, vai šos darbus ir jāveic kompleksā ar 

kokaudzes struktūras dabiskošanu, koncentrējot tos tuvumā biotopa mērķsugu 

atradnēm, kā arī paredzot noņemtā sūnu un trūda slāņa aizvākšanu prom no mežaudzes. 

8. mežaino, pelēko un priekškāpu kopšanas darbu kvalitāti, rezultātu noturību un ietekmi 

uz atjaunojamo teritoriju sekmē piemērotu metožu izvēle katrai konkrētajai vietai. 

Primāri tiek rekomendēts izmantot roku darbu un rokas instrumentus teritorijās, kas ir 

jutīgas pret traucējumiem (pelēkās kāpas, priekškāpas); 

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

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

metodes korekcijai. Kāpu biotopu kopšanas pasākumi ir jāuzsāk pēc iespējas agrāk. 

10. pirms darbu uzsākšanas ir būtiski informēt un skaidrot sabiedrībai veicamo biotopu 

atjaunošanas darbu mērķus. Vēlams savlaicīgi izvietot skaidrojošu informāciju vairāk 

apmeklētajās vietās pie darbu teritorijām, kā arī iesaistīt plašsaziņas līdzekļus. 

11. uzturot esošo un veidojot jaunu apmeklētāju infrastruktūru teritorijā ir jācenšas to veikt 

saudzīgi pret dabas pamatni un nemazinot ainavas kvalitāti, kā arī infrastruktūru 

nodrošināt labā tehniskā stāvoklī. 

12. būtiska loma ir sabiedrības informēšanai, izglītošanai un aktīvai iesaistei kāpu biotopu 

kopšanas pasākumu īstenošanā. Tieši aktīva līdzdalība, piemēram, talkojot ir labākais 

veids kā iepazīstināt sabiedrību ar kāpu biotopiem un tos negatīvi ietekmējošiem 

faktoriem. Pašvaldībām nepieciešams intensificēt komunikāciju ar vietējiem 

iedzīvotājiem.  
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LABVĒLĪGI IETEKMĒTĀ TERITORIJA  

Piejūras biotopu kopšanas pasākumu darbu rezultātā projekta sagatavošanas fāzē bija paredzēts 

labvēlīgi ietekmēt 40,14 ha ES nozīmes aizsargājamu biotopu, t.sk. ietekmējot kāpu un mežu 

biotopus. 

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

aizsargājamu biotopu kartējums un aktuālā informācija par labvēlīgi ietekmēto ES nozīmes 

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

Projektā veikto biotehnisko pasākumu tiešās darbības vietas aptver attiecīgās teritorijas 

priekškāpu, mežaino un pelēko kāpu antropogēnās slodzes ietekmētās zonas. Lai noteiktu 

teritoriju, kas tiek labvēlīgi ietekmēta, realizējot piekrastes kāpu biotopu kopšanas pasākumu 

darbus, projekta eksperti pēc teritoriju izpētes vienojās par šādiem kritērijiem katrai no darbības 

teritorijām: 

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

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

pakļauti pastiprinātai antropogēnajai un dabas apstākļu ietekmei; 

2. ietekmes teritorijā iekļauts pieguļošais 2180 Mežainas piejūras kāpas biotopa masīvs, 

kurš ir potenciāli pakļauts antropogēnajai ietekmei, un tajā būtiska nozīme ir labiem 

gaismas ietekmei; 

3. līdzās darbības teritorijai veiktajām projekta rīcības C2 Krasta eroziju mazinošie 

pasākumi Mangaļsalā kāpu stiprināšanas aktivitātēm ir abu rīcību abpusēji labvēlīga 

pastiprinoša ietekme uz teritoriju. Ar abām projekta rīcībām (C5 un C2) Mangaļsalas 

teritorijā ir ietekmēti biotopi 115,66 ha platībā. 



 

    
 

1.tabula 

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

Piejūras kāpu biotopu 

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 

Priekškāpas, pelēkās kāpas 

un mežainās kāpas 

Mangaļsalā 

13,73 

 
40,17 

2180 Mežainas piejūras kāpas 33,39 

2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas 6,09 

2120 Priekškāpas 0,61 

Kopā 13,73 40,17  40,09 

1 – atbilstoši Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (Biotopu direktīva) klasifikācijai. 

2 – Dabas datu pārvaldības sistēmas „OZOLS” dati (2020)
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PIELIKUMI 

1. Veikto darbu un laika grafiks. 

2. Kartogrāfiskais materiāls – C5 rīcības Piejūras kāpu biotopu saglabāšanas un atjaunošanas 

pasākumi Mangaļsalā darbības vietas (2.1.-2.3.) 

 



 

    
 

1.pielikums 

Veikto darbu un laika grafiks 

 Teritorija Platība, ha Veiktie darbi Gads Mēnesis 

 

1. 
Dabas parka zona, piekrastes kāpu teritorija pie 

Mangaļsalas pludmales 
13,73 

Citzemju, to skaitā, invazīvo, koku un krūmu izciršana, 

koku un krūmu izciršana atklātajās kāpās 
kokaudžu retināšana un lauču veidošana 

2019 janvāris - marts 

2. 
Dabas parka zona, piekrastes kāpu teritorija pie 

Mangaļsalas pludmales 
0,0022 Zemsedzes noņemšana un atklātas augsnes laukumu veidošana 2020 novembris 

3. 
Dabas parka zona,t.sk. piekrastes kāpu un 

pludmales teritorija pie Mangaļsalas pludmales 
n/a Infrastruktūras izbūve 2018 septembris - decembris 
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2.1.pielikums 
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2.2.pielikums 
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2.3.pielikums 

 


