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KOPSAVILKUMS 

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

LIFE15 NAT/LV/000900, turpmāk - projekts) rīcības E3 ietvaros notika divi pieredzes 

apmaiņas braucieni, kuru mērķis ir iepazīties jaunākajiem pētījumiem nozarē, 

praktiskajiem biotopu apsaimniekošanu risinājumiem, pieredzi, kā arī jaunu kontaktu 

dibināšana un projekta atpazīstamības veicināšana.  

Pieredzes apmaiņas brauciens uz starptautisko konferenci “Coastal Dunes and Sandy Beaches”. 

No 2018. gada 11.-15. Projekts LIFE CoHaBit - "Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā 

“Piejūra”, LIFE15 NAT/LV/000900, (LIFE CoHaBit) piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā, 

kas norisinājās Francijā, Dunkirkā. Brauciena mērķis – pieredzes apmaiņa par piekrastes 

biotopu apsaimniekošanu t.sk. jūras krasta procesu kontroli un novērtēšanu.  

Pieredzes apmaiņas braucienā piedalās projekta vadošais partneris Carnikavas novada dome un 

projekta partneris biedrība “Baltijas Krasti”. 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz dabas parku “Kuršu kāpa”. Projekts LIFE CoHaBit - 

"Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”, LIFE15 NAT/LV/000900, (LIFE 

CoHaBit) piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā, kas norisinājās Kuršu kāpā, Lietuvā. 

Brauciena mērķis – pieredzes apmaiņa par piekrastes biotopu apsaimniekošanu t.sk. jūras krasta 

procesu kontroli un novērtēšanu. Novērtēt un diskutēt par praktiskiem risinājumiem krasta 

erozijas mazināšanai Baltijas piekrastē. 

Nodevumā tiks aprakstīti pieredzes apmaiņas braucienu svarīgākās apspriestās tēmas, galvenie 

rezultāti un ieguvumi projektam, galvenie secinājumi un rekomendācijas. Pieredzes apmaiņas 

braucienos gūtā pieredze tika izmantota projekta praktisko aktivitāšu īstenošanā, kā arī ar 

galvenajiem secinājumiem tika iepazīstinātas institūcijas, kas pēc projekta ieviešanas būs 

atbildīgas par projektā sasniegto rezultātu uzturēšanu projekta AFTER – LIFE periodā.  

Pieredzes apmaiņas braucieni  darbi īstenoti ar Eiropas Komisijas  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 

Within the framework of the LIFE project “Protection of Coastal Habitats in the Nature 

Park “Piejura”” (LIFE CoHaBit, LIFE15 NAT / LV / 000900, hereinafter - the project) 

two study visits trips took place, with the aim is to get acquainted with the latest research 

in the field, practical habitat management solutions, experience, as well as the 

establishment of new contacts and promotion of the project. 

Experience exchange trip to the international conference "Coastal Dunes and Sandy Beaches". 

From 11-15, 2018. The project LIFE CoHaBit - "Protection of Coastal Habitats in the Nature 

Park "Piejura", LIFE15 NAT / LV / 000900, (LIFE CoHaBit) participated in the study visit, 

which took place in Dunkirk, France.  

The conference was attended by the leading partner of the project is Carnikava County Council 

and the project partner is the association “Baltic Coast”. 

Experience exchange trip to the nature park "Curonian Spit". Project LIFE CoHaBit - "Coastal 

Habitat Protection in the Nature Park "Piejura ", LIFE15 NAT / LV / 000900, (LIFE CoHaBit) 

in 27-28/09/2018. in the Curonian Spit, Lithuania. Main aim was to discuss about practical 

solutions to reduce coastal erosion on the Baltic coast. 

The deliverable describes the main topics discussed, the main results and benefits of the 

exchange of experience, the main conclusions and recommendations. The experience gained 

during the experience exchange trips was used in the implementation of the project 's practical 

activities, as well as the main conclusions were presented to the institutions that will be 

responsible for maintaining the project results during the AFTER - LIFE project. 

Experience exchange trips were implemented with the financial support of the European Union 

LIFE program and financial support from the Latvian Regional Environmental Protection 

Agency administration of the State Regional Development Agency within the project LIFE 

CoHaBit, LIFE15 NAT/LV/000900. The information contained in this report is the sole 

responsibility of the project promoters and its statements do not constitute the opinion of the 

European Commission. 
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INTERNATIONAL CONFERENCE ON MAHAGEMENT OF COASTAL 

DUNES AND SANDY BEACHES, 12-14/06/2018 FRANCE 

PASĀKUMA DALĪBNIEKI  

 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz starptautisko konferenci “Coastal Dunes and Sandy Beaches”. 

No 2018. gada 11.-15. Projekts LIFE CoHaBit - "Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā 

“Piejūra”, LIFE15 NAT/LV/000900, (LIFE CoHaBit) piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā, 

kas norisinājās Francijā, Dunkirkā. Brauciena mērķis – pieredzes apmaiņa par piekrastes 

biotopu apsaimniekošanu t.sk. jūras krasta procesu kontroli un novērtēšanu.  

Pieredzes apmaiņas braucienā piedalās projekta vadošais partneris Carnikavas novada dome un 

projekta partneris biedrība “Baltijas Krasti”.  

PIEREDZES APMAIŅAS VIZITES NORISES PLĀNS  

11.06.2018.  Lidojums Rīga – Varšava – Parīze. Vietējais transports no Parīzes uz Dunkirku. 

12.06.2018. no 8:45 – 20:00 

Konferences atklāšana un priekšlasījumi, LIFE projektu, tai skaitā LIFE CoHaBit projekta  

prezentācija. Projektu dalībnieki izklāsta projektu mērķus, uzdevumus, progresa pārskatu 

kopumā no vides ekspertu skatījuma. Carnikavas novada pašvaldības pārstāvji papildus 

informācijai par projektu, akcentēja pašvaldībai aktuālos jautājumus projekta īstenošanas 

procesā, piemēram, apmeklētāju plūsmu organizēšanu dabas parka “Piejūra” teritorijā, cilvēku 

informētības paaugstināšanu, infrastruktūras uzlabošanu, līdzsvara nodrošināšanu starp dabas 

aizsardzības un iedzīvotāju, dabas parka apmeklētāju vajadzībām, sadarbības pilnveidošana ar 

atbildīgajām institūcijām  u.c. Tika demonstrēts arī Carnikavas novadu popularizējošs video. 

Saņēmām daudz pozitīvu atsauksmju par to, ka prezentācijā tika aktualizēta ciešākas sadarbības 

nepieciešamība starp pašvaldībām, dabas aizsardzības institūcijām un dabas parku 

apsaimniekotājiem, līdzsvarotas teritorijas attīstības nodrošināšanai. Konferences prezentācija 

skatāma nodevumā FR-E3-2. 

Dienas otrajā daļā notika paralēlās sesijas jeb darba grupas par noteiktam tēmām, kā arī posteru 

prezentācijas, kur pašvaldība kopa ar projektu partneri – biedrību “Baltijas Krasti” prezentēja 

informāciju par dabas parkā plānotajām dabas apsaimniekošanas metodēm.  
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Postera prezentācija konferencē 

Biedrība “Baltijas Krasti”, A.Jeņina (Foto: G.Ulme, 12.06.2018) 

 

Diskusijas posteru prezentācijā.  

V.Zinkevics, Carnikavas novada dome (foto: G.Ulme, 12.06.2018) 

 

13.06.2018. 08:30-22:00  

Ekskursija pārrobežu projekta teritorijā, iepazīstinot ar dabas rezervātā “De Westhoek” kāpu 

biotopu kompleksa atjaunošanas un apsaimniekošanas metodēm. Tika demonstrētas 

aizsargājamās dabas teritorijas un praktiski veiktie darbi. Ņemot vērā to, ka Francijā un Beļģijā 

liela problēma ir kāpu aizaugšana, liels darbs tiek veltīts apauguma mazināšanai, cīņai ar 

invazīvajām sugām, smilšaino teritoriju atjaunošanai. Tiek izmantotas vairākas 

apsaimniekošanas metodes, tostarp, noganīšana izmantojot savvaļas zirgus, aitas, trušus, 

pļaušana,  teritoriju tīrīšana ar ekskavatoriem. Aizsargājamās teritorijas pārsvarā ir norobežotas 

ar žogiem, dabas parka teritoriju regulāri patrulē dabas parka administrācijā strādājošie 

inspektori. Patruļas tiek veiktas gan kājām, gan jāšus. Publiski pieejamajās parka daļās ir 

nodrošinātas viegli uztveramas informatīvās zīmes, tiek veikta apmeklētāju uzskaite, 
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izmantojot atbilstošu aprīkojumu. Aplēsts, ka dabas parku Francijas piekrastē, sezonas laikā 

apmeklē no 800 tūkstoši līdz pat miljonam cilvēku, kas rada milzīgu antropogēno slodzi. Tikām 

informēti, ka Beļģijas 65 km garo pludmales zonu sezonas laikā apmeklē vairāk kā 8 miljoni 

cilvēku un tas arī kalpo par iemeslu, kādēļ dabas teritorijas, lai saglabātu bioloģisko 

daudzveidību un pasargātu apdraudētos biotopus, ir nepieciešams norobežot ar žogiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taku marķēšanas piemēri dabas rezervātā “De Westhoek”, Foto: G.Ulme 13.06.2018. 

 

14.06.2018. 8:45 – 18:00 

Paralēlās sesijas jeb darba grupas. Konferences darba grupu  diskusiju apkopojumu   

prezentēšana. Konferences oficiālais noslēgums, Eiropas Komisijas pārstāvju uzruna. 

Noslēguma ekskursija parkā “Dune Dewulf”, kur dalībnieki tika iepazīstināti ar atjaunošanas 

un apsaimniekošanas metodēm parkā.  
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Noslēguma ekskursija parkā “Dune Dewulf” (Foto: V.Zinkevics, 13.06.2018) 

15.06.2018. Vietējais transports no Dunkirkas uz Parīzi.  Lidojums Parīze – Varšava – Rīga. 

GALVENIE PASĀKUMA REZULTĀTI UN IEGUVUMS PROJEKTAM   

Konference bija plaši apmeklēta – tajā piedalījās eksperti, mācībspēki, projektu īstenotāji, 

studenti no vairāk kā 12 valstīm, kopumā aptuveni 150 dalībnieki, kas ļāva veidot jaunus 

kontaktus ar jomā iesaistītajiem ekspertiem. Konference bija ļoti labi organizēta un kalpoja kā 

lieliska platforma lietderīgu kontaktu dibināšanai, sniedza ieguldījumu projekta LIFE CoHaBit 

aktivitāšu īstenošanā, kā arī pašvaldībai svarīgu, ar dabas parka teritorijas apsaimniekošanu 

saistītu jautājumu risināšanā tai skaitā iedzīvotāju informēšanas un izglītošanas metožu 

pielietošanā. Konferences apmeklējums ir sniedza vērtīgu pieredzi un informāciju konferences 

sagatavošanas un norises jomā, kas tika izmantota organizējot starptautisko konferenci projekta 

ietvaros. Tika nodibināti kontakti ar pārstāvjiem no Beļģijas, Lietuvas, Nīderlandes, Portugāles 

un Spānijas. Konference tika izmantota arī Latvijas dabas vērtību un kultūras mantojuma un 

Carnikavas novada, kā zaļā tūrisma galamērķa, popularizēšanai. 

GALVENIE SECINĀJUMI 

1) Konferences laikā starp prezentēto projektu aktualitātēm, mērķiem un problēmsituācijām 

tika akcentēti trīs galvenie temati – biotopu aizsardzība, apsaimniekošanas metodes un 

komunikācija ar sabiedrību.  Tika akcentēts, ka īpaši svarīgi ir balstīties uz aktuāliem datiem 

par dabas teritorijām, biotopiem u.c., kā arī datiem par cilvēku plūsmām. 

2) Invazīvo sugu izplatība ir saistīta ar dārzkopību un agrokultūru, jo teritorijās pie 

mazdārziņiem pieaug invazīvo sugu īpatsvars. Invazīvo sugu ierobežošanas jomā speciālistus 

interesē jaunas metodes, līdztekus jau plaši izmantotām.  

3) Teritorijas apsaimniekošanā aktuāls ir jautājums – pļaut vai ganīt. Ja izmanto ganīšanu kā 

apsaimniekošanas metodi, diskusijas turpinās par to, ko labāk izmantot – zirgus, govis, aitas vai 

pat savvaļas zaķu kolonijas. Izmantojot ganīšanas metodi, nepieciešams štatā vetārsts.  

4) Infrastruktūras, apbūves (ceļu, kempingu) ietekme uz sugu bioloģisko daudzveidību.  
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5) Piekrastes kāpu aizsardzība un atjaunošana. Pieaug nepieciešamība pēc jauniem 

pilotprojektiem, kāpu plūsmas prognozēšanai un modelēšanai, ka arī regulārai piekrastes 

monitorēšanai.  

6) Komunikācijas un tīklošanās aktivitātes ir obligāts priekšnosacījums visos LIFE projektos. 

Tās paredz pieredzes nodošanu, diskusijas. Komunikācija ar sabiedrību, tās iesaiste un 

izglītošana bieži ir viens no komplicētākajiem aspektiem projektu īstenošanā. Sabiedrības 

iesaistes un izpratnes līmenis ietekmē gan projektu īstenošanu, gan rezultātu sasniegšanu, gan 

arī ikdienas darbu pašvaldībās, kas īsteno teritorijas apsaimniekošanas darbus, gan arī projekta 

sasniegto rezultātu uzturēšanu. 

7) Turpmāk plānojot LIFE projektu pieteikumus, ņemt vērā, ka priekšroka tiks dota pārrobežu 

projektiem, ka arī projektiem, kas paredz tīklošanos, pieredzes un rezultātu izplatīšanu. 

PRIEKŠLIKUMI  

1) Pašvaldībām dabas parka teritorijā izstrādāt vienādas informatīvās zīmes, norādes dažādu 

maršrutu iezīmēšanai, tādejādi vienotā stilā apmeklētājus informējot  gan par parka vērtībām, 

gan virzot apmeklētāju plūsmu. 

2) Saistībā ar invazīvo sugu izplatību un saistību ar dārzkopību, nepieciešams informēt un 

izglītot iedzīvotājus, maksimāli likvidēt komposta kaudzes dabas parka “Piejūra” pieguļošajā 

teritorijā. 

3) Veidojot pilotteritorijas un paredzot ierobežojumus apmeklētāju plūsmai, īpaši jāpārdomā 

veidi kādos dabas parka apmeklētāji tiek informēti par ierobežojumu mērķi, vienlaicīgi 

nodrošinot iespēju apskatīt īpašās dabas vērtības. 

4) Veidot teritorijas, kas var būt pilnīgi norobežotas apmeklētajiem, slēgt pievedceļus kas liegtu 

parkā iebraukt ar mehanizētiem transportlīdzekļiem. 

5) Aktīvi piedalīties un apkopot pieredzi par sabiedrības iesaisti un izglītošanu. Katrai mērķa 

grupai – pašvaldībām, uzņēmējiem, iedzīvotājiem, tūristiem – ir svarīgi sniegt precīzu, 

kodolīgu, to interesējošu informāciju par dabas parka teritoriju. Ierosinām veidot vai pārņemt 

elektronisku iedzīvotāju informēšanas un iniciatīvu apkopošanas platformu. Organizēt 

izglītojošas aktivitātes dabas parka teritorijā īpašu uzsvaru liekot uz skolēniem, ģimenēm ar 

bērniem. 

6) Iespēju robežās risināt ugunskuru un telšu vietu iekārtošanu dabas parka teritorijā. 

7) Apzināt parka apmeklētajam interesējošu informāciju un to pēc iespējas efektīvāk nodot 

apmeklētajiem – caur kartēm, info stendiem, norādēm, mājas lapu, mobilo aplikāciju, 

interaktīvu spēļu veidā utt.  

8) Ņemot vērā, ka Carnikavas novada teritorijā tūrisma maršruti šķērso dabas parku “Piejūra”, 

iekļaut izdales un informācijas materiālos un kanālos ilgtspējīgā tūrisma pamatprincipus – 

strādājot vienlaikus ar ekonomiskiem, sabiedrības un dabu interesējošiem jautājumiem.  
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9) Marķējot takas vienotā stilā, izvietojot atkritumu urnas, pārdomāt informāciju, ko likt uz 

informācijas stendiem, lai tā būtu maksimāli viegli uztverama un informējoša. 

10) Dabas parkā nodrošināt patrulēšanu, veicot pārkāpumu profilaksi. Jāpanāk vienošanās starp 

institūcijām par to, kuras no tām veiks patrulēšanu, kā to finansēt un organizēt. 

11) Izpētīt un apkopot militāro mantojumu dabas parkā, kas sniegtu papildus pievienoto 

kultūrvēsturisko vērtību parka apmeklētājiem. 

12) Projektā iesaistītajiem darbiniekiem nodrošināt kvalitatīvu, vieglu, vēju aizturošu un 

mitruma izturīgu apģērbu, kas tiktu izmantots gan dabas parka teritorijas apsekošanā, gan 

projekta aktivitāšu īstenošanā, gan kalpotu kā pašvaldību un dabas parku reprezentējošs 

materiāls.  

13) Turpināt sadarboties ar LIFE programmas projektus īstenojošām pašvaldībām ārvalstīs, lai 

gūtu pieredzi un jaunas idejas praktiskiem risinājumiem teritorijas apsaimniekošanai un 

sabiedrības iesaistei. 

STUDY VISIT TO CURONIAN SPIT NATIONAL PARK 27-28/09/2018 

NIDA, LITHUANIA 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz dabas parku “Kuršu kāpa”. Projekts LIFE CoHaBit - 

"Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”, LIFE15 NAT/LV/000900, (LIFE 

CoHaBit) piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā, kas norisinājās Kuršu kāpā, Lietuvā. 

Brauciena mērķis – pieredzes apmaiņa par piekrastes biotopu apsaimniekošanu t.sk. jūras krasta 

procesu kontroli un novērtēšanu. Novērtēt un diskutēt par praktiskiem risinājumiem krasta 

erozijas mazināšanai Baltijas piekrastē. 

PASĀKUMA DALĪBNIEKI  

Pieredzes apmaiņas braucienā piedalās projekta vadošais partneris Carnikavas novada dome, 

un projekta partneri no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, Dabas aizsardzības 

pārvaldes biedrība “Baltijas Krasti”.  

Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās arī pārstāvji no pašvaldības aģentūras “Carnikavas 

komunālserviss” un Rīgas domes Mājokļu vides departamenta, jo šīs iestādes uzturēs projektā 

sasniegtos rezultātus After LIFE periodā.  

PIEREDZES APMAIŅAS VIZITES NORISES PLĀNS  

27.09.2018.  

8.30   brauciens ar auto Carnikava - Rīga – Klaipēda. Prāmis no Klaipēdas uz Nidu.  

15.00  Pieredzes apmaiņas vizītes atklāšana,  LIFE CoHaBit projekta  prezentācija. Carnikavas 

novada pašvaldība ka vadošais projekta partneris izklāsta projekta mērķi, uzdevumus. Izklāsta 

progresa pārskatu kopumā, tai skaitā akcentējot krasta erozijas mazināšanas pasākumus. 



    
  

 

11 

Carnikavas novada pašvaldības pārstāvji papildus informācijai par projektu, akcentēja 

pašvaldībai aktuālos jautājumus projekta īstenošanas procesā, piemēram, apmeklētāju plūsmu 

organizēšanu dabas parka “Piejūra” teritorijā, cilvēku informētības paaugstināšanu, 

infrastruktūras uzlabošanu, līdzsvara nodrošināšanu starp dabas aizsardzības un iedzīvotāju, 

dabas parka apmeklētāju vajadzībām, sadarbības pilnveidošana ar atbildīgajām institūcijām  

u.c. Tikšanās laikā tika organizētas vairākas prezentācijas-  Projekta LIFE CoHaBit gan Kuršu 

kāpas nacionālā parka administrācijas prezentācijas:  “Maintainance of the Baltic Sea shore 

(protective foredune) in the Curonian Spit”  un “Implementation of nature management 

measures in Natura 2000 territories”, kam sekoja diskusijas un pieredzes apmaiņa.  

16.00  Vizītes otrajā daļā Nacionālā parka administrācija prezentēja savus īstenoto LIFE 

projektu, ka arī ieskicēja aktualitātes krasta erozijas mazināšanas darbos, dalījās informācijā 

par nacionālā parka apsaimniekošanas metodēm. 

18.00  Dienas noslēgumā piedalījāmies ekskursijā, ko organizēja pasi Nacionālā parka 

pārstāvji. Interesenti interaktīva veida tika iesaistīti un iepazīstināti ar Nidas kultūrvēsturisko 

mantojumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta LIFE CoHaBit prezentācija pieredzes apmaiņas braucienā Nidā, 27.09.10. (Foto: 

E.Zaķe-Kļaviņa) 

 

28.09.2018.  

09:00-12:00 Lauka vizīte Kuršu kāpās, tai skaitā dabas parka lieguma teritorijā. Mērķis dalīties 

pieredzē un praktiskos tehniskajos risinājumos krasta erozijas mazināšanai. Apskatījām vairāk 

kā 5 dažādas teritorijas, kur tikām iepazīstināti ar  kāpu biotopu kompleksa atjaunošanas un 

apsaimniekošanas metodēm – pelēko kāpu apsaimniekošanas metodēm, aktivitātes invazīvo 

sugu ierobežošanai, žogi krasta stiprināšanai, zaru krāvumi, ka arī priežu sēklu genoma 

plantācija – mežaino kāpu atjaunošanas darbiem. Tika demonstrētas aizsargājamās dabas 

teritorijas un praktiski veiktie darbi. Publiski pieejamajās parka daļās ir nodrošinātas viegli 

uztveramas informatīvās zīmes, tiek veikta apmeklētāju uzskaite, izmantojot atbilstošu 

aprīkojumu. Parka teritorijā notiek arī mežu ciršanas darbi, lai cīnītos ar apaugumu kāpās, kas 

ir galvenais Nidas tūrismā objekts.  
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12.15 Transports no Nidas uz Klaipēdu – Rīgu – Carnikavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauka ekskursija 29.09.2018. Foto: G.Ulme 

GALVENIE PASĀKUMA REZULTĀTI UN IEGUVUMS PROJEKTAM 

Vizītē piedalījās ļoti dažādi specialisti -  biotopu eksperti, mācībspēki, projektu īstenotāji, 

teritorijas apsaimniekotāji, mežu īpašnieki. Vizīte bija ļoti vērtīga un kalpoja kā lieliska 

platforma lietderīgu kontaktu dibināšanai, kas sniegs ieguldījumu projekta LIFE CoHaBit 

aktivitāšu īstenošanā, kā arī pašvaldībai svarīgu, ar dabas parka teritorijas apsaimniekošanu 

saistītu jautājumu risināšanā, iedzīvotāju informēšanas un izglītošanas metožu pielietošanā. 
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Tehniskie risinājumi krasta erozijas mazināšanai Kuršu kāpās. Šāds tehniskais risinājums 

pārnests projekta C7 aktivitātes ietvaros (Foto: G.Ulme 28.09.2018) 

     GALVENIE SECINĀJUMI  

1) Vizītes laikā tika akcentēti trīs galvenie temati – apsaimniekošanas metodes, darbu praktiskā 

īstenošana caur publiskiem iepirkumiem un komunikācija ar sabiedrību.   

2) Teritorijas apsaimniekošanā aktuāls ir jautājums – kurā brīdī īstenot krasta erozijas 

pasākumus.  Ja rudenī īsteno darbus, bieži vien līdz pavasarim žodziņi jau aizpūsti vēja vai 

noskaloti, savukārt, graudzāles krasta stiprināšanai vēlams stādīt tieši rudenī. 

3) Infrastruktūras, apbūves ietekme uz sugu bioloģisko daudzveidību. Ir maksimāli jāveido 

dabas takas, kas mazina biotopa nomīdīšanu un nekontrolētu staigāšanu parkā. Tomēr veidojot 

takas, līdztekus jādomā ar par to pieejamību, ka arī, apstrādi, kas mazinātu koka laipu slīdēšanu 

slapjā laikā.  

4) Arī Kuršu kāpā ir problēmas ar invazīvo augu sugu – Rosa rugosa krokaino rozi. Tā 

ierobežošana tiek veikta divas reizes gadā.  

PRIEKŠLIKUMI  

1) Plānojot krasta erozijas  darbus, priekšrokā dodama egļu zariem, jo tie kalpos ilgāk, nekā 

kārkli, piemēram.  

2) Sētiņām jābūt zemām, bet ļoti izturīgam. Tam jāspēj turēt pat cilvēka svaru.  
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3) Pašvaldībām dabas parka teritorijā izstrādāt informatīvās zīmes, norādes dažādu maršrutu 

iezīmēšanai, tādejādi apmeklētājus informējot  gan par parka vērtībām, gan virzot apmeklētāju 

plūsmu. 

4) Veidot atsevišķas teritorijas, kas var būt pieejamas apmeklētajiem par maksu.  

5) Būtiska loma ir sabiedrības informēšanai, izglītošanai un aktīvai iesaistei. Tieši aktīva 

līdzdalība, piemēram, talkojot ir labākais veids kā izglītot sabiedrību.  

 

     Lauka vizīte Kuršu kāpās dabas parka lieguma teritorijā. (Foto: G.Ulme 28.09.2018)  

 


