
1 no 4

Nr.
p.k.

Mērķsuga 
(nosaukums 
latīniski)

Mērķsuga 
(nosaukum
s latviski)

Biotopi (no 
pieteikuma)

Vietas 
(potenciāli no 
projekta 
pieteikuma)

Ieguvumi no projekta (no projekta 
pieteikuma) Biotops 

Ligzdotājs
/caurceļot
ājs

Uzskaites 
metode 
(monitorin
ga 
metode)

Vai monitoringu 
veic, kas? Vai 
jāparedz speciāli 
projektam?

Monitoringa 
veikšanas 
nepieciešamīb
a

1
Alcedo 
atthis 

zivju 
dzenītis

2110, 2120, 
1150*, 1630*, 
2130*

Gaujas grīva, 
(Saulkrasti - 
Inčupe)

Upju krastu apsaimniekošana, 
apmklētāju plūsmas novirzīšana Ūdens - 

ūdensteces ar 
stāvkrastiem Ligzdotājs 

Ar ūdenstecēm un 
ūdenstilpēm saistīto 
putnu monitoringu 
šobrīd neviens 
neveic; nav 
izstrādāta arī 
metodika.

Suga nav tieši 
saistāma ar 
Piejūras DP! Nav 
ligdošanai 
piemērotu biotopu. 

2
Anthus 
campestris 

stepes 
čipste

2130* , 
1630*, 6450 
(tieši teritorijā 
nav)

Mangaļi, 
Carnikava, 
Lilaste, 
Vakarbuļļi, 
Daugavgrīva

Izveidotas atklātas kāpas ar zemu 
veģetāciju un labu biotopam rasturīgu 
struktūru. DP Piejūra ir lielākās pelēko 
kāpu platības jūras līča piekrastē, tās ir 
īpaši nozīmīgas kā stepes čipstes un 
sila cīruļa ligzdošanas un barošanās 
vietas. Smilšaini laukumi.

Pelēkās kāpas 
un sausi, 
smilšaini zālāji. Ligzdotājs

Maršrutu 
uzskaite 
vai totālā 
sugu 
uzskaite

Jūras piekrastē 
ligzdojošo putnu 
monitorings nav 
uzsākts, bet ir 
plānots. Ir metodika.

Metodikas 
mērķsuga. Veic 
dabas aizsardzības 
plāna izstrādes 
ietvaros un 
atkārtoti 2020.gadā 
ārpakalpojumā 
eksperts-ornitologs

3
Botaurus 
stellaris 

lielais 
dumpis

1150* , 
1630*, 6450 
(tieši teritorijā 
nav)

Daugavgrīva 
(ļoti 
perspektīva 
vieta)

(Ļoti reta suga DP Piejūra, un Latvijā. 
Apsaimniekošanas pieredzi var ņemt 
no COASTLAKE). Uzlabota mitrāju 
kvalitāte, īpaši piemērota lielā dumpja 
ligzdošanai - veģetācijas un ūdens 
laukumu mozaīka=mitrājs ar niedrēm 
mijas ar atklāta ūdens teritorijām, 
netālu no upes grīvas.

Niedrāji ezeros 
un dīķos Ligzdotājs

Maršrutu 
vai punktu 
uzskaites 
(par 
metodēm 
jākonsultēj
as ar LIFE 
COASTLAK

Ar ūdenstecēm un 
ūdenstilpēm saistīto 
putnu monitoringu 
šobrīd neviens 
neveic; nav 
izstrādāta arī 
metodika.

Metodikas 
mērķsuga. Veic 
dabas aizsardzības 
plāna izstrādes 
ietvaros un 
atkārtoti 2020.gadā 
ārpakalpojumā 
eksperts-ornitologs

4 Bubo bubo ūpis
2180 , 9010*, 
91E0*, 2130*

Mangaļi

Izveidota biotopu mozaīka - mežainās 
kāpas mijas ar atklātu kāpu teritorijām, 
piemērotas ūpja barošanās vietas. 
Novirzīta apmeklētāju plūsma no ūpja 
ligzdošanas vietām (infrastruktūras 
izveide, info zīmes, ar jauno dabas 
aizsardzības plānu (IAIN) noteiktas 
stingrāk aizsargājamas teritorijas).

Piejūras meži Ligzdotājs
Punktu 
uzskaites

Tiek veikts nakts 
plēsīgo putnu 
monitorings, bet 
nezinu, vai tas aptver 
projekta teritoriju; 
jājautā Sintijai 
Kotānei.

Pēteris Daknis 
nodarbojas ar ūpju 
ligzdu skaitīšanu, 
mākslīgo ligzdu 
būvniecību. Atbildēs 
vai ir šobrīd zināmas 
ūpju ligzdošanas 
vietas Piejūras DP

Putnu (projekta mērķsugu) uzskaites un plānotais monitorings 2018.-2020.gadam (sagatavots, apspriežoties ar ornitologiem 
S.Martinsoni, I.Priednieci, I.Mārdegu)



2 no 4

Nr.
p.k.

Mērķsuga 
(nosaukums 
latīniski)

Mērķsuga 
(nosaukum
s latviski)

Biotopi (no 
pieteikuma)

Vietas 
(potenciāli no 
projekta 
pieteikuma)

Ieguvumi no projekta (no projekta 
pieteikuma) Biotops 

Ligzdotājs
/caurceļot
ājs

Uzskaites 
metode 
(monitorin
ga 
metode)

Vai monitoringu 
veic, kas? Vai 
jāparedz speciāli 
projektam?

Monitoringa 
veikšanas 
nepieciešamīb
a

5
Circus 
aeruginosus 

niedru lija
1150*, 1630*, 
6450,  6510, 
2180, 9080*

Daugavgrīva 
un Vakarbuļļi

Ievērojami uzlabots biotopa stāvoklis, 
piemēroti ligzdošanas un barošanās 
apstākļi - mitrāji ar zemu veģetāciju, 
(īpašu uzmanību veltot upju grīvai). 

Niedrāji ezeros 
un dīķos Ligzdotājs

Punktu 
uzskaites

Tiek veikts dienas 
plēsīgo putnu 
monitorings, bet 
nezinu, vai tas aptver 
projekta teritoriju; 
jājautā Sintijai 
Kotānei.

Sugas sastopamības 
izvērtējumu veic 
dabas aizsardzības 
plāna izstrādes 
ietvaros.

6 Crex crex grieze
2130* , 
1630*, 6450

Vakarbuļļi, 
Daugavgrīva

Piejūras zālāji ir piemēroti ligzdošanai

Zālāji Ligzdotājs
Maršrutu 
uzskaites

Tiek veikts nakts 
putnu 
lauksaimniecības 
zemēs monitorings, 
bet nezinu, vai tas 
aptver projekta 
teritoriju; jājautā 
Sintijai Kotānei.

Metodikas 
mērķsuga. Veic 
dabas aizsardzības 
plāna izstrādes 
ietvaros un 
atkārtoti 2020.gadā 
ārpakalpojumā 
eksperts-ornitologs

7
Dryocopus 
martius 

melnā 
dzilna

2180 ,  9010*, 
91E0*, 2130*

Garciems, 
Lilaste

Piejūras meži Ligzdotājs

Maršrutu 
uzskaites/P
unktu 
uzskaites

Dati par šo sugu tiek 
iegūti dienas putnu 
fona monitoringā, 
bet nezinu, vai kāds 
maršruts atrodas 
projekta teritorijā; 
jājautā Sintijai 
Kotānei. Jebkurā 
gadījumā šis 
monitorings nesniegs 

Nav lietderīgi

8
Falco 
columbarius 

purva 
piekūns

91E0* , 
1150*, 1630*, 
6450, 6510, 
2180, 9080*

Garciems, 
Carnikava, 
Daugavgrīva 
un Vakarbuļļi

Ievērojami uzlabots biotopa stāvoklis, 
piemēroti ligzdošanas un barošanās 
apstākļi - purvainie meži, mitrāji ar 
zemu veģetāciju, (īpašu uzmanību 
veltot upju grīvai). Purvi

Ligzdotājs/
caurceļotā
js

Punktu 
uzskaites

Tiek veikts nakts 
plēsīgo putnu 
monitorings, bet dati 
par šo sugu netiek 
iegūti.

Sugas sastopamības 
izvērtējumu veic 
dabas aizsardzības 
plāna izstrādes 
ietvaros.



3 no 4

Nr.
p.k.

Mērķsuga 
(nosaukums 
latīniski)

Mērķsuga 
(nosaukum
s latviski)

Biotopi (no 
pieteikuma)

Vietas 
(potenciāli no 
projekta 
pieteikuma)

Ieguvumi no projekta (no projekta 
pieteikuma) Biotops 

Ligzdotājs
/caurceļot
ājs

Uzskaites 
metode 
(monitorin
ga 
metode)

Vai monitoringu 
veic, kas? Vai 
jāparedz speciāli 
projektam?

Monitoringa 
veikšanas 
nepieciešamīb
a

9
Haliaeetus 
albicilla 

jūras ērglis
1150*, 1630*, 
6450, 6510, 
2180, 9080*

Daugavgrīva 
un Vakarbuļļi

Ievērojami uzlabots biotopa stāvoklis, 
piemēroti ligzdošanas un barošanās 
apstākļi - purvainie meži, mitrāji ar 
zemu veģetāciju, (īpašu uzmanību 
veltot upju grīvai). 

Meži Ligzdotājs

Punktu 
uzsakites/li
gzdu 
monitoring
s

Tiek veikts dienas 
plēsīgo putnu 
monitorings, bet 
nezinu, vai tas aptver 
projekta teritoriju; 
jājautā Sintijai 
Kotānei. Ligzdu 
monitoringu veic 
Jānis Ķuze.

Nav lietderīgi. Sugas 
sastopamības 
izvērtējumu veic 
dabas aizsardzības 
plāna izstrādes 
ietvaros.

10
Larus 
minutus 

mazais 
ķīris

2180, 9010*, 
91E0*, 2130*

????

Sekli ezeri un 
zivju dīķi

Ligzdotājs/
caurceļotā
js

Uzskaites 
ligzdošana
s kolonijās

Kolonijās ligzdojošo 
putnu monitoringu 
šobrīd neviens 
neveic; nav 
izstrādāta arī 
metodika.

Suga nav tieši 
saistāma ar 
Piejūras DP! Nav 
ligdošanai 
piemērotu biotopu. 
Migrācijas laikā 

11
Lullula 
arborea 

sila cīrulis
2130 *, 
1630*, 6450

Mangaļi, 
Lilaste

Izveidotas atklātas kāpas ar zemu 
veģetāciju un labu biotopam rasturīgu 
struktūru. DP Piejūra ir lielākās pelēko 
kāpu platības jūras līča piekrastē, tās ir 
īpaši nozīmīgas kā stepes čipstes un 
sila cīruļa ligzdošanas un barošanās 
vietas.

Pelēkās kāpas, 
piejūras meži

Ligzdotājs/
caurceļotā
js

Maršrutu 
uzskaites

Dati par šo sugu tiek 
iegūti dienas putnu 
fona monitoringā, 
bet nezinu, vai kāds 
maršruts atrodas 
projekta teritorijā; 
jājautā Sintijai 
Kotānei. Jebkurā 
gadījumā šis 
monitorings nesniegs 
specifisku info par 
sila cīruli.

Metodikas 
mērķsuga. Veic 
dabas aizsardzības 
plāna izstrādes 
ietvaros un 
atkārtoti 2020.gadā 
ārpakalpojumā 
eksperts-ornitologs

12
Sterna 
albifrons 

mazais 
zīriņš

2110, 2120 , 
2130*

Daugavgrīva, 
Mangaļi, 
Gaujas grīva 
(augsts 
potenciāls)

Kāpu biotopu mozaīka (apturēta to 
fragmentācija, norokot, pārpūšanu, kā 
arī koku apauguma likvidēšana un 
atklātu kāpu veidošana). Apmeklētāju 
plūsmas plāns un DA plāns - arī 
uzlabos nepieciešamo aizsardzību.

Liedags, 
smilšainas 
salas upju 
grīvās

Ligzdotājs/
caurceļotā
js

Uzskaites 
ligzdošana
s kolonijās

Kolonijās ligzdojošo 
putnu monitoringu 
šobrīd neviens 
neveic; nav 
izstrādāta arī 
metodika. Iespējams, 
datus par šo sugu 
varēs iegūt arī 
piekrastes putnu 
monitoringā.

Piekrastē ligzdojošo 
putnu monitorings 
(veic dabas 
aizsardzības 
pārvalde).
Uzskaišu veikšanas 
metodika. Transekts 
jāierīko pludmalē.



4 no 4

Nr.
p.k.

Mērķsuga 
(nosaukums 
latīniski)

Mērķsuga 
(nosaukum
s latviski)

Biotopi (no 
pieteikuma)

Vietas 
(potenciāli no 
projekta 
pieteikuma)

Ieguvumi no projekta (no projekta 
pieteikuma) Biotops 

Ligzdotājs
/caurceļot
ājs

Uzskaites 
metode 
(monitorin
ga 
metode)

Vai monitoringu 
veic, kas? Vai 
jāparedz speciāli 
projektam?

Monitoringa 
veikšanas 
nepieciešamīb
a

13
Sterna 
hirundo 

upes zīriņš
2110, 2120 , 
2130*

Daugavgrīva, 
Mangaļi, 
Gaujas grīva 
(augsts 
potenciāls)

Kāpu biotopu mozaīka (apturēta to 
fragmentācija, norokot, pārpūšanu, kā 
arī koku apauguma likvidēšana un 
atklātu kāpu veidošana). Apmeklētāju 
plūsmas plāns un DA plāns - arī 
uzlabos nepieciešamo aizsardzību.

Liedags, 
smilšainas 
salas upju 
grīvās

Ligzdotājs/
caurceļotā
js

Uzskaites 
ligzdošana
s kolonijās

Kolonijās ligzdojošo 
putnu monitoringu 
šobrīd neviens 
neveic; nav 
izstrādāta arī 
metodika. Iespējams, 
datus par šo sugu 
varēs iegūt arī 
piekrastes putnu 
monitoringā.

Piekrastē ligzdojošo 
putnu monitorings 
(veic dabas 
aizsardzības 
pārvalde).
Uzskaišu veikšanas 
metodika. Transekts 
jāierīko pludmalē.

14
Sterna 
paradisaea 

jūras zīriņš
2110, 2120 , 
2130*

Daugavgrīva, 
Mangaļi, 
Gaujas grīva 
(augsts 
potenciāls)

Kāpu biotopu mozaīka (apturēta to 
fragmentācija, norokot, pārpūšanu, kā 
arī koku apauguma likvidēšana un 
atklātu kāpu veidošana). Apmeklētāju 
plūsmas plāns un DA plāns - arī 
uzlabos nepieciešamo aizsardzību.

Liedags, 
smilšainas 
salas upju 
grīvās

Ligzdotājs/
caurceļotā
js

Uzskaites 
ligzdošana
s kolonijās

Kolonijās ligzdojošo 
putnu monitoringu 
šobrīd neviens 
neveic; nav 
izstrādāta arī 
metodika. Iespējams, 
datus par šo sugu 
varēs iegūt arī 
piekrastes putnu 
monitoringā.

Piekrastē ligzdojošo 
putnu monitorings 
(veic dabas 
aizsardzības 
pārvalde).
Uzskaišu veikšanas 
metodika. Transekts 
jāierīko pludmalē.


