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IEVADS 

 

Monitoringa vadlīnijas izstrādātas LIFE projektā “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā 
“Piejūra”” (LIFE CoHaBit, LIFE15 NAT/LV/000900, turpmāk - projekts) veikto biotopu un sugu 
dzīvotņu atjaunošanas darbību ietekmes uz sugu un biotopu aizsardzības stāvokli novērtēšanai Rīgā 
un Carnikavas novadā dabas parka „Piejūra” (turpmāk – DP “Piejūra”) teritorijā. Monitorings notiks 
vienlaicīgi ar paredzēto darbību realizēšanu visa projekta laikā, lai konstatētu sugu un biotopu 
kvalitatīvās un kvantitatīvās izmaiņas.  

Dabas parks „Piejūra” ir iekļauts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā 
Natura 2000 (kods: LV0301700). 

Galvenie projektā paredzētie biotopu atjaunošanas, aizsardzības un saglabāšanas pasākumi ir zālāju, 
piejūras mežaino kāpu mežu, pelēko kāpu, lagūnu atjaunošana un apsaimniekošana, kas ietver 
krūmu izciršanu, mežu dabiskošanu, niedru un citzemju sugu ierobežošanu, zālāju pļaušanu un kāpu 
aizsardzību pret eroziju. 

Projektā paredzēts veikt šādus biotopu atjaunošanas un saglabāšanas pasākumus (rīcības no C1 līdz 
C8): 

C1 Citzemju invazīvo sugu ierobežošana; 

C2 Piekrastes kāpu aizsardzība pret eroziju Mangaļos; 

C3 Lagūnu atjaunošana un apsaimniekošana Daugavgrīvā; 

C4 Piejūras zālāju apsaimniekošana Vakarbuļļos; 

un kompleksie pasākumi: 

C5 Piekrastes biotopu atjaunošana un apsaimniekošana Mangaļos; 

C6 Piekrastes biotopu atjaunošana un apsaimniekošana Garciemā; 

C7 Piekrastes biotopu atjaunošana un apsaimniekošana Carnikavā; 

C8 Piekrastes biotopu atjaunošana un apsaimniekošana Lilastē. 

 

Izstrādātās vadlīnijas nosaka katras veiktās darbības monitoringa mērķi, darbību sekmju 
novērtēšanas indikatorus un sagaidāmos rezultātus. Novērtējums un biotopu izmaiņu 
monitorings ir nepieciešams, lai varētu veikt adaptīvu apsaimniekošanu – atkarībā no monitoringa 
rezultātiem izdarīt korekcijas apsaimniekošanā vai veikt papildus pasākumus. Monitoringa 
rezultātiem jādod atbilde, vai biotopu atjaunošana un apsaimniekošana ir sasniegusi sākotnēji 
izvirzīto mērķi un kādā mērā. 

Monitoringa īstenošanai paredzētie cilvēkresursi: galvenokārt projekta personāls (monitoringa 
koordinators un vides eksperte). Papildus jūras krastu procesu monitoringu veiks eksperts – ģeologs 
(Biedrība “Baltijas krasti”) un putnu sugu novērojumus un vērtējumus sagatavos ornitologs gan 
dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros 2018. gadā, gan ornitologs ārpakalpojumā 2020.gadā. 

Aprīkojums monitoringa veikšanai - globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērējs, karte ar tajā 
atzīmēto darbības vietas poligonu un darbības ietekmes zonu; izdrukāts kartogrāfiskais materiāls, 
attiecīgā biotopa monitoringa  anketa, speciālās anketas, ja tādas ir paredzētas konkrētai darbībai 
(skatīt pie aktivitātēm); mērlenta 25 m; fotoaparāts, vietas identificēšanai izmanto uzrakstu tāfeli, 
kur vienmēr fiksē fotografēšanas laiku, vietu un fotografēšanas virzienu. Filmēšanai un 
fotografēšanai no gaisa (aptuveni 50 m augstuma) paredzēts izmantot dronu ar kameru. 

Dabas parkā “Piejūra” atrodas arī divas speciālā jūras piekrastes biotopu monitoringa stacijas 
Daugavgrīvā un Lilastē (sk. karti 6.pielikumā), kurās atbilstoši Vides monitoringa programmas 
Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmai notiek pastāvīgi novērojumi/mērījumi. 2017.-
2018. gadā paredzēti: 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LV0301700
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1) jūras krasta dinamisko procesu mērījumi; 
2) augsnes piesārņojuma mērījumi; 
3) veģetācijas struktūras un sugu sastāva (ieskaitot ķērpjus, sūnas un vaskulāros augus) noteikšana; 
4) kāpu ekosistēmu raksturojošo bioindikatoru (sugas, sugu ekoloģiskās grupas, augu sabiedrības) 
noteikšana un mērījumi. 
Speciālā monitoringā iegūtie dati būs izmantojami kā fona dati no nosacīti “kontroles” teritorijas un 
dos iespēju veikt salīdzinājumu ar monitoringa datiem, kas iegūti projekta darbības teritorijā 
biotopu atjaunošanas vietās. 

Rīgas jūras līča un Baltijas jūras piekrastē, iekļaujot dabas parka “Piejūra” teritoriju, 2018. gadā ir 
paredzēts uzsākt piekrastē ligzdojošo putnu monitoringu, ko veiks un koordinēs Dabas 
aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta Monitoringa un plānojumu nodaļa. Veiktās 
uzskaites arī kalpos kā fona dati salīdzinājumam - biotopu apsaimniekošanas sekmju novērtēšanai 
darbības vietās dabas parka teritorijā. 
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KOPSAVILKUMS 

Sākotnējais sugu un biotopu aizsardzības stāvoklis pirms darbību uzsākšanas projekta 
teritorijās ir fiksēts 2017.gadā sagatavotajos ekspertu atzinumos, apkopots līdz šim veikto sugu un 
biotopu monitoringa atskaitēs, un visprecīzāk novērtēts biotopu inventarizācijas un monitoringa 
anketās 2017.gada sezonā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “ 
Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu 
aizsardzībai Latvijā” (turpmāk “Dabas skaitīšana”) ietvaros. Vispārējs biotopa aizsardzības stāvokļa 
novērtējums pēc projektā paredzēto darbību pabeigšanas 2020.gadā notiks, atkārtoti aizpildot 
biotopu inventarizācijas un monitoringa anketas veiktās darbības vietās. 

Darbību ietekmju vērtēšanai jāierīko īslaicīgi un pastāvīgie parauglaukumi, kuros reģistrēt 
veģetācijas struktūras, sugu sastāvu un sastopamību (pēc Brauna-Blankē sistēmas), kā arī koku un 
krūmu segumu. Parauglaukumi jāierīko gan tiešās darbības teritorijā, gan ārpus tās, lai varētu 
salīdzināt veģetācijas un citus parametrus  pirms un pēc atjaunošanas ar biotopu, kurā nav veikta 
atjaunošana un apsaimniekošana.  

Katrā parauglaukumu grupā tiks atzīmētas tur veiktās darbības – datumu, darbības veidu, izmantoto 
tehniku. Katru gadu dati tiks ievadīti pētījuma mērķiem atbilstoši izveidotā Excel datu bāzē, uzkrāti 
karšu materiālos un fotofiksācijās.  

Monitoringa dati tiks analizēti un rezultāti apkopoti monitoringa gala ziņojumā 2020. gadā. Pēc 
projekta darbības beigām jāturpina monitoringa veikšana ar regularitāti reizi 3-6 gados, jo tikai 
ilgtermiņa novērojumi var parādīt būtiskas izmaiņas un biotopa aizsardzības stāvokļa uzlabošanos. 
Detāls plāns, kā veikt monitoringu pēc projekta beigām, tiks sagatavots 2020. gadā pirmajā pusē 
(After-LIFE Conservation plan, Action F.3,  Task 1). 

Katrai darbībai ir noteikti darbības sekmju novērtēšanas indikatori jeb apsaimniekošanas 
efektivitātes rādītāji, kas ir atkarīgi no apsaimniekošanas mērķa un konkrētā biotopa.  

Mērķis visām darbībām - biotops labvēlīgā aizsardzības stāvoklī, nodrošināts labvēlīgs 
aizsardzības stāvoklis biotopu raksturīgām sugām, ES un Latvijā aizsargājamām sugām un to 
dzīvotnēm. 
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SUMMARY 

The initial conservation status of species and habitats prior to the beginning activities in the project 
areas is documented in the expert statements prepared in 2017, summarized in the reports the 
monitoring of species and habitats performed up to now, and most accurately assessed in the forms 
of the inventory and monitoring of habitats in the 2017 season within the project of the Cohesion 
Fund of the European Union “Preconditions for better biodiversity preservation and ecosystem 
protection in Latvia” (hereinafter  “Natural Census”). A general assessment of the conservation 
status of habitats will take place after completion of the planned activities in 2020 by re-filling the 
habitat inventory and monitoring forms on the sites. 

Temporary and permanent sampling plots should be set up in order to assess the impacts of 
activities, where vegetation structure, species composition and abundance (according to the Braun-
Blanquet system), as well as the cover of trees and bushes cover are recorded. Sampling sites must 
be set up both within and outside the area of direct activities to compare vegetation and other 
parameters before and after restoration with a habitat without restoration and management. 

Each year, the data will be entered into the excel database created for the purpose of the 
investigations, as well as maps and photos stored. 

Monitoring data will be analyzed and results aggregated into the final monitoring report in 2020. 
After the completion of the project, monitoring should be regularly continued each 3 to 6 years, as 
only long-term observations can show significant changes and improvement in the conservation 
status of the habitat. A detailed plan for post-project monitoring will be developed in the first half of 
2020 (After-LIFE Conservation plan, Action F.3,  Task 1). 

Indicators of performance success or management efficiency indicators, which depend on the 
management objective and the particular habitat, have been developed for each activity. 

The goal of all activities is to reach a favourable conservation status for habitats and species of the 
European Union and Latvian significance and their habitats. 
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MONITORINGA VEIDI UN METODOLOĢIJA  

Projektā veikto biotopu atjaunošanas pasākumu ietekmju vērtēšanai paredzēti šādi monitoringa 
veidi:  

1. Veģetācijas monitorings; 
2. Īpaši aizsargājamo augu sugu monitorings; 
3. Putnu monitorings; 
4. Citzemju invazīvo sugu uzskaite un monitorings; 
5. Fotofiksācija noteiktos monitoringa punktos; 
6. Antropogēnās slodzes monitorings; 
7. Jūras krasta procesu monitorings. 

Biotopa aizsardzības stāvokļa noteikšanai pirms darbības uzsākšanas katrā no paredzētās darbības 
vietām, jāaizpilda biotopu inventarizācijas un monitoringa anketa konkrētajam biotopa veidam 
(zālāju, mežu, atklāto, pelēko un mežaino kāpu biotopiem). Eiropas Savienības nozīmes biotopa 
inventarizācijas un monitoringa anketas aizpildāmas atbilstoši ES nozīmes biotopu izplatības un 
kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodikai. Biotopu inventarizācijas un monitoringa 
anketas un metodiskie norādījumi to aizpildīšanā  ir pieejami saitē: 

https://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/vides_monitoringa_programma/#metodikas 

Daudzviet šādas biotopu kartēšanas un monitoringa anketas jau ir sagatavotas 2017. gada sezonā 
projekta “Dabas skaitīšana” ietvaros. Tās parāda biotopa bāzes stāvokli pirms biotopa atjaunošanas 
un apsaimniekošanas. Vietās, kur biotops ir jāatjauno, jo šobrīd neatbilst minimālajiem biotopu 
kritērijiem – neatbilst ES nozīmes biotopam, ir jānosaka bāzes stāvoklis un jāaizpilda monitoringa 
anketa kā potenciālajam biotopam. Pēc visu darbību paveikšanas, 2020. gada sezonā paredzēts 
atkārtoti aizpildīt inventarizācijas un monitoringa anketas, lai varētu novērtēt biotopa stāvokļa 
izmaiņas.  

Veģetācijas monitorings jāveic, izmantojot Brauna-Blankē (Braun-Blanquet) jeb floristiski 
ekoloģisko metodi. Katrā monitoringa stacijā noteiktos parauglaukumos tiek veikta pilna augu sugu 
uzskaite un novērtēts katras augu sugas projektīvais segums procentos. Parauglaukumu lielumu 
nosaka atkarībā no biotopa veida. Darbību ietekmju vērtēšanai jāierīko īslaicīgi un pastāvīgie 
parauglaukumi, kuros reģistrēt veģetācijas struktūras, sugu sastāvu un sastopamību, kā arī koku un 
krūmu segumu. Parauglaukumi jāierīko gan tiešās darbības teritorijā, gan ārpus tās, lai varētu 
salīdzināt veģetācijas un citus parametrus  pirms un pēc atjaunošanas ar biotopu, kurā nav veikta 
atjaunošana un apsaimniekošana. Katrā parauglaukumā jāvērtē ķērpju, sūnu un vaskulāro augu 
sugas segums procentos (%) un sastopamība. Katrā parauglaukumā jānovērtē arī atsegtas augsnes 
daudzums, sūnu/ķērpju, lakstaugu/sīkkrūmu un koku/krūmu segums (%). 

Katram izvēlēto parauglaukumu centram jānosaka koordinātas (LKS-92 sistēmā) ar GPS uztvērēju. 
Parauglaukumu centrs jāiezīmē, lai atvieglotu tā turpmāku atrašanu. Lai vizuāli varētu salīdzināt 
parauglaukuma stāvokli pirms un pēc apsaimniekošanas pasākumu veikšanas, katrā veģetācijas 
apraksta reizē jāveic parauglaukumu fotofiksācija. 

Veģetācijas monitoringa sastāvdaļa ir krūmu un niedru aizauguma novērtējums, kas tiks veikts 
galvenokārt izmantojot visjaunākos pieejamākos ortofotoattēlus, kā arī drona uzlidojuma datus 
(fotoattēlus un filmētos maršrutus). 

Zālājos monitoringu veic, aizpildot „Bioloģiski vērtīgo zālāju un ES nozīmes zālāju biotopu 
kartēšanas un monitoringa anketu”. Anketa aizpildāma par visu poligonu kopumā, izņemot 
veģetācijas un struktūru aprakstus, kuri veicami par atsevišķiem pļavā esošiem parauglaukumiem – 

https://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/vides_monitoringa_programma/#metodikas


8 

diviem veģetācijas parauglaukumiem („tipisko” un „nejaušo”), kā arī 10 – 15 struktūru apraksta 
punktiem. Katrā poligonā izvieto zigzagveida maršrutu tā, lai tas pilnībā nosedz pļavu.  

Mežos monitoringa veikšanai ierīko transektes (nosacītus līnijveida maršrutus), uz kurām izvieto 
parauglaukumus ik pēc ~150-200 m atkarībā no veģetācijas heterogenitātes (lielāks attālums starp 
parauglaukumiem, ja veģetācija viendabīga) transektei pa vidu. Parauglaukuma lielumam jābūt 25 
m2 (5 × 5 m). Veģetāciju vērtē (%) pa stāviem - koku un krūmu, lakstaugu/sīkkrūmu, ķērpju un sūnu 
stāvu, kā arī katra stāva kopējo projektīvo segumu procentos. Papildus vērtē atklātu platību, taku un 
meža nobiru segumu (%), kā arī nobiru vidējo biezumu (cm). 

Pelēkajās kāpās monitoringu veic, izvēloties vienu no divām metodēm (atkarībā no kāpas platuma, 
ko precizēs darbus uzsākot): 

- analoģiski kā mežos, ierīkojot transektes un izvietojot parauglaukumus, bet mazākā – 1m2 

platībā (1 X 1 m) un vērtējot tos pašus parametrus; 
- kompleksā ar atklātajām kāpām, pagarinot transekti un ietverot pelēko kāpu (pēc zemāk 

aprakstītās metodes). 

Atklātajās (embrionālās un priekškāpas) ierīko transektes, tās izvietojot vienmērīgi gar poligona 
Z,ZA malu, perpendikulāri primāro kāpu profilam. Tālāk rīkojas šādi: 

- parauglaukumi uz transektes tiek ierīkoti piecu metru attālumā viens no otra, 
perpendikulāri jūras krasta līnijai, tā, lai uz katras transektes atrastos vismaz divi viena veida 
primāro kāpu veģetāciju raksturojoši divi parauglaukumi (katrs 1x1m); 

- koordinātas (X,Y LKS-92 sistēmā) tiek reģistrētas uz transekta vidus; katrs transekts tiek 
fotofiksēts virzienā uz Z un virzienā uz D; katrs parauglaukums fotofiksēts pilnā laukumā 90O 

leņķī no augšas; 
- katrā primāro kāpu parauglaukumā veic pilnu veģetācijas aprakstu, novērtējot lakstaugu 

sugu, ķērpju/sūnu stāva projektīvo segumu (%), atklātu smilts laukumu segumu (%). 

Lagūnā krūmu un niedru aizauguma novērtējumu veic galvenokārt izmantojot visjaunākos 
pieejamākos ortofotoattēlus. Kā papildus iespēja - varētu tikt izmantoti drona uzlidojumu fotoattēli. 

Monitoringa veikšanas laiks 

Veģetācijas monitorings visos biotopu veidos (zālājā, kāpās, mežā) jāveic no jūnija vidus, kad 
veģetācija jau ir pietiekami attīstījusies, līdz augusta beigām. Ik gadus vienus un tos pašus 
parauglaukumus ieteicams monitorēt aptuveni tajā pašā laikā sezonālā griezumā kā pirmajā reizē. 

Lauka novērojumiem nepieciešamais aprīkojums 

Monitoringa veicējam ir jābūt detalizētai monitorējamā objekta ortofoto kartei mērogā 1:5000 līdz 
1:8000. Uz tās jābūt atliktiem monitoringa transektiem un aptuveniem veģetācijas apraksta 
punktiem.  

Monitoringa veicējam nepieciešams globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērējs vai 
plaukstdators, vai telefons ar atbilstošu programmatūru, kas nodrošina orientāciju un navigācijas 
režīmu. GPS uztvērējā (vai citā ierīcē ar GPS funkcionalitāti) jābūt ievadītiem apsekojamā maršruta 
koordinātām. 

Augu noteikšanai nepieciešama lupa ar 7 – 10 x palielinājumu. Ieteicams izmantot augu noteicēju. 
Latvijā labākie pieejamie noteicēji ir Latvijas floras burtnīcas (Baroniņa, 2001; Cepurīte, 2003; 
Cepurīte, 2005; Gavrilova, 1999, 2001, 2004 u.c.). Taču tās nav iznākušas par visām dzimtām, tādēļ 
var izmantot arī citās valstīs izdotus augu noteicējus, piem., Ziemeļeiropas augu noteicēju 
(Mossberg, Stenberg, 2010) vai Vācijas augu noteicēju (Rothmaler et al. 2005). 
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Īpaši aizsargājamo augu sugu monitorings un populācijas vērtējums jāveic visām īpaši 
aizsargājamām augu sugām paredzētajās darbības vietās, īpašu uzmanību veltot projekta 
mērķsugām - purva mātsaknei Angelica palustris un smiltāju neļķei Dianthus arenarius. Jāatzīmā 
sugas īpatņu skaits katrā atradnē un vitalitāte. 

Piekrastē ligzdojošo putnu monitorings (populācijas un to dzīvotņu stāvokļa vērtējums) jāveic 
projekta mērķsugām (3.pielikums). Sākotnējais – pirms darbību uzsākšanas un atkārtoti pēc darbību 
veikšanas. To veic ar sugu pilnās kartēšanas metodi vai akustisko metodi (lielajam dumpim Botaurus 
stellaris). Mērķis ir novērtēt dzīvotņu stāvokļa izmaiņas, konstatējot, vai tās ir kļuvušas 
piemērotākas konkrēto mērķsugu populācijai, t.i. uzlabojušies tām nepieciešamie barošanās un 
ligzdošanas apstākļi. 

Citzemju invazīvo augu sugu uzskaiti un monitoringu ir paredzēts veikt divējādi:  

a) Zālājos un atklātās kāpās, kā arī nedaudz apmežotās teritorijās pēc invazīvo svešzemju 
sugu monitoringa programmas 
(https://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/valsts_monitoringa_dati/#invaz),  
kas pielāgota konkrētā projekta mērogiem un mērķiem, un izmantojot speciāli šim 
projektam izstrādāto citzemju invazīvo augu sugu novērtēšanas anketu (4.pielikums).  

b) Mežainajās piejūras kāpās citzemju invazīvo augu sugu uzskaiti veic ar tām 
“piesārņotākajās” vietās (galvenokārt gar pastaigu takām), reģistrējot citzemju invazīvo 
augu sugas un to augstumu (m). 
 

Fotofiksācija noteiktos monitoringa punktos, no kuriem pārredzama darbības teritorija un 
vislabāk novērojamas būs izmaiņas pēc biotopu atjaunošanas (koku, krūmu un niedru aizauguma 
samazināšanās u.c.). Fotofiksāciju atkārto no šiem pašiem punktiem pēc sākotnējās darbības 
veikšanas, un tādējādi novērtē izmaiņas. Fotofiksācijas veikšanai atzīmē GPS koordinātas (X,Y LKS-
92 sistēmā), atzīmē fotografēšanas virzienu (var būt vairāki vienā punktā) un punktus iezīmē arī 
detāla mēroga kartē. 

Antropogēnās slodzes monitorings (preterozijas pasākumiem) jeb atpūtnieku kustības 
ierobežojumu efektivitātes novērojumi notiks, atkārtoti veicot fotofiksāciju – pirms un pēc 
preterozijas pasākuma veikšanas. Papildus šajās vietās notiks veģetācijas monitorings (metode kā 
atklāto un pelēko kāpu monitoringā). Monitorings veicams pēc aktīvās atpūtas sezonas beigām, 
septembrī. 

Jūras krasta procesu monitoringā paredzēts novērtēt smilšu akumulācijas efektivitāti, uzmērot 
jūras krasta kāpu garenprofilu vietās, kur tiks veikti eroziju mazinoši pasākumi, kā arī ārpus tām – 
kontroles teritorijās. Monitorings veicams septembrī. 

Detālāks monitoringa metodes apraksts dots pie konkrētu rīcību monitoringa. 

  

https://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/valsts_monitoringa_dati/#invaz
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C1 RĪCĪBA. CITZEMJU INVAZĪVO AUGU SUGU IEROBEŽOŠANAS 
MONITORINGS 

Paredzētās darbības mērķis ir citzemju invazīvo augu sugu ierobežošana zālāju, kāpu un mežu 
biotopos. 

PAREDZĒTĀS DARBĪBAS APRAKSTS 

Paredzētā darbība vērsta uz šādu citzemju invazīvo augu sugu ierobežošanu dabas parkā “Piejūra”: 

 Vārpainās korintes Amelanchier spicata, krokainās rozes Rosa rugosa, melnaugļu 
aronijas Aronia melanocarpa un citu citzemju krūmi, kas izraujami ar saknēm vai, ja tas 
nav iespējams, nozāģējami līdz zemes virsmai. Savācamas visas izraktās šo augu saknes. 
Pēc šādu darbu veikšanas jānolīdzina augsnes virskārta, neatstājot bedres vai grāvjus. 
Pirmajos divos gados darbi atkārtojami divas reizes veģetācijas sezonā: jūnija vidū – jūlija 
sākumā un augusta beigās – septembrī. Turpmākajos gados, ja citzemju sugu dzinumu 
skaits nav liels, krūmu izraušanu un nozāģēšanu var veikt vienu reizi sezonā (jūlija beigās 
vai augustā). Gadījumā, ja dzinumu joprojām ir daudz, tad darbi veicami divas reizes sezonā 
līdz dzinumu skaits kļūst mazāks. 

 Puķu sprigane Impatiens glandulifera izraujama kamēr tā nav uzziedējusi. Visi izrautie 
augi jāaizvāc no teritorijas. Ieteicams pļaut jūnijā un septembrī. Ja sprigani pirms 
ziedēšanas nav iespējams ierobežot, tad to dara vēlāk, līdz pat rudenim. Vasaras sākumā 
izmantojama arī puķu spriganes izkaplēšana. 

 Kanādas zeltgalvīte Solidago canadensis ir jāizrok, no augsnes maksimāli izkratot šā 
auga saknes. Viss novāktais no teritorijas ir jāaizved. Darbi obligāti jāveic pirms sēklu 
nogatavošanās. Pirmos 2-3 gadus darbi atkārtojami divas reizes veģetācijas sezonā: jūnija 
vidū–jūlija sākumā un septembrī–oktobrī. Tas turpināms arī turpmākajos gados, kamēr 
Kanādas zeltgalvītes dzinumu skaits un aizņemtā platība būtiski samazinās. Pēc tam 
pielietojama pļaušanas metode, vismaz vienu reizi gadā (jūlija beigās–augustā) augu 
nopļaujot un aizvācot no teritorijas. 

 Tatārijas salāta Lactuca tatarica ierobežošana veicama, izraujot šo augu ar saknēm. Tā 
kā Tatārijas salāts ir lakstaugs, kas aug kāpu smiltīs, tas ir viegli izraujams. Ņemot vērā, ka 
darbi jāveic primārajās kāpās un pelēkajās kāpās, kur ir ļoti jutīgs augājs, tehnikas 
pārvietošanās šajā teritorijā nav pieļaujama. Tāpēc visi izrautie augi ir jāiznes pludmalē, 
jānovieto kaudzēs. Tur tos var savākt traktorā vai automašīnā un aizvest no dabas parka 
teritorijas. Darbus vislabāk veikt augustā, kad Tatārijas salāts ir izaudzis un uzziedējis, bet 
vēl nav nogatavojušās sēklas. Šis laiks var tikt precizēts atkarībā no veģetācijas sezonas 
apstākļiem un Tatārijas salāta fenofāzes. 

Kopumā tiešās darbības teritorija ir 76,87 ha Rīgas pilsētas un Carnikavas novada teritorijā. 
Darbus paredzēts veikt trīs reizes projekta laikā līdz 2019. gada beigām. 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā, Nr. 2.1., 2.2., 2.3., 
2.4., 2.5., 2.6.) 

Vieta Mērķa suga Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība (ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība 
(ha) 

ES biotopa 
kods un 

platība (ha)1 
visā 

teritorijā 
Vakarbuļļi Krokainā roze Rosa 

rugosa, 
vārpainā korinte 
Amelanchier spicata 

1,1 8,4 1630* 
2130* 

6,1 
1,1 
 



11 

Rītabuļļi Tatārijas salāts Lactuca 
tatarica 

4,0 11,8 2120 
2130* 

2,8 
1,3 

Daugavgrīva Kanādas zeltgalvīte 
Solidago canadensis, puķu 
sprigane Impatiens 
glandulifera 

4,9 19,6 1630* 1,7 

Carnikava 
pie Gaujas 
ietekas 
Rīgas līcī 

Krokainā roze Rosa 
rugosa 
 

11,7 12,3 2120 
6450 
 

9,5 
0,5 

Garciems Vārpainā korinte 
Amelanchier spicata, puķu 
sprigane Impatiens 
glandulifera, 
melnaugļu aronija Aronia 
melanocarpa 

29,8 117 2180 
91E0* 

81,4 
7,7 

Garupe puķu sprigane Impatiens 
glandulifera 

25,5 66,3 2180 
9080* 

16,0 
0,2 

 

1 pēc ĢIS datiem (11.04.2018.), kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju.  

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 

Teritorijā citzemju invazīvās augu sugas vairs nav sastopamas vai arī tās ir pavisam nedaudz ar zemu 
vitalitāti jeb atjaunošanās spēju, un, turpinot regulāru apsaimniekošanu – krūmu atvašu izciršanu 
un pļaušanu, tās izzudīs pavisam. 

MONITORINGA MĒRĶIS UN METODOLOĢIJA 

Monitoringa mērķis ir novērtēt citzemju invazīvo augu sugu platību izmaiņas un to vitalitāti 
paredzētās darbības veikšanas laikā, tās laikā un pēc tās. Atkārtoti novērojumi ļaus novērtēt izvēlēto 
ierobežošanas pasākumu paņēmienu piemērotību un pēc vajadzības izvēlēties efektīvākas metodes, 
lai pasākums nestu vēlamo rezultātu – citzemju invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanu. 

Rīcības ietvaros jāveic šādi monitoringa veidi: 

a) citzemju invazīvo augu sugu uzskaite un monitorings; 
b) citzemju invazīvo augu sugu uzskaite apvienojumā ar veģetācijas monitoringu (kur ir 

iespējams, piem., Tatārijas salāts).  
c) fotofiksācija noteiktos monitoringa punktos. 

Lai novērtētu citzemju sugu ierobežošanas sekmes, pirms darbības uzsākšanas identificē visas 
sastopamās citzemju sugas un nosaka to sastopamību – aizņemto platību paredzētās darbības 
teritorijā, kā arī to vitalitāti. Citzemju invazīvo augu sugu uzskaiti zālājos, atklātās kāpās, kā arī 
nedaudz apmežotās teritorijās veic, izstaigājot teritoriju un novērtējot katrā 20 x 20 m lielā kvadrātā 
citzemju sugas sastopamību (ballēs) un vitalitāti (augu augstumu). Apkopojot konkrētās 
monitoringa reizes datus, nosaka aptuvenu kopējo citzemju sugu projektīvo segumu - katrai sugai 
atsevišķi un visām kopā. Sastopamības novērtēšanā jāizmanto šim nolūkam speciāli izstrādāta 
citzemju sugu uzskaites anketa (4.pielikumā). Mežaino kāpu biotopos citzemju sugu uzskaite jāveic, 
ejot pa noteiktu transekti un novērtējot to sastopamību.  

Vietās, kur invazīvās sugas nav visā teritorijā un koncentrējas grupās (gar takām citzemju invazīvie 
krūmi, krokainā roze) veic citzemju invazīvo augu sugu uzskaiti noteiktās piesārņotākajās vietās, ko 
iezīmē kartē ar GPS koordināti, lai varētu atkārtoti šajās vietās veikt uzskaiti. Nosaka augu sugas un 
to augstumu (m). Ja iespējams (piemēram, krokainā roze pie Gaujas grīvas) veic totālo citzemju 
invazīvo krūmu uzkaiti, atzīmējot arī krūmu platību un augstumu. 
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Gadījumos, kad citzemju invazīvās sugas sastopamas ļoti lielā daudzumā visā teritorijā (Tatārijas 
salāts), izvēlas kombinētu uzskaites metodi – ejot pa nosacītu transekti, ik pa 20 m atliek 
parauglaukumus (1x1m) un veic pilnu veģetācijas aprakstu, tai skaitā atzīmē Tatārija salāta 
sastopamību parauglaukumā. Parauglaukumu centrā atliek GPS koordināti, lai uzskaiti būtu 
iespējams atkārtot. 

Vienlaikus veic teritorijas fotofiksāciju no noteiktiem monitoringa punktiem, atzīmējot GPS 
koordinātes un fotografēšanas virzienu. Fotofiksāciju veic vismaz trīs reizes projekta laikā, pirmo 
reizi pirms paredzētās darbības. 

Aprīkojums monitoringa veikšanai - globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērējs, karte ar tajā 
atzīmēto poligonu un kvadrātu (20x20 m) tīklu; izdrukāts kartogrāfiskais materiāls, speciāli 
izstrādāta citzemju sugu uzskaites anketa, zālāju veģetācijas monitoringa anketa; mērlenta 25 m; 
fotoaparāts, vietas identificēšanai izmanto uzrakstu tāfeli, kur vienmēr fiksē fotografēšanas laiku, 
vietu un fotografēšanas virzienu. 

Lai novērtētu citzemju invazīvo augu sugu ierobežošanas pasākumu efektivitāti, ir noteikti sekojoši 

veiktās darbības sekmju novērtēšanas indikatori: 

 citzemju invazīvo augu sugu aizņemtās platības izmaiņas; 

 citzemju invazīvo augu sugu sastopamība veiktās darbības teritorijā (ir vai nav); 

 vitalitāte (auga augstums). 

Monitoringa veicējs: DAP Projekta eksperti veic citzemju invazīvo augu sugu uzskaiti un veģetācijas 
monitoringu - datu ievākšanu, apstrādi un sagatavo monitoringa ziņojumus. 

Monitoringa veikšanas laiks:  Monitoringu ir paredzēts veikt trīs reizes projekta laikā, uzsākot 2017.-
2018.gadā pirms pirmajiem atjaunošanas darbiem, vēlāk turpina veģetācijai optimālajā laikā 
(detālāk pielikumā Nr.1, Monitoringa darba plānojums un laika grafiks). 
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C2 RĪCĪBA. PIEKRASTES KĀPU EROZIJU MAZINOŠO PASĀKUMU 
MONITORINGS 

Paredzētās darbības - piekrastes kāpu eroziju mazinošo pasākumu veikšanas mērķis ir kāpu 
stabilizācija, primāro kāpu biotopu kvalitātes uzlabošana un atjaunošana, kur tās ir degradētas un 
fragmentētas. Tas paveicams, mazinot tiešo antropogēno slodzi (rekreāciju) un samazinot vēja 
erozijas ietekmi uz kāpu biotopiem. 

PAREDZĒTĀS DARBĪBAS APRAKSTS 

Paredzētie eroziju mazinošie pasākumi ir šādi: 

1) kāpu graudzāļu stādījumu veidošana (ar smiltāju kāpukviesi Leymus arenarius un/vai smiltāju 
kāpuniedri Ammophila arenaria); 

2) zaru pārklājumi (degradētākajās vietās); 
3) sētiņas un žodziņi no nedzīviem zariem un klūgām; 
4) pīti niedru žodziņi. 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā Nr.2.7.) 

Vieta Mērķbiotops Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība 

(ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība (ha) 

ES biotopa 
kods un 

platība (ha)1 
visā teritorijā 

Mangaļi 2110 Embrionālās kāpas,  
2120 Priekškāpas, 
2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās 
kāpas,  
2180 Mežainās piejūras kāpas 

Precizēsies 
darbības 
veikšanas 
laikā 

87,3 2112 
2120 
2130* 
2180 

3,4 
14,7 
10,6 
44,3 

   KOPĀ:  73,0 
1 pēc ĢIS datiem (11.04.2018.), kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju. 

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 

Labi atjaunojas kāpu reljefs, notiek kāpu stabilizēšanās un veidojas vienlaidus dabiskā veģetācija, kā 
arī ir mazināta kāpu biotopu fragmentācija. Tieša antropogēnā ietekme - nobradāšana, izbraukāšana 
u.c. notiek mazā apjomā, ir tikai atsevišķas nelielas takas, kas neizraisa dzīvotnes funkciju un 
struktūras pasliktināšanos. 

Vērā ņemamu rezultātu sasniegšanai nepieciešami vairāki gadi, kuru laikā var rasties 
nepieciešamība pēc šo pasākumu atkārtošanas. 

MONITORINGA MĒRĶIS UN METODOLOĢIJA 

Monitoringa mērķis ir novērtēt kāpu atjaunošanās sekmes. 

Rīcības ietvaros jāveic šādi monitoringi: 

a) jūras krasta procesu monitorings; 
b) antropogēnās slodzes monitorings; 
c) veģetācijas monitorings. 

Jūras krasta procesu monitoringā paredzēts novērtēt smilšu akumulācijas efektivitāti, uzmērot jūras 
krasta kāpu garenprofilu vietās, kur tiks veikti eroziju mazinoši pasākumi, kā arī ārpus tām – 
kontroles (ietekmes) teritorijās. Antropogēnās slodzes mazināšanas jeb atpūtnieku kustības 
ierobežojumu efektivitāti (monitoringu) ir paredzēts veikt atkārtoti veicot fotofiksāciju – pirms un 
pēc pasākuma veikšanas. 
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Lai novērtētu pasākuma efektivitāti un novērotu dabiskās veģetācijas atjaunošanās sekmes, ir 
paredzēts veikt veģetācijas monitoringu, ierīkojot pastāvīgos parauglaukumus uz noteiktām 
transektēm (metode aprakstīta nodaļā Monitoringa veidi un metodoloģija). 

Veiktās darbības sekmju novērtēšanas indikatori: 

 jaunu embrionālo kāpu biotopu zonu veidošanās; 

 primārās kāpas (dabiskās veģetācijas) atjaunošanās; 

 kāpu reljefa atjaunošanās. 

Monitoringa veicējs: ģeologs, krastu dinamisko procesu eksperts; DAP Projekta darbinieki veic 
veģetācijas un antropogēnās slodzes monitoringu - datu ievākšanu, apstrādi un sagatavo 
monitoringa ziņojumus. 

Monitoringa veikšanas laiks: Monitoringu ir paredzēts veikt divas reizes projekta laikā, uzsākot 
2018.gadā rudenī, atkārto pēc gada. 
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C3 RĪCĪBA. LAGŪNAS ATJAUNOŠANAS  SEKMJU MONITORINGS 

Paredzētās darbības mērķis ir piekrastes lagūnu atjaunošana un apsaimniekošana, kā rezultātā 
palielināta atklāta ūdensklaja platība (bez lakstaugiem, krūmiem vai kokiem), kā arī augāja 
struktūru un augu sugu daudzveidošana, t.sk. samazinājies parastās niedres Phragmites australis 
īpatsvars. Nodrošinātas piemērotas ligzdošanas, atpūtas un barošanās vietas ar lagūnām saistītām 
putnu sugām. 

PAREDZĒTĀS DARBĪBAS APRAKSTS 

Sākotnēji niedru sakņu izrakšana, krūmu izciršana un sakņu izrakšana. Niedru un krūmu atvašu 
pļaušana. 
 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā Nr. 2.8.) 

Vieta Mērķbiotopi Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība 

(ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība 
(ha) 

ES biotopa 
kods un 

platība (ha)1 
visā 

teritorijā 
Daugavgrīva, 
Buļļu sala, Rīgas 
pilsētas teritorijā 

 

1150* Lagūnas   
1630* Piejūras zālāji  

4,96 14,3 6270* 
1150* 
1630* 

0,6 
0 
0 

   KOPĀ: 0,6 

1 pēc ĢIS datiem (11.04.2018.) , kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju. 

 

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 

 Palielinājies atklāta ūdensklaja laukums;  

 uzlabojusies augāja struktūra, biotopam raksturīgo sugu pieaugums, niedres īpatsvars 
augājā ir samazinājies;  

 uzlabojusies mitrāju kvalitāte, īpaši piemērota lielā dumpja u.c. reto putnu sugu ligzdošanai 
- veģetācijas un ūdens laukumu mozaīka=mitrājs ar niedrēm mijas ar atklāta ūdens 
teritorijām. 

MONITORINGA MĒRĶIS UN METODOLOĢIJA 

Monitoringa mērķis ir novērtēt lagūnas atjaunošanās sekmes, tai skaitā barošanās un ligzdošanas 
apstākļu uzlabošanos darbības mērķsugai - lielajam dumpim Botaurus stellaris. 

Rīcības ietvaros jāveic šādi monitoringi: 

a) krūmu un niedru aizauguma novērtējums (veģetācijas monitorings); 
b) fotofiksācija noteiktos monitoringa punktos; 
c) putnu monitorings (lielā dumpja Botaurus stellaris populācijas un tā dzīvotnes stāvokļa 

vērtējums). 

Pirmreizējo krūmu un niedru aizauguma novērtējumu, kas ir veģetācijas monitoringa sastāvdaļa, 
veic pēc jaunākā pieejamā ortofotoattēla paredzētās darbības teritorijā. Kā papildus iespēja - varētu 
tikt izmantoti drona uzlidojumu attēli pirms un pēc darbības veikšanas, kas ļautu novērtēt izmaiņas 
(biotopa mozaīku).  

Ņemot vērā, ka lagūnas teritorija ir pārmitra un nav izbrienama, kā galvenā monitoringa metode ir 
fotofiksācija dabā no atliktiem monitoringa punktiem (no laipas un skatu torņa), kur redzams krūmu 
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un niedru aizaugums darbības teritorijā. Fotofiksāciju atkārto no šiem pašiem punktiem pēc 
sākotnējās darbības veikšanas, un tādējādi novērtē krūmu atvašu un niedru daudzuma izmaiņas. 

Ornitologs pavasara sezonā novērtē lielā dumpja Botaurus stellaris provizorisko populācijas lielumu 
(akustiskā metode - pēc balss) un tā dzīvotnes barošanās un ligzdošanas apstākļus gan pirms 
darbības, gan pēc biotopa atjaunošanas. 

Veiktās darbības sekmju novērtēšanas indikatori: 

 atklātas ūdensklaja platības pieaugums; 

 augāja dažādošanās  un niedres platību samazināšanās; 

 mitrāju kvalitātes uzlabošanās  - lielāka veģetācijas un ūdens laukumu mozaīka=niedru 
audzes mijas ar atklāta ūdens teritorijām, izveidojušies īpaši piemēroti apstākļi lielā dumpja 
Botaurus stellaris ligzdošanai, novērojams populācijas pieaugums. 

Monitoringa veicējs: DAP Projekta darbinieki veic veģetācijas monitoringu - datu ievākšanu, 
apstrādi, fotofiksāciju un sagatavo monitoringa ziņojumus. Lielā dumpja novērojumus un 
vērtējumus sagatavos ornitologs dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros. 

Monitoringa veikšanas laiks: Monitoringu ir paredzēts veikt divas reizes projekta laikā, uzsākot 
2018.gadā pavasarī, atkārto 2020.gada pavasarī. 
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C4 RĪCĪBA. PIEJŪRAS ZĀLĀJU ATJAUNOŠANAS SEKMJU 
MONITORINGS 

Paredzētās darbības mērķis ir Vakarbuļļu pļavu atjaunošana un uzturēšana, kā rezultātā izveidojies 
atklāts zālājs  (atbrīvots no kokiem un krūmiem) bez vecās kūlas vai tās ir maz, augājs ar lielu augu 
sabiedrību un sugu daudzveidību.  
 
PAREDZĒTĀS DARBĪBAS APRAKSTS 

Vakarbuļļu zālājā: 

1) Pļavas zālāja uzraušana ar ecēšām (vecās kūlas un atmirušo niedru novākšana); 
2) Augsnes virskārtas noņemšana 10 laukumos smiltāju zālājā; 
3) Zālāja un krūmu atvašu pļaušana joslās (atstājot pārmaiņus nenopļautas joslas). 
 
Vakarbuļļu zālājā gar Buļļupi: 
Koku un krūmu izzāgēšana, niedru un un krūmu atvašu pļaušana. 
 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā Nr.2.9.) 

Vieta Mērķbiotopi un mērķsugas Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība 

(ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība 
(ha) 

ES biotopa 
kods un 

platība (ha)1 
visā teritorijā  

Vakarbuļļi 1630* Piejūras zālāji 
6430_1 Eitrofas augsto lakstaugu 
audzes, krastmalu variants 
 
Purva mātsakne Angelica palustris 
Grieze Crex crex 
 

4,5 10,1 1630* 
6430 

7,9 
0 

    KOPĀ: 7,9 
1 pēc ĢIS datiem (11.04.2018.), kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju. 

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 

Palielinājusies apsaimniekojamā zālāja platība un ievērojami uzlabojies biotopa aizsardzības 
stāvoklis:  

 ir biotopam atbilstoša augāja struktūra, pieaudzis biotopam raksturīgo un reto augu sugu 
daudzums;  

 zālājs ir īpaši aizsargājamas augu sugas – purva mātsaknes Angelica palustris valstī viena no 
nozīmīgākajām atradnēm;sugai nepieciešamie ekoloģiskie apstākļi ievērojami uzlabojušies 
un populācija palielinājusies;  

 uzlaboti zālāju putnu sugu ligzdošanas un barošanās apstākļi – atklāti zālāji ar zemu 
veģetāciju; 

 samazinājies parastā niedres Phragmites australis blīvums un daudzums (zālājā gar Buļļupi). 

 

MONITORINGA MĒRĶIS UN METODOLOĢIJA 

Monitoringa mērķis ir novērtēt piejūras zālāju atjaunošanas sekmes, tai skaitā mērķsugas - purva 
mātsaknes Angelica palustris ekoloģisko apstākļu uzlabošanos un populācijas palielināšanos. 
 
Rīcības ietvaros jāveic šādi monitoringi: 

a) veģetācijas monitorings (ietverot krūmu un niedru aizauguma novērtējumu); 
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b) īpaši aizsargājamo augu sugu monitorings; 
c) putnu monitorings; 
d) fotofiksācija noteiktos monitoringa punktos. 

Veģetācijas monitoringu veic atbilstoši „Bioloģiski vērtīgo zālāju monitoringa metodikai” (Dabas 
aizsardzības pārvalde, 2013), kā to paredz bioloģiski vērtīgo zālāju (turpmāk -  BVZ) botāniskais 
monitorings (sk. nodaļu Monitoringa veidi un metodoloģija). Situācijas novērtēšana jāsāk ar krūmu 
un niedru aizauguma novērtēšanu pirms darbu uzsākšanas, izmantojot jaunākos pieejamos 
ortofotoattēlus. Dabā veic arī fotofiksāciju noteiktos monitoringa punktos pirms un pēc darbības. 

Īpaši aizsargājamo augu sugu monitorings un populāciju vērtējums jāveic visām retām un 
aizsargājamām augu sugām paredzētajās darbības vietās, īpašu uzmanību veltot mērķsugai - purva 
mātsaknei Angelica palustris. Jāatzīmē sugas īpatņu skaits katrā atradnē un vitalitāte. 

Putnu monitorings tiek veikts ar sugu pilnās kartēšanas metodi, uzskaitot visas zālājos sastopamās 
putnu sugas, tai skaitā veicot mērķsugas – griezes Crex crex populācijas aprēķinu. Atkārtoti putnu 
sugu uzskaiti veic pēc zālāja atjaunošanas un apsaimniekošanas darbiem 2020. gadā. 

Veiktās darbības sekmju novērtēšanas indikatori: 

 veģetācijas struktūru (kūlas segums un slāņa biezums, atklātas augsnes laukumi smiltāju 
zālājā) novērtējums; 

 augu sugu daudzveidība - seguma un skaita izmaiņas; 

 dabisko zālāju indikatorsugu skaita un sastopamības izmaiņas; 

 īpaši aizsargājamo augu sugu skaita un sastopamības izmaiņas; 

 koku un krūmu seguma izmaiņas; 

 ekspansīvās sugas – parastās niedres Phragmites australis blīvuma un platību izmaiņas; 

 griezes Crex crex un pļavu bridējputnu populāciju rādītāju izmaiņas. 

Monitoringa veicējs: DAP Projekta darbinieki veic veģetācijas un īpaši aizsargājamo augu sugu 
monitoringu - datu ievākšanu, apstrādi, fotofiksāciju un sagatavo monitoringa ziņojumus. Zālājā 
sastopamo putnu sugu novērojumus un vērtējumus (2018.g. sezonai) sagatavo ornitologs dabas 
aizsardzības plāna izstrādes ietvaros. Pēc visu apsaimniekošanas pasākumu pabeigšanas 2020.gadā 
ornitologs (ārpakalpojumā) veic atkārtotu putnu sugu vērtējumā. 

Monitoringa veikšanas laiks: 3 reizes projekta laikā, veģetācijas sezonā. Putnu monitorings – 2 reizes 
projekta laikā, ligzdošanas sezonā (2018. un 2020.gadā), pirmo uzskaiti veic dabas aizsardzības 
plāna ietvaros, otro – ārpakalpojuma eksperts – ornitologs. 
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C5 RĪCĪBA. PRIEKŠKĀPU, PELĒKO UN MEŽAINO KĀPU 
ATJAUNOŠANAS SEKMJU MONITORINGS 

Darbības veikšanas mērķis ir priekškāpās nodrošināt dabisko procesu norisi, kas saistīta ar smilšu 
pārpūšanu, kā arī radīt apstākļus, lai pelēko kāpu augājam ir raksturīga mozaīkveida struktūra un 
atklāti smilts laukumi; mežainajās kāpās veikt audzes dabiskošanu.  

PAREDZĒTĀS DARBĪBAS APRAKSTS 

Konkrēti veicami darbi: 

1) Kokaudzes retināšana mežainajās piejūras kāpās; 
2) Koku un krūmu (t.sk. citzemju invazīvās sugas – vārpainā korinte Amelanchier spicata, 

krokainā roze Rosa rugosa) izciršana pelēkajās kāpās un priekškāpās (atstājot atsevišķas lēni 
augošas priedes); 

3) Zemsedzes (ieskaitot sūnu slāni un augsnes virskārtu) novākšana un atklātas augsnes jeb 
atsegtas minerālaugsnes laukumu veidošana; 

4) Nobiru (skuju un lapu) savākšana atjaunojamās pelēkajās kāpās. 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā Nr. 2.10.) 

1 pēc ĢIS datiem (11.04.2018.), kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju. 

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 

 Pelēko kāpu augājam raksturīga mozaīkveida struktūra - lakstaugi mijas ar sūnu un ķērpju 
plankumiem un joslām, ir atklātas smilts laukumi (līdz 30% no kopējās biotopu platības; 

 pelēkajās kāpās koku un krūmu nav vai ir tikai atsevišķas lēni augošas priedes;  

 mežainajās piejūras kāpās mežaudze dabiskojusies - izveidota neviendabīga mežaudze, kurā 
dominē dažādu dimensiju koki un raksturīgas atvērtas lauces un dažādība zemsedzes augājā;  

 pelēko kāpu un mežaino piejūras kāpu biotopos nodrošinātas dzīvotnes pioniersabiedrību 
augiem un dzīvniekiem; Pelēkās kāpās ir piemērotas dzīvotnes pioniersabiedrību augiem un 
dzīvniekiem (putniem);visos kāpu biotopos notiek dabiskie procesi, kas saistīti ar smilšu 
pārpūšanu. 

 

MONITORINGA MĒRĶIS UN METODOLOĢIJA 

Darbības monitoringa mērķis ir novērtēt priekškāpu, pelēko kāpu atjaunošanas un mežaino piejūras 
kāpu dabiskošanās sekmes. 

Rīcības ietvaros jāveic šādi monitoringi: 

a) veģetācijas monitorings (ietverot krūmu un koku aizauguma novērtējumu primārajās un 
pelēkajās kāpās); 

b) putnu monitorings (pelēkajās kāpās); 
c) fotofiksācija noteiktos monitoringa punktos. 

 

Vieta Mērķbiotopi un mērķsugas Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība 

(ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība 
(ha) 

ES biotopa 
kods un 

platība (ha)1 
visā teritorijā 

Mangaļi 2120 Priekškāpas 
2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās 
kāpas 
2180 Mežainās piejūras kāpas 

40,3 96,8 2120 
2130* 
2180 

1,3 
1,2 

39,4 

   KOPĀ: 41,9 
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Veģetācijas monitoringu atklātajās (primārās jeb embrionālās un priekškāpas) kāpās paredzēts 
veikt C2 rīcības ietvaros (piekrastes kāpu eroziju mazinošo pasākumu monitorings – primāro kāpu 
atjaunošanās sekmju novērtēšana). 
 
Mežos un pelēkajās kāpās monitoringa veikšanai atliek transektes, uz kurām izvieto 
parauglaukumus ik pēc ~150-200 m atkarībā no veģetācijas heterogenitātes (lielāks attālums starp 
parauglaukumiem, ja veģetācija viendabīga) transektei pa vidu (sk. nodaļu Monitoringa veidi un 
metodoloģija). Papildus pelēkajās kāpās veic koku un krūmu novērtējumu, izmantojot jaunākos 
ortofotoattēlus. Koku un krūmu daudzums tiks novērtēts arī biotopu inventarizācijas un 
monitoringa anketā, vērtējot biotopa struktūras “Ātri augošas priedes, garākas par 1m” (vērtē 
biotopa platības īpatsvaru, %), pirms un pēc biotopa atjaunošanas darbību veikšanas. 
 
Putnu monitorings (populāciju un to dzīvotņu stāvokļa vērtējums) jāveic projekta mērķsugām - 
stepes čipstei Anthus campestris un sila cīrulim Lullula arborea pelēkajās kāpās. Sākotnējais – pirms 
darbību uzsākšanas un atkārtoti pēc darbību veikšanas. To veic ar sugu pilnās kartēšanas metodi. 
 
Dabā veic fotofiksāciju noteiktos monitoringa punktos pirms un pēc darbības. 

Veiktās darbības sekmju novērtēšanas indikatori: 

 biotopam raksturīgās veģetācijas izveidošanās vai raksturīgo sugu aizņemtās platības 
palielināšanās;  

 koku un krūmu seguma izmaiņas; 

 atklāto smilšu laukumu platības pieaugums mežainajās piejūras kāpās;  

 sīkkrūmu seguma izmaiņas (samazināšanās) mežainajās piejūras kāpās;  

 neraksturīgo sūnu seguma izmaiņas; 

 konstatējamas biotopa struktūru, kas atbilst putnu mērķsugu (stepes čipste Anthus 
campestris, sila cīrulis Lullula arborea) dzīvotnes prasībām izmaiņas. 

Monitoringa veicējs: DAP Projekta darbinieki veic veģetācijas un īpaši aizsargājamo augu sugu 
monitoringu - datu ievākšanu, apstrādi, fotofiksāciju un sagatavo monitoringa ziņojumus. Pelēkajā 
kāpā sastopamo putnu sugu novērojumus un vērtējumus (2018.g. sezonai) sagatavo ornitologs 
dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros. Pēc visu apsaimniekošanas pasākumu pabeigšanas 
2020.gadā ornitologs (ārpakalpojumā) veic atkārtotu putnu sugu vērtējumu. 

Monitoringa veikšanas laiks: 3 reizes projekta laikā, veģetācijas sezonā. Putnu monitorings tikai 
pelēkajā kāpā – 2 reizes projekta laikā, ligzdošanas sezonā (2018. un 2020.gadā), pirmo uzskaiti veic 
dabas aizsardzības plāna ietvaros, otro – ārpakalpojuma eksperts – ornitologs. 
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C6 RĪCĪBA.  KOMPLEKSO DARBĪBU SEKMJU MONITORINGS 
GARCIEMĀ  

Garciemā C6 rīcības ietvaros ir paredzēts realizēt vairākus biotopu saglabāšanas un atjaunošanas 
pasākumus: piekrastes kāpu eroziju mazinošo pasākumu veikšana, aluviālo mežu atjaunošana (t.sk. 
citzemju sugu ierobežošana) un mežaino kāpu dabiskošana. 

Darbību sekmju novērtēšanai paredzēts veikt: 

A. Piekrastes kāpu eroziju mazinošo pasākumu monitoringu; 
B. Aluviālo mežu atjaunošanas sekmju monitoringu (t.sk. citzemju invazīvo augu sugu 

ierobežošanas monitorings); 
C. Mežaino piejūras kāpu atjaunošanas sekmju monitoringu. 

C6 RĪCĪBA .  I. PIEKRASTES KĀPU EROZIJU MAZINOŠO PASĀKUMU 
MONITORINGS GARCIEMĀ  

Paredzētās darbības - piekrastes kāpu eroziju mazinošo pasākumu veikšanas mērķis ir kāpu 
stabilizācija, primāro kāpu biotopu kvalitātes uzlabošana un atjaunošana, kur tās ir degradētas un 
fragmentētas. Tas paveicams, mazinot tiešo antropogēno slodzi (rekreāciju) un samazinot vēja 
erozijas ietekmi uz kāpu biotopiem. 

PAREDZĒTĀS DARBĪBAS APRAKSTS 

Paredzētie eroziju mazinošie pasākumi ir šādi: 

1) kāpu graudzāļu stādījumu veidošana (ar smiltāju kāpukviesi Leymus arenarius un/vai 
smiltāju kāpuniedri Ammophila arenaria); 

2) zaru pārklājumi (degradētākajās vietās); 
3) sētiņas un žodziņi no nedzīviem zariem un klūgām; 
4) pītie niedru žodziņi. 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā Nr. 2.11.) 

Vieta Mērķbiotopi Tiešās darbības 
teritorijas platība 

(ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība (ha) 

ES biotopa 
kods un 
platība 

(ha)1 visā 
teritorijā 

Garciems, 
pie Eimuru 
kanāla 

2110 Embrionālās kāpas,  
2120 Priekškāpas, 
2180 Mežainās piejūras 
kāpas 

Platība precizēsies 
darbības veikšanas 
laikā 

8,8 2110 
2120 
2180 

0,1 
2,0 
0,4 

   KOPĀ: 2,5 
1 pēc ĢIS datiem (11.04.2018.), kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju. 

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 

Labi atjaunojas kāpu reljefs, notiek kāpu stabilizēšanās un veidojas vienlaidus dabiskā veģetācija, kā 
arī ir mazināta kāpu biotopu fragmentācija. 

Vērā ņemamu rezultātu sasniegšanai nepieciešami vairāki gadi, kuru laikā var rasties 
nepieciešamība pēc šo pasākumu atkārtošanas. 

 

MONITORINGA MĒRĶIS UN METODOLOĢIJA 

Monitoringa mērķis ir novērtēt kāpu atjaunošanās sekmes. 
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Rīcības ietvaros jāveic šādi monitoringi: 

a) jūras krasta procesu monitorings; 
b) antropogēnās slodzes monitorings; 
c) veģetācijas monitorings. 

Jūras krasta procesu monitoringā paredzēts novērtēt smilšu akumulācijas efektivitāti, uzmērot jūras 
krasta kāpu garenprofilu vietās, kur tiks veikti eroziju mazinoši pasākumi, kā arī ārpus tām – 
kontroles teritorijās. Antropogēnās slodzes mazināšanas jeb atpūtnieku kustības ierobežojumu 
efektivitāti (monitoringu) ir paredzēts veikt atkārtoti veicot fotofiksāciju – pirms un pēc pasākuma 
veikšanas. 

Lai novērtētu pasākuma efektivitāti un novērotu dabiskās veģetācijas atjaunošanās sekmes, ir 
paredzēts veikt veģetācijas monitoringu, ierīkojot pastāvīgos parauglaukumus uz noteiktām 
transektēm (metode aprakstīta nodaļā Monitoringa veidi un metodoloģija). 

Veiktās darbības sekmju novērtēšanas indikatori: 

 jaunu embrionālo kāpu biotopu zonu veidošanās; 

 primārās kāpas (dabiskās veģetācijas) atjaunošanās; 

 kāpu reljefa atjaunošanās. 

Monitoringa veicējs: ģeologs, krastu dinamisko procesu eksperts; DAP Projekta darbinieki veic 
datu ievākšanu, apstrādi un sagatavo monitoringa ziņojumus. 

Monitoringa veikšanas laiks: 3 reizes projekta laikā, veģetācijas sezonā - no jūlija līdz augustam.  
 

C6 RĪCĪBA .  II. ALUVIĀLO MEŽU ATJAUNOŠANAS SEKMJU MONITORINGS 
GARCIEMĀ  

 

Darbības veikšanas mērķis ir veikt  aluviālo mežu atjaunošanu, uzlabojot mežaudzes struktūru un 
funkcijas. 

PAREDZĒTĀS DARBĪBAS APRAKSTS 

Konkrēti veicami darbi: 

1. Koku un krūmu izciršana (izlases veidā); 
2. Hidroloģiskā režīma uzlabošana (Langas krastu attīrīšana); 
3. Citzemju, to skaitā invazīvo augu sugu ierobežošana (puķu sprigane Impatiens glandulifera, 

vārpainā korinte Amelanchier spicata); 
4. Atkritumu savākšana un komposta kaudžu izvākšana no teritorijas. 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā Nr.2.12.) 

Vieta Mērķbiotopi Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība (ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība (ha) 

ES biotopa 
kods un 

platība (ha)1 
visā teritorijā 

Garciems, 
Langas 
krasti 

2180 Mežainās piejūras kāpas, 
91E0* Aluviāli meži (aluviāli 
krastmalu un palieņu meži) 

3,2 36,3 2180 
91E0* 

24,4 
4,5 

   KOPĀ: 28,9 

1 pēc ĢIS datiem (11.04.2018.), kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju. 
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SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 

Aluviālā mežaudze ir dabiskojusies - to raksturo dažādu dimensiju koki un neviendabīgs kokaudzes 
blīvums, vietām izretināts krūmu stāvs, ir dažādība zemsedzes augājā. Ierobežota citzemju invazīvo 
augu sugu (puķu sprigane Impatiens glandulifera, vārpainā korinte Amelanchier spicata) izplatība. 

 

MONITORINGA MĒRĶIS UN METODOLOĢIJA 

Darbības monitoringa mērķis ir novērtēt aluviālo mežu atjaunošanās sekmes (t.sk. citzemju augu 
sugu ierobežošanas sekmes). 

Rīcības ietvaros jāveic šādi monitoringi: 

a) veģetācijas monitorings (ietverot krūmu aizauguma novērtējumu); 
b) fotofiksācija noteiktos monitoringa punktos. 

 
Mežos monitoringa veikšanai atliek transektes, uz kurām izvieto parauglaukumus ik pēc ~150-
200m atkarībā no veģetācijas heterogenitātes (lielāks attālums starp parauglaukumiem, ja 
veģetācija viendabīga) transektei pa vidu (sk. nodaļu Monitoringa veidi un metodoloģija).  
 
Citzemju sugu uzskaiti un monitoringu veic ar tām “piesārņotākajās” vietās (galvenokārt gar 
pastaigu takām), ejot pa atliktu transekti un reģistrējot citzemju sugas, to augstumu un sastopamību 
(ir/nav). 
 
Dabā veic fotofiksāciju noteiktos monitoringa punktos pirms un pēc darbības. 
 
Veiktās darbības sekmju novērtēšanas indikatori: 

 biotopam raksturīgās veģetācijas izveidošanās vai raksturīgo sugu aizņemtās platības 
palielināšanās;  

 citzemju sugu platību izmaiņas; 

 citzemju sugu sastopamība veiktās darbības teritorijā (ir vai nav); 

 vitalitāte (notiek vai nenotiek sugu atjaunošanās). 

Monitoringa veicējs: DAP Projekta darbinieki veic veģetācijas un īpaši aizsargājamo augu sugu 
monitoringu - datu ievākšanu, apstrādi, fotofiksāciju un sagatavo monitoringa ziņojumus.  

Monitoringa veikšanas laiks: 3 reizes projekta laikā, veģetācijas sezonā - no jūnija līdz augustam.  

 

C6 RĪCĪBA.  III. MEŽAINO KĀPU ATJAUNOŠANAS SEKMJU MONITORINGS 
GARCIEMĀ  

Darbības veikšanas mērķis ir veikt  mežaino kāpu dabiskošanu, uzlabojot mežaudzes struktūru un 
funkcijas. 

PAREDZĒTĀS DARBĪBAS APRAKSTS 

Mežainajās piejūras kāpās veikt audzes dabiskošanu, t.i. izveidot neviendabīgu audzes biezības 
struktūru ar laucēm, biezākām un skrajākām koku grupām, kas būtu tuvu tādai, kas veidojas dabisku 
procesu gaitā.  

Konkrēti veicami darbi: 

1) Kokaudzes retināšana un lauču veidošana; 
2) Zemsedzes novākšana un atklātas augsnes laukumu (atsegtas minerālaugsnes) veidošana; 
3) Nobiru savākšana; 



24 

4) Citzemju, to skaitā invazīvo koku un krūmu izciršana (vārpainā korinte Amelanchier spicata, 
krokainā roze Rosa rugosa u.c.). 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā Nr.2.13. un 

2.14.) 

Vieta Mērķbiotopi Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība (ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība 
(ha) 

ES biotopa 
kods un 

platība (ha)1 
visā teritorijā 

Garciems 2120 Priekškāpas, 
2180 Mežainās piejūras kāpas 

45,5 63,2 2120 
2180 

4,3 
58,9 

Kalngale 2180 Mežainās piejūras kāpas 
 

16,0 71,5 2180 
9010* 

52,6 
18,4 

KOPĀ: 61,5 134,7  134,2 
 

1 pēc ĢIS datiem (11.04.2018.), kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju. 

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 

Mežainajās kāpās mežaudze dabiskojusies - izveidota neviendabīga mežaudze, kurā skrajas 
kokaudzes mijas ar laucēm, dominē dažādu dimensiju koki un raksturīga dažādība zemsedzes augājā 
(mozaīkveida ķērpju, sūnu, lakstaugu un sīkkrūmu augāja struktūra). Mežaino piejūras kāpu 
biotopos nodrošinātas dzīvotnes pioniersabiedrību (sākotnējās sukcesijas stadijas sugas) augiem un 
dzīvniekiem.  

MONITORINGA MĒRĶIS UN METODOLOĢIJA 

Darbības monitoringa mērķis ir novērtēt mežaino piejūras kāpu dabiskošanās sekmes. 

Rīcības ietvaros jāveic šādi monitoringi: 

- veģetācijas monitorings, ietverot parauglaukumu fotofiksāciju. 
 

Mežos monitoringa veikšanai atliek transektes, uz kurām izvieto parauglaukumus ik pēc ~150-
200m atkarībā no veģetācijas heterogenitātes (lielāks attālums starp parauglaukumiem, ja 
veģetācija viendabīga) transektei pa vidu (sk. nodaļu Monitoringa veidi un metodoloģija).  
 
Veiktās darbības sekmju novērtēšanas indikatori: 

 biotopam raksturīgās veģetācijas izveidošanās vai raksturīgo sugu aizņemtās platības 
palielināšanās;  

 atklāto smilšu laukumu platības pieaugums mežainajās piejūras kāpās;  

 sīkkrūmu seguma izmaiņas (samazināšanās);  

 neraksturīgo sūnu seguma izmaiņas. 
 

Monitoringa veicējs: DAP Projekta darbinieki veic veģetācijas monitoringu - datu ievākšanu, 
apstrādi, fotofiksāciju un sagatavo monitoringa ziņojumus.  

Monitoringa veikšanas laiks: 3 reizes projekta laikā, veģetācijas sezonā - no jūnija līdz augustam.  
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C7 RĪCĪBA.  KOMPLEKSO DARBĪBU SEKMJU MONITORINGS 
CARNIKAVĀ  

Carnikavā C7 rīcības ietvaros ir paredzēts realizēt vairākus biotopu saglabāšanas un atjaunošanas 
pasākumus: piekrastes kāpu eroziju mazinošo pasākumu veikšana, pelēko un mežaino kāpu 
dabiskošana, un palieņu zālāja atjaunošana. 

Darbību sekmju novērtēšanai paredzēts veikt: 

A. Piekrastes kāpu eroziju mazinošo pasākumu monitorings; 
B. Pelēko kāpu atjaunošanas sekmju monitorings; 
C. Mežaino piejūras kāpu atjaunošanas sekmju monitorings; 
D. Palieņu zālāja atjaunošanas sekmju monitorings. 

 

C7 RĪCĪBA.  I. PIEKRASTES KĀPU EROZIJU MAZINOŠO PASĀKUMU 
MONITORINGS CARNIKAVĀ  

 

Paredzētās darbības - piekrastes kāpu eroziju mazinošo pasākumu veikšanas mērķis ir kāpu 
stabilizācija, primāro kāpu biotopu kvalitātes uzlabošana un atjaunošana, kur tās ir degradētas un 
fragmentētas. Tas paveicams, mazinot tiešo antropogēno slodzi (rekreāciju) un samazinot vēja 
erozijas ietekmi uz kāpu biotopiem. 

PAREDZĒTĀS DARBĪBAS APRAKSTS 

Paredzētie eroziju mazinošie pasākumi ir šādi: 

1) kāpu graudzāļu stādījumu veidošana (ar smiltāju kāpukviesi Leymus arenarius un/vai 
smiltāju kāpuniedri Ammophila arenaria); 

2) zaru pārklājumi (degradētākajās vietās); 
3) sētiņas un žodziņi no nedzīviem zariem un klūgām; 
4) pītie niedru žodziņi. 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā Nr. 2.15.) 

Vieta Mērķbiotopi un mērķsugas Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība 

(ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība 
(ha) 

ES biotopa 
kods un 
platība 

(ha)1 visā 
teritorijā 

Carnikava 2110 Embrionālās kāpas,  
2120 Priekškāpas,  
2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās 
kāpas, 
 

Precizēsies 
darbības 
veikšanas 
laikā 

Precizēsies 
darbības 
veikšanas 
laikā 

Precizēsies 
darbības 
veikšanas 
laikā 

1 pēc ĢIS datiem (11.04.2018.), kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju. 

 

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 

Labi atjaunojas kāpu reljefs, notiek kāpu stabilizēšanās un veidojas vienlaidus dabiskā veģetācija, kā 
arī ir mazināta kāpu biotopu fragmentācija. 

Vērā ņemamu rezultātu sasniegšanai nepieciešami vairāki gadi, kuru laikā var rasties 
nepieciešamība pēc šo pasākumu atkārtošanas. 
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MONITORINGA MĒRĶIS UN METODOLOĢIJA 

Monitoringa mērķis ir novērtēt kāpu atjaunošanās sekmes. 

Rīcības ietvaros jāveic šādi monitoringi: 

a) veģetācijas monitorings; 
b) antropogēnās slodzes monitorings. 

Darbības ietvaros nav paredzēts jūras krastu procesu monitorings, jo Gaujas tuvums nosaka 
vairākus apstākļus, kas rada papildus ietekmes uz jūras piekrastes procesiem, tādēļ rezultāti nebūtu 
viennozīmīgi vērtējami.  

Lai novērtētu pasākuma efektivitāti un novērotu dabiskās veģetācijas atjaunošanās sekmes, ir 
paredzēts veikt veģetācijas monitoringu, ierīkojot pastāvīgos parauglaukumus uz noteiktām 
transektēm (metode aprakstīta nodaļā Monitoringa veidi un metodoloģija). 

Antropogēnās slodzes mazināšanas jeb atpūtnieku kustības ierobežojumu efektivitāti (monitoringu) 
ir paredzēts veikt atkārtoti veicot fotofiksāciju – pirms un pēc pasākuma veikšanas. 

Veiktās darbības sekmju novērtēšanas indikatori: 

 jaunu embrionālo kāpu biotopu zonu veidošanās; 

 primārās kāpas (dabiskās veģetācijas) atjaunošanās. 

Monitoringa veicējs: DAP Projekta darbinieki veic datu ievākšanu, apstrādi un sagatavo monitoringa 
ziņojumus. 

Monitoringa veikšanas laiks: 3 reizes projekta laikā, veģetācijas sezonā - no jūlija līdz augustam. 

C7 RĪCĪBA.  II.  PELĒKO KĀPU ATJAUNOŠANAS SEKMJU MONITORINGS 
CARNIKAVĀ  

Darbības veikšanas mērķis ir pelēko kāpu augāja struktūras un funkciju atjaunošana, ietverot koku 
un krūmu apauguma samazināšanu. 

PAREDZĒTĀS DARBĪBAS APRAKSTS 

Konkrēti veicami darbi: 

1) Koku un krūmu (t.sk. citzemju invazīvās sugas – vārpainā korinte Amelanchier spicata, 
krokainā roze Rosa rugosa) izciršana pelēkajās kāpās un priekškāpās (atstājot atsevišķas lēni 
augošas priedes). 

2) Zemsedzes (ieskaitot sūnu slāni un augsnes virskārtu) novākšana un atklātas augsnes jeb 
atsegtas minerālaugsnes laukumu veidošana; 

3) Nobiru (skuju un lapu) savākšana atjaunojamās pelēkajās kāpās. 
 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā Nr.2.16.) 

Vieta Mērķbiotopi un mērķsugas Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība (ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība 
(ha) 

ES biotopa kods 
un platība (ha)1 

visā teritorijā 

Carnikava 2110 Embrionālās kāpas 
2120 Priekškāpas 
2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās 
kāpas 
2180 Mežainas piejūras kāpas  

13,2 56,7 2110 
2120 
2130* 
2180 

1,4 
10,9 
6,7 

26,8 

    KOPĀ: 45,8 

1 pēc ĢIS datiem (11.04.2018.), kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju. 
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SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 

Pelēko kāpu augājam atjaunota mozaīkveida struktūra - lakstaugi mijas ar sūnu un ķērpju 
plankumiem un joslām, ir atklātas smilts laukumi (līdz 30% no kopējās biotopu platības). Koku un 
krūmu nav vai ir tikai atsevišķas lēni augošas priedes. Pelēkās kāpas ir piemērotas dzīvotnes 
pioniersabiedrību augiem un dzīvniekiem (putniem). 

 

MONITORINGA MĒRĶIS UN METODOLOĢIJA 

Darbības monitoringa mērķis ir novērtēt pelēko kāpu atjaunošanas un dabiskošanās sekmes. 

Rīcības ietvaros jāveic šādi monitoringi: 

a) veģetācijas monitorings (ietverot krūmu un koku aizauguma novērtējumu pelēkajās kāpās); 
b) putnu monitorings; 
c) fotofiksācija noteiktos monitoringa punktos. 

 
Pelēkajās kāpās monitoringa veikšanai atliek transektes, uz kurām izvieto parauglaukumus ik pēc 
~150-200 m atkarībā no veģetācijas heterogenitātes (lielāks attālums starp parauglaukumiem, ja 
veģetācija viendabīga) transektei pa vidu (sk. nodaļu Monitoringa veidi un metodoloģija). Papildus 
pelēkajās kāpās veic koku un krūmu novērtējumu, izmantojot jaunākos ortofotoattēlus. Koku un 
krūmu daudzums tiks novērtēts arī biotopu inventarizācijas un monitoringa anketā, vērtējot biotopa 
struktūras “Ātri augošas priedes, garākas par 1m” (vērtē biotopa platības īpatsvaru, %), pirms un 
pēc biotopa atjaunošanas darbību veikšanas. 
 
Putnu monitorings (populāciju un to dzīvotņu stāvokļa vērtējums) pelēkajās kāpās jāveic projekta 
mērķsugām - stepes čipstei Anthus campestris un sila cīrulim Lullula arborea. Sākotnējais – pirms 
darbību uzsākšanas un atkārtoti pēc darbību veikšanas. To veic ar sugu pilnās kartēšanas metodi. 
 
Dabā veic fotofiksāciju noteiktos monitoringa punktos pirms un pēc darbības. 
 

Veiktās darbības sekmju novērtēšanas indikatori: 

 biotopam raksturīgās veģetācijas (ar pioniersugām) un struktūru izveidošanās, raksturīgo 
sugu aizņemtās platības palielināšanās;  

 koku un krūmu seguma izmaiņas; 

 atklāto smilšu laukumu platības pieaugums mežainajās piejūras kāpās; 

 konstatējamas biotopa struktūru, kas atbilst putnu mērķsugu (stepes čipste Anthus 
campestris, sila cīrulis Lullula arborea) dzīvotnes prasībām izmaiņas. 

Monitoringa veicējs: DAP Projekta darbinieki veic veģetācijas un īpaši aizsargājamo augu sugu 
monitoringu - datu ievākšanu, apstrādi, fotofiksāciju un sagatavo monitoringa ziņojumus. Pelēkajā 
kāpā sastopamo putnu sugu novērojumus un vērtējumus (2018.g. sezonai) sagatavo ornitologs 
dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros. Pēc visu apsaimniekošanas pasākumu pabeigšanas 
2020. gadā ornitologs (ārpakalpojumā) veic atkārtotu putnu sugu vērtējumā. 

Monitoringa veikšanas laiks: 3 reizes projekta laikā, veģetācijas sezonā - no jūnija līdz augustam. 
Putnus tikai pelēkajā kāpā 2 reizes projekta laikā, ligzdošanas sezonā (2018. un 2020.gadā), pirmo 
uzskaiti veic dabas aizsardzības plāna ietvaros, otro – ārpakalpojuma eksperts – ornitologs. 

C7 RĪCĪBA.  III.MEŽAINO PIEJŪRAS  KĀPU ATJAUNOŠANAS SEKMJU 
MONITORINGS CARNIKAVĀ  

Darbības veikšanas mērķis ir veikt  mežaino piejūras kāpu dabiskošanu, uzlabojot mežaudzes 
struktūru un funkcijas. 
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PAREDZĒTĀS DARBĪBAS APRAKSTS 

Mežainajās piejūras kāpās veikt audzes dabiskošanu, t.i. izveidot neviendabīgu audzes biezības 
struktūru ar laucēm, biezākām un skrajākām koku grupām, kas būtu tuvu tādai, kas veidojas dabisku 
procesu gaitā.  

Konkrēti veicami darbi: 

1) Kokaudzes retināšana un lauču veidošana; 
2) Zemsedzes novākšana un atklātas augsnes laukumu (atsegtas minerālaugsnes) veidošana; 
3) Nobiru savākšana; 
4) Citzemju, to skaitā invazīvo koku un krūmu izciršana (vārpainā korinte Amelanchier spicata, 

krokainā roze Rosa rugosa u.c.). 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā Nr.2.17.) 

Vieta Mērķbiotopi un mērķsugas Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība 

(ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība 
(ha) 

ES biotopa kods un 
platība (ha)1 visā 

teritorijā 

Carnikava 2180 Mežainas piejūras kāpas 
Smiltāja neļķe Dianthus arenarius 

33,4 142,8 2180 
2130* 
9080* 

140,5 
0,1 
1,6 

    KOPĀ: 142,2 

1 pēc ĢIS datiem (11.04.2018.), kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju. 

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 

Mežainajās piejūras kāpās mežaudze dabiskojusies - izveidota neviendabīga mežaudze, kurā skrajas 
kokaudzes mijas ar laucēm, dominē dažādu dimensiju koki un raksturīga dažādība zemsedzes augājā 
(mozaīkveida ķērpju, sūnu, lakstaugu un sīkkrūmu augāja struktūra). Mežaino piejūras kāpu 
biotopos nodrošinātas dzīvotnes pioniersabiedrību augiem un dzīvniekiem. \ 

 

MONITORINGA MĒRĶIS UN METODOLOĢIJA 

Darbības monitoringa mērķis ir novērtēt mežaino piejūras kāpu dabiskošanās sekmes. 

Rīcības ietvaros jāveic šādi monitoringi: 

a) veģetācijas monitorings;  
b) fotofiksācija noteiktos monitoringa punktos. 

 
Mežos monitoringa veikšanai atliek transektes, uz kurām izvieto parauglaukumus ik pēc ~150-
200m atkarībā no veģetācijas heterogenitātes (lielāks attālums starp parauglaukumiem, ja 
veģetācija viendabīga) transektei pa vidu (sk. nodaļu Monitoringa veidi un metodoloģija).  
 
Dabā veic fotofiksāciju noteiktos monitoringa punktos pirms un pēc darbības. 
 
Veiktās darbības sekmju novērtēšanas indikatori: 

 biotopam raksturīgās veģetācijas izveidošanās vai raksturīgo sugu aizņemtās platības 
palielināšanās;  

 atklāto smilšu laukumu platības pieaugums mežainajās piejūras kāpās;  

 sīkkrūmu seguma izmaiņas (samazināšanās);  

 neraksturīgo sūnu seguma izmaiņas. 
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Monitoringa veicējs: DAP Projekta darbinieki veic veģetācijas un īpaši aizsargājamo augu sugu 
monitoringu - datu ievākšanu, apstrādi, fotofiksāciju un sagatavo monitoringa ziņojumus.  

Monitoringa veikšanas laiks: 3 reizes projekta laikā, veģetācijas sezonā - no jūnija līdz augustam.  
 

C7 RĪCĪBA.  IV. PALIEŅU ZĀLĀJA ATJAUNOŠANAS SEKMJU MONITORINGS 
CARNIKAVĀ  

Paredzētās darbības mērķis ir palieņu zālāja augāja struktūras un funkciju atjaunošana un 
uzturēšana. 
 
PAREDZĒTĀS DARBĪBAS APRAKSTS 

Konkrēti veicami darbi: 

1) Koku un krūmu izciršana; 
2) Zālāja, niedru un krūmu atvašu pļaušana. 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā Nr.2.18.) 

Vieta Mērķbiotopi un mērķsugas Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība (ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība 
(ha) 

ES biotopa kods un 
platība (ha)1 visā 

teritorijā 

Carnikava, pie 
Gaujas grīvas 

6450 Palieņu zālāji 1,6 5,2 6450 4,0 

1 pēc ĢIS datiem (11.04.2018.), kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju. 

 
SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 

Ievērojami uzlabojies palieņu zālāja biotopa aizsardzības stāvoklis: ir biotopam atbilstoša augāja 
struktūra, pieaudzis biotopam raksturīgo un reto augu sugu daudzums. 
 

MONITORINGA MĒRĶIS UN METODOLOĢIJA 

Monitoringa mērķis ir novērtēt piejūras zālāju atjaunošanas sekmes. 
 
Rīcības ietvaros jāveic šādi monitoringi: 

a) veģetācijas monitorings (ietverot krūmu un niedru aizauguma novērtējumu); 
b) īpaši aizsargājamo augu sugu monitorings (jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus); 
c) fotofiksācija noteiktos monitoringa punktos. 

Veģetācijas monitoringu veic atbilstoši „Bioloģiski vērtīgo zālāju monitoringa metodikai” (Dabas 
aizsardzības pārvalde, 2013), kā to paredz bioloģiski vērtīgo zālāju (turpmāk -  BVZ) botāniskais 
monitorings (sk. nodaļu Monitoringa veidi un metodoloģija). Situācijas novērtēšana jāsāk ar krūmu 
un niedru aizauguma novērtēšanu pirms darbu uzsākšanas, izmantojot jaunākos pieejamos 
ortofotoattēlus. Dabā veic arī fotofiksāciju noteiktos monitoringa punktos pirms un pēc darbības. 

Īpaši aizsargājamo augu sugu monitorings un populāciju vērtējums jāveic visām retām un 
aizsargājamām augu sugām paredzētajās darbības vietās. Jāatzīmē sugas īpatņu skaits katrā atradnē 
un vitalitāte 

Veiktās darbības sekmju novērtēšanas indikatori: 

 veģetācijas struktūru novērtējums; 
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 augu sugu daudzveidība - seguma un skaita izmaiņas; 

 dabisko zālāju indikatorsugu skaita un sastopamības izmaiņas; 

 īpaši aizsargājamo augu sugu skaita un sastopamības izmaiņas; 

 koku un krūmu seguma izmaiņas; 

 ekspansīvās sugas – parastās niedres Phragmites australis blīvuma un platību izmaiņas. 

Monitoringa veicējs: DAP Projekta darbinieki veic datu ievākšanu, apstrādi un sagatavo monitoringa 
ziņojumus. 

Monitoringa veikšanas laiks: 3 reizes projekta laikā, veģetācijas sezonā - no jūnija līdz augustam. 

  
 

 

 

  



31 

C8 RĪCĪBA. KOMPLEKSO DARBĪBU SEKMJU MONITORINGS LILASTĒ  

Lilastē C8 rīcības ietvaros ir paredzēts realizēt vairākus biotopu saglabāšanas un atjaunošanas 
pasākumus: piekrastes kāpu eroziju mazinošo pasākumu veikšana, pelēko un mežaino piejūras kāpu 
dabiskošana, un purvaino mežu biotopu atjaunošana. 

Darbību sekmju novērtēšanai paredzēts veikt sekojošus monitoringus: 

A. Piekrastes kāpu eroziju mazinošo pasākumu monitorings; 
B. Pelēko kāpu atjaunošanas sekmju monitorings; 
C. Mežaino piejūras kāpu atjaunošanas sekmju monitorings; 
D. Purvaino mežu biotopu atjaunošanas sekmju monitorings. 

C8 RĪCĪBA.  I. PIEKRASTES KĀPU EROZIJU MAZINOŠO PASĀKUMU 
MONITORINGS LILASTĒ  

Paredzētās darbības - piekrastes kāpu eroziju mazinošo pasākumu veikšanas mērķis ir kāpu 
stabilizācija, primāro kāpu biotopu kvalitātes uzlabošana un atjaunošana, kur tās ir degradētas un 
fragmentētas. Tas paveicams, mazinot tiešo antropogēno slodzi (rekreāciju) un samazinot vēja 
erozijas ietekmi uz kāpu biotopiem. 

PAREDZĒTĀS DARBĪBAS APRAKSTS 

Paredzētie eroziju mazinošie pasākumi ir šādi: 

1) kāpu graudzāļu stādījumu veidošana (ar smiltāju kāpukviesi Leymus arenarius un/vai 
smiltāju kāpuniedri Ammophila arenaria); 

2) zaru pārklājumi (degradētākajās vietās); 
3) sētiņas un žodziņi no nedzīviem zariem un klūgām. 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā Nr.2.19.) 

Vieta Mērķbiotopi un mērķsugas Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība (ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība 
(ha) 

ES biotopa 
kods un 
platība 

(ha)1 visā 
teritorijā 

Lilaste 2110 Embrionālās kāpas,  
2120 Priekškāpas,  
2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas, 
2180 Mežainas piejūras kāpas  

Precizēsies 
darbības 
veikšanas 
laikā 

Precizēsies 
darbības 
veikšanas 
laikā 

Precizēsies 
darbības 
veikšanas 
laikā 

 

1 pēc ĢIS datiem (11.04.2018.), kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju. 

 

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 

Labi atjaunojas kāpu reljefs, notiek kāpu stabilizēšanās un veidojas vienlaidus dabiskā veģetācija, kā 
arī ir mazināta kāpu biotopu fragmentācija. 

Vērā ņemamu rezultātu sasniegšanai nepieciešami vairāki gadi, kuru laikā var rasties 
nepieciešamība pēc šo pasākumu atkārtošanas. 

 

MONITORINGA MĒRĶIS UN METODOLOĢIJA 

Monitoringa mērķis ir novērtēt kāpu atjaunošanās sekmes. 
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Rīcības ietvaros jāveic šādi monitoringi: 

a) veģetācijas monitorings; 
b) antropogēnās slodzes monitorings. 

Darbības ietvaros nav paredzēts jūras krastu procesu monitorings, jo Gaujas tuvums nosaka 
vairākus apstākļus, kas rada papildus ietekmes uz jūras piekrastes procesiem, tādēļ rezultāti nebūtu 
viennozīmīgi vērtējami.  

Lai novērtētu pasākuma efektivitāti un novērotu dabiskās veģetācijas atjaunošanās sekmes, ir 
paredzēts veikt veģetācijas monitoringu, ierīkojot pastāvīgos parauglaukumus uz noteiktām 
transektēm (metode aprakstīta nodaļā Monitoringa veidi un metodoloģija). 

Antropogēnās slodzes mazināšanas jeb atpūtnieku kustības ierobežojumu efektivitāti (monitoringu) 
ir paredzēts veikt atkārtoti veicot fotofiksāciju – pirms un pēc pasākuma veikšanas. 

Veiktās darbības sekmju novērtēšanas indikatori: 

 jaunu embrionālo kāpu biotopu zonu veidošanās; 

 primārās kāpas (dabiskās veģetācijas) atjaunošanās. 

Monitoringa veicējs: DAP Projekta darbinieki veic datu ievākšanu, apstrādi un sagatavo monitoringa 
ziņojumus. 

Monitoringa veikšanas laiks: 3 reizes projekta laikā, veģetācijas sezonā - no jūlija līdz augustam. 

C8 RĪCĪBA .  II. PELĒKO KĀPU ATJAUNOŠANAS SEKMJU MONITORINGS LILASTĒ  

Darbības veikšanas mērķis ir pelēko kāpu augāja struktūras un funkciju atjaunošana, ietverot koku 
un krūmu apauguma samazināšanu. 

PAREDZĒTĀS DARBĪBAS APRAKSTS 

Konkrēti veicami darbi: 

1) Koku un krūmu (t.sk. citzemju invazīvās sugas – vārpainā korinte Amelanchier spicata, 
krokainā roze Rosa rugosa) izciršana pelēkajās kāpās un priekškāpās (atstājot atsevišķas 
lēni augošas priedes). 

2) Zemsedzes (ieskaitot sūnu slāni un augsnes virskārtu) novākšana un atklātas augsnes 
jeb atsegtas minerālaugsnes laukumu veidošana; 

3) Nobiru (skuju un lapu) savākšana atjaunojamās pelēkajās kāpās. 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā Nr. 2.20.) 

Vieta Mērķbiotopi un mērķsugas Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība 

(ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība (ha) 

ES biotopa 
kods un 

platība (ha)1 
visā teritorijā 

Lilaste 2110 Embrionālās kāpas 
2120 Priekškāpas 
2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās 
kāpas 
2180 Mežainas piejūras kāpas 

25,9 70,9 2110 
2120 
2130* 
2180 

0,5 
11,3 
8,4 

48,1 

    KOPĀ: 68,3 

pēc ĢIS datiem (11.04.2018.), kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju. 
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SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 

Pelēko kāpu augājam atjaunota mozaīkveida struktūra - lakstaugi mijas ar sūnu un ķērpju 
plankumiem un joslām, ir atklātas smilts laukumi (līdz 30% no kopējās biotopu platības). Koku un 
krūmu nav vai ir tikai atsevišķas lēni augošas priedes. Pelēkās kāpās ir piemērotas dzīvotnes 
pioniersabiedrību augiem un dzīvniekiem (putniem). 

MONITORINGA MĒRĶIS UN METODOLOĢIJA 

Darbības monitoringa mērķis ir novērtēt pelēko kāpu atjaunošanas un dabiskošanās sekmes. 

Rīcības ietvaros jāveic šādi monitoringi: 

a) veģetācijas monitorings (ietverot krūmu un koku aizauguma novērtējumu primārajās un 
pelēkajās kāpās); 

b) putnu monitorings; 
c) fotofiksācija noteiktos monitoringa punktos. 

 
Pelēkajās kāpās monitoringa veikšanai atliek transektes, uz kurām izvieto parauglaukumus ik pēc 
~150-200 m atkarībā no veģetācijas heterogenitātes (lielāks attālums starp parauglaukumiem, ja 
veģetācija viendabīga) transektei pa vidu (sk. nodaļu Monitoringa veidi un metodoloģija). Papildus 
pelēkajās kāpās veic koku un krūmu novērtējumu, izmantojot jaunākos ortofotoattēlus. Koku un 
krūmu daudzums tiks novērtēts arī biotopu inventarizācijas un monitoringa anketā, vērtējot biotopa 
struktūras “Ātri augošas priedes, garākas par 1m” (vērtē biotopa platības īpatsvaru, %), pirms un 
pēc biotopa atjaunošanas darbību veikšanas. 
 
Putnu monitorings (populāciju un to dzīvotņu stāvokļa vērtējums) pelēkajās kāpās jāveic projekta 
mērķsugām - stepes čipstei Anthus campestris un sila cīrulim Lullula arborea. Sākotnējais – pirms 
darbību uzsākšanas un atkārtoti pēc darbību veikšanas. To veic ar sugu pilnās kartēšanas metodi. 
 
Dabā veic fotofiksāciju noteiktos monitoringa punktos pirms un pēc darbības. 
 

Veiktās darbības sekmju novērtēšanas indikatori: 

 biotopam raksturīgās veģetācijas (ar pioniersugām) un struktūru izveidošanās, raksturīgo 
sugu aizņemtās platības palielināšanās;  

 koku un krūmu seguma izmaiņas; 

 atklāto smilšu laukumu platības pieaugums mežainajās piejūras kāpās; 

 konstatējamas biotopa struktūru, kas atbilst putnu mērķsugu (stepes čipste Anthus 
campestris, sila cīrulis Lullula arborea) dzīvotnes prasībām izmaiņas. 

Monitoringa veicējs: DAP Projekta darbinieki veic veģetācijas un īpaši aizsargājamo augu sugu 
monitoringu - datu ievākšanu, apstrādi, fotofiksāciju un sagatavo monitoringa ziņojumus. Pelēkajā 
kāpā sastopamo putnu sugu novērojumus un vērtējumus (2018.g. sezonai) sagatavo ornitologs 
dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros. Pēc visu apsaimniekošanas pasākumu pabeigšanas 
2020. gadā ornitologs (ārpakalpojumā) veic atkārtotu putnu sugu vērtējumu. 

Monitoringa veikšanas laiks: 3 reizes projekta laikā, veģetācijas sezonā - no jūnija līdz augustam. 
Putnus tikai pelēkajā kāpā 2 reizes projekta laikā, ligzdošanas sezonā (2018. un 2020. gadā), pirmo 
uzskaiti veic dabas aizsardzības plāna ietvaros, otro – ārpakalpojuma eksperts – ornitologs. 
 
 

 

 



34 

C8 RĪCĪBA.  III.  MEŽAINO PIEJŪRAS  KĀPU ATJAUNOŠANAS SEKMJU 
MONITORINGS LILASTĒ  

Darbības veikšanas mērķis ir veikt  mežaino piejūras kāpu dabiskošanu, uzlabojot mežaudzes 
struktūru un funkcijas. 

PAREDZĒTĀS DARBĪBAS APRAKSTS 

Mežainajās piejūras kāpās veikt audzes dabiskošanu, t.i. izveidot neviendabīgu audzes biezības 
struktūru ar laucēm, biezākām un skrajākām koku grupām, kas būtu tuvu tādai, kas veidojas dabisku 
procesu gaitā.  

Konkrēti veicami darbi: 

1) Kokaudzes retināšana un lauču veidošana; 
2) Zemsedzes novākšana un atklātas augsnes laukumu (atsegtas minerālaugsnes) veidošana; 
3) Nobiru savākšana; 
4) Citzemju, to skaitā invazīvo koku un krūmu izciršana (vārpainā korinte Amelanchier spicata, 

krokainā roze Rosa rugosa u.c.). 

Konkrētas darbību vietas, platības un atjaunojamie biotopi (karte pielikumā Nr.2.21.) 

Vieta Mērķbiotopi un mērķsugas Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība (ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība 
(ha) 

ES biotopa kods 
un platība (ha)1 

visā teritorijā 

Lilaste 2180 Mežainas piejūras kāpas 
 

34,3 48,1 2180 
9080* 
91D0* 

45,6 
0,8 
0,3 

    KOPĀ: 46,7 

1 pēc ĢIS datiem (11.04.2018.), kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju. 

 

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 

Mežainajās kāpās mežaudze dabiskojusies - izveidota neviendabīga mežaudze, kurā skrajas 
kokaudzes mijas ar laucēm, dominē dažādu dimensiju koki un raksturīga dažādība zemsedzes augājā 
(mozaīkveida ķērpju, sūnu, lakstaugu un sīkkrūmu augāja struktūra). Mežaino piejūras kāpu 
biotopos nodrošinātas dzīvotnes pioniersabiedrību augiem un dzīvniekiem.  

 

MONITORINGA MĒRĶIS UN METODOLOĢIJA 

Darbības monitoringa mērķis ir novērtēt mežaino piejūras kāpu dabiskošanās sekmes. 

Rīcības ietvaros jāveic šādi monitoringi: 

a) veģetācijas monitorings;  
b) fotofiksācija noteiktos monitoringa punktos. 

 
Mežos monitoringa veikšanai atliek transektes, uz kurām izvieto parauglaukumus ik pēc ~150-
200m atkarībā no veģetācijas heterogenitātes (lielāks attālums starp parauglaukumiem, ja 
veģetācija viendabīga) transektei pa vidu (sk. nodaļu Monitoringa veidi un metodoloģija).  
 
Dabā veic fotofiksāciju noteiktos monitoringa punktos pirms un pēc darbības. 
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Veiktās darbības sekmju novērtēšanas indikatori: 

 biotopam raksturīgās veģetācijas izveidošanās vai raksturīgo sugu aizņemtās platības 
palielināšanās;  

 atklāto smilšu laukumu platības pieaugums mežainajās piejūras kāpās;  

 sīkkrūmu seguma izmaiņas (samazināšanās);  

 neraksturīgo sūnu seguma izmaiņas. 

Monitoringa veicējs: DAP Projekta darbinieki veic veģetācijas un īpaši aizsargājamo augu sugu 
monitoringu - datu ievākšanu, apstrādi, fotofiksāciju un sagatavo monitoringa ziņojumus.  

Monitoringa veikšanas laiks: 3 reizes projekta laikā, veģetācijas sezonā - no jūnija līdz augustam. 

C8 RĪCĪBA .  IV.  PURVAINO MEŽU  BIOTOPU ATJAUNOŠANAS SEKMJU 
MONITORINGS LILASTĒ  

Darbības veikšanas mērķis ir veikt  purvaino mežu atjaunošanu, uzlabojot mežaudzes un augāja 
struktūru un funkcijas. 

PAREDZĒTĀS DARBĪBAS APRAKSTS 

Konkrēti veicami darbi - koku un krūmu izciršana (izlases veidā ar rokām): jāretina biezākās 
parastās priedes Pinus sylvestris audzes, vietām jāizcērt āra bērzs Betula pendula. Lielās kritalas un 
bebra nograuztie koki ir jāatstāj, bet nocirstie koki un krūmi ir jāizvāc. Darbus vēlams veikt ziemā, 
kad zeme ir sasalusi un nav sniega.  

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte Nr.2.22.) 

Vieta Mērķbiotopi Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība (ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība 
(ha) 

ES biotopa kods un 
platība (ha)1 visā 

teritorijā 

Lilaste 9080* Staignāju meži 
91D0* Purvaini meži  

2,4 3,6 91D0* 
9080* 

1,9 
1,3 

    KOPĀ: 3,2 

1 pēc ĢIS datiem (11.04.2018.), kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju. 

 

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 

Purvainā meža kvalitāte ir uzlabojusies (dažādota augāja struktūra), t.i. mežaudzi raksturo dažādu 
dimensiju koki un neviendabīgs kokaudzes blīvums, ir izretināts krūmu stāvs. 

MONITORINGA MĒRĶIS UN METODOLOĢIJA 

Darbības monitoringa mērķis ir novērtēt purvaino mežu atjaunošanās sekmes. 

Rīcības ietvaros jāveic šādi monitoringi: 

a) veģetācijas monitorings (ietverot krūmu aizauguma novērtējumu); 
b) fotofiksācija noteiktos monitoringa punktos. 

 
Mežos monitoringa veikšanai atliek transektes, uz kurām izvieto parauglaukumus ik pēc ~100 m 
atkarībā no veģetācijas heterogenitātes (lielāks attālums starp parauglaukumiem, ja veģetācija 
viendabīga) transektei pa vidu (sk. nodaļu Monitoringa veidi un metodoloģija).  
 
Dabā veic fotofiksāciju noteiktos monitoringa punktos pirms un pēc darbības. 
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Veiktās darbības sekmju novērtēšanas indikatori: 

 biotopam raksturīgās veģetācijas izveidošanās vai raksturīgo sugu aizņemtās platības 
palielināšanās; 

 koku un krūmu seguma izmaiņas. 

Monitoringa veicējs: DAP Projekta darbinieki veic veģetācijas un īpaši aizsargājamo augu sugu 
monitoringu - datu ievākšanu, apstrādi, fotofiksāciju un sagatavo monitoringa ziņojumus.  

Monitoringa veikšanas laiks: 3 reizes projekta laikā, veģetācijas sezonā - no jūnija līdz augustam. 
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EKOSISTĒMU PAKALPOJUMU MONITORINGS 

 

MONITORINGA MĒRĶIS UN METODOLOĢIJA 

Monitoringa mērķis ir konstatēt izmaiņas ekosistēmu pakalpojumu (EP) nodrošinājumā pēc 
projektā paredzēto biotopu apsaimniekošanas/ atjaunošanas pasākumu realizēšanas. 

EP kartēšanas un biofizikālās novērtēšanas metode, izmantojot atsevišķu EP raksturojošo 
indikatoru vērtību izmaiņu pieeju (“izklājlapas tabulas” metode pēc B.Burkharda un kolēģiem, 2009, 
2012, 2014), ir izmantojama projekta darbību ietekmju monitoringam. EP biofizikālā novērtēšana 
raksturo dažādu EP nodrošinājumu teritorijā (sk. shēmu zemāk).  

 

Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas pieejas (autors: A.Ruskule, projekta LIFE EcosystemServices 
LIFE13/ENV/LV/000839 materiāli) 

Ar Projekta tiešajām vai netiešajām darbībām ietekmējot kāda indikatora vērtību veidojošo kritēriju 
vērtību, var tikt ietekmēta arī attiecīgā ekosistēmu pakalpojuma raksturojošā indikatora vērtība, kas 
attiecīgi atspoguļojas kā izmaiņas ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājumā teritorijā. Veicot 
atkārtotu novērtējumu, pēc projektā paredzēto biotopu atjaunošanas/ apsaimniekošanas pasākumu 
realizēšanas, var konstatēt izmaiņas dažādu EP nodrošinājumā teritorijā. 

EP biofizikālās novērtēšanas metode un no tās izrietošā EP novērtēšanas matrica, kas ir izstrādāta 
saskaņā ar B.Burkhardu un kolēģiem, 2009, 2012, 2014. matricas jeb sauktas arī kā “izklājlapas 
tabulas” metode nodrošina ātri iegūstamu telpisku rezultātu, un tajā var iestrādāt dažādu mērķa 
grupu un ekspertu izpratni par EP. Sākotnēji salīdzinošā punktu skalā eksperti novērtē EP 
nodrošinājumu vai pieprasījumu katram zemes seguma/ekosistēmas/biotopu veidam atkarībā no 
projekta vajadzībām. Piešķirtās vērtības var tikt tiešā veidā izmantotas, lai kartētu EP, izmantojot 
zemes virsmas seguma karti. Gadījumā, ja ir pieejami dati, tad vērtēšanas sistēmā salīdzinošā punktu 
skala var tikt aizstāta ar jauniem pieejamiem datiem, tādējādi palielinot precizitāti un detalizāciju 
sniegtajam EP novērtējumam.  

EP novērtēšanai tiek izmantota 5 punktu vērtēšanas sistēma katram EP novērtēšanas indikatoram. 
5 punktu skala veidota, balstoties uz vērtībām, kas atbilst Latvijas ekosistēmām un vides apstākļiem. 
Rezultāts tiek dokumentēts atsevišķās indikatoru datu lapās. 

Detalizēts EP biofizikālās novērtēšanas metodes apraksts pieejams projekta LIFE 
EcosystemServices interneta vietnē 
(http://ekosistemas.daba.gov.lv/upload/File/03%20piel_EP%20novertesanas%20metodika.pdf).   

http://ekosistemas.daba.gov.lv/upload/File/03%20piel_EP%20novertesanas%20metodika.pdf
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NOVĒRTĒŠANAS INDIKATORI 

Lai veiktu EP monitoringu tiek izmantoti indikatori, kas jau ir izstrādāti dažādām Latvijas 
ekosistēmām citu projektu/pētījumu ietvaros - Eiropas Komisijas LIFE+ programmas projekti LIFE 
EcosystemServices (LIFE13ENV/LV/000839), LIFE REstore (LIFE14 CCM/LV/001103) un Latvijas 
Valsts mežzinātnes institūta „Silava” pētījums “Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto 
ekosistēmu pakalpojumiem”.  
Savukārt indikatora vērtību veidojošo kritēriju izmaiņu dati tiek iegūti šī projekta ietvaros, veicot 
veģetācijas un biotopu monitoringu, putnu monitoringu, krasta procesu monitoringu un biotopu 
aizņemto platību uzskaiti.  
No pieejamā indikatoru klāsta tiek izmantots vismaz viens indikators katrai EP kategorijai, kas 
vislabāk var raksturot projektā paredzēto biotopu apsaimniekošanas/ atjaunošanas darbību ietekmi 
dabas parkā “Piejūra”.  
 
Izvēlētie EP novērtēšanas indikatori:  
 

EP kategorija* EP klase* EP 
kods* 

Indikators Mērvienība Izmantojamie 
dati 

Indikatora 
apraksts/ 
datu lapas 
piemērs 

Nodrošinājuma 
(biotiskie) 

Šķiedras un citi 
materiāli no savvaļas 
augiem tiešai 
izmantošanai vai 
pārstrādei (neskaitot 
ģenētisko materiālu)  
 

1.1.5.2  
 

Ārstniecības augi Skaitlisks 
indekss  

Veģetācijas un 
biotopu 
monitorings 

Pielikums 
5.2. 

Regulācijas un 
atbalsta 
(biotiskie) 

Erozijas kontrole 2.2.1.1  
 

Sanešu apjoms 
mūsdienu eolās 
akumulācijas 
reljefā  - 
embrionālajā 
kāpā un 
priekškāpā kopā 

m3/m Krasta procesu 
monitorings 

Pielikums 
5.5. 

Apputeksnēšana  
 

2.2.2.1  
 

Apputeksnētājiem 
piemērotu 
dzīvotņu skaits  
vai 
Kukaiņu-
apputeksnētāju 
daudzveidība un 
sastopamība 

n ha-1; Sugu 
skaits un 
indivīdu 
skaits/ha 
  
 

Biotopu 
monitorings 
vai 
bezmugurkaulnieku 
sugu izplatības dati  

Pielikums 
5.1. 

Kaitēkļu kontrole 
(ieskaitot invazīvo 
sugu)  
 

2.2.3.1  
 

Invazīvo un 
potenciāli 
invazīvo sugu un 
īpatņu skaits  
 

n ha-1  
 

Veģetācijas 
monitorings 

Pielikums  

Cits - piemērotas 
dzīvotnes un 
vairošanās vietas 
augiem un 
dzīvniekiem  
 

2.3.X.X  
 

Aizsargājamu 
platību (dzīvotņu) 
īpatsvars 
konkrētā 
teritorijā 

n ha-1  
ha ha-1 

Kartogrāfiskā 
informācija 

 

Cits - piemērotas 
dzīvotnes un 
vairošanās vietas 
augiem un 
dzīvniekiem  
 

2.3.X.X  
 

Augu sugu skaits % no 
teorētiski 
iespējamā 
attiecīgajā 
biotopā 

Veģetācijas 
monitorings 

Pielikums 
5.3. 

Cits - piemērotas 
dzīvotnes un 
vairošanās vietas 
augiem un 
dzīvniekiem  
 

2.3.X.X  
 

Īpaši 
aizsargājamo 
putnu sugu skaits 

% no 
teorētiski 
iespējamā 
attiecīgajā 
biotopā 

Putnu monitorings Pielikums 
5.4. 
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Kultūras 
(biotiskie) 

Dzīvu sistēmu iezīmju 

kopums, kas padara 

iespējamu zinātnisko 

izpēti vai tradicionālo 

ekoloģisko zināšanu 

radīšanu  

 

3.1.1.1  
 

Putnu vērošanas 
iespējas 

Skaitlisks 
indekss 

Informācija par 
piekļuvi teritorijai, 
izveidoto 
infrastruktūru, kas 
piemērota putnu 
vērošanai, putnu 
monitoringa dati 
(putnu sugu 
daudzveidība)  

Pielikums 
5.6. 

Dzīvu sistēmu iezīmju 
kopums, kas padara 
iespējamu izglītošanu 
un apmācību  
 

3.1.2.2  
 

Izglītojošu 
objektu 
daudzums  
 

Skaits uz 
platības 
vienību  
 

Informācija 
dažādos 
informācijas avotos 

 

*pēc CICES (V5.1, 2018) 

** EP tiek vērtēts tikai gadījumā, ja projekta tiešo darbību teritorijā tiek konstatētas 
bezmugurkaulnieku – apputeksnētāju sugas un projekta darbībām ir paredzama ietekme uz šo sugu 
stāvokli. 

Monitoringa veicējs: DAP Projekta darbinieki veic datu ievākšanu, apstrādi un sagatavo monitoringa 
ziņojumus.  

Monitoringa veikšanas laiks: 2 reizes projekta laikā - bāzes stāvokļa noteikšanai pirms projektā 
paredzēto biotopu atjaunošanas/ apsaimniekošanas darbību veikšanas, kad ir pieejami 
nepieciešamie dati un projekta noslēgumā veicot atkārtotu novērtējumu, kad ir pieejami 
nepieciešamie dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

LITERATŪRA  

 

Auniņš A., Rūsiņa S., Lārmanis V. 2013. Bioloģiski vērtīgo zālāju monitoringa metodika. Dabas 
aizsardzības pārvalde, Sigulda, 46. 

Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programma, 2015. 
(https://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/vides_monitoringa_programma/) 

Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. 2.papildinātais 
izdevums (2013) A.Auniņa red., Rīga, Latvijas Dabas fonds, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija, 320 lpp. 

Ikauniece S. (red.) 2017. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā. 6.sējums. Meži. 
Dabas aizsardzības pārvalde, Sigulda. 

Invazīvo svešzemju sugu monitoringa programma. 2016. Daugavpils universitāte, Daugavpils.  

Laime B. (red.) 2017. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā. 1.sējums. Piejūras, 
smiltāji un virsāji. Dabas aizsardzības pārvalde, Sigulda. 

Piekrastē ligzdojošo putnu monitorings. Uzskaišu veikšanas metodika. A.Auniņš, LOB, 2018. Rīga. 

Rūsiņa S. (red.) 2017. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā. 3.sējums. Dabiskās 
pļavas un ganības. Dabas aizsardzības pārvalde, Sigulda. 

Citi informācijas avoti: 

Eiropas Komisijas LIFE+ programmas projekta „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma 
pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE EcosystemServices,  
LIFE13 ENV/LV/000839) publicētie materiāli, 
http://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/rezultati_un_publikacijas1/ 

Eiropas Komisijas LIFE programmas projekta “Degradēto kūdrāju atbildīga apsaimniekošana un 
ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) publicētie un 
nepublicētie materiāli, http://restore.daba.gov.lv./public/lat/aktivitates_un_rezultati/ 

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava” pētījuma “Mežsaimniecības ietekme uz meža un 
saistīto ekosistēmu pakalpojumiem” publicētie materiāli, www.silava.lv/23/section.aspx/View/179 

 

  

https://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/vides_monitoringa_programma/
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JĒDZIENU  SKAIDROJUMS 

Antropogēnā ietekme – tieša vai netieša cilvēku un viņu saimnieciskās darbības ietekme 
uz dabu. Pārmērīgas antropogēnās slodzes dēļ teritorija var zaudēt dabiskās īpašības.  

Biotehniski pasākumi (biotechnical measures)– aktīva rīcība, lai biotopus uzturētu 
noteiktā stāvoklī. Biotehniskie pasākumi ir, piemēram, krūmu izciršana, zāles pļaušana un 
savākšana (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas, 2017). 

Biotopa apsaimniekošana – biotehnisku pasākumu kopums, kuru mērķis ir uzturēt 
biotopu labvēlīgā aizsardzības stāvoklī. 

Biotopa atjaunošana – biotehnisku pasākumu kopums, kuru mērķis ir atjaunot vides 
apstākļus, augāja struktūru (sugu sastāvu, vecuma struktūru u.tml.) un sugas vietā, kur 
biotops kādreiz ir pastāvējis vai joprojām pastāv, bet ir sliktā aizsardzības stāvoklī. 

Biotops – dabiskas vai daļēji dabiskas izcelsmes viendabīga sauszemes vai ūdens teritorija, 
kam raksturīgi noteikti nedzīvās un dzīvās vides apstākļi, kas ietver dzīvo organismu kopu 
un atrodas pastāvīgā mijiedarbībā. Piemēram, piejūras zālājs ir atsevišķs biotops, kas pieder 
zālāju biotopu grupai. 

Dzīvotne – platība, kurā dzīvo, regulāri uzturas vai barojas konkrēta suga; sugas dzīvotne 
ir kāds biotops, daļa no biotopa vai vairāki biotopi 

Citzemju jeb svešzemju augu suga - augi dotajā areālā, kuru ienākšana ir notikusi 
introdukcija ceļā kā cilvēka darbības rezultāts (sinonīmi: eksotiskie augi; introducētie augi; 
nevietējie augi). Ieviesti apzināti kā kultūraugi, dekoratīvi vai citādi cilvēkiem noderīgi augi 
vai ieceļojušas nejauši līdz ar kravu pārvadājumiem un transportu. 

Ekosistēmas pakalpojumi – sabiedrībai sniegtie dažādu veidu ekosistēmas labumi. 

Fragmentācija – ainavas vai biotopa sadrumstalošanās, sadalīšanās sīkākos pēc formas 
savstarpēji izolētos laukumos. 

Invazīva augu suga (invasive alien plant species) — Latvijas dabai neraksturīga suga, kura 
apdraud vietējās sugas un to dzīvotnes vai rada ekonomiskus zaudējumus, kaitējumu 
cilvēka veselībai vai videi (Augu aizsardzības likums). 

Invazīva suga (invasive species) – agresīva svešzemju izcelsmes suga, kas spēj savvaļā ātri 
savairoties, invadēt lielas teritorijas un dominēt pār vietējām sugām. Parasti invazīvu sugu 
izplatīšanās dabiskās vai daļēji dabiskās ekosistēmās saistīta ar biodaudzveidības 
samazināšanos, ekonomiskiem zaudējumiem, vai tās apdraud cilvēku veselību un pasliktina 
rekreācijas resursu kvalitāti (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas, 2017). 

Sinantropizācija – ar cilvēku saistītu sugu ieviešanās. 

Sukcesija – ekosistēmas veidošanās process, kurā biotopi nomaina cits citu, piemēram, 
priekškāpa pārveidojas par pelēko kāpu, kas tālāk attīstās par mežainu piejūras kāpu. 
Primārā sukcesija noris vietās, kur veģetācijas vispār nav bijis, piemēram, uz smilts 
sanešiem pludmalē vai noskalota stāvkrasta. Sekundārā sukcesija noris vietās, kur 
veģetācija ir bijusi, bet tad pilnībā vai daļēji iznīcināta, taču saglabājušies biotopam 
raksturīgie nedzīvās vides apstākļi un daļa no raksturīgajām augu sugām. 
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Jūras krasta erozija – grunts (smilšu, grants, māla u.c.) noskalošanās no krasta nogāzes 
augšējās daļas (sauszemes) un pamatkrasta krasta nogāzes zemākā daļā vai baseina 
dziļūdens daļā. 

Lagūna – sekls reljefa pazeminājums ar iesāļūdens ekosistēmu, kas norobežots no jūras ar 
sauszemes joslu. Jūras līmeņa svārstību dēļ lagūnā ūdens var ieplūst vai arī, esot zemākam 
jūras līmenim, būtiski samazināties vai pat izsīkt. 

Mērķbiotops – biotops, uz kuru vērsti atjaunošanas un/vai apsaimniekošanas pasākumi. 

Mērķsuga – suga, uz kuru vērsti atjaunošanas un/vai apsaimniekošanas pasākumi. 

Monitorings – regulāri novērojumi laikā un telpā, saskaņā ar noteiktu programmu un pēc 
vienotas metodikas, kuru mērķis ir sekot kāda procesa norisei. 

Veģetācija (augājs, augu sega) – visu augu sugu eksemplāru kopums teritorijā. 

Veģetācijas periods – laika posms, kurā noris augu augšana. 

Zemsedze – lakstaugu, sīkkrūmu, sūnu un ķērpju kopums. 

Zemsega – augsnes virsējais slānis, ko veido koku nobiras (skujas, lapas, mizas, plēksnes) 
un citu augu nesadalījušās vai vāji sadalījušās atliekas. 
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PIELIKUMI 

1. Monitoringa darba plānojums un laika grafiks (*.xlsx datne). 
2. Paredzētās darbības vietas un ietekmes teritorijas. Kartogrāfiskais materiāls: 

C1 rīcības darbības vietas:  
2.1. Rīga, Vakarbuļļi;  
2.2. Rīga, Rītabuļļi;  
2.3. Rīga, Daugavgrīva;  
2.4. Carnikavas novads, Carnikava pie Gaujas ietekas Rīgas līcī; 
2.5. Carnikavas novads, Garciems; 
2.6. Carnikavas novads, Garupe. 

C2 rīcības darbības vietas: 
2.7. Piekrastes kāpu eroziju mazinošie pasākumi Mangaļos. 

        C3 rīcības darbības vietas: 
2.8. Lagūnas atjaunošana Daugavgrīvā. 

         C4 rīcības darbības vietas: 
2.9. Piejūras zālāju atjaunošana Vakarbuļļos. 

         C5 rīcības darbības vietas: 
2.10. Priekškāpu, pelēko un mežaino kāpu atjaunošana Mangaļos. 

         C6 rīcības darbības vietas Carnikavas novadā, Garciemā: 
2.11. Piekrastes kāpu eroziju mazinošie pasākumi pie Eimuru kanāla; 
2.12. Aluviālo mežu atjaunošana pie Langas; 
2.13. Mežaino kāpu atjaunošana; 
2.14. Mežaino kāpu atjaunošana Kalngalē. 

          C7 rīcības darbības vietas Carnikavas novadā, Carnikavā: 
2.15. Piekrastes kāpu eroziju mazinošo pasākumi; 
2.16. Pelēko kāpu atjaunošana; 
2.17. Mežaino piejūras kāpu atjaunošana; 
2.18. Palieņu zālāja atjaunošana pie Gaujas ietekas Rīgas līcī. 

          C8 rīcības darbības vietas Carnikavas novadā, Lilastē; 
2.19. Piekrastes kāpu eroziju mazinošie pasākumi; 
2.20. Pelēko kāpu atjaunošana; 
2.21. Mežaino piejūras kāpu atjaunošana; 
2.22. Purvaino mežu atjaunošana. 

3. Putnu (projekta mērķsugu) uzskaites un plānotais monitorings 2018.-2020. gadam. 
4. Citzemju invazīvo sugu novērtēšanas lauka datu forma (anketa). 
5. Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas indikatoru apraksti un datu lapu piemēri: 

5.1. Indikatora “Kukaiņu-apputeksnētāju daudzveidība un sastopamība”  datu lapas 
piemērs; 
5.2. Indikatora “Ārstniecības augi” datu lapas piemērs; 
5.3. Indikatora “Augu sugu skaits” datu lapas piemērs; 
5.4. Indikatora “Īpaši aizsargājamo putnu sugu skaits” datu lapas piemērs; 
5.5. Indikatora “Sanešu apjoms mūsdienu eolās akumulācijas reljefā - embrionālajā kāpā 
un priekškāpā kopā” datu lapas piemērs; 
5.6. Indikatora “Putnu vērošanas iespējas” datu lapas piemērs. 

6. Dabas parka “Piejūra” speciālā jūras piekrastes biotopu monitoringa stacijas Daugavgrīvā un 
Lilastē (Vides monitoringa programmas Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programma). 

 

 

 

 


