
Plānotās darbības teritorijā un tās tiešā tuvumā (ietekmes zonā) nodalītie biotopi un to grupas 
 
N. p.

k. 
 

Biotops 
LB 

klasifikatora 
kods 

Latvijā1 
īpaši 

aizsargājam
s 

ES nozīmes1 
biotopa kods 

Retas un  
aizsargājamas augu sugas 

Biotopu raksturojoša 
fotogrāfija 1 

Biotopu raksturojoša 
fotogrāfija 2 

1. Piemājas dīķi C.6. - - Potenciāli dzegužpirkstītes 
Dactylorhiza sp. 

 
2. Pļavas 

parastās 
smaržzāles 
Anthoxanthu
m odoratum – 
parastā vizuļa 
Briza media 
pļavas 
E.2.2.2. 
(Spilves 
lidlauks 
parastās 
vīgriezes 
Filipendula 
ulmaria 
pļavas E.3.2.6 

E. - - Ārpus plānotās trases – 
jumstiņu gladiola Gladiolus 
imbricatus (~200 uz ZR no 

plānotās trases) (Spilves 
pļavās) 

  

                                                 
1 Atbilstoši MK noteikumiem (05.12.2000., grozījumi 25.01.2005.) Nr. 421 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”. 
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3. Ruderalizētas 
pļavas 

E.5. 
 

- - - 

 
4. Krūmāji F.6. - - - 

 
5. Pusdabīgas 

kokaudzes 
parkos 

J.1.2. - -  

 
6. Pilsētu parki 

un skvēri 
J.3 - - - 
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7. Kapsētas J.4. - - Veciem kapiem raksturīgi 
lieli, bioloģiski veci koki, 
pat dižkoku apmēros. 
Vietām, atsevišķas retas, 
stādītas, Latvijas dabiskajai 
(autohtonajai) florai 
neraksturīgas augu sugas.  

8. Alejas un 
koku rindas 

J.5. - - - 

 
9. Nezālienes K.2. - - - 

 
10. Ceļi un 

ceļmalas 
K.5. - - - 
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11. Ceļmalas K.5.1. - - - 

 
12. Dzelzceļi K.6. - - - 

 
13. Citas 

transporta un 
komunikāciju 
trases 

K.7. - - - 

 
14. Pilsētu un 

apdzīvotu 
vietu apbūve, 
tajā skaitā 
mazdārziņi un 
pēdējos piecu 
gadu laikā 

L. - - - 
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likvidēti 
mazdārziņi 

15. Grāvji un to 
paplašinājumi 

M.5. - - - 

 
16. Regulēti upju 

posmi 
M.4. - - -  

 
Jāatzīmē, ka antropogēnas izcelsmes biotopos sastopamās retās un īpaši aizsargājamās augu sugas ļoti retos gadījumos (īpaši izcila, vitāla atradne u.c.), tiek 
uzskatītas par prioritāri aizsargājamām. 
 




