6. pielikums. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas RBO un tai piegulošajās apkaimēs.
N.p.
k.

Nosaukums

Aizsardzības
kategorija

Dabas vērtības

Pārvaldniecība

Pārraudzība

Apsaimniekošana

Esošais stāvoklis

Rīgas brīvostas teritorijā
Dabas parks „Piejūra” izveidots
1962. gadā. Dabas lieguma
zonas Mīlestības saliņa
izveidošanas galvenais mērķis
ir nodrošināt dabisko sugu un
biotopu saglabāšanu un
ilgtspējīgu attīstību1

Mīlestības
saliņa (daļa
dabas parka
„Piejūra”
teritorijas)

Dabas parks,
Natura 2000
teritorija

2.

Krēmeri

Dabas liegums „Krēmeri”
nodibināts 1993. gadā, lai
Dabas liegums
saglabātu putniem nozīmīgu
ligzdošanas vietu Rīgas pilsētā3

3.

Mikroliegums
jumstiņu
Mikroliegums
gladiolas
aizsardzībai

1.

4.

1

Piejūra

Dabas parks,
Natura 2000
teritorija

RBO Vides pārskats 2014.gadam
RBO Vides pārskats 2014.gadam
3
RBO Vides pārskats 2014.gadam
4
RBO Vides pārskats 2014. gadam
2

Datiem par teritoriju, kur
izveidots mikroliegums ir
ierobežotas pieejamības
informācija.
Teritorija veidota daudzu retu
piejūras biotopu aizsardzībai,
mezotrofu ezeru ar oligotrofu
līdz mezotrofu augu
sabiedrībām minerālvielām
nabadzīgās ūdenstilpēs un to

Dabas
aizsardzības
pārvaldes
(turpmāk – DAP)
struktūrvienība
Pierīgas reģionālā
administrācija

DAP struktūrvienība Pierīgas
reģionālā administrācija

2009. gadā Mīlestības saliņā RBP veica biotehniskos
pasākumus, paplašinot atklātas ūdens platības un
izveidojot divas mākslīgas salas. Vienā no atklātajām
ūdenstilpēm tika izveidota mākslīga putnu
ligzdošanas vieta - peldoša platforma.
2014. gada sezonā eksperti nav konstatējuši izmaiņas
ūdensputnu populācijā.
Eksperti iesaka nolīdzināt mākslīgās saliņas un
turpināt teritorijas monitoringu. 2
2009. gadā DL „Krēmeri” tika izveidota mākslīga
putnu ligzdošanas vieta - peldoša platforma. Kopš
2008. gada gar dabas lieguma teritorijā esošo
ūdenstilpi tiek pļautas niedres aptuveni 2,7 ha
Oficiāli nevienam nav kopplatībā.
nodota
2014. gadā eksperti konstatēja, ka dabas liegumā
apsaimniekošanā, RBP esošās ūdenstilpes krasti diezgan strauji aizaug ar
veic pļaušanu un
niedrēm un krūmiem, mākslīgā putnu ligzdošanas
dažādus putnu
vieta netiek izmantota ligzdošanai.
aizsardzības
2014. gadā eksperti konstatējuši, ka dabas liegumā
pasākumus.
ligzdo un uzturas kopā vismaz 11 putnu sugas,
salīdzinot ar 8 sugām gadu iepriekš.
Konstatēta arī liegumā esoša apdzīvota bebra mītne.
Eksperti iesaka turpināt teritorijas apsaimniekošanu
un ūdensputnu monitoringu.4

Oficiāli nevienam nav
Rīgas domes
nodota
Mājokļu un
apsaimniekošanā, bet
vides
RBP periodiski veic
departaments
dažādus putnu
(turpmāk - RD
aizsardzības
MVD)
pasākumus.

RD MVD

DAP struktūrvienība Pierīgas
RD MVD veic
RD MVD
reģionālā adminispļaušanu.
trācija
Robežojas ar Rīgas brīvostu
DAP struktūrvienība Pierīgas
reģionālā administrācija

RD MVD

Daļu apsaimnieko SIA
„Rīgas meži”, bet
pārējā daļa nav oficiāli
nodota nevienam
apsaimniekošanā.

RDPAD sadarbībā ar RD MVD ir uzsācis darbu pie
projekta CoHaBit – piekrastes biotopu aizsardzība
dabas parkā „Piejūra” (NATURA 2000 vieta).
Projekta ietvaros tiks veikta dabas aizsardzības plāna
aktualizācija, infrastruktūras izbūve un teritorijas
labiekārtošana Mangaļos un citas aktivitātes. Projekta

krastmalās. Īpaši nozīmīgi ir
tādi biotopi kā embrionālās
kāpas, priekškāpas, mežainas
jūrmalas kāpas un veci boreāli
meži.
Daudz retu augu un dzīvnieku
sugu. Ummja ezerā konstatētas
daudzas šāda tipa ezeriem
raksturīgas augu sugas:
Dortmaņa lobēlija, ezerenes
u.c.. Pie Garezera konstatētas
vairākas retas sikspārņu sugas.
Vakarbuļļi ir viena no
nedaudzām vietām Latvijā, kur
sastopamas jūrmalas pļavas ar
tām raksturīgām augu sugām zemeņu āboliņš, jūrmalas
pienzāle, purva pienene,
jūrmalas armērija u.c. Viena no
trīs purva mātsaknes atradnēm
Latvijā5

5.

5

Vecdaugava

Nozīmīga klaju iekšzemes kāpu
pļavu ar kāpsmildzeni un
jūrmalas pļavu aizsardzības
Dabas liegums, teritorija. Lielākā jūrmalas
Natura 2000
armērijas atradne Latvijā.
teritorija
Nozīmīga putnu ligzdošanas
vieta. Teritorijā konstatētas 10
Latvijā un Eiropā aizsargājamas
putnu sugas.7

ietvaros tiks īstenoti arī sabiedrības izglītošanas un
informēšanas pasākumi.
Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministra 18.02.2016. rīkojumu Nr. 24 „Par dabas
aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu”
dabas parka „Piejūra" dabas aizsardzības plāna
darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019. Šī
teritorija joprojām ir ļoti nozīmīga īpaši aizsargājama
biotopa "Mežainas piejūras kāpas" saglabāšanā, kā arī
nozīmīga Rīgas un tuvējās apkārtnes iedzīvotāju
rekreācijai.6

DAP struktūrvienība Pierīgas
reģionālā administrācija

http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_parki/piejura/
DAP sniegtā informācija
7
http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/vecdaugava/%22%22/
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RD MVD sniegtā informācija
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Dabas aizsardzības pārvaldes sniegtā informācija
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RD MVD

Nav oficiāli nodota
nevienam
apsaimniekošanā,
teritorijā atrodas daudz
privātīpašumu, kuri
paši atbildīgi par savu
teritoriju
apsaimniekošanu.
RD MVD pļauj, veic
labiekārtojuma (laipas,
putnu novērošanas
tornis, robežzīmes,
stendi) uzturēšanu, bet
privātīpašnieki rūpējas
par noganīšanu ar
zirgiem.8

Dabas liegumam "Vecdaugava" apstiprināts dabas
aizsardzības plāns no 2016. līdz 2026. gadam ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministra
04.07.2016. rīkojumu Nr. 175. Teritorijā samērā lielā
platībā sastopami īpaši aizsargājami biotopi "Smiltāju
zālāji" un "Palieņu zālāji". Tā ir nozīmīga putnu
ligzdošanas vieta Rīgas pilsētā. Teritorijā šobrīd
pastāv apsaimniekošanas problēma - lieguma ziemeļu
daļā notiek zirgu ganīšana, kas zālāju biotopiem ir
nepieciešama, taču ganīšanas intensitāte ir pārāk liela,
un rezultātā tiek negatīvi ietekmēti aizsargājamie
biotopi un putnu dzīvotnes.9

