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ATZINUMS 

Par piekrastes biotopiem un vaskulāro augu sugām 
Liepājas ostas teritorijā  

 
Atzinums sagatavots, balstoties uz 2010. gada 30. septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 925 

„Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības”, 

kas izdoti saskaņā ar „Sugu un biotopu aizsardzības likuma” 4. panta 17. punktu.  

 

Pētāmās teritorijas apsekošanas datums un meteoroloģiskie apstākļi, apsekošanas 

ilgums, atrašanās vieta (kadastra numurs, adrese, platība) un izpētes metodes  

Liepājas ostas teritorija atrodas starp Baltijas jūru, Karostas kanālu, Oskara Kalpaka 

ielu un Brīvostas ielu (1.attēls). Minētā teritorija apsekota 2017.gada 14.augustā, pēc 

zig-zag maršruta metodes, novērtējot biotopus un vaskulāros augus ~ 400 m platā 

teritorijā, kas ietver plānoto darbību, kā arī veikta fotofiksācija. Kopējais apsekojuma 

ilgums – 3 stundas. Laika apstākļi pētniecībai piemēroti, saulains, bez lietus. 

Veģetācija ļoti labi attīstīta.  

 
1.att. Objekta – Liepājas ostas teritorijas atrašanās vieta 

(avots: https://www.balticmaps.lv) 

Teritorijas statuss atbilstoši aizsargājamām dabas teritorijām noteiktajam statusam 

Pēc dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” esošās informācijas objekta 

teritorijā neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kā arī tā platība tieši 

nerobežojas ar īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, te nav reģistrētas arī īpaši 

aizsargājamās augu sugas un īpaši aizsargājamās augu sugas, kurām veidojami 

mikroliegumi. Teritorijā ir konstatēti Eiropas Savienības (turpmāk tekstā ES) 

aizsargājamie biotopi - 2120 Priekškāpas un 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās 

kāpas (prioritāri aizsargājamais biotops, kam atbilst Latvijā īpaši aizsargājamais 

biotops - 6.6. Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas). 

Atzinuma sniegšanas mērķis ir aizsargājamo biotopu un aizsargājamu vaskulāro augu 

inventarizācija Liepājas ostā plānotās darbības teritorijā. Paredzētā darbība (sliežu 

ceļu un autoceļu pārbūve, jaunu sliežu ceļu un autoceļu posmu izbūve, kā arī 

prettrokšņa sienas izbūve) saistīta ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) 

http://eiroprojekts-sia.uz-kartes.zl.lv/


 2 

pārvaldes ostas sauszemes pievadceļu attīstības projektu, lai uzlabotu transporta tīkla 

mobilitāti, uzlabotu ostas drošības līmeni, vienlaicīgi palielinot satiksmes drošību 

pilsētā. Projekts sastāv no divām komponentēm - Dzelzceļa pievadceļu attīstība un 

Auto pievadceļu attīstība (3. un 4. attēls). Projekta ietvaros paredzēta esošas skaņu 

sienas - prettrokšņu sienas (šobrīd atrodas paralēli sliežu ceļam iepretim SIA “Liepaja 

Bulk Terminal Ltd”, starp sliedēm un Brīvostas ielu) demontāža un pārnešana/ 

pārbūve.  

 
2.att. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Liepājas ostas teritorijā  

(avots: https://ozols.gov.lv/ozols/) 

Apzīmējumi:  -2120 Priekškāpas;  - 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas 

Kaut arī paredzētā darbība tiek plānota jau pie esoša autoceļa un sliežu ceļa, 

autoceļa paplašināšanas 1.posms un jaunizbūvējamā sliežu ceļa izbūves 2.posms pēc 

dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” esošās situācijas skars ES aizsargājamo 

biotopu 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas (prioritāri aizsargājamais biotops, 

kam atbilst Latvijā īpaši aizsargājamais biotops - 6.6. Ar lakstaugiem klātas pelēkās 

kāpas). 

Vispārīgs pētāmās teritorijas apraksts, arī informācija par teritorijas reljefu un 

mikroreljefu, hidroloģisko režīmu, sastopamajiem biotopiem un attiecīgās grupas 

sugām, kā arī apsaimniekošanu, norādot dabisko, daļēji dabisko un antropogēnas 

izcelsmes platību īpatsvaru  

Liepājas pilsēta aizņem aptuveni 1,5-6,5 km platu piekrastes kāpu valni un 

aizkāpas līdzenumu Piejūras zemienes Bārtavas līdzenumā. Tās rietumu robeža iet pa 

Baltijas jūras krastu, austrumos pilsētu norobežo Liepājas un Tosmares ezeri, kas ir 

NATURA 2000 teritorijas. Liepājas pilsētas apbūvēto daļu ieskauj plašas dabas 

teritorijas, aizņemot aptuveni trešo daļu no pilsētas teritorijas – Baltijas jūra, kāpas un 

piekrastes meži, kas veic nozīmīgu ekoloģisko funkciju pilsētas ekosistēmā: mežu 

teritorijas aizņem ~1005 ha (~17% no pilsētas kopplatības) līdzīgi kā ūdeņu teritorijas 

- 1009 ha (~17% no pilsētas kopplatības) (5. attēls). Liepājas pilsētā daudzi no 

biotopiem ir reti un apdraudēti (Liepājas pilsētas teritorijas plānojums. 

STRATĒĢISKAIS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS. Vides pārskats. Liepāja, 

2011.gads, 101 lpp.). Apjomīgākais pētījums par dabas vērtībām Liepājas pilsētā ir 

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes projekts „Piekrastes biotopu 

https://ozols.gov.lv/ozols/
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apsaimniekošana un aizsardzība Latvijā”, kas veikts 2004.gadā ES LIFE-Nature 

programmas ietvarā.  

 
3. un 4.att. Dzelzceļa un auto pievadceļu plānotās attīstības norises vietas 

Piekrastes aizsargājamie biotopi ir iekļauti Baltijas jūras krasta kāpu 

aizsargjoslā, kas nodrošina to aizsardzību. Tajā pat laikā Liepājas piekrastes biotopi ir 

augstvērtīgi rekreācijas, sporta, tūrisma un ārstniecības resursi, kā arī veido Liepājai 

raksturīgas, vizuāli augstvērtīgas ainavas un to elementus. Turklāt primārās un 

sekundārās kāpas ir dabisks un atzīts visefektīvākais aizsargbiotops - „buferis” krastu 

erozijas ierobežošanā un iekšzemes biotopu aizsardzībā.  

Liepājas ostas daļā reljefs nelīdzens. Jūras krasta josla laika gaitā saglabājusies 

samērā nemainīga, ko apliecina kartogrāfiskā materiāla analīze. Te sastopami 

pastāvīgi un vienlaikus ļoti dinamiski biotopi, kuri veidojas uz reljefa formām – 

kāpām, ietverot gan mūsdienu kāpu pirmējās stadijas tiešā jūras krasta tuvumā 

(priekškāpas jeb baltās kāpas), gan daļēji nostiprinājušos sekundāro kāpu biotopus 

(ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas). Minētie kāpu biotopi ir savstarpēji saistītas 

sukcesijas stadijas, tāpēc nereti grūti nodalāmas viena no otras (6.attēls). Ļoti svarīgi 

šajā vietā ir aktīvi smilts pārpūšanas procesi, kam ir noteicoša nozīme kāpu biotopu 

pastāvēšanā un atjaunošanā (7.attēls). Ostas būves (dažādas celtnes, blīvi nožogojumi 

u.tml.) aizsedz un ierobežo smilts plūsmu, kā rezultātā degradējas minētie kāpu 

biotopi. 

Kāpu biotopi ir mainīgi un pakļauti dažādu vides faktoru ietekmei, tomēr 

vissvarīgāk ir novērtēt un veicināt procesus, kas nosaka minēto biotopu veidošanos un 

pastāvēšanu. Ostas teritorijā dabiski procesi, kas nodrošina priekškāpu un pelēko kāpu 

veidošanos un saglabāšanu, konstatēti tikai daļēji - galvenokārt tās ir spēcīgas vēja 

plūsmas, kas nodrošina smilšu pārpūšanu. Smilšu plūsmai mazinoties, biotopos sākās 

eitrofikācijas process, vide kļūst barības vielām bagātāka un nomainās augājs - 

izveidojas relatīvi nostiprināta kāpa, ko sāk apaugt krūmi un lapu koki. Tomēr arī 

mežainām kāpām nepieciešami dažādi traucējumi, t.sk. smilšu pārpūšana, 

nostaigāšanas u.c., lai konkrētais biotops saglabātos un periodiski dabiski atjaunotos. 

Dabiskos apstākļos lielākā daļa primāro un sekundāro kāpu biotopu dabiski periodiski 
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atjaunojas vētru ietekmē – tie tiek daļēji vai pilnīgi noskaloti vētrās, pēc kā seko 

smilšu akumulācija, un biotopu veidošanās sākas no jauna.  

 
5. att. Liepājas pilsētas dabas pamatne (autore: S.Ikauniece, 2010.gads) 

 
 

6.att. Kāpu dabiskā attīstība jeb sukcesija jūras piekrastē 
(avots: Auniņš A. (red.) 2013. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Rīga: 

VARAM, 359 lpp.) 
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7.att. Reljefs un kāpu biotopi Liepājas ostas teritorijā  

(toposhēma 1942./1963. gads; avots: https://ozols.gov.lv/ozols) 

 

Biotopu iedalījumam, raksturojumam un vērtējumam izmantots Latvijas biotopu 

klasifikators (Kabucis I., red., 2001. Latvijas biotopi. Klasifikators. Rīga: Latvijas 

Dabas fonds. 96.lpp.), rokasgrāmata „Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi 

Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmatas 2. precizētais izdevums” (Auniņš A. (red.) 2013. 

Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Rīga: VARAM, 359 lpp.; 

http://www.varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/dabas_aizsardzibas_joma/?doc=10539) 

un  “Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā. Piejūra, smiltāji un 

virsāji” (Laime B. (red.) 2017. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā. 

1. sējums. Piejūra, smiltāji un virsāji. Dabas aizsardzības pārvalde, Sigulda, 265 lpp.).  

Konstatētā situācija dabā (biotopu platības un kvalitāte) neatbilst dabas datu 

pārvaldības sistēmā „Ozols” esošai informācijai (skat. karti pielikumā). 

Liepājas ostas teritorijā konstatēti sekojoši biotopi un sugas: 

biotopu grupas B. Jūras krasta biotopi  

1. apakšgrupas B.1. Pludmales biotops B.1.1. Smilšainas pludmales – B.1.1.1. Sausas 

augstas smilšainas pludmales, B.1.1.1.1. Sausas, augstas smilšainas pludmales bez 

veģetācijas – sausa pludmale, kas visu veģetācijas sezonu nav klāta ar augāju un ir 

antropogēni ietekmēta. Pludmales josla ir šaura, sastopamas smalkgraudainas smiltis. 

2. apakšgrupas B.2. Kāpas biotops B.2.1.2. Priekškāpas, B.2.1.2.1. Priekškāpas, 

kurās dominē lakstaugi - priekškāpas jeb baltās kāpas, kas veidojas kā komplekss: 

baltās kāpas, klātas ar graudzālēm (smiltāja kāpuniedre Ammophila arenaria, smiltāja 

kāpukviesis Leymus arenarius, Baltijas kāpuniedre X Calammophila baltica) un vēja 

izpūstas (arī antropogēni ietekmētas – izbradātas) ieplakas bez augāja. Te reti 

sastopams smiltāja vītols Salix daphnoides. Vietām konstatētas retas un aizsargājamas 

sugas, tādas kā jūrmalas pērkonamoliņš Anthyllis maritima un jūrmalas dedestiņa 

Lathyrus maritimus. Minēto reto un aizsargājamo vaskulāro augu sugu atradņu 

kartēšana nav izmantojama ilgtermiņā, jo līdzīgi kā minētās augtenes – kāpu biotopi, 

ir ļoti mainīgas un atkarīgas no dabisko procesu ietekmes piekrastē. Apsekotā objekta 

teritorijā konstatētās priekškāpas, kurās dominē lakstaugi, atbilst Eiropas Savienības 

aizsargājamam biotopam 2120 Priekškāpas. Kvalitāte – laba līdz vidēja (1.tabula). 

Kopplatība – 0,7 ha, t.sk. laba kvalitāte raksturīga 0,65 ha, vidēja – 0,05 ha no 

priekškāpām. Biotopu inventarizācijas rezultāti un kvalitātes vērtējums parādīts kartē 

pielikumā. 

http://www.varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/dabas_aizsardzibas_joma/?doc=10539
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3. apakšgrupas B.2. Kāpas biotops B.2.2. Sekundārās kāpas, B.2.2.1. Pelēkās kāpas, 

B.2.2.1.2. Pelēkās kāpas ar zemu lakstaugu veģetāciju. Tajās sastopama smiltāja 

kāpuniedre Ammophila arenaria, Baltijas kāpuniedre X Calammophila baltica, 

smiltāja kāpukviesis Leymus arenarius, čemurainā mauraga Hieracium umbellatum, 

lauku vībotne Artemisia campestris, zilganā kelērija Koeleria glauca, iesirmā 

kāpsmildzene Corynephorus canescens, smilts grīslis Carex arenaria, kāpu auzene 

Festuca sabulosa, jūrmalas pērkonamoliņš Anthyllis maritima, pūkainais plostbārdis 

Tragopogon heterospermus, jūrmalas dedestiņa Lathyrus maritimus, smiltāja neļķe 

Dianthus arenarius, vietām arī sūnaugi – sirmā sarmenīte Rhacomitrium canescens, 

noras vijzobe Tortula ruralis (Syntrichia ruralis). Minēto reto sugu atradņu kartēšana 

nav izmantojama ilgtermiņā, jo līdzīgi kā minētās augtenes – kāpu biotopi, ir ļoti 

mainīgas un atkarīgas no dabisko procesu ietekmes piekrastē. 

Minētais biotops atbilst Eiropas Savienības prioritāri aizsargājamam biotopam 2130* 

Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas (variants 2130*_1: pelēkā kāpa ar skraju augāju, 

kas raksturīgs vietām, kur notiek periodiska izbradāšana), kas ir arī Latvijā īpaši 

aizsargājamais biotops 6.6. Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas. To kvalitāte 

vērtējama kā atšķirīga – zema, vidēja līdz laba (1.tabula). Kopplatība – 8,7 ha, t.sk. 

laba kvalitāte raksturīga 5,3 ha, vidēja – 2,2 ha un zema – 1,2 ha no pelēkām kāpām. 

Biotopu inventarizācijas rezultāti un kvalitātes vērtējums parādīts kartē pielikumā. 

Daļa pelēko kāpu, ko no jūras puses norobežo ostas būves, aizsedzot dabisku 

smilšu plūsmu, ir aizaugušas ar neraksturīgu augāju (ruderālām sugām, slotiņu ciesu 

u.tml.), līdz ar to kāpu degradācija ir nenovēršama. Vietām pelēko kāpu augājs kļūst 

ļoti blīvs (graudzāļu savairošanās), ko pilsētas ietvaros iespējams veicina gaisa 

piesārņojums, kas ienes augtenēs papildus barības vielas (gk. slāpekli), bagātinot tās. 

Vietā, kur plānota prettrokšņa sienas izbūve, atrodas degradēts biotops 2130* Ar 

lakstaugiem klātas pelēkās kāpas (kvalitāte zema). Te smilts plūsmu pilnībā aizsedz 

esošās ostas būves, turklāt tiešā pilsētas piesārņojuma ietekmē notiek augtenes 

eitrofikācija, un pēc plānotās darbības realizācijas (prettrokšņa sienas izbūves) biotopa 

degradācija turpināsies, un tā atjaunošana nav iespējama. 

Daļa pelēko kāpu ir daļēji antropogēni ietekmētas, bet to saglabāšana un 

atjaunošana ir iespējama, ievērojot teksta turpinājumā iekļautos Ieteikumi un 

priekšlikumi biotopa Pelēkās kāpas bioloģisko vērtību saglabāšanai. 

Daļai pelēko kāpu ir laba kvalitāte, ko nosaka dabiskie procesi piekrastē, 

raksturīgais reljefs un augājs, un to saglabāšanu veicina teksta turpinājumā iekļauto 

Ieteikumi un priekšlikumi biotopa Pelēkās kāpas bioloģisko vērtību saglabāšanai 

ievērošana. 

4. apakšgrupas B.2. Kāpas biotops B.2.2. Sekundārās kāpas, B.2.2.1. Pelēkās kāpas, 

B.2.2.1.2. Pelēkās kāpas ar krūmiem un kokiem. Pelēkās kāpas daļēji aizaugušas ar 

krūmājiem, kas atbilst biotopu grupas F.Meži apakšgrupai F.6. Krūmāji - sastopams 

smiltāja vītols Salix daphnoides, kārkli Salix spp., lapu koki - parastā apse Populus 

tremula, papeles Populus spp. un parastā priede Pinus sylvestris. Minētais biotops 

neatbilst Eiropas Savienības aizsargājamam biotopam un Latvijā īpaši aizsargājamam 

biotopam, jo koku un krūmu segums ir pārāk liels. Turklāt krūmāju un koku tuvumā ir 

mitrāks un nobiru ietekmē notiek augsnes eitrofikācija (bagātināšanās), samazinās 

apgaismojums, mikroklimats kļūst vēsāks, te parādās netipisks augājs - slotiņu ciesas 

Calamagrostis epigeios audzes. Turklāt krūmājs nosaka lokālu augsnes bagātināšanos 

(galvenokārt ar slāpekļvielām - urīnvielu), ko veicina labiekārtojuma trūkums un 

rekreācija. Savukārt, eitrofikācijas rezultātā dabisko augāja struktūru būtiski var 

izmainīt invazīvās un ekspansīvās sugas, kas ieviesīsies no robežteritorijām. Minētais 

biotops neatbilst Eiropas Savienības aizsargājamam biotopam un Latvijā īpaši 
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aizsargājamam biotopam, jo koku un krūmu segums ir pārāk liels. Biotopa 

atjaunošana nākotnē ir iespējama, ievērojot teksta turpinājumā iekļautos Ieteikumi un 

priekšlikumi biotopa Pelēkās kāpas bioloģisko vērtību saglabāšanai. 

 

1.tabula  

Pārskats par aizsargājamo biotopu vērtējumu un platībām apsekotajā teritorijā 

 
Biotops Biotopa kvalitāte 

teritorijā 

Biotopa platība 

paredzētās 

darbības teritorijā, 

ha 

2120 Priekškāpas Vidēja 0,65 

2120 Priekškāpas Laba 0,05 

Kopā: 2120 Priekškāpas Vidēja līdz laba 0,7 

2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas Laba 5,3 

2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas Vidēja 2,2 

2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas Zema 1,2 

Kopā:  2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas Zema – vidēja - laba 8,7 

 

Īss piegulošās teritorijas raksturojums 

Objekts robežojas ar Baltijas jūru, Karostas kanālu, Oskara Kalpaka ielu un Brīvostas 

ielu, blīvu daudzstāvu pilsētas apbūvi un ostas būvēm. Paredzētās darbības norises 

vieta atrodas 1,4 km attālumā no NATURA 2000 vietas, īpaši aizsargājamās 

teritorijas - dabas lieguma “Liepājas ezers” un 3,5 km attālumā no NATURA 2000 

vietas, īpaši aizsargājamās teritorijas - dabas lieguma “Tosmare”. Paredzētā darbība 

šīs teritorijas neietekmē. 

 

Konstatētās īpaši aizsargājamās sugas vai sugu grupas un to izplatības īpatnības, 

norādot izmantotos informācijas avotus, noteikšanas metodiku un vērtēšanas 

kritērijus, kā arī esošie un potenciālie apdraudošie faktori apsekotajā teritorijā un to 

ietekmes vērtējums  

Apsekošanas laikā objektā ir konstatētas īpaši aizsargājamās un retas vaskulāro augu 

sugas (pielikuma 1.tabula): īpaši aizsargājamā suga - jūrmalas dedestiņa Lathyrus 

maritimus (Latvijas Sarkanās grāmatas – turpmāk SG - 2.kategorijas suga) un smiltāja 

neļķe Dianthus arenarius (arī Baltijas jūras reģiona SG suga), kā arī Latvijas SG 

3.kategorijas sugas - jūrmalas pērkonamoliņš Anthyllis maritima un pūkainais 

plostbārdis Tragopogon heterospermus. Minēto reto un aizsargājamo sugu atradņu 

kartēšana nav izmantojama ilgtermiņā, jo ir ļoti mainīgas un atkarīgas no dabisko 

procesu ietekmes piekrastē, kā arī no konkrētā gada laika apstākļiem.  

Objektā nav konstatētas īpaši aizsargājamās vaskulāro augu sugas, kurām veidojami 

mikroliegumi.  

 

Konstatētie Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamie biotopi, biotopi ar 

specifiskām izplatības īpatnībām Latvijā un konstatēto biotopu kvalitāte, norādot 

izmantotos informācijas avotus, noteikšanas metodiku un vērtēšanas kritērijus, kā arī 

esošie un potenciālie apdraudošie faktori apsekotajā teritorijā un to ietekmes 

vērtējums  

Pētāmās teritorijas aizsargājamo dabas un ainavas vērtību labvēlīga aizsardzības 

statusa nodrošināšanas prasības un darbības, lai uzlabotu konstatēto sugu un biotopu 

stāvokli un bioloģisko vērtību neatkarīgi no to aizsardzības statusa  

Pārskata tabulas par Liepājas ostas teritorijā sastopamiem aizsargājamiem 

biotopiem un to kvalitātes vērtējums skatāms pielikumā (2. un 3. tabula).  
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Objekta teritorija vērtējama kā populāra rekreācijas vieta tuvāko Liepājas 

mikrorajonu iedzīvotājiem. 

Liepājas ostas objekta teritorijā konstatētās priekškāpas, kurās dominē 

lakstaugi, atbilst Eiropas Savienības aizsargājamam biotopam 2120 Priekškāpas 

(kopplatība 0,7 ha).  

Kopumā Latvijā priekškāpas aizņem 0,009% no valsts kopplatības.  

Priekškāpas saistītas ar smilšainām pludmalēm un antropogēni mazietekmētiem jūras 

piekrastes posmiem. Šo biotopu platība mainās galvenokārt atkarībā no vētrām, 

meteoroloģiskajiem apstākļiem un antropogēnās slodzes. Turklāt priekškāpu 

morfoloģiskās robežas ir grūti nosakāmas, tāpēc to aizsardzība un apsaimniekošana 

vērtējama kompleksi.  Priekškāpu aizsardzībā svarīgākais ir dabisko ģeoloģisko 

procesu gaitas saglabāšana (netraucēta akumulācijas/ erozijas procesu norise un 

sanešu plūsma) un neiejaukšanās tajos. Kvalitāte – vidēja līdz laba.  

Paredzētā darbība tieši minēto biotopu neietekmēs.  

Ieteikumi un priekšlikumi biotopu Priekškāpu bioloģisko vērtību saglabāšanai: 

 Priekškāpām jābūt atklātām (neaizsegtām) no jūras puses.  

 Nepieciešama priekškāpu pasargāšana no antropogēnās ietekmes – 

nostaigāšanas: veidojams labiekārtojums (laipas) apmeklētāju plūsmas 

organizēšanai un koncentrēšanai, norobežojot tās ar vides objektiem, kas 

iekļaujas ainavā. Ja nepieciešams, vēlams ierīkot arī krastam paralēlas dēļu 

laipas, tā ierobežojot stihisku cilvēku pārvietošanos visā kāpu platībā. Par 

norobežojošām barjerām ieteicams izmantot koku stumbrus (atmirušo koksni), 

kas izskaloti jūras krastā. 

Ierīkojot gājēju laipas, ir jāsaglabā kāpu dabiskā reljefa nepārtrauktība, ko var 

panākt, pielāgojot tās mainīgajai kāpu virsmai. Ieteicams izmantot laipas, kas 

sastāv no posmiem un viegli demontējamas rudenī, lai tās nebojātos vētru 

viļņos. Par maksimālo kritumu gājēju laipām tiek uzskatīta attāluma un 

augstuma attiecība 1: 4 (vispiemērotākais materiāls ir koks).  

 Nav pieļaujama kārklu joslu ierīkošana teritorijā, jo tā mazina piekrastes 

ainavisko vērtību, veicina eitrofikāciju un aizzelšanu ar piekrastei 

neraksturīgām, arī invazīvām augu sugām. 

Pelēkās kāpas, kas klātas ar lakstaugiem, atbilst Eiropas Savienības prioritāri 

aizsargājamam biotopam 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas (variants 

2130*_1: pelēkā kāpa ar skraju augāju, kas raksturīgs vietām, kur notiek periodiska 

izbradāšana), kas ir arī Latvijā īpaši aizsargājamais biotops 6.6. Ar lakstaugiem klātas 

pelēkās kāpas (kopplatība 8,7 ha).  

Latvijā tās kopumā aizņem 1171 ha jeb 0,018 % un ir sastopamas galvenokārt 

tur, kur jūras krasta zonā dominē sanešu akumulācija. Pāreja no priekškāpām uz 

pelēkām kāpām iezīmē mūsdienu jūras krasta aktīvās zonas robežu. Pelēkās kāpas 

raksturīgas arī antropogēni traucētām vietām, objektā to pastāvēšanu nosaka mērena 

smilšu pārpūšana. Galvenais pelēko kāpu apdraudējums ir aizaugšana ar kokiem un 

krūmiem, kā rezultātā eitroficējās vide, samazinās augu daudzveidība un parādās arī 

invazīvās sugas.  

Paredzētā darbība tieši ietekmē minētā biotopa daļu (0,07 ha).  

Lai saglabātu neietekmēto biotopa daļu, veicinātu tā bioloģisko vērtību un 

kvalitātes uzlabošanu, nepieciešams ievērot sekojošus nosacījumus Ieteikumi un 

priekšlikumi biotopa Pelēkās kāpas bioloģisko vērtību saglabāšanai: 

 Nepieciešams saglabāt dabiskos procesus un saglabāt pelēkās kāpas atklātas 

(neaizsegtas) no jūras puses.  
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 Degradētās pelēkās kāpās veicama lapu koku un krūmu izzāģēšana, izvācot tos 

no platības. Apsaimniekošana veicama augustā, septembrī vai ziemā, lai 

neietekmētu putnus. Ik gadu, vismaz 3 gadus pēc izciršanas, veicama platības 

apsekošana un apsaimniekošana. Blīvas apšu audzes jāizzāģē katru gadu vai 

pat 2 reizes gadā.  

 Vietās, kur uzkrājies biezs nobiru slānis, tās savācamas un aizvedamas prom 

no biotopa. Vietās, kur izveidojusies ļoti auglīga augsne, nepieciešama 

augsnes virskārtas noņemšana un tās aizvešana prom no biotopa. Minētie 

pasākumi plānojami katrai vietai individuāli. 

 Pelēko kāpu pļaušana ieteicama vietās, kur tās aizaug ar neraksturīgiem 

augiem (sāk dominēt graudzāles un augsti lakstaugi), un augu segums ir vairāk 

kā 50% no platības. Visa nopļautā biomasa jāaizvāc no biotopa. 

Lai mazinātu ietekmi uz biotopa daļu, kur plānota darbība, nepieciešams ievērot 

sekojošus nosacījumus Ieteikumi un priekšlikumi būvdarbu organizācijai biotopa 

Pelēkās kāpas teritorijā: 

 Darbu veikšanai neierīkot materiālu pievedceļus, šķērsojot biotopu. 

 Neplānot materiālu pagaidu krautnes biotopā. 

 Zemes virskārtas norakšanas darbu veikšanu pēc iespējas plānot sala 

apstākļos. 

 Apmeklētāju pārvietošanās (tehniskā uzraudzība u.tml.) infrastruktūra 

jānovirza no vērtīgākajiem pelēko kāpu biotopiem, ierīkojot gājēju laipas 

(koka dēļi ar atstarpēm, 0,3-0,5 m augstumā virs grunts, lai neietekmētu smilts 

pārpūšanas plūsmu). 

 Lai neierobežotu smilšu plūsmu no jūras puses, kas nozīmīga kāpu biotopiem, 

teritorijas nožogojumam izmantot tikai “caurredzamas” sētas (izņemot 

prettrokšņu sienas izbūvi).  

 Vēlams ik pēc 5 gadiem veikt monitoringu par īstenotās plānotās darbības 

ietekmi uz biotopa kvalitāti un stāvokli. 

Secinājumi: 

Liepājas ostas teritorijā ir konstatētas īpaši aizsargājamās sugas - jūrmalas 

dedestiņa Lathyrus maritimus (SG - 2.kategorijas suga), smiltāja neļķe Dianthus 

arenarius (arī Baltijas jūras reģiona SG suga), Latvijas SG sugas - jūrmalas 

pērkonamoliņš Anthyllis maritima un pūkainais plostbārdis Tragopogon 

heterospermus (abas - 3.kategorijas sugas). Minēto reto un aizsargājamo sugu atradņu 

kartēšana nav izmantojama ilgtermiņā, jo ir ļoti mainīgas un atkarīgas no dabisko 

procesu ietekmes piekrastē (pielikuma 1.tabula).  

Objektā nav konstatētas īpaši aizsargājamās vaskulāro augu sugas, kurām 

veidojami mikroliegumi. 

Konstatētie biotopi, to platības un kvalitāte dabā neatbilst dabas datu 

pārvaldības sistēmā „Ozols” esošai informācijai (skat. karti pielikumā). 

Paredzētā darbība tieši īpaši aizsargājamās un retās vaskulāro augu sugas 

neietekmē. To sastopamība galvenokārt ir atkarīga no augteņu (biotopu) atbilstības. 

Biotopu saglabāšana nodrošina arī minēto sugu klātbūtni.  

Objektā ir konstatēts Eiropas Savienības (ES) aizsargājamais biotops: 2120 

Priekškāpas un ES prioritāri aizsargājamais biotops 2130* Ar lakstaugiem klātas 

pelēkās kāpas (variants 2130*_1: pelēkā kāpa ar skraju augāju, kas raksturīgs vietām, 

kur notiek periodiska izbradāšana), kas atbilst Latvijā īpaši aizsargājamam biotopam 

6.6. Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas (pielikums, 2.un 3.tabula) 

Paredzētā darbība tieši neietekmē ES aizsargājamo biotopu 2120 Priekškāpas.  
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Paredzētā darbība tieši ietekmē ES prioritāri aizsargājamā biotopa 2130* Ar 

lakstaugiem klātas pelēkās kāpas (variants 2130*_1: pelēkā kāpa ar skraju augāju, kas 

raksturīgs vietām, kur notiek periodiska izbradāšana) daļu (0,07 ha), kas atbilst 

Latvijā īpaši aizsargājamam biotopam 6.6. Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas. 

Lai saglabātu neietekmēto biotopa daļu, veicinātu tā bioloģisko vērtību un 

kvalitātes uzlabošanu, un lai mazinātu ietekmi uz biotopa daļu, kur plānota darbība, 

nepieciešams ievērot iepriekšminētos nosacījumus (skatīt Ieteikumi un priekšlikumi 

biotopa Pelēkās kāpas bioloģisko vērtību saglabāšanai un Ieteikumi un priekšlikumi 

būvdarbu organizācijai biotopa Pelēkās kāpas teritorijā).  

Ievērojot eksperta ieteikumus un veicot atbilstošus piesardzības un 

apsaimniekošanas pasākumus, iespējams saglabāt biotopa neietekmēto daļu un 

uzlabot tā kvalitāti, tādējādi kompensējot kaitējumu, kas attiecas uz paredzētās 

darbības ietekmēto daļu (skatīt pielikumu). Ieteicams ik pēc 5 gadiem veikt 

monitoringu par īstenotās plānotās darbības ietekmi uz biotopa kvalitāti un stāvokli. 
 

Atzinums sagatavots uz 11 lpp., pielikums uz 5 lpp. 

Inga Straupe,    

Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtā sertifikāta Nr.022,  

vaskulāro augu, ķērpju, mežu un virsāju, purvu,  

zālāju, jūras piekrastes biotopu eksperte, derīgs 15.07.2010. – 14.07.2018. 

tekošu saldūdeņu eksperte, derīgs 24.02.2016.-23.02.2019.  

18.08.2017. 

 

Biotopu raksturojums Liepājas ostas teritorijā 

  
Degradēta (ruderalizēta) pelēkā kāpa, kurā plānots 

ierīkot prettrokšņu sienu 

Degradētās pelēkās kāpas augājs, kurā 

saglabājušās tikai atsevišķas pelēko kāpu 

raksturīgās sugas 

  
Paredzētās darbības – jauna sliežu ceļa izbūves 

vieta, kas robežojas ar vidējas kvalitātes pelēko 

kāpu 

Antropogēni ietekmēts  

ES aizsargājamais biotops 

 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas 
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Kādreizējās pelēkās kāpas, aizaugušas ar lapu 

kokiem un krūmiem  

Ar neraksturīgu augāju aizaugušas pelēkās kāpas 

(blīvas slotiņu ciesas audzes) 

  
ES aizsargājamais biotops 

2120 Priekškāpas 

Priekškāpu pāreja uz pelēkām kāpām 

  
ES aizsargājamais biotops 

 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas 

Jūrmalas dedestiņa Lathyrus maritimus un 

smiltāja neļķe Dianthus arenarius pelēkās kāpās 

  
Ruderāls augājs pie esošā sliežu ceļa  Degradēts biotops esošā sliežu ceļa apkārtnē 

 

 



Pielikums 

1.tabula 

Īpaši aizsargājamās un retās vaskulāro augu sugas Liepājas ostas teritorijā 

Suga Aizsardzības 

statuss 

Sugas sastopamība Latvijā 
1 

Sugas 

sastopamība 

pētāmajā 

teritorijā 

Esošās un potenciālās ietekmes 

Jūrmalas dedestiņa  

Lathyrus maritimus 

ĪAS,  

SG 2 

Reti, galvenokārt Kurzemes piejūrā. 

Aug liedagā, kāpās un tām 

piegulošajos sausos priežu mežos. 

Bieži.  Esošās ietekmes: nav konstatētas. 

Potenciālais apdraudējums: kāpu iznīcināšana. 

Paredzētā darbība neskar konkrētās augtenes. 

 

Smiltāja neļķe  

Dianthus arenarius 

ES II, 

ĪAS,  

BJ SG  

Nereti, apvidos ar piejūras un 

iekšzemes kāpām, sausiem priežu 

mežiem. Kopumā nelabvēlīgs-

nepietiekams, bet stabils aizsardzības 

stāvoklis (U1=)
2 

 

Reti.  Esošās ietekmes: nav konstatētas. 

Potenciālais apdraudējums: labas kvalitātes 

pelēko kāpu iznīcināšana. Paredzētā darbība 

neskar konkrētās augtenes. 

Jūrmalas pērkonamoliņš 

Anthyllis maritima 

SG 3 Reti, galvenokārt jūras piekrastē. 

Kāpās un sausos mežos. 

Bieži. Esošās ietekmes: nav konstatētas. 

Potenciālais apdraudējums: kāpu iznīcināšana. 

Paredzētā darbība neskar konkrētās augtenes. 

 

Pūkainais plostbārdis 

Tragopogon heterospermus 

SG 3 Reti, tikai piejūras joslā. Vietām 

kāpās Kurzemes piekrastē diezgan 

bieži. Kāpās un sausos mežos. 

Reti. Esošās ietekmes: nav konstatētas. 

Potenciālais apdraudējums: kāpu iznīcināšana. 

Paredzētā darbība neskar konkrētās augtenes. 

 

 

Apzīmējumi: 
1 
- https://www.latvijasdaba.lv/augi/ 

2 - 
Ziņojums Eiropas Komisijai par biotopu (dzīvotņu) un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā. Novērtējums par 2007.-2012.gada periodu. Ziņojuma kopsavilkums 

par sugu aizsardzības stāvokli (https://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/zinojumi_eiropas_komisijai/) 

Saīsinājumi:  

ES II -  Eiropas Padomes direktīva 92/43/EEK (21.05.1992.) Par dabisko dzīvotņu, savvaļas floras un faunas aizsardzību. II pielikums. Dzīvnieku un augu sugas, 

kas ir Kopienas interešu sfērā un kuru aizsardzībai nepieciešama īpaši aizsargājamu teritoriju nodalīšana. 

ĪAS – īpaši aizsargājamā suga (MK noteikumi Nr. 396 (14.11.2000.) „Par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”) 

L SG 2 – Latvijas Sarkanās grāmatas suga, kategorijas; 1 – izzūdošas sugas, 2 – sarūkošas sugas, 3 – retās sugas, 4 – maz pazīstamās sugas. 

BJ SG – Baltijas jūras reģiona Sarkanās grāmatas suga 

 

https://www.latvijasdaba.lv/augi/


 

2. tabula 

Pārskata tabula par teritorijā konstatētajiem biotopiem 

Biotops Biotopa 

kvalitāte 

teritorijā 

Biotopa 

platība 

paredzētās 

darbības 

teritorijā, ha 

% no 

biotopa 

platības 

Natura 

2000 

teritorijās, 

ha 
2 

% no 

platības 

Latvijā
2 

Tieša 

ietekme, ha 

(biotopa 

iznīcināšana)* 

Tieša ietekme, ha (biotopa 

iznīcināšana) 

% no platības Latvijā* 

Netieša ietekme 

(antropogēnās 

slodzes 

palielināšanās), 

ha* 

Biotopa 

aizsardzības 

stāvoklis 

valstī
1 

Ceļa 

infrastruktūra 

Pagalms, t.sk. 

dzīvojamā ēka 

2120 

Priekškāpas 

Vidēja 

līdz laba 

0,7 55 800 0,001 0 0 0  U2= 

Nelabvēlīgs-

slikts, stabils 

2130* Ar 

lakstaugiem 

klātas pelēkās 

kāpas 

Zema - 

vidēja-

laba 

8,7 117 100 0,007 0,07 0,00006 0  U1= 

Nelabvēlīgs-

nepietiekams, 

stabils 

Avots:  

1 - Ziņojums Eiropas Komisijai par biotopu (dzīvotņu) un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā. Novērtējums par 20076.-2012.gada periodu. Ziņojuma 

kopsavilkums par dzīvotņu aizsardzības stāvokli (https://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/zinojumi_eiropas_komisijai/) 
2 - 

 Vadlīnijas sugu un biotopu jomas sertificētu ekspertu sniegto atzinumu kvalitātes uzlabošanai sākotnējā izvērtējuma, ietekmes uz vidi novērtējuma vai  

ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma ietvaros. Sigulda, 2017. 

*-     izvērtējams katrā paredzamās darbības vietā. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. tabula 

Aizsargājamo biotopu kvalitātes vērtējums
1 

Aizsargājamais 

biotops 

Struktūras saglabāšanās pakāpe* Funkciju saglabāšanās pakāpe* Atjaunošanās iespēja* 

A B C A B C A B C 

Izcila  Labi 

saglabājusies 

Vidēja, daļēji 

degradēta 

Lieliskas 

perspektīvas 

Labas Vidējas, 

nelabvēlīgas 

Viegla Iespējama ar 

mērenu 

piepūli 

Grūta, 

neiespējama 

2120 

Priekškāpas 

 

 x   x   x  

2130* Ar 

lakstaugiem 

klātas pelēkās 

kāpas 

 

  x   x  x x 

1 - Vadlīnijas sugu un biotopu jomas sertificētu ekspertu sniegto atzinumu kvalitātes uzlabošanai sākotnējā izvērtējuma, ietekmes uz vidi novērtējuma vai  

ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma ietvaros. Sigulda, 2017. 

* -    papildus izvērtējams katrā paredzamās darbības vietā 
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Apzīmējumi:

                    Biotopa 2120(Labā kvalitātē) teritorija

                    Biotopa 2120(Zemā kvalitātē) teritorija

                    Biotopa 2130*(Labā kvalitātē) teritorija

                    Biotopa 2130*(Vidējā kvalitātē) teritorija

                    Biotopa 2130*(Zemā kvalitātē) teritorija

                    Projekta skartā biotopa 2130* teritorija

                    Biotopa 2120 robeža(Avots - DAP sitēma "Ozols")

                    Biotopa 2130 robeža(Avots - DAP sitēma "Ozols")

Mērogs 1 : 2000

                    Biotops apsekotajā teritorijā neeksistē

Lapa Nr.1

Turpinājums lapā Nr.2
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Apzīmējumi:

                    Biotopa 2120(Labā kvalitātē) teritorija

                    Biotopa 2120(Zemā kvalitātē) teritorija

                    Biotopa 2130*(Labā kvalitātē) teritorija

                    Biotopa 2130*(Vidējā kvalitātē) teritorija

                    Biotopa 2130*(Zemā kvalitātē) teritorija

                    Projekta skartā biotopa 2130* teritorija

                    Biotopa 2120 robeža(Avots - DAP sitēma "Ozols")

                    Biotopa 2130 robeža(Avots - DAP sitēma "Ozols")

Mērogs 1 : 2000

                    Biotops apsekotajā teritorijā neeksistē

Lapa Nr.2

Turpinājums lapā Nr.1


