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Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā  jeb "Dabas 

skaitīšana“ 5.4.2.1/16/I/001 



 

• Aizsardzības kategorija: dabas parks 

• Ietilpst Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju tīklā Natura 2000.  

• Teritorijas kods: LV0301100 

• Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novada 
Rumbas pagasts 

• Platība: 452 ha 
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• Teritorija izveidota 1977. gadā. 

• Iepriekšējais dabas aizsardzības plāns tika izstrādāts 
10 gadu ilgam laika periodam un apstiprināts 1997. 
gada 26. jūnijā.  

• Dabas aizsardzības plāna darbības termiņš nav 
pagarināts. 

• Līdz ar to ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 
264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 
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• Viena no 333 NATURA 2000 tīkla īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām Latvijā un viena no 27 312 ĪADT ES. 
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• ES nozīmes aizsargājamas dzīvotnes (biotopi). 

• Īpaši aizsargājamās putnu, zivju, zīdītāju, 
bezmugurkaulnieku un augu sugas. 

• Dabas pieminekļi – dižkoki. 

• Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie veidojumi ar dabas 
pieminekļa nozīmi – Riežupes ūdenskritums, garākā 
Latvijā mākslīgi veidotā alu sistēma, augšdevona Amatas 
svītas pamatiežu – smilšakmeņu atsegumi. 
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EP direktīvas 92/43/EEC (21.05.1992) “Par dabisko biotopu, 
savvaļas floras un faunas aizsardzību” I pielikumā uzskaitītie 
dabisko dzīvotņu (biotopu) veidi: 

 

• 3260 Upju straujteces un  dabiski upju posmi (0.46 ha) 

• 6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs (15.29 ha) 

• 7160 Minerālvielām  bagāti  avoti  un  avoksnāji (0.2 ha) 

• 7220* Avoti, kas  izgulsnē  avotkaļķus (0.13 ha) 

• 8220 Smilšakmens atsegumi (0.13 ha) 

• 8310 Netraucētas alas (0.03 ha) 

• 9010* Veci vai dabiski boreāli meži (11.81 ha) 

• 9180* Nogāžu un gravu meži (36.04 ha) 

• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) 

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

6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs  3260 Upju straujteces un  dabiski upju posmi  

7220* Avoti, kas  izgulsnē  avotkaļķus  
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7160 Minerālvielām  bagāti  avoti  un  avoksnāji  



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

9010* Veci vai dabiski boreāli meži  8220 Smilšakmens atsegumi  
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9180* Nogāžu un gravu meži  91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži)  
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Retās un aizsargājmās vaskulāro augu sugas: 

 

• Dobais cīrulītis Corydalis cava 

• Vizuļu grīslis Carex brizoides 

• Izlocītā ķērsa Cardamine flexuosa 

• Benekena zaķauza Bromopsis benekenii 

• Birztalas diždadzis Arctium nemorosum 

• Sīpoliņu zobainīte Dentaria bulbifera 

• Daudzgadīgā mēnesene Lunaria rediviva 

• Smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia 
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Dobais cīrulītis Corydalis cava 
Attēla avots: https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiurunkannukset 
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Benekena zaķauza Bromopsis benekenii 
Attēla avots: https://botany.cz/cs/bromopsis-benekenii/ 

 

Smaržīgā naktsvijole  
Platanthera bifolia 

Attēla avots: https://www.first-nature.com/flowers/platanthera-bifolia.php 



EP direktīvas 92/43/EEC (21.05.1992) “Par dabisko biotopu, 
savvaļas floras un faunas aizsardzību” II pielikumā iekļautās 
sugas (Dzīvnieku un augu sugas, kas ir Kopienas interešu sfērā 
un kuru aizsardzībai nepieciešama īpaši aizsargājamo teritoriju 
nodalīšana). 
 

Zīdītāju sugas: 

• Eirāzijas ūdrs Lutra lutra 

• Garausainais sikspārnis Plecotus auritus 

• Ūdeņu naktssikspārnis  Myotis ndaubentonii 

• Dīķu naktssikspārnis Myotis dasycneme 
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Eirāzijas ūdrs Lutra lutra 
Attēla avots: http://www.naturfoto.cz/vydra-ricni-fotografie-886.html 

 

Dīķu naktssikspārnis Myotis dasycneme 
Attēla avots: https://commons.wikimedia.org/wiki/ 

File:Myotis_dasycneme_(3911428725).jpg 
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Garausainais sikspārnis Plecotus auritus 
Attēla avots: https://maps.biodiversityireland.ie/Dataset/128/Species/119278 



EP direktīvas 92/43/EEC (21.05.1992) “Par dabisko biotopu, 
savvaļas floras un faunas aizsardzību” II pielikumā iekļautās 
sugas (Dzīvnieku un augu sugas, kas ir Kopienas interešu sfērā 
un kuru aizsardzībai nepieciešama īpaši aizsargājamo teritoriju 
nodalīšana). 
 

Putnu sugas: 

• Zivju dzenītis Alcedo atthis 

• Mežirbe Bonasa bonasia 

• Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos 

• Melnā dzilna Dryocopus martius 

• Pelēkā dzilna Picus canus 

• Mazais mušķērējs Ficedula parva 

• Apodziņš  Glaucidium passerinum 

• Dzērve Grus grus 

• Brūnā čakste Lanius collurio 
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Brūnā čakste  
Lanius collurio 

Attēla avots: https://www.hbw.com/ibc/photo/red-backed-shrike-
lanius-collurio/male-bird-lookout-prey 

 

Zivju dzenītis 
Alcedo atthis 

Attēla avots: 
http://www.luontoportti.com/suomi/en/linnut/kingfisher 
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Apodziņš   
Glaucidium passerinum 

Attēla avots: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glaucidium_passerin

um_20110413.jpg 

 



Pelēkā dzilna  
Picus canus 

Attēla avots: 
http://birdsofeurope.eu/portfolio.php?l=en&author=39&id=2728 
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Melnā dzilna  
Dryocopus martius 

Attēla avots: https://www.bird-
songs.com/ffhtms/Dryocopus%20martius.htm 

Baltmugurdzenis  
Picoides leucotos 

Attēla avots: 
https://www.pinterest.com/pin/354165958170122970/?lp=true 



Dabas aizsardzības un saglabāšanas darba “aizmirstā” daļa – 

ģeodaudzveidība un tās elementi: 

• Aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas 
piemineklis “Riežupes Smilšalas” 

• Riežupes ūdenskritums 

• Pamatiežu – augšdevona smilšakmeņu atsegumi 
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Riežupes ūdenskritums  
Attēla avots: https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_pieminekli_geologiskie_objekti/ 
riezupes_udenskritumi_un_atsegumi/ 

 



DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES PLĀNOTĀ 
PROCEDŪRA 

• Informatīvā sanāksme 2018. gada 27. septembrī; 

• Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 
izveidošana (viena mēneša laikā pēc informatīvās sanāksmes 
norises); 

• Vismaz 3 uzraudzības grupas sanāksmju organizēšana; 

• Sabiedriskās apspriešanas sanāksme (09.2019.); 

• Pašvaldības atzinums (11.2019.); 

• Pēdējā uzraudzības grupas sanāksme (12.2019.); 

• Plāna iesniegšana Dabas aizsardzības pārvaldei izskatīšanai un 
iesniegšanai apstiprināšanai VARAM (01.2020.)  
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PLĀNA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE EKSPERTI 

• Plāna izstrādes vadītājs - Uldis VALAINIS; 
• Plāna izstrādes vadītāja asistents, ģeoloģijas speciālists – Juris 

SOMS 
• Ģeogrāfisko informācijas sistēmu speciālists – Māris NITCIS; 
• Sabiedrisko attiecību speciāliste – Inese ANDIŅA; 
• Tūrisma vadības speciāliste - Katrīna SERŽANTE; 
• Tekošo un stāvošo saldūdeņu, mežu un virsāju eksperts – Pēteris 

EVARTS-BUNDERS; 
• Purvu un zālāju – Gunta EVARTE-BUNDERE; 
• Putnu eksperts - Gaidis GRANDĀNS; 
• Alu un atsegumu eksperte - Ilze ČAKARE; 
• Zīdītājdzīvnieku – sikspārņu speciālists – Jurģis ŠUBA; 
• Bezmugurkaulnieku speciālists – Maksims BALALAIKINS; 
• Zivju eksperts – Kaspars ABERSONS 
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• Plāna izstrāde tiks veikta 12 gadu laika periodam. 

• Tiks analizēta iepriekšējā dabas aizsardzības plānā ietvertā 
informācija, apkopoti un izvērtēti Bioloģiskās daudzveidības 
monitoringa programmas ietvaros īstenoto monitoringu dati, 
2017. gada ES īpaši aizsargājamo biotopu inventarizācijas dati, kā 
arī cita pieejamā informācija par teritorijā sastopamajām dabas 
vērtībām. 

• 2018.-2019. gg. turpināsies dabas parkā sastopamo sugu un 
biotopu apsekojumi dabā, kā arī tiks veikti citi lauka pētījumi. 

DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDE 
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• Tiks izvērtēti DP teritorijā esošie zālāji un to kompleksi, tajā 
skaitā putniem nozīmīgi zālāji. 

• Tiks aktualizēta informācija par Latvijas un Eiropas Savienības 
mērogā īpaši aizsargājamo sugu atradnēm un dzīvotnēm.  

• Tiks aktualizēta informācija NATURA 2000 datubāzei. 

• Veicot NATURA 2000 standarta datu formas izvērtējumu, citu 
veicamo darbu skaitā tiks noskaidroti apdraudējumi, slodzes un 
darbības, kas ietekmē teritoriju. 

DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDE 
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• Tiks veikts izvērtējums un dabas aizsardzības plānā tiks iestrādāti 
priekšlikumi teritorijā atrodošā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā 
dabas pieminekļa “Riežupes Smilšalas” saglabāšanai un 
apsaimniekošanai (tai skaitā tūrisma infrastruktūras izveidei) un 
robežu precizēšanai. 

DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDE 
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• Tiks veikts DP Riežupe teritorijas ainavu izvērtējums un 
plānošana. 

• Tiks izvērtēti Riežupes teritorijā esošie tūrisma objekti un 
tūrisma infrastruktūra, nosakot aktīvās atpūtas radīto 
antropogēno slodzi un iezīmējot tūrisma un aktīvās atpūtas 
infrastruktūras tālākās attīstības vēlamās un pieļaujamās vietas, 
veidus un apjomus. 

 

 

DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDE 
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• Tiks izstrādāti priekšlikumi upju ekoloģiskās kvalitātes 
uzlabošanai, kā arī ieteikumi turpmākajam upju monitoringam.  

• Tiks izstrādāti priekšlikumi un ieteikumi īpaši aizsargājamo zivju 
sugu labvēlīgai aizsardzības stāvokļa nodrošināšanai un to 
dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai. 

 

 

 

DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDE 
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• Tiks veikts funkcionālā zonējuma nepieciešamības izvērtējums 
un, ja nepieciešams, tiks sagatavoti priekšlikumi tā maiņai, t.sk. 
nosakot, ka valsts un pašvaldību ceļi un to aizsargjoslas 
iekļaujamas neitrālajā zonā. 

• Tiks plānoti aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi (dabā 
realizējami, institucionāli, tiesiski u.c.) 

• Ģeotelpiskā informācija tiks pievienota Dabas datu pārvaldības 
sistēmai “Ozols”. 

 

 

DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDE 
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Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā  jeb "Dabas 

skaitīšana“ 5.4.2.1/16/I/001 

Aicinām ikvienu interesentu izteikt viedokli un sniegt 
priekšlikumus par turpmāko dabas parka attīstības 

vīziju! 

PALDIES PAR UZMANĪBU! 

Dabas parka “Riežupe” dabas aizsardzības plāna 
izstrādes vadītājs Uldis Valainis: 

 mob. 26113065, uldis.valainis@biology.lv  
 

plāna izstrādes vadītāja asistents Juris Soms: 
 mob. 29295432, juris.soms@du.lv 
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