
Dabas lieguma  

“Vidzemes akmeņainā jūrmala” 

 esošais stāvoklis un problemātika 

Kristīne Pudova 

 vecākā valsts vides inspektore, Vidzemes reģionālā administrācija  

29176719, kristine.pudova@daba.gov.lv 

2018. 



 Dabas liegums “Vidzemes akmeņainā jūrmala” I 

  

Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā 
jūrmala” individuālo aizsardzības un 
izmantošanas kārtību nosaka:  

 
 07.07.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr. 512 Dabas 

lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi.  
 

Dabas liegumā ir noteiktas šādas 
funkcionālās zonas: 

  regulējamā režīma zona; 

  dabas lieguma zona; 

  ainavu aizsardzības zona; 

  neitrālā zona. 

 



Dabas liegums “Vidzemes akmeņainā 

jūrmala” II 

Dabas liegumā konstatēti 11 ES Biotopu 
direktīvas biotopi, no kuriem 6 ir jūrmalai 
raksturīgie biotopi. Īpaši nozīmīgi ir 
akmeņainā pludmale un smilšakmens 
atsegumi: 
 

 Lielākie atsegumi redzami: uz dienvidiem no Veczemjiem 

(0.5 km gari, līdz 4 m augsti); no Kāpniekiem līdz 

Siliņiem (1.2 km gari, augstums vietām pārsniedz 5 m); un 

no  Ķurmraga līdz Runkuļragam  

 

Maz pārveidotā piekrastes daba ir arī 
ievērojams tūrisma un atpūtas resurss. 

 



Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā 

jūrmala” apdraudējumi I 

• Piejūras ceļu stāvoklis (Tūja – Ežurgas); 

• Būvniecība; 

• Meliorācijas sistēmas izveidošana;  

• Kāpu izbraukāšana, nobradāšana; 

 kāpām ir ļoti jutīga un trausla zemsedze. Jau neliels cilvēku 

skaits var taciņu izbradāt tā, ka augāja vietā paveras 

vienlaidus kaila smilts. 

 

 



Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā 

jūrmala” apdraudējumi II 

• Nepareiza mežu apsaimniekošana; 

• Akmeņu aiznešana, aizvešana; 

• Tūrisma infrastruktūra netiek pienācīgi 

uzturēta  

 ir ierīkota gājēju un velosipēdistu taka pa Vidzemes jūrmalas krastu 

no Tūjas līdz Salacgrīvai (velomaršruts 101).  



Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā 

jūrmala” veicamās darbības 

• Atjaunot meliorācijas sistēmas; 

• Veikt upju sakopšanas darbus: 

 nojaukt bebru aizsprostus Kurliņupēs lejtecē smilšakmens atsegumu 

posmā; 

• Veikt pļavu un grāvju tīrīšanu izcērtot krūmus; 

• Izmantot iespējamās subsīdijas un fondus 

pļavu apsaimniekošanai; 

• Veikt dižkoku atēnošanu; 

 aicinu klātesošos snieg informāciju par veciem un lieliem kokiem, kas 

varētu būt dižkoki. 

 



Paldies! 

Aicināti jautājumu un 
neskaidrību gadījumā par 
atļautajām darbībām dabas 
lieguma “Vidzemes 
akmeņainā jūrmala” 
teritorijā konsultēties ar 
vecāko valsts vides inspektori 
Kristīni Pudovu – 29176719, 
kristine.pudova@daba.gov.lv. 


