
Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.
5.4.2.1/16/I/001 „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu 
aizsardzībai Latvijā” ietvaros

Informatīvā sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu dabas parkam “Ragakāpa” 
2018.gada 28.martā plkst. 18:00,

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Lielajā zālē

Programma

18:00-18:05  Sanāksmes atklāšana. Informē: SIA “Vides Konsultāciju Birojs” pārstāvis.

18:05-18:20 Kas ir dabas aizsardzības plāns, tā nepieciešamība. Informē: Dabas aizsardzības 
pārvaldes pārstāvis.

18:20 – 18:30 Esošā situācija dabas parkā. Informē: Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas 
reģionālās administrācijas pārstāvis.

18:30-19:00 Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam “Ragakāpa”, tā teritorija un 
specifika, Plāna izstrādes termiņi. Informē: SIA “Vides Konsultāciju Birojs” pārstāvis.

19:00-19:30 Ierosinājumi, iedzīvotāju vēlmes, teritorijas apsaimniekošanas iespējas nākotnē.



DABAS PARKA „RAGAKĀPA”
DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES

UZSĀKŠANAS SANĀKSME

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 
Nr. 5.4.2.1/16/I/001 „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai 
un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros

Ilmārs Bodnieks
Plāna izstrādes vadītājs

2018. gada 28.martā plkst.18.00
Jūrmalas pilsētas domes Lielajā zālē



PAZIŅOJUMI PAR PLĀNA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU:



PAZIŅOJUMI PAR PLĀNA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU:



PAZIŅOJUMI PAR PLĀNA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU:



Paziņojumi par plāna izstrādes uzsākšanu:

Dabas parkā ietilpstošo un robežojošo zemes īpašumu 
īpašnieku rakstiska informēšana:



PRIEKŠLIKUMU SNIEGŠANA MĒNEŠA LAIKĀ PĒC PLĀNA 
IZSTRĀDES UZSĀKŠANAS SANĀKSMES

Ja Jums ir priekšlikumi dabas parka tūrisma infrastruktūras

uzlabošanai vai citiem apsaimniekošanas pasākumiem, lūdzam

tos iesniegt plāna izstrādātājiem mēneša laikā pēc plāna

izstrādes uzsākšanas sanāksmes!



Aizsardzības kategorija: dabas parks, 
Natura 2000 teritorija 
(teritorijas kods: LV0303300)
Platība: 150 ha
Dibināšanas gads: 1962 
Izstrādāts dabas aizsardzības plāns: 2004.-
2010.gadam

DABAS PARKS „RAGAKĀPA”

Administratīvais iedalījums: 
Jūrmalas pilsētas teritorija. 

Ragakāpa ir viena no augstākajām kāpām
Latvijā. To veido 800 m garš un 100 m plats
asimetrisks smilšu valnis, kas sasniedz 12 līdz
17 m augstumu un ir orientēts ZR – DA
virzienā. Kāpa izveidojusies pēc tam, kad
Lielupe izlauzusi savu pašreizējo gultni līdz
jūrai (laika posmā līdz 1757. gadam).



DABAS PARKA NOVIETOJUMS PILSĒTĀ

Teritorija atrodas Rīgas līča piekrastē, Jūrmalas pilsētas

austrumu daļā, uz rietumiem no Lielupes upes grīvas.
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DABAS PARKS „RAGAKĀPA” ZONĒJUMS

Galvenā dabas lieguma vērtība ir vecās, liela caurmēra augošās un nokaltušās priedes, ar kurām var būt
saistītas aizsargājamās putnu, ķērpju un kukaiņu sugas.

Nozīmīga mežaino piejūras kāpu aizsardzības vieta. Vecas priežu audzes kāpās, kas vietām atbilst

dabisko meža atslēgas biotopu kritērijiem.



PLĀNA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE SPECIĀLISTI:

Teritorijas plānotāji

Pašvaldības speciālisti

Sugu un biotopu eksperti

Kartogrāfs

Atbildīgās valsts institūcijas

Zemes īpašnieki

Un citi..



DABAS VĒRTĪBU IZPĒTE, DATU APKOPOŠANA UN TERITORIJAS 
APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMU PLĀNOŠANA:

smilts neļķe 

Dianthus arenarius

Foto:dabsdati.lv

Svešās (invazīvās) sugas

Meža apsaimniekošana

Vētras un smilšu kustība

Apbūve, u.c. faktori

Rekreācija kā ietekmējošs faktors

Tūrisms un atpūta

Stādītas priežu monokultūras

Jūras aļģu  sanesumi piekrastē



PLĀNA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE SPECIĀLISTI:

Melnā dzilna
Foto: Naturfoto.cz

Hadriāna zemestauki Phallus hadrianii

Latvijā šī suga sastopama tikai Rīgas jūras 

līča kāpu smiltājos

Sugu un biotopu eksperti:

Ornitologs (putnu sugu izpēte) – Kārlis Millers

Bezmugurkaulnieku sugu izpēte) – Voldemārs Spuņģis

Dižais sprakšķis

Ectinus aterrimus

Foto: J.Kluša



Piekrastes un meža biotopu 
eksperts/vaskulāro augu sugu 
eksperts – Egija Biseniece

PLĀNA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE SPECIĀLISTI:

Jūrmalas smilšvabole

Cicindela maritima

Foto: J.Kluša



PLĀNA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE SPECIĀLISTI:

Tūrisma eksperts – Ivita Ģērmane



Tūrisma eksperts – Ivita Ģērmane

PLĀNA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE SPECIĀLISTI:

Šī ir viena no 13 īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kas atrodas Latvijas jūras
piekrastē un otra lielākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija Jūrmalas pilsētā



DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS

Informatīvā 
sanāksme 

28.03.2018

1. uzraudzības 
grupas sanāksme

2018. gada maijs -
jūnijs

2. un 3.uzraudzības 
grupas sanāksme
2018. septembris, 

novembris

Plāna sabiedriskās 
apspriešanas 

sanāksme

4. uzraudzības 
grupas sanāksme 

(Pēdējā 
sanāksme)

Plāna 
iesniegšana 

VARAM 
apstiprināšanai

Ekspertu darbs dabā

2018.gada 
marts -
septembris

septembris-
novembris

- decembris
2019. gada
Janvāris-
februāris

2019. gada marts, 
aprīlis

Datu apkopošana un darbs dabā



PALDIES PAR UZMANĪBU!

Izteikt savu viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas parka 

attīstības vīziju variet klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski adresējot tos 

plāna izstrādātājam: SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas ielā 28, 

Rīgā, LV-1014 e-pasts birojs@vkb.lv. 


