Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un
ekosistēmu aizsardzībai Latvijā jeb "Dabas skaitīšana“ 5.4.2.1/16/I/001

DABAS LIEGUMA “PLIEŅCIEMA KĀPA” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA
IZSTRĀDES UZSĀKŠANAS INFORMATĪVĀ SANĀKSME

Dabas liegums “Plieņciema kāpa” (turpmāk – Plieņciema kāpa) kā kompleksais dabas
liegums izveidots 1987. gadā, bet saskaņā ar Ministru kabineta 1999. gada 15. jūnija noteikumiem
Nr. 212 ”Noteikumi par dabas liegumiem”” iekļauts dabas liegumu sarakstā. Plieņciema kāpa saskaņā
ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pielikuma 151. punktu ir iekļauta Latvijas
Natura 2000 teritoriju tīklā (kods LV0514800) kā teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu,
izņemot putnus, un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.

1. attēls. Plieņciema kāpas novietojuma shēma
Plieņciema kāpa atrodas Engures novada Engures pagastā, tās platība ir 61,9 ha. Dabas liegums
ietver piekrastes kāpu valni joslā gar Rīgas jūras līci ar Latvijā vienīgo kāpu deflācijas ieplaku, kā arī
nelielu embrionālo kāpu un priekškāpu teritoriju (skat. 1. attēlu). D pusē caur DL “Plieņciema kāpa”
tek Plieņupe ar aluviāliem mežiem tās krastos, bet DR pusē tam piekļaujas Plieņciema apbūvētā
teritorija, atsevišķas būves izvietotas arī DL teritorijā. Vairāk nekā 80 % no teritorijas aizņem Eiropas
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Savienības (turpmāk – ES) nozīmes biotops 2180 Mežainas piejūras kāpas, sastopamas vairākas retas
un aizsargājamas augu, putnu, bezmugurkaulnieku un rāpuļu sugas.
Šobrīd Plieņciema kāpas teritorijas aizsardzības un izmantošanas kārtību nosaka Ministru
kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
Plieņciema kāpas dabas aizsardzības plāns 10 gadu periodam izstrādāts 2005. gadā, bet ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) ministra rīkojumu
pagarināts līdz 2019. gada 31. decembrim. Tajā kā ilgtermiņa apsaimniekošanas mērķi noteikti
teritorijai raksturīgā kāpu un deflācijas ieplaku reljefa saglabāšana, dzīvotspējīgu tipisko un
aizsargājamo, kāpu mežiem raksturīgo sugu sabiedrību saglabāšana un atpūtas un teritorijas dabas
vērtību izziņas infrastruktūras labiekārtošana, novirzot atpūtnieku plūsmu no jutīgākajām vietām.
2017. gadā dabas skaitīšanas ietvaros ir inventarizēti Plieņciema kāpas biotopi un konstatēti
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2. attēls. ES nozīmes aizsargājamie biotopi dabas liegumā “Plieņciema kāpa”.
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sanāksme par Plāna uzsākšanu notiks attālināti 2020. gada 19. oktobrī. Zemes īpašniekiem ir izsūtītas
informatīvas vēstules par Plāna izstrādes uzsākšanu. Līdz 2020. gada 19. novembrim DAP izveidos
Plāna Uzraudzības grupu, kas darbosies visu Plāna izstrādes laiku.
2021. gada pavasarī un vasarā sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperti apkopos iepriekš
veikto pētījumu un inventarizāciju datus, kā arī veiks sugu un biotopu izpēti dabā. Eksperti sagatavos
atskaiti par pašreizējo aizsargājamo sugu populāciju lielumu un aizsargājamo biotopu aizņemto
platību un kvalitāti, aizsardzības pakāpi, kā arī tiks sagatavoti priekšlikumi nepieciešamajiem
apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumiem. Plāna izstrādē piedalīsies bezmugurkaulnieku, putnu,
vaskulāro augu sugu, mežu un virsāju, piekrastes biotopu eksperti. Sevišķa uzmanība tiks pievērsta
kāpu deflācijas ieplakas apsaimniekošanas plānošanai un pārvaldības modeļa izveidei.
Plānā tiks izvērtēta un saskaņota visu Plieņciema kāpas vērtību turpmākā aizsardzība un
izmantošana, tajā skaitā plānoti apsaimniekošanas pasākumi turpmākajam 12 gadu periodam. Ja tiks
konstatēts, ka pašreizējais dabas lieguma aizsardzības tiesiskais regulējums neatbilst sugu un biotopu
aizsardzības prasībām, tiks sagatavots individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts.
2021. gada rudenī Plāna projekts tiks nodots Uzraudzības grupas vērtējumam, bet orientējoši
2021. gada oktobrī tiks rīkota Plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Ņemot vērā Uzraudzības
grupas un sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs izteiktos priekšlikumus Plāna pilnveidošanai, Plāns
tiks iesniegts Engures novada pašvaldībai atzinuma sniegšanai. Pēc noslēdzošās Uzraudzības grupas
sanāksmes Plāns tiks iesniegts DAP izvērtēšanai un, ja nepieciešams, vēl pilnveidots pirms
iesniegšanas apstiprināšanai VARAM.
Vienlaikus ar Plāna izstrādi tiks sagatavots arī Natura 2000 teritorijas datu formas
aktualizējums, kā arī ieteikumi Plieņciema kāpas dabas vērtību turpmākajam monitoringam. Plāna
izstrādes laikā sagatavotā ģeotelpiskā informācija tiks iekļauta Dabas datu pārvaldības sistēmā
“Ozols” un būs pieejama ekspertiem, valsts un pašvaldību institūcijām, Plieņciema kāpas teritorijas
apsaimniekotājiem un zemes īpašniekiem.
Plānu DAP uzdevumā izstrādā SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga,
LV-1014, tālrunis: 67557668, e-pasts: birojs@vkb.lv, mājaslapa: www.vkb.lv).
Aicinām ikvienu interesentu sniegt savu viedokli par Plieņciema kāpas apsaimniekošanas un
aizsardzības plānošanu, jautājumiem, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība Plāna izstrādē, kā arī aktīvi
piedalīties Plāna apspriešanas procesā. Par visiem jautājumiem, kas skar Plieņciema kāpas
saglabāšanu un izmantošanas kārtību turpmākajos 12 gados, aicinām sazināties ar Plāna izstrādātāju
līdz 2020. gada 26. oktobrim, adresējot priekšlikumus plāna izstrādātājam SIA “Vides Konsultāciju
Birojs”.
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