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VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;  
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Izmantotie termini 

Aizsargjoslas – noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan 

dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to 

ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes. To 

galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz 

objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas. 

Antropogēnās slodzes – vielas, objekti un procesi, kas rada slodzes uz dabas 

komponentiem vai teritorijām un ir saistīti ar cilvēka saimniecisko un cita veida darbību. 

Antropogēnās slodzes var izmērīt un aprēķināt. 

Areāls – kādas sugas, pasugas, ģints vai dzimtas dabiskās izplatības apgabals. 

Bioloģiskā daudzveidība – dzīvo organismu un to eksistences apstākļu dažādības 

kopums. Ekoloģijas pamatjēdziens un ekosistēmu stāvokļa un nenoplicinošas izmantošanas 

kritērijs. Bioloģiskajai daudzveidībai izšķir vairākus hierarhiskos līmeņus: 1) ģenētisko 

daudzveidību; 2) sugu daudzveidību; 3) ekosistēmu vai dzīvesvietu daudzveidību; 4) 

kultūrdaudzveidību. 

Bioloģiski vērtīgie zālāji – pusdabiski zālāji, kas nav sēti un apmēram 20 gadus 

nav tikuši aparti. Tās ir ziedaugiem bagātas dabiskās pļavas, kuras ir ekstensīvi 

apsaimniekotas ar tradicionālajām metodēm – pļaušanu un ganīšanu. Ilgstošas 

apsaimniekošanas rezultātā šie zālāji ir izveidojušies par sarežģītām ekosistēmām ar lielu 

bioloģisko daudzveidību. 

Biotopi — dabiskas vai daļēji dabiskas izcelsmes sauszemes vai ūdens teritorijas, 

ko raksturo noteiktas ģeogrāfiskas, abiotiskas un biotiskas pazīmes. Dabiskie meža biotopi 

(mežaudžu atslēgas biotopi) – ekoloģiski vērtīgas vietas mežā, kur dažādu apstākļu kopums 

nodrošina retu un apdraudētu augu un dzīvnieku sugu klātbūtni. 

Ekosistēma – dzīvo organismu kopa un to eksistences vide, kas, pastāvot 

cēloņsakarību un mijiedarbības saitēm, veido vienotu veselumu.   

Indikatorsuga – suga, kas saistītas ar specifiskiem vides apstākļiem, kurus var 

konstatēt pēc šīs sugas klātbūtnes. 

Mikroliegums – teritorija, ko nosaka, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai 

biotopa aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijās, ja kāda no funkcionālajām zonām to nenodrošina. 
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KOPSAVILKUMS 

Engures upes posms, kuram izstrādājams apsaimniekošanas un attīstības plāns 

(turpmāk – AAP), atrodas Latvijas R daļā, Engures novada Engures pagasta Engures ciemā.  

 
1. attēls. AAP teritorijas novietojuma Latvijā shēma. Shēmas pamatnei izmantota LĢIA 

ģeotelpiskā informācija. 

 

AAP tiek izstrādāts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” projekta Nr. 19-00-A019.333-000006 

“Upju un ezeru potenciāla izmantošana rekreācijai un uzņēmējdarbībai” (turpmāk - Upju 

projekta) ietvaros, tā risinājumi balstīti uz AAP izstrādē iesaistīto ekspertu sniegtajiem 

materiāliem, kas iegūti teritorijas apsekojumos 2019. gadā, kā arī ir izmantoti pieejamie 

literatūras dati par teritoriju.  

AAP teritorijā konstatēti divu veidu īpaši aizsargājamie biotopi: mežainas piejūras 

kāpas un aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži), kas kopumā aizņem 5,2 ha platību 

jeb 43 % no visas AAP teritorijas (skat. 4.3.1. tabulu). Mežainajās piejūras kāpās konstatētas 

divas īpaši aizsargājamas augu sugas: pļavas silpurene Pulsatilla pratensis un smiltāja neļķe 

Dianthus arenarius ssp. arenarius, kā arī. reta, Latvijas Sarkanajā grāmatā ierakstīta augu suga – 

kalnu rūgtdille Peucedanum oreoselinum.  

Engures upe AAP teritorijā ir būtiski ietekmēta – padziļināta, grīvā mainīts tās gultnes 

virziens, atsevišķi posmi acīmredzami iztaisnoti, tādēļ tā neatbilst Latvijas un ES aizsargājamo 

biotopu minimālajām prasībām. Apsekotajā upes posmā nav konstatētas aizsargājamas augu 

vai bezmugurkaulnieku sugas. Kopumā Engures upe (Vecupe) vērtējama kā antropogēni būtiski 

ietekmēta ūdenstece ar nelielu ūdens apmaiņu un zemu ekoloģisko kvalitāti. 
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2019. gada 18. septembrī Engures Saieta namā, Engurē, Engures novadā notika Upju 

projekta tikšanās ar Engures iedzīvotājiem un citiem interesentiem. Sanāksmes dalībnieki tika 

iepazīstināti ar AAP izstrādes mērķi un uzdevumiem, ekspertu vasaras laikā paveikto. 

Sanāksmes laikā tika uzklausīti saņemtie ierosinājumi, kā arī līdz pat 2019. gada septembra 

beigām bija iespējams aizpildīt aptaujas anketas gan papīra veidā, gan tiešsaistē. Tika saņemtas 

kopumā 18 anketas, kurās izteiktās vēlmes tika izvērtētas AAP plāna izstrādes laikā. 

AAP teritorijai izvirzītais ilgtermiņa mērķis ir bioloģiski daudzveidīgas un ainaviski 

pievilcīgas piekrastes teritorijas saglabāšana un izveidošana. Teritorija ir pieejama 

apmeklētājiem, kas to apmeklē atbildīgi, lai atpūstos un izzinātu jūras piekrastes un Engures 

upes lejteces dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. 

AAP noteikti sekojoši īstermiņa mērķi: 

 nodrošināt vienotu Engures upes lejteces apsaimniekošanu, zemju īpašniekiem 

vienojoties par galvenajiem principiem un tos ievērojot dzīvē; 

 nodrošināt mežaino piejūras kāpu un tajos augošo aizsargājamo augu sugu un 

aluviālo mežu saglabāšanos labā aizsardzības stāvoklī; 

 uzlabot Engures upes estētisko un ekoloģisko kvalitāti un piemērot to atpūtas 

uz ūdens aktivitātēm; 

 veicināt dabas, ainavas un kultūrvēsturiskās vērtības nenoplicinošu izziņas 

tūrismu un atpūtu; 

 izglītot zemes īpašniekus par Engures upes un tās piekrastes atbilstošas 

apsaimniekošanas prasībām; 

 izpētīt Engures ostas Kurzemes hercogistes laikā un Marijas kalna vēsturi. 

Lai nodrošinātu šo mērķu sasniegšanu, AAP paredzēti sugu, biotopu un ainavas 

apsaimniekošanas pasākumi, t.sk. invazīvo sugu ierobežošana dabiskos biotopos, pameža un 

paaugas izciršana mežainajās piejūras kāpās, Engures upes tīrīšana. Paredzēti arī dabas un 

izziņas tūrisma veicināšanas un sabiedrības izglītošanas pasākumi, piemēram, tematiskā parka 

izveide par Engures upes vēsturi Kurzemes hercogistes laikā, Engures upes dziļākā posma 

piemērošana laivošanas aktivitātēm. Paredzēts veikt arī šo apsaimniekošanas pasākumu 

ietekmes monitoringu un veikt pētījumus par Engures ostu hercoga Jēkaba laikā un par Engures 

pilskalnu (Marijas kalnu).  
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1. ENGURES UPES POSMA UN PIEGULOŠĀS TERITORIJAS 

APRAKSTS 

 

1.1. Vispārēja informācija par teritoriju 

 

Engures upes posms, kuram izstrādājams apsaimniekošanas un attīstības plāns 

(turpmāk – AAP), atrodas Latvijas R daļā, Engures novada Engures pagasta Engures ciemā 

(skat. 1.1. attēlu, no “1” līdz “2”). Tas ietver Engures upes posmu aptuveni 1,5 km garumā no 

Engures Saieta nama līdz upes ietekai jūrā, kā arī upei piegulošos zemesgabalus.  

 

1.1. attēls. Engures upes posma un piegulošās teritorijas novietojuma shēma.  
Avots: LĢIA Topogrāfiskā karte M 1:10 000 

 

AAP teritorijas platība ir aptuveni 12 ha (skat teritorijas robežu 1.2.2. attēlā). Engures 

upes posma sākuma punkta kodinātas: x – 336736, y – 452917 (tilts pār Engures upi pie Saieta 

nama), beigu punkta: x – 336236, y – 453516 (Engures upes ieteka jūrā). 

 

  

1 

2 
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1.2. Zemes lietošanas veidu raksturojums un zemes īpašuma formu apraksts 

 

Saskaņā ar Mežu valsts reģistra un LĢIA ortofoto kartes datiem meži aizņem AAP 

teritorijas lielāko daļu – 7,9 ha jeb 66 % no kopējās teritorijas. No tiem valstij piederošie meži, 

kurus apsaimnieko LVM, aizņem 5,71 ha lielu platību jeb 72 % no visiem mežiem. Jāņem vērā, 

ka saskaņā ar meža inventarizācijas datiem arī Engures upe ir iekļauta valsts mežu 62. kvartāla 

12. un 13. nogabalā. Savukārt pašvaldībai piederošajiem mežiem nav spēkā esošas meža 

inventarizācijas, bet saskaņā ar ortofoto informāciju pašvaldībai piederošo mežu platība varētu 

būt aptuveni 1,66 ha.  

Savukārt lauksaimniecībā izmantojamā zeme AAP teritorijā sastopama aptuveni 

1,98 ha platībā, no kuras 1,6 ha pieder valstij (AAP teritorijas ZA daļā) un to apsaimnieko 

LVM.  

Engures upes kopējā platība (atbilstoši AAP vajadzībām uz ortofoto pamatnes 

uzzīmētai upes aizņemtajai platībai, skat. 3.3.3. attēlu)  ir aptuveni 1,73 ha, no kuras 0,97 ha ir 

valsts īpašumā, 0,34 ha – pašvaldības īpašumā, bet 0,42 ha – fizisku personu īpašumā.  

Zemes īpašumu sadalījums pa zemes īpašnieku kategorijām atbisltoši Valsts zemes 

dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem attēlots 1.2.1. un 

1.2.2. attēlos. 

 

 

1.2.1. attēls. Zemes īpašumu piederības veidu sadalījums AAP teritorijā.  

Avots: Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēma, www.kadastrs.lv, 

skat. 22.01.2020. 

6.95 ha; 58%3.03 ha; 25%

1.11 ha; 9%

0.92 ha; 8%

valsts īpašums

pašvaldības īpašums

juridiskas personas

īpašums

fiziskas personas

īpašums
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1.2.2. attēls. Zemes īpašumu piederības veidi AAP teritorijā. 
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1.3. Engures novada pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktā esošā teritorijas 

izmantošana un atļautā (plānotā) izmantošana 

 

Engures novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam (turpmāk – TP) apstiprināts 

ar Engures novada domes 20.11.2012. lēmumu (protokols Nr. 11, p.13.) “Par Engures novada 

teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”. TP teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa – funkcionālais zonējums un ciemu 

robežas apstiprinātas ar pašvaldības 20.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 19 „Par Engures 

novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

apstiprināšanu” (http://www.enguresnovads.lv/engures-teritorialais-planojums, skat. 

28.01.2020.). 

 

1.3.1. attēls. Teritorijas esošā izmantošana AAP teritorijā un tās apkārtnē. Avots: 

Engures novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam, Engures novada teritorijas esošā 

izmantošana. 

TP Teritorijas esošās izmantošanas kartē (skat. 1.3.1. attēlu) AAP teritorija gar 

Engures upi no Saieta nama līdz Veselības centram un Marijas kalns iekļauts Engures ciema 

teritorijā, bet Engures upes lejtece līdz pat ietekai jūrā atrodas Engures pagasta lauku un mežu 

http://www.enguresnovads.lv/engures-teritorialais-planojums
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teritorijā. Kartē attēlota Engures upe, tās krastmala daļēji iekļauta labiekārtotā dabas teritorijā. 

Kartē attēlotas esošās mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas upes labajā krastā. Upes kreisajā 

krastā, atšķirībā no turpmāk aprakstītās teritorijas plānotās izmantošanas kartes, mazstāvu 

dzīvojamā apbūve ir tikai divos zemesgabalos, bet publiskā apbūve – Veselības centra teritorijā. 

Pārējā teritorija upes kreisajā krastā pieder teritorijām, kur apbūve nav galvenais izmantošanas 

veids. 

TP Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartē (skat. 1.3.2. attēlu) Engures 

ciema teritorija nav mainīta, salīdzinot ar esošo izmantošanu. Engures upe un visa tās 

aizsargjosla Engures ciema teritorijā noteikta kā labiekārtota publiskā ārtelpa jeb labiekārtota 

dabas teritorija (kartē apzīmējums “A”, skat. 1.3.2. attēlu), kas ir labiekārtota teritorija ar 

estētisku un rekreācijas nozīmi. Saskaņā ar TP Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

(turpmāk – TIAN) 287. punktu teritorijas galvenā izmantošana ir teritorijas labiekārtojums: 

parks, skvērs, mežaparks, apstādījumi, kā arī komercdarbības būves: sporta un rekreācijas 

būves, sporta spēļu laukumi un/vai trases, mazumtirdzniecības un/vai pakalpojumu objekti vai 

viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas. 

AAP teritorijas Z daļā plānotas jauktas apbūves teritorijas (kartē apzīmējums “J”, skat. 

1.3.2. attēlu), kurām raksturīga daudzfunkcionāla jeb jaukta tipa izmantošana - dzīvojamo 

māju, komercdarbības un sabiedrisku būvju apbūve (TIAN 225. punkts). Jauktas apbūves 

teritorijā Engures upes labajā krastā atrodas Saieta nams, bet upes kreisais krasts – valstij 

piederošs zemesgabals - ir neapbūvēts. 

AAP teritorijas centrālā un D daļa Engures upes labajā krastā robežojas ar mazstāvu 

dzīvojamās apbūves teritoriju (kartē apzīmējums “DzM”, skat. 1.3.2. attēlu), kur galvenā 

izmantošana ir dzīvojamo māju apbūve, bet papildus izmantošana – citu atļauto būvju 

būvniecība un teritorijas izmantošana (TIAN 196. punkts). AAP teritorijas centrālā daļa 

Engures upes kreisajā krastā robežojas ar mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju krasta kāpu 

aizsargjoslā (kartē apzīmējums “DzM2”, skat. 1.3.2. attēlu), kur galvenā izmantošana ir 

dzīvojamo māju apbūve vietās, kur ir esoša vai bijusi apbūve, bet papildus izmantošana - citas 

atļautās izmantošanas (TIAN 208. punkts). “DzM2” teritorijā divos zemesgabalos ir esoša 

apbūve, bet pārējā teritorija ir mežs. 

Engures novada pašvaldībai piederošais zemesgabals, uz kura atrodas veselības centrs, 

noteikts kā publiskās apbūves teritorijā (kartē apzīmējums “P”, skat. 1.3.2. attēlu). Saskaņā ar 

TIAN 234. punktu teritorijas galvenā izmantošana ir sabiedriskas un komercdarbības būves, kā 

arī ražošanas un noliktavu būves, bet palīgizmantošana: savrupmāja, dzīvoklis, palīgēka.  

AAP teritorijas D daļā Engures upes kreisajā krastā ārpus ciema robežām esošā 

teritorija noteikta kā mežs, kur teritorijas primārais izmantošanas veids ir vides aizsardzība, 

mežsaimnieciskā darbība un teritoriju izmantošana rekreācijai, bet papildus izmantošana– citu 

atļauto būvju būvniecība un izmantošana (TIAN 274. punkts). 

Pie Engures upes ietekas jūrā tās labajā krastā atrodas ostas teritorija (kartē 

apzīmējums “O”, skat. 1.3.2. attēlu), bet kreisajā krastā – pludmale. Osta (O) ir Engures ostas 

sauszemes un jūras ostas akvatorija teritorija, kur galvenā izmantošana ir ostas darbības 

nodrošināšanai un attīstībai nepieciešamo būvju būvniecība un izmantošana, bet papildus 

izmantošana – citu atļauto būvju būvniecība un izmantošana (TIAN 262. punkts). Pludmale 
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(PL) ir jūras krasta smilšainā zona starp jūras krasta līniju un joslu, kur sākas kāpu veģetācija 

un kuras galvenā izmantošana ir vides aizsardzība un rekreācija (TIAN 294. punkts). 

Visa AAP teritorija ietilpst Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā. 

TP ir noteikta Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas robeža, minētajā 

aizsargjoslā ietilpst AAP teritorija no Veselības centra līdz ietekai jūrā, kā arī Marijas kalna A 

daļa. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36. panta otro daļu krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē 

aizliegta jaunu ēku un būvju būvniecība un esošo paplašināšana, izņemot likumā noteiktos 

gadījumus, kā arī noteikti citi aprobežojumi, piemēram, saskaņā ar minētā likuma 36. panta 

ceturto daļu ir aizliegta galvenās cirtes veikšana, bez MK rīkojuma - būvniecība, parku un 

mežaparku ierīkošana mežā, kā arī ugunskuru kurināšana un telšu novietošana ārpus šim 

nolūkas iekārtotām vai ierīkotām vietām. Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 36. panta piektajai 

daļai caur AAP teritoriju ir plānota pieeja jūrai no Ceriņu gatves pār Engures upi un tālāk caur 

Veselības centra teritoriju. 

TP ir noteiktas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas (TIAN 3. tabula). Engures upes 

aizsargjoslas platums ir 10 m. Engures upes aizsargjoslā saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 

37. pantu aizliegts izvietot būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus), minerālmēslu, 

augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko 

produktu, kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus saturošu 

materiālu glabātavas, aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus, aizliegts veikt 

kailcirtes, kā arī aizliegts būvēt uz izvietot jebkādas ēkas un būves un veikt teritorijas 

atmežošanu, iegūt un izmantot derīgos izrakteņus, izņemot speciāli noteiktus gadījumus, kā arī 

lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus, mazgāt mehāniskos 

transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku, kurt ugunskurus un novietot teltis ārpus šim 

nolūkam norādītām vietām bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju. 10 m 

joslā no upes krasta arī aizliegts novietot iegūto grunti pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

veiktas virszemes ūdensobjekta padziļināšanas vai tīrīšanas ārpus tam paredzētajām vietām. 

Ap visiem kultūras pieminekļiem noteikta 500 m aizsargjosla (TIAN 4. tabula, skat. 

kultūras pieminekļu aprakstu 1.5. nodaļā). Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 38. pantu jebkuru 

saimniecisko darbību aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem drīkst veikt 

tikai ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju, kā 

arī aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu, 

kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas, izņemot šim nolūkam īpaši paredzētas 

un iekārtotas vietas, aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus, aizliegts aizkraut 

pievedceļus un pieejas pie kultūras pieminekļa, aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un 

koroziju izraisošas vielas. 

TP Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērējuma Vides pārskatā, 2012 (turpmāk – Vides 

pārskats, http://www.enguresnovads.lv/5-vides-parskats, skat. 28.01.2020.) teikts, ka, Engures 

upe ir maza upīte, kas sākas dabas parka „Engures ezers” dabas parka zonā, upīte lauku teritorijā 

tek caur mežu un iztek jūrā Engures ciemā, ostas teritorijā (13. lpp.). Vides pārskata ar TP 

saistīto vides problēmu sarakstā iekļautas Rīgas jūras līča krasta erozijas problēmas un kāpu 

biotopu degradācija rekreācijas slodzes palielināšanās rezultātā, ja netiek attīstīta atbilstoša 

piekrastes infrastruktūra (38. lpp.). 

http://www.enguresnovads.lv/5-vides-parskats
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1.3.2. attēls. Teritorijas plānotā izmantošana AAP teritorijā un tās apkārtnē. Avots: 

Engures novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam, Engures ciema teritorijas plānotā  

(atļautā) izmantošana. 

Izvērtējot noteikto teritorijas plānoto izmantošanu kopsakarā ar šajā AAP veikto īpaši 

aizsargājamo biotopu inventarizāciju, secināms, ka plānotajās jauktas apbūves teritorijās un 

mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās krasta kāpu aizsargjoslā, kā arī Veselības centra 

zemesgabala neapbūvētajā daļā konstatēts īpaši aizsargājams biotops - mežainas piejūras kāpas. 
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Engures novada pašvaldībai, izvērtējot iespēju izvietot apbūvi minētajos zemesgabalos, jāņem 

vērā īpaši aizsargājamā biotopa izvietojums un tā teritorijā nav pieļaujama jaunas apbūves 

veidošana. Izstrādājot jaunu teritorijas plānojumu, ieteicams minētās īpaši aizsargājamā biotopa 

teritorijas pievienot krasta kāpu aizsargjoslai atbilstoši MK 17.02.2004. noteikumu Nr. 86 

“Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika” 2. punktam.  

 

 

1.4. Apsaimniekošanas īsa vēsture 

 

Par AAP teritorijas saimniecisku izmantošanu senākās ziņas ir no Kurzemes 

hercogistes laikiem XVII gadsimtā, kad Engures upe (tolaik saukta par Melnupi) iztecēja no 

Engures ezera un ietecējā jūrā Engurē (skat. 1.4.1. attēlu, Engure – Angern), upes grīvā bija 

izbūvēta osta, bet upes krastā darbojusies dzelzs manufaktūra (sīkāk skat. 1.5. nodaļā). 

 

1.4.1. attēls. AAP teritorija 1833. gada kartē (Neumann, 1833). 

 

Nozīmīgākās pārmaiņas AAP teritorijas izmantošanā notikušas XIX gadsimta otrajā 

pusē pēc Mērsraga kanāla izrakšanas. Engures upe zaudēja savu izteku no Engures ezera, tajā 

būtiski samazinājās caurplūdums un upes ūdens līmenis AAP teritorijā pazeminājās par četriem 

metriem. Upe faktiski pārvērtās par vecupi, tās ieteka jūrā zaudēja savu nozīmi un XX gadsimtā 
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upes kādreizējās ietekas jūrā vietā tika uzbūvēts konservu cehs, izrokot jaunu upes grīvu, 

pagriežot to uz Z (sīkāk skat. 2.3. nodaļā).  

1902. gadā AAP teritorijā uzbūvēts robežsargu kordons, kas XX gadsimta 

trīsdesmitajos gados pārtapa par slimnīcu, tagad -  Engures Veselības centrs. Celiņš no Engures 

ciema centra uz slimnīcu cauri AAP teritorijai ticis aktīvi izmantots arī iepriekš - 1964. gadā 

tiek ziņots par to, ka tiltiņš pāri Vecupei uz Engures lauku slimnīcu jāremontē, jo tas ir draudošs 

gājējiem, bet pēc mēneša jau ziņots, ka tiltiņš ir salabots un nākamajā gadā tiks piešķirti līdzekļi 

jauna tiltiņa būvniecībai (Krauja K. 1964, Bliziķis 1964).  

1954. gadā uzbūvēta Engures bāka. Pirms tam navigācijai kalpojis Engures 

triangulācijas tornis, kas atradies netālu no baznīcas un bijis labi redzams, bet tolaik nav bijis 

iezīmēts kartēs (Zariņš M. 1929). 

Vēl XX gadsimta pirmajā pusē ceļš gar jūras malu uz Bērzciemu nogriezies pa labi 

tūlīt aiz jūrskolas ēkas pa tagadējo Slimnīcas ielu un vedis pāri Engures upei vietā, kur sākas 

AAP teritorija (skat. 1.4.2. attēlu, tālāk ceļš pagriežas pa kreisi, gar jūru). Tur vēl saglabājušās 

1878. gadā stādītas alejas paliekas. Aleja sapostīta XX gadsimta vidū, pārbūvējot ceļu (Braucis 

P. 1995).  

 

1.4.2. attēls. AAP teritorija 1921.-1940. gada topogrāfiskajā kartē. Avots: SIA “Jāņasēta” 

karšu pārlūks, https://balticmaps.eu/lv/c___2420121.00-7841319.87-14/bl___tp7. 

 

PSRS laikā AAP teritoriju apsaimniekoja zvejnieku kolhozs “Padomju Zvejnieks”. 

XX gadsimta 50-to gadu beigās tika uzsākta Engures ostas pārbūve, lai tajā varētu ienākt lielāki 

kuģi.  
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Piejūras kāpas jau izsenis bijušas apaugušas ar mežu. Šobrīd meža saimniecisku 

izmantošanu būtiski ierobežo Baltijas jūras un Rīgas jūras līča aizsargjoslas statuss. AAP 

teritorijā esošās priežu audzes ir sasniegušas 130 līdz 156 gadu vecumu.  

AAP teritorijā nav LAD noteikto lauku bloku - lauksaimniecības zemes, kas tiek 

apsaimniekota atbilstoši labai lauksaimniecības praksei. Valstij piederošajā zemesgabalā 

(kadastra apzīmējums 90500051156), kas atrodas AAP teritorijas ZA stūrī, esošais zālājs kartē 

atzīmēts kā nekopta lauksaimniecībā izmantojamā zeme (https://karte.lad.gov.lv/, skat. 

31.01.2020.). 

 

 

1.5. Kultūrvēsturiskais raksturojums 

 

AAP teritorijā D daļā atrodas valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis – Engures 

pilskalns (Marijas, Baznīcas kalns). Tas 1998. gadā iekļauts kultūras pieminekļu sarakstā ar 

numuru 2283 (https://is.mantojums.lv/2283, skat. 28.11.2019.). Engures pilskalnam noteikta 

500 m aizsargjosla (skat. 1.5.1., 1.5.2. attēlus). Engures pilskalns tiek uzskatīts par pilskalnu, 

lai gan kultūrslānis un nocietinājumu pazīmes tam nav fiksētas. Tas atrodas Rīgas jūras līča 

krastā pie Engures upes jeb Vecupes. Ārēji kalns neatstāj pilskalna iespaidu, drīzāk atgādina 

paaugstinātu kāpu (https://visittukums.lv/lv/Ko-skatit/Militarais-mantojums/Engures-

pilskalns-jeb-Marijas-kalns, skat. 28.11.2019.). 

Nostāsts liecina, ka sensenos laikos Marijas kalna galā esot bijusi skaista pils. Pils 

piederējusi kādam hercogam. Tad pils pēkšņi esot nogrimusi. Pils atslēgas atrodas kļavā, 

iedzītas tās stumbrā, kalna priedē, meža pīles ligzdā, jūrā, un viena atslēga atrodoties pie 

hercoga, jo tas aizbraucot paņēmis vienu atslēgu līdzi 

(https://enguresvidusskola.lv/turistiem/iesakam-apmeklet/, skat. 15.09.2019.). 

Cits nostāsts vēsta, ka šeit kādreiz stāvējusi skaista pils. Tās saimniece bijusi ļoti 

skaista. Vārds viņai bija Marija. Velns sadomāja iet precībās  pie daiļās Marijas, bet Marijai jau 

bija precinieks, kuru viņa mīlēja, bet līgavainis bijis projām svešumā. Tā nu vienu dienu velns 

ir klāt un lūdz Marijas roku. Marija vispirms liek Velnam atminēt mīklu. Velns minējis visu 

dienu, nav varējis atminēt. Otrā dienā Marija likusi Velnam padarīt vienu darbu, bet arī to viņš 

nav pratis. Tā nu Marija teikusi, ka tādu, kas neko neprot, par vīru neņemšot. Tad Velns tā 

sadusmojies, ka sācis pūst no visa spēka. Pūtis, pūtis, ka sacēlusies smilšu vētra un apputinājusi 

visu Marijas pili tā, ka tā palikusi par vienu vienīgu smilšu kalnu. Kad Marijas līgavainis 

atgriezies un ieraudzījis pils vietā smilšu kalnu, tas no bēdām nomiris, bet viņa pēdējais vārds 

ir bijis „Marija”. Pēc šī notikuma un līdz pat šim laikam, vējainā laikā var dzirdēt, it kā kāds 

tālumā sauktu: “Marija!" (http://www.enguresnovads.lv/apskates-objekti/engures-pils-kalns-

marijas-kalns skat. 28.11.2019.). 

Vēl pēc cita nostāsta kalns savu vārdu aizguvis no kalpones Marijas, kas no kalna 

braukusi ar ragaviņām, uzbraukusi uz vecupes ledus, ielūzusi un noslīkusi. Savukārt pagrabā, 

kas apakš kalna, esot ieslēgta barona meita kopā ar kādu zviedru virsnieku (Braucis P. 1995). 

https://karte.lad.gov.lv/
https://is.mantojums.lv/2283
https://visittukums.lv/lv/Ko-skatit/Militarais-mantojums/Engures-pilskalns-jeb-Marijas-kalns
https://visittukums.lv/lv/Ko-skatit/Militarais-mantojums/Engures-pilskalns-jeb-Marijas-kalns
https://enguresvidusskola.lv/turistiem/iesakam-apmeklet/
http://www.enguresnovads.lv/apskates-objekti/engures-pils-kalns-marijas-kalns
http://www.enguresnovads.lv/apskates-objekti/engures-pils-kalns-marijas-kalns
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Ir patiess stāsts, ka Krišjāņa Valdemāra jūrskolas skolēni mēģinājuši rakties kalnā un 

uzgājuši durvis, bet rakšanas darbu laikā viens no skolēniem gandrīz gājis bojā, tāpēc tika 

pārtraukti jebkādi rakšanas darbi. Visdrīzāk smilšu paugurs radies Kurzemes hercoga Jēkaba 

(1642–1682) valdīšanas laikā, kad Vecupē (Engures upē) tika padziļināta osta 

(http://www.enguresnovads.lv/apskates-objekti/engures-pils-kalns-marijas-kalns skat. 

28.11.2019.). 

 

1.5.1. attēls. Kultūras pieminekļu aizsargjoslas 

Engurē. Avots: IS "Mantojums" - VKPAI © 2016 

Izstrādāja: SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” 

(https://is.mantojums.lv/map/, skat. 28.11.2019.) 

1.5.2. attēls. Valsts nozīmes arheoloģijas 

pieminekļa teritorija. Avots: @ LĢIA 

Topogrāfiskā karte M 1: 10 000, NKMP 

informācijas sistēmas “Mantojums” 

ģeotelpiskā informācija par kultūras 

pieminekļiem (WMS informācija), aplūkots 

03.02.2020. 

 

XVII gadsimta vidū Kurzemes hercogistes ekonomiskā uzplaukuma laikā tika 

uzbūvētas vairākas dzelzs manufaktūras, kā pēdējo – piecpadsmito – hercogs Jēkabs licis ierīkot 

dzelzs manufaktūru Engurē. To sākuši būvēt 1677. gadā un būvniecība ilgusi divus gadus, 

Engures dzelzs manufaktūras būvi vadīja zviedrs B. Strēms. Dzelzs manufaktūra atradās 

Engures ezera dienvidgalā pie jūrā ietekošās Engures upes (Melnupes) Engures ciema galā aiz 

bijušās Krišjāņa Valdemāra dibinātās jūrskolas – netālu no AAP teritorijas Z robežas. Jau pēc 

hercoga Jēkaba nāves Engures manufaktūra izvērtās par nozīmīgāko dzelzs ražošanas 

uzņēmumu Kurzemes hercogistē un turpināja darboties arī pēc postošā Ziemeļu kara (1700-

1721) beigām, līdz 1766. gadā daļu manufaktūras pārcēla uz Uguņciemu Engures ezera 

ziemeļgalā. Sākumā Engures manufaktūra ražoja gadā 100—120 tonnu dzelzs, vēlāk mazāk. 

Kā izejmateriālu lietoja purva rūdu, ko klaušinieki veda no Ozolmuižas, Uguņciema, Gulbju 

ciema, Bērzciema un citām vietām. No turienes veda arī malku, ko dedzināja ceplim 

http://www.enguresnovads.lv/apskates-objekti/engures-pils-kalns-marijas-kalns
https://is.mantojums.lv/map/
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nepieciešamā kurināmā kokoglēs, un kaļķakmeni, kas nepieciešams kā kušņi ceplī. Cepļa un 

ēžu iekšpuses oderēšanai lietoja smilšakmeni, ko ieguva Vecmuižā. Engures dzelzi sūtīja ne 

tikai uz citām Kurzemes manufaktūrām pārstrādāšanai, bet pārdeva ari dažādu gatavu 

izstrādājumu veidā iekšzemē un pat eksportēja pa jūras ceļu uz ārzemēm. Ražoja dažādu kaltu 

stieņu dzelzi, kapļus, lāpstas, izkaptis, pakavus, pakavu naglas, kalēju laktas u.c., dažādus 

čuguna atlējumus, kā, piemēram, līdz 3 mucu tilpuma katlus, zvanus, grāpjus ar vākiem, 

miezerus ar vālēm, svaru bumbas, pavardu plates, laktas u.c. Ziemeļu kara laikā manufaktūra 

savu darbību nepārtrauca, kaut gan 1710. gadā mēra laika nomira pats B. Strēms, visi zviedru 

amatnieki, kā ari trīs ceturtdaļas no visiem Engures saimniekiem. Autors raksta, ka 1978. gadā 

no šīs lielās manufaktūras ir palikušas dzelzs sārņu, čuguna šļakatu un atlējumu fragmentu, 

ķieģeļu, purvarūdas kaudzītes. Tās plānojumu un raksturojumu var dot tikai arheoloģiskie 

izrakumi. Tolaik bija zināms, ka tās ražojumiem bija ļoti liela nozīme Engures apkārtnes 

saimnieciskās dzīves attīstībā, ka lietotā purva rūda satur vismaz 33,5 % dzelzs, fosfora saturs 

rūdā ir no 0,1 līdz 1,32 %, atlietā cepļa čuguna lietenis sver 48 kg, kas viss tomēr ir vēl pārāk 

maz, lai dotu pilnu pārskatu par šis vietas metalurģijas tehnikas līmeni un attīstību. Tādēļ tolaik 

tika ierosināts Engures dzelzs manufaktūras vietu iekļaut kultūras pieminekļu sarakstā, lai to 

aizsargātu un tur kādreiz varētu notikt izrakumi (Anteins A. 1978). 1995. gadā ceļotājs raksta, 

ka cepļa vieta tagad tukša un aizmirstības pārņemta. Dažos ceļvežos minētās, no cepļa palikušās 

purva rūdas un čuguna šļakatu kaudzes tā arī nevar nekur ieraudzīt (Braucis P. 1995). 

Sīkākās ziņas par Engures dzelzs manufaktūru sniedz 1728. gadā iespiestais 

kuldīdznieka J. Veiganda raksts (atrodas Zviedrijā, Upsalas bibliotēkā). Rakstā autors pastāsta, 

kā toreiz ieguva čugunu. Domna (čuguna ceplis) bija 5,4 rn augsta un 1,8 metrus plata. Tā 

atradās pie upes. Trīs cepļa sāni bija nosegti ar ūdensratu un plēšām. Blakus domnai atradās 

kaltuve ar lielu veseri, kuru darbināja ūdensrats. Purva rūdu meklēja ar dzelzs iesmu. Parasti tā 

atradās ap metru dziļumā. Kurzemes hercogistē bija zināmas kādas 80 purva rūdas atradnes, no 

tām vislielākā Sārnatē (pusceļā starp Pāvilostu un Ventspili). Kad Engures domna strādāja ar 

pilnu jaudu, tā deva 680 kg čuguna diennaktī. Dzelzs manufaktūrās izgatavoja stieņu dzelzi, 

čuguna katlus, zvanus, izkaptis, lāpstas, cirvjus, zāģus, enkurus, musketu stobrus, kā ari naglas, 

bultas, ķīļus, kā ari citus kuģniecībai nepieciešamus metāla priekšmetus (Anteins A. 1970). 

Metāla kausēšanas procesa nodrošināšanai bija nepieciešamas ogles, kuras dedzināja 

apkaimes mežos. Arheologi Engures apkaimē, izmantojot LIDAR kartes, atklājuši vismaz 1000 

kokogļu ieguves vietas 20 km joslā no Apšuciema līdz Bērzciemam. Uzkalniņi vietām atrodas 

ļoti cieši viens pie otra, vietām atstatu. Atstatumi variē no apmēram 10 līdz 100 metriem. 

Bijušās ogļu dedzināšanas vietas meklējamas 2–3 km attālumā no jūras, bet ir arī ļoti tuvu jūrai. 

Literatūrā šīs kokogļu dedzināšanas vietas mēdz saukt par “sārtiem”. Uzkalniņi ir ļoti specifiski 

- apmēram 3-15 m diametrā ar sešām septiņām bedrēm apkārt, katras bedres diametrs ir divi 

trīs līdz pat pieciem metriem Tehnoloģijas, ar kādām ieguva kokogles hercogistes laikos, bija 

tādas pašas kā viduslaikos un arī vēl XX gadsimta sākumā. Ap vertikāli novietotu baļķi (vēlāk 

procesa laikā to izņem) sakrauj malku. Pēc tam krāvumu apber ar smiltīm, apliek ar velēnām 

un ļauj bezskābekļa apstākļos vairākas diennaktis pārogļoties. Šādā veidā iegūtas ogles pēc tam 

deg ar krietni augstāku temperatūru nekā malka, turklāt degšanas process notiek gandrīz bez 

dūmiem. Ar to var sasniegt pat +1100°C temperatūru, kas piemērota metālu kausēšanai (Sprūde 

V. 2020). 
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1.5.3. attēls. Iespējamie ogļu dedzināšanas uzkalniņi Engures upes augštecē (atzīmēti ar 

oranžiem aplīšiem).  

Kartes pamatne: @LĢIA Digitālais virsmas modelis, 2016, Topogrāfiskā karte M 1:10 000. 

 

Vairāki kokogļu dedzināšanas uzkalniņi saskatāmi LIDAR kartē arī Engures upes 

augštecē. AAP teritorijai tuvākais laukumiņš atrodas aptuveni 1,8 km attālumā uz ZR no AAP 

teritorijas (skat. 1.10. attēlu). 

Bez dzelzs manufaktūras Engurē Kurzemes hercogistes laikā bijušas arī 

ūdensdzirnavas, dzelzsāmurs, zāģu sudmalas, mucenieku darbnīca, salpetra vārītava, vilnas 

veltuve un dzintara virpotava (Braucis P. 1995). Dzintaru ieguvuši netālu esošajā Engures 

ezerā, kas tolaik saukts par Dzintarezeru. Brīvā laikā ar dzintara lasīšanu nodarbojušies visi 

apkaimes iedzīvotāji un baznīcas svētdienās bijušas tukšas. Mācītāju sūdzību dēļ dzintara 

lasīšana aizliegta. XIX gadsimta vidū ezera krastā valdība zemi sadalījusi vairākos gabalos un 

iznomājusi dzintara meklētājiem (A.S. 1939).   
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Engures osta Kurzemes hercogistes laikā atradusies tagadējās Engures upes (tolaik 

Melnupe) grīvā pretim Marijas kalnam (Braucis P. 1995), AAP teritorijas D daļā, Engures upes 

dziļajā un platajā posmā. Ostas akvatorija esot izklāta ar ozolkoka baļķiem, kāda tā esot 

saglabājusies arī pašlaik, tikai atrodas zem dūņu slāņa. Līdz XVII gadsimta beigām Engure bija 

bīstama konkurente Rīgai, tāpēc ostu nopostījusi zviedru flotile. Engures osta tomēr pastāvējusi 

arī vēlāk, piemēram, 1921. gadā no Rīgas ostas uz Enguri devies latviešu burenieks “Rūdolfs” 

(No Rīgas ostas izgājuši kuģi, 1921). XX gadsimta piecdesmitajos gados uzsākta jaunas 

Engures zvejnieku ostas būve, kurā varētu piestāt arī tālzvejas kuteri (Kauliņš K. 1959.). 

Savukārt 1969. gadā  pirmo reizi Engures zvejnieku kolhoza “Padomju zvejnieks” vēsturē 

Engures ostā no tālās Atlantijas atgriezās kolhoza ekspedīcijas kuģis VZT-4562 (Kalvāns A. 

1969). 

Krišjāņa Valdemāra dibinātā Jūrskolas ēka atrodas pie AAP teritorijas ZR robežas, 

Jūras ielā 114. 2010. gadā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.g. pasākuma 

“Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros šī ēka ir rekonstruēta un tajā atrodas 

Saieta nams. Pēc nostāstiem šī mūra ēka uzcelta Kurzemes hercoga Jēkaba laikā un bijusi pirmā 

šāda tipa celtne Engures ciemā. 1875. gadā Krišjānis Valdemārs šeit dibināja jūrskolu, kas tika 

ierīkota bijušajā muižas liellopu kūtī – vienīgajā mūra ēkā Engurē 

(http://www.enguresnovads.lv/apskates-objekti/engures-saietu-nams, skat. 29.01.2020.). 

Atbilstoši 1867. gada Jūrskolu likumam Engures skolai tika piešķirta pirmā – zemākā 

kategorija. Sākot ar 1880. gadu, Engurē bija 2. kategorijas jūrskola, kas sagatavoja piekrastes 

un tālbraucēju stūrmaņus, bet 1902. gadā to ie kļāva sagatavošanas jūrskolas kategorijā, lai 

skolotu audzēkņus augstākas kategorijas jūrsko lām. No 1875. līdz 1898. gadam Engures 

jūrskolā mācījās 413 audzēkņi. No tiem 9 nokārtoja tālbraucēju stūrmaņu un piekrastes 

kapteiņu eksāmenus, bet 91 saņēma piekrastes stūrmaņa diplomu. Skola pastāvēja līdz 

1915. gadam, kad to sakarā ar Kurzemes frontes izveidošanos Pirmā pasaules kara laikā 

evakuēja uz Hersonu (Kļaviņš A. 2005). Engures jūrmalā laikā no 1875.—1914. gadam 

uzbūvēti vairāki lielāki buru kuģi, galvenokārt divu un tris mastu gafelšoneri (Šneiders G. 

1964). Vēl 1913. gadā līdzās skolai uzbūvēts tornis, no kura jaunajiem kuģiniekiem zvaigžņu 

kustībā raudzīties un mācīties neapmaldīties. Pirmajā pasaules karā vācieši torni nopostīja. 

Ulmaņlaikos jūrskolas ēkā taisīja zivju konservus (Braucis P. 1995). Tagadējā Saietu namā 

ierīkota Engures jūrskolas un pagasta vēstures piemiņas ekspozīcija, kas iepazīstina ar Engures 

novada vēsturi (http://www.enguresnovads.lv/apskates-objekti/engures-jurskolas-un-pagasta-

vestures-pieminas-ekspozicija, skat. 29.01.2020.). 

Engures slimnīcas, tagad Veselības centra ēka atrodas AAP teritorijas centrālajā daļā, 

Engures upes kreisajā krastā. Tā celta aptuveni 1902. gadā kā robežsardzes kordons, 1907. gadā 

šeit atradās robežsardzes rota un tās komandiera dzīvoklis. Robežsardze šeit atradās līdz 

1918. gadam. Vēlāk ēku ieguva Engures pašvaldība un 1935. gadā ierīkoja ambulanci. 

1999. gadā slimnīca tika reorganozēta (http://www.enguresnovads.lv/apskates-objekti/engures-

slimnicas-eka, skat. 29.01.2020.). 

http://www.enguresnovads.lv/apskates-objekti/engures-saietu-nams
http://www.enguresnovads.lv/apskates-objekti/engures-jurskolas-un-pagasta-vestures-pieminas-ekspozicija
http://www.enguresnovads.lv/apskates-objekti/engures-jurskolas-un-pagasta-vestures-pieminas-ekspozicija
http://www.enguresnovads.lv/apskates-objekti/engures-slimnicas-eka
http://www.enguresnovads.lv/apskates-objekti/engures-slimnicas-eka
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1.5.4. attēls. Engures bāka. Foto: K. Lapiņš  

 

Engures bāka atrodas AAP teritorijas D daļā, Engures upes kreisajā krastā, tā uzbūvēta 

1954. gadā. Bāka ir režģots tornis ar sarkanu un baltu dēļu apšuvumu (skat. 1.5.4. attēlu). Bākas 

augstums ir 19 metri, uguns augstums 26 metri, bet redzamība 15 jūras jūdzes.  Zibšņu uguns 

ir 2 balti zibšņi, kas iedegas ik pēc 6 sekundēm (http://www.enguresnovads.lv/apskates-

objekti/engures-baka, skat. 29.01.2020.). 

Uz D no AAP teritorijas atrodas Engures luterāņu baznīca – vietējas nozīmes 

arhitektūras piemineklis, celta 1802.-1804. gadā, pieminekļa aizsargjosla neskar AAP teritoriju. 

Engures luterāņu baznīca ir viena no nedaudzajām luterāņu koka baznīcām Kurzemē, un tā ir 

neatņemama vietējās kultūrainavas sastāvdaļa (https://is.mantojums.lv/8754, skat. 28.11.2019). 

 

 

  

http://www.enguresnovads.lv/apskates-objekti/engures-baka
http://www.enguresnovads.lv/apskates-objekti/engures-baka
https://is.mantojums.lv/8754
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2. FIZISKI ĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS 

2.1. Klimats 

Teritorija, tāpat kā visa Latvijas Republika, atrodas mēreni mitrajā atlantiski 

kontinentālajā klimata apgabalā, t.i. pārejas klimata apgabalā starp kontinentālo 

Austrumeiropas un marīno Rietumeiropas klimatu. Teritorijā vietējo klimatu veidojošais un līdz 

ar to arī galvenais klimata noteicošais faktors ir summārā Saules radiācija. Gada vidējais 

kopējās pieplūstošās Saules radiācijas daudzums Latvijā ir 3500–4000 MJ/m2. 80 % no 

pieplūstošās saules enerģijas tiek izmantoti ūdens evaporācijai (ūdens iztvaikošanai no augsnes 

un veģetācijai), bet tikai 20 % – atmosfēras gaisa sasilšanai. Vidējais nokrišņu daudzums 

Latvijas teritorijā ir 683 mm, bet iztvaiko 60–80 % no visiem nokrišņiem. Minēto klimatisko 

apstākļu rezultātā Latvijā ir izteikti pozitīva mitruma bilance, kā rezultātā valsts ir bagāta ar 

virszemes un pazemes ūdeņiem, lielas platības aizņem purvi un augsnes ģenēzē valdošie procesi 

ir podzolēšanās un glejošanās. Latvija atrodas Atlantijas okeāna ietekmes apgabalā, tāpēc 

klimatam ir okeāniskas iezīmes: izteikti cikloniski laika apstākļi, liels nokrišņu daudzums, 

izlīdzināta temperatūra gada gaitā. Siltās un mitrās okeāniskās gaisa masas, kas veidojas virs 

Atlantijas okeāna, rietumu planetārās plūsmas ietekmē virzās pāri Baltijas jūrai un, pateicoties 

līdzenajam reljefam, tālu iespiežas sauszemē. Minēto gaisa masu, Baltijas jūras un Rīgas līča 

ietekmē piejūrā vairāk izteiktas ir okeāniskā klimata pazīmes (Nikodemus O. 2019). 

Atbilstoši Latvijas klimatiskajai rajonēšanai Teritorija ietilpst Piejūas zemienes un 

Zemgales līdzenuma klimatiskajā rajonā, Piejūras zemienes apakšrajonā, kur klimats ir samērā 

sauss un silts. Šajā rajonā ir visgarākais bezsala periods – vidēji 150 dienas, ziemas ir maigas, 

ar nestabilu sniega segu, vidējais sniega segas biezums ziemas beigās ir no 15 līdz 20 cm, vidējā 

minimālā gaisa temperatūra ir no -18 °C līdz -24 °C. Tā kā teritorijas reljefs atbilst līdzenam 

vai viegli viļņotam līdzenumam, kā arī dominē lieli, kompakti vienlaidu mežu masīvi, teritorijas 

klimatiskā kontrastainība nav izteikta (Kalniņa A. 1995). 

Teritorijas klimatiskos apstākļus galvenokārt nosaka Baltijas jūras tuvums. Engures 

līdzenumā klimats ir mēreni silts, nedaudz mitrs, jūras ietekmē ziemas ir samērā maigas. Gada 

vidējā temperatūra ir 6,25 °C, bet vidējā gaisa temperatūra jūlijā ir 16,5 °C, janvārī –4 °C. Gada 

nokrišņu daudzums svārstās no 600 līdz 700 mm, nokrišņu maksimums izkrīt gada siltajā 

periodā. Bezsala periods ilgst no 143 līdz 160 dienām. Pēdējās pavasara salnas parasti 

novērojamas maija vidū, pirmās rudens salnas – oktobra sākumā. Pastāvīga sniega sega parasti 

izveidojas pēc 30. decembra un saglabājas līdz marta otrajai pusei. Sniega segas biezums ir 16 

- 20 cm (Strautnieks I. 1995). 

 

2.2. Ģeoloģija un ģeomorfoloģija 

Atbilstoši Latvijas fizioģeogrāfiskajai rajonēšanai AAP teritorija atrodas Piejūras 

zemienes fizioģeogrāfiskajā rajonā, uz robežas starp Rietumlatvijas Piejūras zemieni un Rīgas 

smiltāju līdzenumu, Tā ietilpst Piejūras zemienes dabas rajona Engures līdzenuma dabas apvidū 

(Ramans K., Zelčs V. 1995, Zelčs V. 2019). 
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Pamatiežu virsu veido galvenokārt vidusdevona Burtnieku svītas un augšdevona 

Gaujas Amatas svītas smilšakmeņi un aleirolīti. Pamatiežu virsa pārsvarā atrodas zem jūras 

līmeņa. Pamatiežus sedz plāna kvartāra nogulumu sega - Baltijas ledus ezera un Litorīnas jūras 

smilšainie akumulatīvie līdzenumi. Baltijas ledus ezera bijušajā gultnē izplatīti eolie (vēja 

veidotie) smilšainie nogulumi (Rove, 2010). Apsekotajai teritorijai raksturīgais reljefs 

veidojies, atkāpjoties Litorīnas jūrai – iepriekšējai Baltijas jūras attīstības stadijai (Eberhards, 

Lapinskis, 2008). Rīgas līča piekrastē paceļas mūsdienu kāpu vaļņi (Strautnieks I. 1995), AAP 

teritorijā tā ir ir kāpu grēda ar vairākiem vaļņiem paralēli jūras krastam. Hipsometriski augstākā 

kāpu daļa atrodas pie Engures bākas (7,9 m virs jūras līmeņa), nedaudz zemāks ir Marijas kalns 

upītes labajā krastā (7,2 m virs jūras līmeņa, PSRS armijas topogrāfiskās kartes informācija). 

Engures upe AAP teritorijā veido izteiktu, piejūras kāpu masīvā izgrauztu ieleju, kas 

vietām cilvēka darbības būtiski pārveidots, lai ierīkotu lauksaimniecības zemes (AAP teritorijas 

ZA stūrī), gan zvejniecības un zivju pārstrādes vajadzībām (upes ieteka jūrā). Ielejai upītes 

lejtecē raksturīgas stāvas, līdz 4 m augstas nogāzes. Upīte ir dabiski meandrējoša, un arī ielejai 

raksturīgi izteikti meandri. Kādreizējā upes ieteka jūrā ir aizbērta, izveidota jauna ieteka, 

pagiežot upes tecējumu uz Z. Jaunā ieteka regulāri aizsērē, ko veicina gan upes nelielais ūdens 

caurplūdums, gan viļņu un vēja darbība jūras liedagā, pirms Engures osta mola dominējot jūras 

krasta akumulācijas procesiem. 

 

 

2.3. Engures upe un vēsturiskās izmaiņas tās baseinā 

 

Engures līdzenuma upes pieder pie Rīgas jūras līča baseina, bet līdzenuma teritorijā 

atrodas tikai šo upju lejteces. AAP teritorijas hidrogrāfisko tīklu veido Engures upes lejtece 

(skat. 1.1. attēlu).  

Engures upes garums ir aptuveni 6 km (mērījums LĢIA topogrāfiskajā kartē). Upē 

ietek vairāki apkārtnes grāvji un dabiskās noteces, tās sateces baseins pieder pie Rīgas jūras līča 

upju sateces baseina (skat. 2.3.1. attēlu, sateces baseins Nr. 3771). Engures upe nav noteikta kā 

valsts nozīmes ūdensnoteka. Engures upe sākas mitros mežos uz DA no Engures ezera, lai gan 

kādreiz upe iztecējusi no ezera. Šobrīd kādreizējā upes augštece pieder pie Engures ezera 

sateces baseina. Savukārt Engures upes no jauna izraktā lejtece pieder pie atsevišķa sateces 

baseina – saskaņā ar Meliorācijas valsts kadastra informāciju Engures upe ir vecupe, kuras 

savienojums ar jūru izveidojas tikai tādā gadījumā, ja tiek padziļināta un iztīrīta no piesērējuma 

upes gultne jūras liedagā, kā arī ekstremālos laikapstākļos: plūdu vai spēcīgu vējuzplūdu laikā. 

Pirms aptuveni 3000 – 4000 gadiem, kad pazeminājās Litorīnas jūras līmenis, sekls 

līcis tika norobežots no atklātās jūras un izveidojās Engures ezers. Noteci un savienojumu ar 

jūras līci nodrošināja Engures upe (Vīksne, 1997). Ap XVII gadsimta vidu Engure sāka 

attīstīties kā viens no hercoga Jēkaba manufaktūru centriem. Straujā Engures upe (toreiz saukta 

par Melnupi), piegādāja ūdeņus dzelzs ceplim, kā arī kļuva par transporta maģistrāli starp 

manufaktūrām un kuģiem. Uz upes bija ierīkots arī aizsprosts (http://www.celvezi.lv). 

Būtiskākās izmaiņas Engures upe piedzīvoja pēc 1842. gada, kad Engures ezera ziemeļu galā 
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tika izrakts Mērsraga kanāls ar mērķi iegūt jaunas lauksaimniecības zemju platības. Ezera 

līmenis pazeminājās par aptuveni 1,5 m un tā platība samazinājās uz pusi (D un R krasts atkāpās 

par 0,5 – 0,8 km) (Goba Z. 1995, Placēna B. 1995; www.ezeri.lv). Engures upe iztekas vietā 

tikusi aizbērta, lai noteci no ezera uz jūru pilnībā novirzītu pa Mērsraga kanālu. Jāpiebilst, ka 

šobrīd par Melnupi tiek saukta upe, kas ietek Engures ezerā tā D galā. 

 

2.3.1. attēls. Upju sateces baseini Engures apkārtnē. Avots: Meliorācijas kadastra informācijas 

sistēma, skat. 28.11.2019.). Ar dzeltenu trijstūri iezīmēts AAP teritorijā iekļautā Engures upes 

posma sākuma un beigu punkts. 

 

Pēc Mērsraga kanāla izrakšanas ūdens līmenis Engures upē pazeminājies par 4 m, līdz 

ar to vecās ostas darbība izbeidzās. 1956. gadā iesāka būvēt mākslīgu ostu jūras piekrastes zonā, 

taču tās pilnīga izbūve nav pabeigta (Stipri pārveidotu un mākslīgu…, 2015). Engures upes 

grīva novirzīta jaunā gultnē, pagriežot to uz ziemeļiem un tādējādi ierobežojot ūdens ieplūdi 

jūrā. 2000. gadu sākumā Engures upes ieteka jūrā ir bijusi pilnīgi aizsērējusi, bet laikā starp 

2007. -2010. gadu upes grīva ir tikusi iztīrīta un atjaunota notece uz jūru (skat. 2.3.3. attēlu). 

Šobrīd upes ieteka jūrā ir atkal daļēji aizsērējusi un vismaz vasaras sezonā nefunkcionē (skat. 

2.3.4. attēlu). 
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2.3.2. attēls. Engures upes augštecē reljefā saskatāma Engures ezera kādreizējā krasta līnija un 

Engures upes vecā gultne, konstatējama tās iztekas no ezera vieta (skat. bultu). Avots: 

@ LĢIA topogrāfiskā karte M 1:10 000 un Digitālais virsmas modelis (DRM) 40 cm. 

 

 

2.3.3. attēls. Engures upes ieteka jūrā 2007. gada 4. jūnijā (pa kreisi) un 2010. gada 18. maijā 

(pa labi). Avots: @ LĢIA ortofoto 2007 un 2010. 
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2.3.4. attēls. Engures upes ieteka jūrā 2019. gada 10. jūlijā. Foto: K. Vilciņa. 

 

 

2.4. Augsne 

Teritorija atrodas Piejūras augšņu rajonā, kur dominē tipiskās smilšainās 

podzolaugsnes, velēnpodzolētās glejaugsnes un velēnu glejaugsnes. Atsevišķās vietās, 

piemēram, AAP teritorijā esošajos piemājas dārzos atrodamas  kultūraugsnes (Strautnieks I. 

1995).  

Augsnes cilmiezi kāpās veido smilts nogulumi, visticamāk, visur mežainajās kāpās 

raksturīgas vāji podzolētas smilts augsnes. Smilts veido cilmiezi arī upes palienē, taču tur 

apstākļi ir mitrāki, upīte periodiski pārplūst. Speciāli augsnes pētījumi teritorijā nav veikti. 
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3. TERITORIJAS SOCIĀLĀS UN EKONOMISKĀS SITUĀCIJAS 

APRAKSTS 

3.1. Iedzīvotāji un apmeklētāji 

AAP teritorijas D stūrī atrodas viena dzīvojamā māja un mazdārziņi, bet pārējā 

teritorijā nav pastāvīgu iedzīvotāju. Pie AAP teritorijas robežām izvietoti savrupmāju 

dzīvojamie kvartāli. AAP teritoriju izmanto kājāmgājēji, kas dodas no Engures ciema centra 

vai blakus esošajām mājām uz Veselības centru vai uz jūru. Engures Veselības centrā izveidotas 

ģimenes ārstu prakses. 

Engurē 2019. gada sākumā bija 1310 iedzīvotāji, Engures novadā – 7048 iedzīvotāji. 

Gan Engurē, gan Engures novadā iedzīvotāju skaits kopš 2000. gada ir samazinājies: Engurē 

par 18 %, bet Engures novadā – par 10 % (skat. 3.1.1. attēlu).  

 

 
3.1.1. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Engurē un Engures novadā laikā no 2000. gada līdz 

2019. gadam. Avots: Centrālā statistikas pārvalde, 

https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__riga/RIG010.px/table/tableViewLayout1/ 

 

 

3.2. Engures iedzīvotāju aptaujas rezultāti 

2019. gada 18. septembrī Engures saieta namā notika sanāksme (skat. 1. pielikumu), 

kurā Engures iedzīvotāji un citi interesenti tika iepazīstināti ar AAP izstrādes mērķi un 

uzdevumiem, ekspertu vasaras laikā paveikto. Sanāksmes laikā, kā arī pēc tās līdz pat 

2019. gada septembra beigām bija iespējams aizpildīt aptaujas anketas. 

Tika saņemtas kopumā 18 anketas, no tām viena trešdaļa jeb 6 anketas tika iesniegtas 

papīra formātā, bet divas trešdaļas jeb 12 anketas – elektroniski (tika sagatavota arī interaktīva 

anketas forma). 
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89 % no visiem respondentiem ir Engures pastāvīgie iedzīvotāji, tikai 2 anketās 

norādīts, ka pastāvīgā dzīves vieta nav Engure vai arī tikai iegriežas Engurē, lai apciemotu. 

10 respondenti norādījuši, ka dzīvo netālu no Engures upītes, divi norādījuši, ka nedzīvo netālu. 

Vēl citi 4 Engurē dzīvojošie snieguši citu atbildi, piemēram, visi, kas dzīvo Engurē, dzīvo kaut 

kur netālu, nosacīti – 300 m attālumā, nosacīti netālu, daudzdzīvokļu mājās. Tikai trīs jeb 17 % 

no visiem respondentiem norādījuši, ka viņu īpašums robežojas ar Engures upi. 

 

3.2.1. attēls. Iedzīvotāju aptaujas rezultāti par respondentu dzīves vietu. 

 

Atbildot uz jautājumu: “Vai un kā Jūs izmantojat Engurupīti (Vecupi)?” četri 

respondenti norādījuši, ka upi neizmanto. Pārējie respondenti snieguši dažādas atbildes, 

piemēram, izmanto pastaigām, atpūtai, ejot pāri tiltiņam, nelielos apjomos kā ūdens ņemšanas 

vietu, priecē acis un dvēseli. Divi respondenti atcerējušies, ka bērnībā gājuši slidot, bet vasarā 

vizinājušies ar laivām un plostiem. 

Atbildot uz jautājumu: “Vai un kā Jūs izmantojat upei pieguļošo teritoriju?” pieci 

respondenti norādījuši, ka teritoriju neizmanto. Deviņi respondenti norādījuši, ka izmanto 

teritoriju pastaigām vai šķērso to, lai nokļūtu pie jūras. Divi respondenti teritoriju izmanto 

atpūtai, vienam no tiem pie upes ir mazdārziņš. Viens respondents, kas teritoriju neizmanto, 

raksta: “Tur vajadzētu spēcīgi sakopt un iztīrīt, lai tā upe funkcionētu kā pastaigas vieta. 

Savādāk pie Saieta nama tai platformai uz izkaltušās upes fona nav nekādas jēgas.” Viens 

respondents, kas dzīvo blakus upe, norāda, ka cenšas sakopt un uzturēt tīru, kā arī izzāģēt un 

izvilkt sausos sakritušos kokus no upes. 

Atbildot uz jautājumu: “Kā Jūs vēlētos nākotnē izmantot šo teritoriju?” pieci 

respondenti norādījuši, ka vēlas teritoriju izmantot laivu, SUP dēļu, katamarānu izbraucieniem, 

t.sk. uz jūru, seši respondenti uzsvēruši, ka vēlas redzēt sakoptu, pievilcīgu vidi, kas piemērota 

atpūtai, trīs respondenti vēlas redzēt laipas un celiņus pastaigām. Vēl norādītas sekojošas 

vēlmes: ainavas baudīšana, skriešana, orientēšanās, velosipēdi, teritorijas apskate, ziemā – 

bērnu kalniņš, makšķerēšanas vietas, kā arī – vietai piestāvētu zivis, ūdensrozes un priecīgi 

cilvēki. Viens respondents norāda, ka diemžēl civilizēti piekļūt Vecupei tālāk par gājēju tiltiņu 

pie Veselības centra un iztekas jūrā nav iespējams. 
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Atbildot uz jautājumu: “Jūsu vīzija par šīs vietas nākotni”, saņemtas visdažādākās 

atbildes: 

1) plūstoša upe rekreācijai; 

2) Engures tūrisma vieta, kurā var supot, izbraukt ar laivu un makšķerēt, ziemā 

slidot, spēlēt hokeju; 

3) jauks neskarts dabas nostūris,vēlētos redzēt tādu arī turpmāk; 

4) skaista pastaigu vieta vai atpūtas vieta ar soliņiem, piknika parks; 

5) ja Vecupe un tās teritorija tiktu sakopta, tā varētu kļūt par ģimenēm draudzīgu 

atpūtas vietu, piemēram, terase ar skatu uz upi, galdiņi un soliņi, laipa ar 

margām gar upes malu līdz iztekai jūrā - iespēju ir daudz. 

6) labiekārtota apkārtne; 

7) upe sakopta, skaisti ūdensaugi, varbūt zivis un ūdens iemītnieki, kas palīdz 

nodrošināt tīrību dabīgā ceļā, krastos pastaigu un atpūtas vietas, krēsli; iespēja 

izbraukt lokus ar laiviņu vai piepūšamajiem līdzekļiem, lieliski būtu izeja uz 

jūru; 

8) lai būtu sakopta, 

9) vislabāk ir attīstīt un ļaut publiski piekļūt zonai, kas ir no Veselības centra tilta 

līdz Undas zemesgabala robežai - tieši šī zona ir jāpanāk estētiska, lai būtu 

skaisti redzams upes paplatinājums. Tur varētu atrasties, piemēram gulbju 

māja, laivu nomas iespēja (tur gan ir jāsaprot vai upes daļa ir kuģojama vasarā, 

ūdens nav izteikti dīķveida, smirdīgs utt.). Varbūt jāparedz cauri niedrājiem 

kāda gājēju laipa, iespējams, kāds vides objekts, iespējama sasaiste ar Engures 

bāku; 

10) vieta ir izcila, lai Engurē varētu attīstīt iekšzemes ūdens tūrismu, ja vien upei 

vienīgā ūdens pietece nebūtu attīrīšanas iekārta;  

11) attīrīta; 

12) ceru, ka upes tuvumā dzīvojošajiem un tiem, kas izmanto upi un piekrasti, 

pieaugs izpratne par ūdens piesārņojuma izraisošjiem faktoriem. Un tiks veikti 

reāli pasākumi no pašvaldības puses ūdens kvalitātes uzlabošanai un piekrastes 

sakopšanai; 

13) sakopta un iztīrīta vieta Engurē; 

14) lai plūst kā plūdusi; 

15) sakoptāku; 

16) attīstīta teritorija, sakopta, kuru varētu izmantot tūrisma veicināšanai Engurē. 

Izmantot upi dažādiem ūdens sportiem, kā arī atpūtai un pastaigām labiekārtota 

teritorija. Jo šī upe Engurē ir ar savu vēsturi, kuru būtu lietderīgi izcelt un 

saglabāt; 

17) upe tiek izmantota tūrisma attīstībai: a) izveidot gar upi dabas taku "Hercoga 

ceļš uz jūru", b) arheoloģiskā izpēte pie Marijas kalna, c) dabas taka un koka 

skulptūras atsevišķos posmos - Hercoga Jēkaba laikmeta tēli; 

18) vajadzētu upes krastus attīsrīt no alkšņiem, jo alkšņu lapas iekrāso ūdeni tumši 

brūnu - nepievilcīgu peldēšanai. Izīrēt agregātu, kas izpumpē dūņas, kuras 

vietām ir noslāņojušās 2 m dziļumā. Iespējams, uztaisot analīzes, tās varētu 

atpelnīt izdevumus par sūkni. Ūdens ir ļoti auglīgs un apakšā ir balta smilts. 
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Upes izteku izvest uz jūru starp moliem, iepriekš vienojoties ar fabrikas 

īpašniekiem. bet tad jārēķinās ar upes līmeņa krišanos par 1 m. 

Respondentu vēlmes ir izanalizētas un pēc iespējas ietvertas apsaimniekošanas 

pasākumos. Atsevišķas vēlmes, piemēram, upes caurplūduma palielināšanu vai vecās izejas uz 

jūru atjaunošanu, šī plāna ietvaros nav iespējams risināt, jo tas prasītu būtiskas izmaiņas ne tikai 

AAP teritorijā, bet arī izmaiņas upes sateces baseinā. 

 

 

3.3. Pašreizējā un paredzamā antropogēnā slodze uz teritoriju 

AAP teritorijā esošajos mežos, kas saskaņā ar Engures novada teritorijas plānojumu 

2013.-2025. gadam atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas krasta 

kāpu aizsargjoslā (skat. 1.3.2. attēlu), ir aizliegta galvenā cirte. Tā kā iepriekšējā Aizsargsjolu 

likuma redakcijā (līdz 2004. gadam) visa AAP teritorija bija iekļauta krasta kāpu aizsargjoslā, 

ir noteikti vairāki ierobežojumi kailcirtes platībai un izvietojumam arī Baltijas jūras un Rīgas 

jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslā, kā arī LVM apsaimniekošanā 

ievēro Aizsargjoslu likuma nosacījumu, ka Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu 

aizsargjoslā obligāti iekļaujam īpaši aizsargājamie biotopi, tad mežsaimnieciskā darbības 

ietekme līdz šim vērtējama kā nebūtiska, LVM apsaimniekošanā esošajos mežos 

mežsaimnieciskā darbība netiek veikta (LVM informācija).  Teritorija nav nosusināta, tajā nav 

meliorācijas grāvju vai citu ūdens līmeni regulējošu būvju. 

Vislielāko antropogēno slodzi rada teritorijas apmeklētāji, jo sevišķi tie, kas neizmanto 

tikai rekomendēto ceļu nokļūšanai uz jūru. AAP teritorijā izveidojies visai blīvs taku tīkls. takas 

ir gan labiekārtotas, piemēram, taka caur Veselības centra teritoriju uz jūras piekrasti, gan 

iemītas takas bez seguma (skat. 3.3.1. attēlu). Lai mazinātu nelabvēlīgo antropogēno ietekmi 

uz dabas vērtībām, ieteicams pēc iespējas popularizēt pašvaldības plānojumā paredzēto pieeju 

jūrai caur Veselības centra teritoriju, ierīkojot tur papildu labiekārtojumu: izveidojot tematisku 

rekreācijas teritoriju un laivu piestātni uz pontoniem (skat. karti 3.3.3. attēlā). 

 

3.3.1. attēls. Labiekārtota taka uz Veselības centru (pa kreisi) un taka bez seguma (pa labi). 

Foto: K. Lapiņš. 
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Nelabvēlīgu antropogēno ietekmi rada arī blakus esošo māju iemītnieki: gan 

izmantojot mežu dārza atkritumu novietošanai un veicinot meža eitrofikāciju un dārzbēgļu 

izplatīšanos, gan arī izmantojot Engures upes ūdeni dārzu laistīšanai, kas samazina upes jau tā 

nelielo caurplūdumu. Gandrīz katrai mājai ir izbūvēts arī atsevišķs tiltiņš un iemīta taka mežā 

nokļūšanai jūras piekrastē (skat.3.3.2. attēlu). 

 

 

3.3.2. attēls. Pašvaldības tiltiņš uz Veselības centru (pa kreisi) un viens no 

“individuālajiem” tiltiņiem (pa labi). Foto: K. Lapiņš. 

 

Plānojot Engures upes gultnē esošo sedimentu izvākšanu, īslaicīgi antropogēnā slodze 

uz teritoriju palielināsies, toties pēc darbu pabeigšanas paredzams, ka uzlabosies upes 

ekoloģiskais stāvoklis un piemērotība atpūtas aktivitātēm. Svarīgi izvāktos sedimentus novietot 

izžūšanai ārpus upes aizsargjoslas un ārpus aizsargājamiem biotopiem (skat rekomendēto 

teritoriju 3.3.3. attēlā, ja tās izmantošana šim mērķim tiek saskaņota ar LVM, vai arī “Undas” 

rūpnieciskajā teritorijā, vai arī kādā citā piemerotā teritorijā ārpus AAP teritorijas). Pēc 

izžūšanas sedimenti nogādājami atbilstošā vietā to tālākai kompostēšanai vai tml. atbilstoši 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām. 
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3.3.3. attēls. Pašreizējā un plānotā antropogēnā slodze AAP teritorijā. Kartes 

pamatnei izmantots @ LĢIA ortofoto, 2016, VZD kadastra informācija. 
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3.4. Teritorijas sociālā un ekonomiskā nozīme 

 

AAP teritorijai un jo sevišķi tajā esošajiem kāpu priežu mežiem ir liela nozīme kā 

atpūtas teritorijai, kas tiek izmantota gan Engures iedzīvotāju, gan Engures viesu un tūristu 

pastaigām. Galvenais apmeklētāju “magnēts” un pastaigu mērķis ir blakus esošā jūras piekraste, 

kur izvietots arī labiekārtots rotaļu laukums un atjaunota pelēkā kāpa. 

Engures upes dziļākā daļa jau izsenis ziemā tikusi izmantota slidošanai un hokeja 

spēlēšanai, kas gan dažkārt beigusies arī ar ielūšanu ledū (Condorfa D. 1979). Ņemot vērā 

pēdējā laika siltās ziemas un drošības aspektus, lielāka perspektīva ir šīs Engures upes daļas 

izmantošanai vasarā laivošanai, braukšanai ar SUP dēļiem u.tml. Iespējama arī izmantošana 

makšķerēšanai. 

Mežiem ir arī koksnes resursu saimnieciskā vērtība, bet, tā kā meži atrodas Baltijas 

jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un ierobežotas saimnieciskās 

darbības aizsargjoslā, tad to saimnieciska izmantošana ir būtiski ierobežota. Teritorijas 

apmeklētājiem ir izmantojamas meža nekoksnes vērtēibas: ogas, sēnes, ārstniecības augi. 

Teritorijā esošajām mežainajām kāpām ir būtiska ekoloģiska nozīme jūras krastu erozijas riska 

mazināšanā. 
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4. TERITORIJAS NOVĒRTĒJUMS 

4.1. Teritorija kā vienota vērtība un faktori, kas to ietekmē, tai skaitā iespējamo draudu 

izvērtējums 

AAP teritoriju vieno caur to tekošā Engures upe un upes krastos esošie mitrāji. Upe un tās 

piekraste iekļaujas mežaino piejūras kāpu kompleksā, kas ir Engures iedzīvotājiem un viesiem 

nozīmīga rekreācijas teritorija. Engures upes krastu iedzīvotājiem ir būtiski vienoties par kopīgu 

pieeju upes un tās krastu apsaimniekošanā, lai nepasliktinātu vai uzlabotu upes estētisko un 

ekoloģisko kvalitāti un piemērotību atpūtas aktivitātēm. 

AAP teritorijā sastopami sekojoši Latvijā īpaši aizsargājamie un ES nozīmes aizsargājamie 

biotopi: mežainas piejūras kāpas un aluviāli krastmalu un palieņu meži Lielākoties šo biotopu 

aizsardzību nodrošina Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas aizsardzības režīms, 

kur ir aizliegta galvenā cirte. Sevišķa vērība jāpievērš sausokņu un kritalu saglabāšanai mežā un 

invazīvo krūmu un lakstaugu sugu izplatības ierobežošanai. AAP teritorijā sastopamas divas īpaši 

aizsargājamas un viena reta augu suga, kuru saglabāšanos nodrošina mežaino piejūras kāpu un pelēko 

kāpu biotopu atbilstoša saglabāšana. 

 

Iespējamo draudu izvērtējums  

Galvenos draudus mežu un piejūras biotopos rada antropogēnā ietekme, kuras rezultātā: 

1) eitroficējas un aizaug ar pamežu un paaugu jūras piekrastei raksturīgie sausie priežu 

meži,  

2) dabiskajos biotopos izplatās invazīvas un ekspansīvas sugas - dārzbēgļi,  

3) samazinās mirušās koksnes daudzums mežā, jo sausie koki tiek izvākti malkai.  

Pārmērīgas antropogēnās slodzes rezultātā noplicinās mežainās piejūras kāpas, samazinās to 

biotopa kvalitāte, bioloģiskā daudzveidība un arī to ainaviskā kvalitāte un pievilcība kā rekreācijas 

resursam. 

Lai gan Engures upes sliktās ekoloģiskās kvalitātes galvenais cēlonis ir XIX gadsimtā 

veiktie pārveidošanas darbi upes baseinā, kā arī upes ietekas jūrā pārveidošana, tomēr upes 

pašreizējās ekoloģiskajai kvalitātes saglabāšanos apdraud: 

1) neattīrītu notekūdeņu un barības vielām bagātu virszemes noteču iepludināšana upē, 

2) upes ūdens pārmērīgs patēriņš dārzu laistīšanai, 

3) upē iekritušo koku un aizauguma neizvākšana. 
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4.2. Teritorijas ainaviskais novērtējums 

Atbilstoši Latvijas ainavu klasifikācijai AAT teritorija ietilpst Piejūras ainavzemes Engures 

ainavapvidū (Ramans K. 1995).  

Pēc ainavsegas rakstura AAT teritorijas ainavas pieder mežainēm, kur ainavu telpā dominē 

mežs, no vizuālās uztveres viedokļa dominē tuvi skati. Kā unikāla ainava ir vērtējama  jūras piekrastes 

ainava, kur dominē tāli skati gan uz liedagu, gan uz jūru. 

AAP teritorijā ainavas dominante ir Engures upīte, kas lejtecē veido izteiktu, piejūras kāpu 

masīvā izgrauztu ieleju. Ielejai upītes lejtecē raksturīgas stāvas, līdz 4 m augstas nogāzes. Upītei 

raksturīga arī paliene, taču nav raksturīgas izteiktas ūdens līmeņa sezonālas svārstības, jo sateces 

baseins ir mazs un Engures upītei nav pieteku. Lejtecē upes ūdens līmeni, dominējot austrumu vējam, 

visticamāk, ietekmē arī jūras ūdens līmenis, kas var ieplūst upē. Upīte ir dabiski meandrējoša, un arī 

ielejai raksturīgi izteikti meandri. 

Teritorijas ainavas ir viegli pieejamas un tiek bieži apmeklētas. Labākās skatu vietas uz 

Engures upi ir izbūvētās skatu platformas AAP teritorijas D pusē (pie konservu ceha žoga, skat. 

4.2.1. attēlu) un pie Saieta nama. Ainaviski vērtīgi skati uz pelēko kāpu un jūras liedagu paveras no 

pašvaldības ierīkotās atpūtas vietas (skat. 4.2.1. attēlu) un no Engures upes grīvas. Jāatzīmē, ka nesen 

pie jūras ierīkotās atpūtas vietas mazās arhitektūras formas: soliņi, tiltiņš, celiņi, nožogojums – 

izveidoti vienotā stilā un ir estētiski pievilcīgi. Ieteicams turpmāk jaunu labiekārtojuma elementu 

izveidē ņemt vērā šo stilistiku, veidojot vienotu ansambli. 

 

4.2.1. attēls. Ainaviski vērtīgs skats uz 

Engures upi no skatu platformas AAP 

teritorijas D pusē. Foto: K. Lapiņš. 

4.2.2. attēls. Ainaviski vērtīgs skats uz pelēko 

kāpu un jūru no atpūtas vietas pie jūras. Foto: 

K. Vilciņa 

 

Ainavas vērtību negatīvi ietekmē eitrofikācijas un apdzīvotās vietas tuvuma sekas: skrajo 

priežu mežu aizaugšana ar lapu koku paaugu un krūmu pamežu (skat. 4.2.3. attēlu), kā arī Engures 

upes ūdens spoguļa aizaugšana ar ūdensaugiem (skat. 4.2.1. attēlu). Negatīva ietekme ir arī dzīvojamo 

māju tuvumam, kas izpaužas gan kā dārzbēgļu un atkritumu parādīšanās mežā, gan arī kā 

nesankcionētu atpūtas vietu ierīkošana meža biotopos (4.2.4. attēlu). 
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4.2.3. attēls. Skatu uz Engures upi no Marijas kalna aizsedz lapu koku paauga un pamežs. Foto: 

K. Lapiņš. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.attēls. Dzīvojamo māju tuvumā kāpu mežā vērojama pastiprināta meža zemsedzes 

eitrofikācija, dārzbēgļi, atkritumi un nesankcionētas būves. Foto: K. Lapiņš 
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4.2.5. attēls. AAP teritorijas ainaviskais novērtējums. Kartes pamatnei izmantots @LĢIA 

ortofoto, 2016, VZD kadastra informācija.  
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4.3. Īpaši aizsargājamie mežu un piekrastes biotopi 

AAP teritorijas sauszemes daļu sugu un biotopu aizsardzības jomas sertificēta eksperte 

Agnese Priede ir apsekojusi 2019. gada 30. jūlijā. Apsekošanas brīdī laiks bija apmācies, bez 

nokrišņiem. Apsekošanai veltītas piecas stundas. Teritorija apsekota maršruta veidā, izstaigājot 

teritorijas. Apsekošanas laikā bija optimāla sezona biotopu identificēšanai un to kvalitātes 

novērtēšanai, kā arī vaskulāro augu sugu un sūnu identificēšanai. Konstatētās sugas identificētas 

lauka apstākļos. 

Biotopi identificēti atbilstoši ES nozīmes aizsargājamo biotopu noteikšanas metodikai 

(Auniņš (red.), 2010), kas apstiprināta ar Vides ministra 05.03.2010. rīkojumu Nr. 93, un jaunākā 

papildinātā redakcija (Auniņš (red.), 2013). Metodikā (Auniņš (red.), 2013) noteikta arī Latvijā 

sastopamo ES nozīmes aizsargājamo biotopu atbilstība Latvijā īpaši aizsargājamo biotopu sarakstam 

MK 20.06.2017. noteikumos Nr. 350 „Par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”. Sugu atbilstība 

īpaši aizsargājamu sugu statusam noteikta atbilstoši MK 14.11.2000. noteikumiem Nr. 396 „Par īpaši 

aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”. 

 

AAP teritorijā konstatēti divu veidu īpaši aizsargājamie biotopi, kas kopumā aizņem 5,2 ha 

platību jeb 43 % no visas AAP teritorijas (skat. 4.3.1. tabulu) 

4.3.1. tabula. ES un Latvijas nozīmes aizsargājamie biotopi  AAP teritorijā 

Nr.

p.k. 

ES nozīmes 

aizsargājamā biotopa 

nosaukums 

 

ES nozīmes 

aizsargājamā 

biotopa kods 

(ar * atzīmē 

prioritāros 

biotopus) 

ES nozīmes 

aizsargājamā 

biotopa labvēlīga 

aizsardzības 

stāvokļa 

novērtējums valstī 

kopumā (atbilstoši 

ETC datiem) 

Latvijas nozīmes 

īpaši aizsargājamā 

biotopa nosaukums 

Biotopa platība 

(ha) teritorijā 

1. Mežainas piejūras 

kāpas 
2180 

U1 

S 

Mežainas piejūras 

kāpas (1.5.) 

4,2 

2. 
Aluviāli meži 

(aluviāli krastmalu 

un palieņu meži) 

90E0* 

U1 

X 

Aluviāli krastmalu 

un palieņu meži 

(1..8.) 

1,0 

 Kopā    5,2 

Avots: Ziņojums Eiropas Komisijai par ES nozīmes biotopu (dzīvotņu) un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā. 

Novērtējums par 2013.-2018. gada periodu. Ziņojuma kopsavilkums par dzīvotņu aizsardzības stāvokli (DAP, 2019.b). 

Apzīmējumi ES nozīmes aizsargājamā biotopa labvēlīga aizsardzības stāvokļa novērtējumam valstī kopumā (atbilstoši 

ETC datiem):  

U1 Aizsardzības stāvoklis nelabvēlīgs-nepietiekams (Unfavourable-Inadequate)  

Apzīmējumi dzīvotnes aizsardzības stāvokļa tendencei:  

S - stabils  

X nezināms 

4.3.1. Agrāk veiktā biotopu un sugu izpēte 
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Biotopu kartēšana veikta arī 2004. gadā LIFE programmas projekta “Piekrastes biotopu 

aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā”. Aizsargājamo sugu un dižkoku inventarizācijas teritorijā 

iepriekš nav veiktas. Dati par dižkokiem pieejami Engures novada pašvaldības teritorijas plānojumā 

un Ozolā. No īpaši aizsargājamām augu sugām iepriekš laukumveida atradnē pelēkajā kāpā jūras 

krastā reģistrēta tikai pļavas silpurene Pulsatilla pratensis, kas saistīts ar biotopu apsaimniekošanu 

un tās organizēšanu (2017. gadā blakus esošajā pelēkajā kāpā jūras krastā novākts jauno priežu 

apaugums). 

LIFE projekta laikā 2004. gadā teritorijā konstatēti ES nozīmes aizsargājamie biotopi “2180 

Mežainas piejūras kāpas” un “9010* Veci vai dabiski boreāli meži”. Dati pieejami Ozolā (DAP, 

2019a). 

 

4.3.1. attēls. Apsekotās teritorijas (iezīmētas ar dzeltenu līniju). Kartes pamatnē: ortofotokarte: © 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. gads. 
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4.3.2. Apsekotās teritorijas biotopu raksturojums 

Apsekotā teritorija (skat. 4.3.1. attēlu) ir daļa no daudz plašāka piejūras mežaino kāpu 

kompleksa, tādējādi gan tajā notiekošie procesi un šo biotopu apsaimniekošana vienmēr vērtējama 

kontekstā ar plašāku apkārtni. 

Lielāko daļu no zemes gabala ar kadastra Nr. 90500051156 aizņem nezāliene un 

ruderalizēts atmatu zālājs  (4.3.2. attēlā – Nr. 2). Tas veidojies bijušo mazdārziņu vietā platībā, kas 

vismaz daļēji agrāk izmantota arī kā kempings. Nezālienes-ruderalizetā zālāja augāju veido 

galvenokārt daudzgadīgas ruderālas augstzāļu sugas un nedaudzas graudzāļu sugas. Te sastopama 

ložņu vārpata Elytrigia repens, tīruma neaizmirstule Myosotis arvensis, tīruma cietpiene Crepis 

tectorum, parastā vībotne Artemisia vulgaris, melnais deviņvīruspēku Verbascum nigrum, birztalu 

veronika Veronica chamaedrys, parastā smilga Agrostis tenuis, parastā kamolzāle Dactylis 

glomerata, parastā vīrcele Linaria vulgaris, pelēkā sirmene Berteroa incana, baltā spulgotne 

Melandrium album, tīruma āboliņš Trifolium arvense, baltā madara Galium album, slotiņu ciesa 

Calamagrostis epigeios, ārstniecības vēršmēle Anchusa officinalis u. c., vietām laukumu veidā 

dominē podagras gārsa Aegopodium podagraria. Nav konstatēta dabiskiem zālājiem raksturīgas 

struktūras un dabiskos zālājus raksturojošās sugas un indikatorsugas. Nav konstatētas retas vai īpaši 

aizsargājamas augu sugas. Platība neatbilst īpaši aizsargājamam biotopam. 

Teritorijas ziemeļu daļā ir neliela kāpa ar platlapju mežu (4.3.2. attēlā – Nr. 4), kas apaugusi 

ar kļavām (parastā kļava Acer platanoides). Pamežā aug parastā ieva Padus avium, parastā goba 

Ulmus glabra, parastais osis Fraxinus excelsior, vilkābeles Crataegus spp., Alpu vērene Ribes 

alpinum, parastais pīlādzis Sorbus aucuparia, introducētas ssvešzemju krūmu suga neīstais jasmīns 

Philadelphus coronarius. Zemsedzē dominē podagras gārsa, sastopama slotiņu ciesa, sīkziedu 

sprigane Impatiens parviflora, pilsētas bitene Geum urbanum, krūmāju sīpols Allium oleraceum, 

plakanā skarene Poa compressa, smaržīgā zemene Fragaria moschata, lielā strutene Chelidonium 

majus, zilganā kazene Rubus caesius, Japānas sārtburkšķis Torilis japnica u. c., arī dārzbēgļi flokši 

Phlox sp. Konstatēti vairāki milzu apaļpūpēža Calvatia gigantea augļķermeņi. Nav konstatētas retas 

vai īpaši aizsargājamas augu sugas. Nav dabiskiem mežu biotopiem raksturīgu struktūru un sugu 

sastāva. Platība neatbilst īpaši aizsargājamam biotopam. 

Zemes gabala rietumu robeža iet gar Engures upīti, kas ir šaura, sekla un aizsērējusi. Gar 

upītes krastu (4.3.2. attēlā – Nr. 3) joslu veido melnalkšņi Alnus glutinosa, parastā ieva, pabērzi 

Rhamnus cathartica, kārkli Salix spp. Zemsedzē šaurā joslā gar upītes krastu – slaidais grīslis Carex 

acuta, parastā niedre Phragmites australis, purva skalbe Iris pseudacorus, platlapu cemere Sium 

latifolium, upīte samērā aizaugusi ar virsūdens un peldlapu augāju; gar upītes krastu reljefā nedaudz 

augstāk – meža avene Rubus idaeus, lielā nātre Urtica dioica, podagras gārsa, bezakotu zaķauza 

Bromopsis inermis, parastā zeltene Lysimachia vulgaris, vītolu vējmietiņš Lythrum salicaria, diezgan 

lielā īpatsvarā arī invazīvā augu suga puķu sprigane Impatiens glandulifera. Nav konstatētas retas vai 

īpaši aizsargājamas augu sugas. Platība neatbilst īpaši aizsargājamam biotopam. 

Aptuveni 0,6 ha no zemes gabala tā ziemeļaustrumu daļā aizņem mežs. Gandrīz visā meža 

platībā šajā zemes gabalā konstatēts īpaši aizsargājams biotops “Mežainas  piejūras  kāpas” (= 

ES nozīmes aizsargājams biotops “2180 Mežainas piejūras kāpas”, 4.3.2. attēlā iezīmēts ar ES 

nozīmes biotopa kodu “2180”). Meža platībai šajā zemes gabalā raksturīgs lēzeni viļņots kāpu reljefs. 

Atbilstoši meža inventarizācijas datiem, visu platību aizņem 140–160 gadus vecs priežu mežs, 
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mētrāja meža augšanas apstākļus tips. Kokaudze un zemsedze ir tipiska mežainu piejūras kāpu 

biotopiem. Koku pirmajā un otrajā stāvā dominē priede, pamežā – parastais pīlādzis Sorbus 

aucuparia, parastā kļava, parastais ozols un atsevišķi vārpainās korintes Amelanchier spicata 

indivīdi. Raksturīga dažādvecuma audzes struktūra. Sausokņu un kritalu tikpat kā nav, tostarp nav 

liela izmēra sausoņu un kritalu, jo mežaudze atrodas ciema teritorijā, kur, visticamāk, nokaltušie un 

nokritušie koki pastāvīgi tiek izvākti. Lakstaugu stāvā ir šādiem mežiem tipiskas sugas: liektā 

sariņsmilga Lerchenfeldia flexuosa, mellene Vaccinium myrtillus, brūklene V. vitis-idaea, pļavas 

nārbulis Melampyrum pratense, smilts grīslis Carex arenaria, nokarenā plaukšķene Silene nutans, 

baltā madara Galium album, ērgļpaparde Pteridium aquilinum, slotiņu ciesa Calamagrostis epigeios, 

divlapu žagatiņa Maianthemum bifolia, Eiropas septiņstarīte Trientalis europaea, parastā zaķskābene 

Oxalis acetosella, meža zemene Fragaria vesca, pūkainā zemzālīte Luzula pilosa u. c. Sūnu stāvā 

dominē Šrēbera rūsaine Pleurozium schreberi, bieži sastopama arī spīdīgā stāvaine Hylocomium 

splendens, nelielā īpatsvarā arī viļņainā divzobe Dicranum polysetum. Netika konstatētas dabisku 

meža biotopu indikatorsugas vai speciālās sugas, netika konstatētas īpaši aizsargājamas augu sugas. 

Biotops ir jau ilgstoši cilvēka darbības ietekmēts – iestaigātas takas cauri mežam, mežā ir samērā 

daudz vecu rakumu (iespējams, vecas smilts ieguves bedres), atkritumi (maz), atrodami dažādos 

laikos cirstu koku celmi (maz), sastopamas arī invazīvas sugu sugas – vārpainā korinte, puķu 

sprigane, parastais ligustrs Ligustrum vulgare. Tomēr kopumā šīs ietekmes vērtējamas kā mērenas, 

un mežā dominē dabiska meža pazīmes un tas vērtējams kā labas kvalitātes mežainu piejūras kāpu 

biotops. 

Pārējo zemes gabala daļu (4.3.2. attēlā – Nr. 1) aizņem grantēts autostāvlaukums. 

Visu zemes gabalu ar kadastra Nr. 90500050960 (0,2 ha), 90500051056 (0,1 ha) un 

90500051077 (0,6 ha, izņemot ceļu), kā arī aptuveni pusi no zemes gabala (ap 0,3 ha) ar 

kadastra Nr. 90500050977 aizņem īpaši aizsargājamas biotops “Mežainas piejūras kāpas” 

(= ES nozīmes aizsargājams biotops “2180 Mežainas piejūras kāpas”). Meža platībai šajā zemes 

gabalā raksturīgs lēzeni viļņots kāpu reljefs, kas rietumu daļā robežojas ar Engures upītes palieni. 

Meža inventarizācija šajos zemes gabalos nav veikta. Te raksturīgs mētrāja meža augšanas apstākļus 

tips, valdošā suga kokaudzē – priede. Meža vecums nevienmērīgs – daļā platības ap 100–120 gadiem, 

bet nelielā platībā sastopamas arī ļoti vecas priedes (zemes gabala ar kadastra Nr. 90500050977 

rietumu daļā). Mežainā kāpa raksturojama kā vidējas kvalitātes īpaši aizsargājams biotops, kurā tikpat 

kā nav sausokņu, kritalu un citu dabiskiem mežu biotopiem raksturīgu struktūrelementu. Tomēr 

kokaudze un zemsedze ir tipiska mežainu piejūras kāpu biotopiem. Koku pirmajā un otrajā stāvā 

dominē priede, pamežā – daudz kļavu, sastopams parastais pīlādzis, parastais ozols, nedaudzi kadiķi 

Juniperus communis, vietām nelielā īpatsvarā vārpainā korinte. Rietumu daļā pie upes palienes 

raksturīgs samērā biezs pamežs, ko veido galvenokārt parastā kļava un parastais ozols. Zemsedzē 

liektā sariņsmilga, mellene, brūklene, sila virsis Calluna vulgaris, divlapu žagatiņa Maianthemum 

bifolia, pļavas nārbulis, nokarenā plaukšķene, smilts grīslis, meža zemene, baltā madara, pūkainā 

zemzālīte, čemuru mauraga Hieracium umbelatum u. c. Sūnu stāvā dominē Šrēbera rūsaine un spīdīgā 

stāvaine. Vietām zemsedzē sastopamas arī introducētas svešzemju, tostarp invazīvas, sugu sugas 

(taču nekur neveido monodominantas audzes): puķu sprigane, sīkziedu sprigane Impatiens parviflora, 

parastais vīteņsausserdis Lonicera caprifolium. Mežā ir vairāki skudru pūžņi (rūsganā meža skudra 

Formica rufa). Nav konstatētas retas vai īpaši aizsargājamas augu sugas.  
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Piegulošajā platībā Engures upītes palienē (4.3.2. attēlā – Nr. 5), ko no mežainās kāpas 

norobežo stāva, ap 2 m augsta nogāze, sastopami melnalkšņi (veido skraju audzi), atsevišķas priedes, 

pamežā ievas (maz, acīmredzot tiek regulāri selektīvi izcirsti krūmi), atsevišķi krāšņumaugu 

stādījumi). Zemsedzē – augstie grīšļi Carex spp., parastā zeltene, vītolu vējmietiņš, ērgļpaparde, 

parastā sievpaparde Athyrium filix-femina u. c. Platība tiek izmantota rekreācijai (apkārtējo māju 

iedzīvotāji), tajā ir daži labiekārtojuma elementi. Paliene šajā zemes gabala daļā neatbilst īpaši 

aizsargājamam biotopam. Nav konstatētas retas vai īpaši aizsargājamas augu sugas. 

Zemes gabalā ar kadastra Nr. 90500050977 atrodas Engures Veselības centrs – ēka un 

divas nelielas saimniecības palīgēkas (šķūnis, pagrabs). Aptuveni 0,25 ha aizņem grantēts 

autostāvlaukums, zāliens un apstādījumi (krāšņumaugu stādījumi). Zālienu (kartē – Nr. 7) veido bieži 

sastopamas, parastas augu sugas: parastā kamolzāle, pļavas skābene Rumex acetosa, kodīgā gundega 

Ranunculus acris, mazā mauraga Pilosella officinarum, ārstniecības pienene Taraxacum officinale, 

tīruma pēterene Knautia arvensis, meža zemene, baltā madara, baltā spulgotne, meža suņburkšķis 

Anthriscus sylvestris, sudraba retējs Potentilla argentea, ārstniecības pelašķis Achillea millefolium 

u. c. No dabisko zālāju indikatorsugām nelielā īpatsvarā konstatēta tikai viena – klinšu noraga 

Pimpinella saxifraga, kas ir Latvijā bieži sastopama arī ilgāku laiku neielabotos zālienos, ceļmalās, 

kāpās u. c. Zāliens neatbilst īpaši aizsargājamam biotopam, nav konstatētas retas vai īpaši 

aizsargājamas augu sugas. 

Zemes gabala dienvidu daļā pie Engures upes gar upes krastu aug melnalkšņi, zemsedzē 

palienei un upes krastam raksturīgā higrofītās (mitru apstākļu) augu sugas – augstie grīšļi, indīgais 

velnarutks Cicuta virosa, platlapu vilkvālīte Typha latifolia, parastā purvpaparde Thelypteris 

palustris, ūdeņu skābene Rumex aquatica, parastā zeltene, vītolu vējmietiņš. Šo platību var interpretēt 

kā biotopu “Aluviāli krastmalu un palieņu meži” (= ES nozīmes aizsargājams biotops “91E0* 

Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži)”), tomēr nelielās platības dēļ tas nekvalificējas kā 

augšminētais īpaši aizsargājamais biotops, bet kā melnalkšņu koku joslu palienē gar upes krastu, kas 

ir kāpu kompleksa un upes palienes sastāvdaļa. 

Visā zemes gabala ar kadastra Nr. 90500051068 D daļā (apsekota tikai šī zemes gabala 

D daļa), kā arī zemes gabalā ar kadastra Nr. 90500050977 R daļā pie Engures Veselības centra 

konstatēts īpaši aizsargājams biotops “Mežainas piejūras kāpas” (= ES nozīmes aizsargājams 

biotops “2180 Mežainas piejūras kāpas”, 4.3.2. attēlā atzīmēts ar biotopa kodu “2180”). Tas 

aizņem aptuveni 2,6 ha platību. Atbilstoši meža inventarizācijas datiem, valdošā suga kokaudzē ir 

priede, platība atbilst mētrāja un sila meža augšanas apstākļu tipam. Mežaudzes vecums aptuveni 130 

gadi. Mežaino kāpu biotops izveidojies izteiktā kāpu reljefā, ko veido jūras krastam paralēlas kāpu 

grēdas, bet no Engures ciema norobežo Engures upes ieleja. Mežaudzi veido lielākoties vecas priedes 

(tostarp divas dižpriedes), ir samērā daudz bioloģiski vecu koku, arī atsevišķi sausokņi un kritalas, lai 

gan mirušās koksnes kopumā ir maz, jo, visticamāk, tie jau ilgstoši tiek pastāvīgi izvākti. Kopumā 

biotops raksturojams kā labas, vietām pat izcilas kvalitātes. Koku stāvu veido priede, pamežā – 

parastais pīlādzis, parastais ozols, nelielā īpatsvarā kā atsevišķi indivīdi arī dažas invazīvu kokaugu 

sugas – vārpainā korinte, plūmjlapu aronija Aronia x prunifolia. Pamežs lielākoties skrajš. Zemsedzē 

mežainām kāpām tipiskas augu sugas: liektā sariņsmilga, ērgļpaparde, mellene, brūklene, pļavas 

nārbulis, virsāju grīslis Carex ericetorum, čemurainā mauraga, Eiropas septiņstarīte Trientalis 

europaea, parastā zaķskābene Oxalis acetosella, melnā vistene Empetrum nigrum. Meža ir samērā 

daudz atvērumu un lauču, tāpēc sastopamas arī gaismas prasīgas sugas – piemēram, vārpu veronika 
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Veronica spicata, klinšu noraga, laucē ap Engures bāku – ārstniecības pelašķis, baltā madara, tīruma 

pēterene, vanagu vīķis Vicia cracca u. c.  Sūnu stāvā dominē Šrēbera rūsaine un spīdīgā stāvaine, 

sastopama arī viļņainā divzobe Dicranum polysetum. Meža daudz skudru pūžņu (rūsganā meža 

skudra). 

Mežainās kāpas un piegulošās pelēkās kāpas (ārpus apsekotās teritorijas jūras krastā) 

kontaktjoslā konstatētas arī retas un īpaši aizsargājamas augu sugas: kalnu rūgtdille Peucedanum 

oreoselinum (atsevišķi indivīdi un grupas arī pie ceļa uz Veselības centru un starp ceļu un jūras 

krastu), smiltāju neļķe Dianthus arenarius s. l. un pļavas silpurene Pulsatilla pratensis. Pelēkā kāpa 

blakus apsekotajai teritorijai ir īpaši bagātīga pļavas silpurenes atradne (kā laukumveida atradne 

2017. gadā atzīmēta arī Ozolā). Blakus esošajā pelēkajā kāpā, tomēr vairāk tieši kontaktjoslā ar 

mežaino kāpu, sastopama arī smiltāju neļķe. 

Zemes gabala ar kadastra Nr. 90500051068 dienvidu daļā pie Engures upes konstatēts 

īpaši aizsargājams biotops “Aluviāli krastmalu un palieņu meži” (= ES nozīmes aizsargājams 

biotops “91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži)”, 4.3.2. attēlā atzīmēts ar 

biotopa kodu “2180”, aizņem ap 0,6 ha). Koku stāvā dominē vidēja vecuma un jauni melnalkšņi, nav 

raksturīgas vecu, dabisku mežaudžu struktūras un sugas. Mežs konstatēts upes palienē un uz krasta 

nogāzes. Zemsedzē augstie grīšļi Carex spp., samērā lielā īpatsvarā parastā niedre, sastopama parastā 

zeltene, vītolu vējmietiņš, gumainā cūknātre Scophularia nodosa. Visā platībā sastopama invazīvā 

suga puķu sprigane. Mežs ir klasificējams kā īpaši aizsargājams biotops, tomēr tā kvalitāte ir zema 

un tas ir veidošanās stadijā. Tomēr ir konstatēta dažādvecuma koku struktūra un visi apstākļi, lai 

nākotnē varētu attīstīties un pastāvēt arī augstas kvalitātes aluviālo mežu biotops.  

Ļoti līdzīgs aluviāls mežs (nelielā platībā (ap 0,2 ha) konstatēts arī Engures upes labajā 

krastā zemes gabalā ar kadastra Nr. 90500050836 (atbilst īpaši aizsargājamam biotopam 

“Aluviāli krastmalu un palieņu meži”, 4.3.2. attēlā atzīmēts ar biotopa kodu “91E0*”), līdzības dēļ 

šeit detalizēti netiek aprakstīts). Taču, salīdzinot ar mežaudzi upes kreisajā krastā, šeit raksturīgi 

lielāka vecuma koki (atbilstoši meža inventarizācijas datiem kokaudze sasniedz 110 gadu vecumu). 

Koku stāvā – tikai melnalkšņi. Tāpat kā otrā upes krastā, visā platībā sastopama invazīva augu suga 

puķu sprigane. 

Daļu zemes gabala ar kadastra Nr. 90500050836 aizņem izteikta, augsta kāpa (Marijas 

kalns), ko aptuveni 0,5 ha platībā aizņem īpaši aizsargājams biotops “Mežainas piejūras kāpas” 

(= ES nozīmes aizsargājams biotops “2180 Mežainas piejūras kāpas”, 4.3.2. attēlā atzīmēts ar 

biotopa kodu “2180”). Atbilstoši meža inventarizācijas datiem, mežaino kāpu veido 140 gadus vecs 

mežs (mētrājs). Koku stāvu veido priedes, tostarp bioloģiski veci koki – vecas, zarainas priedes. Mežā 

dažāda vecuma koki, atvērumi koku stāvā. Sausokņu un kritalu tikpat kā nav, jo, visticamāk, tos jau 

ilgstoši un regulāri izvāc apkārtnes iedzīvotāji. Pamežā parastais pīlādzis, parastā kļava, parastā ieva, 

atsevišķi spožās klintenes Cotoneaster lucidus un vārpainās korintes indivīdi. Zemsedzes sugu 

sastāvs tipisks mežainām kāpām: mellene, brūklene, liektā sariņsmilga, čemurainā mauraga, parastā 

zaķskābene, Eiropas septiņstarīte, baltā madara, meža zemene, divlapu žagatiņa, smilts grīslis, vārpu 

veronika, parastā vīrcele. Nelielā īpatsvarā sastopamas arī invazīvas augu sugas sīkziedu sprigane un 

puķu sprigane. Sūnu stāvā dominē Šrēbera rūsaine un spožā stāvaine, sastopama arī viļņotā divzobe. 
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4.3.2. attēls. Īpaši aizsargājami biotopi un sugas apsekotajā platībā. Ortofoto: Latvijas 

Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. gads. 

 

Atbilstoši jaunākajam biotopu kartējumam jāaktualizē aizsargājamo biotopu kartējums 

Ozolā. 

Abu konstatēto aizsargājamo biotopu stāvoklis Latvijā periodā no 2013. līdz 2018. gadam 

(DAP, 2019b) vērtēts kā nelabvēlīgs-nepietiekams (U1). ES nozīmes aizsargājamā biotopa “2180 

Mežainas piejūras kāpas” aizsardzības stāvoklis vērtēts kā nelabvēlīgs-nepietiekams (U1), bet kopējā 

platība Latvijā vērtēta kā 513–600 km2, stāvoklis vērtēts kā stabils. Arī biotopa “91E0* Aluviāli 

krastmalu un palieņu meži” aizsardzības stāvoklis vērtēts kā nelabvēlīgs-nepietiekams (U1), bet 

kopējā platība Latvijā vērtēta kā 87,31–121,8 km2, platības un stāvokļa mainības tendence nav 
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zināma. Apsekotajā teritorijā Engurē mežainās piejūras kāpas (2180) aizņem aptuveni 4,2 ha jeb 

0,007–0,0083% no ES nozīmes aizsargājamā biotopa “2180 Mežainas piejūras kāpas” Latvijā. 

Aluviāli meži (91E0*) aizņem aptuveni 1 ha jeb 0,0082–0,011 % no kopējās biotopa platības Latvijā 

(DAP, 2019b). 

 

4.3.3. Apsekotās teritorijas aizsargājamo dabas un ainavas vērtību labvēlīga aizsardzības 

statusa nodrošināšanas prasības un darbības 

Nozīmīgākais biotopu degradējošais faktors meža un mežainu kāpu biotopos ir invazīvo 

augu sugu, īpaši puķu spriganes, izplatīšanās (skat. 4.3.3. attēlu). Biotopu stāvokļa uzlabošanai ir 

jāveic visu invazīvo sugu, īpaši puķu spriganes, mērķtiecīga, regulāra iznīcināšana visā apsekotajā 

teritorijā, kā arī plašākā apkārtnē, no kurienes šīs sugas izplatās. Tas nozīmē, ka invazīvie augi visā 

teritorijā regulāri jāizravē ar saknēm un/vai jāpļauj pirms sēklu nobriešanas (optimāli jūnija otrajā 

pusē, jūlija sākumā) un jāsavāc, tos nedrīkst izmest vietās, kur tie var izplatīties jaunās teritorijās. Ja 

augi tiek pļauti, tad lielākai efektivitātei nepieciešama pļaušana divas reizes vasaras sezonā (jūnija 

beigās līdz jūlija sākumā un augustā). Puķu spriganes iznīcināšanai konkrētajā teritorijā nedrīkst 

izmantot ķīmiskos preparātus, jo tas var radīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz virszemes ūdeņu 

ekosistēmām. 

 

4.3.3. attēls. Puķu sprigane upes palienē (pa kreisi) un dārza atkritumu izmešanas vieta – sprigaņu 

invāzijas centrs (pa labi). Foto: A. Priede. 

Mežainās piejūras kāpas vairākviet aizaugušas ar blīvu pamežu, ko veido galvenokārt 

parastā kļava (skat. 4.3.4. attēlu). Lapkoku liels īpatsvars un ar to saistītās lapu nobiras oligotrofajos 

(nabadzīgajos) kāpu mežos veicina augsnes bagātināšanos ar barības vielām  un ilgākā laikā rada 

raksturīgā sugu sastāva izzušanu. Tāpēc šajās vietās ir vēlama pameža izciršana, vienmēr izvācot 

izcirsto materiālu vai ziemā sadedzinot uz vietas. Taču šo darbību vēlams uzsākt tikai, ja iespējams 

turpmākajos gados izciršanu veikt atkārtoti (vismaz reizi 3 gados). Pēc vienreizējas izciršana 

sagaidāma blīva atvasāja veidošanās, kas bez atkārtotas izciršanas radītu vēl nelabvēlīgāku ietekmi 

kā pašlaik. 

Mežainajās kāpās jāsaglabā veci, nokaltuši koki (gan stāvoši sausokņi, gan stumbeņi), kas 

palielinās teritorijas bioloģisko vērtību. Jāsaglabā visi aizsargājamu koku (dižkoku) izmēru 

sasniegušie koki. 
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Mežainu kāpu izmīdīšanai ir relatīvi maznozīmīga ietekme uz biotopiem, tāpēc, būtiski 

nepalielinoties slodzei, īpašas darbības (piemēram, speciālas infrastruktūras (koka laipu, taku 

seguma) veidošana) šo biotopu aizsardzībai nav nepieciešama. 

 

 

4.3.4. attēls. mežainās piejūras kāpas daudzviet aizaugušas ar blīvu lapu koku paaugu un pamežu. 

Foto: A. Priede. 

 

Ja tiek veikta Engures upes tīrīšana (sedimentu izvākšana), kā izvākto dūņu u. c. materiāla 

pagaidu novietnes var tikt izmantots ruderālais atmatu zālājs apsekotās teritorijas ziemeļu daļā 

(4.3.2. attēlā – Nr. 2) un rūpnieciskā teritorija dienvidu daļā (ārpus izpētes teritorijas) – 4.3.2. attēlā 

Nr. 9. Pirms sedimentu izvietošanas sedimentu pagaidu novietnē vēlams izklāt izturīgu plēvi vai 

līdzīgu materiālu, lai novērstu ar organiskām vielām pārbagāto ūdeņu iesūkšanos gruntī. 

Zālājā ap Engures Veselības centru īpašas biotopu un sugu aizsardzības prasības 

apsaimniekošanā nav nepieciešamas. 

4.3.4. Apsaimniekošanas pasākumu paredzamā ietekme 

Nav paredzams, ka plānotās (iespējamās) darbības (upes grunts tīrīšana, pameža izciršana, 

neliela labiekārtojuma izveide kāpu mežā un zālājā pie Veselības centra – piemēram, koka laipas vai 

takas ar segumu esošo iemīdīto taku vietās, soliņi) atzinuma ietvaros vērtētajā teritorijā var radīt 

būtiski nelabvēlīgu ietekmi uz teritorijā konstatētajiem īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām. 

Upes sedimentu tīrīšana nedrīkst radīt būtisku izbraukāšanas ietekmi uz īpaši 

aizsargājamiem biotopiem un īpaši aizsargājamo augu sugu atradnēm, kā arī izvāktie sedimenti drīkst 

tikt izvietoti pagaidu novietnēs tikai ārpus īpaši aizsargājamo biotopu vietām 
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4.4. Upju biotopu novērtējums 

Engures upi sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperte Laura Grīnberga 

apsekojusi 2019. gada 7. augustā posmā no Engures Saieta nama līdz ietekai jūrā. Upe šajā posmā ir 

būtiski ietekmēta – padziļināta, grīvā mainīts tās gultnes virziens, atsevišķi posmi acīmredzami 

iztaisnoti, tādēļ tā neatbilst Latvijas un Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu minimālajām 

prasībām. Apsekotajā upes posmā nav konstatētas aizsargājamas augu vai bezmugurkaulnieku sugas. 

Mūsdienās upe augšpus Engures ciema ir neliels strauts. Straumes kustība redzama tikai 

posmā pie Saieta nama (skat. 4.4.1. attēlu). Virzienā uz lejteci pieaug upes dziļums, bet ūdens ir 

stāvošs, kas veicina dūņu uzkrāšanos un aizaugšanu.  

  

4.4.1. attēls. Engures upe augšpus un lejpus Saieta namam. Foto: L. Grīnberga. 

Posmā iepretim zemesgabaliem Jūras ielā 112 un Jūras ielā 110 ūdens līmenis upē ir ļoti 

zems, uzkrājies dūņu slānis 0,2 – 0,5 m dziļumā, ūdens krāsa vietām bāli duļķaina, ko, iespējams, 

izraisa notekūdeņu ieplūde. Šauro straumi lielākoties gandrīz pilnībā apēno krastmalas koki, kas 

ierobežo ūdensaugu attīstību. Neapēnotajos posmos veidojas virsūdens augu audzes, upes krastmala 

vietām pārmitra (skat. 4.4.2. attēlu). 

  

4.4.2. attēls. Engures upe iepretim zemesgabaliem Jūras ielā 112 un 110. Foto: L. Grīnberga.  

Posmā iepretim Vecupes ielas Z galam pieaug ūdens un arī dūņu slāņa dziļums. Ūdens 

dziļums nepārsniedz 0.5 m, savukārt dūņu slānis sasniedz 1,0 – 1,5 m. Šis posms raksturīgs ar augstu 

aizauguma pakāpi, kur salīdzinoši garā posmā ūdens virsmu klāj mazie ūdensziedi Lemna minor, kas 
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ir viena no sugām, kas veido blīvas audzes piesārņotos, ar barības vielām bagātos ūdeņos (skat. 

4.4.3. attēlu). 

  

4.4.3. attēls. Engures upe iepretim Vecupes ielas Z galam. Foto: L. Grīnberga. 

 

Vecupes ielas vidus posmā un D galā, kur upes labajā krastā atrodas piemājas zālāji, ūdens 

kļūst dziļāks, bet saglabājas augsta aizauguma pakāpe. Šis posms ir mazāk apēnots, ūdensaugu sugu 

daudzveidība ir lielāka, bet par augstu piesārņojuma pakāpi liecina gan sugu sastāvs, gan ļoti augstā 

aizauguma pakāpe. Dūņu dziļums Vecupes ielas vidusposmā ir 0,7 – 1,0 m, bet pretī Vecupes ielas 

D galam – 0,1 – 0,2 m. Gandrīz visas konstatētās sugas raksturīgas piesārņotiem, ar barības vielām 

bagātiem ūdeņiem – iegrimusī raglape Ceratophylum demersum, platlapu vilkvālīte Typha latifolia, 

mazais ūdenszieds, zaļaļģes (skat. 4.4.4. attēlu).  

  

4.4.4. attēls. Engures upe iepretim Vecupes ielas vidus posmam un D galam. Foto: 

L. Grīnberga. 

 

Lejpus Vecupes ielas D galam līdz vietai, kur upei mainīts upes tecējuma (ietekas jūrā) 

virziens, upes estētiskā un ekoloģiskā kvalitāte ir visaugstākā. Aizauguma pakāpe šeit ir neliela, 

izveidojušās galvenokārt virsūdens un peldlapu augu audzes piekrastē (skat. 4.4.5. attēlu). Dūņu 

dziļums pie Veselības centra tiltiņa ir 1,5 m, bet upes D galā – 0,7 – 0,8 m. 
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4.4.5. attēls. Engures upes lejteces posms augšpus upes grīvai. Foto: L. Grīnberga. 

 

Upes grīvas posms (aptuveni 230 m) novirzīts uz ziemeļiem, tādēļ dabiska ūdens kustība 

visā upes lejteces posmā ir ierobežota. To pastiprina arī grīvas augstā aizauguma pakāpe ar niedrēm 

un regulāra aizsērēšana ar smiltīm. Dūņu dziļums vietās, kur upē ir ūdens, konstatēts ap 0,1 m. 

Kopumā Engures upe (Vecupe) vērtējama kā antropogēni būtiski ietekmēta ūdenstece ar 

nelielu ūdens apmaiņu un zemu ekoloģisko kvalitāti.  

 

4.4.1. Ieteicamie pasākumi upes apsaimniekošanai un kvalitātes uzlabošanai 

Lai veicinātu upes estētiskās un ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanos, vispirms svarīgi novērst 

turpmāku tās pasliktināšanos. Galvenos draudus rada ūdenstilpes aizaugšana un aizsērēšana ar 

dūņām, jo ūdens apmaiņa Engures upes lejteces posmā ir minimāla un ir izveidojusies ekosistēma, 

kas līdzinās dīķim, ne upei. 

 

  

4.4.6. attēls. Upē iekritis koks posmā iepretim 

Vecupes ielai. Foto: L. Grīnberga. 

4.4.7. attēls. Grīvas posmā izveidojušās blīvas 

niedru audzes. Foto: L. Grīnberga. 
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4.4.1. tabula. Engures upes apsaimniekošanas pasākumi. 

Samazināt antropogēno ietekmi Pirmkārt, nepieciešams novērst jebkādu notekūdeņu un 

cita veida papildus barības vielu ienesi ūdenstilpē. 

Barības vielas veicina aizaugšanu un dūņu slāņa 

veidošanos. 

Otrkārt, būtu jāierobežo ūdens ņemšana (sūknēšana) no 

upes, lai palielinātu ūdens kustību. 

Regulāri veikt grīvas posma tīrīšanu Grīvas posmā ieteicams regulāri izpļaut ūdensaugu 

(galvenokārt parastās niedres Phragmites australis) 

audzes, kā arī veikt gultnes tīrīšanu, lai nodrošinātu 

ūdens ieplūdi jūrā. 

Samazināt aizauguma pakāpi 

posmos, kur tā pārsniedz 50% no 

upes gultnes 

Posmos lejpus Saieta namam līdz Vecupes ielai upes 

gultne ir aizaugusi ar ūdensaugu audzēm, kas veicina 

dūņu uzkrāšanos un ūdens iztvaikošanu. Atkarībā no 

iedzīvotāju iespējām, ieteicama virsūdens augu 

pļaušana, brīvi peldošo (mazo ūdensziedu, raglapju, 

parastās mazlēpes) izņemšana no gultnes ar grābekli. 

Ūdensaugu izņemšanu ieteicams veikt katru gadu, 

vasaras sākumā vai vidū. 

Būtiski ir ņemt vērā to, ka izpļautie vai no gultnes 

izņemtie ūdensaugi jānovieto ārpus palu zonas, kā arī 

tos nedrīkst izvietot blakus esošajā mežā. 

Izvākt no gultnes iekritušos kokus 

un sadzīves atkritumus 

Lai arī straumes kustība upes lejteces posmā ir 

minimāla, straumes kustību, piemēram, palu periodā, 

var kavēt iekrituši koki, tādēļ tos ieteicams no gultnes 

izņemt. Paralēli straumei novietotus koku stumbrus bez 

zariem, kas straumes kustību neietekmē, gultnē var 

atstāt. 

Veikt dūņu izsmelšanu/izsūknēšanu Gultnes attīrīšana jāsāk no lejteces virzienā uz augšteci, 

lai veicinātu gultnes pašattīrīšanos, izņemot vienmērīgu 

organiskā materiāla slāni garākā ūdenstilpēs posmā un 

neveidojot izteiktus padziļinājumus/bedres. 

 

4.4.2. Iespējas upes izmantošanai, balstoties uz vietējo iedzīvotāju vēlmēm 

- Atkarībā no pieejas iespējām privātīpašumu teritorijās, upes krasti visā posmā izmantojami 

pastaigām, skriešanai. Ūdensaugu regulāra izpļaušana vai izņemšana no gultnes uzlabotu 

krastu pieejamību un estētisko kvalitāti. 

- Ņemot vērā upes augsto aizauguma pakāpi, nebūtu pieļaujama dekoratīvu ūdensaugu 

stādīšana upes krastos un gultnē.  
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- Aktīvai atpūtai upē (supošanai, laivošanai) pašlaik izmantojams posms lejpus tilta pie 

Veselības centra “Engure”. Augšpus tilta pāri upei ved vairāki tilti, zem tiem pašlaik 

izbraukt nav iespējams. Ūdens dziļums laivot ļautu līdz Vecupes ielas D galam. 

- Izbraukt ar laivu vai SUP dēli līdz jūrai pašlaik nav iespējams, jo grīvas daļa ir ļoti aizaugusi 

un pārāk sekla.  

- Ņemot vērā ūdenstilpes specifiku (nelielo ūdens pieplūdi un regulēto grīvu), nav sagaidāms, 

ka upes posms būs piemērots makšķerēšanai (izņemot dziļāko posmu pie Veselības centra). 

Tāpat nav iespējams nodrošināt būtiski augstāku ūdens līmeni posmā pie Saieta nama. 

- Ja nākotnē tiek plānota dūņu izsmelšana/izsūknēšana no gultnes, to nevajadzētu veikt īsos 

posmos, veidojot gultnē izteiktus padziļinājumus. Gultnes attīrīšana jāsāk no lejteces 

virzienā uz augšteci, lai veicinātu gultnes pašattīrīšanos, izņemot vienmērīgu organiskā 

materiāla slāni garākā ūdenstilpes posmā. 

 

4.5. Vaskulāro augu sugas 

Augu sugu sastāvs teritorijā ir tipisks nabadzīgiem piejūras kāpu mežiem un piejūras kāpām 

cauri plūstošu upīšu ielejām ar relatīvi nelielu sugu daudzveidību, ko nosaka dabiski apstākļi 

(nabadzīgas augsnes). Teritorijā sastopamās sugas var nosacīti iedalīt trīs grupās: skujkoku sausieņu 

mežu un piejūras mežaino kāpu sugu komplekss, piejūras mazo upju ieleju sugu komplekss un 

ruderālās nezālieņu un ruderalizētu zālāju sugas. 

No īpaši aizsargājamām augu sugām konstatētas divas: pļavas silpurene (apsekotajā teritorijā 

apmēram 80 ind.) un smiltāja neļķe (apmēram 10 ind.). No retām, Latvijas Sarkanajā grāmatā 

(Andrušaitis (red.), 2003) ierakstītām augu sugām konstatēta kalnu rūgtdille Peucedanum 

oreoselinum (saskaitīti 265 ind.). 

Pļavas silpurene (ierakstīta Latvijas Sarkanās grāmatas 4. kategorijā) ir Latvijā ne visai 

bieži sastopama (Tabaka, 2003), taču Rīgas līča rietumu piekrastē tā piemērotos biotopos (sausos 

priežu mežos, pelēkajās kāpās, ceļmalās sausos priežu mežos) ir samērā bieži sastopama, tostarp 

Engures apvidū. To apliecina arī Ozolā pieejamie dati. Pelēkā kāpa blakus apsekotajai teritorijai ir 

ļoti bagātīga šīs sugas atradne, kas saudzējama un atbilstoši apsaimniekojama šīs sugas saglabāšanai 

(nepieļaujot aizaugšanu ar priedēm, pārlieku izmīdījumu un aizaugšanu ar sūnām un ekspansīvām 

augu sugām). Taču pļavas silpurenes šīs atzinuma ietvaros apsekotajā teritorijā uzskatāmas par 

marginālu daļu no pelēkās kāpas atradnes, un šeit īpaši pasākumu sugas aizsardzībai vai saglabāšanai 

nav nepieciešami. 

Smiltāja neļķe ir Latvijā salīdzinoši retāk sastopama Rietumlatvijā gar Rīgas līci un Baltijas 

jūru, kā arī ap Rīgu un Ādažu apvidū. Nav veikti detalizēti pētījumi par smiltāja neļķes pasugu 

Dianthus arenarius ssp. arenarius (iekļauta ES Biotopu direktīvas II pielikumā) un D. arenarius ssp. 

borussicus izplatību Latvijā, taču tiek pieņemts, ka pasuga D.  arenarius ssp. arenarius izplatīta 

piejūrā, kamēr D. arenarius ssp. borussicus sastopama galvenokārt iekšzemē (Priedītis, 2019). Rīgas 

līča piekrastes kāpās piemērotos apstākļos (mežainās kāpās, pelēkajās kāpās) smiltāja neļķe ir samērā 

bieži sastopama. Šī atzinuma ietvaros apsekotajā teritorijā īpaši pasākumi sugas aizsardzībai vai 

apsaimniekošanai nav nepieciešami. 
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Abu sugu izplatības areāli globālā un Eiropas mērogā ir nelieli, tāpēc šīs sugas ir 

saudzējamas un to atradņu iznīcināšana nav pieļaujama, jo katras atradnes iznīcināšana vai 

degradēšana palielina šo sugu izplatības areāla fragmentācijas risku. 

Teritorijā samērā lielā skaitā konstatētā kalnu rūgtdille (ierakstīta Latvijas Sarkanās 

grāmatas 3. kategorijā) ir Latvijā samērā reti sastopama – izplatīta galvenokārt Daugavas ielejā un 

Rīgas līča rietumu piekrastē, citur – atsevišķas, izkaisītas atradnes. Latvijā suga ir uz izplatības areāla 

ziemeļaustrumu robežas, tāpēc atradņu iznīcināšana var ietekmēt arī sugas areālu globālā mērogā. 

Sastopama kāpās, ceļmalās kāpu masīvos un sausos mežos, sausās pļavās, pelēkajās kāpās. Būtiski 

apdraudējumi šai sugai nav zināmi (nav pētījumu), tomēr, visticamāk, sugas atradņu skaits un tai 

piemēroto apstākļu izplatība sarūk. Apsekotajā teritorijā sugas atradnes ir labā stāvoklī, īpaši 

pasākumi sugas aizsardzībai vai apsaimniekošanai nav nepieciešami.  
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4.5.1. tabula. Teritorijā konstatētās īpaši aizsargājamās un retās vaskulāro augu sugas un to 

aizsardzības statuss 

Sugas nosaukums 

latviski 

Sugas nosaukums 

latīniski 

Sugas aizsardzības statuss valstī Sugas labvēlīga 

aizsardzības stāvokļa 

novērtējums valstī 

kopumā (atbilstoši 

ETC datiem, tikai 

direktīvu pielikumos 

iekļautajām sugām) 

Īpaši aizsargājama 

suga atbilstoši 

14.11.2000. MK 

noteikumiem Nr.396 

(ar * atzīmēt 

mikroliegumu sugas 

18.12.2012. MK 

noteikumiem Nr.940) 

Biotopu 

direktīvas 

pielikumos 

iekļauta suga 

(ar * atzīmē 

prioritārās 

sugas) 

Pļavas silpurene 
Pulsatilla 

pratensis 
X     

Smiltāja neļķe 

Dianthus 

arenarius ssp. 

arenarius 

X X  U1 

Kalnu rūgtdille  
Peucedanum 

oreoselin 
LSG     

 

Sugas labvēlīga aizsardzības stāvokļa novērtējums valstī kopumā (atbilstoši ETC datiem, tikai direktīvu pielikumos 

iekļautajām sugām) pēc Ziņojums Eiropas Komisijai par ES nozīmes biotopu (dzīvotņu) un sugu aizsardzības stāvokli 

Latvijā. Novērtējums par 2013.-2018. gada periodu. Ziņojuma kopsavilkums par sugu aizsardzības stāvokli (sugas 

sakārtotas alfabēta secībā pēc zinātniskā nosaukuma) (DAP, 2019b) 

Apzīmējumi: 

U1 Aizsardzības stāvoklis nelabvēlīgs-nepietiekams (Unfavourable-Inadequate) 
 

LSG – Latvijas Sarkanā grāmata (Spuris 1998). LSG tiek lietotas sekojošas apdraudēto sugu kategorijas, kas atbilst vecajām IUCN kategorijām: 0. 

kategorija - izzudušās sugas; 1. kategorija - izzūdošās sugas; 2. kategorija - sarūkošās sugas; 3. kategorija - retās sugas; 4. kategorija - maz pazīstamās 

sugas. Dažas kļūdas LSG izdevumā izlabotas.  

 

 

4.6. Citas aizsargājamas dabas vērtības 

 

Koku atbilstība aizsargājama koka (dižkoka) statusam noteikta atbilstoši MK 16.03.2010. 

noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi” 2. pielikumam. Apsekojuma laikā ar mērlenti izmērīts pēc vizuāla novērtējuma potenciālo 

aizsargājamo koku apkārtmērs 1,3 m augstumā no zemes. 

Apsekotajā teritorijā zemes gabalā ar kadastra Nr. 90500051068 konstatētas divas priedes, 

kas atbilst īpaši aizsargājamu koku kritērijiem. Mērot 1,3 m augstumā no zemes, vienai priedei (X 

453372, Y 336117, LKS-92 koordinātu sistēmā) konstatēts 2,80 m apkārtmērs, bet otrai priedei (X 

453362, Y 336088) – 2,70 m apkārtmērs.  

Konstatēti arī divi liela izmēra dzeņu sakalti sausokņi (X 453378, Y 336086; X 453360, Y 

336123). 
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4.7. Teritorijas vērtību apkopojums un pretnostatījums 

 

AAP teritorijā sastopamās mežainās piejūras kāpas ar veciem priežu mežiem no vienas puses 

ir bioloģiski vērtīgas kā aizsargājams biotops, kā aizsargājamu augu sugu atradne, kā arī kāpām ir 

ekoloģiska vērtība jūras krastu erozijas procesu ierobežošanā. No otras puses kāpu meži ir nozīmīgs 

rekreācijas resurss, kas izmantojams pastaigām, skriešanai, velobraukšanai vai vienkārši atpūtai, kā 

arī caur kāpām ved ceļi un takas uz jūru. 

Lai gan Engures upe neatbilst īpaši aizsargājamam upju biotopam, jo tā ir būtiski 

antropogēni ietekmēta un pārveidota, tomēr upes dziļākajai un platākajai daļai ir pietiekami liels 

rekreācijas potenciāls, ja tiek uzlabota upes ekoloģiskā kvalitāte. Tā kā upe ir cilvēku būtiski 

pārveidota, tā nespēj funkcionāt kā dabīga ekosistēma un tās uzturēšanā: sedimentu izņemšanā, 

ūdensaugu aizauguma mazināšanā, ūdens kvalitātes uzlabošanā un upes ietekas jūrā regulārā 

uzturēšanā - jāiegulda būtiski resursi. 

Aluviālie meži Engures upes krastos veido vienotu kompleksu ar pašu upi, tajos ir svarīgi 

nodrošināt neiejaukšanās režīmu. Pieļaujama upē iekritušo koku izvākšana, lai netraucētu upes ūdens 

plūsmu. 

 

4.7.1. tabula. Teritorijas vērtību kopsavilkums un pretnostatījums 

Teritorijas vērtība Dabas aizsardzības nozīme Sociālekonomiskā nozīme 

Mežainās piejūras kāpas Īpaši aizsargājami biotopi un 

sugu atradnes 

Koksnes un rekreācijas 

resursi 

Aluviāli meži Īpaši aizsargājams biotops Nav īpašas nozīmes 

Engures upe Nav īpašas vērtības, upes 

baseins un ieteka jūrā būtiski 

pārveidoti 

Rekreatīva vērtība, jāuzlabo 

upes ekoloģiskā kvalitāte 
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5. INFORMĀCIJA PAR TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANU 

 

5.1. Teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa un īstermiņa mērķi plānā noteiktajam 

apsaimniekošanas periodam 

 

5.1.1. Teritorijas apsaimniekošanas ideālais jeb ilgtermiņa mērķis 

AAP teritorijai izvirzītais ilgtermiņa mērķis ir bioloģiski daudzveidīgas un ainaviski 

pievilcīgas piekrastes teritorijas saglabāšana un izveidošana. Teritorija ir pieejama apmeklētājiem, 

kas to apmeklē atbildīgi, lai atpūstos un izzinātu jūras piekrastes un Engures upes lejteces dabas un 

kultūrvēsturiskās vērtības. 

 

 

5.1.2. Teritorijas apsaimniekošanas īstermiņa mērķi plānā apskatītajam apsaimniekošanas 

periodam 

I Institucionālie un organizatoriskie aspekti 

1. Nodrošināt vienotu Engures upes lejteces apsaimniekošanu, zemju īpašniekiem vienojoties 

par galvenajiem principiem un tos ievērojot dzīvē. 

 

II Dabas un ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana 

2. Nodrošināt mežaino piejūras kāpu un tajos augošo aizsargājamo augu sugu un aluviālo mežu 

saglabāšanos labā aizsardzības stāvoklī. 

3. Uzlabot Engures upes estētisko un ekoloģisko kvalitāti un piemērot to atpūtas uz ūdens 

aktivitātēm. 

 

III Sabiedrības informēšana un izglītošana 

4. Veicināt dabas, ainavas un kultūrvēsturiskās vērtības nenoplicinošu izziņas tūrismu un atpūtu. 

5. Izglītot zemes īpašniekus par Engures upes un tās piekrastes atbilstošas apsaimniekošanas 

prasībām. 

 

IV Zinātniskā izpēte un monitorings 

6. Izpētīt Engures ostas Kurzemes hercogistes laikā un Marijas kalna vēsturi. 

 

 

5.2. Plānotie apsaimniekošanas pasākumi 

Apsaimniekošanas pasākumi plānoti laika periodam no 2020.gada līdz 2032. gadam, taču tie 

ir pārskatāmi, papildināmi un maināmi.  
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Apsaimniekošanas pasākumiem vērtēta to veikšanas nepieciešamība, vadoties pēc pasākuma 

ietekmes uz dabas vērtību saglabāšanu un citu sabiedrībai nozīmīgu interešu ievērošanu. Pasākumu 

prioritāte: 

I – prioritāri veicams pasākums, 
II – vajadzīgs pasākums. 

Plānoto apsaimniekošanas pasākumu kopsavilkumu skatīt 5.2.1. tabulā. 

 

5.2.1. tabula. Plānotie apsaimniekošanas pasākumi. 

Nr.p

.k. 

Apsaimniekošanas 

pasākums  

Pasākuma 

izpildītājs  

Priori

tāte  
 

Iespējamais 

finanšu 

avots  

Nepieciešama

is 

finansējums  

Izpildes 

indikatori  

I Institucionālie un organizatoriskie aspekti  
1.1. Vienota Engures upes 

lejteces pārvaldība 

Pašvaldība, 

zemes 

īpašnieki 

I Pašvaldības 

budžets 

Esošā budžeta 

ietvaros 

Nepasliktinās vai 

uzlabojas 

Engures upes 

ekoloģiskā 

kvalitāte 

II Dabas, ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana  
2.1.. Mežaino piejūras kāpu 

saglabāšana, pameža un 

paaugas, invazīvo sugu 

ierobežošana 

LVM,  meža 

īpašnieki 

I, 

regulāri 

Zemes 

īpašnieku, 

pašvaldības, 

projektu 

finansējums, 

talkas 

Precīzi nav 

nosakāmas, 

iegūto biomasu 

var izmantot 

šķeldošanai, ja 

tas finansiāli 

atmaksājas 

Saglabātas 

mežainās 

piejūras kāpas ar 

aizsargājamo 

sugu atradnēm 

vismaz 4,2 ha 

platībā vismaz 

pašreizējā 

kvalitātē 

2.2. Puķu spriganes 

ierobežošana  

Zemes 

īpašnieki 

I, 

regulāri 

Projektu 

finansējums, 

zemes 

īpašnieku 

iniciatīva, 

talkas 

Precīzi nav 

nosakāmas 

Samazinās puķu 

spriganes 

izplatība 

dabiskos 

biotopos 

2.3. Engures upes un tās krastu 

apsaimniekošana un upes 

tīrīšana 

Engures 

novada 

pašvaldība, 

Engures 

iedzīvotāji, 

Engures 

ezera dabas 

fons 

I, 

regulāri 

Projektu 

finansējums, 

talkas, zemes 

īpašnieku 

iniciatīva 

Precīzi nav 

nosakāmas, 

nepieciešama 

iepirkuma 

procedūra 

Engures upes 

ekoloģiskā 

kvalitāte 

nepasliktinās vai 

uzlabojas, 

saglabāti 

aluviālie meži 

1 ha platībā 

vismaz 

pašreizējā 

kvalitātē 

2.4. Skata no Marijas kalna 

atjaunošana un uzturēšana 

Pašvaldība, 

saskaņojot ar 

LVM 

II, 

uzturēša

na 

regulāri 

Projektu 

finansējums 

Iegūto biomasu 

var izmantot 

šķeldošanai, 

skatu platformas 

izmaksas 

nosakāmas 

iepirkuma 

procedūrā 

No Marijas kalna 

redzama Engures 

upe 

III Dabas tūrisma attīstība sabiedrības informēšana un izglītošana 

3.1. Tematiskā parka izveide 

plānotajā rekreācijas 

teritorijā pie Veselības 

centra 

Pašvaldība, 

sadarbībā ar 

tūrisma 

uzņēmējiem  

II Projektu 

finansējums 

Nosakāmas 

iepirkuma 

procedūrā 

Izveidots 

tematiskais parks 
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3.2. Atpūtas uz ūdens teritorijas 

izveide Engures upes 

dziļajā daļā 

Pašvaldība, 

saskaņojot ar 

LVM, 

sadarbībā ar 

tūrisma 

uzņēmējiem 

II Projektu 

finansējums 

Nosakāmas 

iepirkuma 

procedūrā 

Izveidota laivu 

piestātne, ir 

iespēja iznomāt  

peldlīdzekļus 

3.3. Zemes īpašnieku 

izglītošana par mežainās 

piekrastes kāpās, upē un 

tās piekrastē vēlamām un 

nevēlamām darbībām 

Pašvaldība, 

DAP 

I Esošā budžeta 

ietvaros 

Esošā budžeta 

ietvaros 

Nepasliktinās 

aizsargājamo 

biotopu kvalitāte 

un Engures upes 

ekoloģiskais 

stāvoklis 

3.4. Informācijas par atpūtas un 

izziņas aktivitātēm 

popularizēšana 

Pašvaldība  II Esošā budžeta 

ietvaros 

Esošā budžeta 

ietvaros 

Pieejama 

informācija par 

atpūtas un 

izziņas 

aktivitātēm 

IV Zinātniskā izpēte, monitorings un plānošana 

4.1. Pētījums par hercoga Jēkaba 

ostu  

Pašvaldība, 

zemūdens 

arheologi  

I Projektu 

finansējums 

Precīzi nav 

nosakāmas  

Veikts pētījums, 

rezultāti tiek 

izmantoti 

informatīvajos 

materiālos 

4.2. Pētījums par Engures 

pilskalnu (Marijas kalnu) 

NKMP, 

pašvaldība, 

zinātniskās 

organizācijas 

II Projektu 

finansējums 

Precīzi nav 
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5.2.1. Plānoto apsaimniekošanas pasākumu detalizēts apraksts 

 

I Institucionālie un organizatoriskie aspekti 

 

1.1. Vienotas Engures upes lejteces pārvaldības ieviešana 

Lai nodrošinātu Engures upes estētiskās un ekoloģiskās vērtības paaugstināšanos, nepieciešama 

zemes īpašnieku un pašvaldības vienota un mērķtiecīga rīcība: 

1) nodrošinot to, ka upē nenonāk neattīrīti vai nepietiekami neattīrīti notekūdeņi – Engures upes 

krastā esošos zemes īpašumus vai nu pieslēdzot centralizētai notekūdeņu attīrīšanas sistēmai 

vai arī nodrošinot hermētisku un regulāri izvedamu notekūdeņu krājrezervuāru darbību, 

nepieļaujot notekūdeņu iesūcināšanu gruntī; 

2) izvācot no upes krastiem tur novietotos atkritumus, transporta līdzekļus; 

3) izvācot no dabiskiem biotopiem komposta kaudzes un izrokot dabiskos biotopos iestādītos 

dārza augus, kā arī turpmāk nepieļaujot tādas darbības; 

4) sakārtojot upes krastos un pār upi uzbūvētās būves, nojaucot patvaļīgi uzbūvētās; 

5) nepieļaujot upes ūdens lietošanu dārzu laistīšanai lielā apjomā, piemēram, dārzkopības 

produkcijas audzēšanai ne tikai savam patēriņam.  

Par minēto nosacījumu ievērošanu jāvienojas visām iesaistītajām pusēm vai arī tie jānosaka 

pašvaldības saistošajos noteikumos. 
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II Dabas un ainavisko vērtību saglabāšana 

 

2.1. Mežaino piejūras kāpu saglabāšana, pameža un paaugas, invazīvo sugu ierobežošana 

Nepieciešams saglabāt mežaino piejūras kāpu biotopus (biotopa kods 2180), neveicot tajos galveno 

cirti, neizvācot sausokņus un kritalas (skat. biotopu aizņemtās platības 4.3.2. attēlā).  

Mežainajās kāpās nepieciešams ierobežot invazīvo krūmu sugu izplatīšanos (vārpainā korinte, 

parastais ligustrs, spožā klintene), tās regulāri (pirmajos 3 gados katru gadu, vēlāk vismaz reizi 

3 gados) izcērtot vai izravējot un izvācot no mežaudzes. Pieļaujama arī nocirsto krūmu 

sadedzināšana, ievērojot atbilstošās ugunsdrošības prasības. 

Mežainajās kāpās ieteicams izcirst saaugušo lapu koku paaugu (parastā kļava, parastais pīlādzis), taču 

šo darbību ieteicams uzsākt tikai tad, ja būs iespējams regulāri izcirst saaugušās atvases. Vēlams 

pirmajos gados darbību veikt katru gadu, bet ne retāk kā ik pēc trijiem gadiem. Nocirstie koki un 

atvases izvācami no mežaudzes vai sadedzināmi uz vietas. 

Pirms apsaimniekošanas pasākuma veikšanas ieteicams fiksēt esošo situāciju, piemēram, veikt 

apsaimniekojamās teritorijas fotofiksācijas (atzīmējot dabā vai kartē fotografēšanas vietu un 

virzienu). Veicot apsaimniekošanas pasākumu, dokumentējams tā datums, darbu veikšanas 

paņēmieni, izmantotā tehnika vai darbarīki, apsaimniekotā platība, kā arī veicamas fotofiksācijas pēc 

darbu pabeigšanas. Katru gadu noteiktā datumā ieteicams veikt kontroles fotofiksācijas no tās pašas 

vietas, lai novērtētu apsaimniekošanas pasākuma efektivitāti. 

 

2.2. Puķu spriganes izplatības ierobežošana  

Biotopu stāvokļa uzlabošanai ir jāveic visu invazīvo sugu, īpaši puķu spriganes, mērķtiecīga, regulāra 

iznīcināšana visā apsekotajā teritorijā, kā arī plašākā apkārtnē, no kurienes šīs sugas izplatās. Tas 

nozīmē, ka invazīvie augi visā teritorijā regulāri jāizravē ar saknēm un/vai jāpļauj pirms sēklu 

nobriešanas (optimāli jūnija otrajā pusē, jūlija sākumā) un jāsavāc, tos nedrīkst izmest vietās, kur tie 

var izplatīties jaunās teritorijās. Ja augi tiek pļauti, tad lielākai efektivitātei nepieciešama pļaušana 

divas reizes vasaras sezonā (jūnija beigās līdz jūlija sākumā un augustā). Puķu spriganes iznīcināšanai 

konkrētajā teritorijā nedrīkst izmantot ķīmiskos preparātus, jo tas var radīt būtisku nelabvēlīgu 

ietekmi uz virszemes ūdeņu ekosistēmām. 

Pirms apsaimniekošanas pasākuma veikšanas ieteicams fiksēt esošo situāciju, piemēram, veikt 

fotofiksācijas (atzīmējot dabā vai kartē fotografēšanas vietu un virzienu), kas atspoguļo puķu 

spriganes izplatību. Veicot apsaimniekošanas pasākumu, dokumentējams tā datums, darbu veikšanas 

paņēmieni, izmantotā tehnika vai darbarīki, apsaimniekotā platība, kā arī veicamas fotofiksācijas pēc 

darbu pabeigšanas. Katru gadu noteiktā datumā ieteicams veikt kontroles fotofiksācijas no tās pašas 

vietas, lai novērtētu apsaimniekošanas pasākuma efektivitāti. 

 

2.3. Engures upes un tās krastu apsaimniekošana un upes tīrīšana 

Engures upes tīrīšana veicama vairākos posmos. 
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Pirmajā posmā, lai upē iekritušie koki nekavētu straumes kustību, ieteicama to izņemšana no 

gultnes. Paralēli straumei novietotus koku stumbrus bez zariem, kas straumes kustību neietekmē, 

gultnē var atstāt.  

Pirmajā posmā, lai nodrošinātu ūdens ieplūdi jūrā, upes grīvas posmā ieteicams regulāri izpļaut 

ūdensaugu (galvenokārt parastās niedres Phragmites australis) audzes, kā arī veikt gultnes tīrīšanu 

no smilšu aizsērējuma. 

Pirmajā posmā, lai ūdensaugu audzes neveicinātu dūņu uzkrāšanos un ūdens iztvaikošanu, atkarībā 

no iedzīvotāju iespējām, ieteicama virsūdens augu pļaušana upes posmā no Saieta nama līdz Vecupes 

ielai, brīvi peldošo (mazo ūdensziedu, raglapju, parastās mazlēpes) izņemšana no gultnes ar grābekli. 

Ūdensaugu izņemšanu ieteicams veikt katru gadu, vasaras sākumā vai vidū. Būtiski ir ņemt vērā to, 

ka izpļautie vai no gultnes izņemtie ūdensaugi jānovieto ārpus palu zonas, kā arī tos nedrīkst izvietot 

blakus esošajā mežā. 

Pirmajā posmā veicamos darbus iespējams organizēt talkas veidā, izmantojot rokas darbarīkus, vai 

arī piesaistot atbilstošu tehniku. Upes tīrīšana nedrīkst radīt būtisku izbraukāšanas ietekmi uz īpaši 

aizsargājamiem biotopiem un īpaši aizsargājamo augu sugu atradnēm, kā arī izvāktie koki un 

ūdensaugi drīkst tikt izvietoti pagaidu novietnēs tikai ārpus īpaši aizsargājamo biotopu vietām. 

Izvāktos lielu dimensiju kokus (stumbra diametrs virs 25 cm) nelielā daudzumā var izvietot arī īpaši 

aizsargājamos meža biotopos, lai veicinātu mirušās koksnes īpatsvara pieaugumu. Kā tehnikas 

pārvietošanās ceļi pēc iespējas izmantojami esošie ceļi un takas (skat. 3.3.3. attēlu), upes platajā daļā, 

kur nav iespējama piekļuve no krasta, izmantojama peldoša tehnika. Upes gultnes tīrīšanai no smilšu 

aizsērējuma jāsaņem VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi. 

Otrajā posmā var veikt dūņu izsmelšanu/izsūknēšanu no gultnes. To nevajadzētu veikt īsos posmos, 

veidojot gultnē izteiktus padziļinājumus. Gultnes attīrīšana jāsāk no lejteces virzienā uz augšteci, lai 

veicinātu gultnes pašattīrīšanos, izņemot vienmērīgu organiskā materiāla slāni garākā ūdenstilpes 

posmā. 

Tā kā upē konstatētais dūņu slāņa biezums ir no 0,1 līdz 2,5 m (lejtecē – vidēji 0,1 m, platība ap 

0,11 ha, vidusdaļā – vidēji 1,67 m, platība ap 0,86 ha, bet Z daļā – vidēji 1,32 m, platība ap 0,76 ha), 

kopējais no upes izņemamo dūņu apjoms varētu būt līdz pat 24,5 tūkstošiem m3 (110 m3 lejtecē, 

14 360 m3 vidusdaļā, 10 030 m3 Z daļā). Tomēr darbu apjoms precizējams pirms darbu uzsākšanas. 

Darbu veikšanai nepieciešams saņemt arī VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes tehniskos 

noteikumus, kā arī pie darbu veikšanas upes dziļajā un platajā posmā, kur kādreiz atradusies hercoga 

Jēkaba osta, ieteicams pieaicināt arheologu, kas varētu veikt sākotnējo izpēti par iespējamu koka 

konstrukciju atrašanos upes gultnē un attiecīgi koriģēt dūņu izņemšanas veidu. Upes tīrīšana teritorijā, 

kas atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsardzības zonā (līdz 500 m attālumā no Marijas 

kalna), jāsaskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. 

Jāņem vērā, ka Engures upes krastos pie tās dziļā un platā posma atrodas īpaši aizsargājami biotopi:  

aluviāli krastmalu un palieņu meži un mežainas piejūras kāpas (skat. 4.3.2. attēlu). Upes sedimentu 

tīrīšana nedrīkst radīt būtisku izbraukāšanas ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un īpaši 

aizsargājamo augu sugu atradnēm. Kā tehnikas pārvietošanās ceļi pēc iespējas izmantojami esošie 

ceļi un takas (skat. 3.3.3. attēlu), upes platajā daļā, kur nav iespējama piekļuve no krasta, izmantojama 

peldoša tehnika. Izvāktie sedimenti drīkst tikt izvietoti pagaidu novietnēs tikai ārpus īpaši 
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aizsargājamo biotopu vietām (skat. ieteicamo vietu 3.3.3. attēlā, ja izmantošana saskaņota ar LVM, 

vai arī “Undas” rūpnieciskajā teritorijā, vai arī citā piemērotā vietā ārpus AAP teritorijas). 

Pirms apsaimniekošanas pasākumu veikšanas ieteicams fiksēt esošo situāciju un noteikt plānotā 

apsaimniekošanas pasākuma platību. Veicot apsaimniekošanas pasākumu, dokumentējams tā datums, 

darbu veikšanas paņēmieni, izmantotā tehnika vai darbarīki, veicamas fotofiksācijas pēc darbu 

pabeigšanas. Tas vēlāk ļaus novērtēt veikto pasākumu efektivitāti un noderēs, plānojot atkārtotus 

apsaimniekošanas pasākumus.  

 

2.4. Skata no Marijas kalna atjaunošana un uzturēšana 

Mežainajās kāpās uz Marijas kalna Engures upes krasta nogāzē ieteicams izcirst invazīvās krūmu 

sugas (vārpainā korinte, parastais ligustrs, spožā klintene) un lapu koku paaugu (parastā kļava, 

parastais pīlādzis), taču šo darbību ieteicams uzsākt tikai tad, ja būs iespējams regulāri izcirst 

saaugušās atvases. Piemērotākais laiks apsaimniekošanas pasākuma veikšanai ir augusta beigas, nav 

pieļaujama koku un krūmu ciršana putnu ligzdošanas sezonas laikā – pavasarī un vasaras sākumā. 

Vēlams pirmajos gados darbību veikt katru gadu, bet ne retāk kā ik pēc trijiem gadiem. Nocirstie koki 

un atvases izvācami no mežaudzes vai sadedzināmi uz vietas. 

 

5.3.1. attēls. Skata no Marijas kalna atjaunošana un uzturēšana. Kartes pamatnei izmantots @ LĢIA 

ortofoto, 2017 un VZD kadastra informācija, 2019. 

 

Pēc šo darbību veikšanas, lai mazinātu izmīdīšanas rezultātā norisošo augsnes eroziju, iespējama 

takas, kas ved Marijas kalnā gar upes krastu, labiekārtošana, izbūvējot koka kāpnes un nelielu skatu 

platformu jeb laipas paplašinājumu (skat. 5.3.1. attēlu). Izvietojama arī informācijas plāksne par 

Marijas kalna kultūrvēsturi. Ja tiek konstatēta palielināta apmeklētāju plūsma un pastiprināta 

antropogēna ietekme, piemēram, nomīdīšanas ietekme uz meža zemsedzi, atkritumi, labiekārtojama 

esošā taka līdz Marijas kalnam, izbūvējot koka laipu vai arī ierīkojot grantētus celiņus, kā arī 
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izvietojamas atkritumu urnas. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36. panta sesto daļu kultūras un 

vēstures pieminekļu teritorijās kājāmgājēju pārvietošanos regulē šo teritoriju aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi. Tā kā darbības plānotas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorijā, tās 

jāsaskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. 

 

 

III Dabas tūrisma attīstība, sabiedrības informēšana un izglītošana 

 

3.1. Tematiskā parka izveide plānotajā rekreācijas teritorijā pie Veselības centra 

Plānotajā rekreācijas teritorijā pie Veselības centra (skat. 3.3.3. attēlu) ieteicams izveidot tematisko 

parku, kurā, izmantojot skulptūras, informācijas un labiekārtojuma elementus, tiktu atspoguļota 

Engures upes vēsture Kurzemes hercogistes laikā, kad upes grīvā darbojās osta un tās krastos – dzelzs 

manufaktūra. Informācija sniedzama arī par dzelzs kausēšanas senajām tehnoloģijām un to, kā tās 

saistās ar Engures apkārtni, piemēram, dzelzs rūdas ieguve un ogļu dedzināšana. Iespējams arī 

piedāvāt pārgājiena maršrutu uz kādreizējo Engures upes izteku no Engures ezera (skat. 1.5.3. attēlu) 

un uz ogļu dedzināšanas uzkalniņiem (skat. 2.3.2. attēlu). Iespējams arī izmantot informāciju par to, 

ka Engures ezers un arī Engures upes grīva ir bijusi dzintaru ieguves vieta un Engurē Kurzemes 

hercogistes laikā pat darbojusies dzintara virpotava (skat. 1.5. nodaļu). 

 

3.2. Atpūtas uz ūdens teritorijas izveide Engures upes dziļajā daļā 

Blakus tiltiņam uz Veselības centru (jūras pusē, skat. 3.3.3. attēlu) ieteicams izbūvēt laivu piestātni 

uz pontonu konstrukcijām, no kurienes varētu sākt dažādu peldlīdzekļu braucienus pa Engures upes 

dziļāko un platāko daļu. Laivu piestātni iespējams izmantot arī kā makšķerēšanas vietu. Minēto 

aktivitāti ieteicams uzsākt pēc tam, kad ir veikts Engures upes tīrīšanas (skat. 2.3. apsaimniekošanas 

pasākumu) vismaz pirmais posms.  

Ieteicama arī sadarbība ar vietējiem tūrisma uzņēmējiem vai vienkārši laivu īpašniekiem, lai 

nodrošinātu laivu vai citu peldlīdzekļu nomas iespējas arī Engures viesiem. 
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3.3. Zemes īpašnieku izglītošana par mežainās piekrastes kāpās, upē un tās piekrastē vēlamām 

un nevēlamām darbībām  

Lai izglītotu Engures upes krastā dzīvojošos zemes īpašniekus un AAP teritorijas apmeklētājus par 

darbībām, kas ir un kas nav vēlamas upes krastos, lai uzlabotu Engures upes estētisko un ekoloģisko 

situāciju, kā arī mežaino piejūras kāpu bioloģisko daudzveidību, pašvaldības vai citās piemērotās 

telpās (vai arī ārpus telpām, ja laika apstākļi to atļauj) rīkojamas tikšanās ar Engures iedzīvotājiem 

un citiem interesentiem. Kā lektorus iespējams aicināt DAP vai VVD pārstāvjus, sugu un biotopu 

aizsardzības jomas ekspertus. Tikšanās vislabāk organizēt sarunu formā, izmantojot DAP pieredzi 

Zaļo pēcpusdienu organizēšanā. 

 

3.4. Informācijas par atpūtas un izziņas aktivitātēm popularizēšana 

Lai popularizētu izveidoto tematisko parku un piejamās laivošanas aktivitātes, ieteicams izvietot 

attiecīgu informāciju dabā Engures centrā (informācijas stends, informācija pie ziņojumu dēļa), kā 

arī popularizēt jaunizveidotos objektus pašvaldības mājas lapā, Engures tūrisma informācijas punktā 

(sagatavojot informāciju papīra formā uz vienas A4 lapas) un vietējos laikrakstos.  

 

 

IV Zinātniskā izpēte un monitorings 

 

4.1. Hercoga Jēkaba ostas izpēte 

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par kādreizējo ostu Engures upes grīvā un apstiprinātu vai 

noliegtu informāciju par koka konstrukciju esamību upes gultnē, nepieciešams veikt arheoloģisku 

izpēti. Tā kā pētāmais objekts atrodas zem ūdens, nepieciešams piesaistīt zemūdens arheologus. 

Iespējams, minēto darbību iespējams veikt paralēli ar upes tīrīšanu. Kādreizējās ostas teritorija 

atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsardzības zonā, līdz ar to darbības jāsaskaņo ar 

Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. 

 

4.2. Engures pilskalna (Marijas kalna) izpēte 

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par valsts nozīmes kultūras pieminekļa Engures pilskalna 

(Marijas jeb Baznīcas kalna) izcelsmi, vēsturi un iespējamo apdzīvojumu, ieteicams veikt 

arheoloģiskos izrakumus vai attālināto izpēti. Darbi valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorijā un 

tā aizsardzības zonā jāsaskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. 

Darbu veikšanai var organizēt Arheoloģijas un Vecrīgas vēstures pulciņa (Bērnu un jauniešu centrs 

“Rīgas Skolēnu pils”, http://www.rsp.lv/citi-pulcini/arheologija/, skat. 02.02.2020.) vai citu 

interesentu arheoloģisko ekspedīciju sadarbībā ar Engures novada pašvaldību. 

  

http://www.rsp.lv/citi-pulcini/arheologija/
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