
Natura 2000 ir vienots aizsargājamo dabas teritoriju tīkls visās 
Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurā iekļauj teritorijas, kas 
no zīmīgas dažādu īpaši aizsargājamo biotopu un augu un dzīv -

nieku sugu saglabāšanai Eiropā, ko nosaka Putnu direktīva un Bio to pu 
direktīva. Natura 2000 teritoriju tīkls aizņem ap 20% no Eiropas Sa vie-
nības valstu kopējās teritorijas (Latvijā 11,9% no valsts teritorijas, iekļaujot 
pavisam 336 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas).  
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Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras īstenotā LIFE Daba projekta 
„Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un 

Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” ietvaros notiek aizsargājamo ainavu 
apvidus „Ādaži” dabas vērtību apsaimniekošana un atjaunošana.

Projekta darbības laiks: 2006. gada 1. septembris – 2009. gada 31. de-
cembris.
Projekta partneri: Nacionālie bruņotie spēki, Latvijas Dabas fonds, Da-
bas aizsardzības pārvalde.
Projekta līdzfi nansētāji: Eiropas Komisijas LIFE Daba apakšprogramma, 
LR Vides ministrija.
Projekta mērķi: saskaņot dabas aizsardzības un militārās intereses; atjau-
not militārā poligona Natura 2000 teritorijas dabas vērtības un nodrošināt 
tām labvēlīgu aizsardzības statusu; izglītot karavīrus dabas aizsardzības 
jomā; nodrošināt sadarbību ar citu militāro Natura 2000 teritoriju apsaim-
niekotājiem.
Galvenie projektā plānotie pasākumi: 

 dabas aizsardzības plāna izstrāde ainavu apvidum;
 militārpersonu apmācība par dabas aizsardzības jautājumiem;
 teritorijas hidroloģiskā izpēte;
 teritorijas attīrīšana no nesprāgušās munīcijas;
 biotopu atjaunošanas pasākumi (kontrolētā dedzināšana, koku un 
krūmu ciršana virsāju un purvu biotopu atjaunošanai u.c.);

 apmeklētāju plūsmas ierobežošana, informatīvie un izglītojošie 
pasākumi;

 sugu un biotopu monitorings.
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Aprobežojumi aizsargājamo ainavu apvidū „Ādaži”
Saimnieciskās darbības aprobežojumus aizsargājamo ainavu apvidū „Āda-
ži” un dabas liegumā „Lieluikas un Mazuikas ezers” nosaka Ministru 
kabineta 2003. gada 22. jūlija noteikumi Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kā arī citi 
likumi un Ministru kabineta noteikumi. 
Nacionālie bruņotie spēki Ādažu poligonu izmanto kaujas šaušanas un 
taktiskajām mācībām. Tādēļ, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem,

aizliegts:
- ieiet un iebraukt Ādažu poligona teritorijā bez saskaņošanas ar Ādažu 

poligona administrāciju. Bez saskaņošanas atļauts pārvietoties tikai pa 
kop lietošanas ceļiem; 

- aiztikt neeksplodējušu munīciju vai citus bīstamus priekšmetus. Atrodot 
tos, jāapzīmē priekšmetu atrašanās vieta un nekavējoties jāziņo Ādažu 
poligona administrācijai.

Kā sazināties ar Ādažu poligona administrāciju?
Operatīvais dežurants: tālrunis – 7335615; fakss – 7335616; 
e-pasts: od@campadazi.mil.lv, 
Poligona nodaļa: tālrunis – 7335717.
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Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži”
Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” atrodas Rīgas rajona Ādažu un Sējas 
no vados. Tas izveidots 2004. gadā Nacionālo bruņoto spēku militārā poligo-
na teritorijā. Ainavu apvidus platība ir 6126 ha, kas ir 78% no poligona teri-
to   rijas. Šīs aizsargājamās teritorijas mērķis ir nodrošināt vairāku Eiropas Sa-
vienībā (ES) īpaši aizsargājamu mežu, pļavu, kāpu, purvu un ūdeņu veidu 
(bio topu), kā arī vairāku apdraudētu augu un dzīvnieku sugu saglabāšanos. 
Te sastopami 10 ES nozīmes biotopi, 22 Latvijas un Eiropas nozīmes augu 
un 32 dzīvnieku sugas. Šī teritorija visnozīmīgākā ir ES īpaši aizsargājamā un 
Latvijā gandrīz izzudušā biotopa – virsāju – saglabāšanai, jo ainavu ap vidus 
ir vislielākā šī biotopa atradne Latvijā. Ainavu apvidus teritorijā ietilpst da-
bas liegums „Lieluikas un Mazuikas ezers”, kas izveidots, lai sagla bātu retus 
ezeru biotopu veidus un īpaši aizsargājamus augus. 
Kopš 2004. gada aizsargājamo ainavu apvidus iekļauts ES nozīmes aizsar-
gājamo dabas teritoriju – Natura 2000 – tīklā. Daļai no ainavu apvidus teri-
torijas piešķirts starptautiski putniem nozīmīgas vietas statuss, jo tajā sasto-
pamas Eiropas mērogā apdraudētas putnu sugas – purva piekūns, rubenis un 
stepes čipste.
Vairāku dabas vērtību veidošanos un saglabāšanos ir sekmējušas teritorijā 
notiekošās militārās aktivitātes, kas virsājiem un kāpām nav ļāvušas aiz augt 
ar krūmiem.

Dabas vērtības
Virsāji, pļavas un iekšzemes kāpas
Sausi virsāji ainavu apvidū kopumā aizņem aptuveni 1040 ha. Dabiskos 
apstākļos šāds biotops sausās vietās var izveidoties pēc ugunsgrēka, savu kārt 
cilvēka darbības rezultātā – pēc dedzināšanas, noganīšanas vai arī – īslaicīgi 
pastāvēt izcirtumos. Ādažu virsāji ir dzīvesvieta vairākām retām augu sugām 
– meža silpurenei, zāļlapu smiltenītei, skrajajam donim. 
Puskas un Cimeļupes krastos, kā arī purvu malās saglabājušies palieņu pļa-
 vu fragmenti, kur sastopamas vairākas īpaši aizsargājamas augu sugas – 

Ainavu apvidus ir viena no nozīmīgākajām apdraudētā smilšu krupja 
atradnēm, kura dzīvotne ir teritorijā esošie smiltāji

Ūdeņi
Aizsargājamo ainavu apvidū atrodas Lieluikas un Mazuikas ezeri, teritorij u 
šķērso vairākas upes – Melnupe, Puska un Cimeļupe. Mazuikas ezers ir 
vien s no retajiem Latvijas oligotrofajiem (ar barības vielām nabadzīgajiem) 
eze   riem. Tajā sastopamas vairākas īpaši aizsargājamas augu sugas – Dortma-
ņa lobēlija, sīpoliņu donis, gludsporu ezerene –, kam nepieciešams dzidr s 
un minerālvielām nabadzīgs ūdens. Ezeru sateces baseinā veiktā meliorā-
cija un atpūtnieku radītais piesārņojums negatīvi ietekmē ezerus, kā arī izrai-
sa pa stiprinātu ūdens bagātināšanos ar organiskajām vielām. Tā dēļ ezeri 
aizau g.
 

Meži un purvi
Meži ir otrs visplašāk pārstāvētais bio topa veids teritorijā aiz virsā jiem. 
Šeit sastopami četri ES nozī mes aiz-
sargājamie meža biotopi – pār mitrie 
platlapju meži, boreālie meži, purvai-
nie meži un melnalkšņu staig nā ji. 
Ainavu apvidus meži ir dzīvesvieta 
īpa ši aizsargājamām put nu sugām – 
pe lēkajai dzilnai, mel na jam stārķim, 
trīspirkstu dze nim un baltmugur-
dzenim. Aizsargā  jamo ainavu apvi-
dus teritorijā ietilpst daļa no Ram-
pas purva, kā arī citi mazāki pur vi. 
Tie ir intensīvi me liorēti, tādēļ ta jos 
pazeminājies ūdens līmenis un tikai 
dažviet sagla bājušās purviem dabis-
kos apstāk ļos raksturīgās augu sa-
bie d rības. Rampas purvā konsta tēta 
īpaši aizsar gā jamā lakstauga – dižās 
jāņeglītes – nozīmīga atradne.

Lieluikas un Mazuikas ezeros sastopama īpaši aizsargājamā suga – spilgtā 
purvspāre

Eiropas nozīmes biotops – boreālie 
meži

tumš zilā drudzene, mānīgā knīdija, 
dumbrāja vijolīte u.c. Ne lie lā platī-
bā ainavu apvidū sasto pams arī īpa-
ši aizsargājams bio tops – iekšzemes 
kāpas ar kāp smildzenes pļa vām. Tā 
ir viena no lielākajām šī bio to pa at-
radnēm Latvijā. Kāpas, tā pat kā pļa-
vas un vir sājus, apdraud to aiz aug šana 
ar ko kiem un krū miem. Ainavu apvi-
dus virsājos, kā pās un pļavās sastopa-
mas arī vairā kas īpaši aiz sar gājamas 
put nu sugas. Šeit kon sta tēta nozī mī ga 
ste pes čip stes po pulā cija, sastopa ms 
sila cīru lis, vakar lēpis un pupu ķis.

Ja virsāji netiek nopļauti, noganīti vai periodiski dedzināti, tie aizaug ar 
krūmiem un kokiem

Sausās smilšainās vietās 
sastopama smiltāja neļķe

Pupuķis Latvijā ir īpaši aizsargājama suga, kas militārajā poligonā kā 
dzīvesvietu labprāt izvēlas bijušās armijas būves


