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Jūras piekrastes josla
• Ziemeļu 

pludmale
• Dienvidu 

pludmale



Jūras piekrastes josla
• Dienvidu pludmales 

zonējums

• Liepājas pilsētas 
pludmales un 
peldvietu lietošanas 
noteikumi (Nr.8, 
2018.gada 19.aprīlī)

• Tematiskais plānojums 
"Liepājas pilsētas 
pludmales un 
piekrastes attīstība"  
(2015. gada 16. aprīlī)



• Dienvidu pludmale



• Dienvidu pludmale
• 8 km gara, plaša, smalku smilšu pludmale, kas piemērota rekreācijai

• 50 - 80 m plata liedaga zona

• divas Zilā karoga peldvietas 
• peldēšanās zonu kopējais garums - 2000 m 

- Centra peldvieta (no Kūrmājas prospekta līdz Jūrmalas ielai) – 1000 m

- Dienvidrietumu (no Pērkones ielas līdz Vaiņodes ielai) – 1000 m

• Jūras gultne cieta, bez akmeņiem un bīstamiem šķēršļiem  

• Labi attīstīta pludmales infrastruktūra

• Vētras viļņi regulāri izskalo jūras zāles/aļģes



• Jūras aļģu apsaimniekošana



• Jūras aļģu apsaimniekošana
• Izskalošana nav prognozējama ne pēc apjoma un regularitātes, 

ne pēc vietas, kur tas notiks, ne pēc aļģu sastāva
• Aļģu savākšana samazina jūras piesārņojumu
• Vākšana/aizvešana atļauta tikai noteiktās diennakts h
• Nav vēlama lieljaudas tehnikas izmantošana un ūdens malas 

pamatīga izbraukāšana 
• Izskalotās aļģes ir bioloģiski noārdāmie atkritumi, līdzīgi kā lapas, 

zāle, zari utt., to sadalīšanās/ieskalošana atpakaļ jūrā – dabisks 
process

• Pēc aļģu savākšanas obligāta teritorijas/darba vietas sakopšana
• Biotopu eksperti iesaka aļģes nenovākt teritorijās, kur konstatēts 

aizsargājamais biotops "Viengadīgu augu sabiedrības uz 
sanesumu joslām", kā arī putniem nozīmīgās vietās. Dienvidu 
pludmalē ieteikumus sarežģīti ievērot! 

• Jūras aļģu savākšana notiek divos veidos:
• piesaistot uzņēmējus 
• nodrošinot iespēju iedzīvotājiem vākt jūras aļģes



• Jūras aļģu apsaimniekošana - piesaistot uzņēmējus
• Saskaņā ar līgumu starp Liepājas Komunālo pārvaldi un 
SIA “CTB” - izpildītājs veic jūras zāļu un izskalojumu savākšanu 
un pārvietošanu uz D pludmales citu vietu – pie ostas mola.



• Līgums par jūras zāļu un izskalojumu savākšanu un 
izvešanu no Liepājas pilsētas pludmales teritorijas

• No 15.maija līdz 15.septembrim aļģu vākšana/aizvešana notiek 
no plkst. 23.00 līdz plkst. 9.00

• Darbus uzsāk pēc rīkojuma (Darba uzdevums) saņemšanas  -
norādīti apjomi un vieta/zona ūdens malā, no kuras vākt/aizvest 
aļģes

• Apmaksa - pēc faktiski padarītā apjoma (Akts par darbu izpildi) 
un atbilstoši nolīgtajām vienību cenām (iepirkumā apstiprinātais 
finanšu piedāvājums)



• Jūras aļģu apsaimniekošana - piesaistot uzņēmējus



• Dienvidu pludmalē savākto jūras zāļu apjomi/izmaksas

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

2016 2017 2018 2019 2020 KOPĀ
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• Jūras aļģu apsaimniekošana – nodrošinot iespēju 
iedzīvotājiem vākt jūras aļģes
• Pēc individuāla pieteikuma iedzīvotāji var saņemt atļauju 

iebraukšanai pludmalē



• Iespēja 
iedzīvotājiem



• 2021. gadā jau noslēgts 
31 līgums

• pieteikti elektroniski – 15

• no tiem arī elektroniski 
parakstīti – 4

• klātienē noslēgti 16 līgumi 
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2017 2018 2019 2020 KOPĀ
noslēgto līgumu

skaits 53 60 48 130 291

• Noslēgti līgumi (izdotas atļaujas) ar iedzīvotājiem par jūras zāļu 
savākšanu Liepājas pilsētas piekrastē



• Ieplāno Liepāja!



Paldies par uzmanību!
aigars.stals@liepaja.lv


