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Dabas lieguma

RŪJAS PALIENE
dabas aizsardzības plāna
kopsavilkums

a

Dabas liegums “Rūjas paliene”
Izveidots:

2004. gadā

Platība:

444 ha

Atrašanās vieta:

Valmieras rajona Sēļu, Jeru un Vilpulkas pagastā

Īpašumtiesības:

liegumā 49 īpašumi, galvenokārt privātīpašumā

Nozīmīgākās dabas vērtības:

Teritorijā konstatētās īpaši aizsargājamās augu un dzīvnieku sugas
Augi: stāvlapu dzegužpirkstīte, naktsvijole, mānīgā knīdija
Bezmugurkaulnieki: upes micīšgliemezis, sarkankāju airvabole, divjoslu airvabole,
raibgalvas purvspāre, spilgtā purvspāre, lielais skābeņu zeltainītis, mirdzošā
ūdensspolīte, biezā perlamutrene
Putni: 24 sugas, no tām nozīmīgākās šajā dabas liegumā ķikuts, grieze un ormanītis
Zīdītāji: ūdrs
Teritorijā konstatētie īpaši aizsargājamie biotopi
 Kaļķainas smiltāju pļavas
 Sugām bagātas vilkakūlas pļavas smilšainās augsnēs
 Molīnijas pļavas uz kaļķainām, kūdrainām vai mālainām augsnēm
 Upju straujteces
 Vecupes
 Pārmitri platlapju meži

Ķikuta izplatība Latvijā, 2006
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- ķikutu riesta vietas
- iespējams, izzudušās ķikutu riesta vietas
- uz Burtnieka baseina upju palienēm attiecināmās
ķikutu riesta vietas

Ķikuts ir teritorijas nozīmīgākā dabas vērtība un tā aizsardzība ir galvenais lieguma izveidošanas mērķis,
bet pati teritorija – viena no nozīmīgākajām sugas atradnēm Latvijā un nozīmīgākā Ziemeļvidzemē.

Dabas lieguma “Rūjas paliene” dabas aizsardzības plāns izstrādāts Latvijas Dabas fonda īstenotā LIFE-Daba projekta
“Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu saglabāšanai” ietvaros 2006. gadā.
Plāna izstrādi vadīja Liene Salmiņa. Līdzfinansēja Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas/Pasaules Vides
fonda (ANO AP/PVF) projekts “Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā”.
Izdevējs: LIFE-Daba projekts “Palieņu pļavu atjaunošana Eiropas Savienības sugām un biotopiem” un
(ANO AP/PVF) projekts “Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā”.
Teksta autore: Liene Salmiņa
Konsultanti: Inga Račinska, Ainārs Auniņš, Andris Klepers
Kartogrāfe: Baiba Strazdiņa
Vāku fotogrāfiju autori: Mārtiņš Kalniņš (Rūja), Andris Klepers (perlamutrene),
Ainārs Auniņš (Rūjas paliene vasaras naktī)
Zīmējumu autore: Ditta Zagorska
Māksliniece: Lolita Piterniece
Iespiests: tipogrāfijā „Citrons”
Drukāts uz videi draudzīgā, FSC sertificētā Arctic Paper papīra Munken Pure

Dabas lieguma
“Rūjas paliene” un tā
apkārtnes iedzīvotāji,
zemes īpašnieki un citi
interesenti!
Šī izdevuma mērķis ir sniegt jums
informāciju par dabas lieguma
“Rūjas paliene” dabas vērtībām un
pasākumiem, kas veicami šo vērtību
saglabāšanai. Tieši no jums, īpaši
no pašvaldības pārstāvju, zemes
īpašnieku, lietotāju un dabas lieguma
apmeklētāju attieksmes ir atkarīga
dabas lieguma nākotne.
Līdz tam laikam, kad šo izdevumu
ieraudzīs lasītāji, jau vairāki no šeit
minētajiem pasākumiem būs īstenoti
un lasītajiem pašiem būs iespējas
dabā par to pārliecināties un sniegt
savu vērtējumu.
Dabas aizsardzības plāns dabas
liegumam “Rūjas paliene” sagatavots
2006. gadā projekta “Palieņu pļavu
atjaunošana Eiropas Savienības
sugām un biotopiem” laikā. Tas tapa
sadarbībā ar Jeru, Sēļu un Vilpulkas
pagasta padomi un ANO Attīstības
programmas un Pasaules Vides fonda
projektu “Bioloģiskās daudzveidības
aizsardzība Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervātā”. Tas ir apjomīgs
dokuments, kas ietver dabas
liegumā sastopamo dabas vērtību
un to apdraudējumu aprakstus, tajā
nosprausti teritorijas aizsardzības
mērķi un izstrādāts pasākumu plāns
dabas vērtību saglabāšanai. Dabas
aizsardzības plāna ieteikumi saglabā
aktualitāti līdz 2016. gadam.
Dabas aizsardzības plāna pilnā versija
pieejama:
 Sēļu, Jeru un Vilpulkas pagastu
padomē
 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta
administrācijā
 Dabas aizsardzības pārvaldē
 Valmieras reģionālajā vides pārvaldē
 Ziemeļvidzemes virsmežniecībā
 Latvijas Dabas fondā
 Ziemeļvidzemes reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē

Rūjas palienes vīzija
Dabas liegumā dominē atklātas palieņu pļavas un
pļavu īpašnieki ir ieinteresēti pļavu apsaimniekošanā,
tādējādi nodrošinot labvēlīgus dzīves apstākļus
aizsargājamiem putniem un augiem.

Satura rādītājs
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Kas atbild par dabas lieguma apsaimniekošanu
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Ievads
Dabas liegums “Rūjas paliene” izveidots 2004. gadā un atrodas Valmieras rajona Sēļu, Jeru un Vilpulkas
pagastu teritorijā. 444 ha lielais dabas liegums ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Lieguma izveidošanas galvenais mērķis ir saglabāt Latvijā un Eiropā retus biotopus un sugas – īpaši upju
palieņu pļavas un tajās ligzdojošo ķikutu. Dabas liegums ietver pēdējās atklātās pļavas Rūjas palienē.
Tāpat kā katrai pašvaldībai ir svarīgi sagatavot teritorijas plānojumu, tā īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
būtisks ir dabas aizsardzības plāns.
Dabas aizsardzības plāns ir dokuments, kurā ir plānoti dažādi apsaimniekošanas pasākumi dabas vērtību
saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Dabas aizsardzības plānā minētie nosacījumi ir rekomendējoši līdz brīdim, kad Latvijas Republikas Ministru kabinets apstiprina aizsargājamās teritorijas individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus. Dabas aizsardzības plānā minētie ierobežojumi jāņem
vērā, izstrādājot teritorijas attīstības plānu.
Dabas aizsardzības plāns Rūjas palienei veikts projekta LIFE-Daba projekta “Palieņu pļavu atjaunošana
Eiropas Savienības sugām un biotopiem” laikā sadarbībā ar Pasaules Vides fonda un ANO Attīstības programmas atbalstīto projektu “Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā”.
Dabas aizsardzības plānu izstrādāja Latvijas Dabas fonds, veicot informācijas apkopošanu un detalizētu
dzīvotņu, augu, putnu un bezmugurkaulnieku sugu izpēti, kā arī veicot hidroloģiskos un augsnes pētījumus
šajā teritorijā.

Teritorijas apraksts

Foto: Ainārs Auniņš
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Liegums aizņem apmēram 10 km garu un 250 – 500 m platu Rūjas lejteces palienes posmu (sk. 1.attēlu).
Teritorijā ietvertas slapjas, palos applūstošas, daļēji aizaugušas pļavas, mazākās platībās arī mēreni mitras
un sausas pļavas, kā arī krūmāji un meži. Arī ārpus lieguma blakusesošās teritorijas ir lielākoties pārmitras
- slapji krūmāji un meži. Uz ziemeļiem no lieguma atrodas Rūjas purvs, uz ziemeļaustrumiem – slapju mežu
masīvs Brīvpurvs, austrumos liegums robežojas ar bijušajiem Rūjas zivju dīķiem, kas šobrīd galvenokārt
aizaug ar krūmiem.
Saskaņā ar zemes eksplikāciju, dabas lieguma lielāko daļu aizņem lauksaimniecībā izmantojamās zemes,
mazāk meža zemes un krūmāji un tekoši ūdeņi. Lielākā daļa dabas lieguma pieder privātajiem zemes
īpašniekiem.

Rūja pie Pantenes

Latvijas karte

Dabas lieguma novietojuma karte

Foto: Andris Klepers
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Rūjas paliene marta palos

Teritorijas dabas vērtības
Dabiskie procesi
Dabisko procesu nepārtrauktība ir nozīmīgākais priekšnoteikums, lai saglabātu dabas lieguma vidi
nemainīgu. Piemēram, pārtraucot dabiskos procesus un izveidojot meliorācijas sistēmas, tiek izjaukts
gruntsūdens līmenis – gar grāvjiem sākas pļavu aizaugšana ar krūmiem, mainās augu sastāvs, arī citu
dzīvo radību tas ietekmē vistiešākajā veidā. Apsaimniekotājam pašam jārēķinās ar regulāriem darba resursu ieguldījumiem šo platību uzturēšanā.
Ļoti svarīgs elements dabisko apstākļu uzturēšanai Rūjas palienē ir regulārs pavasara palu apjoms, kuru
negatīvi ietekmē meliorācijas grāvju daudzums un to darbības efektivitāte. Šobrīd gada ūdens līmeņa
svārstības dabas lieguma teritorijā sasniedz ap 2 m.

2. attēls
Dabas liegumā “Rūjas paliene” sastopamie biotopi
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Sagatavoja: Baiba Strazdiņa, Latvijas Dabas fonds

Foto: Lelde Eņģele

Mēreni mitrās pļavās nereti vienā kvadrātmetrā aug pat 25 augu sugas

Biotopi

Foto: Lelde Eņģele

Foto: Aigars Indriksons

Pļavas aizņem nozīmīgāko dabas lieguma daļu un kopā ar Rūjas upi, Palmuti un Oļu veido teritorijai raksturīgo ainavu (sk. 2. attēlu 4. lpp.). Zemākajās Rūjas un Palmutes palieņu vietās izveidojušās slapjas augsto
grīšļu pļavas, kuru galvenokārt aug slaidais grīslis. Vietām slapjo pļavu
augāju veido parastais miežubrālis, iesirmā ciesa, dzeltenais saulkrēsliņš.
Liegumam ļoti raksturīgas arī mitras pļavas auglīgās augsnēs. Šo pļavu
augājs ir sugām bagāts – te aug parastā vīgrieze, ciņusmilga, pļavas bitene, divrindu grīslis, garlapu veronika, purva gandrene un pļavas lapsas- Augsnes uzbūve un augsnē
saglabājušies spoži balti gliemežvāki
te. Nereti pļavās ieplaku un upes seno gultņu nogāzēs lielākās platībās liecina, ka šeit agrāk bijis ezers, kas
pakāpeniski aizaudzis un pārpurvojies
sastopama mānīgā knīdija.
Sugām bagātas mēreni mitras īstās pļavas sastopamas galvenokārt uz
reljefa paaugstinājumiem gar Rūjas krastiem. Šajās pļavās aug tādas graudzāles kā kamolzāle, pļavas
auzene, pļavas skarene un pūkainā pļavauzīte. Uz reljefa paaugstinājumiem Rūjas krastā sastopamas
sausas smiltāju pļavas, kurās aug lielziedu vīgrieze, dzirkstelīte, spradzene, īstā madara, parastais vizulis,
parastā smilga un pūkainā pļavauzīte. Pļavu daudzveidība redzama 2. attēlā.
Dabas liegumam cauri tekošā Rūja ar pietekām Oļu un Palmuti, kā arī nelieli strauti veido teritorijas upju
tīklu, pa kuriem palu ūdens pavasaros un rudeņos applūdina pļavas un blakus esošos mežus. Rūjā noēnoti
upes posmi mijas ar atklātiem
un saules apspīdētiem posmiem, vietām veidojot smilšu
vai oļu sēres. Kopumā Rūja
ir lēna tecējuma, tomēr atsevišķās vietās izveidojušies
straujteču posmi vai akmeņu
sakopojumi, uz kuriem aug
avotsūnas un zaļaļģes-kladoforas. Lēnākajos upes posmos saaugušas niedres, glīvenes, čemurainie puķumelRūjas krasti bagāti ar vecupēm dažādās attīstības stadijās. Atsevišķas vecupes ir
dri, upes kosas, bultenes un pilnībā aizaugušas ar grīšļiem vai kosām, bet citās augāju veido niedres, meldri, lēpes,
ežgalvītes.
daudzlapes, raglapes, elodejas un citi ūdensaugi
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Augi un dzīvnieki
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Foto: Jari Peltomäki

Ķikuts ir teritorijas nozīmīgākā dabas vērtība un tā aizsardzība
ir galvenais lieguma izveidošanas mērķis, bet pati teritorija – viena no nozīmīgākajām sugas atradnēm Latvijā un noLiegumā atrodas lielākais zināmais ķikuta riests
zīmīgākā Ziemeļvidzemē. Šeit esošie ķikuta riesti pieder su- Ziemeļlatvijā
gas riestu kompleksam ap Burtnieka ezeru. Ķikuts
barojas ar sliekām, ko iegūst, durot knābi augsnē.
Īpaši pavasara riesta laikā pēc ķikuta tēviņu nakts
cīņām, kad zaudēti pat 5% no putna svara, barības iegūšanai jābūt ļoti parocīgai. Tādēļ sugai vitāli svarīga ir mitra, sliekām bagāta un irdena minerālaugsne. Šādus apstākļus Latvijā nodrošina dabiskas palieņu pļavas. Ikgadējie pavasara pali
Rūjas palienē un augsts ūdenslīmenis augsnē visas ligzdošanas sezonas garumā saglabā augsnes
mitrumu un irdenumu, kā arī to auglību un augstu
slieku blīvumu.

Foto: Steins Nielsens

Putni
Rūjas pļavas ir dzīvotne un barošanās vieta virknei augu un
dzīvnieku sugām, tai skaitā retām un aizsargājamām. Pavisam
dabas liegumā konstatētas 95 putnu sugas, no tām 26 ir īpaši
aizsargājamas. Liegumā ligzdo ķikuts (20–30 pāri), grieze
(līdz 10 pāri), ormanītis (līdz 5 pāri), brūnā čakste (5 – 25 pāri),
dzērve (1 pāris), teritorijā barojas mazais ērglis, urālpūce un
baltais stārķis. Teritorijā riesto arī rubeņi. Visas iepriekšminētās
sugas ir Latvijā un Eiropas Savienībā aizsargājamas.

Urālpūce barību meklē klajās pļavās arī ziemā

Foto: Andris Klepers

Foto: Valerijs Vahruševs

Bezmugurkaulnieki
Rūjas upe ar smilšainām sērēm, akmeņainiem posmiem un daudzveidīgo pļavu un krastmalu augāju ir
dažādu kukaiņu dzīves vieta. Spāres, gliemji un vaboles atraduši mājvietu Rūjas upē un tās tuvumā. Savukārt
pļavas ir bagātas ar dažādām tauriņu sugām. Dabas liegumā konstatēta 231 tauriņu suga. Daudzas tauriņu
sugas barojas tikai ar atsevišķu augu sugu nektāru. Dabas liegumā ir liela skābeņu zeltainīša populācija. Tā
ir īpaši aizsargājama tauriņu suga, kas barojas tikai uz ūdeni mīlošām zirgskābeņu sugām – ūdeņu skābeni,
krastmalu skābeni. Pavisam dabas liegumā konstatētas 7 īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas.

Vizuļojošie dārgakmeņi - zilspāres Rūjas palienē sastopamas lielākā skaitā

Rūjas vecupēs dzīvo divjoslu airvabole,
kas ir viena no retākajām un lielākajām
airvabolēm Latvijā - tās ķermeņa
garums var sasniegt pat 4 centimetrus

Teritorijas sociālekonomiskās vērtības
Pie sociālekonomiskajām vērtībām jāpiemin:
 dabas lieguma pļavas ir nozīmīgas bioloģiski vērtīgo zālāju īpašniekiem, kuri apsaimniekojot pļavas
dabai draudzīgā veidā, var saņemt atbalsta maksājumus no Lauku atbalsta dienesta;
 dabas liegums kā medījamo dzīvnieku uzturēšanās vieta - aļņi, stirnas, brieži, bebri, mežacūkas un pīles
izmanto gan dabas liegumā esošās pļavas, mežus un krūmājus, gan arī teritorijas ārpus lieguma kā
dzīves un barošanās vietu;
 dabas liegums kā zivju migrācijas ceļa posms - zivis pa Rūjas upi migrē uz Burtnieku ezeru, ko gan
negatīvi ietekmē uz Rūjas uzceltais Ķoņu un Imantas HES;
 dabas vērtības kā zinātnisko pētījumu objekts - dabas lieguma augu un dzīvnieku valsts ir nozīmīgs
pētījumu objekts, īpaši putni un bezmugurkaulnieki;
 citas vērtības: makšķerēšana, ekotūrisms, zāļu tēju vākšana u.c.

Kas ietekmē dabas vērtības
Dabas vērtību saglabāšanos pozitīvi ietekmē tas, ka lielākā daļa pļavu tiek atkal apsaimniekotas un daudzi
saimnieki ir novērtējuši ekonomisko atbalstu, ko sniedza palieņu pļavu atjaunošanas projekts un Lauku atbalsta dienesta maksājumi par bioloģiski vērtīgo zālāju uzturēšanu. Kopš 2005. gada Sēļu, Vilpulkas un Jeru pagasta pašvaldības kā partneri iesaistījās Latvijas Dabas fonda īstenotajā LIFE-Daba projektā “Palieņu
pļavu atjaunošana Eiropas Savienības sugām un biotopiem” un Pasaules Vides fonda/ANO Attīstības
programmas projektā “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā” (sk.
karti 8.lpp.).
Savukārt negatīvi dabas vērtības liegumā un arī plašākā apkārtnē ir ietekmējusi veiktā meliorācija un upes
taisnošana. Meliorācija sekmē ūdens ātrāku aizplūšanu, kā rezultātā palu laikā pļavās straujāk krītas ūdens

Foto: Vija Kreile

Foto: Liene Salmiņa

Augi
Liegumam raksturīgas mitru un slapju pļavu sugas: parastā vīgrieze, pļavas bitene, pļavas lapsaste, parastais miežubrālis, slaidais grīslis un divrindu grīslis. Par pļavu ilgstošu veidošanos un bioloģisko vērtību
liecina šeit sastopamās neielabotu pļavu indikatorsugas: purva gandrene, Eiropas saulpurene, parastais
vizulis, ziemeļu madara, īstā
madara un citas sugas. Savdabīgi, ka suņuburkšķim līdzīgās mānīgās knīdijas, kas
aug galvenokārt Lubāna apkārtnes un Aiviekstes palieņu pļavās, ir bieži sastopamas arī šeit - Ziemeļlatvijas
mitrajās pļavās. Upēs un vecupēs aug ar barības vielām
bagātiem ūdeņiem raksturīgas augu sugas: parastā bultene, vienkāršā ežgalvīte un
ūdensziedi. Liegumā konstatētas vairākas Latvijā īpaši aizMānīgā knīdija, kas ir viena no biežāk
Stāvlapu dzegužpirkstīte ir viena no Latvijas
sargājamas augu sugas: stāv- 32 orhidejām. Tā aug mitrās pļavās un zāļu
konstatētajām īpaši aizsargājamām augu
sugām dabas liegumā, Latvijā sastopama
lapu dzegužpirkstīte, nakts- purvos
tikai tās austrumu daļā
vijole un mānīgā knīdija.
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3. attēls
Armijas štāba Ģeodēzijas - Topogrāfijas daļas Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1: 75 000
Izdota 1927. gadā. Sagatavota pēc 1907. g. uzņēmuma

līmenis. Tas veicina pļavu aizaugšana ar krūmiem. Izputot kolhoziem, daļa pļavu 1980. gadu beigās vairs
netika apsaimniekotas, kas arī sekmēja pļavu aizaugšanu ar krūmiem.
Agrāk Rūjas paliene bija daudz plašāka un klajas pļavas aizņēma ievērojami lielākas platības nekā šodien.

Pasākumi dabas vērtību saglabāšanai
Pļavas
Lielākā daļa pļavu dabas liegumā pēc Lauku atbalsta dienesta klasifikācijas ir atzītas kā bioloģiski vērtīgās pļavas,
kurām vēlama vēlā pļaušana (no jūlija vidus) vai ekstensīva
ganīšana. Tas nepieciešams, lai sekmētu pļavu un putnu sugu saglabāšanos. Pieļaujama arī zāles smalcināšana. Teritorijas pļavu apsaimniekotājiem iespējams pieteikties un saņemt Lauka atbalsta dienesta Agrovides apakšprogrammas
“Atbalsts bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai zālājos” un Pļavu mehanizētā pļaušana pieļaujama tikai no pļavas
centra uz malām (O. Keišs. Putni palieņu pļavās)
Natura 2000 teritorijas statusa subsīdijas.

Dabas liegumā atrodas ar krūmiem un kokiem aizaugušas palieņu pļavas, kuras nepieciešams atjaunot.
Izcērtot krūmus, celmi jāatstāj ne augstāk kā 5 cm virs zemes. Krūmu ciršana veicama ziemā vai vēlu rudenī
un nocirstie krūmi no pļavām ir jānovāc. Svarīgi ir nocirst arī krūmus gar grāvjiem, lai radītu vienlaidus klajas
platības, kas patīk pļavās ligzdojošiem putniem. Atklātās vietās, kur pļavas nav ilgstoši pļautas vai kur nesen
izcirsti krūmi, veicama pļavu pirmreizējā pļaušana. Pimreizējā pļaušana ir darbietilpīgs process, jo zālē izveidojusies bieza kūla, kas apgrūtina pļaušanu (sk. 4. attēlu).

Foto: Ainārs Auniņš

Foto: Ainārs Auniņš

Kontrolēta dedzināšana pieļaujama visā lieguma teritorijā vietās, kur pļavās izcirsti biezi saauguši krūmi
vai vietās, kur nav iespējama pļaušana vai ganīšana. Dedzināšana veicama vēlu rudenī vai agri pavasarī.
Kontrolēta dedzināšana nav pieļaujama tuvu atsevišķi augošajiem ozoliem. Pasākuma vietu ieteicams
saskaņot ar nozaru ekspertiem (ornitologiem, botāniķiem) un obligāti darbība jāsaskaņo ar Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervāta administrāciju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

Pateicoties zemes īpašnieku ieinteresētībai lielas platības jau
ir atbrīvotas no krūmiem

…un pēc ilga pārtraukuma pļavas atkal tiek pļautas

Dabiskie procesi

Svarīgi!
Grāvju aizbēršana vai dambju veidošana veicama tikai pēc tam, kad ir noskaidrots teritorijas hidroloģiskais
režīms vismaz 3 gadu ilgumā un zemes īpašnieks vai lietotājs piekrīt meliorācijas sistēmas neuzturēšanai
un grāvju aizbēršanai vai dambju izveidošanai.
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Foto: Ainārs Auniņš

Lai nodrošinātu dabiskos procesu ilglaicīgu norisi dabas liegumā, no dabas vērtību saglabāšanas viedokļa
pieļaujama atsevišķu meliorācijas grāvju neuzturēšana. Lai zemes īpašniekiem nebūtu jāuztur to īpašumā
esošie grāvji, tos vispirms jāizslēdz no meliorācijas reģistra, jo saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Labas
saimniekošanas prakses nosacījumiem, meliorācijas sistēmas jāuztur darba kārtībā, kas Natura 2000 teritorijās pēc būtības ir pretrunā ar dabas vērtību saglabāšanai nepieciešamajiem nosacījumiem palieņu pļavās.
Pieļaujama arī dambju izveidošana uz grāvjiem vai grāvju aizbēršana. Pasākumu veic, ja tam piekrīt zemes
īpašnieks un saskaņā ar dotajā brīdī esošajām likumdošanas prasībām. Ar ekskavatoru aizber vai nu visu grāvi vai veido
dambjus pēc dabas aizsardzības plānā
dotās shēmas. Lētāka metode ir dambju izveidošana. Dambjus veido no augsnes, tiem jābūt vismaz pārdesmit cm
augstākiem par grāvja malu un 1-2 m platiem. Dambju vietas grāvjos atzīmētas zemes virsmas augstuma izmaiņu vietās –
ik pēc 0,5 km, kā arī, lai nodrošinātu vienmērīgu augsnes mitruma palielināšanos
visā pļavu teritorijā. Dambjus nedrīkst veidot uz valsts nozīmes un koplietošanas Hidroloģiskie mērījumi dabas liegumā uzsākti 2006. gada vasarā un tos
veic Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts “Silava”.
ūdensnotekām.

4. attēls
Apsaimniekošanas pasākumi dabas liegumā “Rūjas paliene”
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5.attēls.

Autors: Aigars Indriksons

Virszemes ūdens plūsmu tecēšanas virzieni

Apzīmējumi:
- ūdens plūsma
Rūjas palienes topogrāfija nosaka ūdens
plūsmu dažādos virzienus dabas liegumā
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Svarīgi!
Dabas lieguma robežas nākotnē tiks iezīmētas ar speciālām informatīvām zīmēm, tās izvietojot dabā redzamās vietās. Zīmes informēs dabas lieguma apmeklētājus par atrašanos īpaši aizsargājamā dabas
teritorijā.

Zīme īpaši
aizsargājamo
teritoriju
apzīmēšanai
dabā

Citi pasākumi
Ozolu atēnošana nepieciešama, lai saglabātu saules apspīdētus ozolus, kas ir dzīves vieta retām ķērpju
un kukaiņu sugām. Šāds pasākums palielina arī dabas lieguma ainavisko vērtību. Kadiķu atēnošana
nepieciešama, lai palielinātu dabas lieguma ainavisko vērtību un palielinātu bioloģisko daudzveidību.
Lai informētu apkārtnes iedzīvotājus un teritorijas apmeklētājus, sagatavoti un izvietoti dabā divi informatīvie stendi par dabas lieguma vērtībām un dabiskajiem procesiem Rūjas palienē. Informatīvo stendu
sagatavošanu veica Latvijas Dabas fonds, bet izvietošanu dabā un turpmāko uzturēšanu – attiecīgâ pagasta pašvaldība. Stendi atrodas pie ceļa uz Pantenes avotiņu un pie bijušajiem Rūjas zivju dīķiem.

Kas atbild par dabas lieguma apsaimniekošanu?
Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” par dabas lieguma apsaimniekošanu atbildīgs ir zemes īpašnieks vai lietotājs. Dabas liegumā “Rūjas paliene” esošo privāto zemes
īpašumu apsaimniekošanu veic zemes īpašnieki un lietotāji, saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

Dabas lieguma “Rūjas paliene” pārvaldi realizē Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija. Dabas lieguma aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanas kontroli veic Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervāta administrācija un Valmieras Reģionālās vides pārvaldes Dabas aizsardzības daļa. Valsts meža
dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecība uzrauga meža apsaimniekošanas atbilstību normatīvo aktu
prasībām.

Kas jāievēro apsaimniekojot dabas liegumu
Dabas liegums ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kurā prioritāte ir dabas vērtību saglabāšana. Dabas
liegumam “Rūjas paliene” dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā sagatavots individuālais aizsardzības
un izmantošanas noteikumu projekts. Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu gala variantu
izstrādā Vides ministrija, bet apstiprina Ministru kabinets. Pirms šādu noteikumu apstiprināšanas Ministru
kabinetā, zemes īpašniekiem izsūtīs vēstules, kurās informēs par plānotajiem noteikumiem.
Līdz brīdim, kad Ministru kabinetā apstiprinās dabas lieguma “Rūjas paliene” individuālos aizsardzības
un izmantošanas noteikumus, spēkā ir “Vispārējie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un
izmantošanas noteikumi” attiecībā uz dabas liegumiem (skat. pielikumā uz 3. vāka).

Dabas aizsardzības plāna darbības laiks
Dabas aizsardzības plāns ir pastāvīgi atjaunojams dokuments. Pēc desmit gadiem tas jāpārskata un
jāatjauno atkarībā no tā, vai plānā aprakstītie apsaimniekošanas pasākumi ir īstenoti un vai ir sasniegti izvirzītie mērķi. Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam “Rūjas paliene” izstrādāts laika periodam līdz
2016. gadam, tomēr to var papildināt vai mainīt, ja nepieciešams, arī ātrāk.
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Kontaktinformācija
Sēļu pagasta padome
“Sēļu muiža”, Sēļi, Valmieras raj., LV – 4213, tālrunis: 64268084
Jeru pagasta padome
Valdaines, Jeri, p.n. Endzele, LV – 4234, tālrunis: 64263506
Vilpulkas pagasta padome
Vilpulka, Valmieras rajons, LV – 4241, tālrunis: 64266781
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Rīgas iela 10a, Salacgrīva, LV – 4033, tālrunis: 64071408
Valmieras reģionālās vides pārvaldes Dabas aizsardzības daļa
Valmiera, L. Paegles iela 13, LV – 4201, tālrunis: 64207266
Ziemeļvidzemes virsmežniecība
Valmiera, Lilijas iela 4, LV – 4201, tālrunis: 64233020
“VAS “Latvijas valsts meži” Rietumvidzemes mežsaimniecība
“Gaujās” Kocēnu pagasts, Valmieras rajons, LV – 4220, tālrunis: 64207114
Dabas aizsardzības pārvalde
Eksporta iela 5, Rīga, LV – 1010, tālrunis: 67509545

Kādi ir aprobežojumi dabas lieguma teritorijā?
Šeit uzskaitīti galvenie aprobežojumi, kas izriet no Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi” un kas ir spēkā dabas liegumos. Jāatceras, ka teritorijā spēkā arī citos likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības, par kurām
Jūs varat uzzināt Valsts vides dienesta Valmieras reģionālajā vides pārvaldē. Informāciju par prasībām, kas attiecas uz meža zemju apsaimniekošanu, iespējams saņemt
Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecībā.

Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus un izgāztuves;
2. bez attiecīgas atļaujas vai iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi:
2.1. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu;
2.2. veikt arheoloģiskās izpētes darbus;
2.3. izsniegt zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci);
3. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
4. pļaut virzienā no lauka malām uz centru;
5. veikt zemes transformāciju, izņemot zemes transformāciju (pēc saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi) 27.2. apakšpunktā minēto darbību veikšanai;
6. dedzināt sauso zāli un �
rakstiski saskaņots ar reģionālo vides pārvaldi;
7. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;
8. cirst kokus kopšanas cirtē (izņemot slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus saskaņā ar 27.8. apakšpunktu un citiem normatīvajiem aktiem), ja
valdaudzes vecums pārsniedz:
8.1. priežu un ozolu audzēm – 60 gadus;
8.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 50 gadus;
8.3. apšu audzēm - 30 gadus;
9. no 15.aprīļa līdz 31.jūlijam ve�
kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;
10. atzarot augošus kokus mežaud�
11. cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 cm, izņemot bīstamo koku novākšanu;
12. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, motorolleriem, pajūgiem un zirgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja
tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;
13. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām;
14. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;
15. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
16. ierīkot savvaļas augu, sēņu un dzīvnieku, kā arī to produktu pārdošanas un iepirkšanas punktus;
19. izmantot speciālas vākšanas palīgierīces savvaļas ogu un sēņu lasīšanā;
20. pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa, izņemot medības;
21. iegūt derīgos izrakteņus;
22. bojāt vai�
23. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem;
24. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;
25. ierīkot jaunas iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;
26. celt un ierīkot jaunus aiz�
atjaunošanas pasākumu veikšanai un rakstiski saskaņots ar reģionālo vides pārvaldi;
27. bez rakstiskas saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi:
27.1. organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;
27.2. veikt ceļu (arī sliežu ceļu), inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju;
27.3. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;
27.4. atjaunot un ieaudzēt mežu;
27.5. mainīt zemes lietošanas mērķi;
27.6. vākt dabas materiālus kolekcijām;
27.7. veikt zinātniskos pētījumus;
27.8. cirst slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus kopšanas cirtē, sanitārajā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā
atzinuma.
28. Būvniecība dabas liegumā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot normatīvajos aktos un dabas aizsardzības plānā noteikto kārtību un
ierobežojumus.
29. Zemes īpašniekiem (lietotājiem) aizliegts savā īpašumā (lietojumā) ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ceļiem, takām, ūdenstecēm un ūdenstilpēm, kas norādīti
dabas lieguma dabas aizsardzības plānā un paredzēti lieguma teritorijas apskatei.
30. Jebkāda veida reklāma dabas liegumā dabā izvietojama pēc saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi.

Projekts “Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā”
Norises laiks:

2004. – 2009. g.

Izpildītājs:

Ziemeļvidzemes
biosfēras
rezervāta
administrācija,
Rīgas iela 10a,
Salacgrīva,
LV-4033
Tālr.: 64071408
www.biosfera.lv

Norises vietas:
Ziemeļvidzemes
biosfēras
rezervāts.

Finansētāji:

Apvienoto Nāciju
Organizācijas Attīstības
programma un Pasaules
Vides fonds.

Projekta mērķi:

attīstības mērķis: pilnveidot
Latvijas aizsargājamo
dabas teritoriju bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanas
praksi.
īstermiņa mērķis: ieviest
bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanas principus un
praksi Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervātā teritorijas plānošanā,
apsaimniekošanā un ilgtspējīgā
izmantošanā.

Projekts “Latvijas palieņu pļavu atjaunošana Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu
saglabāšanai”
Norises laiks:

2004. – 2008. g.

Izpildītājs:

Latvijas Dabas
fonds,
Raiņa bulv. 31-6,
Rīga, LV-1050
Tālr.: 67830999
www.ldf.lv

Projekta norises
vietas:
16 nozīmīgāko
palieņu pļavu
platības visā
Latvijā - īpaši
aizsargājamas
dabas teritorijas,
Natura 2000
vietas.

Partneri un finansētāji:

LIFE-Daba programma,
Dabas aizsardzības pārvalde,
LR Vides Ministrija un
Latvijas Vides aizsardzības
fonds, Latvijas Ornitoloģijas
biedrība, Jeru, Sēļu un
Vilpulkas pagasta padome,
kā arī vēl 19 pašvaldības
pārējās projekta teritorijās.

Projekta mērķis:

nodrošināt Latvijai nozīmīgāko
palieņu pļavu atjaunošanu un
ilgtermiņa apsaimniekošanu,
saglabājot atbilstošu dzīves vidi
Eiropas mēroga apdraudētajām
dzīvnieku sugām un veicinot
aizsargājamās dabas teritorijās
saimniekojošo zemes īpašnieku
un pašvaldību labklājību.

