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Dabas liegums �Sitas un Pededzes paliene�
Izveidots: 2004. gadā. 

Platība: 870 ha.

Atra�anās vieta: Gulbenes rajona Litenes pagastā (826 ha) un Balvu rajona Kubuļu pagastā (44 ha).

Īpa�umtiesības: liegumā 51 zemes īpa�ums, kas pieder 34 zemes īpa�niekiem.

Nozīmīgākās dabas vērtības: parkveida un upju palieņu pļavas, platlapju me�i un atsevi�ķi augo�i veci ozoli, ķikuts, 
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upes krastos. Tajā skaitā dabas 
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Dabas lieguma �Sitas un Pededzes paliene� dabas aizsardzības plāns izstrādāts Latvijas Dabas fonda īstenotā 
LIFE-Daba projekta �Latvijas palieņu pļavu atjauno�ana ES prioritāro sugu un biotopu saglabā�anai� ietvaros, 
2005. gadā. Dabas aizsardzības plāna izstrādi vadīja Liene Salmiņa.



Satura rādītājs

Teritorijas apraksts 2. lpp. 
Natura 2000 � Eiropas aizsargājamo teritoriju tīkls 3. lpp.
Ūdeņi 3. lpp. 
Pļavas 5. lpp. 
Me�i 7. lpp. 
Īpa�i aizsargājamās sugas 8. lpp.
Dabas lieguma aizsardzības un apsaimnieko�anas mērķi 8. lpp.
Apsaimnieko�anas pasākumi 9. lpp.
Dabas lieguma zonējums 14. lpp.
Noslēgums 15. lpp.

Teritorijas apsaimnieko�anas ideālais mērķis

Dabas liegumā dominē atklātas palieņu pļavas, 
sastopamas parkveida pļavas, veci platlapju me�i, 
atsevi�ķi augo�i veci ozoli un īpa�i aizsargājamas 
augu un dzīvnieku sugas, un pļavu īpa�nieki ir 
ieinteresēti pļavu apsaimnieko�anā.

Dabas lieguma �Sitas 
un Pededzes paliene� un 
tā apkārtnes iedzīvotāji, 
zemes īpa�nieki un citi 
interesenti!

Īpa�i aizsargājamo dabas teritoriju 
sistēmu Latvijā sāka veidot 20. gs. 
sākumā, kad nodibināja pirmo dabas 
rezervātu. Laika gaitā apzinātas aizvien 
jaunas nozīmīgas vietas un veidotas 
aizvien jaunas aiz sargājamās dabas 
teritorijas dabas vērtību aizsardzībai. 
Līdz 2006. gadam Latvijā izveidotas 
vairāk nekā 650 īpa�i aizsargājamās 
dabas teritorijas, kas dod būtisku 
ieguldījumu da�ādu pasaulē, Eiropā un 
arī Latvijā apdraudētu sugu un biotopu 
aizsardzībā un saglabā�anā. Viena no 
�īm teritorijām ir dabas liegums �Sitas 
un Pededzes paliene�. 

�ī publikācija ir dabas lieguma 
�Sitas un Pededzes paliene� dabas 
aizsardzības plāna kopsavilkums. 
Tā paredzēta dabas lieguma un 
tā tuvākajā apkārtnē eso�o zemju 
īpa�niekiem, apsaimniekotājiem 
un iedzīvotājiem. Tās uzdevums 
ir iepazīstināt ar dabas lieguma 
nozīmīgākajām dabas vērtībām 
un paskaidrot, kā un kāpēc tās 
saglabājamas arī turpmāk. 

Dabas aizsardzības plāns dabas 
liegumam �Sitas un Pededzes 
paliene� sagatavots 2005. gadā. Tas 
ir apjomīgs dokuments, kas ietver 
dabas liegumā sastopamo dabas 
vērtību un to apdraudējumu ap rak stus, 
tajā nosprausti teritorijas aizsardzības 
mērķi un izstrādāts pasākumu plāns 
dabas vērtību sagla bā�anai. �āda 
plāna nepiecie�amību paredz Latvijas 
normatīvie akti. Dabas lieguma 
�Sitas un Pede dzes pa liene� dabas 
aizsardzības plāns izstrādāts Eiropas 
Savienības LIFE-Daba programmas 
finansētā pro  jekta �Palieņu pļavu 
atjauno�ana Eiropas Savienības 
sugām un biotopiem� ietvaros. Dabas 
aizsar dzī bas plāna pilnā versija 
pieejama Litenes un Kubuļu pagastu 
padomēs, Valsts vides dienesta 
Madonas un Rēzeknes reģionālajās 
vides pārvaldēs vai interneta adresēs: 
www.dap.gov.lv un www.ldf.lv 
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Teritorijas apraksts

Dabas liegums �Sitas un Pededzes pa liene� ir īpa�i aizsargājama dabas te ritorija kop� 2004. gada; tā ārējā 
ro be�a noteikta Ministru kabineta noteikumos. Liegums izveidots 870 ha platībā, lai aiz sargātu apdraudētus 
bio topus (īpa�i aizsargājamus pļavu, me�u un ūdeņu veidus), kā arī retas augu un dzīvnieku sugas. Lieg-
uma teritorija ir viena no dabiskākajām upju palienēm Latvijā ar unikālu upes, vecupju, pļavu un ozolu gru-
pu ainavu. 

Par Pededzes līču pļavām Galgauskā dzimu�ais izcilais skolotājs E. Tomāss jau 1937. gadā rakstīja: 
�Ir bijis iespējams staigāt gar daudzām Latvijas upēm, redzēt viņu krastus un puķēm bagātās pļavas. 
Tomēr nav tur tā pla�uma, kas tā pārsteidz pie Pededzes. Un nevien pla�ums: lielā ozolu bagātība, kāda 
sastopama Pededzes pļavās, kur vietām izveidojas pat veselas ozolu birztalas, ir otrs pļavu pievilcības 
iemesls.�

Vairāki liegumā sastopamie bio topi un sugas ir īpa�i aiz sar gā jamo sarakstos ne tikai Lat  vijā, bet arī visā 
Eiropā. Tādēļ dabas liegu mam pie�ķirts Natura 2000 (tā apzīmē Eiropas nozīmes īpa �i aizsargājamo dabas 
terito riju sistēmu) teritorijas statuss, kas apliecina tā Eiropas mēroga no zīmi dabas aizsardzībā. 

Pededzes upe un tās apkārtne izceļas ar savām dabas vērtībām � daudzveidīgām un maz pārveidotām 
pļa vām, me�iem un ūdeņiem, kas veido apkārtnei raksturīgo ainavu. Tādēļ bez dabas lieguma �Sitas 
un Pede dzes paliene� te izveidoti vēl vairāki dabas liegumi � �Mugurves pļavas�, �Pededzes lejtece� un 
�Jaunanna�. 

Liegums �Sitas un Pededzes paliene� atrodas Gulbenes rajona Litenes pagastā un Balvu rajona Kubuļu 
pagastā. Daļa dabas lieguma zemes pieder juridiskajām personām (48%) un privātīpa�niekiem (47,6%). 
Valsts akciju sabiedrības �Latvijas valsts me�i� valdījumā ir 4,4% lieguma teritorijas. Dabas lieguma pārvaldi 
īsteno pa�valdības, savukārt lieguma aizsardzības un izmanto�anas noteikumu ievēro�anu kontrolē Valsts 
vides dienesta Madonas un Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes.
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Natura 2000 � Eiropas aizsargājamo teritoriju tīkls    

Natura 2000 ir vienots aizsargājamo teritoriju tīkls visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tas izveidots, pama-
tojoties uz Eiropas Savienības Putnu un Biotopu direktīvām, kuru mērķis ir aizsargāt visus dabiskos bio-
to pus un visas savvaļas augu un dzīvnieku sugas Eiropā. Natura 2000 teritoriju tīklā iekļauj teritorijas, ku-
ras ir nozīmīgas minēto direktīvu pielikumos ierakstīto īpa�i aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzībai un 
saglabā�anai. 

Natura 2000 teritoriju tīkls aizņem vairāk nekā 15% no Eiropas Savienības valstu kopējās teritorijas (Latvij ā - 
11,9 % no valsts teritorijas, kopskaitā 336 īpa�i aizsargājamās dabas teritorijas). Natur a 2000 teritorijas sta-
tuss nenozīmē vienmēr pilnīgu saimnieciskās darbības aizliegumu kādā vietā. Dau dzām dabas vērtībām 
(piemēram, pļavas, vairāki me�u veidi u.c.), lai tās saglabātos arī turpmāk, nepiecie�ama atbilsto�a 
apsaimnieko�ana. 

Vairāk informācijas par Natura 2000 iespējams iegūt Latvijas Republikas Vides ministrijā, Dabas aizsar-
dzības pārvaldē vai arī apmeklējot sekojo�as mājas lapas:
Eiropas Savienība http://europa.eu.int/comm/environment/nature
Latvija   www.dap.gov.lv un  www.vidm.gov.lv/vad/Latviski/natura.htm 

Dabas vērtības

Ūdeņi

Da�ādi ūdeņi dabas liegumā sastopami lielā platībā. Viena no dabas lie-
gu ma galvenajām dabas vērtībām ir upes, kas ir pamats daudzu citu 
da bas vērtību pastāvē�anai liegumā. Upes veido un daļēji arī uztur 
palieņu pļavas, un arī pa�as par sevi tās ir dzīvesvieta da�ādām augu un 
dzīvnieku sugām. Piemēram, Pededzē visā liegu ma teritorijā konstatēta 
zaļā upjuspāre un biezā perlamutrene, kas ir īpa�i aizsargājamas su gas 
gan Latvijas, gan Eiropas mērogā. Tāpat pie Pededzes novērots gan 
ziv ju dzenītis, kam stāvi upes krasti ir piemēroti ligzdo�anai, gan lielās 
gauras, kas ligzdo upes tuvumā augo�ajos vecajos, dobumainajos ko-
kos. Īpa�i nozīmīgas ir upju straujteces � upju posmi ar akmeņainām, 
oļai nām gultnēm un iegrimu�iem augiem vai ūdens sūnaugiem; tas ir 
īpa�i aizsargājams biotops visā Eiropas Savienībā. Upju straujteču pos-
mi ir sav dabīga dzīves vide organismiem, kas pielāgoju�ās tie�i strau-
jiem ūde ņiem, savukārt vecupēs, kas radu �ās, Pededzei mainot gultni, 
sasto pami da�ādi stāvo�u ūdeņu augi un dzīvnieki. Liegumā sastopami 
arī bebru radīti uzplūdinājumi un pe riodiski iz�ūsto�as lāmas. Bebru dīķi 
da�ādo vidi � ar tiem saistītas da�ādas ūde ņus un mitras vietas mīlo�as 
sugas �, kā arī bebru dīķu sistēmas kopumā veicina ūdeņu attīrī�anos. 

Nozīmīgākais hidroloģiskais process, kas ietek mē lieguma dabas vērtības, ir pali. Palu laikā ar ledu tiek iz-
rauti ne lie lie krū mi, tādējādi sekmējot kla ju pla tī bu saglabā �anos, palienē tiek ienestas ba rī bas vielas, kas 
veicina auglīgu palieņu aug �ņu vei  do �anos. Tāpat palu rezultātā veidojas mitras, dūņainas ieplakas, kas 
ir baro �anās vietas vairākām putnu sugām, pie mēram, ķikutam. Palu ietekmi samazina meliorācija � pa iz-
veidotajiem grāvjiem ūdens ātrāk aizplūst, tādējādi sama zinās ap plūsto�o teritoriju platība un applū �a nas 
ilgums, neveidojas ilglaicīgas mitras ieplakas un arī augu valsts kļūst vienveidīgāka. �obrīd īpa�i aizsar-
gājamās dabas teritorijās ir aizliegts veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes 
ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot, ja tas saskaņots ar reģionālo vides pārvaldi.

Zaļā upjuspāre � reta spāru suga, kas 
sastopama visā lieguma teritorijā

Biezās perlamutrenes čaulas
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Pededzes upi un tās apkārtni ietekmē 
arī hidroelektrostacijas (HES) darbība 
uz Pededzes Jaunannas pagastā. Hid-
roelektrostacijas kopumā uz upēm 
samazina ūdens caurplūdumu tajās, 
iznīcina vai pasliktina dabisko biotopu 
un sugu dzīvotņu stāvokli, ierobe�o 
sugu pārvieto�anos pa upi un izmaina 
raksturīgo aina vu. Hidroelektrostaciju 
ietekme uz upēm novērojama vairāku 
kilometru garumā gan aug�pus, gan 
lejpus HES.

Lai samazinātu vai novērstu cilvēka negatīvās darbības ietekmi uz upēm, ar likumu ap upēm ir noteiktas aiz-
sargjoslas, kuru platums atkarīgs no katras upes garuma. Tā Sitas upei aizsargjosla ir ne mazāk kā 100 m 
plata josla katrā krastā un Pededzes upei ne mazāk kā 300 m plata josla katrā krastā. Upēm ar izteiktu pe-
riodiski applūsto�u palieni, kā tas ir arī dabas liegumā eso�ajām upēm, aizsargjosla ir ne mazāk kā visas 
palienes platumā, arī tad, ja paliene ir platāka par iepriek�minēto platumu metros. Aizsargjoslā nedrīkst iz-
vietot būves lopbarības glabā�anai (izņemot siena �ķūņus) un minerālmēslu glabātavas. 50 metrus platā 
joslā aizliegts veikt kailcirtes, izņemot koku cir�anu ārkārtas situāciju seku likvidē�anai, kā arī palieņu pļavu 
atjauno�anai un apsaimnieko�anai. 10 metrus platā joslā nedrīkst lietot ķīmiskos mēslo�anas un augu 
aizsardzības līdzekļus, kā arī ierīkot meliorācijas būves bez saskaņo�anas ar reģionālo vides pārvaldi. Tāpat 
�ajā joslā aizliegts mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku, kā arī kurt ugunsku-
rus un novietot teltis ārpus �im nolūkam norādītām vietām bez saskaņo�anas ar zemes īpa�nieku. 

Pļavas un atsevi�ķi augo�i veci ozoli

Pļavas da�ādā aizauguma pakāpē aizņem lielāko dabas lieguma daļu un ir viena no nozīmīgākajām liegu-
ma dabas vērtībām (bioloģiski vērtīgas pļavas liegumā aizņem 540 ha). Jau 20. gs. sākuma kartes liecina, 
ka dabas liegumā eso�ās pļavas ir pļautas un noganītas. 

E. Tomāss par siena pļauju pie Pededzes raksta: �Kad vasaras saule stāv visaugstāk pie mūsu debesīm 
un silda visstiprāk, pļavās rodas dzīvība, tuk�ie �ķūņi kļūst apdzīvoti: ierodas siena pļāvēji. Tie atbrauc 
ar pārtikas saiņiem un darba rīkiem. Sāk skanēt izkaptis vai tark�ķēt pļaujma�īnas. [..] Un tad �ķūņi 
sāk pildīties, paceļas daudzas kaudzes, un viens pēc otra, kā gāju putni rudenī, pļāvēji atkal pazūd, lai 
ierastos varbūt vēlreiz atāla laikā vai arī tikai ziemā un vestu guvumu mājup.�

Meliorācija sākusies 20. gadsimta sā-
ku   mā un savu lielāko intensitāti sasnie-
   dza 60. gados, ievērojami pār vei  do jot 
apkārtnes hidroloģisko re�īmu, kas at-
stāja ietekmi uz lieguma biotopiem. 
Ietek mi uz pļavu bioto  piem at stā ja arī 
pļa  vu apsaim nie ko �a nas sama zinā �a-
nās pēc kolho zu lik vi dē �anas. Rezul-
 tā tā pļavas aizau ga ar kokiem un krū-
miem, mainījās arī pļavu augu valsts.

Apsaimniekota pļava ar atsevi�ķi augo�iem ozoliem. Parkveida pļavām raksturīgi, 
ka ozolu ir vairāk un reizēm to vainagi gandrīz saskaras

Pededzes upe liegumā nav meliorēta un veido daudzus līkumus un vecupes
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Tomēr arī �odien dabas lieguma pļa vās ir liela da bas daudz vei-
dība. Liegu mā sastopamas gan slapjas, gan mitras, gan mē reni 
mitras pļavas, kā arī parkveida pļavas, kas dabas liegumā sasto-
pa mas aptuveni 10 ha platībā. Kopumā liegu ma teritorijā sasto-
pami trīs Latvijas no zī mes īpa   �i aizsargājamie pļavu veidi un 
septiņi Eiropas nozīmes aizsargājamie pļavu vei di. Katrā no �iem 
pļavu veidiem ir at�ķirīga augu un dzīv nieku valsts; sa vu kārt pa-
va saros un ru de ņos, kad pļa vas ap plūdu�as, tās kalpo par atpū-
tas vietu vai rākiem simtiem caurceļotāju putnu. Pe rio dis kā pļavu 
ap plū�ana palīdz uzturēt teritoriju atklātu, tomēr ar to vien nepie-
tiek. Bez atbilsto�as ap saim   nieko�anas pļavas pakāpeniski aiz-
aug un zaudē savu vērtību � izzūd da�ādās, arī retās, augu su-
gas; pļavas vairs nav piemērota barības un dzīves vieta putniem 
un citiem dzīv niekiem. Tādēļ svarīgi atjaunot aizaugu�ās un tur pi-
nāt apsaimniekot eso�ās pļavas, tās pļaujot vai noganot. No lie-
gu  ma pļavās augo �a jiem augiem īpa�i izceļamas divas sugas � 
mā nīgā knīdija un dum brā ja vijolīte. Tās ir īpa�i aizsargājamas 
augu sugas un tās raksturīgas galve nokārt Austrumlatvijas upju 
palieņu pļavām.

Visas dabas liegumā eso�ās pļavas ir t.s. bioloģis ki vērtīgie zā-
 lāji, tādēļ to apsaimnieko�anai no Lauku atbalsta dienesta iespē-
jams saņemt atbalsta maksājumus. Vienlaikus iespējams sa-
ņemt arī tā sauktos Natura 2000 teritoriju maksājumus � papil du 
sub sīdijas no Lauku atbalsta dienesta par lauksaimniecības ze-
mēm, kas iekļautas Natura 2000 teritorijā. Natura 2000 teritoriju 
un bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimnieko�ana arī turpmāk būs vie-
na no prioritātēm, kam tiks pie �ķirti atbalsta maksājumi. 

Dabas daudzveidību pļavās palielina at sevi�ķi augo�i veci ozoli, kas dabas lie gumā ir vairāki desmiti un kas ir 
no zī mīgs Pededzes ielejas ainavas elements. �ādu koku dobumos dzīvo īpa�i aiz  sar gājamās ku kaiņu sugas 
� marmo ra ro�vabole, lapkoku praulgrauzis un spo �ā skudra. Lapkoku praulgrauzis ir ap drau dēta kukaiņu 
suga Eiropas mērogā, jo daudzviet iznīcināta �īs sugas dzīves vieta � lapkoku me�i. Pededzes ieleja ko pumā 
ir viena no nozīmīgā kajām lapko ku praulgrau�a atradnēm Latvijā. Lapkoku praul grau zis ir grūti novērojama 
suga, jo tas lielāko daļu dzīves pavada ko ku dobumos. Ar ozoliem saistītās kukaiņu sugas apdraud veco 
koku ieaug �ana krūmos � tā saīsina ozolu, �o kukaiņu mājvietas, mū�u, kā arī apēno ozolu stumbrus, pada-
rot tos nepiemērotus gaismu mīlo�ām retu ķērpju sugām, kas aug uz ozolu mizas. 

Dumbrāja vijolīte ir ļoti reti sastopama 
un aug tikai mitrās pļavās

Pela�ķim līdzīgā mānīgā knīdija lielākā 
skaitā sastopama tikai Pede dzes 
kras tos un Lubāna apkārtnē

Lielāko mū�a daļu lapkoku praulgrauzis pavada 
ozolu dobumos vai zem stumbra atmiru�ās 
mizas

Sitas un Pededzes palieņu pļavās ir viens no 
augstākajiem grie�u ligzdo�anas blīvumiem 
Austrumlatvijā

Sibīrijas skalbes aug mitrākās palienes vietās un 
to izplatību negatīvi ietekmēja meliorācija
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Me�i

Me�i aizņem aptuveni 92 ha jeb 10,5% 
no dabas lieguma teritorijas. Pārsvarā 
tie ir jauni vai vidēji veci me�i, kas vei-
doju�ies, aizaugot pļavām, pēc 2. pa-
saules kara. Liegumā sastopami arī 
divi īpa�i aizsar gājami me�u veidi � 
bore ālie me�i un jauk ti ozolu, gobu un 
o�u me�i upju kras tos. Pededzes iele-
jai raksturīgo ainavu veido upes kras-
tos eso�ie platlapju me�i. 

Vairāk nekā 13% no lieguma me�u pla-
 tības atbilst dabisko me�a biotopu kri-
tē  rijiem. Tas nozīmē, ka �ajos me�os ir sastopamas pirmatnīgu, cilvēka ne traucētu me�u pazīmes tādā 
apmērā, kāds nav iespējams saimnieciski izmantotos me�os. �īs pazīmes ir lieli, veci koki, da�ādu izmēru 
atmirsto�a un atmirusi koksne, liela izmēra kritalas, netraucēti augo�as piepes, ķērpji un sūnas. Dabiska-
jiem me�a biotopiem raksturīga vide, kas nodro�ina dzīves vietu daudz vairāk sugām, nekā tas iespējams 
saimnieciskajos me�os. Da�  kārt, ja dabiskais me�a biotops ir tāda veida, kas pirmatnīgos apstākļos bi-
jis atkarīgs no dabiskajiem pro  cesiem (piemēram, lielo savvaļas zālēdāju vai ugunsgrēku ietekme), ko 
mūsdienās cilvēks pārtraucis, nepiecie�ama īpa�a apsaimnieko�ana, lai saglabātu dabas vērtības. 

Lieguma me�i, tai skaitā me�i upju un vecupju krastos, ir da�ādu 
īpa�i aizsargājamu putnu sugu, piemēram, baltmugurdzenis, 
vidējais dzenis, pelēkā dzilna un melnā dzilna, apodziņ� u.c., 
baro�anās un dzīves vieta. �īm sugām nepiecie�ami dabiski, 
netraucēti me�i ar lieliem un veciem, to skaitā nokaltu�iem un 
jau nokritu�iem vai dobumainiem kokiem. Stāvo�i nokaltu�i vai 
jau nokritu�i koki kā baro�anās un ligzdo�anas vieta dzeņiem un 
dzilnām ir īpa�i nozīmīgi. 

Par atsevi�ķiem me�saimnieciskās darbības ierobe�ojumiem 
īpa�i aizsar gājamās dabas teritorijās me�u īpa�niekiem likumā 
noteiktajā kārtībā iespējams pieteikties uz kompensāciju. Lai to 
noskaidrotu, jāgrie�as Dabas aizsardzības pārvaldē. 

Īpa�i aizsargājamās sugas

Kopumā dabas liegumā konstatētas 103 putnu sugas, no 
kurām 23 putnu sugas ir īpa�i aizsargājamas Latvijas un 
Eiropas mērogā (piemēram, ķikuts, grieze, baltmugurdze-
nis, vidējais dzenis, pelēkā dzilna, melnā dzilna, lielā gau-
ra, purva pūce, apodziņ� u.c.), bet 3 putnu sugas ir iekļautas 
ierobe�oti izmantojamo īpa�i aizsargājamo sugu sarakstā 
(me�irbe, rubenis, mednis). Pļavu putnus negatīvi ietekmē 
pļavu aizaug�ana un pļavu meliorē�ana, savukārt me�u put-
nus � pārmērīga me�aud�u izkop�ana (kaltu�o, kā arī kritu�o 
un dobumaino koku izvāk�ana u.c.) un veco me�u izcir�ana. 

Lapkoku gār�a ir viens no augu un dzīvnieku sugām bagātākajiem me�u 
aug�anas tipiem

Apodziņ� ir mazākā Latvijā sastopamā pūce un 
ir aktīvs arī dienas laikā

Aprīļa beigās no ziemo�anas vietām ierodas ķikuti. 
Drīz pēc saulrieta ķikutu tēviņi pulcējas riestos, lai 
cīnītos par mātītēm
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Ķikuts ir nozīmīgākā no pļavās un kopumā dabas liegumā sastopamajām īpa�i aizsargājamām putnu su-
gām, bet pati lieguma teritorija � viena no piecām nozīmīgākajām �īs sugas atradnēm Latvijā un nozīmīgākā 
Ziemeļaustrumlatvijā. Pēdējo gadsimtu laikā Eiropā ķikuta ligzdo�anas teritoriju platība ir ārkārtīgi sa ma-
zinājusies, kas saistīts ar sugai piemērotu dzīves un baro�anās vietu samazinā�anos lauksaimniecības 
zemju meliorācijas dēļ. Arī Lat vijā ķi kutu skaits samazinās jau vismaz no 18. gs. beigām. Latvijā ķikuts sa-
stopams tikai regulāri applūsto�ās palieņu pļavās. Ķikutam svarīga ir mitra un irdena augsne, kur baroties, 
un to nodro�ina palieņu pļavu regulārā applū�ana. Lielā skaitā liegumā sastopama grieze, kas arī ir īpa�i 
aiz sargājama suga. Galvenie faktori, kas apdraud abas putnu sugas, ir pļa vu aizaug�ana ar krūmiem un 
atklāto pļavu platību samazinā�anās, kas novēr�ams, pļavas ekstensīvi noganot (ne vairāk kā viena lopu vie-
nība uz vienu hektāru) vai nopļaujot. Lai putni varētu sekmīgi izperēt mazuļus, pļavas saskaņā ar eso  �ajiem 
Lauku atbalsta dienesta nosa cī jumiem jāpļauj pēc 10. jūlija, bet vē lams vēl vēlāk.

Liegumā ir liela kukaiņu daudzveidība, jo �eit sastopamas da�ādas 
kukaiņiem piemērotas dzīves vietas (teko�i ūdeņi, lāmas, vecupes un 
bebru uzplūdinājumi, pļavu un me�u da�ādība, lieli, veci koki u.c.). No 
liegumā sastopamajām kukaiņu sugām septiņas sugas ir aizsargājamas 
Latvijas mērogā, bet četras sugas � Eiropas mērogā, piemēram, lap-
koku praulgrauzis un zaļā upjuspāre. Pededzē sastopama arī viena 
Eiropas un Latvijas nozīmes īpa�i aizsargājamā gliemju suga � biezā 
perlamutrene. 

Lieguma teritorijā sastopamas 6 Latvijas mē ro  gā īpa�i aizsargājamas 
augu su gas � vī ru dze gu�puķe, Si bī rijas skalbe, naktsvi jole, mānīgā 
knīdija, dumbrāja vijolīte un stāv la pu dzegu�pirkstīte. Pagā ju�ā gad-
simta se� desmitajos gados dabas lie gumā un tā apkārtnē veiktās 
melio rācijas ietekmē ir radu�ās pārmaiņas pļavu augājā � pļavas aizau-
gu�as ar kokiem un krūmiem un sama zinājusies pļavu augu valsts 
daudz vei dība.

Sūnas un ķērpji dabas liegumā nav īpa�i pētīti, tomēr, apsekojot me�us 
dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros, liegumā konstatētas trīs 
Latvijas mēroga īpa�i aizsargājamas ķērpju sugas � kaķpēdiņu artoni-
ja, parastais plau�ķērpis un caurumainā menegācija. 

Dabas lieguma aizsardzības un apsaimnieko�anas mērķi

Dabas liegumam �Sitas un Pededzes paliene� dabas aizsardzības plānā noteikts �āds teritorijas apsaim-
nieko�anas ilgtermiņa mērķis: 

dabas liegumā dominē atklātas palieņu pļavas, sastopamas parkveida pļavas, veci platlapju me�i, 
atsevi�ķi augo�i veci ozoli un īpa�i aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, un pļavu īpa�nieki ir 
ieinteresēti pļavu apsaimnieko�anā.

Īstermiņa mērķi tiek izvirzīti dabas aizsardzības plānā aplūkotajam laika periodam � tuvākajiem 10 gadiem. 
�eit aprakstīti svarīgākie dabas aizsardzības plānā uzskaitītie īstermiņa mērķi:
! dabas lieguma robe�as ir atpazīstamas dabā, un dabas lieguma zonējums ir atspoguļots Litenes un 

Kubuļu pagastu teritoriju plānojumos;
! dabas vērtību uzturē�ana un atjauno�ana:
! uzturētas un atjaunotas pļavas,

Naktsvijole ir orhideju dzimtas augs, un 
abas Latvijā sastopamās sugas �
zaļziedu un smar�īgā � ir aizsargājamas

Parastais plau�ķērpis aug uz veciem 
lapkoku stumbriem un ir viens no 
lielākajiem Latvijas ķērpjiem
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! atēnoti vecie, atsevi�ķi augo�ie koki,
! koptas me�audzes,
! samazināta meliorācijas ietekme;

! veikts apsaimnieko�anas pasākumu monitorings;
! dabas liegumā ir dabai draudzīgs tūrisms un sabiedrībai ir pieejama informācija par lieguma dabas 

vērtībām.

Apsaimnieko�anas pasākumi

Speciālo dabas lieguma zīmju izvieto�ana dabā un dabas lieguma 
zonējuma iekļau�ana teritorijas plānojumos
Īpa�i aizsargājamo dabas teritoriju robe�as dabā kļūst atpazīstamas, ja tiek 
izliktas spe ciālas zīmes. �ādu zīmju izlik�anu dabā, saskaņā ar nor ma  tīvajiem 
aktiem, nodro�ina pa� valdības sadarbībā ar Dabas aiz sar  dzības pārvaldi. 

Izstrādāts un apstiprināts pagasta teritorijas plānojums ir pamatdokuments, saskaņā ar kuru notiek 
saimnieciskā darbība pagastā, jo �ajā plānojumā ir norādīta teritorijas pa�reizējā un atļautā izmanto�ana un 
�īs teritorijas izmanto�anas aprobe�ojumi. Tāpēc ir svarīgi, lai dabas aizsardzības prasības, kas plānotas 
dabas liegumā, būtu atspoguļotas arī pagasta teritorijas plānojumā. Dabas lieguma teritorijā plānotie 
apsaimnieko�anas pasākumi attēloti kartē 10.lpp.

Pļavu uzturē�ana un atjauno�ana

Dabas liegumā vismaz 540 ha platībā 
nepie cie�ams veikt pļavu pļau�anu 
vai ganī�anu, lai saglabātu dabas 
vēr  tības pļavās. Lielākā daļa liegu-
ma pļavu noteiktas kā bioloģiski vēr-
tīgi zālāji, kuros vēlama vēlā pļau �a-
na (pēc 10. jūlija) vai ganī�ana un ku-
ru apsaimnieko�anai iespējams sa-
ņemt maksājumus no Lauku atbalsta 
dienesta. Pa�laik dabas liegumā gan-
drīz visu �o pļavu pļau�ana tiek no dro-
�ināta. Pļavas pļaujot, jāat ceras, ka 
nedrīkst pļaut virzienā no lau ka ma lām 
uz centru, jo tā tiek iznī cināti pļavu put-
ni un citi dzīvnieki. Tāpat ne bū tu vē lams veikt lielu platību vienlaidus pļau�anu vienā reizē. Lai pļavas ne-
tiktu pārganītas, lopu blīvums ga nībās nedrīkstētu būt lielāks par vienu dzīvnieku vienību uz vienu hektāru. 
Ja plānots izvietot aplokus, tad minimālā ap loka platībai būtu jābūt 30 ha, lai pļava būtu piemērota atklā tās 
pļavās ligzdojo�ajiem putniem. Lieguma teritorijā eso �ajā brie�u dārzā vēlamais lopu blīvums ir 1 staltbrie-
dis uz 2 ha. 

Dabas liegumā atrodas arī palieņu pļavas (ap 100 ha), kuras 
aizaugu�as ar kokiem un krūmiem un kuras nepiecie�ams 
atjaunot. Krūmu cir�ana �ajās pļavās jāveic laikā no 15. jūlija 
līdz 31. martam; cērtot virs zemes jāatstāj ne vairāk kā 5 cm, 
un nocirstie krūmi no pļavas jānovāc. Jānocērt arī krūmi 
gar grāvjiem un nākamajos divos gados jānopļauj atva ses. 
2005. gadā jau noslēgti līgumi ar zemes īpa�niekiem par 

Bioloģiski vērtīgo pļavu pļau�anai piemērotākais laiks ir, sākot ar jūlija vidu, kad 
griezes mazuļi jau ir paaugu�ies un spēj aizbēgt no pļaujma�īnas

 

Pļavu mehanizētā pļau�ana pieļaujama tikai no pļavas 
centra uz malām. O. Kei�s, (Putni palieņu pļavās). 

Fo
to

: A
in
ār

s 
Au

ni
ņ�

Zīme īpa�i 
aizsargājamo 
teritoriju 
apzīmē�anai 
dabā



10



11

krūmu cir�anu, kas tiek finansēta no LIFE-Daba projekta �Palieņu pļavu atjauno�ana Eiropas Savienības 
sugām un biotopiem�, dabas lieguma teritorijā plānotie apsaimnieko�anas pasākumi attēloti kartē 10.lpp.

Atklātās vietās, kur pļavas nav ilgsto�i pļautas, jāveic pļavu pirmreizējā pļau�ana. To nepiecie�ams darīt 
vismaz 280 ha pļavu. Pirmreizējā pļau�ana ir darbietilpīgs process, jo ir izveidojies biezs kūlas segums, kas 
apgrūtina pļau�anu. Arī pirmreizējā pļau�ana 2005. gadā 265 ha platībā dabas liegumā finansēta no pro-
jekta �Palieņu pļavu atjauno�ana Eiropas Savienības sugām un biotopiem�, līdz 2008. gadam no �ī projek-
ta līdzekļiem plānots atjaunot 280 ha pļavu.
 
Lai atjaunotu aizaugu�ās parkveida pļavas, arī tajās jāveic krūmu cir�ana. Krūmu cir�ana parkveida pļavās 
jāveic ziemā vai vēlu rudenī, krūmus pēc tam izvedot no pļavas vai sadedzinot.

Vietās, kur pļavās izcirsti biezi saaugu�i krūmi, vai vietās, kur nav iespējama pļau�ana vai ganī�ana, pieļau-
jama kontrolēta dedzinā�ana, kas veicama vēlu rudenī (novembrī) vai agri pavasarī. Dedzinā�ana pie ļau-
jama tikai pļavās, kas atrodas uz minerālaugsnēm, lai neizraisītu zemdegas. Dedzinā�ana nav pieļaujama 
parkveida pļavās un tuvu atsevi�ķi augo�ajiem ozoliem. Pasākumu nedrīkst īstenot, ja tas nav saskaņots 
ar reģionālo vides pārvaldi un Valsts ugunsdzēsības un glāb�anas dienestu. Krūmu sakņu iz nī cinā�ana 
2 ha platībā plānota kā eksperiments, lai novērotu, kā krūmu sakņu iznīcinā�ana sekmē klaju pla tību 
saglabā�anos, salīdzinot ar pasākumu, kad krūmi tiek tikai nocirsti. Pasākums īstenojams vēlu rudenī. 

Atsevi�ķi augo�o koku atēno�ana

Krūmu izcir�ana ap atsevi�ķi 
augo�a jiem ve  ca   jiem kokiem pļa-
vās nepie cie �ama, lai sa gla bātu 
saules ap spī dētus ozolus, kas ir 
dzī  ves vie ta da �ādām ku kaiņu su-
gām, nozī mī  gā kā no kurām �eit ir 
lapkoku praul grau zis, kā arī, lai 
padarītu tos aina viski pie vil cīgā-
kus. Pēc veco ozo  lu zaroju ma 
re dzams, ka tie kādreiz augu�i 
klajā pļavā, jo at �ķirībā no ozo-
liem, kas aug me �ā, to vai nags ir 
stip ri za rots jau salīdzino�i nelielā 
augstu mā. Ap �iem kokiem krū-
mu iz cir �ana jāveic pa kā pe niski, 
jo kra   sa apstākļu maiņa var izrai-
sīt ko  ka bo jāeju, bet lapko ku 
praul grauzis ap dzī vo tikai dzīvus vai at mir sto�us kokus. Nokritu�os ozolu lielos zarus nevajadzētu aizvākt 
un iz nī cināt, bet gan atstāt, kur nokritu�i. 2005. gadā ozolu atēno�ana 11,2 ha platībā īstenota no LIFE- 
Daba projekta �Palieņu pļavu atjauno�ana Eiropas Savienības sugām un biotopiem� līdzekļiem. �o darbību 
paredzēts turpināt līdz 2008.gadam, atjaunojot 10 ha parkveida pļavu.

Me�aud�u kop�ana

Izcērtot nevēlamos kokus (atsevi�ķi bērzi un egles) un krūmus dabas aizsardzības plānā norādītajos me�a 
nogabalos, aptuveni 6 ha platībā tiktu atjaunotas un saglabātas vērtīgas me�audzes ar veciem ozoliem un 
citiem platlapjiem. Pasākuma veik�ana jāsaskaņo ar Gulbenes virsme�niecību. 

Ap atsevi�ķiem ozoliem krūmu cir�ana jāveic pakāpeniski, jo krasa apstākļu maiņa var 
izraisīt koka bojāeju
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Hidroloģiskā re�īma atjauno�ana

Lai samazinātu meliorācijas ietekmi uz lieguma pļavām, iespējams izveidot aizsprostus uz grāvjiem vai tos 
pilnībā aizbērt vismaz vienā vietā lieguma teritorijā, piemēram, Sitas un Pededzes sateku rajonā. Pirms 
pasākuma īsteno�anas nepiecie�ams saņemt speciālistu izvērtējumu, kā arī jāsaņem atļaujas no da�ādām 
iestādēm, to skaitā pa�valdības, reģionālās vides pārvaldes un būvvaldes. Pasākumu ieteicams īstenot, ja 
tam piekrīt zemes īpa�nieks. Nākotnē nepiecie�ams arī izvērtēt iespējas atjaunot Sitas agrāko gultni. Rie-
tumeiropas valstīs upju gultnes to iepriek�ējā tecējumā tiek atjaunotas arvien bie�āk, taču tas ir ļoti dārgs 
un laikietilpīgs pasākums. 

Latvijā pirmais un zināmākais piemērs, kur iztaisnotas upes daļā atjaunots līkumojums ir Slampes upe 
Ķemeru nacionālajā parkā. Tas īstenots vairāku gadu garumā (pabeigts 2005. gadā), piesaistot Eiropas 
Savienības finansējumu.

Apsaimnieko�anas pasākumu efektivitātes monitorings

Sugu un biotopu stāvokļa regulāru novērtē�anu atbilsto�i noteiktai metodikai sauc par monitoringu. Da-
bas liegumā �Sitas un Pededzes paliene� monitorings jāveic, lai uzzinātu, kā īpa�i aizsargājamās sugas un 
biotopus ietekmējusi teritorijas apsaimnieko�ana un kādi pasākumi jāveic, lai �īm sugām un biotopiem arī 
turpmāk nodro�inātu labvēlīgu stāvokli. Nepiecie�ams īstenot arī dabas liegumā eso�ā brie�u dārza moni-
toringu, lai izvērtētu noganī�anas intensitāti. Monitoringu veic atbilsto�ās nozares speciālisti.

Dabai draudzīga tūrisma attīstība

Dabai draudzīgs tūrisms ir tūrisms, kas dod iespēju iepazīties ar da�ādām teritorijā sastopamām dabas 
vērtībām, vienlaikus pasargājot tās no iznīcinā�anas un traucē�anas (nomīdī�anas, piesārņo�anas, trok�ņa 
u.c.), tādēļ dabas aizsardzības plāns pieļauj iespēju dabas liegumā ierīkot vairākus tūrisma un atpūtas 
infrastruktūras objektus, kas attēloti kartē 13.lpp.

Skatu torņi
Uzceļot skatu torņus, lieguma apmeklētājiem tiktu radīta iespēja novērot putnus un vērot apkārtējo 
ainavu. Blakus torņiem ieteicams novietot stendu ar informāciju par apkārtnē redzamo, ar novē ro-
jamo putnu un citu dzīvnieku attēliem. Torņu augstums ieteicams 8�10 m, vienlaikus tajos varētu 
uzturēties 10�15 cilvēki. Pēc torņu uzcel�anas ir jāplāno arī torņu uzturē�anas izmaksas. 

Stendi un norādes
Nepiecie�ams izveidot un dabā izvietot 2 informatīvos stendus un 4 stājstendus, kā arī norādes. 
Plānots, ka informācijas stendi sniedz informāciju par lieguma dabas vērtībām, teritorijas ap-
meklē�anas noteikumiem, lieguma shēmu un interesantākajiem objektiem uz tūrisma takas. Norādes 
palīdzētu orientēties apkārtnē un atrast svarīgākos infrastruktūras objektus vai dabas vērtības.

Atpūtas vietas
Dabas liegumā � Pededzes labajā krastā � nākotnē varētu atrasties trīs atpūtas vietas. Atpūtas vie-
tas iespējams labiekārtot ar galdiem, soliem, atkritumu tvertnēm un ugunskura vietām; atpūtas vie-
tas apsaimniekotājam jānodro�ina vietas regulāra sakop�ana. 
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Dabas takas
Dabas liegumā pieļaujams ierīkot divas dabas takas. Viena dabas taka plānota gar brie�u dārzu, bet 
otra pa Sitas uzbērumu vietām. �o taku veidojot, nepiecie�ams vietām izcirst krūmus, nopļaut apau-
gumus, kā arī apzīmēt bīstamās vietas, kur atrodas bebru alas. 

Tūrisma un atpūtas infrastruktūra jāierīko dabas aizsardzības plānā norādītajās vietās un pirms �o pasā kumu 
īsteno�anas jāsaņem reģionālās vides pārvaldes atļauja. Daļa no minēto infrastruktūras objektu ierīko�anas 
tiks finansēta no LIFE-Daba programmas projekta �Palieņu pļavu atjauno�ana Eiropas Savienības sugām 
un biotopiem� līdzekļiem (piemēram, informatīvo stendu izvieto�ana). Tomēr arī pa�valdības un zemju 
īpa�nieki, piesaistot papildus līdzekļus, var ierīkot dabas aizsardzības plā nā paredzētos infrastruktūras ob-
jektus. Veidojot �os infrastruktūras objektus, ieteicams izmantot rokas grāmatu �Īpa�i aizsargājamo dabas 
teritoriju vienota stila rokasgrāmata�, kurā jau sniegti precīzi apraksti un attēli da�ādiem īpa�i aizsargājamo 
dabas teritoriju tūrisma infrastruktūras elementiem (stendiem, norādēm u.c.). Rokasgrāmata pieejama Da-
bas aizsardzības pārvaldē un internetā: www.dap.gov.lv 

Dabas lieguma zonējums

Dabas liegumos Latvijas normatīvajos aktos ir noteikta virkne da�ādu aprobe�ojumu saimnieciskajai 
dar bībai, kas sākotnēji visiem dabas liegumiem ir vienādi. Tomēr likumdo�ana paredz arī iespēju katrai 
konkrētai īpa�i aizsargājamai dabas teritorijai izstrādāt savus individuālos aizsardzības un izmanto�anas 
noteikumus, kuros iekļautas prasības, kas attiecas tikai uz �o konkrēto teritoriju, un kuri izstrādāti, izvērtējot 
tie�i �ajā teritorijā sastopamās dabas vērtības. Arī dabas liegumam �Sitas un Pededzes paliene� iespējams 
iz strādāt individuālos aizsardzības un izmanto�anas noteikumus, kas ietvertu arī teritorijas zonējumu, kur 
katrā no zonām būtu at�ķirīgas prasības. Priek�likumi �ādiem noteikumiem un zonējumam iekļauti dabas 
aizsardzības plānā. Saskaņā ar �iem priek�likumiem dabas liegumā ieteicams noteikt sekojo�as zonas:

! regulējamā re�īma zona;
! dabas lieguma zona;
! dabas parka zona;
! neitrālā zona. 

Dabas lieguma zonējums attēlots kartē 16.lpp.

Regulējamā re�īma zona (27,5 ha) ir zona ar visstingrākajiem saimnieciskās darbības aprobe�ojumiem, un 
tā plānota, lai saglabātu dabisko me�u biotopus un īpa�i aizsargājamu putnu sugu ligzdo�anas biotopus.

Dabas lieguma zona (814,9 ha) plānota, lai saglabātu īpa�i aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas un 
īpa�i aizsargājamus biotopus. Ierobe�ojumi �ajā zonā būtu līdzīgi ierobe�ojumiem, kas jau tagad spēkā visā 
dabas lieguma teritorijā.

Dabas parka zona (23,1 ha) plānota vietās, kur atrodas mazāk vērtīgi me�a nogabali un kur pieļaujama 
intensīvāka me�u apsaimnieko�ana nekā dabas lieguma zonā. 

Neitrālā zona (4,4 ha) ir visvieglākā re�īma zona; tā plānota apdzīvotā vietā.

Individuālos aizsardzības un izmanto�anas noteikumus, kā arī zonējumu, pamatojoties uz dabas aiz-
sardzības plānā sniegtajiem priek�likumiem, izstrādā Vides ministrija, bet apstiprina Latvijas Republikas 
Ministru kabinets. Pirms �ādu noteikumu apstiprinā�anas Ministru kabinetā zemes īpa�niekiem tiek izsūtītas 
vēstules, kurās informē par plānotajiem noteikumiem.
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Noslēgums

Dabas aizsardzības plāns ir pastāvīgi atjaunojams dokuments. Laiku pa laikam tas jāpārskata un jāat jau-
no atkarībā no tā, vai plānā aprakstītie apsaimnieko�anas pasākumi ir īstenoti un vai ir sasniegti izvirzītie 
mērķi. Veicot teritorijas papildu izpēti un monitoringu, nereti tiek iegūta jauna informācija par te ritorijā 
sastopamajām dabas vērtībām un tām nepiecie�amajām aizsardzības un apsaimnieko�anas prasībām. Da-
bas aizsardzības plāns dabas liegumam �Sitas un Pededzes paliene� izstrādāts laika perio dam līdz 2015. 
gadam, tomēr to papildināt vai mainīt, ja nepiecie�ams, iespējams arī ātrāk. 

Daļa no dabas aizsardzības plānā paredzētajām darbībām, kā jau iepriek� minēts, tiek īstenotas ar LIFE- 
Daba projekta �Palieņu pļavu atjauno�ana Eiropas Savienības sugām un biotopiem� palīdzību. Informācija 
par �o projektu atrodama uz �ī izdevuma aizmugures vāka. Pēc projekta noslēguma līdzekļus dabas 
aizsardzības plānā iekļauto pasākumu īsteno�anai iespējams saņemt no Lauku atbalsta dienesta un, uz 
projektu pieteikumu pamata, no Latvijas Vides aizsardzības fonda vai Dabas aizsardzības pārvaldes. 

Dabas liegumam �Sitas un Pededzes palie ne� pie�ķirtais Eiropas nozīmes aizsar gāja  mās dabas teritori-
jas Natura 2000 statuss liecina par �īs teritorijas nozīmīgumu ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Tādēļ svarīgi sa-
glabāt tās sugas un biotopus, kas sastopami dabas liegumā, jo daudzviet Eiro pā, cilvēka ne pār domātās 
darbības dēļ, tie jau izzudu�i. �o brīd pieejamie da�ādie Eiropas Savienības pro jekti un subsī di jas ievērojami 
palīdz dabas vērtību sa gla bā�anā, jo nereti tāda saimnie  ko�a na, kas saglabātu arī dabas vēr tības, nav eko-
nomiski izdevīga. Lie guma dabas vērtības iespējams sa glabāt tikai ar vietējo iedzī vo tā ju izpratni par dabas 
vērtībām un aktī vu līdzdalību. 

Lai arī turpmāk Pededzes apkārtnes ainava veldzē acis un pļavās dzirda ma 
griezes grie�ana! 
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Kādi ir aprobe�ojumi dabas lieguma teritorijā?
�eit uzskaitīti galvenie aprobe�ojumi, kas izriet no Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 415 �Īpa�i aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmanto�anas 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 Madonas vai Rēzeknes reģionālajās vides pārvaldēs. Informāciju par prasībām, kas attiecas uz me�a zemju apsaimnieko�anu, 
iespējams saņemt Valsts me�a dienesta Gulbenes virsme�niecības Litenes me�niecībā un Balvu virsme�niecības Balvu me�niecībā.

Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus un izgāztuves;

2. bez attiecīgas atļaujas vai iepriek�ējas rakstiskas saskaņo�anas 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 izmanto�anas atļauju (licenci);

3. lietot ūdensputnu medībās �āviņus, kas satur svinu;

4. pļaut virzienā no lauka malām uz centru;

5. veikt zemes transformāciju, izņemot zemes transformāciju (pēc saskaņo�anas ar reģionālo vides pārvaldi) 27.2. apak�punktā minēto darbību veik�anai;

6. dedzināt sauso zāli un niedres, izņemot gadījumus, ja tas nepiecie�ams dabas aizsardzības plānā paredzēto dabas apsaimnieko�anas pasākumu veik�anai un 
rakstiski saskaņots ar reģionālo vides pārvaldi;

7. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

8. cirst kokus kop�anas cirtē (izņemot slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus saskaņā ar 27.8. apak�punktu un citiem normatīvajiem aktiem), ja 
valdaudzes vecums pārsniedz:

8.1. prie�u un ozolu audzēm � 60 gadus;

8.2. egļu, bērzu, melnalk�ņu, o�u un liepu audzēm � 50 gadus;

8.3. ap�u audzēm - 30 gadus;

9. no 15.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt me�saimniecisko darbību, izņemot me�a ugunsdro�ības pasākumus, me�a atjauno�anu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, 
kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā eso�ās ēkas vai infrastruktūras objektus) cir�anu un novāk�anu;

10. atzarot augo�us kokus me�audzēs, izņemot koku atzaro�anu skatu punktu ierīko�anai un uzturē�anai, kā arī satiksmes dro�ībai uz vispārējās lieto�anas ceļiem;

11. cirst nokaltu�us kokus un izvākt kritu�us kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 cm, izņemot bīstamo koku novāk�anu;

12. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, motorolleriem, pajūgiem un zirgiem pa me�a un lauksaimniecības zemēm, ja 
tas nav saistīts ar �o teritoriju apsaimnieko�anu vai uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veik�anu;

13. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpa�i norādītām vietām;

14. kurināt ugunskurus ārpus īpa�i norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

15. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpo�anas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

16. ierīkot savvaļas augu, sēņu un dzīvnieku, kā arī to produktu pārdo�anas un iepirk�anas punktus;

19. izmantot speciālas vāk�anas palīgierīces savvaļas ogu un sēņu lasī�anā;

20. pieļaut suņu atra�anos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa, izņemot medības;

21. iegūt derīgos izrakteņus;

22. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, tera�u un me�a pļavas un lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebaro�anas lauces;

23. sadalīt zemes īpa�umus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem;

24. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

25. ierīkot jaunas ie�ogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;

26. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulē�anas ietaises, izņemot gadījumus, ja tas nepiecie�ams dabas aizsardzības plānā paredzēto biotopu 
atjauno�anas pasākumu veik�anai un rakstiski saskaņots ar reģionālo vides pārvaldi;

27. bez rakstiskas saskaņo�anas 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 slie�u ceļu), in�enierkomunikāciju un citu in�enierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju;

27.3. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

27.4. atjaunot un ieaudzēt me�u;

27.5. mainīt zemes lieto�anas mērķi;

27.6. vākt dabas materiālus kolekcijām;

27.7. veikt zinātniskos pētījumus;

27.8. cirst slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus kop�anas cirtē, sanitārajā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts me�a dienesta sanitārā 
atzinuma.

28. Būvniecība dabas liegumā pieļaujama atbilsto�i pa�valdības teritorijas plānojumam, ievērojot normatīvajos aktos un dabas aizsardzības plānā noteikto kārtību un 
ierobe�ojumus.

29. Zemes īpa�niekiem (lietotājiem) aizliegts savā īpa�umā (lietojumā) ierobe�ot apmeklētāju pārvieto�anos 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 saskaņo�anas ar reģionālo vides pārvaldi.
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