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Dabas liegums „Sitas un Pededzes paliene”
Izveidots:

2004. gadā.

Platība:

870 ha.
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Gulbenes rajona Litenes pagastā (826 ha) un Balvu rajona Kubuļu pagastā (44 ha).

Īpašumtiesības:

liegumā 51 zemes īpašums, kas pieder 34 zemes īpašniekiem.

Nozīmīgākās dabas vērtības:

parkveida un upju palieņu pļavas, platlapju meži un atsevišķi augoši veci ozoli, ķikuts,
grieze, mazais ērglis un lapkoku praulgrauzis.
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Austrumlatvijā: palieņu pļavās
ap Lubāna ezeru un Pededzes
upes krastos. Tajā skaitā dabas
liegumā „Sitas un Pededzes
paliene”.
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Dabas lieguma „Sitas
un Pededzes paliene” un
tā apkārtnes iedzīvotāji,
zemes īpašnieki un citi
interesenti!
Īpaši 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 aizsargājamās dabas
teritorijas dabas vērtību aizsardzībai.
Līdz 2006. gadam Latvijā izveidotas
vairāk nekā 650 īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas, kas dod būtisku
ieguldījumu dažādu pasaulē, Eiropā un
arī Latvijā apdraudētu sugu un biotopu
aizsardzībā un saglabāšanā. Viena no
šīm teritorijām ir dabas liegums „Sitas
un Pededzes paliene”.
Šī publikācija ir dabas lieguma
„Sitas un Pededzes paliene” dabas
aizsardzības plāna kopsavilkums.
Tā paredzēta dabas lieguma un
tā tuvākajā apkārtnē esošo zemju
īpašniekiem, 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 aprakstus,
tajā nosprausti teritorijas aizsardzības
mērķi un izstrādāts pasākumu plāns
dabas vērtību saglabāšanai. Šāda
plāna nepieciešamību paredz Latvijas
normatīvie akti. Dabas lieguma
„Sitas un Pededzes paliene” dabas
aizsardzības plāns izstrādāts Eiropas
Savienības LIFE-Daba programmas
finansētā projekta „Palieņu pļavu
atjaunošana Eiropas Savienības
sugām un biotopiem” ietvaros. Dabas
aizsardzības 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

Teritorijas apsaimniekošanas ideālais mērķis
Dabas liegumā dominē atklātas palieņu pļavas,
sastopamas parkveida pļavas, veci platlapju meži,
atsevišķi augoši veci ozoli un īpaši aizsargājamas
augu un dzīvnieku sugas, un pļavu īpašnieki ir
ieinteresēti pļavu apsaimniekošanā.
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Teritorijas apraksts
Dabas liegums „Sitas un Pededzes paliene” ir īpaši aizsargājama dabas teritorija kopš 2004. gada; tā ārējā
robeža noteikta Ministru kabineta noteikumos. Liegums izveidots 870 ha platībā, lai aizsargātu apdraudētus
biotopus (īpaši aizsargājamus pļavu, mežu un ūdeņu veidus), kā arī retas augu un dzīvnieku sugas. Lieguma teritorija ir viena no dabiskākajām upju palienēm Latvijā ar unikālu upes, vecupju, pļavu un ozolu grupu ainavu.
Par Pededzes līču pļavām Galgauskā dzimušais 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 plašuma, kas tā pārsteidz pie Pededzes. Un nevien plašums: lielā ozolu bagātība, kāda
sastopama Pededzes pļavās, kur vietām izveidojas pat veselas ozolu birztalas, ir otrs pļavu pievilcības
iemesls.”
Vairāki liegumā sastopamie biotopi un sugas ir īpaši aizsargājamo sarakstos ne tikai Latvijā, bet arī visā
Eiropā. Tādēļ dabas liegumam piešķirts Natura 2000 (tā apzīmē Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju sistēmu) teritorijas statuss, kas apliecina tā Eiropas mēroga nozīmi dabas aizsardzībā.
Pededzes upe un tās apkārtne izceļas ar savām dabas vērtībām – daudzveidīgām un maz pārveidotām
pļavām, mežiem un ūdeņiem, kas veido apkārtnei raksturīgo ainavu. Tādēļ bez dabas lieguma „Sitas
un Pededzes paliene” te izveidoti vēl vairāki dabas liegumi – „Mugurves pļavas”, „Pededzes lejtece” un
„Jaunanna”.

Foto: Ainārs Auniņš
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Liegums „Sitas un Pededzes paliene” atrodas Gulbenes rajona Litenes pagastā un Balvu rajona Kubuļu
pagastā. Daļa dabas lieguma zemes pieder juridiskajām personām (48%) un privātīpašniekiem (47,6%).
Valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” valdījumā ir 4,4% lieguma teritorijas. Dabas lieguma pārvaldi
īsteno pašvaldības, savukārt lieguma aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts
vides dienesta Madonas un Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes.

Natura 2000 – Eiropas aizsargājamo teritoriju tīkls
Natura 2000 ir vienots aizsargājamo teritoriju tīkls visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tas izveidots, pamatojoties uz Eiropas Savienības Putnu un Biotopu direktīvām, kuru mērķis ir aizsargāt visus dabiskos biotopus un visas savvaļas augu un dzīvnieku sugas Eiropā. Natura 2000 teritoriju tīklā iekļauj teritorijas, kuras ir nozīmīgas minēto direktīvu pielikumos ierakstīto īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzībai un
saglabāšanai.
Natura 2000 teritoriju tīkls aizņem vairāk nekā 15% no Eiropas Savienības valstu kopējās teritorijas (Latvijā 11,9 % no valsts teritorijas, kopskaitā 336 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas). Natura 2000 teritorijas statuss nenozīmē vienmēr pilnīgu saimnieciskās darbības aizliegumu kādā vietā. Daudzām dabas vērtībām
(piemēram, pļavas, vairāki mežu veidi u.c.), lai tās saglabātos arī turpmāk, nepieciešama atbilstoša
apsaimniekošana.
Vairāk informācijas par Natura 2000 iespējams iegūt Latvijas Republikas Vides ministrijā, Dabas aizsardzības pārvaldē vai arī apmeklējot sekojošas 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

Foto: Mārtiņš Kalniņš
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Foto: Dmitrijs Teļnovs

Dažādi ūdeņi dabas liegumā sastopami lielā platībā. Viena no dabas lieguma galvenajām dabas vērtībām ir upes, kas ir pamats daudzu citu
dabas vērtību pastāvēšanai liegumā. Upes veido un daļēji arī uztur
palieņu pļavas, un arī pašas par sevi tās ir dzīvesvieta dažādām augu un
dzīvnieku sugām. Piemēram, Pededzē visā lieguma teritorijā konstatēta
zaļā upjuspāre un biezā perlamutrene, kas ir īpaši aizsargājamas sugas
gan Latvijas, gan Eiropas mērogā. Tāpat pie Pededzes novērots gan
zivju dzenītis, kam stāvi upes krasti ir piemēroti ligzdošanai, gan lielās Zaļā upjuspāre – reta spāru suga, kas
sastopama visā lieguma teritorijā
gauras, kas ligzdo upes tuvumā augošajos vecajos, dobumainajos kokos. Īpaši nozīmīgas ir upju straujteces – upju posmi ar akmeņainām,
oļainām gultnēm un iegrimušiem augiem vai ūdens sūnaugiem; tas ir
īpaši aizsargājams biotops visā Eiropas Savienībā. Upju straujteču posmi ir savdabīga dzīves vide organismiem, kas pielāgojušās tieši straujiem ūdeņiem, savukārt vecupēs, kas radušās, Pededzei mainot gultni,
sastopami dažādi stāvošu ūdeņu augi un dzīvnieki. Liegumā sastopami
arī bebru radīti uzplūdinājumi un periodiski izžūstošas lāmas. Bebru dīķi
dažādo vidi – ar tiem saistītas dažādas ūdeņus un mitras vietas mīlošas
sugas –, kā arī bebru dīķu sistēmas kopumā veicina ūdeņu attīrīšanos. Biezās perlamutrenes čaulas

Nozīmīgākais hidroloģiskais process, kas ietekmē lieguma dabas vērtības, ir pali. Palu laikā ar ledu tiek izrauti nelielie krūmi, tādējādi sekmējot klaju platību saglabāšanos, palienē tiek ienestas barības vielas, kas
veicina auglīgu palieņu augšņu veidošanos. Tāpat palu rezultātā veidojas mitras, dūņainas ieplakas, kas
ir barošanās vietas vairākām putnu sugām, piemēram, ķikutam. Palu ietekmi samazina meliorācija – pa izveidotajiem grāvjiem ūdens ātrāk aizplūst, tādējādi samazinās applūstošo teritoriju platība un applūšanas
ilgums, neveidojas ilglaicīgas mitras ieplakas un arī augu valsts kļūst vienveidīgāka. Šobrīd īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir aizliegts veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes
ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot, ja tas saskaņots ar reģionālo vides pārvaldi.
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Foto: Ainārs Auniņš

Pededzes upi un tās apkārtni ietekmē
arī hidroelektrostacijas (HES) darbība
uz Pededzes Jaunannas pagastā. Hidroelektrostacijas kopumā uz upēm
samazina ūdens caurplūdumu tajās,
iznīcina vai pasliktina dabisko biotopu
un sugu dzīvotņu stāvokli, ierobežo
sugu pārvietošanos pa upi un izmaina
raksturīgo ainavu. Hidroelektrostaciju
ietekme uz upēm novērojama vairāku
kilometru garumā gan augšpus, gan
lejpus HES.

Pededzes upe liegumā nav meliorēta un veido daudzus līkumus un vecupes

Lai samazinātu vai novērstu cilvēka negatīvās darbības ietekmi uz upēm, ar likumu ap upēm ir noteiktas aizsargjoslas, 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 periodiski applūstošu palieni, kā tas ir arī dabas liegumā esošajām upēm, aizsargjosla ir ne mazāk kā visas
palienes platumā, arī tad, ja paliene ir platāka par iepriekšminēto platumu metros. Aizsargjoslā nedrīkst izvietot būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus) un minerālmēslu glabātavas. 50 metrus platā
joslā aizliegts veikt kailcirtes, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, kā arī palieņu pļavu
atjaunošanai un apsaimniekošanai. 10 metrus platā joslā nedrīkst lietot ķīmiskos mēslošanas un augu
aizsardzības līdzekļus, kā arī ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi. Tāpat
šajā joslā aizliegts mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku, kā arī kurt ugunskurus un novietot teltis ārpus šim nolūkam norādītām vietām bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku.
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Pļavas un atsevišķi augoši veci ozoli
Pļavas dažādā aizauguma pakāpē aizņem lielāko dabas lieguma daļu un ir viena no nozīmīgākajām lieguma dabas vērtībām (bioloģiski vērtīgas pļavas liegumā aizņem 540 ha). Jau 20. gs. sākuma kartes liecina,
ka dabas liegumā esošās 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, tukšie šķūņi kļūst apdzīvoti: ierodas siena pļāvēji. Tie atbrauc
ar pārtikas saiņiem un darba rīkiem. Sāk skanēt izkaptis vai tarkšķēt pļaujmašīnas. [..] Un tad šķūņi
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.”

Foto: Ainārs Auniņš

Meliorācija sākusies 20. gadsimta sākumā un savu lielāko intensitāti sasniedza 60. gados, ievērojami pārveidojot
apkārtnes hidroloģisko režīmu, kas atstāja ietekmi uz lieguma biotopiem.
Ietekmi uz pļavu biotopiem atstāja arī
pļavu apsaimniekošanas samazināšanās pēc kolhozu likvidēšanas. Rezultātā pļavas aizauga ar kokiem un krūmiem, mainījās arī pļavu augu valsts.

Apsaimniekota pļava ar atsevišķi augošiem ozoliem. Parkveida pļavām raksturīgi,
ka ozolu ir vairāk un reizēm to vainagi gandrīz saskaras

Foto: Arto Juvonens
Foto: Andris Klepers

Sitas un Pededzes palieņu pļavās ir viens no
augstākajiem griežu ligzdošanas blīvumiem
Austrumlatvijā

Sibīrijas skalbes aug mitrākās palienes vietās un
to izplatību negatīvi ietekmēja meliorācija
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Tomēr arī šodien dabas lieguma pļavās ir liela dabas daudzveidība. Liegumā sastopamas gan slapjas, gan mitras, gan mēreni
mitras pļavas, kā arī parkveida pļavas, kas dabas liegumā sastopamas aptuveni 10 ha platībā. Kopumā lieguma teritorijā sastopami trīs Latvijas nozīmes īpaši aizsargājamie pļavu veidi un
septiņi Eiropas nozīmes aizsargājamie pļavu veidi. Katrā no šiem
pļavu veidiem ir atšķirīga augu un dzīvnieku valsts; savukārt pavasaros un rudeņos, kad pļavas applūdušas, tās kalpo par atpūtas vietu vairākiem simtiem caurceļotāju putnu. Periodiskā pļavu
applūšana palīdz uzturēt teritoriju atklātu, tomēr ar to vien nepietiek. Bez atbilstošas apsaimniekošanas pļavas pakāpeniski aizaug un zaudē savu vērtību – izzūd dažādās, arī retās, augu sugas; pļavas vairs nav piemērota barības un dzīves vieta putniem
un citiem dzīvniekiem. Tādēļ svarīgi atjaunot aizaugušās un turpināt apsaimniekot esošās pļavas, tās pļaujot vai noganot. No lieguma pļavās augošajiem augiem īpaši izceļamas divas sugas –
mānīgā knīdija un dumbrāja vijolīte. Tās ir īpaši aizsargājamas
augu sugas un tās raksturīgas galvenokārt Austrumlatvijas upju
palieņu pļavām.
Visas dabas liegumā esošās pļavas ir t.s. bioloģiski vērtīgie zālāji, tādēļ to apsaimniekošanai no Lauku atbalsta dienesta iespējams saņemt atbalsta maksājumus. Vienlaikus iespējams saņemt arī tā sauktos Natura 2000 teritoriju maksājumus – papildu
subsīdijas no Lauku atbalsta dienesta par lauksaimniecības zemēm, kas iekļautas Natura 2000 teritorijā. Natura 2000 teritoriju
un bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošana arī turpmāk būs viena no prioritātēm, kam tiks piešķirti atbalsta maksājumi.

Foto: Josefs Hlaseks

Foto: Ivars Kabucis

Foto: Ivars Kabucis

Dabas daudzveidību pļavās palielina atsevišķi augoši veci ozoli, kas dabas liegumā ir vairāki desmiti un kas ir
nozīmīgs Pededzes ielejas ainavas elements. Šādu koku dobumos dzīvo īpaši aizsargājamās kukaiņu sugas
– marmora rožvabole, lapkoku praulgrauzis un spožā skudra. Lapkoku praulgrauzis ir apdraudēta kukaiņu
suga Eiropas mērogā, jo daudzviet iznīcināta šīs sugas dzīves vieta – lapkoku meži. Pededzes ieleja kopumā
ir viena no nozīmīgākajām lapkoku praulgrauža atradnēm Latvijā. Lapkoku praulgrauzis ir grūti novērojama
suga, jo tas lielāko daļu dzīves pavada koku dobumos. Ar ozoliem saistītās kukaiņu sugas apdraud veco
koku ieaugšana krūmos – tā saīsina ozolu, šo kukaiņu mājvietas, mūžu, kā arī apēno ozolu stumbrus, padarot tos nepiemērotus gaismu mīlošām retu ķērpju sugām, kas aug uz ozolu mizas.

Pelašķim līdzīgā mānīgā knīdija lielākā
skaitā sastopama tikai Pededzes
krastos un Lubāna apkārtnē

Dumbrāja vijolīte ir ļoti reti sastopama
un aug tikai mitrās pļavās

Lielāko mūža daļu lapkoku praulgrauzis pavada
ozolu dobumos vai zem stumbra atmirušās
mizas

Meži

Foto: Ainārs Auniņš

Meži aizņem aptuveni 92 ha jeb 10,5%
no dabas lieguma teritorijas. Pārsvarā
tie ir jauni vai vidēji veci meži, kas veidojušies, aizaugot pļavām, pēc 2. pasaules kara. Liegumā sastopami arī
divi īpaši aizsargājami mežu veidi –
boreālie meži un jaukti ozolu, gobu un
ošu meži upju krastos. Pededzes ielejai raksturīgo ainavu veido upes krastos esošie platlapju meži.

Vairāk nekā 13% no lieguma mežu pla- Lapkoku gārša ir viens no augu un dzīvnieku sugām bagātākajiem mežu
augšanas tipiem
tības atbilst dabisko meža biotopu kritērijiem. Tas nozīmē, ka šajos mežos ir sastopamas pirmatnīgu, cilvēka netraucētu mežu pazīmes tādā
apmērā, kāds nav iespējams saimnieciski izmantotos mežos. Šīs pazīmes ir lieli, veci koki, dažādu izmēru
atmirstoša un atmirusi koksne, liela izmēra kritalas, netraucēti augošas piepes, ķērpji un sūnas. Dabiskajiem meža biotopiem raksturīga vide, kas nodrošina dzīves vietu daudz vairāk sugām, nekā tas iespējams
saimnieciskajos mežos. Dažkārt, ja dabiskais meža biotops ir tāda veida, kas pirmatnīgos apstākļos bijis atkarīgs no dabiskajiem procesiem (piemēram, lielo savvaļas zālēdāju vai ugunsgrēku ietekme), ko
mūsdienās cilvēks pārtraucis, nepieciešama īpaša apsaimniekošana, lai saglabātu dabas vērtības.

Foto: Ainārs Auniņš

Lieguma meži, tai skaitā meži upju un vecupju krastos, ir dažādu
īpaši aizsargājamu putnu sugu, piemēram, baltmugurdzenis,
vidējais dzenis, pelēkā dzilna un melnā dzilna, apodziņš u.c.,
barošanās un dzīves vieta. Šīm sugām nepieciešami dabiski,
netraucēti meži ar lieliem un veciem, to skaitā nokaltušiem un
jau nokritušiem vai dobumainiem kokiem. Stāvoši nokaltuši vai
jau nokrituši koki kā barošanās un ligzdošanas vieta dzeņiem un
dzilnām ir īpaši nozīmīgi.

Apodziņš ir mazākā Latvijā sastopamā pūce un
ir aktīvs arī dienas laikā
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Par atsevišķiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās mežu īpašniekiem likumā
noteiktajā kārtībā iespējams pieteikties uz kompensāciju. Lai to
noskaidrotu, jāgriežas Dabas aizsardzības pārvaldē.

Kopumā dabas liegumā konstatētas 103 putnu sugas, no
kurām 23 putnu sugas ir īpaši aizsargājamas Latvijas un
Eiropas mērogā (piemēram, ķikuts, grieze, baltmugurdzenis, vidējais dzenis, pelēkā dzilna, melnā dzilna, lielā gaura, purva pūce, apodziņš u.c.), bet 3 putnu sugas ir iekļautas
ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstā
(mežirbe, rubenis, mednis). Pļavu putnus negatīvi ietekmē
pļavu aizaugšana un pļavu meliorēšana, savukārt mežu putnus – pārmērīga mežaudžu izkopšana (kaltušo, kā arī kritušo Aprīļa beigās no ziemošanas vietām ierodas ķikuti.
Drīz pēc saulrieta ķikutu tēviņi pulcējas riestos, lai
un dobumaino koku izvākšana u.c.) un veco mežu izciršana. cīnītos par mātītēm

Foto: Markuss Varesvuo

Īpaši aizsargājamās sugas

Ķikuts ir nozīmīgākā no pļavās un kopumā dabas liegumā sastopamajām īpaši aizsargājamām putnu sugām, bet pati lieguma teritorija – viena no piecām nozīmīgākajām šīs sugas atradnēm Latvijā un nozīmīgākā
Ziemeļaustrumlatvijā. Pēdējo gadsimtu laikā Eiropā ķikuta ligzdošanas teritoriju platība ir ārkārtīgi samazinājusies, kas saistīts ar sugai piemērotu dzīves un barošanās vietu samazināšanos lauksaimniecības
zemju meliorācijas dēļ. Arī Latvijā ķikutu skaits samazinās jau vismaz no 18. gs. beigām. Latvijā ķikuts sastopams tikai regulāri applūstošās palieņu pļavās. Ķikutam svarīga ir mitra un irdena augsne, kur baroties,
un to nodrošina palieņu pļavu regulārā applūšana. Lielā skaitā liegumā sastopama grieze, kas arī ir īpaši
aizsargājama suga. Galvenie faktori, kas apdraud abas putnu sugas, ir pļavu aizaugšana ar krūmiem un
atklāto pļavu platību samazināšanās, kas novēršams, pļavas ekstensīvi noganot (ne vairāk kā viena lopu vienība uz vienu hektāru) vai nopļaujot. Lai putni varētu sekmīgi izperēt mazuļus, pļavas saskaņā ar esošajiem
Lauku atbalsta dienesta nosacījumiem jāpļauj pēc 10. jūlija, bet vēlams vēl vēlāk.

Foto: Andris Klepers

Liegumā ir liela kukaiņu daudzveidība, jo šeit sastopamas dažādas
kukaiņiem piemērotas dzīves vietas (tekoši ūdeņi, lāmas, vecupes un
bebru uzplūdinājumi, pļavu un mežu dažādība, lieli, veci koki u.c.). No
liegumā sastopamajām kukaiņu sugām septiņas sugas ir aizsargājamas
Latvijas mērogā, bet četras sugas – Eiropas mērogā, piemēram, lapkoku praulgrauzis un zaļā upjuspāre. Pededzē sastopama arī viena
Eiropas un Latvijas nozīmes īpaši aizsargājamā gliemju suga – biezā
perlamutrene.
Naktsvijole ir orhideju dzimtas augs, un
abas Latvijā sastopamās sugas –
zaļziedu un smaržīgā – ir aizsargājamas

Foto: Viesturs Lārmanis
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Parastais plaušķērpis aug uz veciem
lapkoku stumbriem un ir viens no
lielākajiem Latvijas ķērpjiem

Lieguma teritorijā sastopamas 6 Latvijas mērogā īpaši aizsargājamas
augu sugas – vīru dzegužpuķe, Sibīrijas skalbe, naktsvijole, mānīgā
knīdija, dumbrāja vijolīte un stāvlapu dzegužpirkstīte. Pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados dabas liegumā un tā apkārtnē veiktās
meliorācijas ietekmē ir radušās pārmaiņas pļavu augājā – pļavas aizaugušas ar kokiem un krūmiem un samazinājusies pļavu augu valsts
daudzveidība.
Sūnas un ķērpji dabas liegumā nav īpaši pētīti, tomēr, apsekojot mežus
dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros, liegumā konstatētas trīs
Latvijas mēroga īpaši aizsargājamas ķērpju sugas – kaķpēdiņu artonija, parastais plaušķērpis un caurumainā menegācija.

Dabas lieguma aizsardzības un apsaimniekošanas mērķi
Dabas liegumam „Sitas un Pededzes paliene” dabas aizsardzības plānā noteikts šāds teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķis:
dabas liegumā dominē atklātas palieņu pļavas, sastopamas parkveida pļavas, veci platlapju meži,
atsevišķi augoši veci ozoli un īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, un pļavu īpašnieki ir
ieinteresēti pļavu apsaimniekošanā.
Īstermiņa mērķi tiek izvirzīti dabas aizsardzības plānā aplūkotajam laika periodam – tuvākajiem 10 gadiem.
Šeit aprakstīti svarīgākie dabas aizsardzības plānā uzskaitītie īstermiņa mērķi:
! dabas lieguma robežas ir atpazīstamas dabā, un dabas lieguma zonējums ir atspoguļots Litenes un
Kubuļu pagastu teritoriju plānojumos;
! dabas vērtību uzturēšana un atjaunošana:
! uzturētas un atjaunotas pļavas,

! atēnoti vecie, atsevišķi augošie koki,
! koptas mežaudzes,
! samazināta meliorācijas ietekme;
! veikts apsaimniekošanas pasākumu monitorings;
! dabas liegumā ir dabai draudzīgs tūrisms un sabiedrībai ir pieejama informācija par lieguma dabas
vērtībām.

Apsaimniekošanas pasākumi
Speciālo dabas lieguma zīmju izvietošana dabā un dabas lieguma
zonējuma iekļaušana teritorijas plānojumos
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas dabā kļūst atpazīstamas, ja tiek
izliktas speciālas zīmes. Šādu zīmju izlikšanu dabā, saskaņā ar normatīvajiem
aktiem, nodrošina pašvaldības sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

Zīme īpaši
aizsargājamo
teritoriju
apzīmēšanai
dabā

Izstrādāts un apstiprināts pagasta teritorijas plānojums ir pamatdokuments, saskaņā ar kuru notiek
saimnieciskā darbība pagastā, jo šajā plānojumā ir norādīta teritorijas pašreizējā un atļautā izmantošana un
šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumi. Tāpēc ir svarīgi, lai dabas aizsardzības prasības, kas plānotas
dabas liegumā, būtu atspoguļotas arī pagasta teritorijas plānojumā. Dabas lieguma teritorijā plānotie
apsaimniekošanas pasākumi attēloti kartē 10.lpp.

Pļavu uzturēšana un atjaunošana

Foto: Ainārs Auniņš

Dabas liegumā vismaz 540 ha platībā
nepieciešams veikt pļavu pļaušanu
vai ganīšanu, lai saglabātu dabas
vērtības pļavās. Lielākā daļa lieguma pļavu noteiktas kā bioloģiski vērtīgi zālāji, kuros vēlama vēlā pļaušana (pēc 10. jūlija) vai ganīšana un kuru apsaimniekošanai iespējams saņemt maksājumus no Lauku atbalsta
dienesta. Pašlaik dabas liegumā gandrīz visu šo pļavu pļaušana tiek nodrošināta. Pļavas pļaujot, jāatceras, ka
nedrīkst pļaut virzienā no lauka malām Bioloģiski vērtīgo pļavu pļaušanai piemērotākais laiks ir, sākot ar jūlija vidu, kad
griezes mazuļi jau ir paaugušies un spēj aizbēgt no pļaujmašīnas
uz centru, jo tā tiek iznīcināti pļavu putni un citi dzīvnieki. Tāpat nebūtu vēlams veikt lielu platību vienlaidus pļaušanu vienā reizē. Lai pļavas netiktu pārganītas, lopu blīvums ganībās nedrīkstētu būt lielāks par vienu dzīvnieku vienību uz vienu hektāru.
Ja plānots izvietot aplokus, tad minimālā aploka platībai būtu jābūt 30 ha, lai pļava būtu piemērota atklātās
pļavās ligzdojošajiem putniem. Lieguma teritorijā esošajā briežu dārzā vēlamais lopu blīvums ir 1 staltbriedis uz 2 ha.
Dabas liegumā atrodas arī palieņu pļavas (ap 100 ha), kuras
aizaugušas ar kokiem un krūmiem un kuras nepieciešams
atjaunot. Krūmu ciršana šajās 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 atvases. Pļavu mehanizētā pļaušana pieļaujama tikai no pļavas
2005. gadā jau noslēgti līgumi ar zemes īpašniekiem par centra uz malām. O. Keišs, (Putni palieņu pļavās).
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krūmu ciršanu, kas tiek finansēta no LIFE-Daba projekta „P
alieņu pļavu atjaunošana Eiropas Savienības
sugām un biotopiem”, dabas lieguma teritorijā plānotie apsaimniekošanas pasākumi attēloti kartē 10.lpp.
Atklātās vietās, kur pļavas nav ilgstoši pļautas, jāveic pļavu pirmreizējā pļaušana. To nepieciešams darīt
vismaz 280 ha pļavu. Pirmreizējā pļaušana ir darbietilpīgs process, jo ir izveidojies biezs kūlas segums, kas
apgrūtina pļaušanu. Arī pirmreizējā pļaušana 2005. gadā 265 ha platībā dabas liegumā finansēta no projekta „Palieņu pļavu atjaunošana Eiropas Savienības sugām un biotopiem”, līdz 2008. gadam no šī projekta līdzekļiem plānots atjaunot 280 ha pļavu.
Lai atjaunotu aizaugušās parkveida pļavas, arī tajās jāveic krūmu ciršana. Krūmu ciršana parkveida pļavās
jāveic ziemā vai vēlu rudenī, krūmus pēc tam izvedot no pļavas vai sadedzinot.
Vietās, kur pļavās izcirsti biezi saauguši krūmi, vai vietās, kur nav iespējama pļaušana vai ganīšana, pieļaujama kontrolēta dedzināšana, kas veicama vēlu rudenī (novembrī) vai agri pavasarī. Dedzināšana pieļaujama tikai pļavās, kas atrodas uz minerālaugsnēm, lai neizraisītu zemdegas. Dedzināšana nav pieļaujama
parkveida pļavās un tuvu atsevišķi augošajiem ozoliem. Pasākumu nedrīkst īstenot, ja tas nav saskaņots
ar reģionālo vides pārvaldi un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Krūmu sakņu iznīcināšana
2 ha platībā plānota kā eksperiments, lai novērotu, kā krūmu sakņu iznīcināšana sekmē klaju platību
saglabāšanos, salīdzinot ar pasākumu, kad krūmi tiek tikai nocirsti. Pasākums īstenojams vēlu rudenī.

Atsevišķi augošo koku atēnošana

Foto: Ainārs Auniņš

Krūmu izciršana ap atsevišķi
augošajiem vecajiem kokiem pļavās nepieciešama, lai saglabātu
saules apspīdētus ozolus, kas ir
dzīves vieta dažādām kukaiņu sugām, nozīmīgākā no kurām šeit ir
lapkoku praulgrauzis, kā arī, lai
padarītu tos ainaviski pievilcīgākus. Pēc veco ozolu zarojuma
redzams, ka tie kādreiz auguši
klajā pļavā, jo atšķirībā no ozoliem, kas aug mežā, to vainags ir
stipri zarots jau salīdzinoši nelielā
augstumā. Ap šiem kokiem krūmu izciršana jāveic pakāpeniski,
jo krasa apstākļu maiņa var izrai- Ap atsevišķiem ozoliem krūmu ciršana jāveic pakāpeniski, jo krasa apstākļu maiņa var
izraisīt koka bojāeju
sīt koka bojāeju, bet lapkoku
praulgrauzis apdzīvo tikai dzīvus vai atmirstošus kokus. Nokritušos ozolu lielos zarus nevajadzētu aizvākt
un iznīcināt, bet gan atstāt, kur nokrituši. 2005. gadā ozolu atēnošana 11,2 ha platībā īstenota no LIFEDaba projekta „Palieņu pļavu atjaunošana Eiropas Savienības sugām un biotopiem” līdzekļiem. Šo darbību
paredzēts turpināt līdz 2008.gadam, atjaunojot 10 ha parkveida pļavu.

Mežaudžu kopšana
Izcērtot nevēlamos kokus (atsevišķi bērzi un egles) un krūmus dabas aizsardzības plānā norādītajos meža
nogabalos, aptuveni 6 ha platībā tiktu atjaunotas un saglabātas vērtīgas mežaudzes ar veciem ozoliem un
citiem platlapjiem. Pasākuma veikšana jāsaskaņo ar Gulbenes virsmežniecību.
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Hidroloģiskā režīma atjaunošana
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 īstenošanas nepieciešams saņemt speciālistu izvērtējumu, kā arī jāsaņem atļaujas no dažādām
iestādēm, to skaitā pašvaldības, reģionālās vides pārvaldes un būvvaldes. Pasākumu ieteicams īstenot, ja
tam piekrīt zemes īpašnieks. Nākotnē nepieciešams arī izvērtēt iespējas atjaunot Sitas agrāko gultni. Rietumeiropas valstīs upju gultnes to iepriekšējā tecējumā tiek atjaunotas arvien biežāk, 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.

Apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes monitorings
Sugu un biotopu stāvokļa regulāru novērtēšanu atbilstoši noteiktai metodikai sauc par monitoringu. Dabas liegumā „Sitas un Pededzes paliene” monitorings jāveic, lai uzzinātu, kā īpaši aizsargājamās sugas un
biotopus ietekmējusi teritorijas apsaimniekošana un kādi pasākumi jāveic, lai šīm sugām un biotopiem arī
turpmāk nodrošinātu labvēlīgu stāvokli. Nepieciešams īstenot arī dabas liegumā esošā briežu dārza monitoringu, lai izvērtētu noganīšanas intensitāti. Monitoringu veic atbilstošās nozares speciālisti.
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Dabai draudzīga tūrisma attīstība
Dabai draudzīgs tūrisms ir tūrisms, kas dod iespēju iepazīties ar dažādām teritorijā sastopamām dabas
vērtībām, vienlaikus pasargājot tās no iznīcināšanas un traucēšanas (nomīdīšanas, piesārņošanas, trokšņa
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 novērojamo putnu un citu dzīvnieku attēliem. Torņu augstums ieteicams 8–10 m, vienlaikus tajos varētu
uzturēties 10–15 cilvēki. Pēc torņu uzcelšanas ir jāplāno arī torņu uzturēšanas izmaksas.
Stendi un norādes
Nepieciešams izveidot un dabā izvietot 2 informatīvos stendus un 4 stājstendus, kā arī norādes.
Plānots, ka informācijas stendi sniedz informāciju par lieguma dabas vērtībām, teritorijas apmeklēšanas 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 vietas iespējams labiekārtot ar galdiem, soliem, atkritumu tvertnēm un ugunskura vietām; atpūtas vietas apsaimniekotājam jānodrošina vietas regulāra sakopšana.
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Dabas takas
Dabas liegumā pieļaujams ierīkot divas dabas takas. Viena dabas taka plānota gar briežu dārzu, bet
otra pa Sitas uzbērumu vietām. Šo taku veidojot, nepieciešams vietām izcirst krūmus, nopļaut apaugumus, kā arī apzīmēt bīstamās vietas, kur atrodas bebru alas.
Tūrisma un atpūtas infrastruktūra jāierīko dabas aizsardzības plānā norādītajās vietās un pirms šo pasākumu
īstenošanas jāsaņem reģionālās vides pārvaldes atļauja. Daļa no minēto infrastruktūras objektu ierīkošanas
tiks finansēta no LIFE-Daba programmas projekta „P
alieņu pļavu atjaunošana Eiropas Savienības sugām
un biotopiem” līdzekļiem (piemēram, informatīvo stendu izvietošana). Tomēr arī pašvaldības un zemju
īpašnieki, piesaistot papildus līdzekļus, var ierīkot dabas aizsardzības plānā paredzētos infrastruktūras objektus. Veidojot šos infrastruktūras objektus, ieteicams izmantot rokasgrāmatu „Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju vienota stila rokasgrāmata”, kurā jau sniegti precīzi apraksti un attēli dažādiem īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju tūrisma infrastruktūras elementiem (stendiem, norādēm u.c.). Rokasgrāmata pieejama Dabas aizsardzības pārvaldē un internetā: www.dap.gov.lv

Dabas lieguma zonējums
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Dabas liegumos Latvijas normatīvajos aktos ir noteikta virkne dažādu aprobežojumu saimnieciskajai
darbībai, kas sākotnēji visiem dabas liegumiem ir vienādi. Tomēr likumdošana paredz arī iespēju katrai
konkrētai īpaši aizsargājamai dabas teritorijai izstrādāt savus individuālos aizsardzības un izmantošanas
noteikumus, kuros iekļautas prasības, kas attiecas tikai uz šo konkrēto teritoriju, un kuri izstrādāti, izvērtējot
tieši šajā teritorijā sastopamās dabas vērtības. Arī dabas liegumam „Sitas un Pededzes paliene” iespējams
izstrādāt individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, kas ietvertu arī teritorijas zonējumu, kur
katrā no zonām būtu atšķirīgas prasības. Priekšlikumi šādiem noteikumiem un zonējumam iekļauti dabas
aizsardzības plānā. Saskaņā ar šiem priekšlikumiem dabas liegumā ieteicams noteikt sekojošas zonas:
!
!
!
!

regulējamā režīma zona;
dabas lieguma zona;
dabas parka zona;
neitrālā zona.

Dabas lieguma zonējums attēlots kartē 16.lpp.
Regulējamā režīma zona (27,5 ha) ir zona ar visstingrākajiem saimnieciskās darbības aprobežojumiem, un
tā plānota, lai saglabātu dabisko mežu biotopus un īpaši aizsargājamu putnu sugu ligzdošanas biotopus.
Dabas lieguma zona (814,9 ha) plānota, lai saglabātu īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas un
īpaši aizsargājamus biotopus. Ierobežojumi šajā zonā būtu līdzīgi ierobežojumiem, kas jau tagad spēkā visā
dabas lieguma teritorijā.
Dabas parka zona (23,1 ha) plānota vietās, kur atrodas mazāk vērtīgi meža nogabali un kur pieļaujama
intensīvāka mežu apsaimniekošana nekā dabas lieguma zonā.
Neitrālā zona (4,4 ha) ir visvieglākā režīma zona; tā plānota apdzīvotā vietā.
Individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, kā arī zonējumu, pamatojoties uz dabas aizsardzības plānā sniegtajiem priekšlikumiem, izstrādā Vides ministrija, bet apstiprina Latvijas Republikas
Ministru kabinets. Pirms šādu noteikumu apstiprināšanas Ministru kabinetā zemes īpašniekiem tiek izsūtītas
vēstules, kurās informē par plānotajiem noteikumiem.

Noslēgums
Dabas aizsardzības plāns ir pastāvīgi atjaunojams dokuments. Laiku pa laikam tas jāpārskata un jāatjauno atkarībā no tā, vai plānā aprakstītie apsaimniekošanas pasākumi ir īstenoti un vai ir sasniegti izvirzītie
mērķi. Veicot teritorijas papildu izpēti un monitoringu, nereti tiek iegūta jauna informācija par teritorijā
sastopamajām dabas vērtībām un tām nepieciešamajām aizsardzības un apsaimniekošanas prasībām. Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam „Sitas un Pededzes paliene” izstrādāts laika periodam līdz 2015.
gadam, tomēr to papildināt vai mainīt, ja nepieciešams, iespējams arī ātrāk.
Daļa no dabas aizsardzības plānā paredzētajām darbībām, kā jau iepriekš minēts, tiek īstenotas ar LIFEDaba projekta „Palieņu pļavu atjaunošana Eiropas Savienības sugām un biotopiem” palīdzību. Informācija
par šo projektu atrodama uz šī izdevuma aizmugures vāka. Pēc projekta noslēguma līdzekļus dabas
aizsardzības plānā iekļauto pasākumu īstenošanai 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 paliene” piešķirtais Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas Natura 2000 statuss liecina par šīs teritorijas nozīmīgumu ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Tādēļ svarīgi saglabāt tās sugas un biotopus, kas sastopami dabas liegumā, jo daudzviet Eiropā, cilvēka nepārdomātās
darbības dēļ, tie jau izzuduši. Šobrīd pieejamie dažādie Eiropas Savienības projekti un subsīdijas ievērojami
palīdz dabas vērtību saglabāšanā, jo nereti tāda saimniekošana, kas saglabātu arī dabas vērtības, nav ekonomiski izdevīga. Lieguma dabas vērtības iespējams saglabāt tikai ar vietējo iedzīvotāju izpratni par dabas
vērtībām un aktīvu līdzdalību.

Lai arī turpmāk Pededzes apkārtnes ainava veldzē acis un pļavās dzirdama
griezes griešana!

Foto: Ainārs Auniņš
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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 Madonas vai Rēzeknes reģionālajās vides pārvaldēs. Informāciju par prasībām, kas attiecas uz meža zemju apsaimniekošanu,
iespējams saņemt Valsts meža dienesta Gulbenes virsmežniecības Litenes mežniecībā un Balvu virsmežniecības Balvu mežniecībā.

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 niedres, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas aizsardzības plānā paredzēto dabas apsaimniekošanas pasākumu veikšanai 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 veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku,
kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;
10. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz vispārējās lietošanas ceļiem;
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 iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;
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 aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas aizsardzības plānā paredzēto biotopu
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.
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