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Natura 2000 teritorijas �Vidusburtnieks� dabas aizsardzības plāns izstrādāts Latvijas Dabas fonda īstenotā projekta �Latvijas 
palieņu pļavu atjauno�ana ES prioritāro sugu un biotopu saglabā�anai� ietvaros 2005. gadā. 
Plāna izstrādi vadīja Jānis Gailis. Līdzfinansēja Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas/Pasaules Vides fonda 
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Teritorijas apsaimnieko�anas ideālais mērķis

Dabas liegumā saglabāta bioloģiskā, ainaviskā un 
kultūrvēsturiskā vērtība, atjaunots Burtnieku ezera, 
Rūjas un Sedas palieņu pļavu dabiskais hidroloģiskais 
re�īms, upju ielejās dominē atklātas palieņu pļavas, 
nodro�ināta dabisko me�a biotopu netraucēta 
attīstība, sastopamas pļavās un me�os ligzdojo�ās 
aizsargājamās un retās putnu sugas. Pļavu īpa�nieki 
ir ieinteresēti pļavu apsaimnieko�anā un dabas 
liegumā noris dabai draudzīga tūrisma darbības, 
ir sabalansētas teritorijas ekonomiskās un dabas 
aizsardzības intereses.

Zemes īpa�nieki, 
apsaimniekotāji un citi 
interesenti!

�ā izdevuma mērķis ir sniegt jums 
informāciju par Natura 2000 teritorijas 
�Vidusburtnieks� dabas vērtībām un 
pasākumiem, kas veicami �o vērtību 
saglabā�anai. Tie�i no cilvēku, īpa�i no 
zemes īpa�nieku, lietotāju, pa�valdības 
pārstāvju un dabas lieguma 
apmeklētāju, attieksmes ir atkarīga �īs 
aizsargājamās teritorijas nākotne.
Dabas aizsardzības plāns sagatavots 
2005. gadā un tas tapa sadarbībā 
ar Burtnieku, Sēļu, Jeru un Vecates 
pagastu pa�valdībām, iesaistoties arī 
aktīvākajiem zemes īpa�niekiem. 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 saglabā�anai. 
Dabas aizsardzības plāna ieteikumi 
saglabā aktualitāti līdz 2015. gadam. 
Vienlaicīgi 2005. gadā izstrādāts 
arī dabas aizsardzības plāns blakus 
eso�ajam dabas liegumam �Burtnieku 
ezera pļavas�, bet 2006. gadā ir 
sagatavo�anā dabas liegumam �Rūjas 
paliene�.

Dabas aizsardzības plāna pilnā versija 
pieejama:
! Dabas aizsardzības pārvaldes 

mājas lapā www.dap.gov.lv,
! Latvijas Dabas fonda mājas lapā 

www.ldf.lv,
! Burtnieku, Vecates, Sēļu un Jeru 

pagastu padomēs,
! Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 

administrācijas mājas lapā: 
www.biosfera.gov.lv,

! Valmieras reģionālajā vides 
pārvaldē,

! Valmieras virsme�niecībā,
! VAS �Latvijas valsts me�i� 

Rietumvidzemes me�saimniecībā.

Uz tik�anos Burtnieka pusē!
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Ievads

Natura 2000 teritorija �Vidusburtnieks� ir aizsar-
gā jama dabas teritorija, kas atrodas Valmieras 
rajonā, iekļaujot sevī daļu no Vecates, Sēļu, Jeru 
un Burtnieku pagastiem. �ī teritorija piekļaujas 
Burtnieku ezeram tā ziemeļrietumu daļā, Rūjas un 
Sedas grīvu rajonā.
2005. gadā �Vidusburtniekam� tika izstrādāts da-
 bas aizsardzības plāns atbilsto�i Vides aizsar  dzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijas (tagad � 
Vides ministrijas) 04.07.2002. rīkojumam Nr. 120 
�Par ieteikumiem dabas aizsardzības plānu iz-
strā dā�anai�. �ajā plānā ir apkopotas ziņas par 
Natura 2000 teritorijas dabu un kultūr vēs  turis ko 
man tojumu, kā arī identificētas dabas vērtības, 
kuru aizsardzībai un saglabā�anai dabas aizsar-
dzības plānā ir paredzēta virkne da�ādu ap saim-
nieko�anas pasākumu. Tāpat ar dabas aizsar dzī-
bas plāna palīdzību ir rasts kompro miss starp teri-
torijas dabas aizsardzības un saimnie ciskajām 
interesēm.

Kas ir Natura 2000? 

Natura 2000 tīkls � cilvēki dabai un daba cilvēkam! 
Tā īsi varētu noraksturot ideju visas Eiropas Sa vie-
nības aizsargājamo teritoriju apzinā�anai un aiz-
sargā�anai pēc vienotiem kritērijiem.
Natura 2000 ir vienots aizsargājamo teritoriju tīkls visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tas izveidots, pamato-
joties 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 īpa�i aizsargājamo sugu un biotopu saglabā�anai. Mērķis ir pārtraukt 
pieaugo�u dabas daudzveidības samazinā�anos sākot ar 2010. gadu.

Natura 2000 teritoriju tīkls aizņem vairāk nekā 15% no Eiropas Savienības valstu kopējās teritorijas (Latvijā - 
11,9 % no valsts teritorijas, kopskaitā 336 īpa�i aizsargājamās dabas teritorijas). Natura 2000 teritorijas statuss 
vienmēr nenozīmē pilnīgu saimnieciskās darbības aizliegumu kādā vietā. Daudzām dabas vērtībām (piemēram, 
pļavas, vairāki me�a veidi u.c.), lai tās saglabātos arī turpmāk, nepiecie�ama atbilsto�a apsaimnieko�ana. 
Natura 2000 teritorijas prioritāte ir dabas daudzveidības saglabā�anai, taču tas bie�i dod da�ādas iespējas 
privātīpa�niekiem piesaistīt finansējumu nepiecie�amo saimnieko�anas darbību atbalstam. Vienlaicīgi tas ir visā 
Eiropā labi atpazīstams vārds, kas liecina par augstu dabas vērtību kvalitāti.

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

Teritorijas aizsardzības vēsture 

Aizsargājamas teritorijas statusu �Vidusburtnieks� ieguva 1990. gadā, kad tika nodibināts Zie meļ vid zemes 
reģionālais dabas aizsardzības kom plekss, kur� 1997. gadā tika pārdēvēts par Zie meļ vidzemes biosfēras 
rezervātu (ZBR). Natura 2000 teritorijas daļa, kas atrodas starp Rūjas un Sedas upēm, tika noteikta par ZBR da-

NATURA 2000 teritorijas �Vidusburtnieks� novietojums
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bas lieguma zo nu. Vieta ir unikāla, jo teritorijā starp 
abu upju grīvām ir saglabāju�ās lielākoties maz pār-
veidotas dabis kās ekosistēmas. Tas kalpoja par pa-
matojumu da bas lieguma zonas aizsardzības sta-
tusa pie mē ro �anai. Nosaukums �Vidusburtnieks� 
cē lies no vie tas atra�anās pa vidu starp divu lie lu 
up ju iete kām Burtniekā un arī ģeogrāfiski tas at ro-
das pa vidu gareni izstieptajam Burtnieku ezeram.

Pa�  rei zējā Natura 2000 teritorija �Vidusburtnieks� ir 
izveidota 2004. gadā, pievienojot ZBR dabas liegu-
ma zonai Rūjas un Burtnieka palieņu pļavu teritori-
jas Rūjas labajā krastā un Sedas palieņu pļavu teri-
torijas tās krei sa jā krastā. Teritorijas papla�inā�ana 
tika pamatota ar faktiem, ka �ajās pļavās ir sastopamas vairākas putnu un kukaiņu sugas, kuru aizsardzība ir vi-
ena no ES un Latvijas prioritātēm, piemēram, ķikuts Gallinago media, grieze Crex crex un lapkoku praulgrauzis 
Osmoderma eremita.

Natura 2000 teritorija �Vidusburtnieks� ir Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīga vieta.

Vispārīga informācija par teritoriju

Natura 2000 teritorijā �Vidusburtnieks� ir vērojama augsta bioloģiskā daudzveidība. To nosaka savdabīgi fizis-
ki ģeogrāfiskie apstākļi, īpa�i klimats, reljefs un hidroloģiskais re�īms. Burtnieka, Rūjas un Sedas ūdeņi un to 
līmeņu periodiskas izmaiņas ir ietekmēju�as un vēljoprojām ietekmē dzīvo dabu.
Teritorija atrodas Burtnieku ezera baseinā, kas ir viens no lielākajiem ezeru baseiniem Latvijā, 55 reizes pār-
sniedzot pa�a ezera platību. 90% no Burtnieka baseina veido Rūjas, Sedas un Briedes sateces baseini.
Pēc ledāja atkāp�anās gandrīz visa ietilpsto�ā te ritorija atradās zem senā Burtnieku ezera ūdens. Tobrīd ezera 
platība bija ~5 reizes lielāka par pa� reizējo un tas aizņēma visu tagadējo Rūjas un Sedas baseina purvaino un 
me�aino lejasdaļu. Kā neliela ezera sala �ajā laikā parādās tikai Zvej nie ku apkārtnes augstākā, tagad gandrīz 
noraktā oļu-grants kore.

Teritorija atrodas Burtnieka viļņotajā līdzenumā, 
Tālavas zemienē, Burtnieka drumlinu lauka vidie-
nē. Drumlini ir iegareni klaipveida pauguri, kas 
orien  tēti ledāja kustības virzienā. Reljefā sevi�ķi 
la bi ir izteikts Ko�ķeles drumlins, kas atrodas ne-
daudz uz ziemeļiem no Natura 2000 teritorijā eso-
�ās Ko�ķeles pļavas. 

Lielākoties tie�i Burtnieks ir ietekmējis Natura 2000 
teritorijas biotopu izveido�anos. Rūjas laba jā kras-
tā eso�ā Ko�ķeles pļava pirms 1929. gadā veik-
 tās ezera līmeņa pazeminā�anas regulāri reizi vai-
rākos gados applūda līdz pat Ko�ķeles drumli nam. 
Mūsdienās tik vērienīgi plūdi vairs nav no vē ro jami, 
jo pļavā padomju gados veikti liela mēroga meliorācijas darbi Burtnieka un Rūjas palu ūdeņu ātrākai novadī�anai 
un augsnes virskārtas nosusinā�anai. Rūjas kreisā krasta platības lielākoties ir pārmitras. Daļu aizņem zāļu pur-
vi, kas ir izveidoju�ies izzudu�ā Ziemeļu ezera iedobes dziļākajās ieplakās. Ap purviem eso�ie me�i ir slapji, lie-
lākoties tie ir dumbrāji un niedrāji. Sausāki me�i sastopami Sedas tuvumā, tās senās deltas rajonā uz nelielajām, 
smil�ainajām kāpām. Starp kāpām ir saglabāju�ās deltas zaro�anās gultnes, kurās izveidoju�ies nelieli, �auri, 
lentveidīgi zāļu purvi. Sedas kreisajā krastā eso�o Lukstiņu pļavu (arī Lukstiņu vai Lukstu purvs), arī sākotnēji 
sedza senā ezera ūdens. Pēcāk tās attīstību ietekmēja Sedas pali. Līdzīgi arī Luk stiņu pļava pagāju�ā gadsimta 
laikā ir ievērojami nomeliorēta. Meliorācijas sistēmas ir ierīkotas arī Natura 2000 teritorijas me�ainajā daļā.
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Ko�ķeles pļava. Skats no Ko�ķeles drumlina muguras. Aiz fotogrāfijas 
fonā redzamās koku joslas atrodas Burtnieku ezers. Pirms 1929. gadā 
veiktās ezera ūdens līmeņa pazeminā�anas �ī pļava regulāri applūda 
palu laikā
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Sedas upe pirms ietecē�anas Burtiekā
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Bioloģiskā daudzveidība un dabas vērtības

Me�i

Vēsturiski ap Burtnieka ezeru bija izplatīti platlapju me�i, kuros lielākoties bija sastopams parastais ozols, parastā 
liepa, parastā goba. To apstiprina atlantiskā perioda nogulumu slāņa pu tek-
�ņu analīze, kā arī atrastie melno ozolu atsegumi Sedas krastos pēc upes 
gul tnes regulē�anas. Mūsdienās gan klimatisko pārmaiņu, gan cilvēka dar bī-
bas rezultātā �ā reģiona augu valsts ir ievērojami mainījusies.
Pa�reiz me�i �Vidusburtniekā� aizņem 709,5 ha lielu platību, un tā ir vai rāk 
nekā puse no visas teritorijas. Lielākoties tie ir mitri vai susināti me�u tipi. 

Me�u tipi
Pēc Latvijas me�u tipu iedalījuma, vislielākās platības teritorijā aizņem slap-
jie bērzu me�i: bērzu dumbrāji un bērzu niedrāji. Samērā nelielas pla tības 
veido egļu dumbrāji, melnalk�ņu dumbrāji, prie�u niedrāji un prie �u slapjie 
damak�ņi. Nosusinātajās me�u teritorijās � da�āda tipa āre ņos un kūd re ņos 
� visvairāk ir izveidoju�ies prie�u nosusināto me�u biotopi, nedaudz mazāk 
ir bērzu nosusinātie me�i, bet ievērojami mazāk � egļu nosusinātie me�i. 
Sausieņu me�u terito ri jās sa mērā līdzīgās proporcijās ir sastopami prie�u 
damak�ņi, bērzu damak�ņi, egļu vēri un jauktu koku vēri.
Mitrie lapu koku me�i �Vidusburtnieka� ziemeļu un centrālajā daļā atro-
das zonā, kas Rūjas ūdens līmeņa pa augstinā�anās laikā pla�i applūst. Tas 
bija vērojams arī 2005.g. pavasara palu periodā, taču applū�ana var no-
tikt jebkurā gadalaikā, ja veidojas lietus nokri�ņu pārbagātība. Lielākā daļa me�aud�u ir 50�60 gadus vecas vai 
jaunākas. Bie�i sastopamas mitrākas lauces, kur koku aug�ana ir apgrūtināta vai vispār nav novērojama. Tas 
vedina domāt, ka lielākā daļa no �īm me�audzēm ir primārie me�i, kas veidoju�ies mitru pļavu un zāļu purviņu 
vietā pēc Rūjas upes padziļinā�anas, kad saīsinājies applūduma periods, kā arī zudusi saimnieciskā interese par 
pļavām.
�Vidusburtnieka� me�u teritorijas dienviddaļu salīdzinājumā ar ziemeļ da ļu, izņemot da�us pla�ākus mit rus 
ieslēgumus, pārsvarā veido sau sāki me�i. Robe�as labi saskatāmas dabā, jo izpau�as kā nelieli reljefa pacēlumi. 
Daudzas �ajā daļā sastopamās me�audzes jeb me�a nogabali ir visai veci. Vairākos valsts me�u kvar tālos 
dominē prie�u nogabali, kas drīz sasniegs, bet daļa jau pārsniedz cirtmetu � 100 gadu vecumu. Daudzviet pēc 
me�izstrādes visai lielās platībās ierīkoti egļu stādījumi. Ir arī sastopami nogabali, kur domi   nējo�ai koku sugai 
priedei piejaukumā ir egle un vairākas lapu koku sugas. Kā �o me�aud�u savdabība un reizē arī ievērojama 
vērtība jāmin daudzie ozoli, kuru vecums lielākajai daļai ir robe�ās no 100�200 gadiem (vecākie 214 gadus veci). 
Var teikt, ka ozolu īpatsvars centrālajā daļā ir ļoti augsts. Papildus tam, ti-
kai ievē rojami mazāk, vecākos nogabalos sastopami citu lapkoku sugu lie-
li eksemplāri � ap ses, bērzi un melnalk�ņi. Jāatzīmē, ka �ajā me�a daļā 
daudz  viet raksturīgas slapjas, izstieptas formas ieplakas, kas atgādina zā ļu 
purviņus un ir iz ve idoju�ās senās Sedas deltas gultnēs. Minētās īpat nī bas 
lielā mērā veicina �īs me�a daļas da�ādību, mozaīkveida raksturu un reizē 
arī bioloģisko daudzveidību.

Dabiskie me�a biotopi
Saskaņā ar Me�a valsts reģistra datiem līdz 2005. gadam 19 VAS �Latvijas 
valsts me�i� valdījumā eso�i me�a nogabali �Vidusburtnieka� teritorijā ir atzīti 
par dabiskiem me�a biotopiem � tās ir me�audzes, kurām raksturīga īpa�i 
augsta bioloģiskā daudzveidība un retu un aizsargājamu sugu klātbūtne. Tie 
visi ir bioloģiski veci sausieņu me�a nogabali, kur kokaudzē dominē parastā 
priede un parastais ozols. Papildus dabisko me�a biotopu inventarizācijas 
rezultātā tika konstatēts, ka 10 valsts me�u un deviņi privāto me�u noga bali 
atbilst dabiska vai potenciāli dabiska me�a biotopa kritērijiem. Kopējā te ri-
torijā eso�o dabisko me�a biotopu un potenciālo dabisko me�a biotopu pla-
tība ir 52,1 ha, no tiem 44,2 ha ir valsts me�i, bet 7,9 ha � privātie me�i. 

Me�i �Vidusburtniekā� aizņem 709,5 ha 
lielu platību, un tā ir vairāk nekā puse no 
visas dabas lieguma teritorijas. Lielākoties 
tie ir mitri vai susināti me�u tipi
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Dabisko me�a biotopu raksturo augsta 
bioloģiskā daudzveidība un retu sugu 
klātbūtne. Urālpūces ir sastopamas 
lielākā skaitā noteiktu vecumu 
sasniegu�ajās me�audzēs
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Eiropas Savienības nozīmes me�a biotopi
Bez dabiskajiem me�a biotopiem �Vidusburtnieka� teritorijā ir sastopami arī citi Eiropas Savienības aizsar gājamie 
me�a biotopi. Pārsvarā tie koncentrējas sauso me�u masīvā Sedas deltas rajonā, kur ir sastopami boreālie me�i. 
Kopējā �o biotopu platība teritorijā ir 35,4 ha.

Pļavas

Teritorijas būtiska raksturīgās ainavas sastāvdaļa ir palieņu pļavas un dabiskie zālāji, kas ir nozīmīgi gan kā augu 
sugu dzīvotnes, gan kā putniem un citiem dzīvniekiem nozīmīgi biotopi.
�Vidusburtniekā� sastopami sauso, mēreni mitro, mit-
ro un slapjo pļavu biotopi. Neskatoties uz nelielo (pat 
vien kār�o) sugu sastāvu, kopumā vērtīgākie ir slapjo un 
mitro pļavu biotopi. Visbie�āk sastopamās un rak sturī-
gākās ir augsto grī�ļu un parastās vīgriezes pļavas. 
Treitorijai nav raksturīga liela dabisko zālāju un pļavu 
daudzveidība. Atbilsto�i unikālajam novietojumam � 
upes vai ezeru palienē, vai arī virspalu terasē � vairāk 
no tām ir mēreni mitras, mitras un slapjas pļavas. Vie-
tām tās daļēji degradēju�ās pēc iepriek�ējās saim nie-
ciskās darbības pārtrauk�anas, vai veidoju�ās aiz au-
gu�ās vecupēs un ieplakās. Starp teritorijas pļa vām var 
atsevi�ķi izdalīt Eiropas Savienības īpa�i aizsar gā jamos 
biotopus: mēreni mitras pļavas, sugām bagā tas atmatu pļavas, upju palieņu pļavas. Daļu bio loģiski vēr tīgo zālāju 
veido eitrofas augsto lakstaugu audzes � �aurā joslā, galvenokārt Burtnieka ezera krastā.
Atsevi�ķās vietās teritorijā, piemēram, pie Viesturu māj  vietas un Lukstiņu pļavā, ir sastopami Latvijas un ES aiz-
sar gājama biotopa � parkveida pļavu fragmenti nelielās platībās. Pēdējās desmitgadēs saimnieciskās darbī bas 
zemās intensitātes dēļ �īs pļavas ir deg ra dē ju �ās � aizaugu�as ar kokiem un krūmiem, � tāpēc tajās ir nepie cie-
�ams veikt atjauno�anas pasā kumus.
Lielākā daļa pļavu netiek apsaimniekota, tāpēc pamazām degradējas. Sākotnēji tajās parādās vienas lakstaugu 
sugas pārākums, bet vēlāk �īs pļavas aizaug ar kārkliem, bērziem, alk�ņiem. Atsevi�ķi teritorijas sektori, kur vēl 
pirms 20�30 gadiem bija pļavas, tagad ir pilnībā pārme�oju�ies. 
Jāuzsver fakts, ka �Vidusburtnieka� teritorijā notiek arī jaunu pļavu veido�anās. Tas ir vērojams vecāko Sedas ve-
cupju vietās. �īs vecupes iz�ūst un pamazām pārtop par nelieliem zāļu purviņiem vai slapjām pļavām. Paredzēta 
arī bioloģiski vērtīgāko palieņu pļavu atjauno�ana un regulāra apsaimnieko�ana.

Saldūdeņi

�Vidusburtnieka� teritorijā ir samērā daudz stāvo�u ūdeņu: da�āda lieluma un formas vecupes da�ādās attīs tības 
stadijās, bebraines, kā arī periodiski iz�ūsto�as lāmas jeb sīkūdeņi.
Teritorijā eso�ās vecupes nosacīti iedalāmas divās lielās grupās: Rūjas vecupes un Sedas vecupes. Rūjas vecu pes 
ir relatīvi lielas ar da�ādu augāju. Vislielākā ir Rūjas vecupe pie Zvejniekiem Rūjas grīvas tuvumā, taču �ajā vec u-
pē ir maza seklūdens zona un virsūdens un zemūdens augāja aizņemtās platības ir relatīvi mazas. Rūjas vecupju 

Dabas liegumā visbie�āk sastopamas palieņu pļavas, kurās aug 
augstie grī�ļi (krastmalas grī�ļi) un parastās vīgriezes
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Sedas vecupes, salīdzinot ar Rūjas vecupēm, ir mazākas, 
da�ādākās attīstības stadijās, kas nosaka tur sastopamo augāja 
tipu daudzveidību
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NATURA 2000 teritorijas 
�Vidusburtnieks� 

biotopu karte 
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komplekss Teritorijas ziemeļu daļā ir stāvo�o saldūdeņu bioloģiski daudzveidīgākā daļa. �eit konstatēts daudz vei-
dīgs augājs ar da�ādām tā aizņemtajām platībām un struktūrām. Teritorijas ziemeļu daļā eso�ās Rūjas vecu pes ir 
atzīstamas par Latvijas īpa�i aizsargājamu biotopu �vecupes�.
Sedas vecupes salīdzinājumā ar Rūjas vecupēm ir ma zākas, da�ādās attīstības stadijās, taču, augāja daudzvei-
dība ir zemāka. Pārsvarā tām ir �aura grī�ļu un kosu krasta josla ar vidēji bagātu brīvi peldo �o ūdensaugu augā-
ju. Daļēji �īs vecupes ir stipri no ē no tas. Daudzas Sedas vecupes ir vecas, tajās ūdens lī menis ir zems vai tās jau 
ir gandrīz pilnīgi iz�u vu �as. �īs vecupes pa mazām pārveidojas par nelie liem zāļu purviņiem vai slapjām pļavām. 

Teko�os ūdeņus Natura 2000 teritorijā �Vidusburtnieks� pārstāv Rūja un Seda, kā arī da�i nelieli strauti. Gan Rūjā, 
gan Sedā noēnoti posmi mijas ar atklātiem, saules apspīdētiem posmiem. Strauti ir pārsvarā no ē noti. Nelie lās 
platībās gan Rūjā, gan Sedā sastopami tādi biotopi kā smil�u sēres un oļu sēres. Abās upēs vā ji ir izteikts bio-
tops upju piekrastes virsūdens augu jos la, ko veido čemurainais puķumeldrs, parastā niedre, parastais mie�u-
brā lis u.c. sugas. Atsevi�ķās vietās izvei dojies biotops saliktā ūdensaugu josla upēs, ko veido čemurainais puķu-
meldrs, e�galvītes u.c. sugas.

Peldaugu augājs upēs veidojas gan Rūjā, gan Sedā ko ku sagāzumu vietās. Abās upēs atsevi�ķās vietās novē-
rojami upju krasti bez veģetācijas, taču bie�āk sastopami upju krasti ar ūdens apstākļiem pielāgotiem augiem.

Purvi

Lielākās pārpurvotās platības teritorijā ir sastopamas tās centrālajā un ziemeļu daļā. Pa�reiz �is biotops vairāk ir 
iedalāmi kā bērzu niedrājs jeb slapjie bērzu me�i, kas veidoju�ies, aizaugot zāļainai, slapjai ieplakai. Koku stāvā 
dominē 15�20 gadus veci purva bērzi, krūmu stāvs vidēji biezs, dominē zemie kārkli, parastais krūklis, reti sasto-
pama egle, atsevi�ķi kadiķi. Zemsedzē dominē parastā niedre un augstie grī�ļi. Kopējais sugu skaits neliels. 
Zemsedze ir nesaslēgusies, ciņaina, teritorija periodiski pārmitra. Sūnu stāvs rets, sugām nabadzīgs. 

Retās un aizsargājamās sugas

Reto un aizsargājamo sugu klātbūtne kādā teritorijā norāda uz �īs teritori-
jas augsto bioloģisko daudzveidību un relatīvi dabisko stāvokli jeb cilvēka 
darbības nelielo ietekmi uz ekosistēmām. Natura 2000 teritorijā ir sastopama 
liela da�ādu biotopu daudzveidība. Tas lielā mērā ir noteicis to, ka teritorijā ir 
vērojama daudzveidīga flora un fauna, kā arī daudzas sugas, kuras kopumā 
Latvijā ir sastopamas reti vai pat ļoti reti un kuru aizsardzību nosaka da�ādi 
Latvijas un ES normatīvie akti.

Augi

Natura 2000 teritorijā �Vidusburtnieks� ir konstatētas 15 retu un aizsarg ā jamu 
augu sugas. Četras no tām ir dabisko me�a biotopu indikatorsu gas, kuras 
neaiz  sargā nor matīvie akti. Tās ir sūnas � tievā gludlape, īssetas nekera un 
parastā spro  gaine �, kā arī rakstu ķērpis. Tikai pa vie nai atradnei teritorijā ir 
mānīgajai knī di jai un Sibīrijas skalbei � Latvijā īpa�i re ti sas topamām augu 
sugām. Ļoti bie�i ir no   vē ro jamas da �ā  das orhideju sugas. Sas kaņā ar pa� rei-
 zējiem datiem teritorijā ir sa sto pa mas čet ras or hideju sugas, no ku  rām vis bie-
�ākā ir smar�īgā naktsvijole. Ta ču ir ļoti liela iespē ja, ka orhideju sugu skaits 
teritorijā ir krietni lielāks, jo te bagātīgi ir pārstāvēti orhidejām pie mēroti bio-
topi: kaļķainas pļavas un zāļu purviņi.

Dzīvnieki

Daudzveidīga ir Natura 2000 teritorijas �Vidusburtnieks� fauna. Pavisam reģistrētas 18 aizsargājamas putnu su gas 
un 17 aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas. Potenciāli  teritorijā varētu būt sastopamas vēl vismaz 15 retas 
un aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas.

Tikai pa vienai atradnei teritorijā ir 
mānīgajai knīdijai (aug�ā) un Sibīrijas 
skalbei (apak�ā) � Latvijā īpa�i reti 
sastopamām augu sugām
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Putni
�Vidusburtnieka� me�u teritorijas jau izsenis ir biju�as zināmas kā retu un aizsargājamu putnu sugu dzīvotnes. 
Nozīmīgākās no tām ir melnais stārķis, mazais ērglis, vidējais dzenis, baltmugurdzenis un trīspirkstu dzenis. 
Pēdējos gados teritorijā nav novērota melnā stārķa un mazā ērgļa ligzdo�ana, taču �o sugu putni Natura 2000 
teritorijā regulāri tiek novēroti medījam. Pēc ornitoloģijas ekspertu domām, pastāv arī augsta varbūtība, ka teritorijā 
kādreiz varētu ligzdot jūras ērglis. Pa�reiz �īs sugas putni regulāri tiek novēroti medījam pie Burtnieku ezera. 

Nozīmīgas dzīvotnes retajām putnu sugām ir abas lielākās teritorijas 
pļa vas � Ko�ķeles pļava un Lukstiņu pļava �, kurās vēl samērā ne sen 
katru pavasari varēja novērot vienus no Latvijā lielākajiem un masvei-
dīgākajiem ķikutu riestiem. Tāpat �īs pļavas bija zināmas kā daudzu 
grie�u pāru dzīvotnes. Pēdējos gados sakarā ar pļavu pārkrūmo�anos 
ķikutu riesti no tām bija izzudu�i un bija krasi samazinājies arī ligzdojo�o 
grie�u skaits. Taču 2005. gada sezonā abās pļavās atkal bija sastopa-
mi ķikuti. Ko�ķeles pļavā tika novērota viena �īs sugas mātīte, pēc ku-
ras specifiskās uzvedības varēja spriest, ka tuvumā atrodas tās ligzda 
ar olām vai nesen izperētiem mazuļiem. Savukārt Lukstiņu pļavā tika 
no vēroti vairāki riestojo�i ķikutu tēviņi. �ie fakti ļauj prognozēt, ka, at sā-
kot apsaimniekot minētās pļavas, ķikuti tajās atgrieztos aizvien lielākā 
skaitā. Gan ķikuts, gan grieze ir ES mēroga aizsargājamas sugas. Īpa�i 

apdraudēts ir ķikuts � vēl pirms simts gadiem �ī suga Latvijas teritorijā bija bie�i sastopama, regulāri tika rīkotas 
pat ķikutu medības. Savukārt mūsdienās ķikuti ir nonāku�i pie izmir�anas sliek�ņa. 

Bezmugurkalulnieki

Daudzveidīgie un cilvēka darbības maz ietekmētie biotopi veicina to, ka teritorijā ir sastopamas samērā dau dzas 
aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas. Upes un vecupes apdzīvo vairākas spāru un ūdens vaboļu sugas, no 
kurām vairākas aizsargā ne tikai Latvijas, bet arī ES normatīvie akti. Viena 
no nozīmī gākajām teritorijas dabas vērtībām ir lapkoku praul grau zis, kuru 
var uzskatīt par pasaulē visvairāk aizsargāto kukaiņu sugu. 
To aizsargā Bernes konvencija, ES direktīvas, kā arī gandrīz visu ES da-
līb valstu un vairāku Austrumeiropas valstu nacionālās likumdo�anas. 
�īs sugas vaboles apdzīvo bioloģiski vecus, lielu dimensiju, dobumai-
nus lapu kokus, visbie�āk ozolus un liepas. Pa�reiz lapkoku praulgrauz-
is apdzīvo nelielu parkveida pļavas fragmentu teritorijas dienvidaustrumu 
daļā pie Viesturu mājvietas. Jāatzīmē, ka visā �Vidusburtnie ka� teritorijā ir 
sastopa mi lapkoku praulgrauzim piemēroti biotopi: parkveida pļavu frag-
menti un atsevi�ķi, bioloģiski veci ozoli, liepas, gobas un vīksnas. Tas ļauj 
prog no zēt, ka nākotnē, veicot speciālus ap saimnie ko�anas pasākumus, 
lapkoku praulgrau�a populācija Natura 2000 teritorijā varētu ievērojami 
palielināties.

Ainavas

Natura 2000 teritorija �Vidusburtnieks� atrodas Zie meļvidzemes ainavzemes Burtnieka drumlinu un Sedas 
me�aines joslas ainavapvidū. Kopumā �ajā teritorijā var izdalīt vairākas at�ķirīgas ainavas:

1) Burtnieka līdzenuma āraines ainava;
2) Rūjas un Sedas upes ainava;
3) me�aines ainava;
4) Burtnieka ezeraines ainava.

Burtnieka līdzenuma āraines ainavu veido atklātās pļavu ainavas Burtnieka, Rūjas un Sedas krastos, lie lākās 
no tām ir Ko�ķeles pļava Burtnieka un Rūjas labajā krastā, kā arī Lukstiņu pļava Sedas kreisajā krastā. Pļavu 
ainavu daudzveidīgāku padara vecu pes, parkveida pļavu fragmenti un atsevi�ķie, biolo ģiski vecie platlapji. 
Pēdējās desmitgadēs pļavu aina  vas teritorijā ir degradēju�ās. Meliorācijas un lauk  saim nieciskās izmanto�anas 
pārtrauk�anas re zul tā tā tās ir stipri pārkrūmoju�ās. Ar krūmiem un kokiem ir aizaugu�as arī parkveida pļavas. 
Rūjas un Sedas upes ainavu telpa ir samērā daudz veidīga. To nosaka apstāklis, ka abas upes da�ādos pos-

Lapkoku praulgrauzis apdzīvo lielu izmēru 
dobumainus lapu kokus, visbie�āk ozolus 
un liepas. Visā �Vidusburtnieka� teritorijā ir 
sastopami lapkoku praulgrauzim piemēroti 
biotopi: parkveida pļavu fragmenti un 
atsevi�ķi, bioloģiski veci ozoli, liepas, gobas 
un vīksnas

Rūjas un Sedas palieņu pļavās vēl 
iespējams novērot vienus no Latvijā 
lielākajiem ķikutu riestiem
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mos tek gan caur ainaviski atklātām teritorijām, gan 
samērā noslēgtām me�u teritorijām. �ajā ainavu tel-
pā daļēji ietilpst arī abu upju vecupju sistēmas. 
Me�aines ainavu telpa teritorijā aizņem vislielāko pla-
tību. Tā ir izvietojusies starp abām upēm, un to veido 
da�ādu tipu me�i un ar nelieliem kokiem apaugu�i 
zāļu purvi. Teritorijas ziemeļu daļā lielā ko ties ir sasto-
pami slap jie boreālie prie�u un bērzu me �i. Dienvi-
du daļā gar Sedu un atsevi�ķās vietās arī gar Rūju 
sastopami Eiropas platlapju me�u nogabali, kur 
me�audzē dominē ozoli. Sedas deltas teritorijā no-
vē  rojama ne lie lu iek�zemes kāpu un lentveida zāļu 
purviņu, kas iz veidoju�ies deltas zaro�anās gultnēs, 
mozaīkveida ainava.
Burtnieka ezeraines ainavu telpa vizuāli ir saistīta ar Burtnieku ezeru. To daudzveidīgu padara ezera nelielie līcī�i, 
Rūjas un Sedas grīvas, kā arī piekrastes palieņu pļavas.

Kultūrvēsturiskās vērtības

Burtnieku ezera apkārtne ir bijusi apdzīvota jau akmens laik me tā. 
Natura 2000 teritorijā �Vidusburtnieks� ir saglabāju�ies �īs se nās ci-
vilizācijas pieminekļi. Tie ir Zvejnieku apmetne I un II un Zvejnieku 
senkapi. �is arheoloģijas pieminekļu komplekss atrodas Veca tes 
pa gastā ~2,5 km uz dienvidaustrumiem no Ko �ķeles Rūjas la bajā 
krastā pie tās grīvas, Zvejnieku māju te ritorijā. Tiek uzskatīts, ka 
�is ir no zī mīgākais akmens laikmeta ar heoloģiskais objekts Bal-
tijā. Pirmie pētījumi �ajā teritorijā veikti 1943. gadā, bet lielā  ko ties 
tā izpētīta pagāju�ā gadsimta 60. un 70. gados I. un F. Za gor sku 
vadībā.
Apmetne I ir attiecināma uz vēlīno akmens laikmetu neolītu (3. gt. 
2. pusi � 2. gt. sākumu p.m.ē.). �īs apmetnes kultūrslānī ir uzietas 
krama, akmens, kaula, raga un dzintara senlietas � kau la �ķēpu 
gali, akmens kalti, dzintara piekari u.c. �, arī kera mikas lauskas ar 
ķemmes- bedrī�u rotājumiem. Apmetne II at tiecināma uz vidējo akmens laikmetu mezolītu (7. gt. � 4.gt. p.m.ē.). 
Tās kultūrslānī daudz kaula rīku � harpūnas, �ķēpi, dunči, kalti u.c. � arī akmens senlietas. Zvejnieku apmetne II 
ir vis pētītākā mezolīta apmetne Latvijā.
Zvejnieku senkapi tika atklāti 1964. gadā norokamā grants kalnā starp Zvejnieku un Bērzu mājām. Tajos atsegti 
315 mezolīta un neolīta (5.gt. � 2.gt. 1. puse p.m.ē.) apbedījumi. Pētījumos tika konstatēts, ka senākajos ap be dī-
jumos ir maz miru�ajam līdzi dotu lietu. Vēlākajos apbedījumos līdzi doto lietu skaits un da�ādība pieaugusi, uzie-
tas arī dzintara rotas. Daļa mezolīta apbedījumu biju�i apbērti ar sarkano okeru. 
Zvejnieku apmetnes I un II, kā arī senkapi ir lielākais �āda veida arheoloģisko pieminekļu komplekss Zie meļ-
austrumeiropā.

Aizsardzības mērķi un apsaimnieko�anas pasākumi

Veicot īpa�i aizsargājamu dabas teritoriju aizsardzības un apsaimnieko�anas plāno�anu, tiek izvirzīti teritorijas 
saglabā�anas mērķi. Pirmkārt, tiek nosprausti teritorijas saglabā�anas ilgtermiņa jeb ideālie mērķi. �ie mērķi izsa-
ka ideālo teritorijas aizsardzības un apsaimnieko�anas stāvokli, uz kuru nepārtraukti jātiecas. Otrkārt, teritorijas 
saglabā�anai tiek nosprausti īstermiņa mērķi, kurus jāsasniedz tuvāko gadu laikā. Īstermiņa mērķu sasnieg�anai 
īpa�i aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānā tiek paredzēta virkne da�ādu apsaimnieko�anas 
pasākumu.
Natura 2000 teritorijas �Vidusburtnieks� dabas aizsardzības plānā teritorijas saglabā�anai ir izvirzīti trīs ilgtermiņa 
mērķi:

Lukstiņu pļavas ar parkveida pļavas elementiem: veciem ozoliem
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1) saglabāta teritorijas bioloģiskā, ainaviskā un kultūrvēsturiskā vērtība;
2) atjaunots Burtnieku ezera, Rūjas un Sedas palieņu pļavu dabiskais hidroloģiskais re�īms;
3) sabalansētas teritorijas ekonomiskās un dabas aizsardzības intereses.

Pavisam �ai teritorijai ir izvirzīti 12 īstermiņa mērķi ar tiem pakārtotiem teritorijas apsaimnieko�anas pasā kumiem. 
�ie mērķi jāsasniedz līdz 2016. gadam. Turpmāk tiks aplūkoti nozīmīgākie īstermiņa mērķi un apsaimnieko�anas 
pasākumi.

Tāpat nepiecie�ams arī iezīmēt Natura 2000 teritorijas robe�as dabā, izvietojot 
uz ceļiem īpa�as informatīvās zīmes 
Da�ādi apsaimnieko�anas pasākumi ir nepiecie�ami, lai saglabātu �Vidusburt-
nieka� dabas vērtības un uzlabotu to eksistences apstākļus 

Pļavu atjauno�ana

Var teikt, ka vissvarīgākie dabas vērtību apsaimnieko�anas pasākumi ir veicami pļavu teritorijās. Pavisam jāap-
saimnieko 352,7 ha bioloģiski augstvērtīgu pļavu, no kurām 208,9 ha ir ķikutu riesta, grie�u ligzdo�anas un mazā 
ērgļa barības ieguves biotopi, bet 29,5 ha � ES aizsargājami pļavu biotopi. Lielākajā daļā pļavu ir nepiecie�ama 
krūmu izcir�ana, jo tās jau ilgāku laiku nav tiku�as apstrādātas.
Optimāli to darīt būtu bezsniega periodā, lai krūmus varētu nocirst pēc iespējas tuvāk zemei un pēcāk nerastos 
traucējumi pļavu pļau�anai. Nocirstie krūmi no pļavām ir jāizvāc. Vietās, kur pļavas ir ļoti intensīvi pārkrūmoju�ās, 
pēc krūmu nocir�anas nepiecie�ama mehanizēta krūmu sakņu sistēmas iznīcinā�ana, lai paātrinātu pļavu veģe-
tācijas atjauno�anos. Visus �os apsaimnieko�anas pasākumus drīkst veikt laika posmā no 15. jūlija līdz 31. mar-
tam. 
Stipri pārkrūmotajās pļavās pēc krūmu izcir�anas un to sakņu sistēmas iznīcinā�anas nepiecie�ama pirmreizējā 
nopļau�ana un/vai kontrolēta to nodedzinā�ana. �ādi pasākumi nepiecie�ami, lai atjaunotās pļavu platības 
varētu atzīt par bioloģiski vērtīgiem zālājiem un to apsaimniekotāji turpmāk varētu saņemt Lauku atbalsta dienes-
ta atbalsta maksājumus par bioloģiskās daudzveidības uzturē�anu zālājos. Pļau�anu drīkst veikt pēc 15. jūlija, 
savukārt dedzinā�ana ir veicama agri pavasarī vai vēlu rudenī.

Pļavu uzturē�ana

Pļavu bioloģisko vērtību uzturē�anai nepiecie�ams no-
dro�ināt to regulāru nopļau�anu vai ekstensīvu no ga nī-
�anu. �is pasākums ir augsti prioritārs visās �Vidusburt-
nieka� pļavu teritorijās. Pļau�anu drīkst veikt ne āt rāk 
kā 15. jūlijā, laikā kad putni ir izvedu�i mazuļus, bet 
vēl labāk to darīt ir augustā, kad augi ir izsēju�i sēklas. 
Pļau�anu var veikt katru gadu, bet var to darīt arī ik pēc 
2�3 gadiem. Lai pasargātu pļavās ligzdojo�o put nu lig-
zdas, vēlamais pļau�anas augstums ir 5 līdz 10 cm. Vis-
optimālāk ir pļaut ar izkapti vai trimmeri. Tomēr, ja nav 
citas iespējas, labāk pļaut ar traktortehniku nekā ne-
pļaut vispār. Pļau�ana jāveic no pļavas vidus uz ma  lām. 
Pļavas, kuras ir mazākas par 0,5 ha, pļaut no vienas 
pļavas malas uz otru. Tādējādi ļaujot pļavā mīto�iem dzīvniekiem pārvietoties uz citām vietām. Ja iespē jams, 
pļavu nevajadzētu nopļaut vienā dienā, bet ar 1�2 dienu intervālu. Nopļautais siens no pļavām ir jāizvāc.

Ganī�anu var veikt visā veģetācijas sezonā, taču tai ir jābūt ekstensīvai, jo nav pieļaujama pļavu pārganī�ana. 
Sausās pļavās pieļaujamā ganī�anas intensitāte ir 0,6 govis, 0,5 zirgi, 1,8 aitas vai kazas uz vienu pļavas hektāru. 
Slapjās pļavās optimālais lopu skaits uz hektāru ir attiecīgi 1,4 govis, 2,0 jaunlopi vai 0,5 zirgi.
Pļavu apsaimnieko�anas pasākumi prioritāri ir veicami ķikutiem, griezēm un mazajiem ērgļiem nozīmīgajās pļavu 
platībās un ES aizsargājamajos pļavu biotopos. Prioritāro pļavu sektoru apsaimnieko�anas pasākumus � krūmu 
cir�anu (90 ha platībā), krūmu sakņu sistēmas iznīcinā�anu (2 ha platībā) un pļavu pirmreizējo nopļau�anu un/
vai nodedzinā�anu (160 ha platībā) � finansē Latvijas Dabas fonds no projekta �Palieņu pļavu atjauno�ana� 
līdzekļiem.

Zīme īpa�i 
aizsargājamo 
teritoriju 
apzīmē�anai 
dabā

Lukstiņu pļava. Tās bioloģiskās vērtības uzturē�anai nepiecie�ams 
nodro�ināt ikgadēji vēlu nopļau�anu vai ekstensīvu noganī�anu. 
Citādi pļavas pastāvē�anu apdraud aizaug�ana ar krūmiem
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Vairāki apsaimnieko�anas pasākumi paredzēti lapkoku praulgrau�a eksistences apstākļu uzlabo�anai. �o 
pasākumu veik�anas mērķis ir atjaunot �Vidusburtnieka� teritorijā eso�os parkveida pļavu fragmentus, atēnot 
atsevi�ķi augo�us, bioloģiski vecus platlapjus, kā arī veicināt jaunu parkveida pļavu veido�anos.

Parkveida pļavu atjauno�ana

Lielākoties �Vidusburtniekā� eso�ie parkveida pļavu fragmenti ir stipri pārkrūmoti. Krūmi noēno bioloģiski vecos 
ozolus, radot lapkoku praulgrauzim mazāk labvēlīgu mikroklimatu. Dabas vērtību apsaimnieko�anas pasākumu 
kartē  ir atzīmēti visi līdz �im zināmie parkveida pļavu fragmenti un atsevi�ķie platlapju koki, kuriem nepiecie�ama 
apsaimnieko�ana � krūmu izcir�ana. Iespējams, ka teritorijā eso�o pārkrūmoto pļavu atjauno�anas gaitā tiek 
konstatēti vēl citi parkveida pļavu fragmenti un atsevi�ķi augo�i bioloģiski veci platlapju koki, kuriem arī 
nepiecie�ams �is apsaimnieko�anas pasākums. Krūmu cir�anu drīkst veikt laika periodā no 15. jūlija līdz 31. 
martam. Nocirstie krūmi ir jāaizvāc. Nekādā gadījumā nav pieļaujama to sadedzinā�ana nocir�anas vietā, jo tas 
var izraisīt ozolu apdeg�anu un bojāeju.

Me�a biotopu atjauno�ana

Līdzīgs pēc būtības ir pasākums, kura ietvaros pare dzēta dabis-
ko me�a biotopu apsaimnieko�ana. �ie da biskie me�a biotopi ir 
atsevi�ķi, bioloģiski veci plat lapju koki vai parkveida pļavu fragmenti, 
kuriem ap kārt ir izveidojies samērā jauns me�s. Dabas aiz sar  dzības 
plānā �is pasākums ir izdalīts atsevi�ķi tāpēc, ka apsaimnieko�anas 
pasākumi me�u zemēs ir sas ka ņojami ar vietējo me�niecību, bet 
citās zemēs � ar Zie meļvidzemes biosfēras rezervāta administrāciju. 
At�ķiras arī apsaimnieko�anas pasākumu nianses � neme�u zemēs 
ir izcērtami visi nevēlamie krūmi un ne lielie kociņi, taču dabisko 
me�a biotopu apsaim nie ko �anas gadījumā saskaņā ar dabisko 
me�a bioto pu in ventarizācijas metodiku krūmi un koki ir izcērtami ti-
kai dubultā vainagu projekcijā ap bioloģiski vecajiem platlapju kok-
iem, izveidojot ap tiem lauces.

Parkveida pļavu un me�a biotopu uzturē�ana

Pēc krūmu izcir�anas parkveida pļavu fragmentus un atsevi�ķi augo�o lielo izmēru platlapju koku apkārtnes 
(arī ap dabiskajiem me�a biotopiem) ir regulāri jāpļauj vai ekstensīvi jānogana. �o darbību veik�anai ir tādi pa�i 
nosacījumi un ierobe�ojumi kā citu pļavu pļau�anai vai noganī�anai. Parkveida pļavās un atsevi�ķo platlapju 
koku tuvumā nav pieļaujama zāles dedzinā�ana, jo tas var izraisīt koku apdeg�anu un bojāeju.

Lai nodro�inātu lapkoku praulgrauzim piemērotus eksistences apstākļus arī tālākā nākotnē, jāveicina platlapju 
koku nepārtraukta klātbūtne. Tāpēc, veicot pļavu pļau�anu, jāsaglabā pilnīgi visi platlapju koki un to grupas (ozo-
li, liepas, kļavas, gobas, vīksnas, di�skābar�i), izņemot o�us, neatkarīgi no to vecuma un lieluma. Jaunie plat-
lapju koki laika gaitā kļūs piemēroti lapkoku praulgrau�a eksistencei, ievērojami palielinot �īs sugas populācijas 
pavairo�anās iespējas. Mūsdienās saglabātie jaunie platlapji tālākā nākotnē arī nodro�inās lapkoku praulgrauzi 
ar rezerves dzīvotnēm gadījumos, kad pa�reizējās dzīvotnes ies bojā noveco�anas vai kāda liela dabiska 
traucējuma, piemēram, spēcīgas vētras, rezultātā.
Pēc būtības līdzīgs teritorijas apsaimnieko�anas pasākums ir lauču veido�ana ap platlapju kokiem jaunaudzēs 
un vidēja vecuma me�audzēs. Gadījumos, kad �ādās me�audzēs ir sastopami atsevi�ķi ozoli, liepas, gobas vai 
vīksnas, jāveido me�u lauces ap �iem kokiem. Piecu metru rādiusā, mērot no stumbra, ap minēto platlapju sugu 
kokiem jāizcērt visi citi koki un krūmi. Jaunizveidotās lauces reizi 2�3 gados jānopļauj. Koku un krūmu cir�anu 
drīkst veikt laika periodā no 15. jūlija līdz 31. martam. Pļau�ana veicama pēc 15. jūlija. Visoptimālāk �o pasākumu 
ir īstenot tad, kad attiecīgajās me�audzēs tiek veikta kop�anas cirte. Radot �ādus apstākļus, tiek nodro�ināts, ka 
platlapji laika gaitā nevis izstīdz, bet veido resnus stumbrus. Tie ir daudz vairāk piemēroti lapkoku praulgrauzim 
un citām retām un aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugām, nekā izstīdzēju�ie un tievākie koki. Lauces arī ir 
labi saules izgaismotas, tāpēc tajās eso�ajos platlapju kokos būs lapkoku praulgrauzim piemērotāks mikrokli-
mats nekā apkārtējās me�audzes noēnotos kokos.

Krūmu izcir�ana veicama putnu neligzdo�anas 
sezonā no jūlija vidus līdz marta beigām
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Sve�ās sugas

Diezgan nopietnus draudus �Vidusburtnieka� bioloģiskajai daudzvei dī bai 
rada invazīvās jeb sve�ās augu sugas � Sosnovska latvāņa � klāt būtne. 
Ļoti svarīgi ir pēc iespējas ātrāk uzsākt �īs sugas populācijas ierobe-
�o�anas pasākumus. Pagaidām Natura 2000 teritorijā latvāņi aizņem ne-
lielu teritoriju Sedas krastā. Bīstams faktors ir Sedas tuvums audzei, jo 
pa upi latvāņa sēklas var izplatīties lielā platībā. Latvāņu iznīcinā�anai 
jāizmanto metodes, kuras aprakstītas Latvijas lauku konsultāciju un iz glī-
tības atbalsta centra (LLKC) un Latvijas Lauksaimniecības uni versi tātes 
kopīgi izdotajā grāmatā �Latvāņi, to izplatības ierobe �o �ana. Pa gaidu 
rekomendācijas�. �ī grāmata elektroniskā formātā ir pieejama internetā 
LLKC mājas lapā � www.llkc.lv. �obrīd Latvijā tiek turpinā ti pē tījumi, 
lai izstrādātu iespējami efektīvākas metodes latvāņu ierobe�o �anai, tā-
pēc �ā apsaimnieko�anas pasākuma izpildītājam regulā ri jā se ko līdzi 
jaunākajai informācijai par latvāņu ierobe�o�anas meto dēm.

Hidroloģiskā re�īma atjauno�ana

Kā viens no saglabā�anas ideālajiem mērķiem ir izvirzīta palieņu pļavu dabiskā hidroloģiskā re�īma atjauno�ana, 
kas pagāju�ajā gadsimtā pla�a mēroga melioratīvu pasākumu rezultātā ir ievērojami mainīts. Tas ir nozīmīgs 
faktors, kura ietekmē ir samazinājusies palieņu pļavu bioloģiskā vērtība gan sugu, gan biotopu, gan ainavu 
līmenī. Turpmāko 10 gadu laikā ir jāizstrādā hidroloģiskā re�īma atjauno�anas projekts. Tam ir jābūt kā rīcības 
program mai, kuras izpildes rezultātā pļavu meliorācijas grāvju sistēmas pārstāj funkcionēt. Projektam jāpievieno 
nepiecie�amo hidrotehnisko būvju, piemēram, dambju un meniķu, rasējumi un izgatavo�anas instrukcijas. 
Ideālā gadījumā var paredzēt Rūjas dabiskās gultnes atjauno�anu.

Tūrisma infrastruktūra

Virkne apsaimnieko�anas pasākumu ir paredzēti �Vidusburtnieka� tūrisma infrastruktūras labiekārto�anai. Tū-
risma infrastruktūras labiekārto�anas pasākumus īpa�i aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānos 
paredz galvenokārt viena iemesla dēļ � lai virzītu teritorijas apmeklētāju plūsmu pa noteiktiem mar�rutiem uz 
teritorijas sektoriem, piemēram, laivu bāzēm, peldvietām u.c., kuri jau ilgsto�i ir biju�i iecienīti rekreācijas ob-
jekti. �ie mar�ruti tiek veidoti tā, lai novirzītu apmeklētājus no bioloģiski augstvērtīgiem sektoriem, piemēram, 
aizsargājamo putnu sugu ligzdo�anas vietām, kur cilvēku klātbūtne ir nevēlama un ir pretrunā ar teritorijas da-
bas aizsardzības interesēm. Cits svarīgs tūrisma infrastruktūras attīstī�anas iemesls ir sabiedrības izglīto�ana par 
dabu un tās aizsardzību. Jāatceras, ka īpa�i aizsargājamās dabas teritorijās tūrisma un rekreācijas infrastruktūras 
attīstī�ana nedrīkst būt pretrunā ar dabas aizsardzības mērķiem!
�Vidusburtnieka� teritorijā ir plānots izveidot un labiekārtot vairākas tūrisma un izziņas takas.
Tās lielākoties ir paredzēts izveidot pa jau eso�iem, ar ma�īnām iebrauktiem celiņiem, tos attiecīgi aprīkojot. 
Gar takām ir izvietojami informatīvi stendi, zīmes un norādes. Takām jāizveido grants, �ķeldas vai laipu segums, 
izņemot vietas, kur taka iet pa jau eso�u ceļu ar segumu. Laipu segums izveidojams mitrās un purvainās vietās, 
grants un �ķeldas segumu var veidot sausās vietās. Lai novērstu patvaļīgu taku izple�anos, tām jāizveido koka 
maliņas. Vietā, kur taka �ķērso Rūjas upi, ierīkojams gājēju tiltiņ�. Vidēji ik pēc 0,5 km takas jāaprīko ar atpūtas 
soliņu un atkritumu urnu, taču urnas vēlams izvietot tikai tādās vietās, kur tās iespējams regulāri izvest.
Informatīvajos stendos jāataino teritorijas shematiska robe�a, informācija par lieguma dabas vērtībām, tūrisma 
infrastruktūru un galvenajām atļautajām un aizliegtajām darbībām. Stendus vēlams izvietot ne tikai gar tūrisma 
takām, bet arī pie Vecates, Burtnieku, Jeru un Sēļu pagastu padomēm, kā arī pie teritorijā iekārtotajām 
autostāvvietām, skatu torņiem, mak�ķernieku bāzēm, tūrisma taku sākumpunktos un citās vietās, kur to izvie-
to�ana tiek uzskatīta par nepiecie�amu.
Informatīvās zīmes izvietojamas pie interesantiem apskates objektiem, piemēram, di�kokiem, pļavu un me�a 
biotopiem, vecupēm u.c. vietās. Informatīvajās zīmēs jāataino informācija par katru konkrēto objektu, jāsniedz 
skaidrojums par tā nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabā�anā utt.
Uz ceļiem un tūrisma takām, to sazarojumos jāizvieto norādes par to, kur ceļ� vai taka ved un kādi apskates vai 
rekreācijas objekti pa ceļam redzami. Objektus iespējams norādīt ar piktogrammām.

Nopietnu apdraudējumu bioloģiskajai 
daudzveidībai rada invazīvas augu sugas � 
Sosnovska latvāņa klātbūtne
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Informatīvos stendus, zīmes un norādes ZBR teritorijā jāveido pēc vienota standarta, ar kuru var iepazīties 
rezervāta administrācijā. Izgatavo�anai iespēju robe�ās izmantojami dabai draudzīgi materiāli, taču vērā jāņem 
arī materiālu kalpo�anas laiks.
Natura 2000 teritorijā �Vidusburtnieks� plānots uzstādīt vairākus koka skatu torņus. Skatu torņi paaugstinās te-
ri torijas rekreācijas vērtību, dodot apmeklētājiem iespēju aplūkot pla�āku apkārtni, kā arī vērot putnus. Tor ņi jā-
veido, izmantojot videi draudzīgus materiālus un izvēloties tādu konstrukciju, kura pēc iespējas vairāk har mo-
nē ar apkārtējo ainavu. Zemsedzes bojā�anas novēr�anai ap torni iespējams izmantot koka �ķeldu segumu. 
Tor nī jāuzstāda informatīvo stendu par apkārtnē redzamajiem objektiem, kā arī informatīvās zīmes ar instruk-
ci ju, kā at�ķirt lidojo�u putnu sugas pēc to siluetiem. Torņu izgatavo�ana un uzstādī�ana jāsaskaņo ar ZBR 
administrāciju.
Vairāki apsaimnieko�anas pasākumi ir paredzēti, lai novērstu vides degradē�anos un augsnes eroziju ap ap-
meklētāju iecienītākajām mak�ķerē�anas vietām. �obrīd vairākās mak�ķernieku iecienītās vietās tiek izbraukāta 
zemsedze. Lai maksimāli novērstu augsnes eroziju, kura var veidoties zemsedzes izbraukā�anas rezultātā, �īs 
vietas nepiecie�ams labiekārtot, izveidojot stāvlaukumus ar grants segumu. Tiem blakus jāuzstāda galdus un 
solus, atkritumu urnas, kā arī informatīvos stendus par Natura 2000 teritoriju. Lai novērstu stāvlaukumu pat-
vaļīgu izple�anos, tie jānorobe�o ar koka barjerām. Barjeras jāizvieto arī gar ceļu malām stāvlaukumu tuvumā. 
Stāvlaukumu ierīko�ana un labiekārto�ana veicama, saskaņojot to ar ZBR administrāciju.
Divos sektoros � pie Rūjas grīvas un pie Rūjas vecupēm teritorijas ziemeļu daļā � nepiecie�ama mak�ķerē�anas 
vietu labiekārto�ana. 
Pa�reiz �ajās vietās ir izveidojies stihisks taku tīkls, ugunskuru vietas un tiek izmesti atkritumi. Takām nepie-
cie �ams izveidot grants, �ķeldu vai laipu segumu, jāierīko arī ugunskuru vietas un jāuzstāda atkritumu urnas. 
Nepiecie�amības gadījumos, saskaņojot ar ZBR administrāciju, var veikt vēl citus labiekārto�anas pasākumus, 
piemēram, upju un vecupju krastos izbūvēt koka laipas, laivu piestātnes u.c.

Zonējums un individuālie aizsardzības un izmanto�anas noteikumi

Ļoti reti ir gadījumi, kad kāda īpa�i aizsargājama dabas teritorija būtu pilnīgi viendabīga visā tās platībā. Visbie�āk 
aizsargājamo teritoriju atsevi�ķi sektori savstarpēji ir krasi at�ķirīgi, tāpēc arī tiem ir nepiecie�ams at�ķirīgs aizsar-
dzības re�īms (aizliegtās un atļautās saimnieciskās darbības) un at�ķirīgas apsaimnieko�anas prasības. �ā 
iemesla dēļ īpa�i aizsargājamās dabas teritorijās izdala funkcionālās zonas. Zonējums, kā arī aizliegtās un atļau-
tās saimnieciskās darbības tiek noteiktas teritorijas individuālajos aizsardzības un izmanto�anas noteikumos. Ar 
�o noteikumu projektu ir iespējams iepazīties �īs publikācijas beigās.
Natura 2000 teritorijai �Vidusburtnieks� ir ierosināts izdalīt trīs funkcionālās zonas: regulējamā re�īma zonu, da-
bas lieguma zonu un ainavu aizsardzības zonu. 
Regulējamā re�īma zonā ir visstingrākais aizsardzības re�īms. Tajā nepiecie�ams iekļaut me�os ligzdojo�ajām 
retajām un aizsargājamajām putnu sugām nozīmīgās platības, ES aizsargājamos me�a biotopus, kā arī dabiskos 
un potenciāli dabiskos me�a biotopus. Tie ir �Vidusburtnieka� sektori, kuros nav vēlama nekāda saimnieciskā 
darbība. Ieteicamās regulējamā re�īma zonas platība ir 167 ha, kas veido 12,7% no kopējās teritorijas.
Dabas lieguma zona veido lielāko �Vidusburtnieka� daļu. �ajā zonā jāiekļauj visas teritorijas me�u zemes, 
izņemot tās, kuras tiek iekļautas regulējamā re�īma zonā un ainavu aizsardzības zonā. Tāpat �ajā zonā jāiekļauj 
lielākā daļa pļavu platību, upes, vecupes un purviņi. Kopējā ieteicamās dabas lieguma zonas platība ir 1101 ha, 
kas veido 83,7% no �Vidusburtnieka� teritorijas. Dabas lieguma zonā, at�ķirībā no regulējamā re�īma zonas, 
saimnieciskās darbības ierobe�ojumu ir krietni mazāk, taču saimniecisko darbību veik�anai ir jāievēro virkne 
da�ādu nosacījumu.
Ainavu aizsardzības zonā ieteicams iekļaut atsevi�ķas nelielas zemju platības. Lielākoties tās ir nelielas pļavu 
platības, kuras vai nu jau tiek izmantotas, vai arī ir ieplānots tās izmantot tūrisma un rekreācijas vajadzībām. 
Tie ir mak�ķernieku iecienītie teritorijas sektori Rūjas un Sedas krastos, kā arī neliela pļavu platība uz Zvej-
nieku-Bērzu drumlinoīda � akmens laikmeta cilvēku apmetņu un kapulauka vieta. Vēl ainavu aizsardzības zonā 
iekļau jamas atsevi�ķas me�audzes, kuras izveidoju�ās da�u pēdējo desmitga�u laikā, aizaugot neapstrādātām 
palieņu pļavām. Teritorijas bioloģiskās daudzveidības palielinā�anas nolūkos �o me�aud�u vietā jāatjauno 
palieņu pļavas, tāpēc �Vidusburtnieka� individuālo aizsardzības un izmanto�anas noteikumu projektā ir iekļauts 
punkts, kur� atļauj ainavu aizsardzības zonā eso�o me�u zemju transformāciju par lauksaimniecības zemēm 
ar nosacījumu, ka �īs zemes turpmāk tiek izmantotas kā pļavas vai ganības. Kopējā ainavu aizsardzības zonas 
platība ir 47 ha, kas veido 3,6% no kopējās teritorijas.
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Natura 2000 teritorijas �Vidusburtnieks� individuālo aizsardzības un izmanto�anas noteikumu projekts
1. �ie noteikumi nosaka Natura 2000 teritorijas �Vidusburtnieks� (turpmāk � Natura 

2000 teritorija) zonējumu, individuālo aizsardzību un izmanto�anu.
2. Natura 2000 teritorijā ir noteiktas �ādas funkcionālās zonas:

2.1. regulējamā re�īma zona;
2.2. dabas lieguma zona;
2.3. ainavu aizsardzības zona.

3. Natura 2000 teritorijas funkcionālo zonu robe�as noteiktas �o noteikumu 1. un 
2.pielikumā (6.2. un 6.3. DA plāna pielikumi).

4. Natura 2000 teritorijas regulējamā re�īma zonā ir aizliegta jebkāda saimnieciskā 
un cita veida darbība, izņemot �ādas darbības, kas veicamas Ziemeļvidzemes 
biosfēras rezervāta administrācijas noteiktajā kārtībā un saskaņā ar dabas 
aizsardzības plānu:
4.1. teritorijas apmeklē�ana, lai to apsargātu un kontrolētu aizsardzības re�īma 

ievēro�anu;
4.2. zinātnisko pētījumu veik�ana;
4.3. vides monitorings;
4.4. me�a ugunsdro�ības pasākumu īsteno�ana, cilvēku glāb�ana un meklē�ana;
4.5. dabas aizsardzības plānā paredzēto pasākumu īsteno�ana, kas nepiecie�ami 

ekosistēmu, īpa�i aizsargājamo sugu un īpa�i aizsargājamo biotopu 
aizsardzībai un saglabā�anai;

4.6. pārvieto�anās pa dabas aizsardzības plānā noteiktiem un dabā īpa�i 
norādītiem mar�rutiem;

4.7. pārvieto�anās pa vispārējās lieto�anas ceļiem;
4.8. ceļu uzturē�ana un rekonstrukcija, izņemot darbus, kas saistīti ar zemes 

transformāciju;
4.9. medības;
4.10. sēņo�ana un ogo�ana;
4.11. tūrisma un izziņas taku ierīko�ana.

5. Natura 2000 teritorijas dabas lieguma zonā aizliegts:
5.1. veikt jebkādas darbības, par kurām par vides aizsardzību atbildīgā valsts vai 

pa�valdības institūcija atbilsto�i tās kompetencei pieņem pārvaldes lēmumu, 
ka �īm darbībām ir vai var būt:
5.1.1. būtiska negatīva ietekme uz dabiskajiem biotopiem, savvaļas 

dzīvnieku, augu un sēņu sugām un to dzīvotnēm vai savvaļas 
dzīvnieku populāciju vairo�anos, atpūtu un baro�anos, kā arī 
pulcē�anos migrācijas periodā;

5.1.2. negatīva ietekme uz īpa�i aizsargājamiem biotopiem, īpa�i 
aizsargājamām sugām un to dzīvotnēm;

5.2. pārvietoties ar ūdens motocikliem un motorjahtām, izņemot valsts un pa�-
valdību institūciju amatpersonu pārvieto�anos, pildot dienesta pienā kumus;

5.3. lietot ūdensputnu medībās �āviņus, kas satur svinu;
5.4. pļaut virzienā no lauka malām uz centru;
5.5. veikt zemes transformāciju, izņemot zemes transformāciju (pēc rakstiskas 

saskaņo�anas ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrāciju) �o no-
teikumu 5.28.2.apak�punktā minēto darbību veik�anai;

5.6. ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;
5.7. nosusināt purvus;
5.8. dedzināt sauso zāli un niedres, izņemot gadījumus, ja tas nepiecie�ams da-

bas aizsardzības plānā paredzēto dabas apsaimnieko�anas pasākumu 
veik�anai un rakstiski saskaņots ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 
administrāciju;

5.9. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;
5.10. cirst kokus kop�anas cirtē (izņemot slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai 

citādi bojātos kokus saskaņā ar �o noteikumu 5.29.apak�punktu un citiem 
normatīvajiem aktiem), ja valdaudzes vecums pārsniedz:
5.10.1. prie�u un ozolu audzēm � 60 gadus;
5.10.2. egļu, bērzu, melnalk�ņu, o�u un liepu audzēm � 50 gadus;
5.10.3. ap�u audzēm � 30 gadus;

5.11. no 1.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;

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

5.13. 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;

5.14. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, 
mopēdiem, motorolleriem, pajūgiem un zirgiem pa me�a un lauk saim-
niecības zemēm, ja tas nav saistīts ar �o teritoriju apsaimnie ko �anu vai 
uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veik�anu;

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

5.16. kurināt ugunskurus ārpus īpa�i norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;
5.17. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpo�a-

nas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
5.18. ierīkot savvaļas augu, sēņu un dzīvnieku, kā arī to produktu pārdo�anas un 

iepirk�anas punktus;
5.19. izmantot speciālas vāk�anas palīgierīces savvaļas ogu un sēņu lasī�anā;
5.20. uzstādīt vēja ģeneratorus;
5.21. pieļaut suņu atra�anos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa, izņemot 

medības;
5.22. iegūt derīgos izrakteņus;
5.23. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) pļavas un lauces, izņemot 

medījamo dzīvnieku piebaro�anas lauces;
5.24. sadalīt zemes īpa�umus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem;
5.25. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;
5.26. ierīkot jaunas ie�ogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;
5.27. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulē�anas ietaises, 

izņemot gadījumus, ja tas nepiecie�ams dabas aizsardzības plānā pare-
dzēto biotopu atjauno�anas pasākumu veik�anai un rakstiski saskaņots ar 
Ziemeļ vidzemes biosfēras rezervāta administrāciju;

5.28. bez rakstiskas saskaņo�anas ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 
administrāciju:
5.28.1. organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, 

kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;
5.28.2. veikt ceļu, in�enierkomunikāciju un citu in�enierbūvju restaurāciju, 

renovāciju vai rekonstrukciju;
5.28.3. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;
5.28.4. atjaunot un ieaudzēt me�u;
5.28.5. vākt dabas materiālus kolekcijām;
5.28.6. veikt zinātniskos pētījumus;
5.28.7. ierīkot jaunas un papla�ināt eso�ās ūdenstransporta līdzekļu bāzes;

5.29. cirst slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus kop�anas 
cirtē, sanitārajā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts me�a dienesta sanitārā 
atzinuma bez rakstiskas saskaņo�anas ar Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervāta administrāciju un Valsts me�a dienesta ekologu;

5.30. mainīt zemes lieto�anas mērķi;
5.31. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes 

ūdeņu līmeņa pazeminā�anos;
5.32. veikt jaunu ceļu būvi;
5.33. krūmu cir�ana un to sakņu sistēmu iznīcinā�ana pļavās un di�koku 

atēno�ana neme�a zemēs laika posmā no 1. aprīļa līdz 15. jūlijam;
5.34. dabisko un potenciāli dabisko me�a biotopu �biokoks� apsaimnieko�ana 

laika posmā no 1. aprīļa līdz 31. jūlijam.
6. Izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūra objekti dabas lieguma zonā ierīkojami 

saskaņā ar Natura 2000 teritorijas dabas aizsardzības plāna nosacījumiem.
7. Natura 2000 teritorijas ainavu aizsardzības zonā aizliegtas �ādas darbības:

7.1. jebkādas darbības, kas būtiski pārveido raksturīgo ainavu;
7.2. uzstādīt vēja ģeneratorus;
7.3. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, 

mopēdiem, motorolleriem un pajūgiem pa me�a un lauksaimniecības 
zemēm, ja tas nav saistīts ar �o teritoriju apsaimnieko�anu vai uzraudzību 
vai valsts aizsardzības uzdevumu veik�anu;

7.4. bez rakstiskas saskaņo�anas ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 
administrāciju ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

7.5. ar būvniecību saistītas darbības, izņemot ar izziņas, atpūtas un tūrisma 
infrastruktūras objektu un tiem nepiecie�amo in�enierkomunikāciju 
būvniecību saistītās darbības; 

7.6. me�a zemju transformācija, izņemot, ja me�u zemes tiek transformētas par 
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm un turpmāk tiek lietotas kā pļavas 
vai ganības.

8. Ja par vides aizsardzību atbildīgā valsts vai pa�valdības institūcija atbilsto�i tās 
kompetencei pieņem pārvaldes lēmumu, ka kādai darbībai ir vai var būt būtiska 
negatīva ietekme uz Natura 2000 teritoriju, tās ekosistēmām vai dabas procesiem 
tajā, vai darbība ir pretrunā ar teritorijas izveido�anas un aizsardzības mērķiem un 
uzdevumiem, �o darbību veikt aizliegts.

9. Zemes īpa�niekiem (lietotājiem) aizliegts savā īpa�umā (lietojumā) ierobe�ot 
apmeklētāju pārvieto�anos pa ceļiem, takām, ūdenstecēm un ūdenstilpēm, kas 
norādīti Natura 2000 teritorijas dabas aizsardzības plānā un paredzēti teritorijas 
apskatei.

10. Jebkāda veida reklāma Natura 2000 teritorijā dabā izvietojama pēc 
saskaņo�anas ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrāciju.

11. Informāciju par Natura 2000 teritorijas īpa�i aizsargājamo sugu dzīvotnēm un 
īpa�i aizsargājamiem biotopiem drīkst izplatīt tikai ar Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervāta administrācijas rakstisku atļauju.
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