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KOPSAVILKUMS  
 
Dabas liegums “Sedas purvs” izveidots 1999. gadā 7240 ha platībā, ar mērķi aizsargāt 
izcilu biotopu ūdensputnu ligzdošanai. Dabas liegums “Sedas purvs” ietilpst 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un ir viena no lielākajām īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām Latvijā. 2004. gadā dabas liegums “Sedas purvs” tika iekļauts Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklā. Sedas purva teritorija un tā apkārtne ir 
pieskaitāma pie perspektīvajām Ramsāres konvencijas mitrāju vietām un ir iekļauta 
Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīgo vietu sarakstā. 
 

Dabas lieguma “Sedas purvs” atrašanās vieta 

 

Nozīmīgākās dabas vērtības teritorijā pārstāv sekojoši biotopi (atbilstoši ES biotopu 
klasifikācijai): neskarti augstie purvi (7110*), pārejas purvi un slīkšņas (7140), boreālie 
meži (9010*), purvaini meži (91DO*), upju palieņu pļavas (6450). Teritorijā ir sastopams 
arī Latvijas nozīmes īpaši aizsargājams biotops – vecupes (4.20). Dabas lieguma teritorijā 
ir konstatētas 24 Eiropas Padomes Putnu direktīvas (79/409/EC) I. pielikuma putnu sugas, 
piemēram, mazais gulbis Cygnus columbianus, ziemeļu gulbis Cygnus cygnus, mazā 
gaura Mergus albellus, zivju ērglis Pandion haliaetus un daudzas citas.  

Teritorijā ir konstatētas ES Dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu sugu 
direktīvas (92/43/EEC) aizsargājamas sugas : divas augu sugas (gada staipeknis 
Lycopodium annotinum un spīdīgā āķīte Hamatocaulis vernicosus), viena ES nozīmes 
aizsargājama kukaiņu suga (zaļā dižspāre Aeshna viridis).  
 
Kā nozīmīgas dabas vērtības ir minamas arī Latvijas nozīmes īpaši aizsargājamās sugas: 
abinieku suga brūnais varžkrupis Pelobates fuscus (ir arī Bernes konvencijas II pielikuma 
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suga), 3 kukaiņu sugas - sīkā krāšņspāre Nehalennia speciosa, zaļā dižspāre Aeshna 
viridis (arī Bernes konvencija suga), zaļganā zaigspāre Lestes virens, 14 aizsargājamas 
augu sugas, piemēram, kūdrāja grīslis Carex heleonastes, stāvlapu dzegužpirkstīte 
Dactylorhiza incarnata, rutes smaillape Lophozia rutheana u.c. 
 
Dabas aizsardzības plānā ir izvirzīti 4 ilgtermiņa mērķi:  
• Saglabāta Natura 2000 teritorijas – dabas lieguma “Sedas purvs” ornitofaunas 

daudzveidība un īpaši aizsargājamie biotopi un līdz ar to teritorija saglabāta kā 
putniem nozīmīgs mitrājs; 

• Maksimāli veicināta lieguma teritorijas dabiska reģenerācija; 
• Saskaņotas dabas aizsardzības, rekreācijas un saimnieciskās intereses; 
• Atjaunota Sedas upes dabīgā gultne. 
 
Dabas plānā ir izdalīti 18 īstermiņa mērķi, kuri ir aprakstīti 3.1. – sadaļā – aizsargājamās 
teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa un īstermiņa mērķi. Īstermiņa mērķi ir iedalīti 
vairākās grupās: 
A – Administratīvie un organizatoriskie; 
B – Dabas aizsardzību vērtību aizsardzība un apsaimniekošana;  
C – Informatīvie, izglītojošie; 
D – Monitorings; 
E – Citi. 
 
Lai sasniegtu izvirzītos 18 īstermiņa mērķus, tiek piedāvāti konkrēti apsaimniekošanas 
pasākumi. Dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā ir izstrādāts teritorijas iespējamais 
zonējums un individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts. Zonējuma 
priekšlikumu sagatavošanā tika ņemti vērā šādi priekšnosacījumi – teritorijas dabas 
vērtības (pirmkārt ņemot vērā teritorijas ornitoloģisko nozīmi), pašreizējie teritorijas 
izmantošanas veidi (kūdras ieguve, dīķu apsaimniekošana), piekļūšanas iespējas 
teritorijām, dažādu institūciju sniegtie priekšlikumi teritorijas apsaimniekošanai. Šobrīd 
tiek piedāvāts izveidot: regulējamā režīma zonu 1399 ha platībā (19% no kopējās 
teritorijas), dabas lieguma zonu 3487 ha platībā (48% no kopējās teritorijas), dabas parka 
zonu 1858 ha platībā (26% no kopējās platības)un neitrālo zonu 496 ha platībā (7% no 
kopējās platības). 
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1. AIZSARGĀJAMĀS TERITORIJAS APRAKSTS 

1.1. Vispārēja informācija par aizsargājamo teritoriju 

1.1.1. Aizsargājamās teritorijas atrašanās vieta un administratīvi teritoriālais 
sadalījums 
 
Dabas liegums “Sedas purvs” atrodas Latvijas ziemeļu daļā. Administratīvi liegums 
atrodas Valkas rajona Sedas pilsētā ar lauku teritoriju, kā arī Ērģemes, Ēveles, Plāņu 
pagastos (1.1. attēls). Lieguma platība ir ~7300 ha (pēc robežas precizēšanas 1 : 10 000 
mērogā – 7240 ha), tā centra ģeogrāfiskās koordinātes sniegtas 1.1. tabulā. 
 

1.1. tabula. Dabas lieguma centra ģeogrāfiskās koordinātes 
 

Garums (A): 25° 45' 52'' 
Platums (Z): 57° 42' 4'' 
LKS-92 X 605148  
LKS-92 Y 396811  

 
(Piezīme – LKS – 92 ir Latvijas ģeodēziskā sistēma jeb Latvijas koordinātu sistēma – 92.) 
 

1.1. attēls. Dabas lieguma “Sedas purvs” atrašanās vieta 
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1.2. tabula. Lieguma administratīvais sadalījums 
 

Pašvaldība Platība (ha) Platība (%) 
Sedas pilsēta ar lauku teritoriju 6354 87.76% 
Ērģemes pagasts 709 9.79% 
Ēveles pagasts 60 0.83% 
Plāņu pagasts 117 1.62% 
Kopējā lieguma platība 7240 100 

 
Dabas liegums “Sedas purvs” atrodas blakus Sedas pilsētai (skat. 1.1 attēlu.). Neliels 
pievedceļš (3 km) savieno pilsētu ar galveno valsts autoceļu – A3 (Inčukalns – Valmiera – 
Igaunijas robeža (Valka)). Gar Sedu iet dzelzceļa līnija Rīga – Valka. Piekļūšanu lieguma 
teritorijai nodrošina vairāki vietējās nozīmes ceļi – divi no Sedas puses, trīs no autoceļa 
A3, Jērcēniem, Ēveles pagasta Dakstiem un Ērģemes pagasta Turnas. 

1.1.2. Aizsargājamās teritorijas zemes lietošanas veidu raksturojums un zemes 
īpašuma formu apraksts 
 
Lielākā daļa lieguma teritorijas (aptuveni 91,5%) atrodas valsts īpašumā. Pamatā šīs 
teritorijas ir a/s valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (turpmāk tekstā a/s 
“LVM”) Austrumvidzemes mežsaimniecības valdījumā. Privātie īpašumi atrodas nelielās 
platībās gar Sedas upi. Kopskaitā lieguma teritorijā atrodas 41 īpašums. Precīza 
informācija par īpašumu platībām un sadalījumu dota 2. pielikumā, 1.3. tabulā un 1.2. 
attēlā. 

 

1.3. tabula. Īpašumu īpatsvars dabas liegumā 

Īpašuma tips Platība (ha) Platība (%) 
Privātīpašumi 609 8,41% 
A/s Latvijas valsts meži 6465 89,30% 
Latvijas valsts (valsts institūcijas) 166 2,29% 
Kopējā lieguma platība 7240 100 

 
Lieguma teritorija galvenokārt izveidota uz izstrādātajiem kūdras laukiem. Patlaban 
teritorijā sastopamas zemes ar dažādiem lietojuma veidiem (skat. 1.4. tabulu). Vislielākās 
platības aizņem meža zemes, kuras veido gan pieaudzis mežs, gan jaunaudzes, gan 
izcirtumi. Mežu teritorijas pamatā izvietotas gar lieguma malām un centrālajā daļā (skat. 
1.3. attēlu). Tāpat lielas platības aizņem arī kūdras lauki (gan patlaban izmantotie, gan 
pamestie un sezonāli applūstošie) un ūdenstilpes.  
 
Teritorijas ziemeļu daļā ievērojamās platībās sastopamas pļavas un purvi. Kūdras 
izstrādes vajadzībām teritorijā ir izveidots blīvs grāvju tīkls, kā arī ceļu un dzelzceļa līniju 
tīkls. Sedas purvā blakus pašreiz izstrādājamām platībām atrodas saimniecisko ēku 
kompleksi. Divās vietās teritorijā izvietotas sūkņu stacijas. Lieguma ziemeļaustrumu daļā 
pie pašas robežas atrodas viena viensēta “Upmaļi”. 
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1.2. attēls. Īpašumu sadalījums dabas liegumā “Sedas purvs” 
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1.4. tabula. Pašreizējie zemes lietojumu veidi dabas liegumā “Sedas purvs” 
 

Zemes lietojuma veids Platība (ha) 
Ceļi 89,93 
Citas zemes 2,78 
Degums  8,83 
Elektrotrase 25,96 
Ūdenstilpe 1802,5 
Izcirtums 0,54 
Iznīkusi mežaudze 7,58 
Jaunaudze 494,05 
Krūmājs 30,31 
Kūdras lauks 1 560,59 
Lauce 109,64 
Meža dzīvnieku barošanas lauce 124,17 
Mežs 2 240,65 
Pagalms 0,78 
Pārplūstošs klajums 166,47 
Plantācija 6,91 
Pļava 201,26 
Purvs 355,07 
Vecupes 11,98 

Kopā 7240 
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1.1.3. Pašvaldību teritoriju plānojumos noteiktā pašreizējā teritorijas izmantošana 
un atļautā (plānotā) izmantošana 
 
Lielākā lieguma daļa atrodas Sedas pilsētas lauku teritorijā, kurai patlaban nav 
apstiprināta teritorijas plānojuma, bet tiek izstrādāts. Līdz ar to dabas aizsardzības plānā 
nevar izvērtēt Sedas pašvaldības teritorijas plānojuma aspektus, tai skaitā nodefinēto 
pašreizējo un perspektīvo izmantošanu. Arī Ērģemes pagasta teritorijas plānojumam tiek 
izstrādāta 1. redakcija, kura būs apstiprināta pēc dabas aizsardzības plāna izstrādes. Plāņu 
pagastam 20.09.2006. ir apstiprināta teritorijas plānojuma gala redakcija, kura nosūtīta 
atzinuma sniegšanai uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju (RAPLM), līdz 
ar to plānojums vēl nav stājies spēkā. Esošajā teritorijas plānojuma redakcijā liegumā 
ietilpstošā teritorija nodefinēta kā mežu teritorijas un perspektīvās izmantošanas kartē arī 
saglabāta kā mežu teritorijas. Ēveles pagastam 2006. gada septembrī ir noslēgusies 
teritorijas plānojuma 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana. Esošajā teritorijas plānojuma 
redakcijā liegumā ietilpstošā teritorija nodefinēta kā mežu teritorijas, un perspektīvās 
izmantošanas kartē arī saglabāta kā mežu teritorija.  
 
No augstāk minētā izriet, ka patlaban nevienā no pašvaldību teritorijas plānojumiem 
dabas aizsardzības aspekti nav pretrunā ar teritorijas plānojumiem (perspektīvo 
izmantošanu).  
 
1.1.4. Esošais funkcionālais zonējums 
Pašreiz dabas liegumam „Sedas purvs” nav izveidots teritorijas funkcionālais zonējums. 
2000. gadā apstiprinot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālos aizsardzības un 
izmantošanas noteikumus (MK noteikumi Nr. 353 “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 2000.10.10), dabas liegums „Sedas 
purvs” iekļauts Sedas – Ērģemes ainavu aizsardzības zonā.(skat. 1.4.attēlu). Saskaņā ar 
šiem noteikumiem noteiktas aizliegtās un atļautās darbības arī dabas liegumā “Sedas 
purvs”. 
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1.4. attēls. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta zonējuma shēma (avots : 
http://www.biosfera.gov.lv/02Par_zon.htm). 

 
 
 
Zonējuma ieteikumi lieguma teritorijai atrodami Viestura Lārmaņa pētījumā „Bioloģiskās 
daudzveidības apdraudējuma izvērtējums un dabas aizsardzības plāna sagatavošana 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas liegumam „Sedas purvs”. 

1.1.5. Aizsardzības un apsaimniekošanas īsa vēsture 
 
Sedas purvs (agrāk Sedas tīrelis) pirms kūdras ieguves uzsākšanas bijis viens no 
lielākajiem Latvijas purviem un tā teritorija sasniegusi 9000 ha. Purvā bijušas gan augstā, 
gan zemā, gan pārejas purva daļas (Zariņa 1998).  
 
Dabas lieguma teritoriju izsenis apsaimniekojuši tās īpašnieki. 19. gadsimtā. Sedas purvs 
kalpojis par lielisku medību vietu. Latvijas brīvvalsts laikā, Sedas tīreļa apkārtne bija 
klusa un neapdzīvota, blakus tīrelim atradās tikai Salāniešu viensēta.  
 
Būtisks pavērsiens Sedas purva teritorijā sākās līdz ar kūdras izstrādes uzsākšanu purvā. 
Kūdras ieguve nelielos apjomos purva dienvidu daļā notikusi jau pagājušā gadsimta 
trīsdesmito gadu beigās. 1954. gadā tika sākta kūdras rūpnīcas un Sedas pilsētas 
būvniecība un sākās intensīva kūdras ieguve Sedas purvā (Zariņa 1998). Paralēli kūdras 
ieguvei purvā tika ierīkotas meliorācijas sistēmas un citi ar kūdras ieguvi saistītie 
saimnieciskie objekti. Meliorācijas rezultātā ievērojami tika mainīts apkārtnes 
hidroloģiskais režīms. Ilgā laika periodā (aptuveni 40 gadus) purva teritorija tika 
apsaimniekota, ņemot vērā kūdras ieguves attīstības perspektīvas. Kūdras izstrādes 
platības tika arvien paplašinātas, izstrādātās platības pārsvarā tika pamestas un tikai 
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atsevišķās vietās tika veikta apsaimniekošana (apstādīšana ar mežu, pļavu ierīkošana). Tā, 
piemēram, teritorijas lieguma ziemeļrietumu daļā, kur patlaban atrodas Sedas dīķi, kopš 
1980.-to gadu sākuma tika iekultivētas pļavas, izveidojot polderi. Lai ielabotu augsni, 
teritorija tika uzarta un planēta, pēc kā apsēta ar zālāju. Tomēr zāles ražība bija salīdzinoši 
zema, iespējamās mangāna akumulācijas dēļ (Gredzens un Dreimanis, 2006) Arī 
teritorijas hidroloģiskā režīma uzturēšanas izmaksas bija pārāk dārgas un jau kopš 1990.-
to gadu sākuma teritorija tika pamesta un tā pamazām sāka applūst. 
 
Purva teritorijas izstrāde gadu griezumā ir parādīta 1.5. attēlā. Purva izstrādes tempi 
ievērojami samazinājās 1990.-to gadu sākumā, kad iegūtās kūdras daudzums salīdzinot ar 
1970.-tajiem gadiem samazinājās gandrīz desmitkārtīgi. Straujo sociālekonomisko 
pārmaiņu laikā, kopš 1990.-to gadu sākuma, purva apkārtnē esošās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes (tai skaitā Sedas paliene) praktiski netika apsaimniekotas, kā 
rezultātā tās patlaban ievērojamās platībās ir aizaugušas ar krūmiem vai transformējušās 
meža zemēs. Mūsdienās kādreizējās kūdras fabrikas vietā ir izveidots uzņēmums a/s 
“Seda”, kurš joprojām turpina kūdras izstrādi purva centrālajā daļā (skat. 1.5. attēlu). 
 

1.5. attēls. Kūdras izstrāde teritorijā gadu griezumā 
 

 
 
Mūsdienās teritorijā antropogēno un dabisko faktoru ietekmē izveidojusies daudzveidīga 
vide, jo īpaši pievilcīga ūdensputniem. Kopš 1990.-to gadu sākuma liegumā veiktas 
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vairākas izpētes. Šajā laikā Sedas purvs tika iekļauts CORINE projekta Eiropas nozīmes 
aizsargājamo teritoriju un Putniem starptautiski nozīmīgu vietu sarakstā. 1999. gadā tika 
dibināts dabas liegums “Sedas purvs” pēc Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 
nodibināšanas 1997. gadā. 2004.gadā ar Vides ministrijas rīkojumu nr. 102 „Par Latvijas 
Natura 2000 – Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstu” noteikts, ka dabas 
liegums „Sedas purvs” ir C tipa1 Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija. 
 
Patlaban Sedas purva teritorija pieskaitāma pie perspektīvam Ramsāres konvencijas2 
mitrāju vietām Latvijā. Pēdējos gados “Sedas purvā” veiktas un tiek turpinātas vairāki 
izpētes darbi, kuri attiecas gan uz lieguma teritorijas dabiskajiem, gan 
sociālekonomiskajiem apstākļiem.  
 
No 1990.-to gadu sākuma teritoriju apsaimniekoja Strenču virsmežniecība. Kopš 2000. 
gada Sedas purva teritorijas apsaimniekošanu veic a/s “LVM” Austrumvidzemes 
mežsaimniecība, kura veic medību tiesību iznomāšanu un lielas platības ir iznomājusi 
kūdras ieguvei. Tomēr lielākajā daļā agrāko kūdras izstrādes lauku nekādi 
apsaimniekošanas pasākumi netiek veikti. Šīs teritorijas intensīvi aizaug ar niedrēm. 2003. 
gadā atsevišķās vietās pie Sedas dīķiem uzstādītas dabas lieguma informatīvās zīmes un 
divi putnu novērošanas torņi (skat. 1.6. attēlu), kurus izbūvējis dīķu apsaimniekotājs – z/s 
Laidavas. 
 
Teritorijas pastāvīgajās un sezonālajās ūdenstilpēs daudzviet izplatījušās niedru audzes. 
Kopš 2003. gada lieguma teritorijā SIA “Niedru jumti” iegūst niedres. Šis pasākums 
liegumā ir cieši saistīts arī ar dabas aizsardzības interesēm. Niedres tiek iegūtas 
izmantojot tehniku, līdz ar to niedru ieguve ir stipri atkarīga no ziemas laika apstākļiem. 
Ieguves apjomi nav lieli. Uzņēmums pēc praktiskās pieredzes atzīst, ka niedru ieguve 
“Sedas purvā” nav tik produktīva kā vēlētos (zems niedru blīvums audzēs, apgrūtinoši 
piekļūšanas apstākļi, utt.). 
 

                                                

Lai nodrošinātu dabisko vērtību saglabāšanu, 2004. gadā tika uzsākts Eiropas Komisijas 
LIFE Nature programmas, ANO Attīstības programmas, LR Vides Ministrijas finansēts 
projekts “Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu aizsardzībai”, 
kura ietvaros paredzēts atjaunot iepriekšējos gados aizaugušās pļavas – tai skaitā arī Sedas 
upes palienē. Projektu realizē Latvijas Dabas fonds. Teritorija izvietota lieguma ziemeļu 
daļā, tās platība ir 234,4 ha, no tās dabas lieguma „Sedas purvs” teritorijā atrodas 231,4 
ha. 2004. gadā LIFE Nature projekta “Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro 
sugu un biotopu saglabāšanai” ietvaros tiek veikta Sedas palienes pļavu atjaunošana un 
apsaimniekošana (skat. 1.7. attēlu). Sedas upes labajā krastā ar LIFE projekta atbalstu 
uzsākta regulāra pļavu pļaušana, savukārt kreisajā krastā darbu izpilde vēl nenotiek. 
Paredzēts, ka šajā teritorijā darbu izpilde sāksies 2006. gada beigās. 
 
 
 
 

 
1 C tips – teritorijas, kas noteiktas atbilstoši ES direktīvai „Par savvaļas putnu aizsardzību” (79/409 EEK) un 
direktīvai „Par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību” (92/43 EEK) 
2 Ramsāres konvencija – par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi (1995. gada 
5.aprīlī tika pieņemts LR likums par 1971. gada 2. februāra konvenciju par starptautiska nozīmes mitrājiem, 
īpaši kā ūdensputnu dzīvi vidi, ar grozījumiem līdz 2003. gada 13. novembrim)  
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1.6. attēls. Putnu vērošanas tornis 1.7. attēls. Sedas upes palienes pļavas 

1.1.6. Kultūrvēsturiskais raksturojums 
 
Sedas purvā un tā tiešā tuvumā nav valsts nozīmes kultūrvēsturisko pieminekļu. Vietējie 
vēstures pētījumi liecina, ka pirmie iedzīvotāji Sedas purva apkārtnē apmetušies pirms 
3500 gadiem. Iedzīvotāji šeit ieradušies, ceļojot augšup pa Gauju.  
 
Par apkārtnes senajiem iedzīvotajiem liecina valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis 
Jērcēnu dižakmens un akmeņu krāvums, kurš atrodas netālu no Sedas pilsētas. Tās, 
iespējams, bijušas kulta vietas un pastāv varbūtība, ka līdzīga nozīme bijusi arī lielajai 
priedei pie Kannenieku mājām (1 km no purva). Priede tika nocirsta 20. gadsimta 20-tajos 
gados. 
 
Divus kilometrus no Sedas purva uz rietumiem atrodas Kaņepju ozols, kurš ir valsts 
nozīmes arheoloģiskais piemineklis – kulta vieta. Uz kāpas purva ziemeļaustrumu daļā 
atrodamas veca ceļa paliekas. Pie šī ceļa ir atrastas arī vecas koka ēkas paliekas. A. 
Ozoliņa toponīmu pētījumi arī liecina par apdzīvotām vietām šajā rajonā (Zariņa 1998) 
 
Sava veida vēstures piemineklis ir pati Sedas pilsēta, kas uzbūvēta, sākoties kūdras 
ieguvei purvā. Pilsēta būvēta 20. gadsimta 50.-70. gados pilnīgi jaunā vieta kūdras ieguvē 
nodarbināto strādnieku vajadzībām. Ir grūti Latvijā atrast vēl kādu pilsētu, kas tikusi 
projektēta un uzbūvēta tik īsā laika periodā un tik ātri attīstījusies. Joprojām ir saglabājies 
sākotnējais pilsētas plānojums – simetriski izvietotās ielas, kas ved uz centrālo laukumu, 
un 50.-to gadu arhitektūras stils. Interesanta vēstures liecība ir arī šaursliežu dzelzceļš, kas 
joprojām darbojas (aptuveni 30 km, no kuriem dabas liegumā atrodas ~ 26km). Tas 
būvēts kūdras transportēšanas vajadzībām. 2002. gadā kūdras izstrādes procesā tika 
atrastas veca meža paliekas (vairāki koku celmi, čiekuri), taču patlaban tajā atrastās 
vērtības praktiski ir aizgājušas bojā. To vecums netika noteikts, taču aptuveni tas tiek lēsts 
2000-2500 gadi.  
 

1.1.7. Valsts un pašvaldības institūciju funkcijas un atbildība aizsargājamā teritorijā 
 
Dabas liegums “Sedas purvs” ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta sastāvdaļa, tādēļ tā 
pārvaldi realizē Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija, kas ir Vides 
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ministrijas pārraudzībā esoša valsts civiliestāde, kura savas kompetences ietvaros īsteno 
valsts vides aizsardzības politiku. 
Saskaņā ar likumu “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu”, rezervāta mērķis nacionālā 
un starptautiskā nozīmē ir sasniegt līdzsvaru dabas daudzveidības aizsardzībā, 
ekonomiskās attīstības veicināšanā un kultūras vērtību saglabāšanā. 
 
Lieguma aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanas valsts kontroli īsteno: 
Vides valsts dienesta, Valmieras reģionālā vides pārvalde; Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervāta administrācija; Valsts mežu dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecība, kurā 
ietilpst Valkas un Strenču mežniecības. 
 
Galvenie teritorijas apsaimniekotāji ir teritorijas īpašnieki. Lielākā daļa teritorijas atrodas 
a/s “LVM” valdījumā. To apsaimnieko Austrumvidzemes mežsaimniecība, kura īsteno 
īpašnieka funkcijas. A/s “LVM” lielas teritorijas ir iznomājusi kūdras ieguvei, 
makšķerēšanas organizēšanai, kā arī tiek iznomātas medību tiesības.  

1.2. Normatīvo aktu normas, kas attiecas uz konkrēto aizsargājamo teritoriju 
 
Latvijas normatīvie dokumenti 
 
Latvijas vides aizsardzības politikas galvenie dokumenti:  
 
• Nacionālais vides politikas plāns. Akceptēts Ministru Kabinetā (turpmāk MK) sēdē 
03.02.2004 
 
• Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma. Akceptēta MK 16.05.2000. 
 
Vides un dabas aizsardzība 
 
Likums “Par vides aizsardzību” (06.08.1991. grozījumi 22.05.1997. un 20.12.2001., 
24.10.2002., 15.05.2003., 07.04.2004., 03.02.2005. un 22.06.2006.) nosaka resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu, valsts pārvaldes institūciju un pašvaldību institūciju kompetenci 
vides aizsardzībā un dabas resursu izmantošanā, Latvijas Republikas iedzīvotāju tiesības 
uz kvalitatīvu dzīves vidi, Latvijas Republikas iedzīvotāju pienākumus vides aizsardzībā 
un dabas resursu izmantošanā, sabiedrības tiesības saņemt vides informāciju un 
piedalīties ar vides aizsardzību saistītu lēmumu pieņemšanā. 
 
Likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993. grozījumi 
30.101997., 28.02.2002., 12.12.2002., 20.11.2003. un 15.09.2005.) definē aizsargājamo 
teritoriju kategorijas un nosaka nepieciešamību tām izstrādāt dabas aizsardzības plānus, 
individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus. 
 
Likums nosaka Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) un 
pielikumā ir iekļauts Latvijas Natura 2000 teritoriju saraksts. Dabas liegums “Sedas 
purvs” ir C tipa teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo 
biotopu aizsardzībai. Teritorijas kods ir LV0526800. 
 
Likums “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu ” (11.12.1997, grozījumi 24.05.2001. 
un 18.12.2003.) definē Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta galvenos uzdevumus un 
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teritorijas funkcionālās zonas. Likuma 2. pielikums sniedz aizsargājamās teritorijas 
robežu aprakstu. 
 
Likums “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” (12.07. 
2005., grozījumi 20.10.2005). Nosaka kompensācijas piešķiršanas nosacījumus, atlīdzības 
apmēra novērtēšanu un atlīdzības piešķiršanas kārtību, zemes maiņas nosacījumus.  
 
“Kārtība, kādā novērtē atlīdzības apmēru par saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī 
izmaksā un reģistrē atlīdzību” (MK noteikumi Nr. 219, 21.03.2006.) nosaka kārtību, 
kādā novērtē atlīdzības apmēru par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos (turpmāk – atlīdzība), atlīdzības 
novērtēšanas metodiku un atlīdzības izmaksas un atlīdzības izmaksu reģistrācijas kārtību 
un termiņus. 
 
Ūdens apsaimniekošanas likums (16.10.2002, grozījumi 12.12.2002., 29.04.2004. un 
03.02.2005.), kura mērķis ir izveidot tādu virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzības 
sistēmu, kas: veicina ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu, nodrošinot to 
ilgtermiņa aizsardzību un iedzīvotāju pietiekamu apgādi ar labas kvalitātes virszemes un 
pazemes ūdeni; novērš ūdens un no ūdens tieši atkarīgo sauszemes ekosistēmu un mitrāju 
stāvokļa pasliktināšanos, aizsargā šīs ekosistēmas un uzlabo to stāvokli. 
 
“Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” (MK noteikumi Nr. 415, 22.07.2003, grozījumi 26.10.2004. un 08.11.2005) – 
nosaka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējo aizsardzības un izmantošanas kārtību, 
pieļaujamo un aizliegto darbību veidus tajās, kā arī aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai 
dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas un izveidošanas 
kārtību. 
 
“Sugu un biotopu aizsardzības likums” (16.03.2000, grozījumi 15.09.2005) regulē sugu 
un biotopu aizsardzību, apsaimniekošanu un uzraudzību, veicina populāciju un biotopu 
saglabāšanu, kā arī regulē īpaši aizsargājamo sugu un biotopu noteikšanas kārtību. 
Likums nosaka valsts pārvaldes un institūciju kompetenci un zemes īpašnieku un 
pastāvīgo lietotāju pienākumus un tiesības sugu un biotopu aizsardzībā, kā arī 
nepieciešamību veikt sugu un biotopu monitoringu. 
 
Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (13.11.10.1998, grozījumi 30.05.2001., 
19.06.2003., 26.02.2004. un15.09.2005.) nosaka darbības un objektus, kuriem ir 
nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums un darbības, kurām ir nepieciešams 
sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums, kā arī nosaka plānošanas dokumentus, kuriem 
nepieciešams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. 41.pants paredz, ka kompetentā 
institūcija var pieņemt lēmumu par ietekmes novērtējumu uz Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju arī darbībām, kuras nav iekļautas likuma 1.un 2.pielikumā. 
Novērtējums jāveic saskaņā ar atsevišķi noteiktu kārtību. 
 
“Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju (Natura 2000)” (MK noteikumi Nr. 455, 06.06.2006.) nosaka kārtību, kādā 
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novērtējama to paredzēto darbību ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju (Natura 2000), kuru īstenošanai nav jāveic ietekmes uz vidi novērtējums. 
 
Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) izveidošanas kritēriji 
Latvijā (MK noteikumi Nr. 199., 28.05.2002., izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām” 43.panta otro daļu) – nosaka kritērijus, kas piemērojami 
Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanai Latvijā.  
 
“Noteikumi par dabas liegumiem” (MK noteikumi Nr. 212, 15.06.1999, grozījumi 
26.06.2001., 21.10.2003., 08.04.2004., 10.08.2004., 20.11.2004., 22.11.2005. un 
14.03.2006.) nosaka dabas liegumu robežas un teritoriju aizsardzības statusu. “Sedas 
purvs” piemērots īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statuss – dabas liegums. 
 
“Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”(MK Nr.353, 10.10.2001) Šie noteikumi nosaka atļautās, aizliegtās un 
nepieciešamās darbības Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, funkcionālajās zonās, kā arī 
atsevišķās rezervāta teritorijā noteiktās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (t.s. dabas 
liegumā “Sedas purvs”) 
Šie noteikumi nosaka, ka dabas liegumā "Sedas purvs": 
1.1. atļauta kūdras ieguve atbilstoši Valsts ģeoloģijas dienesta izsniegtajai zemes dzīļu 
izmantošanas licencei; 
1.2. atļauts veikt esošās melioratīvās sistēmas uzturēšanas darbus kūdras ieguves 
teritorijā; 
1.3. atļautas ūdensputnu medības; 
1.4. atļauta mācību un izziņas taku veidošana un skatlaukumu ierīkošana pēc 
saskaņošanas ar rezervāta administrāciju; 
1.5. atļauta niedru pļaušana un dedzināšana Sedas dīķos pēc saskaņošanas ar rezervāta 
administrāciju; 
1.6. aizliegta rūpnieciskā zveja; 
1.7. laikā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam aizliegta makšķerēšana, izņemot licencēto 
makšķerēšanu; 
1.8. no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam aizliegta pārvietošanās ar jebkuriem peldošiem 
līdzekļiem, izņemot pārvietošanos zinātniskās pētniecības nolūkos; 
1.9. nepieciešams pēc kūdras lauku izstrādes veikt renaturalizācijas darbus, lai veicinātu 
dabīgā gruntsūdens līmeņa atjaunošanos. 
 
“Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas nolikums” (MK noteikumi 
Nr.578, 08.02.2005.) definē administrācijas funkcijas un uzdevumus. MK noteikumi 
nosaka, ka administrācija kontrolē īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kā arī sugu un 
biotopu aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī izstrādā, 
aktualizē rezervāta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus un 
organizē to īstenošanu. 
 
“Noteikumi par Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu 
sarakstu” (MK noteikumi Nr. 153, 21.02.2006.) noteikumi nosaka Latvijā sastopamo 
Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu. 
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“Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” (MK noteikumi Nr. 421, 
05.12.2000., grozījumi 25.01.2005) nosaka biotopu sarakstu, kurā iekļauti apdraudēti vai 
reti biotopi. Latvijā aizsargājamie biotopi “Sedas purvā “ nav sastopami. 
 
“Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” (MK 
noteikumi Nr. 45, 30.01.2001., grozījumi 31.05.2005.) definē mikroliegumu izveidošanas 
un apsaimniekošanas kārtību un to aizsardzības nosacījumus.  
 
Zemkopības ministrijas instrukcija Nr. 7 “Meža biotopu, kuriem izveidojami 
mikroliegumi, noteikšanas metodika” (09.11.2001.). Instrukcija izstrādāta, pamatojoties 
uz “Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumiem”. 
Saskaņā ar šo instrukciju, juridisko aizsardzības statusu iegūst dabiskie mežu biotopi 
(DMB). Pēc Valkas virsmežniecības datiem Sedas purva dabas liegumā izdalīti īpaši 
aizsargājamie meža iecirkņi (IAI) 80 meža nogabalos, kuru kopējā platība ir 333,8 ha. 
DMB statuss šīm teritorijām vēl nav apstiprināts. Precīzs šo teritoriju aizsardzības statuss 
tiks noteikts dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā. 
 
“Noteikumi par zaudējumu atlīdzību par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu un 
biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu” (MK noteikumi Nr. 117, 13.03.2001) nosaka 
zaudējumu atlīdzināšanas kārtību, atlīdzības lielumu un sugu sarakstu, par kuru 
iznīcināšanu jāatlīdzina zaudējumi. 
 
Meža zemes 
 
“Meža likums” (24.02.2000, grozījumi 13.03.2003., 27.01.2005., 14.04.2005. un 
16.02.2006.) – tā mērķis ir regulēt visu Latvijas mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, 
visiem meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem garantējot vienādas tiesības, 
īpašumtiesību neaizskaramību un saimnieciskās darbības patstāvību un nosakot vienādus 
pienākumus. 
 
“Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā” (MK noteikumi Nr.189, 
08.05.2001., grozījumi 26.02.2002., 08.02.2005. un 17.05.2005.) nosaka meža 
apsaimniekošanas vispārējās dabas aizsardzības prasības, dabas aizsardzības prasības 
galvenajā un kopšanas cirtē, saimnieciskās darbības ierobežojumus dzīvnieku vairošanās 
sezonas laikā 
 
“Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs” (MK noteikumi Nr.152, 09.04.2002., 
grozījumi 08.02.2005.) nosaka galvenās cirtes un kopšanas cirtes kritērijus, kārtību 
mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu, slimību inficēto vai kaitēkļu invadēto koku 
ciršanas kārtību, cirsmu izveidošanas kārtību, koku ciršanas kārtību ārkārtas situācijās. 
 
“Meža atjaunošanas noteikumi” (MK noteikumi Nr. 398, 11.09.2001, grozījumi 
06.11.2001.) nosaka meža atjaunošanas termiņus atsevišķiem meža augšanas apstākļu 
tipiem, kritērijus, pēc kuriem mežaudzi atzīst par atjaunotu un atjaunotās mežaudzes 
(jaunaudzes) kopšanas pārbaudes kritērijus. 
 
“Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtas situāciju izsludināšanu 
mežā” (MK noteikumi Nr. 217, 29.05.2001, grozījumi 03.07.2001., 21.09.2004., 
15.03.2005., 20.12.2005. un 08.08.2006.) nosaka meža aizsardzības pasākumus, to 
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izpildes kārtību un termiņus, kārtību, kādā izsludināmas ārkārtas situācijas sakarā ar meža 
ugunsgrēku izplatīšanos, meža kaitēkļu savairošanos un slimību izplatīšanos masveidā. 
 
“Meža zemes transformācijas kārtība” (MK noteikumi Nr. 94, 27.02.2001.) nosaka 
meža zemes transformācijas nosacījumus un meža zemes transformācijas atļaujas 
saņemšanas kārtību, kā arī valstij nodarīto zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas 
kārtību par dabiskās meža vides iznīcināšanu transformācijas dēļ. 
 
“Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība” (MK noteikumi Nr. 228, 
29.04.2003.) nosaka kārtību, kādā aprēķina mežam nodarītos zaudējumus, kuri radušies, 
pārkāpjot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par meža apsaimniekošanu un 
izmantošanu.  
 
Aizsargjoslas 
 
“Aizsargjoslu likums” (05.02.1997., grozījumi 12.04.2002, 19.06.2003. un 22.06.2005.) 
likums nosaka aizsargjoslu veidus un funkcijas, aizsargjoslu izveidošanas pamatprincipus, 
uzturēšanas un stāvokļa kontroles kārtību, saimnieciskās darbības parobežojumus 
aizsargjoslās.  
 
Sedas purvā ir vairākas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas. Sedas upei tā ir 
100 m platumā, bet mazajām upītēm un maģistrālajiem novadgrāvjiem 10 m. Savukārt 
Sedas purva aizsargjosla ir 50 m.  
 
“Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu noteikšanas metodika” (MK noteikumi Nr. 
284, 04.08.1998.) regulē aizsargjoslu noteikšanas kārtību, apzīmēšanu dabā, vides 
aizsardzības prasības aizsargjoslās. 
 
Medības 
 
“Medību likums” (08.07.2003.) nosaka medību saimniecības pamatnoteikumus Latvijas 
Republikā un arī medību un medību saimniecības organizēšanu dzīvnieku skaita 
regulēšanas nolūkos īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.  
 
“Medību noteikumi” (MK noteikumi Nr. 760, 23.12.2003., grozījumi 23.03.2004.) 
nosaka medīšanas termiņus medījamām sugām, kā arī gadījumus, kādos iespējamas 
medības ārpus termiņiem. Šie noteikumi pasaka, ka medības īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās nosaka ne tikai šie noteikumi, bet arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, attiecīgo teritoriju individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi un citi medības reglamentējošie normatīvie akti. 
 
Dabas lieguma teritorijā regulāri notiek medības saskaņā ar vispārējo medību 
likumdošanu. 
 
Zvejniecība un makšķerēšana  
 
“Zvejniecības likums” (12.04.1995., ar grozījumiem līdz 26.05.2005.) Šis likums regulē 
Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu, teritoriālo jūras ūdeņu un ekonomiskās zonas ūdeņu 
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zivju resursu iegūšanu, izmantošanu, pētīšanu, saglabāšanu, pavairošanu un uzraudzīšanu. 
Likums nosaka zivju resursu un zvejas pārvaldīšanu. 
 
MK noteikumi Nr. 3 “Par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”(2001.01.02., grozījumi 
23.12.2003., 02.11.2004. un 28.12.2004.) nosaka kārtību, kādā fiziskās un juridiskās 
personas drīkst nodarboties ar rūpniecisko zveju Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, 
izņemot ūdeņus, kas tiek izmantoti tikai specializētai zivkopībai un mākslīgai zivju 
pavairošanai. 

“Makšķerēšanas noteikumi” (MK Nr. 67, 11.01.2006.) nosaka kārtību, kādā fiziskās 
personas var nodarboties ar amatierzveju – makšķerēšanu, kā arī ar zemūdens medībām, 
vēžu un citu ūdens bezmugurkaulnieku ieguvi rekreācijas vai sporta nolūkā ar šajos 
noteikumos atļautiem makšķerēšanas rīkiem Latvijas Republikas ūdeņos. 

MK noteikumi Nr. 574 “Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība” 
(14.10.2003.) Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētās amatierzvejas – 
makšķerēšanas, arī licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas – ieviešana un 
kontrole, kā arī izstrādājams konkrētās ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikums 
 
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 353 “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumiem” “Sedas purvā” uz 
makšķerēšanu un zveju attiecas šādi ierobežojumi: 
1.6. aizliegta rūpnieciskā zveja; 
1.7. laikā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam aizliegta makšķerēšana, izņemot licencēto 
makšķerēšanu; 
1.8. no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam aizliegta pārvietošanās ar jebkuriem peldošiem 
līdzekļiem, izņemot pārvietošanos zinātniskās pētniecības nolūkos. 
 
Sedas dīķu nomnieks z/s “Laidavas” organizē licenzēto makšķerēšanu. 
 
Tūrisms 
 
“Tūrisma likuma” (17.09.1998., grozījumi 07.10.1999., 24.01.2002., 27.02.2003. un 
16.02.2006.) mērķis ir radīt tiesisku pamatu tūrisma nozares attīstībai Latvijā, noteikt 
kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) 
darbojas tūrisma jomā, un aizsargāt tūristu intereses; likums definē dabas tūrismu. 
 
Teritoriju plānojumi, īpašuma lietas 
 
“Teritorijas plānošanas likuma” (12.06.2002., grozījumi 27.12.2002., 10.04.2003., 
17.08.2004. un 27.01.2005.) mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību valstī, 
izmantojot efektīvu teritorijas plānošanas sistēmu. 
 
“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (MK noteikumi Nr. 883, 
19.10.2004.) nosaka teritorijas plānojuma sastāvdaļas, tā izstrādes un sabiedriskās 
apspriešanas, spēkā stāšanās, grozīšanas, apturēšanas, likumības izvērtēšanas un 
ievērošanas pārraudzības kārtību vietējās pašvaldības līmenī. 
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Sedas pilsētai ar lauku teritoriju ir uzsākta teritorijas plānojuma izstrāde (1. redakcijas 
sagatavošana). 
 
Likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” (21.06.1991., grozījumi 27.04.1993. 
un 10.11.1994.) uzdevums ir aizsargāt zemes lietotāju tiesības un regulēt zemes lietošanas 
un zemes ierīcības pamatnoteikumus. 
 
Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” (17.06.1997., grozījumi 13.11.1997., 
21.10.1998., 21.01.1999., 25.11.1999., 23.11.2000., 22.11.2001., 12.12.2002., 
20.06.2003. un 20.10.2005.) nosaka nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas kārtību, 
nodokļu atvieglojumus. 
 

Starptautiskās saistības  
 
Konvencija “Par bioloģisko daudzveidību”, kurai Latvija pievienojās ar likumu “Par 
1992. gada 5. jūnija Riodežaneiro Konvenciju par bioloģisko daudzveidību”. 
Šīs konvencijas uzdevumi ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un dzīvās dabas 
ilgtspējīga izmantošana. 
 
Bonnas konvencija “Par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību”, kas 
apstiprināta ar likumu “Par 1979. gada Bonnas konvenciju par migrējošo savvaļas 
dzīvnieku sugu aizsardzību (25.03.1999)”. 
Konvencijas uzdevums ir migrējošo sugu saglabāšana un šim mērķim lietojamo 
pasākumu saskaņošana starp areāla valstīm, un, kur tas iespējams, sevišķu uzmanību 
veltot tām migrējošām sugām, kuru aizsardzības statuss ir nelabvēlīgs, kā arī veicot 
pasākumus, kas nepieciešami šādu sugu vai to dzīves vides saglabāšanai. 
 
Bernes konvencija “Par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību”, kas 
Latvijā apstiprināta ar likumu „Par 1979. gada Bernes Konvenciju par Eiropas dzīvās 
dabas un dabisko dzīvotņu saglabāšanu” (17.12.1996). 
Šīs Konvencijas mērķis ir aizsargāt savvaļas floru un faunu un to dabiskās dzīvotnes, īpaši 
tās sugas un dzīvotnes, kuru aizsardzībai nepieciešama vairāku valstu sadarbība, kā arī 
veicināt šādu sadarbību. Īpaša uzmanība pievērsta apdraudētajām un izzūdošajām sugām, 
tai skaitā apdraudētajām un izzūdošajām migrējošajām sugām. 
 
Eiropas Padomes Direktīva “Par savvaļas putnu aizsardzību” 79/409/EEC 
(02.04.1979). 
Direktīva pieņemta, lai saglabātu migrējošo sugu populācijas tādā līmenī, kas atbilst 
īpašajām ekoloģiskajām, zinātniskajām un kultūras prasībām, tai pašā laikā ņemot vērā 
ekonomiskās un rekreācijas vajadzības, vai lai regulētu šo sugu populāciju lielumu 
atbilstībā šim līmenim. Daudzas savvaļas putnu sugas, kuras dabiski sastopamas Eiropas 
teritorijā, skaitliski samazinās, dažos gadījumos tas notiek ļoti strauji, un tas rada 
nopietnus draudus vides aizsardzībai, īpaši tādēļ, ka tiek apdraudēts bioloģiskais līdzsvars. 
 



SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam “Sedas purvs” (no 2007. gada līdz 2017. gadam)  

 
 

 26

Eiropas Padomes Direktīva “Par sugu un biotopu aizsardzību” 92/43/EEC 
(21.05.1992). 
Direktīvas mērķis ir veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos, veicot dabisko 
biotopu un faunas un floras aizsardzību. Tā nosaka, ka programmas Natura 2000 ietvaros 
jāizveido Vienotais Eiropas ekoloģiskais tīkls, kurš aptver īpaši aizsargājamās teritorijas. 
Šim tīklam jānodrošina, dabisko biotopu tipu un attiecīgo sugu biotopu saglabāšanu, vai 
kur tas nepieciešams, labvēlīgā aizsardzības statusā atjaunošanu to dabiskās izplatības 
areāla robežās. 

1.3. Īss aizsargājamās teritorijas fiziski ģeogrāfiskais raksturojums 

1.3.1. Klimats 
 
Sedas purva teritorija atrodas Sedas līdzenumā Ziemeļvidzemes zemienes vidusdaļā. 
Apvidus klimatiskie apstākļi ir izteikti kontinentāli Latvijas apstākļiem. Mitruma 
apstākļus nosaka galvenokārt teritorijas atrašanās ieplakā uz austrumiem no reljefa 
pacēlumiem, kuri aiztur daļu nokrišņu (Latvijas daba, 1995) Sedas purva apkārtnē klimats 
ir stabils (nav izteikta kontrastainība), vidēji mitrs. Apvidum raksturīgas noturīgas ziemas 
ar stabilu sniega segu, vasaras parasti ir siltākas kā Latvijas piekrastes rajonos.  
 
Vidējā gaisa temperatūra janvārī ir -6º C, bet jūlijā – 16.5º C. Aktīvo temperatūru summa 
ir no 1800 līdz 1850 0C. Bezsala periods ilgst 125-130 dienas. Nokrišņu daudzums 
aptuveni sasniedz 650 mm gadā. Pastāvīga sniega sega izveidojas no 15.12 līdz 20.12., 
sairst marta beigās, aprīļa sākumā. Sedai tuvākā meteostacija ir “Gaujiena”. Pēc tās 
datiem, gada valdošie vēji ir rietumu, dienvidrietumu un ziemeļaustrumu virziena vēji. 
 
Sedas purvā raksturīgs īpatnējs purva mikroklimats. Klimatiskos apstākļus būtiski 
ietekmē augstais mitrums. Pavasaru salnu periods purvos ir ilgāks, bet rudens salnas sākas 
daudz ātrāk. Purvos un vispār purvainās vietās bezsala periods ir daudz īsāks, nekā sausās 
vietās. Vasarā purva absolūtais gaisa mitrums lielāks nekā augstākās vietās, jo no purva 
un ūdenstilpēm iztvaiko liels ūdens daudzums (Zariņa, 1998). Tā rezultātā pastiprināti 
novērojama migla. Vasaras karstajās dienās mitruma apstākļi un kūdras izstrādes lauku 
tumšā virsma veicina temperatūras paaugstināšanos purva teritorijā. 

1.3.2. Ģeoloģija un ģeomorfoloģija 
 
Sedas purva teritorija atrodas Sedas līdzenumā, kur pamatiežu virsa pazeminās Gaujas 
ielejas virzienā no 40 m v.j.l. līdz 20 m v.j.l. un vēl zemāk. Reljefa galvenās iezīmes 
radušās ledus laikmeta beigu posmā, Smiltenes un Strenču lokālā rietumu vējiem 
pārpūšot, Ziemeļvidzemes ledāja mēles aktīvā ledus atstātās reljefa formas un nogulumus.  
 
Pamatieži galvenokārt ir vidusdevona Burtnieku svītas smilšakmeņi, aleirolīti, māli. 
Apraktās Valkas ielejas dibenā izplatīti līdzīga sastāva vidusdevona Arukilas svītas 
nogulumieži. Pēc literatūras avotiem un artēzisko urbumu datiem, vidusdevona iežu 
biezums sasniedz 100 m, to veido sarkanas krāsas smilšakmeņi un māli ar mālsmilšu 
starpslāņiem. Vidusdevona ieži lieguma teritorijā nekur neatsedzas.  
 
Kvartāra nogulumu (kūdra, dažādas smiltis, smilšmāls un mālsmilts, grants un oļi) 
biezums svārstās no 3 – 20m un maksimālais biezums ir 84 m Valkas apraktajā ielejā. 
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Kvartāra nogulumiem ir dažādi ģenētiskie tipi: purva, aluviālie, limnoglaciālie, glaciālie 
un fluvioglaciālie nogulumi. Upju ielejās ir aluviālie nogulumi un plašus reljefa 
pazeminājumus aizņem purvu nogulumi, kuri veido prāvus kūdras krājumus. Šie 
nogulumi sastopami arī plašā teritorijā Sedas purvā un tā apkārtnē. 
 
Ģeomorfoloģiski Sedas līdzenums ietilpst Ziemeļvidzemes zemienē. No 
ģeomorfoloģiskajiem apstākļiem ir atkarīga kūdrāju izplatība, dažādo kūdras nogulumu 
tipu un veidu attiecības, kā arī kūdras īpašības. 
 
Kūdras atradne “Seda” atrodas relatīvi līdzenā vietā, ar tendenci paaugstināties virzienā 
no Gaujas labā krasta uz ziemeļiem, Sedas upes virzienā. Kūdrāja robežās ir sastopami 
atsevišķi pauguri – eolās grēdas. Reljefs kūdras masīva rietumu malā viļņaini nolaidens, 
saposmots, ar nelielu upju un ūdenstilpju tīklu, kuru notece beidzas turpat purvā, neiztekot 
ārpus purva robežām. Nedaudz augstāki reljefa apgabali atrodas purva austrumu un 
dienvidaustrumu daļā un atsevišķi smilšaini pauguri sasniedz absolūto augstumu 66 – 82 
m v.j.l. Teritorijā, virzienā no dienvidiem un dienvidaustrumiem, kūdrāja nomalēs uz 
Gaujas labo pusi, atrodas pārpurvotas līču pļavas, palienes, kas liecina par Gaujas 
atkāpšanos D virzienā. 
 
Kūdras atradnes teritorija saposmota ar blīvu grāvju un kanālu tīklu, kas izveidoti ar 
mērķi nosusināt purvu. Kūdras slāņa vidējais dziļums ir 3 m - 5m. Ģeobotāniskās izpētes 
rezultātā atklāts sapropelis un vietām, smilšu un kūdras slāņu kontaktjoslā, arī ezera 
merģeļa slāņi.  
 
Purva teritorijas centrālajā daļā ir atrastas fosilā meža paliekas, karu vecums tiek lēsts ap 
2000 – 2500 gadu. 
 
Purva tipu izmaiņas 
 
Sedas purvs (tīrelis) veidojies Sedas upes baseina augšdaļā, pārpurvojoties sauszemei, kā 
arī vietām aizaugot ūdenstilpēm. Kūdras slāņa vidējais dziļums ir 3 m un lielākais 5 m. 
Kopējie kūdras krājumi ir 97,6 mlj. m3 (rūpnieciskie krājumi 96,2 mlj. m3). 1.8. attēlā ir 
parādīti purvu izplatības tipi Sedas tīrelī, pirms tika uzsākta kūdras ieguve.  
 
Patreizējā dabisko purvu tipu izplatība ir attēlota biotopu kartē – 6. pielikumā. Šobrīd kā 
purvu teritorijas ir saglabājušies tikai 4,9% no teritorijas (no tiem nepārveidoti purvi – 
0,55% – neskarti augstie purvi un 2,3% – pārejas purvi un slīkšņas). 
 
Kūdras ieguves darbi un līdz ar to hidroloģiskā režīma izmaiņas bijušas par iemeslu ūdens 
līmeņa izmaiņām un veģetācijas nomaiņai. Daudzas augu sugas, kas nespējušas 
piemēroties šādām izmaiņām, izzudušas vai tikušas nomainītas ar augu sugām, kam jaunie 
apstākļi ir piemēroti to augšanai. Mūsdienu situācija transformētajā Sedas purvā 
ievērojami mainījusies. Šobrīd purva teritorijā ir applūduši aptuveni 24,9% no lieguma 
teritorijas. Patlaban purvā novērojamas straujas vides pārmaiņas – aizaugšana ar niedrēm, 
krūmiem, hidroloģiskā režīma izmaiņas utt. Pie tam teritorija kļuvusi daudz jutīgāka 
attiecībā pret dažādiem ietekmes faktoriem.  
 
Patlaban, lai novērtētu purva atjaunošanās procesus nepieciešams veikt kompleksus 
pētījumus. 2005. gada veiktajā izpētē A. Poppels un A. Urtāns secina, ka izstrādātajās 
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teritorijās lēnām attīstās reta bērzu paauga. Palielinoties mitrumam, vai šādām teritorijām 
applūstot, ap bērzu veidojas labvēlīgi apstākļi atsevišķu grīšļu Carex sp. attīstībai. 
Iespējams, bērzu un grīšļu kā pioniersugu sakņu sistēma kalpo par sava veida detrīta un 
minerālvielu izgulsnētāju. Atsevišķās vietās applūstot izstrādātajiem kūdras laukiem, 
jaunveidoto ūdenstilpju gruntis ir nestabilas un nav piemērotas ūdensaugu masveida 
attīstībai. Vienlaikus litorālajā zonā ūdens ir viegli iesilstošs; iespējams notiek paātrināta 
kūdras slāņa mineralizācija un rodas piemēroti apstākļi pioniersugu attīstībai. (Poppels, 
Urtāns, 2005). 
 

1.8. attēls. Purva tipi pirms kūdras ieguves Sedas tīrelī (Lārmanis 2003) 

 
1- zemā tipa (zāļu) purvs, 2- pārejas tipa purvs, 3- augstā tipa (sūnu) purvs 
 

1.3.4. Hidroloģija 
 
Dabas lieguma hidroloģiskajiem apstākļiem ir būtiska loma teritorijas attīstībā. Dabas 
lieguma teritorija ietilpst Gaujas (Dienvidu daļa) un Salacas (Ziemeļu daļa) upju baseinos 
(1.9. attēls.).  
 
Dabas lieguma teritorijā vai tiešā tuvumā atrodas sekojošas upes – Seda, Stakļupīte, 
Strenčupīte, Ērgļupīte (Ērģeme), Šūnupe, Purgaile (Ķekupīte), Vīķupe un Diļupe. 
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Sedas garums ir 62 km, baseins 542,5 km2, kritums visā upes garumā 8,5 m. (~0,14 
m/km). Robežās no ieplūšanas Sedas purva teritorijā līdz izplūšanai no tās, Sedas upes 
gultni veido smilšaini nogulumi. Zemāk, no purva rietumu malas līdz tās ietekai 
Burtnieka ezerā, Sedas upe plūst pa pārpurvotu gultni. 
 
Periodā no 1928. līdz 1958. gadam tika veikta Sedas upes gultnes regulēšana ~45 km 
garumā, vietām paplašinot gultni līdz 12 m un padziļinot līdz pat 4,5 m. 
 
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu 
kvalitāti” (12.03.2002 ar grozījumiem līdz 04.10.2005) Sedas upe tās posmā no Rencēnu-
Rūjienas ceļa tilta līdz grīvai ir iekļauta prioritāro zivju ūdeņu sarakstā, kuras ūdeņu tips ir 
karpveidīgo zivju ūdeņi. Prioritārie zivju ūdeņi ir saldūdeņi, kuros nepieciešams veikt 
ūdens aizsardzības vai ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumus, lai nodrošinātu zivju 
populācijai labvēlīgus dzīves apstākļus. 
 
Sedas upes baseinā vēl ietilpst šādas dabas liegumā vai tā tiešā tuvumā esošas upes: 

• Šūnupīte – baseina platība ir 40,5 km2, garums 13 km, upe regulēta 8,71 km 
garumā; 

• Ērgļupīte – baseina platība ir 23,7 km2, garums 24 km; 
• Purgaile – baseina platība 27 km2, gandrīz visā garumā upe ir regulēta; 
• Diļupe – garums 11 km, baseina platība 8,8 km2, upe regulēta 7 km garā posmā; 
• Vīķupe – garums 5,2 km, baseina platība 13 km2, upe regulēta 4,8 km garumā; 

 
Gaujas upes baseinā ietilpst šādas dabas liegumā vai tā tiešā tuvumā esošas upes: 

• Strenčupīte – baseina platība 33,6 km2, garums 15 km, upe regulēta 11 km garā 
posmā; 

• Stakļupīte – baseina platība 77,1 km2, garums 22 km, upes baseins uzskatāms par 
daļēji mākslīgi veidotu, izbūvējot Sedas purva meliorācijas sistēmas. 

 
Kūdras ieguves darbu rezultātā notikušas purva masīva dabiskā hidroloģiskā režīma 
izmaiņas. Vienlaicīgi ar kūdras ieguves darbiem tika veidota meliorācijas grāvju sistēma. 
Purva dabiskais hidroloģiskais režīms ir izjaukts. Zemākās reljefa vietas ir piepildījušās ar 
ūdeni, veidojot dažāda lieluma un dziļuma dīķus.  
 
Kūdrāja ūdens barošanās avoti ir virszemes ūdeņi, atmosfēras nokrišņi un gruntsūdeņi. 
Palu ūdeņu ietekme spilgti novērojama kūdrāja ziemeļu daļā Sedas upes ielejas robežās 
un Strenčupītes un Stakļupītes augštecēs. Šajās teritorijās pavasaros palu ūdeņi pārklāj 
kūdrāju ar ievērojamu ūdens slāni, kas saglabājas 2-3 nedēļas. 
 
Sedas upes uzplūdu ūdeņi pavasaros appludina aptuveni 1185 ha izstrādāto kūdras lauku. 
Plūdu ūdeņiem atkāpjoties, palu ūdeņu izveidotie dīķi saglabājas ~840 ha platībā. Vidējais 
dīķu dziļums ir 0,7-1,4 m. 
 
Pārējā teritorijā dīķi un muklāji izveidojušies, pakāpeniski uzkrājoties nokrišņu ūdeņiem, 
saistībā ar nosusināšanas sistēmas nekopšanu, aizbēršanu un bebru darbību. 
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1.9. attēls. Dabas lieguma “Sedas purvs” hidroloģiskā shēma 
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Lieguma teritorijā Gaujas un Salacas baseinos var izdalīt noteiktus mazbaseinus, kuru 
robežas nosaka teritorijas reljefs, esošās upītes un strautiņi, kā arī mākslīgi veidotas 
meliorācijas sistēmas. Šiem mazbaseiniem ir atšķirīgs hidroloģiskais režīms. Dabas 
lieguma teritorijā iespējams izdalīt 11 šādus mazbaseinus. Daļā no tiem saglabājies 
dabisks vai tuvu dabiskajam esošs hidroloģiskais režīms. Savukārt, pārējos 
mazbaseinos hidroloģiskais režīms ir stipri pārveidots cilvēka darbības rezultātā. 
Salacas (Sedas) upes baseinā ir izdalīti sekojoši mazbaseini: 

1) Lieguma ziemeļaustrumos Purgailes upes noteces baseins ir 27 km², no 
kuriem tikai 1,28 km² (81., 111. kvartāls) atrodas izpētes teritorijā. Baseinā 
ūdens pieplūdes avoti ir nokrišņu, uzplūdu ūdeņi (sevišķi 81. kvartālā), kā 
arī virszemes un gruntsūdeņi. Baseina hidroloģiskais režīms ir salīdzinoši 
maz ietekmēts kūdras ieguves darbu rezultātā; 

2) Mazbaseins teritorijas ziemeļaustrumu daļā, kura ūdeņi izplūst Sedas upē 
pa novadgrāvi starp 77. un 78. kvartāliem. Mazbaseina platība 11,91 km² 
un tas atrodas pamatā 74., 75., 77., 78., 79., 80., 87., 88., 89., 80., 91. un 
130 kvartālā. Ūdens noteci baseinā galvenokārt veido uzplūdu ūdeņi un 
nokrišņi. Gandrīz katrā kvartālā izveidojušies dīķi, kuros ūdens izplūst 
pavasara palos un vasaras plūdos, bet ūdeņu pilnīgu atgriešanos Sedas upē 
kavē gadu gaitā aizsērējusī kūdras ieguves laikā izbūvētā nosusināšanas 
sistēma, kā arī bebru dambji. 

3) Mazbaseins teritorijas ziemeļu daļā, kura robežas jau stipri ietekmē 
izbūvētie aizsargdambji. Šajā baseinā ūdens iztek Sedas upē pa novadgrāvi 
starp 39. un 40. kvartālu, bet plūdu laikā pa šo grāvi ap 37% teritorijas 
pārplūst. Bez tam šajā baseinā tiek ievadīti atsūknētie ūdeņi no esošajām 
kūdras ieguves platībām. Maksimālā sūkņa ražība ir 1600 m³/st., plūdu un 
intensīvu nokrišņu laikā tas strādā 4-5 stundas diennaktī. Baseina platība 
sasniedz 6,34 km² un tas aptver pamatā 39., 40., 41., 44., 70., 72. kvartālu. 
Baseina ūdens pieplūdes avoti ir uzplūdu ūdeņi un nokrišņi. 

4) Mazbaseins Sedas upes labajā krastā lieguma austrumu daļā ietver 198. un 
199. mežu kvartālu un Sedas palieņu pļavu teritorijas. Baseina 
hidroloģiskais režīms ir salīdzinoši maz ietekmēts. Galvenie ūdens 
pieplūdes avoti šajā mazbaseinā ir nokrišņu ūdeņi, virszemes noteces ūdeņi 
un palu ūdeņi. Palu laikā pie augsta ūdenslīmeņa dabas liegumā esošā 
mazbaseina teritorija pilnībā applūst. 

5) Mazbaseins Sedas upes labajā krastā lieguma rietumu daļā daļēji ietver 
188., 189., 190., 191., 193., 194., 195., 197., un 198. mežu kvartālus, 
Sedas palieņu pļavu teritorijas un purva masīvu. Baseina hidroloģiskais 
režīms ir maz ietekmēts. Galvenie ūdens pieplūdes avoti šajā mazbaseinā 
ir nokrišņu ūdeņi, virszemes noteces ūdeņi un palu ūdeņi. 

6) Mazbaseins Sedas purva centrālajā daļā, kur pašreiz notiek kūdras ieguve, 
ir pilnībā mākslīgi izveidots. Mazbaseina teritorijā atrodas 47., 66., 67., 
68., 69., un 82. mežu nogabali. Mazbaseina hidroloģiskais režīms pašreiz 
tiek uzturēts mākslīgi, atsūknējot nokrišņu, grunts un virszemes noteces 
ūdeņus uz blakus teritorijām. 

7) Sedas upes pietekas Šūnupītes mazbaseins. Noteci veido uzplūdu ūdeņi un 
nokrišņi. Baseina platība sasniedz 35 km², orientējoši 2 km² izpētes 
teritorijā. Mazbaseins ietver 21. un 22. meža nogabalus. Mazbaseina 
hidroloģiskais režīms ir salīdzinoši maz pārveidots. 
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8) Mazbaseins teritorijas ziemeļrietumu daļā, kurš savā būtībā ir pilnīgi 
mākslīgi radīts. Tā platību gandrīz no visām pusēm norobežo 
aizsargdambji un te ūdens pieplūdes avoti ir uzplūdu ūdeņi un nokrišņi. 
Uzplūdu ūdeņi pār bojāto aizsargdambi starp 24. un 25., 28. un 29. 
kvartāliem ieplūst mazbaseina teritorijā. Pāri par 90% no baseina platības 
visu gadu atrodas zem ūdens. Mazbaseins atrodas 23., 24., 27., 28., 31., 
32., 38., 30.kvartālā, kā arī 44. un 47.kvartālu DR daļā. Baseina platība 
6,97 km². 

9) Mākslīgi radīts mazbaseins, kuru ierobežo dzelzceļa josla un neizstrādātās 
kūdras slāņu joslas. Noteci veido nokrišņu ūdeņi, kā arī no ieguves 
platībām pārsūknētie ūdens daudzumi. Maksimālo noteču periodā sūkņu 
stacija strādā līdz 7 stundām diennaktī, pārsūknējot 900 m³/st. Ūdens no 
mazbaseina izplūst 64., 65., 95. un 94. kvartālu robežu krustpunktā. 
Mazbaseinu veido 49., 51., 52., 55., 56., 59., 60., 64., 65., 94. un 95. 
kvartāls un tā platība ir 6,57 km². 

10) Mazbaseins, ko ierobežo dzelzceļa joslas un lieguma robeža, raksturojas ar 
mežu detālo nosusināšanas tīklu un dažiem nelieliem dīķiem, kuri radušies 
bebru darbības rezultātā. Tajā atrodas 50., 54., 58., 63. un 93. kvartāls. Tā 
platība 2,37 km². Noteci veido nokrišņu ūdeņi. Novadgrāvjos ieplūst arī 
tranzītūdeņi no blakus mazbaseiniem. 

11) Mazbaseins, kurš cieši saistīts ar Staklupīti un tajā ievadītajiem 
meliorācijas grāvjiem. Pati upīte un nosusināšanas tīkls stipri cieš no bebru 
darbības. Tādēļ ūdens noteces vieta (upīte, grāvis, dīķis) plūdos un 
veģetācijas periodā ir stipri mainīga, tā mainās arī atsevišķu gadu 
griezumā. Noteci veido nokrišņu ūdeņi, kā arī nedaudz pa ārējo perimetru 
uzplūstošie virszemes un gruntsūdeņi. Mazbaseinā ietilpst 83., 85., 98., 
96., 97., 110., 191., 192., 103., 104., 108., 109., 185., 183., 186., 187., 
188., 189., 190., 102., 107., 101., 106., 100., 105. un 530. kvartāli. 
Mazbaseins liegumu teritorijā orientējoši aizņem 17,32 km².  

 
Visos aprakstītajos mazbaseinos iespējams uzturēt noteiktu hidroloģisko režīmu. 
Praktiski visos purva centrālajā daļā esošajos mazbaseinos ūdens līmeni iespējams 
gan palielināt, gan samazināt, atkarībā no vēlamā teritorijas izmantošanas mērķa, 
tomēr jāņem vērā, ka jebkura šāda darbība var ietekmēt blakus esošo mazbaseinu 
hidroloģisko režīmu. Lai sekmīgi un racionāli veiktu teritorijas apsaimniekošanu ir 
nepieciešama cilvēka darbība patreizējā hidroloģiskā režīma uzturēšanā vai 
izmainīšanā. Tikai uzturot dabas mākslīgu hidroloģisko režīmu, iespējams ilgtermiņā 
saglabāt teritorijas vērtību. Cilvēkam neiejaucoties, seklās ūdenstilpes strauji aizaugs 
un veidosies vienlaidus niedrāju-krūmāju teritorijas.  
 
Pēdējos 15-20 gados, strauji samazinoties kūdras ieguves apjomiem un pārtraucot 
mākslīgo nosusināšanu, izveidojies pašreizējais hidroloģiskais režīms, kurš pētīts 
2005. gadā – “Sedas purva un pieguļošo platību izpēte – zemes virsmas reljefa 
augstumu nivelēšana un esošo-perspektīvo ūdens līmeņu noteikšana”. Šī darba 
galvenie secinājumi ir šādi: 

1) pašlaik teritorijā esošais hidroloģiskais režīms ir nostabilizējies, un bez 
cilvēka iejaukšanās tas nemainīsies ļoti ilgā periodā. Pēc kūdras ieguves 
izbeigšanas (pēc ~20 gadiem), hidroloģiskais režīms te būs līdzīgs pārējām 
Sedas baseina platībām. Galvenokārt, veidosies dīķi līdz 1.5-1.9 m dziļumam.  
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2) būtiska ūdens līmeņu paaugstināšanās liegumā nav gaidāma, jo tam trūkst 
vienkārši dabas doto ūdens resursu. Atsevišķās vietās tas ir iespējams, bet jau 
ar apzinātu cilvēka rīcību. 
3) 90% no teritorijas jāsaglabā mitrāju veidošanās process, 10% jāizmanto 
mežsaimniecībai, izvēršot nopietnu cīņu ar bebru postījumiem. 
4) gadu gaitā visumā seklie dīķi strauji aizaugs, atsākoties straujākiem kūdras 
veidošanās procesiem. Tuvākajos 2000 gados teritorijā veidosies galvenokārt 
zemā tipa purvs. 
 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā tika izveidots teritorijas digitālais reljefa 
modelis. Izmantojot kartogrāfiskā materiāla apstrādes un analīzes datorprogrammas, 
tika veikta hidroloģiskās situācijas modelēšana katrā no izdalītajiem mazbaseiniem. 
Izmantojot analīzes rezultātus, tika vērtēta hidroloģiskā režīma ietekme uz teritorijā 
paredzētajiem apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī izstrādātas rekomendācijas 
teritorijā veicamo apsaimniekošanas pasākumu, tādu kā– mežsaimniecība un  
dīķsaimniecība, piemērotākajām vietām. Izstrādātais teritorijas reljefa modelis 
izmantojams arī pēc dabas aizsardzības plāna izstrādes, plānojot un veicot konkrētu 
apsaimniekošanas pasākumu projektēšanas darbus. Reljefa modeļa izstrādes un 
hidroloģiskās analīzes metodika plašāk aprakstīta 3. pielikumā. 
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1.10. attēls. Palu laikā neapplūstošo teritoriju karte 
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1.3.4. Augsne 
 
Dabas lieguma teritorijas lielākajā daļā sastopamas purvu kūdraugsnes, atsevišķās 
vietās – kūdrainā podzolētā glejaugsne un aluviālās augsnes. Kūdras horizonts Sedas 
purvā sasniedz 3-5 m dziļumu. Lai gan kūdra ir izstrādāta ievērojamos daudzumos, 
purva daļā virsējo kārtu veido kūdras slānis (saskaņā ar licenci pēc kūdras lauka 
izstrādes tiek atstāts 30 cm kūdras slānis). 1980.-to gadu sākumā Sedas dīķu teritorijā 
tika izveidotas pļavas, kurās, lai ielabotu augsni, teritorija tika uzarta. Tomēr zāles 
ražība šajā teritorijā bija salīdzinoši zema, iespējamās mangāna akumulācijas dēļ 
(Gredzens un Dreimanis, 2006). Savulaik augsnes ielabošanas veiktie pasākumi arī 
patlaban nodrošina daudzveidīgākus augšanas apstākļus Sedas dīķos (Poppels un 
Urtāns, 2005). 
 
Patlaban daudzviet izstrādātās teritorijas ir pārplūdušas vai aizaugušas ar niedrājiem. 
Atsevišķās vietās teritorijā sastopams arī sapropelis. Teritorijas ziemeļu daļā, Sedas 
upes palienē, sastopamas aluviālās augsnes. Gar Sedas upi sastopamas liegumā 
vienīgās lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Savulaik tās izmantotas kā pļavas un 
ganības, taču patlaban daļa šo teritoriju ir aizaugušas ar krūmiem. Šajās teritorijās, 
paaugstinātu ūdens līmeņu ietekmē, pārsvarā sastopams gleja horizonts, kurš veidojies 
pārmitros apstākļos. Gar purva malām un atsevišķās vietās arī purvā sastopami 
minerālaugšņu apgabali (kāpas). Pamatā tajos izplatītas glejotās un podzolētās 
augsnes – tipiskais podzols reljefa augstākajās vietās, velēnu glejaugsnes un 
velēnpodzolētās glejaugsnes. Šīs augsnes veidojušās uz smilšainiem cilmiežiem. 
Lieguma teritorijā daudzviet sastopamas tehnogēnās augsnes, jo kūdras izstrādes 
vajadzībām lielās platībās izveidoti uzbērumi, kuri tiek izmantoti gan kā ceļi, gan 
aizsargdambji. 
 

1.4. Aizsargājamās teritorijas sociālās un ekonomiskās situācijas 
apraksts 

1.4.1. Iedzīvotāji, apdzīvotās vietas, nodarbinātība 
 
Pie dabas lieguma ziemeļaustrumu robežas atrodas viensēta “Upmaļi”. 
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2006.gada sākumā Valkas rajonā dzīvoja 
32 498 iedzīvotāji. 2005. gadā 9,6% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem bija 
bezdarbnieki, kas ir augstāks nekā vidējais rādītājs Latvijā – 8,6%. 
 
Kā jau tika minēts, dabas lieguma lielāka daļa atrodas Sedas pilsētā ar lauku teritoriju. 
Sedas pilsēta atrodas Valkas rajona rietumu daļā, 27 km no Valkas – rajona 
administratīvā centra un 25 km no otra lielākā administratīvā centra Vidzemē - 
Valmieras. Pilsēta un tās lauku teritorija robežojas ar Plāņu, Jērcēnu, Ēveles, 
Ērģemes, Kārķu un Valkas pagastiem. Sedas pilsētas ar tās lauku teritoriju kopējā 
platība ir 7252 ha.  
 
Sedas pilsēta ir veidojusies kopš 1953. gada, kad šajā vietā sākās kūdras ieguve un 
ciemata celtniecība. Sedā iebraucis liels skaits darbaspēka gan no Latvijas, gan 
dažādiem bijušās PSRS reģioniem. 
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2005. gada sākumā Sedas pilsētā ar lauku teritoriju dzīvoja 1692 iedzīvotāji un 
jāatzīmē, ka salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, iedzīvotāju skaitam ir tendence 
samazināties.  
 
Sedas pilsētas teritorijā atrodas a/s “Seda”, kas nodarbojas ar kūdras ieguvi, maizes un 
konditorejas ražotne, tirdzniecības un kokapstrādes uzņēmumi. 
 
Bezdarbnieku skaits Sedā mainās pa sezonām, jo lielākajai daļai uzņēmumā a/s 
„Seda” ir sezonas darbs. Uz 2005. gada 1. maiju, bezdarbnieku procents Sedas pilsētā 
bija 9,6%, kas ir tāds pats kā Valkas rajona vidējais rādītājs. Darba vietu trūkums 
atstāj būtiski ietekmi uz pilsētas sociālekonomiskajiem aspektiem. 
 
A/s „Seda” 2005. gadā tika nodarbināti aptuveni 230 cilvēki. Ap 90% no tiem ir Sedas 
pilsētas ar lauku teritoriju iedzīvotāji. Pārējie 10% nodarbināto ir no blakus esošajiem 
pagastiem.  
 
Kūdras ieguvē nodarbināto cilvēku skaits laika gaitā ir būtiski mainījies – 1959. g. 
kūdras ieguvē bija nodarbināti 500 cilvēki, 1965. g. – 599, 1998. g. sākumā – 300, bet 
1998. g. beigās – mazāk par 100. Līdzīgi mainījies arī Sedas iedzīvotāju skaits – 1959. 
g. tas bija 2300, bet vēlāk samazinājies. Taču a/s “Seda” joprojām nodrošina ar darbu 
nozīmīgu Sedas iedzīvotāju daļu. 
 
Ērģemes pagastā uz 2005. gada 1. janvāri reģistrēti 1076 iedzīvotāji. Bezdarba līmenis 
Ērģemes pagastā 2000. gadā bija 8%. Pagasta iedzīvotāji pamatā nodarbojas ar 
lauksaimniecību. Galvenās lauksaimniecības nozares ir piena lopkopība, cūkkopība, 
graudkopība un dārzeņkopība. 2000. gadā Ērģemes pagastā bija arī četri kokapstrādes 
uzņēmumi. 
 
Ēveles pagastā uz 2005. gada 1. janvāri bija 658 iedzīvotāji, bet bezdarba līmenis 
2000. gadā bija 7,2%. 2000. gadā pagastā bija divi kokapstrādes uzņēmumi, divi 
lauksaimniecības uzņēmumi, viena zemnieku saimniecība nodarbojās ar lauku 
tūrismu. 
 
Plāņu pagastā uz 2005. gada 1. janvāri bija 779 iedzīvotāju. Bezdarba līmenis 2000. 
gadā bija viszemākais starp minētajiem pagastiem – 4,5%. Arī Plāņu pagastā lielākie 
uzņēmumi nodarbojas ar kokapstrādi un lauksaimniecību. 
 
1.4.2. Pašreizējā un paredzamā antropogēnā slodze uz aizsargājamo teritoriju 
Dabas liegumu “Sedas purvs” pamatā veido mākslīgi radīti biotopi (kūdras ieguves 
lauki, ceļi, grāvji, uzbērumi utt.), kas veidojušies intensīvas antropogēnās slodzes 
(kūdras ieguves) rezultātā pēdējos piecdesmit gados. Atsevišķas teritorijas (palieņu 
pļavas, purvus) būtiski ietekmējušas dažādas antropogēnās darbības, kā, piemēram, 
Sedas upes taisnošana, meliorācija utt. Līdz ar to vēsturiski antropogēnā slodze uz 
teritoriju jāvērtē kā ļoti būtiska. Kopš 1990.-to gadu sākuma slodze uz teritoriju 
samazinājusies, jo ievērojami krities kūdras ieguves apjoms. Patlaban kūdras ieguve 
tiek veikta aptuveni 265 ha platībā purva centrālajā daļā. Kūdras ieguves darbu 



SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam “Sedas purvs” (no 2007. gada līdz 2017. gadam)  

 
 

 37

specifika un metodes tās ieguves laikā pilnībā degradē teritoriju, kurā tiek veikta 
izstrāde. 
Ja vērtē antropogēno ietekmi uz pašreizējām bioloģiski vērtīgākajām teritorijām 
(Sedas dīķi, mežu masīvs centrālajā daļā, palieņu pļavas, purvu teritorijas), tad 
jāsecina, ka tā nav būtiska. Kā nozīmīgāko līdz šim konstatēto antropogēnās slodzes 
ietekmi varētu minēt ūdensputnu medības. 
Nākamo desmit gadu laikā paredzams, ka antropogēnā slodze uz teritoriju būtiski 
nemainīsies, jo tiks turpināti pašreizējie teritorijas izmantošanas veidi (kūdras ieguve, 
medības, makšķerēšana, u.c.). Antropogēnā slodze uz teritoriju varētu pieaugt, 
intensificējot kādu no esošajiem teritorijas izmantošanas veidiem (medības, 
makšķerēšanu, attīstot tūrismu, u.c.). 

1.4.3. Aizsargājamās teritorijas izmantošanas veidi 
 
Dabas lieguma “Sedas purvs” teritorijā sastopami dažādi izmantošanas veidi – kūdras 
ieguve, mežsaimniecība, lauksaimniecība, medības, makšķerēšana u.c. 
 
Patlaban vairāki uzņēmumi nomā teritorijas dažādiem izmantošanas veidiem no a/s 
“LVM”:  

- kūdras ieguvei – 491,4 ha platībā a/s “Seda”;  
- iznomāta ūdeņu teritorija “Sedas dīķi” – 546,3 ha z/s “Laidavas”. 

 
a/s “LVM” iznomā medību tiesības uz 5639,13 ha lielu platību dažādiem mednieku 
kolektīviem (skat. 1.10 tabulu). 
 
Daudzviet liegumā sastopamas teritorijas bez noteikta izmantošanas statusa 
(izstrādātie kūdras lauki, krūmāji, utt.).  
 
Teritorijas izmantošanu ierobežo apgrūtinātās piekļūšanas iespējas (slikta ceļu 
kvalitāte, slēgtās teritorijas), kas no teritorijas aizsardzības viedokļa vērtējams kā 
pozitīvs aspekts. 
 
Teritorijas pievedceļu stāvoklis ir daļēji apmierinošs. Slapjā laikā autotransporta 
pārvietošanās ir apgrūtināta. Atsevišķos posmos pievedceļi veidoti kā uzbērumi purva 
teritorijā, tāpēc tiem ir nepieciešama regulāra uzturēšana. Ziemā piekļūšana ar 
autotransportu iespējama no vairākām vietām, pārvietojoties gan pa ceļiem, gan pa 
purva teritoriju, gan aizsalušajām ūdenstilpēm. Daudzviet piekļūšana iespējama tikai 
ar drezīnu, izmantojot dzelzceļa līnijas. 
 
Perspektīvā atsevišķu lieguma teritoriju izmantošana ir būtisks jautājums gan no 
dabas aizsardzības, gan sociālekonomiskā viedokļa. 
 
Kūdras ieguve  
 
Viens no teritorijas izmantošanas veidiem dabas lieguma teritorijā ir kūdras ieguve. 
Jau ilgu laiku Sedas purvs tiek izmantots rūpnieciskai kūdras ieguvei un to veic a/s 
“Seda”. Uzņēmumā ražo sūnu frēzkūdru ar mazu un augstu sadalīšanās pakāpi, 
kurināmo frēzkūdru, griezto sūnu kūdru ar kopējo ražošanas apjomu vairāk kā 500 
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tūkst. m3 gadā (salīdzinājumam 1960. gadā ieguva 5.6 milj. m3). Apmēram 30% no 
visas produkcijas tiek pārstrādāta dažāda veida kūdras substrātos.  
 
A/s “Seda” darbojas saskaņā ar zemes dzīļu izmantošanas licenci. Pašlaik kūdras 
ieguve notiek aptuveni 265,0 ha lielā platībā. 
 
1.5. tabulā tiek sniegti a/s “Seda” platību un krājumu atskaites pamatrādītāji uz 
2005.gada 1. janvāri.  
 
1.5. tabula. Platību un krājumu atskaites pamatrādītāji uz 2005.gada 1. janvāri pēc 
a/s “Seda” datiem 
 
Nr. 
P.k.  

Rādītāju nosaukums Mērvienība Daudzums 

1.  Nomas līguma platība ha 491,4
2.  Kopējā kūdras ieguves lauku bruto 

platība (licences platība) 
ha 439,0

3. Ieguves lauku platība ha 265,0
4. Kūdras kopējie krājumi  

t.sk. maz sadalījusies kūdra 
vidēji sadalījusies kūdra 

1000m3 7 354 000

5.  Ekspluatācijas kūdras krājumi  
t.sk. maz sadalījusies kūdra 
vidēji sadalījusies kūdra 

1000 m3 1958 580 
97 929 

1860 650
 
1.6. tabulā tiek sniegti a/s “Seda” dati par kūdras ieguves apjomiem Sedas purvā laika 
posmā no 1999.gada līdz 2004.gadam. 
 
1.6.tabula. Dati par kūdras ieguvi Sedas purvā  

 
Nr.p.k. Gads 

 
t/gadā  

1. 1999 91 500
2. 2000 27 800
3. 2001 32 380
4. 2002 69 850
5. 2003 52 720
6. 2004 41 560

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savulaik dedzināmas kūdras galvenais patērētājs bija Rīgas TEC, bet pakaišu kūdrai – 
Valkas, Valmieras, Cēsu, Limbažu, Alūksnes, Balvu un Ludzas rajoni.  
 
Pašreiz a/s “Seda” ir lielākā kūdras ražotāja, pārstrādātāja un eksportētāja Latvijā. 
Savu produkciju a/s „Seda” eksportē galvenokārt uz Nīderlandi, Vāciju, Itāliju, 
Beļģiju, Spāniju, Ziemeļīriju. 
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Lauksaimniecība 
 
Lauksaimnieciskā darbība nelielos apmēros notiek tikai lieguma ziemeļaustrumu galā, 
Ērģemes pagastā Sedas upes labajā krastā. Tiek apsaimniekotas palieņu pļavas, kuras 
pārsvarā tiek izmantotas kā pļavas vai ganības. Tā kā pēdējos gadu desmitos šīs 
pļavas lauksaimniecībā tika izmantotas arvien mazāk, tās aizauga ar krūmiem. 
Patlaban pļavas Sedas upes labajā krastā tiek apsaimniekotas, savukārt apgrūtinātās 
piekļuves iespējas liedz veikt apsaimniekošanu arī upes kreisā krasta pļavās. Liegumā 
nelielas teritorijas aizņem aramzemes, kuras intensīvi tiek izmantotas. 
 
Mežsaimniecība 
 
Sedas lieguma mežaudžu stāvoklis un to apsaimniekošanas vēsture pēdējo piecdesmit 
gadu laikā tieši saistīti ar Sedas purva kūdras izstrādi. Jau pirmajos gados, kad tika 
izveidota meliorācijas sistēma un uzsākta kūdras ieguve, tika domāts par izstrādāto 
teritoriju apmežošanu. Tika ierīkotas mākslīgas priežu audzes, kuru vecums šobrīd 
sasniedz 30-45 gadus. Tomēr lielākā daļa izmantotās teritorijas tika atstātas dabiskam 
apmežošanas procesam, jo mākslīga meža ierīkošana acīmredzot izrādījās neefektīva. 
Šobrīd, atbilstoši augšanas apstākļiem, izstrādātās teritorijas aizņem bērzu un priežu 
audzes un to vecums nepārsniedz 50 gadus. Tas sakrīt ar laiku, kad uzsākta kūdras 
ieguve. Vairāk kā 95% no lieguma meža platībām aizņem valsts meži, tādēļ privātie 
meži kopējo ainu neietekmē. 
 
Sedas lieguma teritorijā dominē bērzu audzes (skat. 1.7. tabulu). To īpatsvars 
pārsniedz 60%, priežu audzes aizņem uz pusi mazākas platības. Savukārt citu koku 
sugu audžu īpatsvars ir nenozīmīgs (mazāk par 1%). 
 
1.7. tabula. Mežaudžu iedalījums pēc valdošās koku sugas 
Valdošā koku suga Valsts zemes 

(ha) 
Privātas zemes 

(ha) 
Kopā (ha) % 

Priede 901 79 980 37,7 
Egle 3 4 7 0,3 
Bērzs 1570 33 1603 61,6 
Melnalksnis 1 <1 2 <0,1 
Apse 6 - 6 0,2 
Baltalksnis 2 - 2 <0,1 
Lapegle 1 - 1 <0,1 

 
Gandrīz 70% mežaudžu ir vecumā līdz 60 gadiem. Vecu un dabas vērtībām bagātu 
mežaudžu īpatsvars teritorijā ir niecīgs (1.8. tabula). Tuvāko 30 gadu laikā trešā daļa 
bērzu audžu sasniegs galvenās cirtes vecumu. Meža ekosistēmas lieguma teritorijā 
daudzviet būtiski ietekmē bebru darbība un atsevišķās vietās hidroloģiskā režīma 
izmaiņas kūdras ieguves rezultātā, kuru rezultātā audzes izslīkst.  
 
1.8. tabula. Mežaudžu iedalījums pēc valdošā stāva vecuma 

Audžu vecums Valsts zemes 
(ha) 

Privātas 
zemes (ha) 

Kopā (ha) % 

1-20 272 27 299 11,3 
21-40 803 16 819 31,0 
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Audžu vecums Valsts zemes 
(ha) 

Privātas 
zemes (ha) 

Kopā (ha) % 

41-60 704 7 711 26,9 
61-80 424 31 455 17,2 
81-100 218 17 235 8,9 

101-120 66 16 82 3,1 
121-140 26 2 27 1,0 
141-160 8 - 8 0,3 

161< 3 - 3 0,1 
 
Apskatot mežaudzes pēc augšanas apstākļiem, redzams, ka lieguma teritorijā dominē 
vidēji nabadzīgi vai nabadzīgi tipi: kūdreņi (šaurlapu, viršu, mētru), purvāji un 
niedrāji (1.9. tabula). Šīs teritorijas ir nabadzīgas gan no bioloģiskās daudzveidības, 
gan arī no mežsaimnieciskā viedokļa. Aptuveni 20% no meža kopējās platības aizņem 
vidēji bagātas un bagātas audzes (vēris, ārenis, damaksnis, mētrājs u.c.).  
 
1.9. tabula. Mežaudžu iedalījums pēc augšanas apstākļu tipa 
 
Augšanas 
apstākļu tips 

Valsts zemes 
(ha) 

Privātās zemes 
(ha) 

Kopā (ha) % 

Sils 30  30 1,2 
Mētrājs 48 3 51 2 
Lāns 27 7 34 1,3 
Damaksnis 46 9 55 2,1 
Vēris 8 - 8 0,3 
Slapjais mētrājs 48 15 63 2,4 
Slapjais damaksnis 62 10 72 2,8 
Slapjais vēris 1 <1 2 0,1 
Purvājs 200 15 215 8,2 
Niedrājs 539 54 593 22,7 
Dumbrājs 11 2 13 0,5 
Mētru ārenis 25 - 25 1,0 
Šaurlapu ārenis 226 - 226 8,7 
Viršu kūdrenis 221 - 221 8,5 
Mētru kūdrenis 125 - 125 4,8 
Šaurlapju kūdrenis 845 <1 845 32,4 
Platlapju kūdrenis 30 - 30 1,2 

 
Mežu apsaimniekošana lieguma teritorijā ir apgrūtināta teritorijai raksturīgā sarežģītā 
hidroloģiskā režīma dēļ, ko radījusi pēdējos piecdesmit gados izveidotā kūdras 
ieguves infrastruktūra un bebru darbība. Ievērojamās purva platībās pēc kūdras 
izstrādes apmežošana vai tās veicināšana nav notikusi. Tā rezultātā izveidojušies plaši 
niedrāji. Lai uzlabotu situāciju un veicinātu izmantoto purva platību apmežošanu, 
nepieciešama gruntsūdens līmeņa stabilizācija.  
 
 Medības  
 
Vairāk kā 77% Sedas lieguma platības (5639 ha) tiek iznomātas medībām, kur šīs 
tiesības izmanto 7 medību organizācijas (skat. 1.10. tabulu un 1.11. attēlu). Lielākā no 
tām ir mednieku klubs “Strenči”, kas apmedī 3109 ha – vairāk kā pusi no medībām 
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izmantotajām platībām. Tas ir vienīgais medību formējums, kurš medī galvenokārt 
tikai Sedas liegumā. Citiem lielākās medību platības atrodas ārpus lieguma. No 
medībām izmantojamām platībām vairāk kā trešā daļa (2478 ha) ir meža zemes.  
 

1.10. tabula. Medību tiesību lietotāji un nomas platības Sedas dabas liegumā 
 

 
N.p.k. 

 
Medību formējuma nosaukums 

kopējā 
platība (ha) 

meža 
zemes 
(ha) 

1. MK “Gaustrumi” 93,6 89,5
2. MK “Strenči” 3109,4 1223,3
4. Jānis Ence 897 308,7
5. MK “Jērcēni” 366,5 207,5
6. MK “Dukāns” 33,4 27,1
7. a/s “LVM” Rekreācija un medības 1139  466,5
 Brīvās zemes 992,1 144,7
 

Sedas lieguma teritorija ir bagāta ar ūdensputniem. Medību sezonā, īpaši migrāciju 
laikā, te uzturas liels skaits medījamo ūdensputnu. Neskatoties uz to, ūdensputnu 
medības Sedas purvā nav īpaši populāras. Visbiežāk nomedītie putni ir meža pīles un 
lauči (no vietējām ligzdojošām putnu sugām), kā arī pārceļošanas laikā šeit ielidojušie 
brūnkakļi, cekulpīles, baltvēderi. No vistveidīgajiem putniem Sedas liegumā 
sastopami rubeņi, kuri pēdējos gados šeit vairs netiek medīti. 

Sedas liegumā notiek medības uz limitētajiem medījamiem dzīvniekiem: aļņiem, 
stirnām, meža cūkām un bebriem. Šo dzīvnieku (izņemot bebrus) blīvums lieguma 
teritorijā nav nozīmīgs, tādēļ var uzskatīt, ka medībām nav lielas ekonomiskās 
nozīmes. Pēc Valsts meža dienesta vērtējuma, lieguma teritorijā uzturas aptuveni 40 
meža cūkas, 15 aļņi, 40 stirnas, 3 staltbrieži un 300 bebri. Visvairāk no minētajiem 
pārnadžiem tiek medītas meža cūkas (15-21 sezonā) un stirnas (3-12) (skat. 1.11. 
tabulu). Nomedīto aļņu skaits (6) uz lielajām medību platībām ir nenozīmīgs. 
Savukārt nozīmīgs ir bebru skaits un šo dzīvnieku ietekme uz meža ekosistēmām 
Sedas dabas lieguma teritorijā. Izmantojot esošo grāvju tīklu, bebri ievērojami 
ietekmē ūdens noteci un veicina ūdenslīmeņa svārstības. Tas savukārt rada 
ievērojamas sekas mežaudžu attīstībā, kā arī stresa situācijas un nestabilitāti pārējās 
ekosistēmās. Tā kā bebru skaita ierobežošana notiek pasīvi, to ietekmei Sedas purva 
teritorijā arī turpmāk paredzama ļoti liela nozīme. 
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1.11. attēls. Medību tiesību lietotāji un nomas platības Sedas dabas liegumā 
 

 
No plēsīgajiem medījamiem dzīvniekiem liegumā sastopami vilki (~5), lapsas, meža 
caunas, kā arī jenotsuņi un Amerikas ūdeles, kuru loma ligzdojošo ūdensputnu skaita 
regulēšanā varētu ievērojami pieaugt. 
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1.11. tabula. Nomedītie limitētie medījamie dzīvnieki (2002.-2005.) 
 
Medījamo dzīvnieku suga  

 
2002. /2003. 

 
2003. /2004. 

 
2004./2005. 

Aļņi 2 6 6 
Stirnas 5 3 12 
Meža cūkas 15 20 21 
Bebri 22 31 20 
 
Zivsaimniecība  
 
Z/s “Laidavas” ir zemes nomnieks a/s “LVM” valdījumā esošai zemei 546,3 ha 
platībā. Šīs zemes apsaimniekošanas kārtību nosaka MK noteikumiem Nr. 353 
“Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” (2001.10.10) Lai nodrošinātu ekonomiski izdevīgu, sociāli taisnīgu un 
videi draudzīgu zemes izmantošanu, z/s “Laidavas” Sedas dīķos organizē licencētu 
makšķerēšanu. Zivis ūdenstilpēs ieviesušās dabiski; kā liecina apsaimniekotāju 
novērojumi, to daudzums turpina pieaugt. 

 
Z/s "Laidavas" organizē licencēto makšķerēšanu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 349 
(1998.15.09) “Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas kārtība Latvijas Republikas 
ūdeņos”, būdama tam pilnvarota saskaņā ar 2001. gada 21. augusta Sedas pilsētas 
pašvaldības līgumu – pilnvarojumu un ar Valsts Zivsaimniecības pārvaldes 
priekšnieka 2001. gada 27. augustā apstiprinātu nolikumu, kuru ir saskaņojušas MK 
noteikumos Nr. 349 noteiktās organizācijas, tai skaitā Latvijas zivsaimniecības 
pētniecības institūts. 

 
Z/s “Laidavas” pēdējos gados (2002.-2004.gadā) izsniedz katru gadu 1000 
makšķerēšanas licences. 1.12. tabulā tiek sniegti dati par deklarētajiem lomiem dabas 
liegumā.  
 

1.12. tabula. Dati par deklarētajiem lomiem z/s “Laidavas” dīķu teritorijā 
Nr.p.k. Gads Nozvejotās zivis gb. kg 

Līdakas 265 404 1. 
 

 
2002 Asari 187 299 

Līdakas 323 508  
2. 

 
2003 Asari 252 360 

Līdakas 295 456 3. 2004 
Asari 246 342 

 
Saskaņā ar nolikumu, licencētās makšķerēšanas organizēšanai Sedas dīķos pats 
makšķernieks ir atbildīgs par savu lomu deklarēšanu. Z/s “Laidavas” ir veikusi šo 
deklarēto lomu uzskaiti. Aptuveni 30-40% makšķernieku deklarācijas nav ticamas 
(uzrāda tikai svaru vai tikai skaitu), vai to vispār nav, tādēļ lomu novērtējums 
mūsuprāt varētu būt koriģējams. 
 

 Tūrisms un atpūta 
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Straujās vides izmaiņas Sedas purvā radījušas priekšnosacījumus dažādu rekreācijas 
resursu izveidei. Vietējie iedzīvotāji dabas liegumu un tā apkārtni izmanto rekreācijai 
– ogošanai, sēņošanai, makšķerēšanai un medībām. Purva daba, tajā noritošie procesi 
piesaista tūristus. Lieguma teritorijas un apkārtnes tūrisma resursus var sadalīt 
vairākās grupās.  
 
Dabas tūrisma resursi 
 
Viens no nozīmīgākajiem Sedas purva dabas lieguma tūrisma resursiem ir pats Sedas 
purvs un tā apkārtne (skat. 1.12. attēlu). Kaut arī Sedas purvs jau kopš pagājušā 
gadsimta vidus ir bijis pakļauts intensīvai apsaimniekošanai, kuras rezultātā plašā 
teritorijā līdz pat mūsdienām notikusi kūdras izstrāde, tas joprojām ir viena no 
nozīmīgākajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (ĪADT) Ziemeļvidzemē un 
Latvijā kopumā, kurai ar tuvējo apkārtni raksturīga liela ainavu, biotopu un bioloģiskā 
daudzveidība. 
 
Sedas purvs piesaista daudzas putnu sugas, īpaši pavasara un rudens migrāciju laikā, 
kad tajā pulcējās lieli migrējošo gājputnu bari. Tas ir piemērots laiks putnu vērošanai, 
tādēļ Sedas purva dabas liegums tiek izvēlēta kā populāra organizētu un neorganizētu 
putnu vērošanas pasākumu norises vieta. 
 
Analizējot dabas Sedas purva dabas lieguma tūrisma resursus, atsevišķi jāizdala šādi 
tūristu piesaistes objekti: 
 

• Purva ainava (izstrādātā purva daļa, purva daļas, kas bijušās savulaik pakļautas 
kūdras izstrādei un daļas, kurās cilvēka darbība bijusi minimāla); 

• Apkārtnes meži; 
• Ūdenstilpes – g.k. dīķi, kas radušies aplūstot izstrādātajām platībām; 
• Sedas upe; 
• Palieņu pļavas (Sedas upes palieņu pļavas); 
• Fauna (g.k. putni); 
• Flora (purva un tā apkaimes augu sabiedrības); 
• Citas (piemēram, fosilā meža paliekas). 

 
Kultūras tūrisma resursi 
 
Blakus Sedas purva dabas liegumam atrodas nozīmīgs kultūras tūrisma resurss – 
Sedas pilsēta (skat. 1.13. attēlu.), kas no loģistikas viedokļa ir vērtējama kā ērts 
pieejas punkts minētajam dabas liegumam, īpaši tiem, kas uz Sedu dodas ar 
sabiedrisko transportu. 
 
Sedas pilsēta kā kūdras fabrikas strādnieku ciemats sāka veidoties pagājušā gadsimta 
50.-60. gados un tās plānošanā tika izvēlēta ”ideālās pilsētas” shēma – pilsētas 
radiālās sānu ielas saplūst centrālajā laukumā, kura vidū bija piemineklis (mūsdienās 
nojaukts). Kopumā kā sava veida „padomju arhitektūras mantojums” – Staļina laika 
klasicisma piemērs, Seda ir viens no Valkas rajona un Vidzemes savdabīgākajiem 
tūristu piesaistes objektiem. Sedā tūristiem apmeklējami vairāki apskates objekti: 
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• Kultūras nams – tipisks Staļina klasicisma arhitektūras paraugs; 
• Sedas strādnieku dzīvojamās ēkas – minimālā dekoratīvisma stilā celtās ēkas, 

kas atbilst spilgtām padomju laika arhitektūras tradīcijām; 
• Sedas Skola un Skolas laukums – pilsētas centrālais laukums; 
• Pareizticīgo baznīca. 

 
1.12. attēls. Dabas tūristi Sedas purvā. 1.13. attēls. Tūristi Sedas pilsētā. 
(foto Juris Smaļinskis)  (foto Juris Smaļinskis) 

 
Citi tūrisma resursi 
 
Veicot Sedas purva dabas lieguma un tā apkārtnes resursu analīzi, atsevišķi jāizdala 
arī tāds resursa veids kā industriālais mantojums, kas sastāv no vairākiem elementiem 
– a/s “Seda” šaursliežu dzelzceļa sliežu tīkla, kas iet caur Sedas purva masīvu, 
dzelzceļa vagonu parka, palīgēkām un a/s “Seda” uzņēmuma ēkām. Šobrīd a/s “Seda” 
ir funkcionējošs uzņēmums, kas darbojas visa gada garumā. 
 
Sedas šaursliežu dzelzceļš ir viens no retajiem funkcionējošiem Latvijas šaursliežu 
dzelzceļiem, tādēļ vērtējams kā savdabīgs un interesants tūrisma objekts. Tā perimetrs 
Sedas purva teritorijā pārsniedz 25 km, bet ar atzariem – ap 30 km. 
 
Līdz 2004. gadam a/s “Seda” tūristiem sniedza ekskluzīvu un Latvijas (pat Baltijas) 
mērogam inovatīvu piedāvājumu – iespēju iepazīt Sedas purvu ar īpaši šim mērķim 
pielāgotu motordrezīnu. Interesentiem tika eksponēti kūdras ieguves tehnoloģiskie 
procesi un salīdzinoši nesen atklātā fosilā meža paliekas, ka arī purvs ar tā ainavām. 
Dzelzceļš ir viens no nedaudzajiem šaursliežu dzelzceļiem Latvijā. Galvenokārt tūristi 
devās apskatīt atklāto senā fosilā meža paliekas un pa ceļam, protams, vērot visu 
kūdras ieguves tehnoloģisko norisi. Diemžēl šobrīd minēto pakalpojumu a/s “Seda” 
vairs nepiedāvā dažādu administratīvo ierobežojumu dēļ. 
 
Citi teritorijas izmantošanas veidi 
 
Pēdējos trīs gadus teritorijā SIA “Niedru jumti” ziemas sezonā pļauj niedres. 
 
Lieguma teritorijā vairakkārt konstatēti likumpārkāpumi, kas saistīti gan ar 
maluzvejniecību, gan hidroloģiskā režīma maiņu, gan nelegālu mežizstrādi, gan ar 
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zādzībām no a/s “Seda” objektiem. No dabas vērtību aizsardzības aspekta kā 
nozīmīgākos no augstāk uzskaitītajiem negatīvi ietekmējošiem faktoriem varētu minēt 
patvaļīgu hidroloģiskā režīma maiņu un maluzvejniecību. Patvaļīga hidroloģiskā 
režīma maiņa veikta vairakkārt ar dažādiem mērķiem (medības, makšķerēšana 
ūdenstilpes līmeņa pazemināšana vai paaugstināšana u.c.). Visbiežāk tā izpaužas kā 
nesaskaņota rīcība, pārrokot vai aizdambējot grāvjus. Šādas darbības teritorijā tiek 
konstatētas neregulāri atsevišķās vietās. Tā kā teritorijas hidroloģiskā sistēma ir 
kompleksa, tad šādas darbības var atstāt ietekmi gan uz teritorijas dabas vērtībām, gan 
saimnieciskajām aktivitātēm, tāpēc tās bez iepriekšējas saskaņošanas nebūtu 
pieļaujamas. 
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2. AIZSARGĀJAMĀS TERITORIJAS NOVĒRTĒJUMS 

2.1. Aizsargājamā teritorija kā vienota dabas aizsardzības vērtība un faktori, 
kas to ietekmē 
Dabas lieguma “Sedas purvs” galvenā vērtība ir savvaļas putnu sugām piemērotas 
ligzdošanas, barošanās un atpūtas vietas (skat. 2.1. un 2.2. attēlu), kaut arī teritorija 
pēdējo 50 gadu laikā piedzīvojusi būtiskas izmaiņas. Ainava, biotopi, putnu 
ligzdošanas un atpūtas vietas ir mākslīgi pārveidotas purva rūpnieciskās izstrādes 
gaitā. Pārmaiņas notikušas salīdzinoši īsā laika periodā, un vairums “jauno” 
ekosistēmu, kas aizņem gandrīz visu Sedas purva teritoriju, atrodas dinamiskā 
attīstībā.  
 
2.1. attēls Sedas purva aerofoto 
uzņēmums(foto E. Račinskis) 

2.2. attēls Sedas purva aerofoto 
uzņēmums (foto E. Račinskis) 

 
No vienas puses vērojama pakāpeniska izstrādātās purva daļas applūšana, un tas 
piesaista ūdensputnus gan ligzdošanas, gan arī ceļošanas laikā. Ar ūdeni klātās 
teritorijas pēdējo 50 gadu laikā pieaugušas par 1802 ha un tagad aizņem 24,9% no 
lieguma teritorijas. No otras puses, notiek applūdušo teritoriju aizaugšana. Ja sākuma 
periodā (10-20 gadus) veģetācija, kas pārņem ūdens klajumus, piesaistīja daudzu sugu 
putnus, tad tālākā tās attīstība padara šīs teritorijas putniem nederīgas. Applūdušo 
teritoriju aizaugšanas temps un raksturs būtiski atšķiras, ko, domājams, ietekmē ūdens 
dziļums un grunts sastāvs. Ļoti atšķirīgas ir applūdušās teritorijas lieguma 
ziemeļrietumu, dienvidrietumu un ziemeļaustrumu daļā. Pirmajā gadījumā 
izveidojušies plaši seklūdens klajumi ar ļoti bagātīgu zemūdens veģetāciju, kas ir 
piemērotas barošanās un atpūtas vietas ūdensputniem. Šāda situācija veidojusies 
pateicoties tam, ka savulaik izmantotie kūdras lauki tikuši transformēti 
lauksaimniecības zemēs. Tādēļ ziemeļrietumu dīķi ir putniem visbagātākie. Tomēr 
jāatzīmē, ka arī šeit vērojams salīdzinoši straujš aizaugšanas process. Salīdzinot 
aerofotogrāfijas, kas iegūtas 1994. un 2005. gadā, redzams, ka dažviet aizaugums ar 
virsūdens veģetāciju palielinājies par 10-25%. Tas nozīmē, ka pie pašreizējā 
ūdenslīmeņa šie ūdens klajumi pēc 20-30 gadiem būs stipri aizauguši un kļuvuši 
putniem mazāk noderīgi.  

 
Uzpludinājumi lieguma DR daļā ir jau aizauguši ar niedrēm un vairumam putnu sugu 
kļuvuši nederīgi ligzdošanai. Savukārt atklātie ūdens klajumi ir dziļi un nepiemēroti 
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barības uzņemšanai. Tādēļ šeit ligzdojošo putnu skaits ir nenozīmīgs. Biezajos 
niedrājos novērojama salīdzinoši augsta ligzdojošo lielo dumpju koncentrācija.  
 
Līdzīgi var runāt par lielajiem dīķiem lieguma ziemeļaustrumu daļā. Arī te vērojama 
ūdens klajumu aizaugšana. Ligzdošanas sezonas laikā novēroto putnu skaits šeit bija 
nenozīmīgs, jo atšķirībā no ziemeļrietumu dīķiem, šeit zemūdens veģetācija ir daudz 
nabadzīgāka. 
 
Meža putnu kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu lieguma teritorijā būtiski ietekmē 
mežaudžu stāvoklis, kas hroniski cieš no hidroloģiskā režīma svārstībām. Turklāt, to 
nosaka ne tikai ūdenslīmeņa svārstības, kas saistītas ar kūdras ieguvi un meliorācijas 
sistēmu stāvokli, bet arī ļoti aktīvā bebru darbība. Tāpēc mežs ap purvu un purva 
iekšienē daudzviet ir stipri novājināts (daudz atmirušu koku ar izslīkšanas pazīmēm). 
Šāda mežu attīstības gaita daudzviet īslaicīgi piesaista dzeņveidīgos putnus. Kopumā 
meži purva teritorijā ir putniem nabadzīgi. Izņēmums ir meža teritorija lieguma 
ziemeļu daļā pie Sedas upes, kas uzskatāma par vidēji bagātu, bet vecākās priežu 
audzes ir piemērotas ligzdošanas vietas retām un aizsargājamām putnu sugām. Šajā 
teritorijā agrāk ligzdojuši klinšu ērglis, ūpis un melnais stārķis.  
 
Teritorijas purva ziemeļaustrumu daļā ir piemērotas migrējošu putnu atpūtai. Te 
rudens migrāciju laikā pulcējas tūkstošiem dzērvju un zosu. Putni dienas laikā barojas 
tuvākajos labības laukos, bet uz nakšņošanu pulcējas purvā. Svarīgi ir tas, ka šī Sedas 
purva teritorija cilvēkiem ir grūti pieejama un traucējuma praktiski nav.  
 
Par putniem nozīmīgām var uzskatīt pļavas lieguma ziemeļu daļā pie Sedas upes, kur 
lielā skaitā ligzdo griezes, kā arī konstatētas ķikutu riesta vietas. Pļavu aizaugšana, ko 
agrāk ierobežoja regulāra to pļaušana, vērojama lielākajā Sedas palieņu teritorijas 
daļā. Gan dabīgās, gan arī meliorētas pļavas ir piemērotas barošanās vietas dienas 
plēsīgajiem putniem. Šeit vairakkārt novēroti mazie ērgļi. 

 
Ceļošanas laikā, tāpat kā ligzdošanas sezonā, vispiemērotākās teritorijas ūdensputnu 
atpūtai ir lielie dīķi lieguma ziemeļrietumu daļā, taču situāciju ļoti negatīvi ietekmē 
ūdensputnu medības. Šo vietu kā piemērotu atpūtai un barības rezervju atjaunošanai 
izmantotu daudzi tūkstoši zosu, pīļu un gulbju, bet, kā liecina novērojumi 2005. gada 
oktobrī, mednieki putnus aizbaida. 
 
Sedas purvs ir Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīga vieta – PNV (teritorijas 
kods – LV039). 
 
Lielākā biotopu daļa lieguma teritorijā ir pakļauta saimnieciskai darbībai un tās radītai 
ietekmei. Kā botāniski vērtīgākie un neskartākie biotopi ir jāmin augstā, pārejas un 
zāļu purvu kompleksi uz ziemeļiem no Sedas upes. Te koncentrējas lielākais īpaši 
aizsargājamo sugu skaits – pavisam 4 vaskulāro un 7 sūnaugu sugu, no kurām 1 suga 
– spīdīgā āķīte Hamatocaulis vernicosus ir Eiropas nozīmes aizsargājams sūnaugs. 
 
Lielākā daļa lieguma teritorijas kūdras ieguves un tai nepieciešamo sagatavošanas 
pasākumu rezultātā ir būtiski pārveidota un tās dabīgā flora pilnībā degradēta. Tikai 
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atsevišķās vietās purvā, gar purva malām un ap Sedas upi ir saglabājusies dabīgā 
zemsedze.  
 
Antropogēni ietekmētajās teritorijās (kūdras lauki, ceļu trases utt.) sastopama 
nabadzīga veģetācija (zāle, niedres, kārkls, bērzs) vai vietām tās nav vispār. 
Mitrākajās vietās veidojas labvēlīgi apstākļi atsevišķu grīšļu Carex sp. attīstībai 
(Poppels un Urtāns, 2005). Lieguma mežu zemēs pārsvarā dominē bērzu (Betula sp.) 
un priežu(Pinus sylvestris) audzes. Vēl sastopamas egļu, melnalkšņu, apšu un 
baltalkšņu audzes. Atsevišķās vietās teritorijā sastopami saglabājušies gan zāļu, gan 
pārejas, gan sūnu purvi ar tiem tipisko veģetāciju. Sedas palienes pļavas patlaban 
pamatā ir aizaugušas ar augstajiem lakstaugiem, kārkliem, melnalkšņiem. 
 
Kopš purva izstrādes sākuma teritorijā ienāk jaunas (netipiskas) sugas (jo īpaši 
ūdensaugi), kas saistītas gan ar purva reģenerāciju, gan jaunu biotopu veidošanos. 
2005. gada izpētes laikā (Poppels un Urtāns, 2005) konstatētas 26 vaskulāro augu 
sugas (skat. 7. pielikumu). 

2.2. Ainaviskais novērtējums 
 
Dabas lieguma teritorijā pārsvarā ir vērojama kūdras izstrādes lauku ainava dažādās 
attīstības stadijās. Teritorijas ziemeļu daļā ievērojamās platībās sastopamas arī mežu 
ainavas, pļavu ainavas un purva ainava. No ainavekoloģiskā viedokļa galvenais 
teritorijas ekosistēmas struktūras elements ir izstrādātais Sedas purvs. Jāpiezīmē, ka 
tas ir nozīmīgs ainavas struktūras elements ne tikai Ziemeļvidzemes, bet arī plašākā 
ainavekoloģiskajā tīklā. Patlaban dabisko apstākļu dinamiskās pārmaiņas, kuras 
saistītas ar hidroloģiskā režīma izmaiņām un ūdenstilpju aizaugšanu, nosaka 
daudzveidīgu ainavas elementu veidošanos. Patlaban ekoloģiski nozīmīgākie ainavas 
struktūras elementi ir pastāvīgās un īslaicīgās ūdenstilpes, aizaugušās ūdenstilpes, 
Sedas upe, mežu teritorijas, iekšzemes kāpas, pļavas un purvi. Mazāk nozīmīgi, bet 
teritorijā bieži sastopami kā ainavas elementi būtu arī minami ceļi, dzelzceļi, dambji, 
novadgrāvji u.c. Liela daļa šo ainavas elementu ir mākslīgi radīti vai stipri ietekmēti 
saimniecisko darbību rezultātā. Dabas lieguma ekosistēma ir jutīga, jo tā atkarīga no 
daudziem mainīgiem un salīdzinoši viegli ietekmējamiem dabiskajiem un 
antropogēniem faktoriem.  
 
Līdzenais teritorijas reljefs un nelielais apaugums nosaka to, ka lielā teritorijā 
vērojamas ainavas ar plašām skatu perspektīvām (2.3. attēls.). Ainavas teritorijā ir 
salīdzinoši vienveidīgas. No ainavas estētiskā un kultūrvēsturiskā viedokļa par 
saistošiem un interesantiem ainavas elementiem teritorijā un tās apkārtnē uzskatāms 
kūdras transportēšanai izmantotais šaursliežu dzelzceļš, kūdras ieguves process, Sedas 
dīķi, fosilo atradņu vieta purvā, kā arī pati Sedas pilsēta kā savdabīgas arhitektūras 
objekts. (2.4. attēls). Kopumā no ainavu aizsardzības viedokļa nozīmīgas ainavas vai 
to elementi dabas liegumā nav sastopami. 
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2.3. attēls. Purva centrālā daļa. 2.4.attēls. Kūdras transportēšanas 
dzelzceļa līnija. 

 

2.3. Biotopi, to sociālekonomiskā vērtība un ietekmējošie faktori  
 
Pēc Latvijas biotopu klasifikatora (Kabucis 2001) liegumā var izdalīt biotopus no 
sekojošām galvenajām biotopu grupām – stāvoši ūdeņi (C – Latvijas biotopu 
klasifikatora kods), upes (D), pļavas (E), meži (F), purvi (G), tīrumi un dārzi (I) 
(kultivētas pļavas un ganības), ruderāli biotopi (K), mākslīgas ūdenstilpes un regulētas 
ūdensteces (M), pilsētu un apdzīvotu vietu apbūve (L). Lielāko teritorijas daļu aizņem 
kūdras ieguves lauki, kuri nav iekļauti Latvijas biotopu klasifikatorā, taču tos varētu 
pieskaitīt ruderālo biotopu grupai (skat. karti 6. pielikumā). 
 
Lielākā daļa lieguma biotopu ir antropogēni ietekmēti, tāpēc aizsargājamie biotopi 
liegumā sastopami maz. Latvijas aizsargājamos biotopus liegumā pārstāv tikai 
vecupes 0,16.% no lieguma teritorijas, savukārt ES aizsargājamie biotopi sastāda 
aptuveni 7,4% no lieguma teritorijas (2.1. tabula) (skat. ES nozīmes aizsargājamo 
biotopu karti 6. pielikumā). Hidroloģiskā režīma svārstību rezultātā, lieguma teritorijā 
notiek dinamiska biotopu attīstība hidroloģiskā režīma svārstību rezultātā. Patlaban 
par būtiskiem biotopu aizsardzības vērtību ietekmējošiem faktoriem varētu uzskatīt 
hidroloģiskā režīma izmaiņas purva meliorācijas sistēmās, bebru darbību, palieņu 
pļavu aizaugšanu. 
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2.1. tabula. Īpaši aizsargājamie biotopi dabas liegumā “Sedas purvs” 
 

Nosaukums 

ES 
nozīmes 
biotopu 
klasifika
tora 
kods 

Īpaši 
aizsargāj
amā 
biotopa 
veids 
(MK 
noteiku
mi Nr. 
421) 

Latvijā 
sastopamie 
ES nozīmes 
prioritārie 
biotopi (MK 
noteikumi 
Nr.153) 

Platība, 
ha 

% no 
teritorijas 

Neskarti augstie purvi 7110* - 7110* 39,8 0,55
Pārejas purvi un slīkšņas 7140 -  169,4 2,34
Boreālie meži 9010* - 9010* 15,4 0,21
Purvaini meži 91D0* - 91D0* 166,3 2,30
Upju palieņu pļavas 6450 -  145,8 2,01
Vecupes - 4.20  12 0,16
 
*- Eiropas nozīmes prioritārie biotopi 
 
2.3.1. Saldūdens biotopi 
 
Stāvoši ūdeņi “Sedas purvā” sastopami daudzviet izstrādāto kūdras lauku teritorijās. 
Lai gan tie ir veidojušies cilvēku darbības rezultātā, tomēr tiem ir liela loma 
ornitofaunas bioloģiskās daudzveidības radīšanā lieguma teritorijā. Ievērojamākie to 
areāli atrodas teritorijas ziemeļrietumu daļā, kur izveidojušās pastāvīgas ūdenstilpes, 
kuras pašreiz aizņem aptuveni 24,9% teritorijas. Pārsvarā šie saldūdens biotopi 
liegumā izveidojušies pēdējo 20 gadu laikā, bet atsevišķās vietās teritorijas dienvidu 
daļā jau senāk. Ūdenstilpes ir veidojušās pamesto kūdras lauku vietās meliorācijas 
sistēmu nefunkcionēšanas, bebru darbības, kā arī nokrišņu iedarbības rezultātā. 
Ūdenstilpju dziļumi svārstās robežās no 0,2 m līdz 1,4 m. Atsevišķās teritorijās 
ūdenstilpes izveidojas periodiski pie paaugstinātiem ūdens līmeņiem. Tā kā šie biotopi 
dabas liegumā ir salīdzinoši jauni, tad pirmie pētījumi par tiem veikti 2005. gadā. Tos 
izdarījusi darba grupa no LU Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorijas –M. 
Kļaviņš (vad.), A.Poppels, un A. Urtāns, kuri veikuši augstāko ūdensaugu veģetācijas 
un bentisko organismu faunas izpēti. Pētījumā ir konstatēts, ka atsevišķās vietās 
applūstot izstrādātajiem kūdras laukiem, jaunveidoto ūdenstilpju gruntis ir nestabilas 
un nav piemērotas ūdensaugu masveida attīstībai. Vienlaikus litorālajā zonā ūdens ir 
viegli iesilstošs, iespējams notiek paātrināta kūdras slāņa mineralizācija un rodas 
piemēroti apstākļi pioniersugu attīstībai. Šāda sukcesija bija vērojama lauka Nr.48 
(skat. 6. pielikumu) malās, kur blakus kūdras purvam raksturīgajām spilvēm 
Eriophorum sp. izklaidus tika konstatētas arī šaurlapu vilkvālītes Typha angustifolia, 
pūsleņu Utricularia ģints sugas, mieturu daudzlapes Myriophyllum un plakanās 
glīvenes Potamogeton compressus. 
 
Īpatnēja sukcesija bija vērojama kvartālos Nr. 24, 28, 32, 38, kuros sākotnēji bija 
izveidotas polderu pļavas (skat. 2.6. attēlu). Iespējams, ka, ierīkojot pļavu sistēmu, 
kūdras slānis mineralizējās, vai pat tika uzarts un mēslots ar mērķi izveidot zālāju. Šai 
teritorijai applūstot un papildinoties ar barības vielām bagātiem ūdeņiem no Sedas 
upes, 573 hektāru platībā izveidojušies mezotrofām ūdenstilpēm raksturīgi apstākļi. 
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Par to liecina arī ūdeņu ķīmiskais sastāvs. Šobrīd teritorija raksturojas ar kopējo 
aizaugumu līdz 40% no ūdenstilpes spoguļvirsmas, atsevišķās vietās tās centrālajā 
daļā veidojoties vienlaidus niedru audzēm, bet peldošo un iegremdēto augu joslās 
dominējot peldošajai glīvenei Potamogeton natans, plakanajai glīvenei P. compressus 
un sūnām. Dziļumi variē ap 1-1,5 metriem, bijušo grāvju un kanālu vietās ap 2,5 m. 
Atsevišķa noturīga sistēma izveidojusies uz ziemeļaustrumiem no lauka Nr.42, kur 
applūdušās teritorijas apmēram 70 hektāru platībā raksturojama ar dziļumiem līdz 2,5 
(pēc Dreimaņa datiem 46. kvartālā 0,4m un 43. kvartālā 0.8 m) metriem un plašām 
ūdensrožu Nymphaea sp. audzēm. Iespējams, ūdensrožu dominējošo stāvokli šajā no 
citām ūdenstilpēm atšķirīgajā cenozē nosaka lielāks dziļums, kurš nav piemērots 
masveida niedru attīstībai (Poppels un Urtāns, 2005). 
 
Ūdenstilpju attīstību būtiski ietekmē to dziļums, jo patlaban seklākās ūdenstilpes 
pārsvarā ir jau aizaugušas ar niedrēm. Kā pioniersuga ieviešas parastā niedre 
Pghragmites australis. Tās sakneņi viegli iesakņojas un pāris gadu laikā aizņem 
seklāko ūdenstilpes daļu līdz 1 metra dziļumam. Pirmajā attīstības fāzē šādās 
ūdenstilpēs sastopama ar virkne citu ūdensaugu, taču turpmākajos gados, niedru 
audžu noēnojuma rezultāta peldošie un iegremdētie augi var attīstīties tikai 
ūdenstilpes dziļākajās vietās (Poppels un Urtāns, 2005). 
 
Dabas lieguma teritorijai cauri tek Sedas upe. Praktiski visā upes garumā tā ir taisnota 
un padziļināta. Ūdensaugu flora Sedas upē ir samērā vienveidīga – te dominē dzeltenā 
lēpe Nuphar lutea, Kanādas elodeja Elodea canadensis, glīveņu Potamogeton un 
ežgalvīšu Sparganium ģints sugas. Sedas upē vērojama intensīva bebru darbība. 
 
Vietām par dabiskajiem Sedas meandriem liecina vecupes. Daļa no tām arī ir cilvēku 
darbības pārveidota, bet dabiskākās vecupes ir uzskatāmas par Latvijas nozīmes 
aizsargājamu biotopu. Ūdensaugu flora vecupēs būtiski neatšķiras no Sedas upes 
floras. 
 
Dabas aizsardzības vērtība 
 
Saldūdens biotopi liegumā veido ornitofaunai nozīmīgākās teritorijas, jo pārsvarā 
tajās ligzdo, barojas un atpūšas liela daļa te sastopamo putnu. Sedas upe gandrīz visā 
posmā ir taisnota un padziļināta, patlaban upes tecējumu būtiski ietekmē bebru 
darbība. Savukārt lieguma teritorijas ūdenstilpes ir veidojušās salīdzinoši nesen, līdz 
ar to aizsargājamie saldūdens biotopi teritorijā nav sastopami. Vaskulāro augu flora 
saldūdeņos ir samērā nabadzīga, augiem te galvenā nozīme ir tikai kā barības bāzei, 
atpūtas vietai utt. Tāpēc saldūdens biotopiem ir ļoti liela nozīme citu dabas vērtību 
pastāvēšanā.  
 
Sociālekonomiskā vērtība 
 
Saldūdens biotopi (galvenokārt ūdenstilpes) tiek izmantotas rekreācijas nolūkos. Tā 
piemēram, Sedas dīķos tiek organizēta licencētā makšķerēšana un medības. Arī citas 
ūdenstilpes pamatā tiek vai var tikt izmantotas rekreācijas nolūkos. Ziemas sezonā 
ūdenstilpju teritorijā tiek pļautas niedres.  
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Ietekmējošie faktori  
 
Saldūdens biotopus būtiski ietekmē hidroloģiskā režīma izmaiņas, bebru darbība, 
aizaugšana. Par nozīmīgāko ietekmējošo faktoru uzskatāma ūdenstilpju aizaugšana ar 
niedrēm. Niedru masveida attīstība turpmāk būtiski izmaina ūdenstilpes attīstības 
scenāriju. Tas labi novērojams, piemēram, 87. kvartālā (skat. karti 6. pielikumā), kur 
veidojas masveida niedru audzes ar atsevišķiem šaurlapu vilkvālīšu Typha 
angustifolia un ezera meldru Scirpus lacustris ieslēgumiem virsūdens augu joslā un 
atsevišķām peldošo glīveņu Potamogeton natans asociācijām atklātajā ūdenstilpes 
daļā. Palielinoties virsūdens augu aizņemtajām platībām un to blīvumam, būtiski 
palielinās iztvaikošanas apjomi no teritorijas. Turpmākajā attīstības gaitā veidojas 
monodominantas parastās niedres Phragmites australis augu sabiedrības ar 
viendabīgu bezmugurkaulnieku faunu. 
 
Dziļākajās vietās var veidoties bioloģiski ievērojami daudzveidīgākas ūdensaugu un 
ar tiem saistīto bentisko bezmugurkaulnieku asociācijas, kopumā veidojot pievilcīgu 
vidi zivju un ūdensputnu populāciju attīstībai. 
 
Teritorijas aizsardzībai svarīgas ir ūdenstilpju hidrobioloģiskās attīstības iespējamās 
tendences, kuras aprakstītas 7. pielikumā. No bioloģiskās daudzveidības viedokļa, 
ņemot vērā, ka bagāta ūdeņu veģetācija ir faktors, kas parasti paaugstina bioloģisko 
daudzveidību visā biotopā, vispiemērotākais Sedas purva ūdenstilpju attīstības 
scenārijs ir atklātu ūdenstilpju mozaīkas veidošana. Šim nolūkam, atsevišķās vietās 
(atkarībā no pēc izstrādes atstātā kūdras slāņa biezuma), ir veicināma dziļāk 
izstrādātāko (zemākās augstuma atzīmes v.j.l.) lauku uzaršana, ar mērķi veicināt 
minerālgrunts atsegšanos un kūdras slāņa mineralizēšanos pirms teritorijas 
appludināšanas. Atbalstāma maksimāli ilga ūdens masu uzturēšana, ar mērķi sākotnēji 
veicināt daudzveidīga ūdens augāja izveidi, attīstoties peldošajiem un iegremdētajiem 
ūdensaugiem, un vienlaikus kontrolējot niedru izplatību. 
 
No ūdensaugu attīstības viedokļa paredzams, ka seklākajos laukos, ar vairāk vai 
mazāk blīvu kūdras gultni, veidosies monodominantas parastās niedres Phragmites 
australis audzes. Dziļākajās vietās var veidoties bioloģiski ievērojami 
daudzveidīgākas ūdensaugu un ar tiem saistīto bentisko bezmugurkaulnieku 
asociācijas, kopumā veidojot pievilcīgu vidi zivju un ūdensputnu populāciju attīstībai 
(Poppels un Urtāns, 2005). 
 
Pateicoties tam, ka niedres izkonkurē visas augu sugas, pie kam, augsne ir skāba, 
patlaban ir grūti spriest par iespējamu purva atjaunošanos vai pārpurvošanās procesa 
intensitāti. 

2.3.2. Pļavu biotopi  
 
Dabas liegumā „Sedas purvs” teritorijas ar pļavu vai pļavām līdzīgu veģetāciju 
sastāda 435,7 ha. No tām bioloģiski vērtīgo un potenciāli (pēc atjaunošanas) 
bioloģiski vērtīgo pļavu platības veido Sedas upes palieņu pļavas. To kopējā platība 
231,4 ha jeb 3.19% no lieguma teritorijas. Daļa no palieņu pļavām pašreiz ir attīrītas 
no krūmiem un uzskatāmas par bioloģiski nozīmīgām pļavām. Šo palieņu pļavu 
platības (aptuveni 160,8 ha jeb ~2,20% no teritorijas) atrodas Sedas upes labajā krastā 
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(skat. 6. pielikumu). Sedas upes kreisajā krastā esošās pļavas (59,3 ha) un atsevišķas 
krūmiem apaugušas teritorijas Sedas labajā krastā (11,3 ha) uzskatāmas par potenciāli 
bioloģiski vērtīgām pļavām.  
 
Pavasaros pļavas regulāri applūst. Patlaban šīs palieņu pļavas atrodas dažādās 
aizaugšanas stadijās. Visvairāk ir aizaugušas pļavas upes kreisajā krastā, bet labajā 
krastā esošās pļavas tiek apsaimniekotas. Liegumā atrodamas dažādu tipu pļavas – 
gan mēreni mitras pļavas (E.2.), gan mitras pļavas (E.3.), gan slapjas pļavas (E.4). 
Pļavas ir grāvotas, te, iespējams, ir veikta arī pļavu ielabošana vai cita veida 
saimnieciskā darbība. Par to liecina minimālais dabisko pļavu indikatoraugu skaits 
(gan kvalitatīvais, gan kvantitatīvais) un vienveidīgā pļavu struktūra. No 
indikatorsugām biežāk sastopamās sugas ir purva dedestiņa Lathyrus palustris un 
zeltainā gundega Ranunculus auricomus. Bioloģiski vērtīgajiem zālājiem raksturīgā 
flora ievērojami bagātāka ir mežmalās un atsevišķās ieplakās. Tomēr pļavās dominē 
palienu pļavām raksturīgās augu sugas – parastais miežubrālis Phalaroides 
arundinacea, slaidais un divrindu grīslis Carex acuta, C. disticha, vietām arī parastā 
vīgrieze Filipendula ulmaria, parastā ciņusmilga Deschampsia cespitosa, cietmatainā 
mārsmilga Hierochloe hirta. Pārsvarā Sedas palieņu pļavas veido augsto grīšļu pļavas 
(savienība Magnocaricion), bet nelielās platībās sastop pļavas un ganības auglīgās un 
mēreni auglīgās augsnēs (savienība Calthion), kā arī atmatu pļavas (savienība 
Cynosurion).  
 
Dabas aizsardzības vērtība 
 
Sedas upes palieņu pļavas ir nozīmīga ligzdošanas vieta dažādiem tārtiņveidīgajiem 
putniem un griezei. No putniem nozīmīgajiem biotopiem palieņu pļavas lieguma 
teritorijā ir otrs nozīmīgākais biotops aiz pastāvīgi un periodiski applūstošajām 
teritorijām. Upju palieņu pļavas ir ES aizsargājamais biotops. Pareizi apsaimniekojot 
palieņu pļavas, ir sagaidāma to bagātināšanās ar augu sugām un struktūras 
uzlabošanās. 
 
Sociālekonomiskā vērtība 
 
Jau izsens Sedas palieņu pļavas izmantotas kā pļavas un ganības. Upes palienes 
bagātās augsnes ir galvenais priekšnosacījums auglīgu pļavu eksistencei. Savulaik 
atsevišķos pļavu masīvos ir veikta meliorācija. 1990.-to gadu sākuma straujās 
sociālekonomiskās pārmaiņas valstī atstāja būtisku ietekmi uz pļavu teritorijām. 
Lielākā daļa no tām tika pamestas, kā rezultātā pļavas ātri aizauga. Šajā laikā pļavu 
sociālekonomiskā un arī dabiskā vērtība ievērojami mazinājās. Lai veicinātu pļavu 
atjaunošanu, Sedas palienē tika uzsākts LIFE projekts “Palieņu pļavu atjaunošana”. 
Patlaban ar projekta atbalstu daļā palieņu pļavu saimnieko vairākas zemnieku 
saimniecības un tās tiek regulāri pļautas. Plānots atjaunot Sedas palieņu pļavas 234,5 
ha platībā. Tas ievērojami uzlabos pļavu vērtību gan no sociālekonomiskajiem, gan 
dabas aizsardzības aspektiem. 
 
Ietekmējošie faktori  
 
Patlaban Sedas upes palieņu pļavas var iedalīt divās daļās – viena, kurā viss notiek 
vēlamajā virzienā (tiek veikta pļaušana, notiek pļavu atjaunošana, palielinās pļavas 
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dabiskā vērtība utt.), otra, kurā turpinās pļavu degradācija. To izsauc pļavu 
neapsaimniekošana un atsevišķi dabiskie procesi. Nepļautās un neganītās pļavās 
ieviešas kokaugi un samazinās lakstaugu sugu daudzveidība. Kā nozīmīgākos pļavu 
ietekmējošos faktorus varētu minēt: 

• Sedas upes iztaisnošana, padziļināšana, 
• nosusinošo grāvju sistēmu ierīkošana Sedas palienē, 
• neapsaimniekošana, 
• aizaugšana. 

 
Viens no būtiskākajiem pļavu ekosistēmu ietekmējošiem faktoriem ir meliorācija. Lai 
gan, atšķirībā no daudzām citām vietām Latvijā, Sedas palieņu pļavās notikusī 
meliorācija pilnībā nelikvidēja pavasara plūdus Sedas palienē, tā izraisīja vairākas 
citas savstarpēji saistītas nelabvēlīgas izmaiņas. 
 
Samazinājās plūdu ilgums un applūstošās platības. Lai gan plūdi savā maksimuma 
brīdī sasniedz ūdenslīmeni, kas būtiski neatšķiras no perioda pirms meliorācijas, 
kopējais plūdu laiks ir ievērojami īsāks, jo meliorācijas sistēma aizkavē plūdu 
sākšanos un veicina ātrāku ūdens aizplūšanu no pļavām, plūdiem beidzoties. Pļavu 
perifērijā veidojās teritorijas, kuras plūdi vairs nesasniedz vai sasniedz tikai gados, 
kad ūdenslīmenis plūdu laikā ir īpaši augsts.  
 
Meliorācija samazināja ūdens līmeni, līdz ar to samazinājās arī vietu daudzums ar 
mitru un irdenu augsni, kas ir obligāts, piemēram, ķikuta barošanās biotopa 
priekšnoteikums. Mitruma režīma izmaiņas pļavās veicināja arī augu sugu sastāva 
degradāciju. Protams, tas veicinājis pļavu aizaugšanu – Sedas palienes perifērija pirms 
EK LIFE-Nature projekta uzsākšanas bija gandrīz pilnībā aizaugusi ar kārkliem un 
bērziem. Pašreiz šāds stāvoklis saglabājies g.k. pļavās Sedas kreisajā krastā (Sedas 
lauku teritorijā), kur projekta aktivitātes vēl nav bijušas. 
 
Meliorācijas sistēmu ierīkošanas rezultātā izveidojās koku un krūmu apaugums gar 
grāvjiem, kas fragmentēja pļavas un samazināja to atklāto platību. Pastāvīga koku un 
krūmu klātbūtne veicināja to sasēšanos arī citur pļavās, līdz ar to – paātrināja 
aizaugšanu.  
 
Plūdu ilguma samazināšanās un koku-krūmu joslu dēļ samazinājās arī plūdu postošās 
darbības efektivitāte. Koku un krūmu joslas, aizturēdamas palu nestos ledus gabalus, 
neļāva tiem veikt atklātās platības uzturošo darbību, tādējādi radot labākus apstākļus 
krūmu attīstībai pļavās un ļaujot ieviesties arī niedrei. Pļavās, ko vairs nesasniedza 
plūdu nestās sanesas, degradējās arī iepriekšējā tipiskā palienēm raksturīgā augsne. 
 
Visi iepriekšminētie faktori veicināja to pļavu aizaugšanu ar krūmiem, kas periodā 
pirms meliorācijas spēja saglabāties atklātas arī dabiskā ceļā plūdu darbības rezultātā.  
 

2.3.4. Purvu biotopi  
 
Patreizējo dabas lieguma “Sedas purvs” teritoriju savulaik galvenokārt veidoja liels 
purva masīvs, kurā bija sastopami gan augstais (sūnu), gan pārejas, gan zemais (zāļu) 
purvs. Kūdras izstrādei tika izmantota praktiski visa purva teritorija. Tā rezultātā 
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purvu un slīkšņu platības dabas liegumā patlaban veido tikai aptuveni 4,9% (355 ha). 
Neskarti zāļu un pārejas purvi galvenokārt sastopami teritorijas ziemeļu daļā, bet 
neskarts augstais purvs – lieguma centrālajā daļā nelielās platībās (39,8 ha), kā arī 
mozaīkveidā starp pārejas purva fragmentiem uz ziemeļiem no Sedas upes. Purvu 
masīva, kurā mijas zemais zāļu, pārejas un atsevišķos fragmentos arī augstais purvs, 
teritorijas ziemeļu daļā platība ir 169,4 ha. Par bioloģiski vērtīgākajām teritorijām no 
kopējās purvu platības uzskatāmi tieši šie saglabājušies augstā purva fragmenti kūdras 
ieguves lauka vidū un purvu masīvs uz ziemeļiem no Sedas. Šīs teritorijas uzskatāmas 
par Eiropas nozīmes purvu biotopiem. To kopējā platība ir 209,2 ha. 
 
Izstrādātajās purva teritorijās purva reģenerācija notiek ļoti lēni vai nenorit vispār. 
Augstā purva fragmenti, kas saglabājušies Sedas purva centrālajā daļā, raksturojas ar 
Austrumlatvijai tipisku veģetāciju. Te dominē ārkausa kasandra Chamaedaphne 
calyculata, sila virsis Calluna vulgaris, purva vaivariņš Ledum palustre, bet sūnu 
stāvu veido tipiskās sūnu purvu sūnas – brūnais, iesarkanais sfagns Sphagnum fuscum, 
S. rubellum, bet ieplakās – īssmailes un struplapu sfagns Spagnum fallax, S. 
flexuosum. Īpaši aizsargājamas augu sugas nav konstatētas. 
 
Bioloģiski vērtīgākais ir augstā, pārejas, kā arī zāļu purva komplekss uz ziemeļiem no 
Sedas upes. Tā kā dažādie purvu tipi te izvietoti mozaīkveidā un lielāko teritorijas 
daļu aizņem pārejas purvs, kartē teritorija atzīmēta kā Eiropas nozīmes aizsargājamais 
biotops – pārejas purvi un slīkšņas. Pārejas purvā dominē pūkaugļu, dūkstu, tievsakņu 
grīslis Carex lasiocarpa, C. limosa, C. chordorhiza un zemais bērzs Betula humilis. 
Te sastopamas retākās no īpaši aizsargājamajām augu sugām lieguma teritorijā. 
Teritoriju negatīvi varētu ietekmēt līdzšinējā hidroloģiskā režīma maiņa. 
 
Zāļu purva fragmenti aizņem nenozīmīgas teritorijas un raksturojas ar Latvijai tipisku 
sugu sastāvu – te dominē augstā, pūslīšu un uzpūstā grīšļa Carex elata, C. vesicaria, 
C. rostrata audzes. 
 
Dabas aizsardzības vērtība 
 
Sedas purva ekosistēma, lai arī stipri degradēta, veido galvenos priekšnosacījumus 
(mitrāju kompleksu) dabas lieguma aizsargājamo vērtību pastāvēšanai. Savulaik 
purvu biotopi, kuri patlaban ir transformēti kūdras ieguves rezultātā, veidoja lielāko 
daļu lieguma teritorijas. Saglabājušies purvu biotopi – neskarti augstie purvi (0,55% 
no teritorijas), pārejas purvi un slīkšņas (2,32%) – ir ES nozīmes aizsargājamie 
biotopi. Šajās teritorijās vērojama Sedas purva kādreizējā ainava. Purvu biotopi dabas 
liegumā ir nozīmīgi gan kā etalonteritorijas, gan kā putniem nozīmīgas teritorijas. 
 
Pārejas purvi un slīkšņas ir Latvijā samērā bieži sastopams biotops. Tas ir 
konstatējams visā Latvijas teritorijā, galvenokārt ezeru krastos un augsto purvu malās. 
Augstā, pārejas un zāļu purvu kompleksā uz ziemeļiem no Sedas upes ir konstatētas 
četras MK noteikumos Nr. 396 ierakstītas vaskulāro augu sugas, no kurām 1 sugai 
veidojams mikroliegums un piecas MK noteikumos Nr. 396 ierakstītas sūnaugu sugas, 
no kurām viena suga ir iekļauta Eiropas Padomes Biotopu direktīvas II pielikumā, kā 
arī divas sagatavošanā esošajā Latvijas Sarkanajā grāmatā ierakstītas sūnu sugas. 
Nozīmīgākās no tām ir spīdīgā āķite Hamatocaulis vernicosus (Eiropas nozīmes 
aizsargājama suga) un Latvijā ļoti reti izplatītā trīsrindu mēzija Mesia triquetra. 
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Arī neskarti augstie purvi ir Eiropas Savienībā prioritārs biotops. Tie sastopami visā 
Latvijā, visbiežāk – austrumu daļā, Ziemeļvidzemē un Piejūras zemienē. Sedas purva 
centrālajā daļā saglabājušos augstā purva salu bioloģisko vērtību palielina te esošās, 
pastāvīgi ar ūdeni pildītās, lāmas.  
 
Sociālekonomiskā vērtība 
 
No sociālekonomiskajiem aspektiem raugoties, Sedas purva nozīmīgākā vērtība ir 
kūdra. Savulaik kūdras izstrādes vajadzībām tika uzcelta vesela pilsēta un izveidota 
liela infrastruktūra. Lai gan kūdras ieguves apjomi samazinājušies vairākkārtīgi, AS 
“Seda”, kas nodarbojas ar kūdras ieguvi, joprojām ir viens no lielākajiem 
uzņēmumiem reģionā. Uzņēmums arvien nodrošina darbu lielākajai daļai pilsētas 
darbspējīgo iedzīvotāju, un tam ir būtiska loma Sedas pilsētas sociālekonomiskajā 
attīstībā. Sedas purvā kūdras ieguve veikta praktiski visā teritorijā un tā joprojām 
turpinās purva centrālajā daļā. Pie patreizējā ieguves apjoma kūdras resursi Sedas 
purvā izsīks pēc aptuveni 25-30 gadiem, līdz ar to kūdra kā sociālekonomiskā vērtība 
izzudīs.  
 
Gan izstrādātās purvu teritorijas, gan saglabājušies purvi tiek izmantoti rekreācijas 
nolūkos – makšķerēšanai, medībām, sēņošanai, ogošanai.  
 
Ietekmējošie faktori  
 
Galvenie purvu teritorijas ietekmējošie faktori ir antropogēnā ietekme un hidroloģiskā 
režīma izmaiņas. Augsto purvu teritorijas hidroloģiskā režīma izmaiņas ietekmē 
minimāli, jo šajās teritorijās (purva vidusdaļā) joprojām saglabājies pastāvīgs 
hidroloģiskais režīms. Augsto purvu teritorijas ietekmē to apkārtnē veiktā kūdras 
izstrāde. Lai gan augstie purvi teritorijas centrālajā daļā ir daļēji degradēti 
nosusināšanas dēļ (tas labi redzams meliorācijas grāvju tuvumā, kur ir izžuvušas 
lāmas un ir lielāks sila virša Calluna vulgaris īpatsvars augu segā), te vēl ir 
saglabājušās neizžūstošas lāmas ar noturīgu ūdens līmeni. Pārtraucot kūdras izstrādi 
un applūstot apkārtējiem kūdras laukiem, ir iespējama iepriekšējā hidroloģiskā režīma 
atjaunošanās neskartajā augstā purva daļā. Savukārt pārejas un zemajos purvos 
hidroloģiskā režīma izmaiņas notiek meliorācijas sistēmu svārstību un bebru darbības 
rezultātā.  

2.3.4. Meža biotopi  
Dabas lieguma mežu platībās dominē bērzu šaurlapu kūdreņi (26,5%) un priežu 
niedrāji (12,3%), kas pārstāv Latvijas nabadzīgāko meža biotopu daļu. Ievērojamas 
platības liegumā aizņem priežu viršu kūdreņi (6%) un priežu mētru kūdreņi (2%), kas 
arī uzskatāmi par nabadzīgiem biotopiem. Kopā šie biotopi aizņem vairāk kā 45% no 
dabas lieguma meža platībām (skat. 2.2. tabulu.). Tādēļ arī augu un dzīvnieku sugu 
daudzveidība dabas lieguma mežos ir salīdzinoši zema. Minētie meža biotopi vairumā 
gadījumu veidojušies purva teritorijas dabiskas apmežošanās rezultātā pēc kūdras 
izstrādes.  
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2.2. tabula. Meža biotopi dabas liegumā “Sedas purvs”. 
  

Latvijas 
biotopu 

klasifikācijas 
kods 

 
Biotopa nosaukums 

Aizsargājams 
biotops ES 

(kods) 

Platība 
(ha) 

% 
no meža 
zemēm 

F. 1.1.1. Priežu sili - 29 1,2 
F. 1.1.2. Priežu mētrāji - 48 1,9 
F. 1.1.3. Priežu lāni - 27 1,1 
F. 1.1.4. Priežu damakšņi - 16 0,6 
F. 1.2.1. Egļu vēri - 8 0,3 

F.1.3. Bērzu sausieņu meži - 0,7 0,02 
F.1.3.1. Bērzu damaksnis - 27 1,1 
F.1.8.1. Jauktu koku damaksnis - 2,6 0,1 

F. 1.1.1.,      
F. 1.1.2., 
F. 1.1.4.,      
F. 1.2.1. 

Boreālie meži 
(vecāki par 120 gadiem) 

9010 15,4 0,6 

F. 2.1.2. Priežu slapjie mētrāji - 49 2,0 
F. 2.1.3. Priežu slapjie damakšņi - 42 1,7 
F. 2.1.4. Priežu purvāji - 166 6,6 

 F. 2.1.5. Priežu niedrāji - 310 12,3 
F. 2.1.2., 
F. 2.1.3., 
F. 2.1.4., 
F. 2.1.5. 

Purvaini meži* 91D0 >166 >6,6 

F.2.3. Bērzu slapjie meži - 293 11,6 
F. 2.3.3. Bērzu dumbrāji - 10 0,4 
F. 3.1.2. Priežu mētru āreņi - 23 0,9 
F. 3.1.3. Priežu šaurlapju āreņi - 35 1,4 

F.3.3. Bērzu nosusinātie meži - 145 5,8 
F.3.3.1. Bērzu šaurlapju āreņi - 192 7,6 
F. 3.1.4. Priežu viršu kūdreņi - 151 6 
F. 3.1.5. Priežu mētru kūdreņi - 51 2 
F.3.1.6. Priežu šaurlapju kūdreņi - 186 7,4 
F.3.2.1. Egļu šaurlapju āreņi - 5 0,2 
F.3.2.3. Egļu šaurlapju kūdreņi  7 0,3 
F. 3.3.3. Bērzu šaurlapju kūdreņi - 669 26,5 
F. 3.3.4. Bērzu platlapju kūdreņi - 30 1,2 

- Citi meži - 116 4,6 
 
* ES aizsargājamo biotopu kategorijā “purvaini meži” iekļauti visi dabas lieguma “Sedas purvs” priežu purvāji, 
bet priežu slapjos mētrājos, damakšņos un priežu niedrājos “purvainie meži” atsevišķi nav izdalīti. 
 
 
Dabas aizsardzības vērtība 
 
No botāniskā viedokļa, dabas lieguma mežos nav sastopamas nozīmīgas vērtības. 
Latvijas aizsargājamie biotopi dabas lieguma mežos nav sastopami, savukārt ES 
aizsargājamie biotopi Sedas purvā ir purvainie meži (6,6%) un boreālie meži (~0,6%) 
(skat. 2.1. tabulu) no mežu biotopiem. Boreālie meži galvenokārt ir vecām priedēm 
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bagātie sili un mētrāji, kas atbilst dabisko meža biotopu kritērijiem. Tomēr šā biotopa 
nozīmi liegumā mazina tā sadrumstalotība. Atsevišķās mežaudzes aizņem pavisam 
nelielas teritorijas (vidēji mazāk par 1 ha), kas izkaisītas starp pārējām audzēm. 
 
Atsevišķām vecajām mežaudzēm pie Sedas upes arī ir ievērojama nozīme gan 
lieguma teritorijā, gan plašākas teritorijas kontekstā, jo ir piemērota dzīvotne lielajām 
ērgļu sugām (jūras un klinšu ērglim), ūpim un melnajam stārķim. Minētās putnu sugas 
vairakkārt pieminētas saistībā tieši ar šo meža teritoriju. 
 
Sociālekonomiskā vērtība 
 
Tā kā bioloģiskās daudzveidības ziņā meži ir nabadzīgi, vislietderīgāk minētās 
platības izmantot mežsaimniecībā, ar nosacījumu, ja konsekventi tiek ierobežota 
bebru darbība un nodrošināta novadgrāvju pilnvērtīga funkcionēšana. Neievērojot šos 
nosacījumus, mežsaimniecībai purva teritorijā nav perspektīvu. Apmežojot izstrādāto 
purva teritoriju, būtiski palielināsies transpirācijas apjoms, kas veicinās hidroloģiskā 
režīma stabilizāciju, kā arī meža produktivitātes paaugstināšanos.  
 
Nozīmīgu platību liegumā aizņem priežu šaurlapju āreņi (1,9%), kas pieskaitāmi 
vidēji bagātiem meža biotopiem. 
 
Ietekmējošie faktori 
 
Boreālie meža biotopi atrodas grūti pieejamās vietās: no ziemeļiem tos norobežo 
Sedas upe, bet no dienvidiem Sedas purva appludinātā daļa. Turklāt, boreālie meži 
atrodas uz kāpām un, atšķirībā no pārējām meža teritorijām liegumā, nav apdraudēti 
no hidroloģiskā režīma svārstībām. Arī purvaino mežu lielākās platības atrodas 
lieguma ziemeļu daļā pie Sedas upes, un kopā ar boreālajiem mežiem tie veido 
vērtīgāko meža biotopu kompleksu dabas lieguma teritorijā. Šīs meža teritorijas būtu 
izslēdzamas no saimnieciskās izmantošanas.  
 
2.3.5. Cilvēku darbības veidotie biotopi 
 
Mākslīgas ūdenstilpes un regulētas ūdensteces (M) jau apskatītas 2.3.1. sadaļā par 
saldūdens biotopiem. Atsevišķās vietās teritorijā sastopami izstrādāti kūdras lauki, 
kuri neatrodas applūstošajās teritorijās. Perspektīvā šīs teritorijas iespējams apmežot. 
 
Nosusinot mežus un kūdras rakšanas vietas, izveidots plašs grāvju (M.5.) tīkls, kuru 
veido dažādas nozīmes grāvji – maģistrālie grāvji, kontūrgrāvji utt. Patlaban grāvji ir 
spēcīgi aizauguši ar kārkliem, bērziem. 
 
No ruderālajiem biotopiem (K) liegumā atrodami šādi biotopi - ceļmalas K.5.1., lauku 
ceļi K.5.2., meža ceļi K.5.3., sliežu ceļi K.6.1., dzelzceļa malas K.6.2., dzelzceļa 
stigas K.6.3., elektropārvades līniju trases K.7.1. Šiem biotopiem raksturīga nezāļu, 
ievazātu citzemju sugu un dārzbēgļu flora (skat. 6. pielikumu). 
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2.4. Sugas, to sociālekonomiskā vērtība un sugas ietekmējošie faktori 

2.4.1. Flora  
Sedas dabas lieguma teritorija atrodas Ziemeļvidzemes ģeobotāniskajā rajonā. 
Par Sedas purva floru ir maz informācijas, jo gan agrāk, gan mūsdienās zinātnieki 
vairāk uzmanības pievērsuši purva un tā apkārtnes faunai.  
 
Vairāk flora pētīta no 1994. līdz 1997. gadam CORINE projekta ietvaros un jaunākie 
pētījumi veikti Emerald/Natura 2000 projekta laikā. Teritorijā apsekotas tikai 
aizsargājamas un retas sugas. Dati par floru ir aktualizēti pēc 2006. gada teritorijas 
biotopu apsekošanas. 
 
Jāpiezīmē, ka lielākā daļa lieguma teritorijas kūdras ieguves un tai nepieciešamo 
sagatavošanas pasākumu rezultātā ir būtiski pārveidota un tās dabīgā flora pilnībā 
degradēta. Tikai atsevišķās vietās purvā, gar purva malām un ap Sedas upi ir 
saglabājusies dabīgā zemsedze. Antropogēni ietekmētajās teritorijās (kūdras lauki, 
ceļu trases utt.) sastopama nabadzīga veģetācija vai vietām tās nav vispār (Poppels un 
Urtāns, 2005).  
 
Kopš purva izstrādes sākuma teritorijā ienāk jaunas sugas (jo īpaši ūdensaugi), kas 
saistītas gan ar purva reģenerāciju, gan jaunu biotopu veidošanos. 2005. gada izpētes 
laikā (Poppels un Urtāns, 2005) saldūdens biotopos konstatētas 26 vaskulāro augu 
sugas (skat. 7. pielikumu). 
 
Kopumā 2006. gadā lieguma apsekošanas laikā, kā arī no agrākajiem datiem, ir 
konstatētas aptuveni 390 vaskulāro augu sugas. Saraksts ir nepilnīgs, jo floras 
pētījumi nav pietiekami apjomīgi. Tas attiecas arī uz sūnaugu floru. 
 
Floristiski vērtīgākās teritorijas ir sastopamas purvos lieguma ziemeļu daļā un 
apsaimniekotajās palieņu pļavu teritorijās.  
 
Dabas aizsardzības vērtība 
 
Literatūrā atrodamā un 2006. gadā iegūtā informācija par retajām un aizsargājamām 
augu sugām dabas liegumā “Sedas purvs” sniegta 2.3. tabulā. Lieguma teritorijā 
kopumā konstatētas 10 īpaši aizsargājamās vaskulāro augu sugas un 7 sūnaugu sugas. 
Floristiski vērtīgākās teritorijas ir augstā, pārejas un zāļu purvu komplekss uz 
ziemeļiem no Sedas upes, kā arī mežu teritorijas lieguma ziemeļu daļā un 
apsaimniekotās palieņu pļavu teritorijas. 
 
2.3. tabula. Retās un aizsargājamās augu sugas  
Nr. 
p.k. Nosaukums Latīniskais nosaukums SG ES BK ĪAS MIK

Vaskulārie augi 
1 Kūdrāja grīslis Carex heleonastes 2   +(1) + 
2 Palu grīslis* Carex paupercula  3   +(1) + 
3 Stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata 4   +(1)  
4 Plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata 4   +(1)  
5 Smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia 4   +(1)  
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Nr. 
p.k. Nosaukums Latīniskais nosaukums SG ES BK ĪAS MIK

6 Gada staipeknis Lycopodium annotinum 4 HD V + +(2)  
7 Mellenāju kārkls Salix myrtilloides  3   +(1)  
8 Meža silpurene* Pulsatilla patens 4   +(1) + 
9 Pļavas silpurene* Pulsatilla pratensis 4   +(1)  
10 Skrajais donis* Juncus squarrosus 3   +(1)  

Sūnaugi 
1 Sfagnu somenīte Calypogeia sphagnicola 4   +(1)  
2 Tumšā pinkaine Cinclidium stygium 2     

3 Spīdīgā āķīte Hamatocaulis 
vernicosus 

 HDII + +(1)  

4 Blandova purvspalve Helodium blandowii 2     
5 Pļavas hipns Hypnum pratense 3     
6 Rutes smaillape Lophozia rutheana 1   +(1)  
7 Trīsrindu mēzija Meesia triquetra 1   +(1)  
Saīsinājumi: 
SG – aizsardzības kategorija Latvijas Sarkanajā Grāmatā; 
ES – Eiropas Savienības Direktīva par dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību 
92/43/EEC, II un IV pielikums; 
BK – Bernes konvencija; 
ĪAS – īpaši aizsargājama suga, 1.un 2. pielikums MK 2000. gada 14. novembra noteikumiem Nr. 396; 
MIK – sugas aizsardzībai veidojams mikroliegums, 1. pielikums 2001. gada 30. janvāra 
MK noteikumiem Nr. 45 
* - sugas nav atrastas 2006. gada apsekojuma laikā 
 
Sociālekonomiskā vērtība 
 
Dabas liegumā sastopamās pārtikā izmantojamās augu sugas ir minimālā daudzumā, 
tāpēc to izmantošanai nav būtiskas nozīmes. Te nav arī nozīmīgu ārstniecisko augu 
sugu resursu. Retās sugas ir nozīmīgas kā dabas aizsardzības vērtība. 
 
Ietekmējošie faktori  
 
Dabas liegumā sastopamo īpaši aizsargājamo sugu populāciju novērtējums dots 2.4. 
tabulā. Ziņas par sūnaugu izplatību Latvijā ir pieejamas tikai daļēji, tāpēc to retums 
nav precīzi aprakstīts. 
 
2.4. tabula. Īpaši aizsargājamo augu sugu novērtējums 

 
Suga Retums Trauslums Tipiskums 
Carex 
heleonastes 

Atradņu skaits 
Latvijā ap 15, dabas 
liegumā ”Sedas 
purvs” konstatēta 
pārejas purvā uz Z no 
Sedas upes 

Apdraud 
hidroloģiskā 
režīma izmaiņas 

Reta bagātu zāļu un pārejas purvu 
suga, biežāk sastopama Latvijas 
ZA daļā 

Carex 
paupercula 

Atradņu skaits 
Latvijā ap 40, dabas 
liegumā “Sedas 
purvs” 2006. gadā 

Apdraud 
hidroloģiskā 
režīma izmaiņas, 
kā arī 

Izklaidus izplatīta gandrīz visā 
Latvijas teritorijā, tipiska mitru 
biotopu kontaktjoslām 
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Suga Retums Trauslums Tipiskums 
atkārtoti nav 
konstatēta 

mežizstrāde 

Dactylorhiza 
maculata 

Plaši izplatīta suga 
Latvijā, dabas 
liegumā ”Sedas 
purvs” konstatēta 
purvainajos mežos un 
augstā purva 
fragmentos starp 
Sedas upi un 
izstrādāto Sedas 
purva daļu 

Apdraud biotopu 
nosusināšana 

Tipiska purvu, retāk mitru 
dabisko pļavu suga 

Dactylorhiza 
incarnata 

Plaši izplatīta suga 
Latvijā, dabas 
liegumā ”Sedas 
purvs” konstatēta 
pārejas purvā uz Z no 
Sedas upes 

Apdraud pļavu 
aizaugšana un 
biotopu 
nosusināšana 

Tipiska dabisko mitro pļavu un 
pārejas purvu suga 

Platanthera 
bifolia 

Plaši izplatīta suga 
Latvijā, dabas 
liegumā ”Sedas 
purvs” konstatēta 
vairākās vietās Sedas 
upes tuvumā 

Apdraud dabisko 
biotopu 
iznīcināšana, 
pļavu aizaugšana 

Tipiska dabisko pļavu, kā arī 
skraju mežu un biotopu 
kontaktjoslās augoša suga 

Juncus 
squarrosus 

Samērā bieži izplatīta 
suga Piejūras 
zemienē Latvijas 
rietumdaļā, Latvijas 
ziemeļaustrumu daļā 
sastopama ļoti reti, 
Sedas purvā 2006. 
gadā atkārtoti nav 
konstatēta 

Apdraud purvu 
biotopu 
iznīcināšana 

Visbiežāk sastopama purvu 
biotopu kontaktjoslās, purvainos 
mežos, kā arī uz purva ceļiem, 
stigām 

Lycopodium 
annotinum 

Bieži sastopama 
Latvijā, dabas 
liegumā ”Sedas 
purvs” izplatīta 
mežos pie Sedas upes 

Apdraud 
mežizstrāde 

Tipiska mitru mežu suga 

Salix 
myrtilloides 

Diezgan bieži 
sastopama suga 
Latvijas austrumdaļā, 
dabas liegumā ”Sedas 
purvs” konstatēta 
pārejas purvā uz 
ziemeļiem no Sedas 
upes 

Apdraud purvu 
biotopu 
iznīcināšana 

Tipiska purvu un slapju pļavu 
suga Austrumlatvijā 

Pulsatilla 
patens 

Suga biežāk 
sastopama Latvijas 
centrālajā un 
austrumdaļā, dabas 
liegumā ”Sedas 
purvs” 2006. gadā 

Apdraud 
mežizstrāde 

Tipiska sausu priežu mežu suga 
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Suga Retums Trauslums Tipiskums 
atkārtoti nav 
konstatēta 

Pulsatilla 
pratensis 

Suga biežāk 
sastopama Piejūras 
zemienē, kā arī 
Daugavas ielejā, 
pārējā teritorijā 
satopama reti, dabas 
liegumā ”Sedas 
purvs” 2006. gadā 
atkārtoti nav 
konstatēta 

Apdraud 
mežizstrāde 

Tipiska piejūras biotopu suga, 
citur parasti aug mežmalās un 
ceļmalās 

Calypogeia 
sphagnicola 

Reta suga, dabas 
liegumā ”Sedas 
purvs” konstatēta 
augstā purva 
fragmentā uz 
ziemeļiem no Sedas 
upes 

Apdraud purvu 
biotopu 
iznīcināšana 

Tipiska suga neskartiem 
augstajiem purviem  

Cinclidium 
stygium 

Reta suga, dabas 
liegumā ”Sedas 
purvs” konstatēta 
pārejas purvā uz 
ziemeļiem no Sedas 
upes 

Apdraud 
hidroloģiskā 
režīma izmaiņas  

Bagātiem pārejas purviem 
raksturīga sūna 

Hamatocaulis 
vernicosus 

Izklaidus sastopama 
visā Latvijas 
teritorijā, dabas 
liegumā ”Sedas 
purvs” konstatēta 
pārejas purvā uz 
ziemeļiem no Sedas 
upes 

Apdraud 
hidroloģiskā 
režīma izmaiņas 

Bagātiem pārejas purviem 
raksturīga sūna 

Helodium 
blandowii 

Izklaidus sastopama 
visā Latvijas 
teritorijā, dabas 
liegumā ”Sedas 
purvs” konstatēta 
pārejas purvā uz 
ziemeļiem no Sedas 
upes 

Apdraud 
hidroloģiskā 
režīma izmaiņas 

Bagātiem pārejas purviem un 
purvainiem mežiem raksturīga 
sūna 

Hypnum 
pratense 

Izklaidus sastopama 
visā Latvijas 
teritorijā, dabas 
liegumā ”Sedas 
purvs” konstatēta 
pārejas purva un 
meža kontaktjoslā uz 
ziemeļiem no Sedas 
upes 

Apdraud 
hidroloģiskā 
režīma izmaiņas, 
mežizstrāde 

Purvainiem biotopiem raksturīga 
suga 

Lophozia 
rutheana 

Reta suga, dabas 
liegumā ”Sedas 

Apdraud 
hidroloģiskā 

Bagātiem pārejas purviem 
raksturīga sūna 
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Suga Retums Trauslums Tipiskums 
purvs” konstatēta 
pārejas purvā uz 
ziemeļiem no Sedas 
upes 

režīma izmaiņas 

Meesia 
triquetra 

Ļoti reta suga, dabas 
liegumā”Sedas 
purvs” konstatēta 
pārejas purvā uz 
ziemeļiem no Sedas 
upes 

Apdraud 
hidroloģiskā 
režīma izmaiņas 

Bagātiem pārejas purviem 
raksturīga sūna 

 
Lielākā aizsargājamo augu koncentrācija ir augstā, pārejas un zāļu purvu kompleksā 
uz ziemeļiem no Sedas upes, tāpēc tā saglabāšana no floras aizsardzības viedokļa ir 
visbūtiskākā. Biotopu var apdraudēt hidroloģiskā režīma izmaiņas. 
 
Paredzams, ka pareizi apsaimniekojot palienes pļavas un saglabājot neskartus 
boreālos mežus, šajos biotopos palielināsies bioloģiskā daudzveidība un ieviesīsies 
aizsargājamo augu sugas. 

2.4.2. Fauna  

2.4.2.1. Putni 
Senāk, pirms kūdras ieguves uzsākšanas, un arī šobrīd Sedas purvs un tā apkārtne ir 
nozīmīga putnu ligzdošanas, barošanās un atpūtas vieta Austrumlatvijā. Teritorijā 
sastopamas vairāk kā 100 ligzdojošas un vēl vairāk caurceļojošas putnu sugas. No tām 
ievērojams skaits ir Latvijā un Eiropā aizsargājamas. Aptuveni 20 putnu sugām 
lieguma teritorija ir nozīmīga atpūtas un barošanās vieta migrāciju laikā (2.5.tabula).  
 
2.5. tabula. Ligzdojošās un iespējami ligzdojošās putnu sugas dabas liegumā “Sedas 

purvs” 
 

N.p.k. Latviskais 
nosaukums Latīniskais nosaukums SG IAS MIK Bernes 

k. ES 

1. Paugurknābja gulbis Cygnus olor*      
2. Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus* III + + + + 
3. Baltvēderis Anas penelope*      
4. Krīklis Anas crecca*      
5. Meža pīle Anas platyrhynchos*      
6. Brūnkaklis Aythya ferina*      
7. Cekulpīle Aythya fuligula*      
8. Gaigala Bucephala clangula      
9. Mežirbe Bonasia bonasia*     + 

10. Rubenis Tetrao tetrix* III +   + 
11. Mednis Tetrao urogallus urogallus III + +  + 
12. Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis* III +  +  
13. Cekuldūkuris Podiceps cristatus*      
14. Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena*    +  
15. Jūras krauklis Phalacrocorax carbo*      
16. Lielais dumpis Botaurus stellaris* III + + +  
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N.p.k. Latviskais 
nosaukums Latīniskais nosaukums SG IAS MIK Bernes 

k. ES 

17. Zivju gārnis Ardea cinerea*      
18. Melnais stārķis Ciconia nigra* III + + + + 
19. Baltais stārķis Ciconia ciconia*  +  + + 
20. Ķīķis Pernis apivorus  +  + + 
21. Jūras ērglis Haliaeetus albicilla I + + + + 
22. Niedru lija Circus aeruginosus*  +  + + 
23. Lauku lija Circus cyaneus cyaneus I +  + + 
24. Vistu vanags Accipiter gentilis    +  
25. Zvirbuļu vanags Accipiter nisus    +  
26. Peļu klijāns Buteo buteo vulpinus*    +  
27. Mazais ērglis Aquila pomarina* I + + + + 
28. Klinšu ērglis Aquila chrysaetos chrysaetos I + + + + 
29. Zivju ērglis Pandion haliaetos haliaetos* III + + + + 
30. Lauku piekūns Falco tinnunculus I +  +  
31. Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo subbuteo    +  
32. Dumbrcālis Rallus aquaticus      
33. Ormanītis Porzana porzana II +  + + 
34. Mazais ormanītis Porzana parva III +  + + 
35. Grieze Crex crex* II +  + + 
36. Laucis Fulica atra*      
37. Dzērve Grus grus* III +  + + 
38. Upes tārtiņš Charadrius dubius*    +  
39. Ķīvīte Vanellus vanellus*      
40. Mērkaziņa Gallinago gallinago*      
41. Ķikuts Gallinago media I +  + + 
42. Sloka Scolopax rusticola*      
43. Melnā puskuitala Limosa limosa II +    
44. Kuitala Numenius arquata II +    
45. Pļavu tilbīte Tringa totanus II +    
46. Meža tilbīte Tringa ochropus*    +  
47. Purva tilbīte Tringa glareola  +  + + 
48. Upes tilbīte Actitis hypoleucos*    +  
49. Mazais ķīris Larus minutus*  + + +  
50. Lielais ķīris Larus ridibundus*  + +   
51. Kajaks Larus canus*      
52. Sudrabkaija Larus argentatus*      
53. Upes zīriņš Sterna hirundo*  + + + + 
54. Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybridus  + + + + 
55. Melnais zīriņš Chlidonias niger*   + + + 
56. Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus III + + +  
57. Lauku balodis Columba palumbus*      
58. Parastā ūbele Streptopelia turtur*      
59. Dzeguze Cuculus canorus*      
60. Ūpis Bubo bubo I + + + + 
61. Meža pūce Strix aluco    +  
62. Bikšainais apogs Aegolius funereus III + + + + 
63. Vakarlēpis Caprimulgus europaeus IV +  + + 
64. Svīre Apus apus*      
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N.p.k. Latviskais 
nosaukums Latīniskais nosaukums SG IAS MIK Bernes 

k. ES 

65. Zivju dzenītis Alcedo atthis ispida* III +  + + 
66. Melnā dzilna Dryocopus martius*  +  + + 
67. Dižraibais dzenis Dendrocopos major*    +  
68. Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos III + + + + 
69. Mazais dzenis Dendrocopos minor*    +  
70. Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus III + + + + 
71. Sila cīrulis Lullula arborea*  +   + 
72. Lauku cīrulis Alauda arvensis*      
73. Krastu čurkste Riparia riparia*    +  
74. Bezdelīga Hirundo rustica*    +  
75. Koku čipste Anthus trivialis*      
76. Pļavu čipste Anthus pratensis*      
77. Dzeltenā cielava Motacilla flava thunbergi*    +  
78. Baltā cielava Motacilla alba*    +  
79. Paceplītis Troglodytes troglodytes*    +  
80. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula*    +  
81. Lakstīgala Luscinia luscinia*    +  
82. Erickiņš Phoenicurus phoenicurus*    +  
83. Lukstu čakstīte Saxicola rubetra*    +  
84. Melnais meža strazds Turdus merula*      
85. Pelēkais strazds Turdus pilaris      
86. Dziedātājstrazds Turdus philomelos*      
87. Plukšķis Turdus iliacus*      
88. Upes ķauķis Locustella fluviatilis*    +  
89. Kārklu ķauķis Locustella naevia*    +  
90. Seivi ķauķis Locustella luscinioides III +  +  
91. Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus*    +  
92. Ezera ķauķis Acrocephalus scirpaceus*    +  
93. Purva ķauķis Acrocephalus palustris*    +  
94. Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum    +  
95. Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus*    +  
96. Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina*    +  
97. Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla*    +  
98. Dārza ķauķis Sylvia borin*    +  
99. Gaišais ķauķis Sylvia curruca*    +  

100. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis*    +  
101. Svirlītis Phylloscopus sibilatrix*    +  
102. Čuņčiņš Phylloscopus collybita*    +  
103. Vītītis Phylloscopus trochilus*    +  
104. Zeltgalvītis Regulus regulus*    +  
105. Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata*    +  
106. Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca*    +  
107. Purva zīlīte Parus palustris*    +  
108. Pelēkā zīlīte Parus montanus    +  
109. Meža zīlīte Parus ater*    +  
110. Lielā zīlīte Parus major*    +  
111. Somzīlīte Remiz pendulinus III +    
112. Vālodze Oriolus oriolus*    +  
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N.p.k. Latviskais 
nosaukums Latīniskais nosaukums SG IAS MIK Bernes 

k. ES 

113. Brūnā čakste Lanius collurio*  +  + + 
114. Sīlis Garrulus glandarius*      
115. Žagata Pica pica*      
116. Pelēkā vārna Corvus corone*      
117. Krauklis Corvus corax*      
118. Mājas strazds Sturnus vulgaris*      
119. Žubīte Fringilla coelebs*      
120. Kaņepītis Carduelis cannabina    +  
121. Mazais svilpis Carpodacus erythrinus*    +  
122. Dzeltenā stērste Emberiza citrinella*    +  
123. Niedru stērste Emberiza schoeniclus*    +  
 
Skaidrojums: 
SG – aizsardzības kategorija Latvijas Sarkanajā grāmatā  
ES – Eiropas Savienības Direktīva par dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību 
92/43/EEC, Eiropas Savienības Direktīva par savvaļas putnu aizsardzību 79/409/EEK 
BK – Bernes konvencija  
ĪAS – īpaši aizsargājama suga, 1. pielikums MK 2000. gada 14. novembra noteikumiem Nr. 396  
MIK – sugas aizsardzībai veidojams mikroliegums, 1. pielikums 2001. gada MK noteikumiem Nr. 45 
Iekrāsotā 
 *- suga konstatēta 2005. un 2006. gada ligzdošanas sezonu laikā. 
 
2.6. tabula. Nozīmīgākās caurceļojošo putnu sugas dabas liegumā “Sedas purvs” 

 
Nr.p.

k. Latviskais nosaukums Latīniskais nosaukums SG IAS MIK Bernes 
k. ES 

1. Paugurknābja gulbis Cygnus olor*      
2. Mazais gulbis Cygnus columbianus  +  + + 
3. Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus* III + + + + 
4. Sējas zoss Anser fabalis*      
5. Baltpieres zoss Anser albifrons*      
6. Meža zoss Anser anser* III +    
7. Baltvaigu zoss Branta leucopsis*    + + 
8. Baltvēderis Anas penelope*      
9. Pelēkā pīle Anas strepera*      

10. Krīklis Anas crecca*      
11. Meža pīle Anas platyrhynchos*      
12. Garkaklis Anas acuta*      
13. Prīkšķe Anas querquedula      
14. Platknābis Anas clypeata      
15. Brūnkaklis Aythya ferina*      
16. Cekulpīle Aythya fuligula*      
17. Gaigala Bucephala clangula*      
18. Niedru lija Circus aeruginosus*  +  + + 

 
Skaidrojums: 
SG – aizsardzības kategorija Latvijas Sarkanajā grāmatā  
ES – Eiropas Savienības Direktīva par dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību 
92/43/EEC, Eiropas Savienības Direktīva par savvaļas putnu aizsardzību 79/409/EEK 
BK – Bernes konvencija  
ĪAS – īpaši aizsargājama suga, 1. pielikums MK 2000. gada 14. novembra noteikumiem Nr. 396  
MIK – sugas aizsardzībai veidojams mikroliegums, 1. pielikums 2001. gada MK noteikumiem Nr. 45 
Iekrāsotā 
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* - suga konstatēta 2005. gada rudens migrāciju laikā. 
 
Sedas purvs ir Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīga vieta – PNV (teritorijas 
kods – LV039). Kvalificējošās sugas (Račinskis, 2004) teritorijas iekļaušanai PNV 
sarakstā ir uzskaitītas 2.7. tabulā. 
 

 2.7. tabula. Kvalificējošas sugas teritorijas iekļaušanai PNV sarakstā 
Lielais dumpis    Botaurus stellaris L 10-20 p 
Ziemeļu gulbis    Cygnus cygnus M 300-600 i 
Sējas zoss            Anser fabalis M 2000-5000 i 
Ormanītis            Porzana porzana L 10-20 p 
Mazais ormanītis   Porzana parva L 5-10 p 
Grieze                  Crex crex L 20-30 p 
Dzērve Grus grus M 500-700 i 

 
Skaidrojums: L - ligzdotājs; M - migrējošie, caurceļojošie; R - nometnieki; p - pāri; i - īpatņi, indivīdi. 

2.8. tabula sniedz pārskatu par Sedas purvā sastopamajām (Račinskis, 2004) Eiropas 
Padomes Putnu direktīvas (79/409/ECC) I. pielikuma sugām: 

2.8. tabula Eiropas Padomes Putnu direktīvas (79/409/ECC) 
I pielikuma sugas Sedas purvā 

 
Melnais stārķis Ciconia nigra L 0-1 
Mazais gulbis  Cygnus columbianus M ? 
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus L 1-5 p 
Mazā gaura Mergus albellus M 15-30 p 
Ķīķis  Pernis apivorus L 0-1 p 
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla R 1 p 
Niedru lija  Circus aeruginosus L 3-5 p 
Mazais ērglis  Aquila pomarina L 0-2 p 
Zivju ērglis Pandion haliaetus L 1 p 
Mežirbe Bonasia bonasia R 2-20 p 
Rubenis Tetrao tetrix R 20 
Dzērve  Grus grus  L 5-10 p 
Gugatnis Philomachus pugnax M 0-50 
Ķikuts   Galinago media L 2-5 
Purva tilbīte Tringa glareola L 5-15 
Mazais ķīris  Larus minutus  L 0-5 
Upes zīriņš  Sterna hirundo L 1-5 
Melnais zīriņš  Clidonias niger L 20-30 
Ūpis   Bubo bubo R 1 
Bikšainais apogs Aegolius funereus L 0-1 
Vakarlēpis  Caprimulgus europaeus L 10-20 
Baltmugurdzenis Dendrocopus leucotos R 1-3 
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus R 1 
Sila cīrulis  Lullula arborea L 7-10 

 
Skaidrojums: L - ligzdotājs; M - migrējošie, caurceļojošie; R - nometnieki; p - pāri; i - īpatņi, indivīdi; ? 
- nepietiekama informācija par skaitu. 
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Sastādot Sedas purvā sastopamo putnu sugu sarakstus, izmantoti A. Auniņa un V. 
Lārmaņa novērojumi un materiālu apkopojumi, kas attiecināmi uz pēdējo desmitgadi. 
Sarakstos iekļauti E. Pēterhofa novērojumi 2005. un 2006. gadu ligzdošanas sezonas 
un rudens migrāciju laikā (skat. 2.5., 2.6. tabulas un 4. un 5. pielikumu). Kopumā 
teritorija apsekota četras reizes. Visās apsekojumu reizēs tika veikta putnu uzskaite 
Sedas dīķos (24., 28., 32., 38. kvartālos) (skat. 2.5. attēlu), kā arī lieguma mežu 
teritorijās un dīķos (94., 95., 64., 65., 59., 60., 55., 56., 51., 52., 48. un 49. kvartālos) 
ap Sedas pilsētu. Pavasara migrācijas un vasaras sezonā apsekoti meži (164., 110., 
99., 86. u.c.) un dīķi teritorijas austrumu daļā (74., 87., 76., 88., 77., 78., 79. un 80. 
kvartālos) (skat. 2.5. attēlu). Ligzdošanas sezonā apsekotas Sedas palieņu pļavas, 
mežu teritorijas (39., 40., 41. kvartālos) un purvu teritorijas centrālajā daļā un lieguma 
ziemeļrietumu daļā.  
 
Lai noskaidrotu putnu teritoriālo izvietojumu un putniem nozīmīgākās vietas, dabas 
lieguma teritorija tika sadalīta pa biotopu grupām. Ekstrapolējot esošo informāciju par 
putniem dažādos biotopos, tika izveidota putniem piemēroto biotopu karte (skat. 2.5. 
attēlu) un sastādīts tur sastopamo putnu sugu saraksts (4. pielikums). Līdzīgi tika 
noteiktas nozīmīgākās teritorijas, kuras izmanto putni migrāciju laikā (5. pielikums). 

 
Dabas lieguma “Sedas purvs” galvenā vērtība ir savvaļas putnu sugām piemērotas 
ligzdošanas, barošanās un atpūtas vietas, kaut arī teritorija pēdējo 50 gadu laikā 
piedzīvojusi būtiskas izmaiņas. Ainava, biotopi, putnu ligzdošanas un atpūtas vietas ir 
mākslīgi pārveidotas purva rūpnieciskās izstrādes gaitā. Pārmaiņas notikušas 
salīdzinoši īsā laika periodā, un vairums “jauno” ekosistēmu, kas aizņem gandrīz visu 
Sedas purva teritoriju, atrodas dinamiskā attīstībā.  
 
No vienas puses vērojama pakāpeniska izstrādātās purva daļas applūšana, un tas 
piesaista ūdensputnus gan ligzdošanas, gan arī ceļošanas laikā. Ar ūdeni klātās 
teritorijas pēdējo 50 gadu laikā pieaugušas par 1707 ha un tagad aizņem 23,43% no 
lieguma teritorijas. No otras puses notiek applūdušo teritoriju aizaugšana. Ja sākuma 
periodā (10-20 gadus) veģetācija, kas pārņem ūdens klajumus, piesaistīja daudzu sugu 
putnus, tad tālākā tās attīstība padara šīs teritorijas putniem nederīgas. Applūdušo 
teritoriju aizaugšanas temps un raksturs būtiski atšķiras, ko, domājams, ietekmē ūdens 
dziļums un grunts sastāvs. Ļoti atšķirīgas ir applūdušās teritorijas lieguma 
ziemeļrietumu (24., 28., 32., 38., 43. un 46. meža kvartāls), dienvidrietumu (48., 49., 
51., 52., 55., 56., 59., 60., 64., 65., 94. un 95. meža kvartāls) un ziemeļaustrumu (74., 
76., 77., 78., 79., 80., 87. un 88. meža kvartāls) daļā. Pirmajā gadījumā izveidojušies 
plaši seklūdens klajumi ar ļoti bagātīgu zemūdens veģetāciju, kas ir piemērotas 
barošanās un atpūtas vietas ūdensputniem. Šāda situācija veidojusies pateicoties tam, 
ka savulaik izmantotie kūdras lauki tikuši transformēti lauksaimniecības zemēs. Tādēļ 
ziemeļrietumu dīķi ir putniem visbagātākie. Tomēr jāatzīmē, ka arī šeit vērojams 
aizaugšanas process. Salīdzinot aerofotogrāfijas, kas iegūtas 1994. un 2004. gadā, 
redzams, ka dažviet aizaugums ar virsūdens veģetāciju palielinājies par 10-25%. Tas 
nozīmē, ka pie pašreizējā ūdenslīmeņa, ūdens klajumi pēc 20-30 gadiem būs stipri 
aizauguši un kļuvuši putniem mazāk noderīgi.  

 
Uzpludinājumi lieguma DR daļā ir jau aizauguši ar niedrēm un vairumam putnu sugu 
kļuvuši nederīgi ligzdošanai (skat. 2.5. attēlu). Atklātie klajumi ir dziļi un nepiemēroti 
barības uzņemšanai. Tādēļ šeit ligzdojošo putnu skaits ir nenozīmīgs.
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2.5. attēls. Putnu ligzdošanas biotopi dabas liegumā “Sedas purvs” 
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Nedrīkst nepieminēt salīdzinoši augsto ligzdojošo lielā dumpju koncentrāciju biezajos 
niedrājos.  
 
Līdzīgi var runāt par lielajiem dīķiem lieguma ziemeļaustrumu daļā. Arī te vērojama 
ūdens klajumu aizaugšana. Atšķirībā no ziemeļrietumu dīķiem, šeit zemūdens 
veģetācija ir daudz nabadzīgāka, iespējams, tādēļ, ka dīķi nesen izveidojušies. 
Ligzdošanas sezonas laikā novēroto putnu skaits šeit bija nenozīmīgs, bet pēc vietējo 
iedzīvotāju liecībām – tas pēdējos trīs gados palielinājies. 
 
Meža putnu kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu lieguma teritorijā būtiski ietekmē 
mežaudžu stāvoklis, kas hroniski cieš no hidroloģiskā režīma svārstībām. Turklāt to 
nosaka ne tikai ūdenslīmeņa svārstības, kas saistītas ar kūdras ieguvi, bet arī ļoti 
aktīva bebru darbība. Tāpēc mežs ap purvu un purva iekšienē daudzviet ir stipri 
novājināts (daudz atmirušu koku ar izslīkšanas pazīmēm). Šāda mežu attīstības gaita 
daudzviet īslaicīgi piesaista dzeņveidīgos putnus. Kopumā meži purva teritorijā ir 
putniem nabadzīgi. Izņēmums ir meža teritorija lieguma ziemeļu daļā pie Sedas upes, 
kas uzskatāma par vidēji bagātu, bet vecākās priežu audzes ir piemērotas ligzdošanas 
vietas retām un aizsargājamām putnu sugām. Šajā teritorijā agrāk ligzdojuši klinšu 
ērglis, ūpis un melnais stārķis.  
 
Teritorijas purva ziemeļaustrumu daļā ir piemērotas migrējošu putnu atpūtai, kur 
rudens migrāciju laikā pulcējas tūkstošiem dzērvju un zosu. Putni dienas laikā barojas 
apkārtnē esošajos labības laukos, bet uz nakšņošanu pulcējas purvā. Svarīgi ir tas, ka 
šī Sedas purva teritorija cilvēkiem ir grūti pieejama un traucējuma praktiski nav.  
 
Ceļošanas laikā, tāpat kā ligzdošanas sezonā, vispiemērotākās teritorijas ūdensputnu 
atpūtai ir lielie dīķi lieguma ziemeļrietumu daļā, taču situāciju ļoti negatīvi ietekmē 
ūdensputnu medības. Šo vietu kā piemērotu atpūtai un barības rezervju atjaunošanai 
izmantotu daudzi tūkstoši zosu, pīļu un gulbju, bet, kā liecina novērojumi 2005. gada 
oktobrī, mednieki putnus aizbaida. 
 
Par putniem nozīmīgām var uzskatīt pļavas lieguma ziemeļu daļā pie Sedas upes, kur 
ligzdo griezes, kā arī konstatētas ķikutu riesta vietas. Lai arī vairumā gadījumu 
meliorētas, tās saglabājušas daudz dabisko pļavu elementu un joprojām var uzskatīt 
par piemērotām teritorijām putnu ligzdošanai, kā arī barības iegūšanai (dienas 
plēsīgajiem putniem – klijāniem, ērgļiem, lijām). Pļavu aizaugšana, ko agrāk 
ierobežoja regulāra pļaušana, vērojama lielākajā Sedas upes palieņu teritorijas daļā.  

 
Lai noteiktu prioritārās teritorijas putnu populāciju aizsardzībā un saglabāšanā, tika 
veikta augstāk apskatīto biotopu analīze. Pamatojoties uz putnu novērojumiem (sugu 
daudzveidību), tika vērtēta teritoriju piemērotība putnu ligzdošanai, atpūtai un barības 
uzņemšanai, kā arī teritoriju nozīme īpaši retu un aizsargājamu sugu saglabāšanā. Tā 
kā Sedas purvā nav veikti sistemātiski ornitoloģiski novērojumi, un informācija par 
atsevišķu sugu skaitlisko sastāvu un dinamiku ir nepietiekama, vērtējumam tika 
izmantots novēroto sugu skaits katrā no biotopu grupām. Atsevišķi, desmit ballu 
sistēma tika vērtēta ligzdošanas sezona (visām sugām, kuras šeit ligzdo vai teritoriāli 
saistītas ar Sedas purvu) un migrāciju laiks (nozīmīgākajām caurceļojošām putnu 
sugām). Kā papildus vērtība aprēķinātajam ballu skaitam tika piesummētas 5-10 
balles teritorijām ar īpašu nozīmi, piemēram, Sedas upes palieņu pļavas ar ķikutu 



SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam “Sedas purvs” (no 2007. gada līdz 2017. gadam)  

 
 

 72

riesta vietām, boreālie meži lieguma ziemeļu daļā, putniem ļoti bagātie dīķi purva 
ziemeļrietumu stūrī, dzērvju nakšņošanas vietas purva ziemeļaustrumu daļā u.c. 
teritorijas. Vērtējuma rezultāti apskatīti 2.6. attēlā. Kā redzams, prioritārās putnu 
ligzdošanas un atpūtas vietas atrodas dabas lieguma ziemeļu un dienvidaustrumu daļā. 
Tās ir teritorijas, kurām pievērsta vislielākā uzmanība, plānojot dabas lieguma 
apsaimniekošanu.  
 
Ilgtermiņa skatījumā viens no galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt stabilitāti 
ekosistēmu attīstībā, t.i., aizsargāt teritoriju no satricinājumiem, kādus Sedas purvs 
piedzīvojis 20. gadsimtā. Savukārt teritorijas apsaimniekošanas plānojumam 
nākošajām desmitgadēm jānodrošina esošo dabas bioloģisko vērtību saglabāšana. 
Sedas purva dabas aizsardzības galvenā prioritāte ir putni, tādēļ dabas plānā 
iekļautajiem apsaimniekošanas pasākumiem būtu jānodrošina teritorijas putnu faunas 
daudzveidības saglabāšana.  
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2.6. attēls. Dabas lieguma “Sedas purvs” teritorijas iedalījums pēc tās nozīmes 
ligzdojošo un migrējošo putnu aizsardzībā un saglabāšanā.  
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2.4.2.2. Zīdītāji 
 
Dabas lieguma teritorijā sastopamas četras ES aizsargājamās zīdītāju sugas – vilks, 
bebrs, lūsis, ūdrs. Latvijā šīs sugas sastopamas samērā bieži. Bebru populācija rada 
būtisku ietekmi uz teritorijas ekosistēmām. Gan augstāk minētie, gan citi teritorijā 
sastopamie zīdītājdzīvnieki (aļņi, stirnas, meža cūkas, staltbrieži u.c.) tiek medīti 
saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem. 
 
2.4.2.3. Abinieki un rāpuļi  
 
Herpetofaunas izpēte Sedas purvā veikta maz, pārsvarā citu pētījumu ietvaros. 
Emerald/Natura 2000 projekta laikā liegums apsekots 2001.-2003. gadā vairākas 
reizes, taču neviena aizsargājamā abinieku vai rāpuļu suga nav konstatēta.  
 
Literatūrā atrodami dati par vienu liegumā sastopamu abinieku sugu – brūno 
varžkrupi (Pelobates fuscus), kas ir Latvijā aizsargājama suga (14.11.2000. MK 
noteikumi Nr. 396, grozījumi 27.07.2004., 1. pielikums). Brūnais varžkrupis iekļauts 
arī Bernes konvencijas II pielikumā. Latvijā tas sastopams samērā bieži. Varžkrupji 
sastopami ļoti dažādos biotopos, biežāk – lapkoku mežos ar vieglām augsnēm, taču 
apdzīvo arī skujkoku un jauktus mežus. Var būt sastopami arī pļavās, palieņu pļavās, 
dārzos un laukos. Dienu pavada ierakušies zemē. Slēpjas arī zem akmeņiem un citu 
dzīvnieku raktajās alās. Ziemo augsnē, grauzēju vai kurmju alās. Nārstam parasti 
izvēlas pastāvīgas ūdenstilpes, kas nav seklākas par apmēram 20 cm – dīķus, ezerus, 
appludinātus karjerus (Кузьмин, 1999). 
 
Pārējās Latvijai tipiskās abinieku un rāpuļu sugas – parastais krupis (Bufo bufo (L.)), 
parastā varde (Rana temporaria L.), pļavas ķirzaka (Lacerta vivipara Jacq.), sila 
ķirzaka (Lacerta agilis L.), glodene (Anguis fragilis L.), odze (Vipera berus L.), 
zalktis (Natrix natrix L.), kuras sastopamas lieguma teritorijā, nav būtiski nozīmīgas 
no dabas aizsardzības viedokļa. Nedrīkst nepieminēt salīdzinoši augsto ligzdojošo 
lielā dumpju koncentrāciju biezajos niedrājos. Šīs sugas bieži vien kalpo par barību 
daudzām citām dzīvnieku sugām. Jāpiemin, ka visas iepriekšminētās sugas ir iekļautas 
Bernes konvencijas II vai III pielikumā.  
 
Kaut gan abinieku un rāpuļu faunu kūdras ieguve ietekmē negatīvi, speciāli 
apsaimniekošanas pasākumi abinieku un rāpuļu sugu saglabāšanai liegumā nav 
nepieciešami. Purva ekosistēmai pamazām reģenerējoties, sagaidāms abinieku un 
rāpuļu sugu skaita un to izplatības liegumā pieaugums.  
 
Bezmugurkaulnieki 
 
Bezmugurkaulnieki tika apsekoti mākslīgi veidoto ūdenstilpju krastos (ieskaitot Sedas  
dīķus), Sedas upes krastos, niedrājos, kūdras ieguves teritorijās, atsevišķos augstā 
purva fragmentos. 
 
Kopumā dabas lieguma bezmugurkaulnieku fauna tiek raksturota kā samērā 
nabadzīga. Tika novērota liela spāru daudzveidība. Konstatētas 6 aizsargājamās 
kukaiņu sugas (skat. 2.7. tabulu). Trīs aizsargājamo spāru sugas tika novērotas gar 
mākslīgi veidoto ūdensbaseinu krastiem un gar Sedas upes krastiem. Čemurziežu 
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dižtauriņa 3 kāpuri tika atrasti uz ķimenes purva ceļa malā, bet nātru lācītis – uz 
gārsas netālu no Sedas upes. Trijās vietās gar Sedas upi tika novērots milzu 
trauslkājods (visur pa 1 eksemplāram). Piecas no sešām aizsargājamajām sugām dabas 
lieguma teritorijai tiek norādītas pirmo reizi. Tas izskaidrojams ar šo sugu fenoloģiju 
– vairumā gadījumu kukaiņi izlido tieši jūlijā. Agrāk konstatētās sugas ir sastopamas 
galvenokārt vasaras sākumā. 
 
Gar purva ceļiem tika konstatētas vairākas Latvijā ļoti reti sastopamas sugas. Starp 
tām – rožvabole Oxythirea funesta (Latvijā 5. atradne), šaurspārnkrāšņvabole Agrilus 
pseudocyaneus u.c. (Latvijā 6. atradne). 
 
2.7. tabula. Dabas lieguma teritorijā konstatētās aizsargājamās kukaiņu sugas 
 
Nr. 
p.k. Nosaukums Latīniskais nosaukums SG ES BK ĪAS 

1. Sīkā krāšņspāre Nehallenia speciosa +   + 
2. Čemurziežu 

dižtauriņš 
Papilio machaon +    

3. Zaļā dižspāre Aeshna viridis + 4. 
piel. 

2. 
piel. 

+ 

4. Zaļganā zaigspāre Lestes virens +   + 
5. Nātru lācītis Callimorpha dominula +    
6. Milzu trauslkājods Pedicia rivosa (L.) 2    

 
Saīsinājumi: 
SG – aizsardzības kategorija Latvijas Sarkanajā Grāmatā; 
ES – Eiropas Savienības Direktīva par dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību 
92/43/EEC, II un IV pielikums; 
BK – Bernes konvencija; 
ĪAS – īpaši aizsargājama suga, 1.un 2. pielikums MK 2000. gada 14. novembra noteikumiem Nr. 396; 
 
Dabas lieguma teritorijā kopumā ir salīdzinoši nabadzīga bezmugurkaulnieku fauna. 
Taču, neskatoties uz to, ir konstatētas 13 aizsargājamās sugas, no kurām lielākā daļa ir 
spāres. Tas liecina, ka spāru attīstībai un daudzveidībai dabas lieguma teritorija ir 
nozīmīga vieta. 
 
Lai nodrošinātu optimālus apstākļus spāru attīstībai, nedrīkst mainīt pašreizējo 
ūdensbaseinu hidroloģisko režīmu, pazeminot ūdens līmeni. Jāseko, lai atklātās 
teritorijas neaizaugtu ar kārkliem. Mozaīkveida kārklu audzes ir pieļaujamas. 
 
Dabas liegums ir ļoti nozīmīga vieta spāru attīstībai, tāpēc galvenā uzmanība veltāma 
tieši spāru aizsardzībai. Šādi apstākļi radušies zināmā mērā pateicoties sukcesijai, kas 
notiek agrākās kūdras ieguves vietās. Salīdzinoši seklie purvu ūdensbaseini un plašās 
atklātās teritorijas gar tiem ir ideāli piemērotas daudzu spāru sugu attīstībai. Šajā 
gadījumā kūdras ieguve ir radījusi labvēlīgus apstākļus spāru attīstībai un, ja tā 
turpinātos, retajām spāru sugām dabas liegums vēl ilgus gadus būs nozīmīga attīstības 
vieta. Kūdras ieguves rezultātā ir izzudušas virkne tipisko augsto purvu 
bezmugurkaulnieku sugu.
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2.7. attēls. Dabas lieguma teritorijā konstatēto bezmugurkaulnieku sugu atrašanās 
vietas 
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2.5. Citas vērtības aizsargājamajā teritorijā un tās ietekmējošie faktori 
 
Dabas liegums “Sedas purvs” ir lielākais izstrādātais purvs Latvijā. Kūdras ieguves 
rezultātā tika iznīcinātas lielas dabiskas platības, kuras pamazām dabiski atjaunojas. 
“Sedas purvs” kļuvis par vairāku zinātnisku pētījumu objektu. Arī turpmāk teritorijas 
reģenerācijas procesam būs interesanti sekot no zinātnes aspektiem. Lieguma 
apkārtnei (purvs, Sedas pilsēta) piemīt zināma kultūrvēsturiskā vērtība, kura piesaista 
tūristus. 
 
2.5.1. Tūrisms 
 
Tūrisma attīstība teritorijā ir nozīmīga gan no dabas aizsardzības, gan 
sociālekonomiskā aspekta, tāpēc būtu svarīgi izvērtēt teritorijas tūrisma potenciālu, tā 
attīstībai nepieciešamo infrastruktūru un iespējamo ietekmi uz dabas lieguma 
teritoriju. Dabas aizsardzības plāna sagatavošanas ietvaros šāds pētījums tika 
izstrādāts. Apkārtnes tūrisma resursi ir aprakstīti 1.4.3. sadaļā. 
 
Šobrīd kopējais ar tūrismu saistītais infrastruktūras stāvoklis Sedā (pilsētā) un Sedas 
apkārtnē vērtējams kā normāls. Pietiekamā kvalitātē ir pieejami ceļi, sabiedriskais 
transports, informācija par liegumu, sakari, naktsmītnes un sabiedriskas nozīmes 
objekti. Potenciāli lieguma teritorijas apkārtnē varētu attīstīt tūrisma infrastruktūru, jo 
kā liecina vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju komentāri, tad interese par pieejamajiem 
apskates objektiem ir diezgan liela. 
 
Šobrīd Sedas purva dabas lieguma teritorijā iespējams attīstīt dažādus tūrisma veidus 
(skat. 2.8. attēlu). Taču plānojot ar tūrismu saistītas ilgtermiņa aktivitātes, jāņem vērā, 
ka teritorijā pēc kūdras ieguves beigšanas mitrāju platības arvien palielināsies. 
 
Zemāk uzskaitīti potenciālie veidi: 
 

• Dabas tūrisms; 
• Kultūras tūrisms; 
• Aktīvais tūrisms; 
• Piedzīvojumu tūrisms; 
• Makšķerēšanas un medību tūrisms; 
• Ekotūrisms. 

 
Dabas tūrisms ir vērtējams kā viens no perspektīvajiem tūrisma veidiem minētajā 
teritorijā, kura atsevišķas aktivitātes norisinās jau šobrīd. Kā populārākā jāmin putnu 
vērošana, īpaši pavasara un rudens migrāciju laikā. Tā kā dabas tūrisms šobrīd nav 
masveidīga parādība, tas kā tūrisma veids šobrīd nerada lielu slodzi un ietekmi uz 
vidi, kas ir vērā ņemams apstāklis, plānojot Sedas purva dabas lieguma ilgtspējīgu 
tūrisma attīstību. Tomēr jārēķinās, ka nākotnē tūristu radītā slodze un ietekmes 
palielināsies minētajā teritorijā. Kā viena no problēmām jāmin salīdzinoši lielie 
attālumi, kas jāveic kājām vai ar divriteni uz nozīmīgākajām putnu vērošanas vietām. 
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Sedas purva dabas liegums un Seda ir piemērota vieta dažādām ar kultūras tūrismu 
saistītām norisēm. Kā galvenā kultūras tūrisma dominante jāatzīmē Sedas pilsēta ar 
savdabīgo un Latvijas pilsētām neraksturīgo pilsētbūvniecības ainavu. Arī ar kūdras 
izstrādi saistītās tradīcijas un objekti (dzelzceļš, vagonu parks, ēkas) ir uzskatāms kā 
tūristiem eksponējama industriālā mantojuma sastāvdaļa. Nākotnē būtu vērts padomāt 
par iespēju tūristu grupām rādīt kūdras sagatavošanas procesu kā purvā, tā arī a/s 
“Seda” uzņēmumā.  
 
Sedas purva dabas lieguma teritorijā, īpaši – tā apkārtnei piemīt aktīvā tūrisma iespēju 
potenciāls. Ceļi gar šaursliežu dzelzceļa “uzbērumu” ir piemēroti gan īsiem, gan 
garākiem pārgājieniem ar kājām, bet Sedas purva dabas lieguma apkārtnē pa pagasta 
un rajona nozīmes ceļiem (nav automašīnām noslogoti) var veidot velomaršrutus. 
Kaut arī Sedas upe nav populāra ūdenstūrisma piekritēju vidū, pārņemot pozitīvo 
kaimiņvalstu pieredzi (piemēram, Somā nacionālais parks), atsevišķus Sedas upes 
posmus varētu izmantot braucieniem ar kanoe laivām, ievērojot dabas aizsardzības 
prasības Sedas palieņu pļavās, īpaši putnu ligzdošanas laikā. Kā viena no problēmām 
jāmin salīdzinoši lieli attālumi Sedas purva dabas liegumā, kurus šobrīd var veikt tikai 
ar kājām vai divriteni. 
 
Makšķerēšanas un medību tūrisms ir saistīts ar dabas resursu izmantošanu un 
nozīmīgām ietekmēm uz vidi, tāpēc nākotnē paralēli šo aktivitāšu norisēm būtu 
jānodrošina to atbilstības valstī spēkā esošajiem normatīviem aktiem uzraudzība. 
Šobrīd makšķerēšanas iespējas izmanto g.k. vietējie iedzīvotāji vai atsevišķi 
entuziasti. 
 
Pasaulē aizvien populārāks kļūst piedzīvojumu tūrisms, kas balstīts uz jaunām, bieži 
vien ekstrēmām izjūtām saistītu piedāvājumu. Iespējams, ka nākotnē varētu attīstīt 
braucienus pa Sedas purva sliežu ceļiem (piemēram, ar drezīnu vai velodrezīnu 
u.tml.). Tas būtu perspektīvākais Sedas purva izmantošanas veids šī tūrisma veida 
kontekstā. 
 
Ekotūrisma produkta pamatā ir teritorijas ilgtspējīga attīstība, kas balstīta uz vides, 
sociālo un ekonomisko dimensiju sabalansētu un līdzsvarotu attīstību. Tas nozīmē, 
ekotūrisma produktam jābūt veidotam tā, lai tūristu aktivitātes garantētu dabas vērtību 
saglabāšanu un aizsardzību, bet tūristu klātbūtne Sedas purva dabas lieguma teritorijā 
un apkārtnē nestu finansiālu labumu vietējiem iedzīvotājiem, izmantojot viņu 
piedāvātos pakalpojumus ar tūrismu saistītās jomās. Taču šobrīd, vērtējot vietējo 
iedzīvotāju sociālo stāvokli un citus faktorus, jāsecina, ka ekotūrisms šajā teritorijā 
varētu būt diezgan tālās nākotnes perspektīva. 
 
Priekšlikumi tūrisma infrastruktūras izveidei Sedas purva dabas lieguma teritorijā un 
tā tuvākajā apkārtnē sniegti 8. pielikumā. 
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2.9. attēls. Dažādu tūrisma veidu attīstības iespējas  
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2.6. Aizsargājamās teritorijas vērtību apkopojums un pretnostatījums  
 
Dabas vērtības Sociālekonomiskās vērtības un 

ietekmējošie faktori 
Retās un aizsargājamās augu sugas Apdraud hidroloģiskā režīma izmaiņas un 

dabisko biotopu iznīcināšana, kas rodas 
kūdras ieguves procesā, pļavu aizaugšana.  

Retās un aizsargājamās dzīvnieku sugas − Kūdras ieguves rezultātā radušās 
ūdenstilpes piesaista putnus. Taču ar laiku 
šīs ūdenstilpes aizaug un kļūst putniem 
nepiemērotas.  

− Kūdras ieguves radītās hidroloģiskā 
režīma maiņas novājina mežaudzes, kas 
īslaicīgi piesaista dzeņveidīgos putnus, 
taču pārsvarā šādās mežaudzēs putnu 
fauna ir nabadzīga. 

− Ūdensputnu medības migrāciju 
laikā putnu faunu ietekmē negatīvi.  

− Sugu daudzveidību samazina pļavu 
aizaugšana. 

− Kūdras ieguve ir radījusi labvēlīgus 
apstākļus spāru attīstībai. 

− Kūdras ieguves rezultātā ir 
izzudušas virkne tipisko augsto purvu 
bezmugurkaulnieku sugu. 

Meža biotopi un sugu dzīvotnes − Meža biotopi vairumā gadījumu 
veidojušies purva teritorijas dabiskas 
apmežošanās rezultātā pēc kūdras 
izstrādes. 

− Daļu mežu biotopu ir novājinājušas 
hidroloģiskā režīma maiņas, kas radušās 
kūdras ieguves procesā. 

− Tā kā bioloģiskās daudzveidības 
ziņā meži ir nabadzīgi, vislietderīgāk 
minētās platības izmantot 
mežsaimniecībā. 

− Pilnvērtīga mežu izmantošana 
mežsaimniecība iespējama tikai tad, ja 
tiek ierobežota bebru darbība un 
nodrošināta novadgrāvju pilnvērtīga 
funkcionēšana. 

Pļavu biotopi un dzīvotnes − Pļavās esošās bioloģiskās vērtības 
apdraud aizaugšana, jo liela daļa pļavu 
netiek apsaimniekotas. 

− Pļavas negatīvi ietekmē meliorācija, 
jo samazinājās plūdu ilgums un 
applūstošās platības, samazinājās arī vietu 
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Dabas vērtības Sociālekonomiskās vērtības un 
ietekmējošie faktori 
daudzums ar mitru un irdenu augsni, 
izveidojās koku un krūmu apaugums gar 
grāvjiem, kas fragmentēja pļavas un 
samazināja to atklāto platību. 

Aizsargājami purvu biotopi un sugu 
dzīvotnes 

Sedas purvs ir nozīmīga kūdras ieguves 
vieta. Kūdras ieguves rezultātā tika 
iznīcināti dabiskie purva biotopi. 

Aizsargājami ūdeņu biotopi un sugu 
dzīvotnes 

Saldūdens biotopus būtiski ietekmē 
hidroloģiskā režīma izmaiņas, kas rodas 
kūdras ieguves rezultātā, un aizaugšana. 
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3. INFORMĀCIJA PAR AIZSARGĀJAMĀS 
TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANU 
 

3.1. Aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa un īstermiņa 
mērķi  
 
Ilgtermiņa mērķi 
- Saglabāta Natura 2000 teritorijas – dabas lieguma "Sedas purvs" – 
ornitofaunas daudzveidība un īpaši aizsargājamie biotopi un līdz ar to teritorija 
saglabāta kā putniem nozīmīgs mitrājs; 
- Maksimāli veicināta lieguma teritorijas dabiskā reģenerācija; 
- Saskaņotas dabas aizsardzības, rekreācijas un saimnieciskās intereses; 
- Atjaunota Sedas upes gultne. 
 
Īstermiņa mērķi 
 
A. Administratīvie un organizatoriskie 
 
1. Precizētas dabas lieguma teritorijas robežas; 
2. Teritorijas zonējums iestrādāts pašvaldību teritoriju plānojumos; 
3. Nodrošināta ceļu un dzelzceļu uzturēšana; 
4. Uzlabotas teritorijas apskates vietas;. 
5. Pieņemti individuālie teritorijas izmantošanas un aizsardzības noteikumi un 

iestrādāti labojumi citos likumdošanas aktos. 
 
B. Dabas aizsardzības vērtību aizsardzība un apsaimniekošana 

 
1. Nodrošināta ES nozīmes purvu biotopu aizsardzība 209,2 ha platībā;  
2. Saglabātas vai palielinātas esošo ūdenstilpju platības, saglabājot dabas liegumu 

kā putniem nozīmīgu mitrāju; 
3. Atjaunotas un uzturētas palieņu pļavu platības ap Sedas upi 231,4 ha platībā; 
4. Nodrošināta ES nozīmes īpaši aizsargājamo meža biotopu aizsardzība 182 ha 

platībā; 
5. Samazināta ūdensputnu medību un makšķerēšanas kā traucējoša faktora ietekme 
uz ornitofaunu. 

 
 
C. Informatīvie, izglītojošie  
 
1. Nodrošināta informācija par dabas liegumu; 
2. Uzsākta dabas lieguma tūrisma infrastruktūras izveide. 
 
D. Monitorings 
 
1. Nodrošināta ligzdojošo un caurceļojošo putnu uzskaite un Natura 2000 
monitorings. 
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2. Nodrošināti ūdens līmeņu novērojumi. 
3. Nodrošināts dabas aizsardzības plāna apsaimniekošanas pasākumu izpildes 

monitorings 
 
E. Citi  

 
1. Saglabātas dīķsaimniecības attīstības iespējas esošajos dīķos. 
2. Saglabāta iespēja veikt kūdras ieguvi 439 ha platībā, ievērojot dabas 

aizsardzības intereses. 
3. Izstrādāts Sedas upes priekšizpētes projekts. 
 

3.2. Teritorijas apsaimniekošanas īstermiņa mērķi plānā apskatītajam 
apsaimniekošanas periodam 

 
3.1. tabula sniedz piedāvāto apsaimniekošanas pasākumu kopsavilkumu, ar norādi uz 
potenciālajiem izpildītājiem, finansējumu un izpildes rādītājiem. 3.1. attēlā norādītas 
apsaimniekošanas pasākumu izpildes vietas. 
 
3.1. tabulā tiek minēti katra pasākuma prioritāte, izpildes termiņš, iespējamais finansu 
avots un izpildītājs, aptuvenais finansējums, ja tāds ir nepieciešams un ja to ir 
iespējams aprēķināt. Katrs pasākums ir attiecināts uz konkrētu īstermiņa mērķi un tiek 
norādīti izpildes rādītāji.  
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3.1. tabula. Plānotie apsaimniekošanas pasākumi  
 
Atbilsto
šais 
īstermiņ
a 
mērķis 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes 
termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

A - Administratīvie un organizatoriskie pasākumi 
1 Teritorijas robežu precizēšana 

kartogrāfiskajā materiālā (digitālā 
veidā) 

I (augsta) 
prioritāte, 
2007. gads 

- VMD, 
ZBR 
Administrācija, 
pašvaldības 

- Digitālais slānis ar robežām 
*.shp faila formātā, robežas 
apraksts un robežpunktu 
koordinātu tabula publiski 
pieejami. 

2 Dabas lieguma robežu, funkcionālā 
zonējuma iestrādāšana pašvaldību 
teritoriju plānojumos 

I (augsta)  
prioritāte, 
2007. gads 

- Sedas pilsētas ar 
lauku teritoriju 
dome, Ērģemes, 
Ēveles un Plāņu 
pagastu padomes 

- Teritoriju plānojumos norādītas 
funkcionālo zonu robežas un 
iestrādāts tām atbilstošais 
aizsardzības režīms 

5  Individuālo teritorijas izmantošanas un 
aizsardzības noteikumu izstrāde un 
pieņemšana, grozījumu iestrāde citos 
likumdošanas aktos 
 

I (augsta), 
2007. gads 

- ZBR 
administrācija 

Izmaksas nav 
vērtētas 

Pieņemti individuālie teritorijas 
izmantošanas un aizsardzības 
noteikumi un pieņemti 
grozījumi citos likumdošanas 
aktos 

3 Dzelzceļu uzturēšana II (vidēja) 
prioritāte, 
regulāri 

a/s “Seda” a/s “Seda” Izmaksas nav 
vērtētas 

Dzelzceļi uzturēti labā tehniskā 
stāvoklī 

3 Ceļu uzturēšana II (vidēja) 
prioritāte, 
regulāri 

a/s “LVM”, 
a/s “Seda” 

a/s “LVM”, 
a/s “Seda” 

Izmaksas nav 
vērtētas 

Ceļi uzturēti labā tehniskā 
stāvoklī 

4 Apskates vietu izveidošana, uzlabošana 
un uzturēšana 

II (vidēja) 
prioritāte, 
Vietu 

z/s “Laidavas” 
ZBR, 
dažādi fondi 

z/s "Laidavas" 
ZBR 
administrācija 

5000 Ls, 
uzturēšanai 
gadā 300 Ls 

Labiekārtota apkārtne pie putnu 
novērošanas torņa, jauna putnu 
novērošanas torņa izbūve, 
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Atbilsto
šais 
īstermiņ
a 
mērķis 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes 
termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

izveidošana 
un 
uzlabošana 
pēc 
apsaimniekot
āju vēlmēm, 
uzturēšana 
regulāri 
 

regulāri tiek uzturētas apskates 
vietas 

5 Pārvietošanās ierobežošana I (augsta) 
prioritāte, 
regulāri 

ZBR  Sedas pilsētas ar 
lauku teritoriju 
dome, 
a/s “LVM”, 
z/s "Laidavas" 
a/s “Seda” – 
savās nomas 
platībās; 
ZBR, VVI 
regulējamā 
režīma zonā 

4* 20 Ls 
(zīmes par 
regulējamā 
režīma zonu 
un par 
uzturēšanās 
aizliegumu) 

Izvietotas zīmes u.c. objekti, 
kuri ierobežo pārvietošanos 
nomas platībās un regulējamā 
režīma zonā. 

B - dabas vērtību aizsardzība un apsaimniekošana 
3 Sedas upes palieņu pirmreizējā pļaušana 

un uzturēšana 59 ha platībā. 
II (vidēja) 
prioritāte, 
Atjaunošana 
līdz 
31.12.2007., 
pēc tam 
regulāra 

LIFE palieņu 
pļavu projekts, 
LAD 

Zemes īpašnieks 
vai 
apsaimniekotājs 

138 EUR/ha Atjaunotas un uzturētas palieņu 
pļavas 59 ha platībā 
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Atbilsto
šais 
īstermiņ
a 
mērķis 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes 
termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

uzturēšana 
3 Sedas upes palieņu pļavu regulāra 

pļaušana 231,4 ha platībā 
I (augsta) 
prioritāte, 
regulāri 

LIFE palieņu 
pļavu projekts, 
LAD 

Zemes īpašnieki 138 EUR/ha Nopļautas palieņu pļavas 231,4 
ha platībā 

2 Atteikšanās no meliorācijas, lai 
nesamazinātu ūdens līmeni 24. 28., 32., 
38. , 43., 46., 49., 48., 51., 52., 55., 56., 
59., 60., 64., 65., 94., 95., 80., 79., 78., 
77., 76., 74., 87., 88. kvartālā (skat. 1.3. 
attēlu) 

I (augsta) 
prioritāte, 
Visu DAP 
plānošanas 
periodu  

- 
 

a/s “LVM” 
 

- Saglabātas vai palielinātas 
esošo ūdenstilpju platības, līdz 
ar to arī saglabāts putniem 
nozīmīgs saldūdens biotops 

2 Niedru pļaušana un/vai kontrolēta 
dedzināšana 

II 
(vidēja)priori
tāte, 
regulāri 
 

Niedru 
ieguvējs, ZBR 
administrācija, 
z/s 
“Laidavas”), 
a/s “LVM” 

Niedru ieguvējs, 
ZBR 
administrācija, 
z/s “Laidavas”, 
a/s “LVM” 

Izmaksas nav 
vērtētas 

Saglabātas vai palielinātas 
pastāvīgo un īslaicīgo 
ūdenstilpju platības, līdz ar to 
arī saglabāts putniem nozīmīgs 
saldūdens biotops 

2 Krūmu, koku ciršana, starp ūdenstilpēm 
esošajos uzbērumos un ūdenstilpēs, lai 
veidotu vienlaidus platības 87., 74., 88. 
, 76., 77., 78., 79. un 80. kvartālos (skat. 
3.1. attēlu) 

I (augsta) 
prioritāte, 
Vienreiz līdz 
31.12.2008., 
atkārtot līdz 
31.12.2010. 
 

a/s “LVM” a/s “LVM” Izmaksas nav 
vērtētas 

Izveidots un uzturēts vienlaidus 
ūdens klajums 87., 74., 88. , 
76., 77., 78., 79. un 80. 
kvartālos 

5 Ūdensputnu medību un makšķerēšanas 
aizliegums regulējamā režīma zonā 

I (augsta) 
prioritāte, 
Visu DAP 
plānošanas 
periodu 

- a/s “LVM”, 
kontrolē Valsts 
mežu dienests 

- Samazināta ūdens putnu 
medību un makšķerēšanas kā 
traucējoša faktora ietekme uz 
ornitofaunu. 
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Atbilsto
šais 
īstermiņ
a 
mērķis 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes 
termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

 

5 Ūdensputnu medību un licencētās 
makšķerēšanas ierobežošana 
dīķsaimniecībās 

II 
(vidēja)dēja 
prioritāte, 
Visu DAP 
plānošanas 
periodu 

- a/s “LVM”, 
Dīķsaimniecību 
apsaimniekotāji, 
kontrolē Valsts 
mežu dienests, 
ZBR, RVP 

- Samazināta ūdens putnu 
medību un makšķerēšanas kā 
traucējoša faktora ietekme uz 
ornitofaunu. 

1 Neiejaukšanās īpaši aizsargājamo purvu 
biotopu attīstībā (skat. 6. pielikumu – 
biotopu karte) 

I (augsta) 
prioritāte, 
Visu DAP 
plānošanas 
periodu 

- a/s “LVM” - Nodrošināta ES nozīmes purvu 
biotopu aizsardzība 

4 Neiejaukšanās īpaši aizsargājamo mežu 
biotopu un regulējamā režīma zonā 
ietilpstošo mežu dabiskajā attīstībā 

I (augsta) 
prioritāte, 
Visu DAP 
plānošanas 
periodu 

- a/s “LVM” 
kontrolē Valsts 
mežu dienests 

- Īpaši aizsargājamos mežu 
biotopos un regulējamā režīma 
zonā ietilpstošajos mežos norit 
netraucēta dabiskā attīstība 

C – Informatīvie, izglītojošie pasākumi 
1 12 informatīvo zīmju izvietošana I (augsta) 

prioritāte, 
 31.12.2007. 

ZBR  ZBR sadarbībā ar 
pašvaldībām 

12*20 Ls Uz dabas lieguma teritorijas 
robežas izvietotas 9 
informatīvās zīmes  

1 4 informatīvo stendu izvietošana II 
(vidēja)priori
tāte, 
31.12.2017. 

z/s "Laidavas", 
ZBR, Sedas 
pašvaldība, 
LIFE palieņu 
pļavu projekts  

z/s "Laidavas", 
ZBR, Sedas 
pašvaldība, LIFE 
palieņu pļavu 
projekts 

150 – 200 
Ls/par vienu 
stendu 

Izvietoti četri informatīvie 
stendi 

1 Putnu un dabas vērošanas torņu izveide II (vidēja) ZBR ZBR Patreiz nav Izvietoti torņi ar atbilstošu 
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Atbilsto
šais 
īstermiņ
a 
mērķis 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes 
termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

prioritāte 
31.12.2017. 

administrācija administrācija iespējams 
novērtēt 

infrastruktūru 

2 Jebkuru tūrisma infrastruktūras objektu 
ierīkošanas saskaņošana ar dabas 
aizsardzības plānā iekļautajām 
rekomendācijām  

III (zema) 
prioritāte 
  

a/s “LVM”, 
ZBR, 
pašvaldības 

a/s “LVM”, ZBR, 
pašvaldības 

Izmaksas nav 
vērtētas 

Ierīkoti tūrisma objekti 
atbilstoši dabas aizsardzības 
plānā iekļautajām prasībām 

D - monitorings 
1 Natura 2000 teritorijas monitorings 

 
I (augsta) 
prioritāte, 1x 
6 gados 

LVĢMA LVĢMA izvēlēts 
izpildītājs  

Izmaksas nav 
vērtētas 

Nodrošināts regulārs ES 
nozīmes sugu un biotopu 
monitorings 

3 DAP pasākumu izpildes monitorings II (vidēja) 
prioritāte, 
2012. un 
2017. gadā 

ZBR 
administrācija 

ZBR 
administrācija 

Izmaksas nav 
vērtētas 

Nodrošināts regulārs 
novērtējums apsaimniekošanas 
pasākumu efektivitātei un 
ietekmei uz teritorijas dabas 
vērtībām  

2 Ūdens līmeņu novērojumi Diviem 
posteņiem II 
(vidēja) 
prioritāte, 
Trīs 
posteņiem III 
(zema)priorit
āte. 
Novērojumi 
jāveic reize 
mēnesī, palu 
laikā reizi 
nedēļā. 

a/s “LVM”, 
ZBR 
administrācija, 
z/s “Laidavas” 
 

a/s “LVM”, 
ZBR 
administrācija, 
z/s “Laidavas” 

5*100 Ls Veikti regulāri ūdens līmeņu 
novērojumi 
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Atbilsto
šais 
īstermiņ
a 
mērķis 

Pasākums Prioritāte, 
izpildes 
termiņš  

Iespējamais 
finansētājs 

Iespējamais 
izpildītājs 

Iespējamās 
izmaksas 

Izpildes rādītāji 

 E - citi pasākumi  
1 Aizsargdambja atjaunošana “Sedas 

dīķos” 
II (vidēja) 
prioritāte 

z/s "Laidavas", 
a/s “LVM” 

z/s "Laidavas", 
a/s “LVM” 

7000 Ls 
(izmaksas ir 
precizējamas)

Saglabātas dīķsaimniecības 
attīstības iespējas Sedas dīķos 
 

1 Līmeņa paaugstināšana atsevišķās 
ūdenstilpēs 

III (zema) 
rioritāte 

Potenciālais 
darbības 
ierosinātājs 

Potenciālais 
darbības 
ierosinātājs 

Patreiz nav 
iespējams 
novērtēt 

Uzturētas ūdenstilpes. 

2 Kūdras ieguve ņemot vērā zemes dzīļu 
licencē noteiktos krājumus un 
saskaņojot ieguvi ar dabas aizsardzības 
prasībām 

II (vidēja) 
prioritāte 

a/s “Seda” a/s “LVM” 
a/s “Seda” 

- Saglabāta iespēja veikt kūdras 
ieguvi 581 ha platībā, ievērojot 
dabas aizsardzības intereses 

3 Sedas upes gultnes atjaunošanas 
projekta priekš izpēte 

II (vidēja) 
prioritāte, 
Līdz 
31.12.2017. 

Latvijas vides 
fonds 

ZBR Izmaksas ir 
precizējamas 
projekta 
izstrādes 
laikā 

Sagatavota Sedas upes gultnes 
atjaunošanas projekta priekš 
izpēte  
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3.1.  attēls. Piedāvātie apsaimniekošanas pasākumi  
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Apsaimniekošanas pasākumu apraksts  
 
A – Administratīvie un organizatoriskie pasākumi 

 
1. Teritorijas robežu precizēšana kartogrāfiskajā materiālā (digitālā veidā) 

 
Dabas lieguma robežu apraksts ir piesaistīts gan administratīvajām robežām, gan 
mežierīcības datiem uz lieguma izveidošanas brīdi. Pašreiz mežierīcības dati ir 
mainījušies un nepieciešams izmantot jaunu robežas aprakstu (9. pielikums). VMD 
mežaudžu datu bāzē būtu jāveic korekcijas, lai precizētu lieguma robežu un iestrādātu 
tajā zonējumu. 

 
DAP izstrādē teritorijas robežas precizēšana veikta, izmantojot pieejamo 
kartogrāfisko materiālu – digitālā kadastra karti, mežaudžu plānus (vecos un jaunos) 
un MK noteikumu Nr. 212 „Noteikumi par dabas liegumiem” 193. pielikumu (dabas 
lieguma „Sedas purvs” robežu apraksts). Precizētās robežas robežpunktu koordinātes 
Latvijas koordinātu sistēmā (LKS-92) TM projekcijā iekļautas dabas aizsardzības 
plānā 9. pielikumā. DAP izstrādes gaitā robeža tika precizēta ar 1 : 10 000 mēroga 
precizitāti. Precīza lieguma teritorija jāiestrādā gan pašvaldību teritorijas plānojumos, 
gan citos normatīvajos aktos (individuālajos izmantošanas un aizsardzības 
noteikumos, Valsts meža reģistra datu bāze u.c.)  
 
2. Dabas lieguma robežu, funkcionālā zonējuma iestrādāšana pašvaldību teritoriju 
plānojumos 

 
Pašvaldību teritorijas plānojumi nedrīkst būt pretrunā ar dabas aizsardzības plānu, 
tāpēc tajos jāiestrādā DAP priekšlikumi. Sīkāk nepieciešamās izmaiņas teritorijas 
plānojumos aprakstītas ceturtajā nodaļā. 
 
3. Dzelzceļu uzturēšana 

 
Dabas lieguma teritorijā atrodas dzelzceļu tīkls, kurš izveidots kūdras izstrādes 
vajadzībām. To apsaimnieko a/s “Seda”. Tā kā kūdras izstrāde tiek veikta patlaban un 
noteikti turpināsies arī visu DAP plānošanas laiku (10 gadus), tad dzelzceļa līniju 
uzturēšana būs aktuāla visu laiku. Līnijas apsaimniekošanu apsaimniekotājs var veikt 
pēc saviem ieskatiem, līdz tā nav pretrunā ar dabas aizsardzības interesēm. Ja tiek 
pārcelta dzelzceļa līnija, kas izraisa applūstošo platību pieaugumu vai samazināšanos, 
tad šo pasākumu nepieciešams saskaņot ar ZBR administrāciju. 
 
4. Ceļu uzturēšana 

 
Dabas lieguma ceļus apsaimnieko a/s “Seda” un a/s “LVM”. To uzturēšana būs 
nepieciešama visu DAP plānošanas laiku. A/s “LVM” ir nodefinējusi sevi 
interesējošos ceļus, kurus plānots uzturēt. Tie norādīti kartē (skat. 3.1. attēlu). Ceļu 
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uzturēšanu apsaimniekotājs var veikt pēc saviem ieskatiem, līdz tā nav pretrunā ar 
dabas aizsardzības interesēm. 
 
5. Apskates vietu izveidošana, uzlabošana un uzturēšana 

 
Dabas liegumā ir iekārtotas un paredzēts iekārtot apskates vietas. Pie Sedas dīķiem, 
kuri ir apmeklētākā dabas lieguma daļa, z/s “Laidavas” ir izvietojis divus putnu 
novērošanas torņus, paplašinātu ceļu auto novietošanai, nelielu laivu piestātnes vietu, 
ugunskura vietu un atkritumu urnu. Perspektīvā paredzēts šo vietu vēl uzlabot, 
labiekārtojot ceļu līdz tornim, izbūvējot jaunu laipu, nojumi un vēl atsevišķus 
infrastruktūras objektus. Atsevišķi pasākumi saistās ar ceļu uzturēšanu. 

 
6. Pārvietošanās ierobežošana  

 
DAP ierosināts izveidot regulējamā režīma zonu, kurā būtu ierobežota pārvietošanās. 
Pie tam atsevišķas lieguma teritorijas apsaimnieko vairāki nomnieki, kuru teritorijās 
pārvietošanās jau ir ierobežota un to nepieciešams saskaņot. Tas saistīts ar 
ugunsdrošības noteikumiem un saimnieciskām interesēm. Lai ierobežotu 
pārvietošanos, patlaban daudzviet ir izvietotas aizlieguma zīmes un slēgtas barjeras. 
Šie objekti patlaban nodrošina optimālu sistēmu gan saimnieciskajām, gan dabas 
aizsardzības interesēm, tāpēc pārvietošanās ierobežojumi saglabājami arī turpmāk. 
Aktuāla problēma ir šo noteikumu neievērošana, kas izraisa nevēlamas sekas. Lai 
ierobežotu brīvu pārvietošanos, regulējamā režīma zonā četrās vietās (skat. 3.1. attēlu) 
būtu jāizvieto informatīvās zīmes ar norādi par regulējamo zonu un par apmeklējuma 
aizliegumu. Visā lieguma teritorijā atļauts pārvietoties teritorijas īpašniekiem un 
apsaimniekotājiem. Teritorijas apmeklējumi regulējamā režīma zonā jāsaskaņo ar 
ZBR administrāciju. 

 
7. Individuālo teritorijas izmantošanas un aizsardzības noteikumu izstrāde un 
pieņemšana, grozījumu iestrāde citos likumdošanas aktos 

 
Lai skaidri nodefinētu dabas liegumā atļautās un aizliegtās darbības, teritorijai 
jāapstiprina individuālie izmantošanas un aizsardzības noteikumi. Šobrīd ir izstrādāts 
noteikumu projekts (skat. 5.2. sadaļu).  

 
Vienlaicīgi ar šo noteikumu izstrādi un apstiprināšanu jāveic grozījumi MK  
noteikumos Nr. 353 “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”, kuros ir noteiktas atļautās un aizliegtās darbības atsevišķās 
aizsargājamās teritorijās, t.sk. arī dabas liegumā “Sedas purvs”. 
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B - Dabas vērtību aizsardzība un apsaimniekošana 
 

1. Sedas upes palieņu pļavu atjaunošana un pirmreizēja pļaušana 59 ha platībā 
 

Dabas lieguma „Sedas purvs” teritorijā, Sedas upes kreisajā krastā, atrodas ar 
krūmiem stipri aizaugušas pļavas, kuras pēc atjaunošanas būtu iespējams uzskatīt par 
upes palienes pļavām. Lai veiktu šo pļavu atjaunošanu, nepieciešams rudens vai 
ziemas periodā izcirst kokus un krūmus. Izcērtot kokus un krūmus, tie jānocērt, 
atstājot ne vairāk kā 5 cm virs zemes. Nelielas krūmu grupas līdz 1,5 m augstumam, 
kas netraucētu pļavu appļaušanai, būtu vēlams saglabāt. Jānocērt arī koki un krūmi 
gar grāvmalām. Izcirstie koki un krūmi no pļavām jāaizvāc. Nākamajos divos gados 
veicama atvašu appļaušana izcirsto krūmu vietā. Pēc koku un krūmu izciršanas 
veicama regulāra pļavu pļaušana pēc 15. jūlija. Palieņu pļavu atjaunošana un 
pirmreizējā pļaušana veicama 39. mežu kvartāla 1. un 2. nogabalā, 40. kvartāla 1. un 
2. nogabalā, 41. kvartāla 1., 2. un 3. nogabalā, 75. mežu kvartāla 1., 2., 3., 5., un 12. 
nogabalā, 2. kvartāla 1., 2., 3. un 4. nogabalā un 2. mežu kvartāla lauksaimniecībā 
izmantojamajās zemēs. 

 
2. Sedas upes palieņu pļavu regulāra pļaušana 231 ha platībā 

 
Pasākums veicams, lai saglabātu bioloģiski vērtīgo pļavu veģetācijas un faunas 
daudzveidību. Pašreiz dabas lieguma teritorijā tiek veikta palieņu pļavu 
apsaimniekošana Sedas upes labajā krastā 172 ha platībā. Pēc palieņu pļavu 
atjaunošanas pasākumu veikšanas pļaušana būtu veicama arī Sedas upes kreisā krasta 
pļavās 59 ha platībā. Palieņu pļavu pļaušana veicama pēc 15 jūlija. Pieļaujama arī 
palieņu pļavu noganīšana. 

 
 

3. Atteikšanās no meliorācijas 
 

Atteikšanās no meliorācijas, lai nesamazinātu ūdens līmeni 24. 28., 32., 38. , 43., 46., 
49., 48., 51., 52., 55., 56., 59., 60., 64., 65., 94., 95., 80., 79., 78., 77., 76., 74., 87., 88. 
kvartālā (skat.3.1. attēlu). Dabas lieguma teritorijā esošās mākslīgi veidotās 
ūdenstilpes kļuvušas par bioloģiski vērtīgām teritorijām ornitofaunai. Īpaši 
atzīmējams teritorijas nozīmīgums migrējošajiem putniem. Lai arī paredzams, ka 
teritorijas nozīmīgums migrējošajiem putniem varētu samazināties, ūdenstilpēm 
aizaugot, nepieciešams saglabāt teritorijas vērtību pēc iespējas ilgākam laika 
periodam. Tādēļ, dabas lieguma “Sedas purvs” teritorijā un pieguļošajās teritorijās 
nebūtu vēlams veikt meliorācijas pasākumus, kuru rezultātā varētu tikt samazināts 
ūdens līmenis iepriekš minētajos kvartālos, izņemot pasākumus, kas saistīti ar: 

− dabas aizsardzības plānā paredzēto ceļu uzturēšanu dabas lieguma 
teritorijā; 

− dabas aizsardzības plānā paredzēto dzelzceļu uzturēšanu dabas lieguma 
teritorijā; 
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− bebru darbības ierobežošanu un postījumu likvidēšanu. 
 

Paredzot jaunu meliorācijas grāvju/kanālu, aizsargdambju un citu hidrotehnisku būvju 
veidošanu vai esošo grāvju, aizsargdambju un citu hidrotehnisko būvju atjaunošanu 
(dambju paaugstināšanu vai grāvju/kanālu padziļināšanu) vai pārveidošanu, kas nav 
paredzēta šajā dabas aizsardzības plānā, būtu jāveic izpētes projekta izstrāde par 
plānotā pasākuma ietekmi uz minētajām ūdenstilpēm. Tikai pēc tam, kad konstatēts, 
ka veicamie meliorācijas pasākumi neietekmē (nesamazina) ūdens līmeni minētajās 
teritorijās, meliorācijas darbība būtu pieļaujama. Aizsargdambju atjaunošana bez 
iepriekšēja izpētes projekta izstrādes ir pieļaujama situācijās, kad dabisku vai cilvēka 
veiktu darbību rezultātā esošie aizsargdambji, kas nodrošina ūdens līmeņa 
saglabāšanos ūdenstilpēs, tiek bojāti. Šādos gadījumos aizsargdambis atjaunojams 
iepriekšējā vietā un lielumā.  

 
4. Neiejaukšanās īpaši aizsargājamo purvu biotopu attīstībā  

 
Dabas lieguma teritorijā – purva centrālajā daļā kūdras ieguves lauku vidū – atrodas 
divi nelieli (39,8 ha) neskarti (maz skarti) augstā purva masīvi. Šajās teritorijās 
saglabājusies augstajiem purviem raksturīgā veģetācija un fauna. Dabas lieguma 
Ziemeļu daļā atrodas neskarts slīkšņu un pārejas purvu masīvs (169,4 ha). Šajās 
teritorijās vai tiešā to tuvumā (ietekmes zonā) nebūtu pieļaujama meliorācijas 
pasākumu veikšana, kuru rezultātā izmainītos purvu masīvu hidroloģiskais režīms. 
Tāpat nav pieļaujama kūdras ieguve vai jebkāda cita veida saimnieciskā darbība, 
kuras rezultātā varētu samazināties minēto teritoriju bioloģiskā vērtība vai 
apdraudētas tajos esošās vērtīgās augu un dzīvnieku sugas. 
 
5. Niedru pļaušana un/vai kontrolēta dedzināšana 

 
Liegumā daudzviet kūdras laukos izveidojušās ūdenstilpes strauji aizaug ar niedrēm, 
kā rezultātā veidojas homogēnas niedru audzes. Šāds biotops daudzām putnu sugām 
nav piemērots, jo īpaši migrējošiem putniem, kuri labprātāk uzturas atklātās 
teritorijās. Niedru pļaušana un dedzināšana “Sedas purva” liegumā pieļaujama 
dažādos nolūkos (putniem piemērotu biotopu nodrošināšanai, niedru jumtu sagatavei, 
ūdenstilpju aizaugšanas mazināšanai, medību apstākļu uzlabošanai) gan ziemā, gan 
vasaras sezonā. Niedru pļaušana ir pieļaujama visā lieguma teritorijā (skat. 3.1. 
attēlu). Niedru pļaušana pieļaujama laika periodā no 1. augusta līdz ledus nokušanai. 
Niedru dedzināšana pieļaujama no 1.12-1.03. Veicot niedru pļaušanu vai dedzināšanu, 
jāveido niedru mozaīkveida struktūra, nedrīkst izpļaut visu kvartālu pilnībā. Vasaras 
sezonā izpļautās niedres no ūdenstilpēm ir jāizved. Pļaušana jāveic sleju veidā, 
pakāpeniski, izvairoties nopļaut vienā reizē pārāk lielu platību, lai neradītu 
traucējumus putnu sugām. Slejas izvēlas 5-30 m platas atkarībā no pļaušanas tehnikas, 
nopļaujamās teritorijas platības un pļaušanas mērķa. Slejas savā starpā jāapvieno ar 
izpļautiem nelieliem koridoriem. Pļaušana vai dedzināšana jāveic ar niedrēm intensīvi 
aizaugušās vietās. Patreizējās atklātajās platībās (Sedas dīķos – 24., 28., 32., 38. 
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kvartālos) esošie niedru puduri jāsaglabā, tos izpļaut nav nepieciešamība. Vienā un 
tajā pašā vietā niedru pļaušana kā minimums jāveic vismaz trīs gadus, lai samazinātu 
niedru augšanu. Vispiemērotākais laiks niedru pļaušanai ir augusts, jo šajā laikā 
nopļautās niedres nespēj ātri atjaunoties. 
 
6. Krūmu un koku ciršana starp ūdenstilpēm esošajos uzbērumos un ūdenstilpēs 

 
Krūmu un koku ciršana starp ūdenstilpēm esošajos uzbērumos un ūdenstilpes 
nepieciešama, lai veidotu vienlaidus platības 87., 74., 88. , 76., 77., 78., 79. un 80. 
kvartālā (skat. 3.1. attēlu). Apsaimniekošanas pasākuma mērķis ir nodrošināt pēc 
iespējas plašākas vienlaidus ūdenstilpju platības, kuras piesaista ūdensputnus 
migrāciju laikā. Krūmāju likvidēšana arī samazina plēsējiem, kuri medī putnus, 
piemērotu dzīves vietu platības. Nepieciešams izcirst koku un krūmu audzes, kuras 
veidojušās uz uzbērumiem gar bijušajiem ceļiem un grāvjiem, jo patlaban šie lineārie 
objekti fragmentē teritoriju. Šāds pasākums būtu jāveic divreiz DAP plānošanas 
termiņa laikā, t.i. laika periodā no 2007. gada līdz 2017. gadam. 

 
7. Ūdensputnu medību un makšķerēšanas aizliegums regulējamā režīma zonā 

 
Dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā kā ietekmējošs faktors tika konstatētas 
ūdensputnu medības un makšķernieku klātbūtne. Vairākās regulējamā režīma zonas 
ūdenstilpēs (47., 44., 70., 71., 72., 87., 74., 88., 76. kvartālā un 32., 38. ziemeļu daļā) 
(skat. 3.1. attēlu) nosakāms ūdensputnu medību aizliegums. Makšķerēt aizliegts 
sekojošās regulējamā režīma zonas ūdenstilpēs – 47., 44., 70., 71., 72., 87., 74., 88., 
76. kvartālā. Makšķerēšanas aizliegums neattiecas uz zemledus makšķerēšanu līdz 1. 
aprīlim. 

 
8. Ūdensputnu medību un licencētās makšķerēšanas ierobežošana dīķsaimniecībās 

 
Lai saglabātu un veicinātu teritorijas ornitoloģisko nozīmi, nosakāmi ierobežojumi 
ūdensputnu medībām un makšķerēšanai. Sedas dīķos z/s “Laidavas” organizē 
licenzētās ūdensputnu medības un makšķerēšanu, arī citās teritorijas daļās tiek veiktas 
medības un makšķerēšana. Makšķerēšanas sezona visā lieguma teritorijā atļauta no 
01.07.2006. līdz ledus nokušanai sekojošos kvartālos – 24., 28., 32., 38., 43., 46., 48., 
49., 51., 52., 55., 56., 59., 60., 64., 65., 94., 95., 101., 102., 106., 107., 77., 78., 79. un 
80. Zemledus makšķerēšana ir atļauta arī regulējamā režīma zonā. Ūdensputnu 
medībām (visā teritorijā, izņemot stingrā režīma zonu) nosākami šādi ierobežojumi – 
ūdensputnu medības no augusta otrās sestdienas līdz 14. septembrim organizējamas 
saskaņā ar vispārējo medību likumdošanu (trešdienās, sestdienās, svētdienās), no 
15.09 līdz 15.11. ūdensputnu medības aizliegtas katras nedēļas pirmdienās un 
otrdienās.  
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9. Neiejaukšanās regulējamā režīma zonā ietilpstošo mežu dabiskajā attīstībā 
 

Lai saglabātu lielāko aizsargājamo mežu masīvu dabas lieguma teritorijā, 
nepieciešams nodrošināt dabisku un netraucētu attīstību tajā. Šo teritoriju veido meži 
39., 40., 41. un 73. kvartālā (skat. 3.1. attēlu). Tajos nosakāms jebkādu 
mežsaimniecisko darbību aizliegums. 

 
C – Informatīvie, izglītojošie pasākumi 

 
1. Divpadsmit informatīvo zīmju izvietošana  
 
Nepieciešams uzstādīt 12 informatīvās zīmes uz dabas lieguma robežas pie 
iebraukšanas ceļiem (skat. apsaimniekošanas pasākumu karti 3.1. attēlā). Dabas 
lieguma „Sedas purvs” teritorijā ir nepieciešams uzstādīt informatīvās zīmes 
aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 415 “Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 1. 
pielikumu. Pēc individuālo un aizsardzības noteikumu pieņemšanas, informatīvo 
zīmju paraugs būs iekļauts šo MK noteikumu 2. pielikumā. Zīmes nepieciešams 
regulāri (reizi gadā) apsekot un, ja nepieciešams, atjaunot. 

 
2. Piecu informatīvo stendu izvietošana 
 
Lai informētu apmeklētājus par dabas liegumu, dabas lieguma teritorijā un tā tuvākajā 
apkārtnē nepieciešams izvietot piecus informatīvos stendus (skat. 3.1. attēlu). Uz 
stendiem jānorāda informācija par galvenajām lieguma dabas vērtībām, apmeklēšanas 
iespējām, noteikumiem, kuri jāievēro lieguma teritorijā. Viens stends būtu izvietojams 
Sedas pilsētas centrā. Šī stenda izvietošana jāveic sadarbībā ar Sedas pilsētas domi, jo 
tajā būtu iespējams iekļaut papildus informāciju par Sedas pilsētu u.tml. Vēl viens 
stends būtu izvietojams purvā netālu no Sedas pilsētas (skat. 3.1. attēlu). Tā 
potenciālais finansētājs varētu būt LIFE palieņu pļavu projekts un tajā būtu 
apvienojama informācija par dabas lieguma vērtībām (putniem, pļavām, utt.) ar Sedas 
purva vēsturi. Vēl vienu stendu būtu jānovieto pie putnu novērošanas torņa pie Sedas 
dīķiem (izvietotājs z/s “Laidavas”). Vēl stendi izvietojami arī pie Sedas palieņu 
pļavām un pie dīķiem lieguma ziemeļaustrumu daļā (pie nosacījuma, ja šeit tiek 
izvietots putnu novērošanas tornis). Tā kā stendi nereti tiek sabojāti, tie regulāri 
jāuztur kārtībā.  

 
Informatīvie stendi jānoformē, ņemot vēra ieteikumus, kuri atrodami Dabas 
aizsardzības pārvaldes izdotajā rokasgrāmatā “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vienotais stils” (http://www.dap.gov.lv/public/files_uploaded/iadtstils.pdf). 
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3. Putnu un dabas novērošanas torņu, platformu izvietošana 
 
Lieguma teritorijā, papildus esošajiem torņiem, iespējams izvietot vēl vairākus torņus 
(skat. 3.1. attēlu). Reizē ar torņu izbūvi jāizveido atbilstoša infrastruktūra – jāuzlabo 
ceļi, ja tas nepieciešams, jāizvieto informatīvie stendi un atkritumu urnas. Pirmkārt 
būtu vēlams izvietot torni vai skatu platformu netālu no Sedas pilsētas. Tālākā 
perspektīvā, attīstot lieguma infrastruktūru, iespējams izvietot vēl divus torņus – vienu 
pie ziemeļaustrumu dīķiem, otru lieguma dienvidu daļā pie viena no dīķiem (skat. 3.1. 
attēlu). 
 
Izveidojot dabas lieguma infrastruktūru, jāņem vērā ieteikumi, kuri atrodami Dabas 
aizsardzības pārvaldes izdotajā rokasgrāmatā “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vienotais stils”. (http://www.dap.gov.lv/public/files_uploaded/iadtstils.pdf).  
 
4. Jebkuru tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanas saskaņošana ar dabas 
aizsardzības plānā iekļautajām rekomendācijām 
 
Priekšlikumi tūrisma infrastruktūras izveidei “Sedas purva” dabas lieguma teritorijā 
un tā tuvākajā apkārtnē tiek sniegti šī DAP 8. pielikumā un 2.9. attēlā. Jebkuru 
tūrisma infrastruktūras ierīkošana ir saskaņojama ar dabas plānā iekļautajām 
rekomendācijām un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrāciju.  

 
D – Monitorings  

 
1. Natura 2000 monitorings 
 
Saskaņā ar bioloģiskās daudzveidības valsts monitoringa programmu, ir veicams 
Natura 2000 teritoriju monitorings. Attiecībā uz “Sedas purva” dabas liegumu ir 
noteikts sekojošo ligzdojošo un migrējošo putnu sugu monitorings: 

1) programmas 2. pielikumā ir iekļautas Sedas purvā ligzdojošās sugas:  
 lielais dumpis (Botaurus stellaris); 
 grieze (Crex crex); 
 ziemeļu gulbis(Cygnus cygnus); 
 jūras ērglis (Haliaeetus albicilla); 
 ormanītis (Porzana porzana);  
 purva tilbīte (Tringa glareola); 

 
2) programmas 3. pielikumā noteiktas sekojošas migrējošās putnu sugas Sedas 
dabas liegumā:  

 sējas zoss(Anser fabalis); 
 ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus); 
 dzērve (Grus grus);  
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Tāpat monitoringa programma nosaka, ka jāveic ES biotopu direktīvas 1. pielikuma 
biotopu monitorings un attiecībā uz Sedu tie būtu sekojoši biotopi: 

1) Upju palieņu pļavas; 
2) Pārejas purvi un slīkšņas 
3) Purvaini meži. 
 

Jāatzīmē, ka valsts monitoringa programmā nav iekļauti tādi ES prioritārie biotopi kā 
neskarti augstie purvi (7110*) un boreālie meži (9010*). Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas aģentūrai būtu jāparedz arī šo biotopu monitorings, lai arī to platības 
Sedas dabas liegumā nav lielas (attiecīgi 39,8 ha (0,55% no lieguma teritorijas) un 
24,8 ha (0,33%) no teritorijas.  

 
Attiecībā uz ES biotopu direktīvas II pielikuma sugām, Sedas dabas liegumā 
paredzēts veikt spilgtās purvuspāres Leucorrhinia pectoralis monitoringu. Jāatzīmē, 
ka DAP izstrādes laikā šī suga netika konstatēta.  
 
2. DAP pasākumu izpildes monitorings 
 
Būtu vēlams veikt DAP ierosināto apsaimniekošanas pasākumu ieviešanas rezultātu 
monitoringu, jo teritorijā norit dinamiska attīstība. DAP apsaimniekošanas pasākumu 
monitoringa rezultāti var dot vērtīgu informāciju par apsaimniekošanas pasākuma 
lietderību, teritorijas attīstības tendencēm, u.tml. Iespējams, kāds no pasākumiem 
nedod nepieciešamo efektivitāti, tad tas jāpārtrauc, vai gluži pretēji, kāds no 
pasākumiem jāatkārto u.tml. Lielākā daļa apsaimniekošanas pasākumu ir paredzēta 
tuvāko trīs gadu laikā, līdz ar to arī 2010. gadā būtu nepieciešams apzināt, kuri 
pasākumi ir veikti un kuri vēl būtu jāpaveic. 
 
3. Ūdens līmeņu novērojumi 

 
“Sedas purva” hidroloģiskais režīms ir viens no galvenajiem dabas apstākļus 
noteicošajiem faktoriem. Tā izmaiņas var būtiski ietekmēt gan teritorijas dabas 
vērtības, gan patreizējo izmantošanu. Savulaik ierīkotā plašā purva meliorācijas 
sistēma patlaban uzturēta tiek uzturēta tikai atsevišķās vietās. Ūdens līmeņu 
novērojumi ļautu analizēt gan to ietekmi uz teritorijas dabas vērtībām, gan 
hidroloģiskā režīma attīstības tendences. Lai novērotu ūdens līmeņu izmaiņu 
svārstības, būtu nepieciešams izveidot kā minimums divus novērošanas punktus, taču 
optimāli būtu izveidot piecus novērojumu posteņus. Novērojumu vieta būtu jāizvēlas 
pieejama katrā gada laikā un pie jebkuriem ekstremāliem ūdens līmeņiem, taču 
jārēķinās, ka šī vieta ne vienmēr būs piebraucama. Novērojumu vietas varētu būt 
sekojošas (skat. 3.1. attēlu):  

1) uz novadgrāvja starp 39. 

2) Sedas upē pie palieņu pļavām (pie vecā tilta); 

un 40. kvartālu pie vecās sūkņu stacijas. Te praktiski 
varētu iegūt Sedas upes līmeņa svārstības; 
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3) Stakļupītes ūdens līmeņus varētu novērot pie upes šķērsprofila 92. kvartālā 45 
m lejup pa straumi no punkta, kur tajā ieplūst novadgrāvis, kurš savā lejasdaļā tek 
starp 92. un 105 kvartāliem; 
4) dīķu līmeņa novērošanai teritorijas ziemeļrietumu daļā pie Sedas dīķu laivu 
nomas punkta; 
5) dīķu līmeņu novērošanai teritorijas ziemeļaustrumu daļā – pie šaursliežu 
dzelzceļa joslas 87. kvartālā; 

 
Prioritāri būtu nepieciešams izveidot ūdenslīmeņu novērojumu posteņus pirmajā un 
otrajā punktā minētajās vietās, pārējās vietās būtu ieteicams izvietot ūdens līmeņu 
novērojumu punktus. Novērojumi būtu veicami cauru gadu vismaz vienu reizi mēnesī, 
bet pavasara palu un vasaras plūdu periodā – vienu reizi nedēļā. Novērojumu veicēji 
varētu būt a/s “LVM”, z/s “Laidavas” un ZBR administrācija. 

 
Ūdens līmeņa novērošanai jāizveido metāla konstrukcijas mērlatas, kuru skalas 
rādījumi būtu saistīti ar konkrētās vietas absolūto ģeodēzisko augstumu. Mērlatas 
šķērsgriezumam jābūt tādam, lai ar cilvēka rokām to saliekt nevarētu. Tādas var 
izgatavot no šaursliežu dzelzceļa sliedes u.tml. 

 
Automātiskai līmeņa novērošanai jaunas stacijas, mērlatas uzstādīšanu ūdens līmeņa 
novērošanai ar metodisko un tehnisko apkalpošanu piedāvā Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas aģentūra. Vienas stacijas izveide maksā Ls 10 000. Ņemot vērā 
izmaksas, uzstādīšanas prasības un drošības apsvērumus lieguma teritorijā šādu 
staciju izveide ir neperspektīva. 

 
E – Citi pasākumi 

 
1. Aizsargdambja atjaunošana “Sedas dīķos” 
 
Aizsargdambis starp 24./25. un 28./28. mežu kvartālu ir izdedzis (skat. 3.1. attēlu), 
tādēļ būtu nepieciešama tā atjaunošana, lai nodrošinātu ūdens līmeņa saglabāšanos 
„Sedas dīķos”. Kopējais bojātā dambja garums ir 182 m. Atjaunojamā aizsargdambja 
vēlamais augstums ir 46,5 m v.j.l. Tas nodrošinātu to, ka Sedas palu ūdeņi neplūst pār 
dambi un neizskalo to. Aizsargdambja atjaunošanā izmantojams smilšu un kūdras 
maisījums, kas līdz darbu veikšanas vietai nogādājams pa dambi/ceļu starp 21. un 24. 
meža kvartāliem. Ņemot vērā to, ka ieplūstošie palu ūdeņi uzlabo ūdens apmaiņu 
„Sedas dīķos” un vismaz periodiski rada caurteces apstākļus, pilnīga palu ūdens 
ieplūšanas nepieļaušana nebūtu vēlama. Lai nodrošinātu palu ūdens ieplūšanu „Sedas 
dīķos”, atjaunojamā dambja posma ziemeļu galā izbūvējama pārgāze. Ieteicamais 
pārgāzes augstums 45,5 -45,6 m v.j.l. 
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2. Līmeņa paaugstināšana atsevišķās ūdenstilpēs 
 
Dabas lieguma „Sedas purvs” galvenā vērtība ornitofaunai ir esošās ūdenstilpes. Daļa 
no ūdenstilpēm ir salīdzinoši seklas (<1 m), kā rezultātā notiek strauja aizaugšana. 
Aizaugušās teritorijas vairs nav piemērotas migrējošajiem putniem, kas pašreiz ir 
viena no galvenajām aizsargājamām vērtībām dabas liegumā. Lai maksimāli saglabātu 
teritorijas nozīmīgumu migrējošajiem putniem un samazinātu ūdenstilpju aizaugšanas 
intensitāti, būtu nepieciešama ūdens līmeņa paaugstināšana atsevišķās teritorijās. 
Dabas lieguma austrumu daļā – 48., 49., 51., 52., 55., 56., 59., 60., 64., 65., 94. un 95. 
meža kvartālā (skat. 3.1. attēlu), ūdens līmeni iespējams palielināt līdz 45,4-45,5 m 
v.j.l. atzīmei, nepieļaujot ūdens noteces iespējas pa meliorācijas grāvjiem. Uz 
grāvjiem, krustpunktos starp 48., 51., 50. un 50., 51., 54., 55., un 54., 55., 58., 59. 
mežu kvartāliem, esošās zemes aizbērtnes vajadzētu palielināt vismaz līdz 45,7-46 m 
v.j.l. Uz grāvjiem, krustpunktos starp 63., 64., 93., 94. un 94., 95., 101., 102. mežu 
kvartāliem, jāierīko hidrotehniskās būves, kas ļautu samazināt ūdens līmeni līdz 45,6-
45,7 m v.j.l. atzīmei nokrišņu izraisīto plūdu laikā. Pirms ūdens līmeņa 
paaugstināšanas veicamas šādas darbības: 

− tehniskā projekta izstrāde; 
− aizsargdambja paaugstināšana līdz 46,5-47 m v.j.l. starp 52., 56., 60., 65., 66., 
95., 96. mežu kvartāliem; 
− koku, krūmu izciršana uzpludinājuma teritorijā ziemas laikā; 
− niedru appļaušana 52., 55., 56., 59., 60., 64., 65., 94. un 95. mežu kvartālos; 
− darbības saskaņošana ar kūdras ieguves interesēm. 
 

Ūdens līmeņa paaugstināšanas rezultātā ūdenstilpes dziļums pieaugs no 0,6-0,9 m līdz 
1,4-1,7 m, kas būtiski samazinās aizaugšanas intensitāti un palielinās atklātas ūdens 
virsmas platības dabas lieguma teritorijā. 

 
3. Kūdras ieguve, ņemot vērā zemes dzīļu licencē noteiktos krājumus un saskaņojot 
ieguvi ar dabas aizsardzības prasībām 

 
Dabas liegumā „Sedas purvs” kūdras ieguve veicama saskaņā ar izsniegto zemes dzīļu 
izmantošanas licenci Nr. 8/70 un tai pievienotajiem zemes dzīļu izmantošanas 
nosacījumiem un darbu programmu. Kūdras ieguvi teritorijā veic a/s „Seda”. 

 
Pēc kūdras ieguves pabeigšanas atstāto kūdras slāni nepieciešams apart, sajaucot to ar 
minerālaugsni. Šāda darbība uzlabos ūdenstilpju, kas izveidosies kūdras ieguves 
teritorijas vietā, kvalitāti.  

 
Citas ar kūdras ieguvi saistītās darbības, tostarp, hidroloģiskā režīma mainīšana un 
kūdras transportēšana, veicamas saskaņā ar dabas aizsardzības plānā noteikto kārtību, 
neapdraudot aizsargājamo dabas vērtību saglabāšanu. 
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4. Sedas upes gultnes atjaunošanas projekta priekšizpēte  
 

Lai atjaunotu pilnībā Sedas upes palieņu pļavas, dabisko situāciju tajās, nepieciešams 
būtu atjaunot Sedas upi vecajā gultnē. Taču tā kā lieguma teritoriju skar tikai neliels 
Sedas upes posms un kopš meliorācijas veikšanas daudzviet mainījusies dabiskā 
situācija (piem., Sedas upe stipri aizsērējusi), tad nepieciešama detalizēta izpēte par 
ietekmēm uz teritorijām ne tikai liegumā, bet arī ārpus lieguma. DAP izstrādes gaitā 
saņemts arī priekšlikums slēgt grāvjus palieņu pļavu teritorijās, lai uzlabotu dabisko 
situāciju (palielinātu palu ietekmes laika periodu) pļavās. Šis solis būtu veicams kā 
pirmais Sedas upes gultnes atjaunošanas projektā, taču arī šim pasākumam jāveic 
izpēte, vai tas neietekmēs teritorijas ārpus lieguma. 
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4. PRIEKŠLIKUMI NEPIECIEŠAMAJIEM 
GROZĪJUMIEM PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS 
PLĀNOJUMOS 
 
Sedas pilsētas ar lauku teritoriju, Ērģemes, Ēveles un Plāņu plānojumos būtiski būtu 
precizēt dabas lieguma robežas pēc dabas aizsardzības plānā noteiktās robežas, jo 
DAP izstrādes gaitā robežas tika precizētas 1 : 10 000 mērogā. 
 
Sedas, Ēveles un Ērģemes teritorijas plānojumos, kuri patlaban vēl tiek izstrādāti, 
nepieciešams iestrādāt teritorijas zonējumu. Plāņu pagasta teritorijas plānojumos 
lieguma zonējums jāiestrādā, ja tiks veikti grozījumi šajā plānojumā vai jauna 
teritorijas plānojuma izstrāde. Patlaban apstiprinātajā Plāņu teritorijas plānojumā 
grozījumi nav jāveic, jo plānotā izmantošana nav pretrunā dabas aizsardzības 
interesēm.  
 
DAP izstrādes laikā precizējot robežu noskaidrojās, ka Jērcēnu pagastā lieguma 
teritorija neietilpst vispār, kā rezultātā būtu nepieciešams grozīt Jērcēnu teritorijas 
plānojumu, izņemt ārā tajā norādīto nelielo lieguma teritoriju pagasta austrumu daļā. 
 
Turpmāk teritorijas plānojumos iestrādātie attīstības priekšlikumi un nodefinētie 
zemes lietojuma veidi nedrīkst būt pretrunā ar dabas aizsardzības interesēm (teritorijas 
aizsardzības mērķiem) dabas liegumā “Sedas purvs”. 
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5. PRIEKŠLIKUMI AIZSARGĀJAMĀS TERITORIJAS 
INDIVIDUĀLO AIZSARDZĪBAS UN IZMANTOŠANAS 
NOTEIKUMU PROJEKTAM 
 

5.1. Priekšlikums teritorijas zonējumam 
 
Dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā ir izstrādāts teritorijas iespējamais zonējums. 
Zonējuma priekšlikumu sagatavošanā tika ņemti vērā šādi priekšnosacījumi – 
teritorijas dabas vērtības (pirmkārt ņemot vērā teritorijas ornitoloģisko nozīmi, 
aizsargājamos biotopus), pašreizējie teritorijas izmantošanas veidi (kūdras ieguve, 
dīķu apsaimniekošana), piekļūšanas iespējas teritorijām, dažādu institūciju un 
organizāciju sniegtie priekšlikumi teritorijas apsaimniekošanai. Veidojot zonējumu, 
ņemti vērā MK noteikumi Nr. 415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.  

Dabas liegumā “Sedas purvs” izveidojamas sekojošas zonas (skat. 3.2. attēlu) – 
regulējamā režīma zona (19% no lieguma teritorijas,), dabas lieguma zona (48%), 
dabas parka zona (26%) un neitrālā zona (7%).  
 
Regulējamā režīma zona (1399 ha) izveidota, lai aizsargātu patlaban un potenciāli 
bioloģiski vērtīgākās teritorijas, kā arī noteiktu teritorijas ar stingrākiem 
ierobežojumiem kā citviet. Tā izveidota kā homogēns masīvs teritorijas ziemeļu, 
ziemeļaustrumu un atsevišķās vietās teritorijas centrālajā daļā. Šajā zonā iekļautas 
bioloģiski nozīmīgākās mežu teritorijas liegumā (21., 39., 40., 41., 75. kvartālā). Šīs 
mežu teritorijas ir savulaik izdalītas arī kā īpaši aizsargājamie meža iecirkņi (ĪAI) 
melnajam stārķim, ūpim un klinšu ērglim. Pie tam pie šīm teritorijām ir apgrūtināta 
piekļūšana, kas veicina šo teritoriju aizsardzības režīma nodrošināšanu. Regulējamā 
režīma zonā iekļautas arī salīdzinoši jaunas ūdenstilpes (44., 47., 74., 76., 87., 88. 
kvartālā), kuru bioloģiskā nozīme perspektīvā ievērojami palielināsies. Tāpat 
regulējamā režīma zonā iekļautas divas teritorijas Sedas purva centrālajā daļā, kurās 
saglabāts neskarts purvs. Regulējamā režīma zonā blakus citiem ierobežojumiem 
paredzēts aizliegt ūdensputnu medības, kas nodrošinātu ievērojamu putniem nozīmīgu 
platību veidošanos bez antropogēni ietekmējošiem faktoriem. 
 
Dabas lieguma zona (3487 ha) aizņem lielāko teritorijas daļu. Šajā zonā iekļautas 
Sedas palienes pļavas, augstais un pārejas tipa purvs lieguma ziemeļrietumu daļā, 
Sedas dīķi kā ornitoloģiski vērtīga teritorija, niedrāju masīvi, kuri nepieciešami 
lielajam dumpim, mežu teritorijas lieguma centrālajā daļā un atsevišķas teritorijas 
blakus regulējamā režīma zonai kā buferzona. Atsevišķās dabas lieguma zonas 
teritorijās pieļaujami (pat nepieciešami) dažādi apsaimniekošanas pasākumi (pļavu 
pļaušana, dambja atjaunošana u.c.), kuri aprakstīti 3.2. apakšnodaļā.  
 
Dabas parka zona (1858 ha) izveidota, lai aizsargātu lieguma mazāk nozīmīgas 
ūdenstilpju un mežu teritorijas. Šīs teritorijas galvenokārt veido ievērojami aizaugušie 
kūdras izstrādes lauki, kuri pamesti jau vairāk kā 20 gadus. Pamatā dabas parka zonā 
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sastopamas ar niedrājiem aizaugušas ūdenstilpes un mežu teritorijas. Perspektīvā, daļā 
no patlaban stipri aizaugušajām ūdenstilpnēm iespējama ūdenslīmeņa paaugstināšana. 
Šāds pasākums palielinātu teritorijas izmantošanas iespējas un to ornitoloģisko 
nozīmi. 
 
Neitrālā zona (496 ha) veido teritoriju, kurā patlaban tiek veikta kūdras ieguve un 
teritoriju, kur atrodas viensēta ar intensīvi lauksaimniecībā izmantojamo zemi ap to. 
Dabas vērtību aizsardzība šajās teritorijās nav nepieciešama, tāpēc nekādi 
ierobežojumi nav paredzēti. Kūdras ieguves teritoriju perspektīvā vēl plānots izstrādāt 
20 – 25 gadus. Pēc kūdras izstrādes beigām šī teritorija pilnībā applūdīs. Līdz ar to 
ievērojami pieaugs tās ornitoloģiskā nozīme, un tad būtu nepieciešams mainīt šīs 
teritorijas aizsardzības režīmu. 
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3.2. attēls. Dabas lieguma “Sedas purvs” zonējuma karte 
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5.2. Priekšlikumi aizsargājamās teritorijas individuālo aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu projektam  

 
Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts sagatavots saskaņā ar 
likuma „Par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām” (02.03.1993.) 17.pantu. 
 

Izdoti saskaņā ar likuma 
"Par īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām" 
14.panta otro daļu un 16.pantu 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Noteikumi nosaka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (turpmāk – aizsargājamās 

teritorijas) dabas lieguma “Sedas purvs” (turpmāk tekstā – dabas liegums) 
vispārējo individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību, tajā skaitā 
pieļaujamos un aizliegtos darbības veidus aizsargājamās teritorijās, kā arī 
aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes 
paraugu un tās lietošanas un izveidošanas kārtību., lai aizsargātu un atjaunotu 
putniem nozīmīgu mitrāju, kur ir izveidojies izcils biotops putnu ligzdošanai un ir 
konstatēti boreālie meži ar vecām priedēm un iekšzemes kāpām. 

2. Dabas lieguma kopējā platība ir 7240 ha. Dabas lieguma robežu apraksts, 
lūzumpunktu koordinātes un shēma ietverta šo noteikumu 1.pielikumā. 

 

3. Dabas liegumam ir noteikts speciāls funkcionālais zonējums: 

3.1. Regulējamā režīma zona izveidota, lai aizsargātu patlaban un potenciāli 
bioloģiski vērtīgākās teritorijas, kā arī noteiktu teritorijas ar stingrākiem 
ierobežojumiem.  

3.2. Dabas lieguma zona izveidota, lai aizsargātu ornitoloģiski vērtīgākās 
teritorijas un lai veicinātu bioloģiski vērtīgu mežu un purvu biotopu 
aizsardzību. 

3.3. Dabas parka zona izveidota, lai aizsargātu lieguma mazāk nozīmīgas 
ūdenstilpju un mežu teritorijas. 

3.4. Neitrālo zonu veido teritorija, kurā patlaban tiek veikta kūdras ieguve un 
teritorija, kur atrodas viensēta ar intensīvi lauksaimniecībā izmantojamo zemi 
ap to. 

4. Noteikumus piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar aizsargājamo teritoriju 
individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. Aizsargājamās 
teritorijās Dabas liegumā ir spēkā arī citos normatīvajos aktos noteiktās vides 
aizsardzības prasības. 

5. Aizsargājamās teritorijas dabā apzīmē ar speciālām informatīvām zīmēm, kuru 
paraugs un lietošanas kārtība noteikti šo noteikumu 1. 2. pielikumā. Informatīvo 
zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina aizsargājamās 
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teritorijas administrācija vai, ja tādas nav, attiecīgā pašvaldība sadarbībā ar Dabas 
aizsardzības pārvaldi Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts. 

6. Aizsargājamās teritorijās Dabas liegumā aizliegts: 
6.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus un izgāztuves; 
6.2. pārvietoties ar motorizētu ūdenstransportu; 
6.3. no 1. aprīļa līdz 30.jūnijam pārvietoties ar jebkuriem peldošiem līdzekļiem, 

izņemot pārvietošanos zinātniskās pētniecības nolūkos un teritorijas 
apsaimniekošanas nolūkos (teritorijas īpašniekiem un apsaimniekotājiem); 

6.4. 16.8. dedzināt sauso zāli 
6.5. dedzināt niedres no 1. marta līdz 1. decembrim; 
6.6. veikt rūpniecisko zveju; 
6.7. uzstādīt vēja ģeneratorus; 
6.8. pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa, izņemot medības 

un valsts robežas apsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos 
gadījumus un kārtību; 

6.9. makšķerēt laikā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam; 
6.10. bez attiecīgas atļaujas vai iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar 

aizsargājamās teritorijas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrāciju: 
4.3.1. 6.10.1. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes 
ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot esošās hidroloģiskās sistēmas uzturēšanu (bebru 
dambju nojaukšanu, u.tml.); 
4.3.2.6.10.2. veikt arheoloģiskās izpētes darbus; 
4.3.3. 6.10.3. izsniegt zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci). 

7. Ja par vides aizsardzību atbildīgā valsts vai pašvaldības institūcija atbilstoši tās 
kompetencei pieņem pārvaldes lēmumu, ka kādai darbībai ir vai var būt būtiska 
negatīva ietekme uz aizsargājamo teritoriju dabas liegumu, tā ekosistēmām vai 
dabas procesiem tajā, vai darbība ir pretrunā ar aizsargājamās teritorijas dabas 
lieguma izveidošanas un aizsardzības mērķiem un uzdevumiem, šo darbību veikt 
aizliegts. 

8. Zemes īpašniekiem (lietotājiem) aizliegts savā īpašumā (lietojumā) ierobežot 
apmeklētāju pārvietošanos pa ceļiem, takām, ūdenstecēm un ūdenstilpēm (izņemot 
regulējamā režīma zonā), kas norādīti attiecīgās aizsargājamās teritorijas dabas 
lieguma dabas aizsardzības plānā (turpmāk – dabas aizsardzības plāns) un 
paredzēti aizsargājamās teritorijas dabas lieguma apskatei. 

9. Jebkāda veida reklāma dabas rezervātos, dabas liegumos dabas parkos, kā arī 
nacionālo parku un biosfēras rezervātu dabas lieguma zonās dabas liegumā dabā 
izvietojama pēc saskaņošanas ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 
aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides 
pārvaldi. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 26.10.2004. noteikumiem nr.898) 

10. Informāciju par aizsargājamās teritorijas dabas lieguma īpaši aizsargājamo sugu 
dzīvotnēm un īpaši aizsargājamiem biotopiem drīkst izplatīt tikai ar 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas attiecīgās aizsargājamās 
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teritorijas administrācijas vai, ja tādas nav, ar Dabas aizsardzības pārvaldes 
rakstisku atļauju. 

11. Regulējamā režīma zonā ir aizliegta jebkāda saimnieciskā un cita veida 
darbība, izņemot šādas darbības, kas veicamas Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervāta administrācijas noteiktajā kārtībā un saskaņā ar dabas 
aizsardzības plānu: 
11.1.10.1. teritorijas apmeklēšana, lai to apsargātu un kontrolētu aizsardzības 
režīma ievērošanu; 

11.2. 10.2. zinātnisko pētījumu veikšana; 

11.3.10.3. vides monitorings; 

11.4.10.4.meža ugunsdrošības pasākumu īstenošana, cilvēku glābšana un 
meklēšana; 

11.5.10.5. dabas aizsardzības plānā paredzēto pasākumu īstenošana, kas 
nepieciešami ekosistēmu, ilgtspējīgas attīstības un īpaši aizsargājamo sugu un 
īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai; 

11.6.10.6. pārvietošanās pa dabas aizsardzības plānā noteiktiem un dabā īpaši 
norādītiem maršrutiem;  

11.7.10.7.dabas tūrisms un izziņas infrastruktūras ierīkošana; 

11.8.10.8.pārvietošanās pa vispārējās lietošanas ceļiem (izņemot regulējamā 
režīma zonas iedzīvotājus, kuriem atļauts izmantot visus ceļus); 

11.9.10.9 ceļu (arī sliežu ceļu) uzturēšana un rekonstrukcija, izņemot darbus, kas 
saistīti ar zemes transformāciju; 

11.10.10.10.medības, saskaņā ar medību regulējošiem normatīvajiem aktiem, 
izņemot ūdensputnu medības.ja medījamo dzīvnieku populāciju blīvums rezervāta 
teritorijā pārsniedz ekosistēmu dabisko ietilpību, izraisot dabisko biotopu vai īpaši 
aizsargājamo sugu dzīvotņu degradāciju vai mainot dabisko procesu norisi, kā arī 
lai nepieļautu epidēmiju vai epizootiju izplatīšanos; 

11.11. makšķerēšana valsts meža 32. un 38. kvartālā.  

a. regulējamā režīma zonas iedzīvotājiem – makšķerēšana, savvaļas sēņu, 
augu un to produktu ievākšana un iegūšana personiskām vajadzībām, 
kā arī lauksaimnieciska darbība lauksaimniecības zemēs. 

b.  

12. 16. Dabas lieguma teritorijā zonā aizliegts: 
12.1.16.1. veikt jebkādas darbības, par kurām saskaņā ar šo noteikumu 

5.7.punktu pieņemts lēmums, ka tām ir vai var būt: 
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12.1.1.16.1.1. būtiska negatīva ietekme uz dabiskajiem biotopiem, savvaļas 
dzīvnieku, augu un sēņu sugām un to dzīvotnēm vai savvaļas dzīvnieku populāciju 
vairošanos, atpūtu un barošanos, kā arī pulcēšanos migrācijas periodā; 

12.1.2.16.1.2. negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamiem biotopiem, īpaši 
aizsargājamām sugām un to dzīvotnēm; 

16.2. pārvietoties ar ūdens motocikliem un motorjahtām, izņemot valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus; 

12.2.16.3. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu; 
12.3. veikt ūdensputnu medības no 15.09. – 15.11. pirmdienās un otrdienās 
12.4.6.4. pļaut virzienā no lauka malām uz centru; 
12.5.16.5. veikt zemes transformāciju; izņemot zemes transformāciju pēc 

rakstiskas saskaņošanas ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta aizsargājamās 
teritorijas administrāciju nacionālo parku dabas lieguma zonās un zemes 
transformāciju (pēc saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja 
tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi) šo noteikumu 16.28.2.apakšpunktā minēto 
darbību veikšanai; 

12.6.16.6. ierīkot purvos dzērveņu plantācijas; 
12.7.16.7. nosusināt purvus; 
16.8. dedzināt sauso zāli un niedres , izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams 

dabas aizsardzības plānā paredzēto dabas apsaimniekošanas pasākumu veikšanai un 
rakstiski saskaņots ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar 
reģionālo vides pārvaldi; 

12.8.16.9. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē, izņemot dabas 
aizsardzības plānā paredzētajiem apsaimniekošanas pasākumiem; 

12.9.16.10. cirst kokus kopšanas cirtē (izņemot slimību inficētos, kaitēkļu 
invadētos vai citādi bojātos kokus saskaņā ar šo noteikumu 16.29. 12.26 apakšpunktu 
un citiem normatīvajiem aktiem), izņemot dabas aizsardzības plānā paredzētajiem 
apsaimniekošanas pasākumiem; ja valdaudzes vecums pārsniedz: 

12.9.1.16.10.1. priežu un ozolu audzēm – 60 gadus; 
12.9.2.16.10.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 50 

gadus; 
12.9.3.16.10.3. apšu audzēm - 30 gadus; 

12.10.16.11. 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; 
12.11.16.12. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu 

punktu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz vispārējās lietošanas 
ceļiem; 

12.12.16.13. cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to 
daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 cm, izņemot bīstamo koku 
novākšanu; 
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12.13.16.14. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem, mopēdiem, motorolleriem, pajūgiem un zirgiem pa meža un 
lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar dabas lieguma šo teritoriju 
apsaimniekošanu vai uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu; 

12.14 16.15. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām; 
12.15.16.16. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām 

vietām;  
12.16.16.17. rīkot auto sacensības, moto sacensības, ūdens motosporta un 

ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma 
braucienus; 

12.17.16.18. ierīkot savvaļas augu, sēņu un dzīvnieku, kā arī to produktu 
pārdošanas un iepirkšanas punktus; 

12.18.19. izmantot speciālas vākšanas palīgierīces savvaļas ogu un sēņu lasīšanā; 
16.20. uzstādīt vēja ģeneratorus; 
16.21. pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa, izņemot 

medības un valsts robežas apsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos 
gadījumus un kārtību; 

12.19.6.22. iegūt derīgos izrakteņus; 
12.20.16.23. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un meža 

pļavas un lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces; 
12.21.16.24. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 

10 hektāriem; 
12.22.16.25. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju; 
12.23.16.26. ierīkot jaunas iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas 

audzētavas; 
12.24.16.27. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietai-

ses, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas aizsardzības plānā paredzēto 
biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai (piemēram, rekonstrukcija un atjaunošana) 
un rakstiski saskaņots ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta aizsargājamās teritorijas 
administrāciju, izņemot gadījumus, ja jauni un esoši aizsprosti, dambji, grāvji vai citas 
ūdens regulēšanas ietaises ir jāveido, jāatjauno vai jārekonstruē, lai veiktu dabas 
aizsardzības plānā paredzēto ceļu un dzelzceļa līniju uzturēšanu un veicamās darbības 
nerada būtisku ietekmi uz dabas aizsardzības plānā norādīto saglabājamo ūdenstilpju 
ūdens līmeni un aizsargājamu biotopu attīstību. vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides 
pārvaldi; 

12.25.16.28. bez rakstiskas saskaņošanas ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 
aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi: 

12.25.1.16.28.1. organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas 
pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku; 
12.25.2. 16.28.2. veikt ceļu (arī sliežu ceļu), inženierkomunikāciju un 
citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju; 
12.25.3.16.28.3. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras 

objektus; 
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12.25.4.16.28.4. atjaunot un ieaudzēt mežu; 
12.25.5.16.28.5. mainīt zemes lietošanas mērķi; 
12.25.6.16.28.6. vākt dabas materiālus kolekcijām; 
12.25.6.16.28.7. veikt zinātniskos pētījumus; 
12.25.7. 16.28.8. ierīkot jaunas un paplašināt esošās ūdenstransporta 
līdzekļu bāzes; 

12.26.16.29. cirst slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus 
kopšanas cirtē, sanitārajā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta 
sanitārā atzinuma bez rakstiskas saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrāciju, izņemot koku ciršanu 
aizsargājamās teritorijās, kurām ir izveidota administrācija, kas izsniedz koku 
ciršanas apliecinājumus. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 26.10.2004. noteikumiem nr.898) 
 12.27.17. Būvniecība dabas liegumā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas 

plānojumam, ievērojot normatīvajos aktos un dabas aizsardzības plānā noteikto 
kārtību un ierobežojumus. 

(MK 26.10.2004. noteikumu nr.898 redakcijā) 
13.18. Dabas parkua teritorijā zonā aizliegts: 
13.1.18.1. veikt jebkādas darbības, par kurām saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu 

pieņemts lēmums, ka tām ir vai var būt: 
13.1.1.18.1.1. būtiska negatīva ietekme uz dabiskajiem biotopiem, savvaļas 

dzīvnieku, augu un sēņu sugām un to dzīvotnēm vai savvaļas dzīvnieku populāciju 
vairošanos, atpūtu un barošanos, kā arī pulcēšanos migrācijas periodā; 

13.1.2.18.1.2. negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamiem biotopiem, īpaši 
aizsargājamām sugām un to dzīvotnēm; 

13.2.18.2. pļaut virzienā no lauka malām uz centru; 
13.3.18.3. nosusināt purvus; 
18.4. dedzināt sauso zāli un niedres, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams 

dabas aizsardzības plānā paredzēto dabas apsaimniekošanas pasākumu veikšanai un 
rakstiski saskaņots ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar 
reģionālo vides pārvaldi; 

13.4.18.5. cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē; 
13.6.18.6. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem 

transportlīdzekļiem, mopēdiem, motorolleriem un pajūgiem pa meža un 
lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai 
uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu; 

13.7.18.7. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām 
vietām; 

18.8. izmantot speciālas vākšanas palīgierīces savvaļas ogu un sēņu lasīšanā; 
18.9. uzstādīt vēja ģeneratorus; 
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18.10. pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa, izņemot 
medības un valsts robežas apsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos 
gadījumus un kārtību; 

13.8.8.11. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 
10 hektāriem; 

13.9. veikt ūdensputnu medības no 15.09. – 15.11. pirmdienās un otrdienās 
18.12. 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 aizsargājamās teritorijas 
administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi; 

13.10.18.13. bez rakstiskas saskaņošanas ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 
aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar  un reģionālo vides 
pārvaldi: 

13.10.1.18.13.1. organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas 
pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku; 

13.10.2.18.13.2. veikt zemes transformāciju un mainīt zemes lietošanas mērķi; 
13.10.3.18.13.3. veikt ceļu (arī sliežu ceļu), inženierkomunikāciju un citu 

inženierbūvju būvi, restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju; 
13.10.4.18.13.4. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus; 
13.10.5.18.13.5. ierīkot jaunas iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas 

audzētavas; 
18.13.6. rīkot auto sacensības, moto sacensības, ūdens motosporta un 

ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma 
braucienus; 

13.12.18.14. cirst slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus 
kopšanas cirtē, sanitārajā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta 
sanitārā atzinuma bez rakstiskas saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi.  
13.13.18.15. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus 

(izņemot augšanā atpalikušos, slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos 
kokus), ja valdošās koku sugas vecums pārsniedz: 

13.13.1.18.15.1. priežu un ozolu audzēm – 60 gadus; 
13.13.2.18.15.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 50 gadus; 
13.13.3.18.15.3. apšu audzēm – 30 gadus. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 26.10.2004. noteikumiem nr.898) 
19. Būvniecība dabas parkā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas 

plānojumam, ievērojot normatīvajos aktos un dabas aizsardzības plānā (ja tāds ir) 
noteikto kārtību un ierobežojumus. 

(MK 26.10.2004. noteikumu nr.898 redakcijā) 
14. Dabas lieguma neitrālajā zonā ir aizliegtas darbības, kas noteiktas šo noteikumu 6 
– 10 punktos. 

15. Dabas lieguma neitrālajā zonā atļauta kūdras ieguve atbilstoši izsniegtajai zemes 
dzīļu izmantošanas licencei. 
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16. Dabas lieguma neitrālajā zonā pēc kūdras lauku izstrādes veikt renaturalizācijas 
darbus, lai veicinātu dabīgā gruntsūdens līmeņa atjaunošanos. 

17. Dabas lieguma zonā nav jāveic mākslīga mežu atjaunošana. 
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 1. pielikums Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam - dabas 
lieguma robežu apraksts, lūzumpunktu koordinātas un shēma (skat. DAP projekta 

9. pielikumu) 
 

2. pielikums Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam – Speciālas 
informatīvās zīmes paraugs un lietošanas kārtība. 

(Skat. DAP projekta 10. pielikumu) 
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5.3. Plāna ieviešana un atjaunošana 
 
Dabas liegumā “Sedas purvs” patlaban norit dinamiska dažādu mitrāju kompleksu 
attīstība, kuru būtiski ietekmē hidroloģiskā režīma maiņa antropogēnu un dabisku 
apstākļu ietekmē, ūdenstilpju aizaugšana, utt. Purva teritorijā tiek veiktas un arī 
turpmāk jāveic izpēte gan par ornitoloģiskajām vērtībām, gan mitrāju un teritorijas 
izmantošanas attīstības tendencēm.  

 
Izstrādājot dabas aizsardzības plānu teritorijai no 2007. līdz 2017. gadam, plānā 
pasākumi virzīti uz paredzēto 10 gadu termiņu, ņemot vērā arī teritorijas nākotnes 
attīstības tendences. Jau 2005. gadā, veicot izpēti teritorijas ūdenstilpēs, A. Poppels un 
A. Urtāns secina: “Vērtējot dabas lieguma “Sedas purvs” attīstību, būtu nepieciešams 
definēt izstrādātā mitrāja atjaunošanas mērķi – dabiska reģenerācija visā platībā ar 
minimālu cilvēka iejaukšanos, vai arī virzīta darbība maksimāli bioloģiski 
daudzveidīgu un saimnieciski izmantojamu platību veidošanā” (Poppels un Urtāns, 
2005). Tā kā teritorijā joprojām visu DAP plānošanas periodu paredzēta kūdras 
ieguve, kas ir nozīmīgs sociālekonomisks aspekts Sedas pilsētai ar lauku teritoriju, tad 
patlaban plāns izstrādāts, ņemot vērā gan dabas aizsardzības, gan kūdras ieguves un 
citas saimnieciskās intereses. Tuvāko 20 gadu laikā ar dabisku purva reģenerāciju visā 
platībā saistītu praktisku pasākumu veikšana ir neiespējama, jo turpināsies kūdras 
ieguve. Patlaban grūti prognozēt teritorijas attīstības tendences pēc desmit gadiem, 
taču izstrādājot nākamo plānu, papildus teritorijas ornitoloģiskajām vērtībām noteikti 
jāņem vērā veikto monitoringa un pētījumu rezultāti, kā arī tā brīža 
sociālekonomiskās intereses.  

 
Ilgtermiņa skatījumā galvenā uzmanība jāvelta purva hidroloģiskā režīma 
stabilizācijai, no kā atkarīgs putnu dzīvotņu, mežaudžu, ūdenstilpju un citu liegumam 
nozīmīgu teritoriju stāvoklis. Tomēr par pilnīgu purva hidroloģiskā režīma 
stabilizāciju varēs runāt tikai pēc kūdras izstrādes beigšanas. 

 

DAP izstrādes gaitā izteikti sekojoši priekšlikumi teritorijas perspektīvai 
apsaimniekošanai pēc desmit un vairāk gadiem: 

− Pēc kūdras ieguves pabeigšanas atstāto kūdras slāni nepieciešams apart, 
sajaucot to ar minerālaugsni. Šāds pasākums uzlabos ūdenstilpju, kas izveidosies 
kūdras ieguves teritorijas vietā, kvalitāti, līdz ar to palielinās teritorijas vērtību 
gan no dabiskajiem, gan sociālekonomiskajiem aspektiem. 

− Pamatojoties uz teritorijas ornitofaunas novērtējumiem un monitoringa 
rezultātiem, veicama funkcionālo zonu pārskatīšana. Dabas aizsardzības plāns 
2007.-2017. gadiem piedāvātā regulējamā režīma zona veidota kā aizsargājamo 
mežu biotopu un putniem nozīmīga teritorija, taču perspektīvā tā var mainīties. 
Viens no iespējamiem zonējuma variantiem perspektīvā tika saņemts DAP 
izstrādes gaitā no Latvijas ornitoloģijas biedrības (11. pielikums). 

− Perspektīvā teritorijai var palielināties nozīme no rekreācijas un tūrisma 
viedokļa. Līdz ar to, iespējams, būs nepieciešama jaunu infrastruktūras objektu 
izveide, vai IAIN grozīšana. Kopumā tūrisma un rekreācijas iespēju attīstība ir 
veicināma, tikai tās noteikti jāsaskaņo ar lieguma dabas vērtībām (piemēram, pēc 
kūdras izstrādes beigšanas jāapsver iespēja saglabāt daļu no kūdras izstrādei 
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izveidotās infrastruktūras (dzelzceļš, ceļi, ēkas utt.), kuru perspektīvā varētu 
izmantot citiem mērķiem, kuri saistīti ar dabas vērošanu). 
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6. IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS AVOTI  
 
Literatūras saraksts 

 
Bušs K. Meža ekosistēmas. Rīga Zinātne, 1989. 61 lpp. 
 
Centrālā statistikas pārvalde, Statistisko datu krājums ”Latvijas reģioni 
skaitļos”.Rīga.2004. 43 lpp. 

 
Kabucis I. 2000. Biotopu rokasgrāmata. 2000. Eiropas Savienības aizsargājamie 
biotopi Latvijā. Rīga: Latvijas Dabas Fonds, 160 lpp. 

 
Kabucis I. (red.). 2001. Latvijas biotopi. Latvijas Biotopu klasifikators. Rīga: a/s 
“Preses nams”. 

    
Latvijas Daba, Enciklopēdija, 5.sējums. Preses nams, 1998.66 –68 lpp. 
 
Latvijas Daba, Enciklopēdija, 2.sējums. Preses nams, 1995.245 – 252 lpp. 

 
Latvijas ģeogrāfijas atlants. Jāņa sēta. 1999. Rīga. 

 
Latvijas Padomju Enciklopēdija 5 sējums. Galvenā enciklopēdiju redakcija. 
1984. Rīga. 53 – 62. 

2 

 
Latvijas Ornitoloģijas biedrība (1997). Pamatojums Sedas dabas lieguma 
veidošanai. 

 
Latvijas pagasti, Enciklopēdija. A/s Preses nams (2001) II. Sējums. 343 – 344 lpp. 
 
Latvijas Zivsaimniecības gadagrāmata 2003.Zivju fonds.2003, 182 lpp. 
 
Nomalis P. Zemes bagātību pētīšanas institūta raksti IV 2. Rīga. 1942  
 
Priednieks J., Strazds M., Strazds A., Petriņš A. Latvijas ligzdojošo putnu atlants 
1980–1984. „Zinātne”, Rīga, 1989. 352 lpp. 
 
Račinska I. Rokasgrāmata īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības 
plānu izstrādātājiem.2002. Rīga, Ulma: 1-96. 
 
Račinskis E., Stīpniece A. Putniem starptautiski nozīmīgās vietas Latvijā. Rīga, 
LOB.2000.100 – 102 lpp. 
 
Strazds M. . Sedas pļavas. Sedas dīķi. WWF projekts 4568: Dabas aizsardzības 
plāns Latvijai. Rīga.1992 .LU EC „Vide”, 160 lpp. 
 
Zariņa G. Bioloģiskās daudzveidības aizsardzības un sociāli – ekonomisko 
vajadzību saskaņošana Sedas kompleksā. Maģistra darbs. LU. 1998. 
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Кузьмин С. Л. Земноводные бывшего СССР. Товарищество научных изданий 
КМК. Москва, 1999. 

 
Latvijas dabas fonds. Purvu biotopu un sugu monitorings. Projekta atskaite, 2003. 

 
Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīgās 
vietas Latvijā. Sastādījis E. Račinskis, 2004. 

 
Projektu materiāli  
 
Projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo teritoriju sistēmas saskaņošana ar EMERALD/ 
Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklu” lauka darba anketas un Natura 2000 Data 
Forms. Projekta norises laiks 2001-2003. gads, izpildītājs Latvijas Dabas fonds, 
finansētājs DANCEE. 
 
Research study in the Framework of the UNESCO Programme on Man and the 
Biosphere “Evaluation of Threats to Biodiversity and Preparation of Conversation and 
Management Plan for Nature reserve “Seda mars” in North Vidzeme Biosphere 
Reserve”, Final Report, Viesturs Lārmanis, Riga, 2003. 

 
Eiropas Savienības LIFE-Nature programmas, ANO Attīstības programmas/GEF, LR 
Vides Ministrijas finansēts projekts “Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro 
sugu un biotopu aizsardzībai”. 
 
A/s “Seda” atskaite “Sedas purva un piegulošo platību izpēte – zemes virsmas reljefa 
augstuma novelēšana un esošo – perspektīvo ūdens līmeņu noteikšana” (15.12.2005). 
 
LU Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorijas pētījums “ Ūdens resursu un 
vides ilgtspējīgas attīstības procesu kompleksais novērtējums Sedas purva teritorijai” 
(2005) 
 
A. Poppeļa, A.Urtāna pētījums “Sedas purva ūdenstilpju augstāko ūdensaugu 
veģetācija un bentisko organismu fauna”. 
 
Dažādu institūciju sniegtie materiāli  

 
A/s “LVM” Austrumvidzemes mežniecība . 2004. Datu bāze Vatslbio. 

 
A/s “LVM” Austrumvidzemes mežniecība . Informācija par iznomātajām platībām 
dabas liegumā “Sedas purvs”. 

 
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datu bāzes: “Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju kadastrs”; “Aizsargājamo sugu atradnes”. 

 
Strenču virsmežniecības dati par nomedīto dzīvnieku skaitu dabas liegumā “Sedas 
purvs” (2002 – 2005). 

 
Valkas virsmežniecības dati par īpaši aizsargājamiem mežu iecirkņiem (IAMI), 
07.09.2005). 
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A/s “Seda” sniegtā informācija par kūdras atradni “Seda” (licence, atradnes pase)un 
informācija par faktiskajiem kūdras ieguves datiem (1999 – 2004). 
 
SIA “Dūkurs” (kopš 2006.gada z/s “Laidavas”) sniegtā informācija par 
deklarētajiem zivju lomiem un izsniegtajām makšķerēšanas licencēm. 
 
Centrālās statistikas pārvalde, Sociālās statistikas departamenta, Iedzīvotāju 
statistikas daļas sniegtā informācija par iedzīvotāju skaitu Latvijas administratīvajās 
teritorijās 2004. un 2005.gada sākumā.  

 
Interneta informācijas avoti:  

 
− www.lva.gov.lv 
− www.latvijasdaba.lv 
− http://www.vidm.gov.lv 
− www.dap.gov.lv 
− www.seda.lv 
− www.valka.lv 

- www.biosfera.lv 
- www.ldf.lv 
 
 
Intervijas: 
 

- Andris Urtāns, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta direktora vietnieks, 14.03.05; 
- Viesturs Lārmanis, biologs, 08.04.05; 
- Māris Strazds, ornitologs, 29.05.05; 
- Jānis Ence, SIA “Dūkurs” (z/s Laidavas), 22.02.06; 
- A. Gredzens., Z. Dreimanis, a/s “Seda”, 22.02.06. 
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PIELIKUMI 

1.pielikums. 

Informatīvās sanāksmes, uzraudzības grupu protokoli
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 Latvijas Dabas fonds 
 

 
 

PIRMĀS INFORMATĪVĀS SANĀKSMES 

Par projekta LIFE 04 NAT/LV/000198 "Palieņu pļavu atjaunošana” (Restoration of 
Latvian floodplains for EU priority species and habitats) uzsākšanu 

Un par Dabas aizsardzības plāna izstrādes projekta uzsākšanu 

 
P R O T O K O L S 

 
2005.gada 3.martā 
Nr. 13 
 
Sanāksmes sākums plkst.1100 
Sanāksmi vada – V.Vilnītis 
Protokolē – I.Spāģe 
Sanāksmes dalībnieki – skat. dalībnieku sarakstu pielikumā 
 
Darba kārtība: 

2. Apskats par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu (ZBR), A.Liepiņš. 
3. Par GEF projektu, L.Zvingule. 
4. Kopsavilkums par ĪADT „Sedas purvs” Sedas upes palienes vērtībām, A.Klepers. 
5. Dabas aizsardzības plāna izstrāde un ieviešana, īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas un Natura-2000 vietas, M.Kalniņš. 

7. Dabas aizsardzības plāna “Sedas purvs” mērķi, izstrādes būtība un procedūra, 
L.Konošonoka. 

8. Kopsavilkums par veicamajām darbībām ĪADT „Sedas purvs” Sedas upes palienē, 
A.Auniņš. 

 
Runā: 

1. 1100 V.Vilnītis. 
Iepazīstina ar dienas kārtību, izstāsta par to, kas un par ko runās sanāksmē. 

- Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta, GEF/UNDP, 

 

Valkas rajona 
Sedā 

1. Ievads par projektu, V.Vilnītis. 

6. PAUZE. 

Stāsta par projektiem kas tiek realizēti dabas lieguma „Sedas purvs” teritorijā : 
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-  LIFE programmas finansēto projektu LIFE 04 NAT/LV/000198 "Palieņu 
pļavu atjaunošana” (projekta plānotās aktivitātes. kritēriji atjaunojamo 
palieņu teritoriju izvēlei, sagaidāmie rezultāti). 
- Dabas aizsardzības plāna (DAP) izstrādes projekts Sedas dabas 
liegumam (a/s “LVM”/SIA ELLE)  

2. 1110 A.Liepiņš.  
Stāsta vispārīgi par aizsargājamām teritorijām Latvijā, kādas tās ir – nacionālie 
parki, dabas parki, aizsargājamie ainavu apvidi, dabas liegumi, dabas rezervāti. 
Par to, kādu daļu procentuāli no aizsargājamām teritorijām sastāda 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts (ZBR) un to, ka ZBR ir viens no 440 biosfēras 
rezervātiem 97 pasaules valstīs. Informē par ZBR administratīvo struktūru. Kāpēc 
ZBR ir izveidots Ziemeļvidzemē, kāpēc tāda teritorija un kāpēc tieši biosfēras 
rezervāts. Stāsta par ZBR darbības principiem un galvenajiem uzdevumiem, kādus 
nosacījumus un priekšrocības iedzīvotājiem dod tas, ka tie atrodas ZBR. Dabas 
lieguma “Sedas purvs” nozīme ZBR. 

 
3. 1130 L.Zvingule 

Stāsta par UNDP/GEF projektu, tā pamatmērķis ir nodrošināt pasaules nozīmes 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos ZBR un, ka to paredzēts panākt, integrējot 
dabas aizsardzības prioritātes un vajadzības teritoriālplānojumā, ņemot vērā arī 
iedzīvotāju intereses un ekonomiskās izaugsmes iespējas. Biosfēras rezervāti ir 
iecerēti kā vietas, kurās sasniegts līdzsvars dabas daudzveidības aizsardzībā, 
ekonomiskās attīstības veicināšanā un kultūras vērtību saglabāšanā. Informē par 
projekta galvenajiem uzdevumiem un to, kā to veikšanā iegūto pieredzi paredzēts 
izmantot un nodot tālāk. 

 
4. 1145 A.Klepers 

Kopsavilkums par ĪADT “Sedas purvs” Sedas upes palieņu vērtībām, kuras 
jāaizsargā.  
Migrācijas laikā tā ir ļoti svarīga ūdensputnu (sējas zosis, baltpieres zosis, dzērves, 
Ziemeļu gulbji) pulcēšanās un barošanās vieta un palieņu pļavas dabas liegumā 
„Sedas purvs” aizņem ~10% no kopējās teritorijas. Šajā teritorijā sastopamas 
aizsargājamās 30 putnu, 3 zīdītāju dzīvnieku, 1 tauriņu, daudz retu augu sugu. Tai 
skaitā grieze, mazais ērglis, ķikuts, brūnā čakste, rubenis, vakarlēpis, ormanītis, arī 
baltais stārķis.  
Kādi draudi pastāv to izdzīvošanai un kādas ir to prasības. Kā projekta realizācija 
var palīdzēt šīm sugām. Kāpēc šo sugu aizsardzībai un izdzīvošanai tik svarīgas ir 
palieņu pļavas un projektā paredzētā atjaunošana. 
 

5. 1215 M.Kalniņš 
Ievads par Natura 2000 vietām un ĪADT apsaimniekošanas noteikumiem, kā šo 
teritoriju aizsardzība tiek nodrošināta Latvijā. Pēc kādiem kritērijiem šīs teritorijas 
tika noteiktas. Kāds ir šo teritoriju procentuālais sadalījums – cik tajā skaitā ir 
dabas parki, dabas liegumi, rezervāti utt. ES Direktīvas, kas nosaka šo teritoriju 
apsaimniekošanas, aizsardzības un izmantošanas kārtību. 
Kas ir Dabas aizsardzības plāni (DAP), kāpēc tie tiek izstrādāti. Kādi ir likumi un 
dokumenti, kas nosaka to izstrādi. Kā pašvaldībai jāņem vērā DAP noteikumi, 
veicot teritoriālplānojumu. 
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DAP publiskā apspriešana, kādā veidā tiks dota informācija (presē, pa pastu) par 
šīm apspriedēm, par to, ka šajās sanāksmēs DAP izstrādātāji atbild uz konkrētiem 
jautājumiem un ieteikumiem. 
DAP izstrādes stiprās puses un problēmas. 

 
6. 1230 - 1300 PAUZE. 
 
7. 1300 L.Konošonoka 

Īsumā pastāsta par savu firmu, ar ko tā nodarbojas un kādas darbības gatavojas 
veikt dabas lieguma „Sedas purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes procesa 
laikā. Kāpēc šai teritorijai vajadzīgs plāns un kādi ir tā izstrādes mērķi. 
Runā par to, kādas dabas vērtības atrodamas dabas vērtības atrodas visā lieguma 
teritorijā un kādas būtu teritorijas attīstības perspektīvas – tūrisms, 
mežsaimniecība, pļavu apsaimniekošana.  
 
Kāda ir DAP izstrādes procedūra ĪADT “Sedas purvs”, kāds ir konkrēto darbību 
plāns un kādi speciālisti piedalīsies izstrādes procesā.  
Par uzraudzības grupas sanāksmēm, ka sanāksmes ir atklātas un tajās var 
piedalīties visi interesenti, taču dokumentus paraksta tikai uzraudzības grupas 
dalībnieki. 
Stāsta, kādi ir DAP izstrādes etapi un kādi ir to termiņi, par DAP Uzraudzības 
grupas izveidošanu. Informē par DAP sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm, kā 
tās tiks organizētas un kādi ir šo sanāksmju mērķi. 
Pēdējais DAP izstrādes posms - saskaņošana, kā tā notiek un noslēgumā plāna 
ieviešana. 

 
8. 1315 A.Auniņš  

Stāsta par to, kā tika plānots LIFE projekts, kuras teritorijas ir interesējošās un kā 
tās redzamas kartēs. Kopsavilkums par darbībām, kuras piedāvājam veikt 
konkrētajā teritorijā, par to, ka darbības var tikt koriģētas. Par samaksu, kas 
paredzēta par konkrēto aktivitāšu realizēšanu. Cik lielās teritorijās paredzētas tādas 
aktivitātes kā krūmu ciršana, krūmu sakņu iznīcināšana, pļaušana. Kādā veidā tiks 
slēgti līgumi un kādi ir nosacījumi, lai attiecīgajā teritorijā varētu šos darbus veikt. 
Uzsverot to, ka kadastra eksplikācijā nevar būt meža teritorijas, kas nav paredzēts 
projektā. Par to, ka pēc projektā plānoto darbu veikšanas zemes īpašniekiem 
jāpiesakās Lauku attīstības plāna 9.1.nodaļā paredzētā pasākuma „Agrovide” 
apakš pasākumam „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” paredzētajiem 
maksājumiem. Aicina visus, kas ir ieinteresēti, nākt runāt par iespējamo darbu 
veikšanu un līgumu slēgšanas detaļām. 

 
 

Interesējošie jautājumi 
 
1. Vai a/s “LVM” un pašvaldība var veikt apsaimniekošanas darbus teritorijā?   
2. Vai ir jau zināmi eksperti, kas strādās DAP izstrādes procesā?  
3. Kādas būtu tūrisma attīstības iespējas liegumā? 
4. Kad notiks zīdītāju, bezmugurkaulnieku uzskaites priekš DAP? 
  Aptuveni aprīļa beigās, maija sākumā. 
5. Kad būs pirmā Uzraudzības grupas sanāksme DAP izstrādei? 
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Pēc pašvaldību vēlēšanām notiks sanāksme un varētu būt aptuveni maijā vai jūnijā – 
pirmā Uzraudzības grupas sanāksme.  

6. Kā tiks organizēti darbi Sedas upes palieņu pļavās, vai īpašniekam darbus jāveic, kad 
tas ir iespējams, vai jāiet katru dienu, kā uz darbu? 
Līgumi tiek slēgti par konkrēta darba veikšanu noteiktā laika periodā un, ja darbu 
izpilde kādu apstākļu dēļ nav iespējama, tad līgums tiek pagarināts, tāpēc katru dienu kā 
uz darbu nav jāiet, darbi jāveic sev pieņemamā laikā. 

7. Kā darbus organizēs Sedas dome un a/s “LVM”? 
Sedas domei ar a/s “LVM” notiks pārrunas, tiks apsekotas teritorijas, tad tiks 
informēti iedzīvotāji un aicināti pieteikties saimnieciskai darbībai. 

8. Kā tiks organizēta nokļūšana līdz darba vietai? 
9. Kāda ir samaksa par darbiem? 
  150 EUR (uz ha) + izdevumi par degvielu. 
10. Vai degviela būs jāiegādājas pašiem, vai dos Dome vai a/s “LVM”? 
  Atkarībā no tā, kā vienosies ar domi vai a/s “LVM”.  

11. Kā notiks niedru pļaušana un kad to var darīt? Kad var veikt pļaušanas darbus 
purva ziemeļu daļā? 

12. Vai pētījumu veikšanu ir jāsaskaņo ar ZBR un a/s „Seda”? 
 Ir jāsazinās un jāvienojas ar ZBR administrāciju. 
13. Tika ierosināts DAP uzraudzības grupas sanāksmi organizēt pēc iespējas ātrāk 
Sanāksme beidzas 1350 
 
Vairāki sanāksmes dalībnieki uzdeva jautājumus vēl pēc oficiālās sanāksmes beigām. 
 
 
 
Sanāksmes vadītājs  __________________ V.Vilnītis     
 
Protokoliste   __________________I. Spāģe 
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I pielikums 
Protokolam Nr.13 

 
Informatīvās sanāksmes par LIFE 04 NAT/LV/000198 “Palieņu pļavu atjaunošana” un 
DAP izstrādes uzsākšanu Sedā, 03.03.2005 
 
Dalībnieku saraksts 
 

Nr. 
p.k. 

Vārds, Uzvārds Organizācija vai saimniecība, ko pārstāv 

1 Ainārs Auniņš LDF 
2 Inga Račinska LDF 
3 Tamāra Fedjakova Seda 
4 Vasilijs Pavlovs Seda 
5 Guntars Viļļa Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts (ZBR) 
6 Andris Klepers LDF 
7 Valentīna Kotoviča Seda 
8 Ņina Masļanova Seda 
9 Česlava Zaharova Seda 
10 Iveta Ence Valkas VM 
11 Mārtiņš Kalniņš Dabas aizsardzības pārvalde  
12 Kristīne Galauska Dabas aizsardzības pārvalde  
13 Laura Zvingule UNDP/GEF 
14 Ieva Spāģe LDF 
15 Kaspars Liepiņš a/s “LVM” Austrumvidzemes mežsaimniecība 
16 Gints Žeigurs a/s “LVM” Austrumvidzemes mežsaimniecība 
17 Emīlija Stepova Seda 
18 Valentīna Ivanova Seda 
19 Marijana Popova Seda 
20 Valts Vilnītis SIA „ELLE” 
21 Lūcija Konošonoka SIA „ELLE”, DAP projekta vadītāja 
22 Margo Ojapervs Sedas pilsētas dome 
23 Aleksandrs Brjunins Sedas pilsētas dome 
24 Kārklis Kārkliņš Sedas pilsētas dome 
25 Pēteris Lapiņš Valmieras RVP DAP Valkas raj. inspektors 
26 Šimetova Seda 
27 Aldis Liepiņš Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts (ZBR) 
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Dabas lieguma “Sedas purvs” 
dabas aizsardzības plāna izstrāde 

 
1. Uzraudzības grupas sanāksmes protokols 

 
 
Vieta:    a/s “Seda”, Seda 
Datums un laiks:  2005. gada 15. decembris, plkst. 13.00 
Piedalās:   skat. dalībnieku sarakstu 1. pielikumā 
Sab. apspriešanu vada: Lūcija Konošonoka, SIA “Estonian, Latvian & 

Lithuanian Environment”, projekta vadītāja  
Protokolē: Oskars Beikulis, SIA ELLE kartogrāfs 
 
L. Konošonoka: Iepazīstina klātesošos ar dabas aizsardzības plāna (DAP) izstrādes 1. 
etapa gaitu, paveiktajiem darbiem, DAP saturu un DAP izstrādātājiem. Īsumā 
iepazīstina ar plānotajiem turpmākajiem mērķiem un uzdevumiem. 
 
L. Konošonoka: Lūdz komentēt Aināru Auniņu par LIFE projekta, Sedas palieņu 
pļavu apsaimniekošanas projekta aktivitātes un rezultātus. 
 
A. Auniņš: Iepazīstina ar Sedas palieņu pļavu projektā veiktajiem darbiem, 
sasniegtajiem rezultātiem un projekta turpmākajiem uzdevumiem un mērķiem. 
 
L. Konošonoka: Uzaicina a/s “Seda” pārstāvi iepazīstināt ar hidroloģiskā pētījuma 
rezultātiem. 
 
Z. Dreimanis: Iepazīstina klātesošos ar hidroloģiskā pētījuma gaitu paveiktajiem 
uzdevumiem un sasniegtajiem rezultātiem. 
 
A. Gredzens: Lūdz iepazīstināt Z. Dreimani ar patreizējo a/s “Seda” darbību telpiskā 
skatījumā un turpmākajiem darbības plāniem. 
 
Z. Dreimanis: Iepazīstina klātesošos ar a/s „Seda” patreizējo darbību un turpmākajiem 
darbības plāniem. 
 
Jautājumi un komentāri no sanāksmes dalībniekiem: 
 
Jautājums: Kas ir DAP izstrādes tūrisma eksperts? 
 
Atbilde [L. Konošonoka]: Vidzemes augstskolas pasniedzējs Juris Smaļinskis, kurš ir 
arī labi pazīstams kā tūrisma jautājumu eksperts dažādos projektos. 
 
Komentārs [L. Konošonoka]: Šobrīd vēl nav skaidrs, vai ir nepieciešams projektam 
piesaistīt botānikas ekspertu, kas veiktu inventarizāciju Sedas palieņu pļavās. 
Sākotnēji mēs domājām, ka tas nebūs nepieciešams, jo tas tiks izdarīts Pļavu projekta 
ietvaros. 
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Komentārs: [A. Auniņš]: Jā, projektam būtu nepieciešams piesaistīt botānikas 
ekspertu, kas novērtētu Sedas palieņu pļavu dabiskuma pakāpi, jo daļa no Sedas upes 
ir meliorēta un pļavās konstatējama dažāda dabisku palieņu pļavu saglabāšanās 
pakāpe. 
 
DAP izstrādē būtu nepieciešams piesaistīt arī bezmugurkaulnieku faunas ekspertu, jo 
šādās pļavās parasti sastopamas Eiropas mēroga aizsargājamas bezmugurkaulnieku 
sugas. 
 
Ieteikums (Aldis Liepiņš) Sedas upes labajā krastā purva veģetācijas pētījumus ir 
veikusi pētniece Māra Pakalne, kuras inventarizācijas rezultātus būtu vēlams izmantot 
DAP izstrādes laikā. 
 
Atbilde [L. Konošonoka]: Apstiprina, ka 2006. gada vasarā DAP izstrādei tiks 
piesaistīts botānikas un bezmugurkaulnieku faunas eksperts, ja esošā informācija 
izrādīsies nepietiekama.  
 
Jautājums [L. Konošonoka]: Kā ir attīstījušies Sedas palieņu pļavu apsaimniekošanas 
plāni Sedas upes kreisajā krastā? 
 
Atbilde [A. Auniņš]: Šis jautājums vēl joprojām ir atklāts. Iespējams, ka Sedas upes 
kreisā krasta pļavu apsaimniekošanas pasākumi netiks veikti, ierobežotā projekta 
realizācijas laika dēļ. 
 
Ieteikums [M. Kalniņš]: Iesaku turpmākajā sēdes gaitā, pakāpeniski izdiskutēt visas 
atskaites nodaļas. 
 
Ieteikums[M. Kalniņš]: Turpmākajā DAP izstrādes gaitā informēt uzraudzības grupu 
par izstrādes gaitu ar regulārākām atskaitēm, kurās būtu redzams jau pilnīgs DAP 
saturs, neņemot vērā to, ka daļa DAP sadaļu vēl ir izstrādes stadijā. 
 
Atbilde [L. Konošonoka]: Apstiprina, ka turpmākā DAP izstrādes laikā tiks ņemts 
vērā šis ieteikums. 
 
Ieteikums: Kā pirmo punktu turpmākajā darba kārtībā iekļaut a/s “Seda” ziņojumu par 
hidroloģiskā pētījuma rezultātiem. 
 
Jautājums [L. Konošonoka]: Vai arī pēc kūdras ieguves pārtraukšanas ūdens līmenis 
saglabāsies līdzīgs patreizējai situācijai? 
 
Atbilde [Z. Dreimanis]: Patreiz kūdras ieguvei nav ietekmes uz kopējo purva 
hidroloģisko režīmu. Teritorijas, kur patreiz tiek iegūta kūdra, pēc darbu 
pārtraukšanas, applūdīs, bet tas neietekmēs kopējo purva hidroloģisko režīmu. 
 
Jautājums [P. Lakovskis]: Vai izņemot Jūsu norādītās teritorijas ~300 ha platībā, citās 
vietās arī notiek vai tiek plānota kūdras ieguve? 
 
Atbilde [Z. Dreimanis]: Pašreiz izmantot citas teritorijas nav paredzēts, lai gan 
perspektīvas teritorijas sūnu kūdras ieguvei vēl ir, tomēr, ņemot vērā potenciālo 
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teritoriju īpašos ģeomorfoloģiskos un hidroloģiskos apstākļus, kūdras ieguve tajos ir 
sarežģīta un, visticamāk, ka netiks uzsākta. 
 
Jautājums [P. Lakovskis]: Vai tika veikts pētījums tikai par hidroloģisko režīmu vai 
arī par ūdeņu hidrobioloģisko kvalitāti? 
 
Atbilde [Z. Dreimanis]: Nē, tika veikts pētījums par hidroloģisko režīmu. 
 
Komentārs [L. Konošonoka]: Mums ir zināms, ka teritorijā tika veikti arī 
hidrobioloģiskie pētījumi, kuru rezultātus mēs noskaidrosim un izmantosim 
turpmākajā DAP izstrādes gaitā. 
 
Jautājums [L. Konošonoka]: Vai hidroloģiskajā pētījumā ir iekļautas rekomendācijas 
turpmākajiem apsaimniekošanas pasākumiem? 
 
Atbilde [Z. Dreimanis]: Jā, šādas rekomendācijas ir iekļautas. 
 
Jautājums [P. Lakovskis]: Vai pētījumā tika mērīti arī ūdenstilpju dziļumi? 
 
Atbilde [Z. Dreimanis]: Nē, dziļumu mērījumi nav veikti. 
 
Ieteikums [A. Auniņš]: DAP’ā kā vienu no ilgtermiņa mērķiem, vajadzētu iekļaut 
Sedas upes atgriešanu vecajā (pirms meliorācijas) gultnē. 
 
Jautājums (E.Račinksis): Kāds ir līdzšinējais veikums ornitofaunas pētīšanai un kāds 
ir turpmākās darbības plāns šajā jomā? 
 
Atbilde [L. Konošonoka]: Patreiz veikti pētījumi visā teritorijā, izņemot Sedas upes 
palieņu pļavas, kur plānots balstīties uz LIFE projekta laikā veiktajiem pētījumiem. 
Līdz šim veikti pētījumi 2005. gada pavasarī un rudenī, kā arī vasaras periodā, kad 
tika veikta ligzdojošo putnu inventarizācija. Pētījumi atsāksies 2006. gada pavasarī. 
 
Komentārs [E. Račinskis]: Pēc patreizējā sugu apraksta nav iespējams identificēt, kas 
un kurā vietā ir pētīts, minēta tikai noteiktu sugu klātbūtne. Būtu nepieciešams 
precizēt veikto pētījumu vietas un pētījumu metodiku. Būtu nepieciešams veikt esošo 
inventarizācijas skaitļu pārvērtēšanu vismaz pēc kritērijsugām. 
 
Komentārs [M. Kalniņš]: Tā kā teritorijas platība ir ievērojama, precīzāku pētījumu 
veikšanas metodiku būtu jāiekļauj aprakstošajā daļā pie katras DAP nodaļas. Tāpat, 
vajadzētu precizēt informācijas avotus. 
 
Ieteikums [A. Auniņš]: Neizmantot populāciju pētījumiem avotus, kas vecāki par 10 
gadiem, jo domājams, ka sakarā ar intensīvo kūdras ieguvi, situācija ir būtiski 
mainījusies. 
 
Jautājums: Kādas darbības ir veiktas mežu izpētes jautājumos un vai tajos tiks veikta 
inventarizācija? 
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Atbilde [L. Konošonoka]: Pašreiz sniegtā informācija ir ļoti vispārīga, jo galvenās 
aktivitātes ir paredzētas projekta otrā etapa realizācijas laikā. 
 
Komentārs: Būtu nepieciešams plašāk papildināt informāciju par tūrisma iespējām. 
 
Atbilde [L. Konošonoka]: Plašs pētījums par tūrisma iespējām jau ir veikts, tomēr mēs 
nevēlētos to publiskot pirms bioloģiskā novērtējuma pabeigšanas, lai jau būtu 
iespējams identificēt potenciālās tūrismam atļautās vietas un tās vietas, kurās tūrisma 
attīstība nebūs iespējama. 
 
Komentārs: Būtu vēlams uzzināt arī potenciālo tūrisma infrastruktūras attīstītāju a/s 
“Seda”, Mednieku biedrības, Sedas pilsētas, utt. viedokli par potenciālo tūrisma 
attīstību šajā teritorijā. 
 
Komentārs: Veicot floras pētījumus, galvenais akcents būtu jāliek uz neizstrādātajām 
purva teritorijām, palieņu pļavām un meža teritorijām. 
 
Komentārs [L. Šica]: Izsaka bažas par to, ka plāna izstrāde aizkavējusies un 
izstrādātājs nespēs realizēt visus plānotos pasākumus. Uzskata, ka nepietiekama ir 
analītiskā daļa, jo nekur neparādās tas, kā šajās teritorijās jūtas putni, zīdītāji un 
bezmugurkaulnieki. 
 
Atbilde [L. Konošonoka]: Uzskata, ka darbi notiek saskaņā ar plānoto grafiku un 
precīzi analītiskie rezultāti, saskaņā ar darba plānu, parādās tikai 2. etapa atskaitē. 
Tāpat arī papildus analītiskie pētījumi tiks veikti 2006. gada vasaras sezonā un tas 
tikai uzlabos analītisko daļu. 
 
Ieteikums [E. Račinskis]: Turpmākajās atskaitēs jāiekļauj visu esošo informāciju, lai 
jau būtu iespējams identificēt iespējamās konfliktu zonas, neskatoties uz to, ka 
analītiskajai informācijai, saskaņā ar darba plānu, būtu jāparādās tikai 2. etapa 
atskaitē. 
 
Atbilde [L. Konošonoka]: Iespēju robežās šis komentārs tiks ņemts vērā. 
 
Komentārs [L. Šica]: Atkārtoti izsaka kritiku sagatavotajai atskaitei un uzskata, ka 
saskaņā ar saņemto informāciju, nav iespējams plānot aizsardzības pasākumus. 
 
Atbilde [L. Konošonoka]: Atkārtoti norāda, ka saskaņā ar darba plānu, pirmā etapa 
atskaitei nav jāsatur precīza analīze un inventarizācijas rezultāti. Saskaņā ar darba 
plānu, šāda informācija tiks iekļauta otrā etapa atskaitē. 
 
Ieteikums (A.Liepiņš): Ornitoloģijas ekspertam kontaktēties ar Valsts mežu dienesta 
Valkas virsmežniecību, kuriem ir ilgstoši novērojumi par ornitofaunu dabas lieguma 
teritorijā. Tāpat nepieciešams novērtēt dabas liegumam pieguļošo platību 
aizsargājamās vērtības, jo pastāv iespēja, ka atsevišķi aizsargājami faunas pārstāvji 
mīt tiešā lieguma teritorijā, kādēļ iespējams to aizsardzības buferjosla varētu atrasties 
arī lieguma teritorijā. 
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Jautājums [K. Liepiņš]: Kādas ir plānotās darbības saistībā ar privāto īpašnieku 
zemēm? 
 
Atbilde [L. Konošonoka]: DAP izstrādes uzraudzības grupā ir iekļauti pārstāvji no 
iesaistītajām pašvaldībām, kas kalpos kāstarpnieki starp plāna izstrādātājiem un 
privāto zemju īpašniekiem. 
  
Ieteikums [K. Liepiņš]: Privāto meža īpašnieku zemēs būtu jāveic īpaši rūpīga 
inventarizācija, lai saimnieciskās darbības ierobežojumu gadījumā, būtu iespējams 
precīzi pamatot aprobežojumu iemeslu. 
 
Jautājums [K. Liepiņš]: Vai varētu iekļaut privāto zemes īpašnieku platības neitrālajā 
zonā, lai nebūtu problēmas? 
 
Atbilde [L. Konošonoka]: Šobrīd to gan viennozīmīgi nevar pateikt. 
 
Ieteikums [A. Auniņš]: Sedas upes palieņu pļavas gan vajadzētu iekļaut lieguma zonā, 
lai izstrādājot individuālos izmantošanas noteikumus, būtu iespējams atrunāt normu, 
ka pļavas netiks uzartas. 
 
Sanāksmes dalībnieki vienojas par nākamā ziņojuma iesniegšanas laiku - 2005. gada 
1. martu un nosaka nākamo uzraudzības grupas sanāksmes sēdes laiku – 2006. gada 
15. martā plkst. 13.00 
 
Sanāksmi vadīja .............................................................L. Konošonoka 
 
Protokolēja ......................................................................O. Beikulis
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Dabas lieguma “Sedas purvs” 
dabas aizsardzības plāna izstrāde 

 
2. Uzraudzības grupas sanāksmes protokols 

 
 
Vieta:    a/s “Seda”, Seda 
Datums un laiks:  2006. gada 15. marts, plkst. 13.00 
Piedalās:   skat. dalībnieku sarakstu 1. pielikumā 
Sanāksmi vada: Lūcija Konošonoka, SIA “Estonian, Latvian & 

Lithuanian Environment” (ELLE), projekta vadītāja  
Protokolē: Oskars Beikulis, SIA ELLE, kartogrāfs 
 
L. Konošonoka: Iepazīstina sēdes dalībniekus ar klātesošajiem dabas aizsardzības 

plāna izstrādātājiem, plānoto sēdes gaitu un par veiktajiem 
uzdevumiem un sasniegtajiem rezultātiem dabas aizsardzības plāna 
izstrādes 2. etapa laikā. 

 
L. Konošonoka: Iepazīstina sēdes dalībniekus ar pirmajiem potenciālajiem teritorijas 

apsaimniekošanas pasākumiem, par kuru realizāciju interesi ir 
izrādījušas organizācijas, kuras pašreiz apsaimnieko vai plāno 
apsaimniekot teritoriju un tūrisma attīstības iespējām. 

 
L. Konošonoka: Aicina E. Pēterhofu iepazīstināt klātesošos ar paveikto darbu 

ornitoloģisko vērtību novērtēšanā. 
 
E. Pēterhofs: Iepazīstina klātesošos ar ornitofaunas novērtējuma rezultātiem. 

Īsumā atzīmē teritorijas turpmākās attīstības iespējas un problēmas 
no ornitofaunas viedokļa. Komentē novērojumus putnu migrācijas 
sezonas laikā, kad notiekot intensīvām medībām, putni tiek iztramdīti 
un norāda, ka putnu aizsardzība un medības nav vienuviet 
savienojamas lietas, tādēļ, ja paredzēts saglabāt ornitoloģiskās 
vērtības un medības, nepieciešama nopietna plānošana šo darbību 
apvienošanai. Iepazīstina klātesošos ar izstrādāto ornitoloģisko 
vērtību zonu karti un ar veiktā mežu novērtējuma rezultātiem. 

 
E. Pēterhofs: Vai Sedas palieņu pļavas, kas iekļautas „Palieņu pļavu” projektā, 

šogad tika pļautas? 
 
A. Auniņš: Jā, palieņu pļavas tika pļautas 2005. gada vasarā. 
 
E. Pēterhofs: Cik lielās platībās notika palieņu pļavu pļaušana? 
 
A. Auniņš: 2005. gada vasarā tika nopļauti apmēram 80 ha palieņu pļavu un 20 

ha tika attīrīti no krūmiem. 
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E. Pēterhofs: Cik lieli ir šie pļaušanas apjomi salīdzinājumā ar projektā 

plānotajiem apjomiem? 
 
A. Auniņš: Pļaušanas ziņā ir sasniegts gandrīz vis plānotais apjoms. Tika 

rezervētas arī pļavu platības Sedas lauku teritorijā, tomēr tur ir 
problēmas atrast reālos darbu izpildītājus, jo teritorijai praktiski nav 
iespējams piekļūt.  

 
E. Pēterhofs: Cik iespējama ir pļavu pļaušanas turpināšana pēc LIFE projekta 

beigām? 
 
A. Auniņš:  Viens no līguma nosacījumiem ar patreizējiem pļavu pļāvējiem ir 

tāds, ka pēc projekta beigām teritorija tiek pieteikta „Agrovidei” uz 
vēlo pļaušanu. No kā savukārt izriet līgums ar Lauku atbalsta 
dienestu uz 5 gadiem, kas praktiski garantē pļavu pļaušanas 
turpināšanu šajā periodā. 

 
K. Liepiņš: Plānā nepieciešams precizēt pļavu platības un nodefinēt, kuras 

teritorijas tiek sauktas par pļavām, jo pašreiz pļavu platība atšķiras no 
tās, kas ir a/s “LVM” datu bāzē. Tāpat jānovērš kļūdas plānā, kad 
atsevišķās nodaļās atšķiras uzrādītās pļavu platības. 

 
K. Liepiņš: Nepieciešams precizēt, ka a/s “LVM” mērķis nav atsevišķas 

teritorijas tikai apmežot, bet gan reāli nodarboties tajās ar 
mežsaimniecisko darbību, protams, ar vidi saudzējošiem elementiem 
– bez kailcirtēm, ja vien tas nav pretrunā ar dabas vērtību 
aizsardzību. 

 
K. Liepiņš: Vēl viens precizējams jautājums ir par pašreiz liegumā esošajiem 

īpaši aizsargājamajiem mežu iecirkņiem. Ko paredzēts darīt ar tiem? 
 
E. Pēterhofs: Teritorijās, kur pašreiz atrodas īpaši aizsargājamie mežu iecirkņi, tiks 

noteikta regulējama režīma zona, kas ir pilnīgi pietiekami, lai šajā 
teritorijā nebūtu jāveido mikroliegumi un jāveic dubults darbs. 

 
K. Liepiņš: Vai ir pareizi likt ligzdojošo putnu sarakstā putnu sugas, kuras ir 

novērotas lieguma teritorijā, bet to ligzdošana lieguma teritorijā 
šobrīd nav pierādīta? Vai ir iespējams šīs sugas ielikt atsevišķā 
sarakstā, piemēram „novērots ligzdošanas laikā” vai „novērots 
pārceļošanas laikā”? 

 
E. Pēterhofs: Šo putnu ligzdošanas vietas teritorijā mēs neesam atraduši, bet 

balstoties uz iepriekšējiem pētījumiem tie šeit ligzdo. Un veikt pilnu 
ornitofaunas inventarizāciju nav šī dabas aizsardzības plāna mērķis. 
Saraksts tiks precizēts pēc novērojumiem šī pavasara un vasaras 
laikā. 
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K. Liepiņš: Kādēļ visa tā informācija, ko jūs šodien sniedzāt, piemēram, par 
teritorijas apsaimniekošanu, nav iekļauta dabas aizsardzības plānā? 
Plānā trūkst precīzs biotopu novērtējums. 

 
E. Pēterhofs: Viss, kas attiecas uz teritorijas apsaimniekošanu, ir dabas 

aizsardzības plāna trešā, nākamā, etapa uzdevums un tad arī šī 
informācija parādīsies plānā. 

 
L. Konošonoka: Precīza informācija par biotopiem tiks sniegta nākamajā etapā, kad 

savus lauka darbus veiks biotopu speciālists, jo pašreiz mūsu biotopu 
eksperts ir strādājis tikai ar literatūras avotiem un ļoti vispārīgi 
novērtējis dabas liegumā esošos biotopus. 

 
K. Liepiņš: Mums kā teritorijas apsaimniekotājiem būtu precīzi jāzina tās 

teritorijas un platības, kas saistīsies ar kādu konkrētu biotopu, 
piemēram, purvu, ūdeņu, mežu, apsaimniekošanu. 

 
L. Konošonoka: Precīzi apsaimniekošanas pasākumi tiks plānoti nākamajā etapā. 
 
E. Pēterhofs: Mēs jau esam izsūtījuši ieinteresētajām pusēm jautājumus, par viņu 

nākotnes plāniem lieguma teritorijā, kas tiks izmantoti 
apsaimniekošanas pasākumu izstrādei. Kopumā, mūsu viedoklis ir 
tāds, ka jebkura saimnieciska darbība, kas nav pretrunā ar dabas 
vērtību aizsardzību šajā teritorijā, ir atbalstāma. Bez saimnieciskas 
iejaukšanās šajā teritorijā notiks neatgriezeniska degradācija. 

 
L. Konošonoka: Iepazīstina klātesošos ar saņemto uzņēmuma, kas teritorijā veic 

niedru pļaušanu, viedokli par niedru pļaušanas perspektīvām dabas 
lieguma teritorijā. 

 
J. Ence: Iepazīstina klātesošos ar saviem novērojumiem par neskaidrajām 

putnu sugām dabas lieguma teritorijā. 
 
K. Liepiņš: Vai iespējama mākslīgu ligzdu vietu veidošana lielajiem 

plēsējputniem? 
 
E. Pēterhofs: Domāju, ka šāds apsaimniekošanas pasākums tiks paredzēts dabas 

aizsardzības plānā. Visticamāk, ka šādas mākslīgas ligzdas varētu 
veidot vecāko biotopu teritorijā purva centrālajā daļā. 

 
E. Račinskis:  Purva centrālajā daļā esošie boreālie meži ir vēsturiskā klinšu ērgļa 

ligzdošanas vieta, tādēļ mākslīgas ligzdas vietas izveide šeit būtu 
atbalstāma. 

 
A. Liepiņš: Vai dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā ir apsekoti boreālie meži 

purva centrālajā daļā? 
 
E. Pēterhofs: Līdz šim tas nav izdarīts, bet plānojam to veikt šajā pavasarī. 
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L. Konošonoka: Lūdz O. Beikuli iepazīstināt klātesošos ar paveikto teritorijas 
hidroloģiskā modeļa izstrādē. 

 
O. Beikulis: Iepazīstina klātesošos ar paveikto darbu teritorijas hidroloģiskā 

modeļa izstrādē, pamato tā nepieciešamību un demonstrē piemēru 
hidroloģiskā režīma ietekmei uz konkrētas teritorijas apmežošanas 
iespējām. 

 
E. Račiskis: Kā vienu no apsaimniekošanas pasākumiem vajadzētu iekļaut krūmu 

izciršanu, centrālajā purva daļā, lai novērstu teritorijas fragmentāciju, 
kas samazina migrējošo putnu interesi par teritoriju. Tāpat būtu 
nepieciešams izdalīt migrējošo putnu prioritārās sugas, kuru 
prasībām tad arī teritoriju pilnveido. 

 
E. Pēterhofs: Vai izveidojot niedrāju mozaīkas masīvus, daļēji izpļaujot niedrājus, 

būtiski tiktu ietekmēta dumpju populācija? 
 
E. Račinskis: Nē, niedrāju mozaīkveida izpļaušana neatstāj būtisku ietekmi uz 

dumpju populāciju.  
 
L. Konošonoka: Iepazīstina klātesošos ar turpmākajām aktivitātēm un veicamajiem 

darbiem dabas aizsardzības plāna izstrādē. 
 
M. Kalniņš: Nepieciešams papildināt nodaļu par bezmugurkaulniekiem un 

nopietni vajadzētu apsvērt iespēju par eksperta piesaistīšanu 
atsevišķu teritoriju bezmugurkaulnieku faunas novērtēšanai. 

 
A. Auniņš: Piebilst, ka bezmugurkaulnieku inventarizācija būtu nepieciešama arī 

palieņu pļavu teritorijā, kur varētu būt atrodamas vairākas 
aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas. 

 
L. Konosonoka: Apstiprina, ka bezmugurkaulnieku eksperta piesaistīšana ir 

paredzēta. 
 
Z. Dreimanis: Iebilst pret dabas aizsardzības plānā esošo nekonkrētību attiecībā uz 

teritoriju atrašanos un rekomendē turpmāk teritorijas identificēt 
pamatojoties uz a/s “LVM” mežaudžu plānu kvartālu numuriem. 

 
L. Konošonoka: Kādas darbības, attiecībā uz tūrisma attīstību, mums vajadzētu 

iekļaut paredzētajos apsaimniekošanas pasākumos? 
 
K. Liepiņš: Vajadzētu izvairīties no konkrētiem apsaimniekošanas pasākumiem 

tūrisma jomā, bet nodefinēt teritorijas un tajās atļautās vai aizliegtās 
darbības saistībā ar tūrisma attīstību. 

 
K. Liepiņš: Būtu nepieciešams identificēt vietas, kur būs atļauta makšķerēšana, 

jo bez pašreiz jau izmantotajiem dīķiem ir izrādīta interese arī par 
citām teritorijām. 
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E. Pēterhofs: Vai a/s “LVM” ir konkrēti plāni attiecībā uz medību saimniecības 
organizēšanu dabas lieguma teritorijā. 

 
K. Liepiņš: Iespējams, ka savas intereses ir katram no medību kolektīviem, bet 

a/s “LVM” nav konkrētu interešu medību jomā. 
 
E. Pēterhofs:  Medību saimniecību darbība būtu jāsaskaņo ar ornitologiem, lai 

nodrošinātu ornitofaunas aizsardzību. 
 
J. Ence: Uzskata, ka medības teritorijā nav pretrunā ar dabas vērtību 

aizsardzību, jo vismaz pašreiz mednieku skaits teritorijā tiek limitēts. 
 
E. Račinskis: Teritorijā būtu nepieciešams veikt naktsputnu klausīšanos. 
 
E. Pēterhofs:  Naktsputnu klausīšanās tiks veikta šīs vasaras laikā. 
 
Sēdes dalībnieki vienojas, ka nākamās uzraudzības grupas sēde notiks 14.07 plkst. 

13:00, a/s “Seda” telpās.  
 
 
 
Sanāksmi vadīja :       L.Konošonoka 
 
Sanāksmi protokolēja       O.Beikulis
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1. pielikums pie protokola - 2. uzraudzības grupas sanāksme dalībnieku saraksts, 
15.03.2006. 
 
Dalībnieku saraksts 
Nr.p. Vārds, Uzvārds Institūcija 
1. Pēteris Lapiņš Valmieras RVP 
2. Andis Gredzens AS SEDA 
3. Zigurds Dreimanis AS SEDA 
4. Elmārs Pēterhofs SIA REMM 
5. Valts Vilnītis SIA ELLE 
6. Lūcija Konošonoka SIA ELLE 
7. Oskars Beikulis SIA ELLE 
8. Aldis Liepiņš ZBR 
9. Jānis Ence Z/s Laidavas 
10. Gunita Kainaize Plāņu pagasta padome 
11. Mārtiņš Kalniņš Dabas aizsardzības 

pārvalde 
12. Gints Žīgurs a/s “LVM” 

Austrumvidzemes MS 
13. Kaspars Liepiņš a/s “LVM” 

Austrumvidzemes MS 
14. Edmunds Račinskis Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība 
15. Lidija Soldatenkova Sedas pilsētas dome 
16. Ainārs Auniņš Latvijas Dabas fonds 
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Dabas lieguma “Sedas purvs” 

dabas aizsardzības plāna izstrāde 
 

3. Uzraudzības grupas sanāksmes protokols 
 

 
Vieta:    a/s “Seda”, Seda 
Datums un laiks:  2006. gada 17. jūlijs, plkst. 13.00 
Piedalās:   skat. dalībnieku sarakstu 1. pielikumā 
Sanāksmi vada: Lūcija Konošonoka, SIA “Estonian, Latvian & 

Lithuanian Environment” (ELLE), projekta vadītāja  
Protokolē: Oskars Beikulis, SIA ELLE, kartogrāfs 
 
L. Konošonoka: Iepazīstina klātesošos ar sēdes darba kārtību. Iepazīstina klātesošos 

ar paveiktajiem uzdevumiem un veiktajiem teritorijas apsekošanas 
pasākumiem laika periodā pēc 2. uzraudzības grupas sēdes. 

 
A. Auniņš: Norāda, ka dabas aizsardzības plānā lietots tikai Latvijas biotopu 

klasifikators un nav izmantota Eiropas aizsargājamo biotopu 
klasifikācija. Norāda, ka būtu nepieciešama karte ar Eiropas nozīmes 
aizsargājamiem biotopiem. 

 
L. Konošonoka: Norāda A. Auniņam tabulu, kurā norādīti Eiropas nozīmes 

aizsargājamie biotopi, izmantojot Eiropas aizsargājamo biotopu 
klasifikāciju. 

 
O. Beikulis:  Izskaidro A. Auniņam, kā biotopu kartē ir atzīmēti visi Eiropas 

aizsargājamie biotopi. 
 
A. Auniņš: Piekrīt, ka Eiropas aizsargājamie biotopi ir atzīmēti kartē un to 

identificēšanai izmantota Eiropas aizsargājamo biotopu klasifikācija. 
 
O. Beikulis: Iepazīstina klātesošos ar Eiropas aizsargājamo biotopu novietojumu 

dabas lieguma „Sedas purvs” teritorijā. 
 
A. Auniņš: Kādēļ kā palieņu pļavu biotops norādītas tikai pļavas Sedas upes 

labajā krastā, bet nav norādītas pļavas Sedas upes kreisajā krastā? 
 
O. Beikulis:  Tādēļ, ka veicot inventarizāciju Sedas upes kreisajā krastā, biotopu 

eksperts norādīja, ka šīs pļavas nav uzskatāmas par dabiskām palieņu 
pļavām, bet gan precīzāk būtu raksturojamas kā krūmājs ar pļavām 
līdzīgas veģetācijas teritoriju fragmentiem. 

 
A. Auniņš: Arī Sedas upes kreisajā krastā esošās teritorijas būtu uzskatāmas par 

palieņu pļavām tikai tās atrodas vēlākā aizaugšanas stadijā. 
 



SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam “Sedas purvs” (no 2007. gada līdz 2017. gadam)  

 
 

 138

L. Konošonoka: Dabas aizsardzības plānā visur ir norādīti divi palieņu pļavu teritoriju 
lielumi. Pirmais, biotopu eksperta novērtējuma rezultāts – 168 ha un, 
otrais, 234 ha – palieņu pļavu projekta teritorija. 

 
A. Auniņš: Principā šo pļavu atgriešana dabiskā stāvoklī ir vienas sezonas laikā 

atrisināms jautājums. 
 
O. Beikulis:  Tomēr šobrīd šīs teritorijas nav iespējams identificēt kā dabiskas 

palieņu pļavas, tādēļ kartē arī tās netiek atzīmētas. 
 
A. Liepiņš: Norāda, ka vērtīgi aizsargājama boreālā meža fragmenti sastopami ne 

vien teritorijas vidus teritorijas centrālajā un ziemeļu daļā, bet arī 
164. un 192. mežu kvartālā.  

 
O. Beikulis: Nepiekrīt A. Liepiņam norādot, ka homogēni nozīmīgi boreālo mežu 

masīvi šajā teritorijā lieguma robežās, analizējot mežaudžu datu bāzi, 
nav identificēti. Savukārt lielā daudzumā tie sastopami uz 
Austrumiem no dabas lieguma teritorijas esošajā homogēnajā 
skujkoku meža masīvā uz eolajiem smilts nogulumiem. 

 
A. Liepiņš:  Nepiekrīt O. Beikulim norādot, ka šos mežus pats identificējis, veicot 

teritorijas apsekošanu, un pieļauj iespēju, ka kļūdas ir mežaudžu datu 
bāzē. 

 
L. Konošonoka: Apsola, ka informācija tiks precizēta un nepieciešamības gadījumā 

uz teritoriju atkārtoti tiks nosūtīts mežu biotopu eksperts. 
 
 Z. Dreimanis: Norāda, ka A. Liepiņa norādītā teritorija ir grūti pieejama un 

ievērojamus postījumus tajā nodara bebru darbība. 
 
L. Konošonoka: Lūdz P. Lakovski iepazīstināt klātesošos ar izstrādāto teritorijas 

zonējumu. 
 
P. Lakovskis: Iepazīstina klātesošos ar izstrādāto teritorijas zonējumu un tā 

izstrādes kritērijiem un principiem. 
 
A. Auniņš:  Kādēļ ar krūmiem aizaugušās palieņu pļavas Sedas upes kreisajā 

krastā ir iekļautas regulējama režīma zonā? 
 
P. Lakovskis: Šī teritorija iekļauta regulējamā režīma zonā, lai nodrošinātu 

teritorijas, ar augstāko aizsardzības statusu, viengabalainību un 
principā darbojas kā buferzona. 

 
A. Auniņš:  Vai šāda situācija neradīs šķēršļus palieņu pļavu apsaimniekošanas 

pasākumiem, kas saistīti ar koku krūmu ciršanu?  
 
P. Lakovskis:  Paredzams, ka palieņu pļavu apsaimniekošanu tas neietekmēs, jo 

apsaimniekošanas pasākumu pieļaušana, kas paredzēta pļavu 
uzturēšanai, projekta teritorijā tiks atrunāta dabas aizsardzības plānā. 
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A. Grāvelis:  Vai par teritorijas zonējumu ir informēti zemes īpašnieki? 
 
P. Lakovskis:  Tā kā dabas aizsardzības plāna izstrādes process ir atklāts un līdz šim 

visa informācija ir bijusi publiski pieejama, speciāli informēšanas 
pasākumi privātajiem zemju īpašniekiem nav organizēti.  

 
A. Liepiņš: Regulējamā režīma zonā ir iekļautas arī divas teritorijas kūdras 

izstrādes lauku vidū. 
 
P. Lakovskis: Pēc biotopu eksperta veiktā apsekojuma šajās divās teritorijās ir 

saglabājušies neskarti augstie purvi, kas ir Eiropas nozīmes 
aizsargājamais biotops. 

 
L. Konošonoka: Sāk iepazīstināt klātesošos ar paredzētajiem apsaimniekošanas 

pasākumiem. 
 
L. Konošonoka:  Aicina paust savu nostāju par dzelzceļa uzturēšanu dabas lieguma 

teritorijā a/s „Seda” pārstāvjus. 
 
A. Gredzens:  Dzelzceļš tiks uzturēts tikai tajās teritorijās, kur tas būs nepieciešams 

kūdras transportēšanai. Ideja par pasažieru dzelzceļa uzturēšanu 
detāli nav vēl skatīta. Tādēļ arī nosaukt konkrētu līniju saglabāšanu 
vai likvidāciju šobrīd nevaram. 

 
L. Konošonoka: Tā kā dabas aizsardzības plānā paredzētajiem apsaimniekošanas 

pasākumiem ir tikai rekomendējošs raksturs, tad, ja vien ir kāda 
perspektīva realizēt ideju par pasažieru pārvadāšanu un dzelzceļa 
uzturēšanu, to būtu nepieciešams aprakstīt un iekļaut dabas 
aizsardzības plānā, jo pretējā gadījumā šādu darbību realizēšana būs 
aizliegta dabas lieguma teritorijā. 

 
A. Gredzens:  Patreizējā situācijā a/s „Seda” nav intereses par dzelzceļa uzturēšanu 

pasažieru pārvadājumiem. 
 
L. Konošonoka:  Lūdz nokomentēt J. Enci, aptuvenās paredzētās darbības apskates 

vietas uzlabošanai pie Sedas dīķiem. 
 
J. Ence:  Iepazīstina klātesošos ar plāniem par laipas izbūvi līdz putnu 

vērošanas tornim, nojumes izbūvi un ugunskura vietas iekārtošanu 
pie Sedas dīķiem. 

 
L. Konošonoka:  Aicina J. Enci ar precīziem apskates vietas labiekārtošanas plāniem 

griezties pie dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem, lai plānotās 
saimnieciskās darbības būtu iespējams laicīgi iekļaut dabas 
aizsardzības plānā. 

 
P. Lakovskis: Kādas ir piekļūšanas iespējas putnu vērošanas tornim uz 38. un 44. 

mežu kvartālu robežas.  
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J. Ence:  Lai piekļūtu putnu vērošanas tornim no ziemeļu puses piebraucamā 
ceļa ir jāveido ceļš pa 30/32 un 37/38 kvartālstigu un no 37/38 
kvartāla dienvidu stūra jābūvē tilts līdz tornim. Vēl ir iespējams 
tornim piekļūt no dienvidu puses pa dzelzceļa uzbērumu. 

 
L. Konošonoka: Informē klātesošos par dabas vērtību aizsardzības pasākumiem. 
 
A. Auniņš: Palieņu pļavu apsaimniekošanas pasākumus vajadzētu norādīt visās 

vietās, kur palieņu pļavu apsaimniekošana iespējama, arī ārpus 
palieņu pļavu projekta robežām. 

 
O. Beikulis:  Visas teritorijas, kurās iespējama pļavu apsaimniekošana vai 

atjaunošana, ir norādītas apsaimniekošanas pasākumu kartē, sadalot 
tās divās kategorijās – teritorijas, kurās šobrīd notiek pļavu 
apsaimniekošana un teritorijas, kurās potenciāli iespējams veikt 
pļavu apsaimniekošanu. 

 
A. Auniņš: Par ilgtermiņa mērķi būtu jānosauc arī Sedas upes tecējuma 

atjaunošana vecajā gultnē. Un kā viens no tuvākajā laikā 
realizējamajiem mērķiem būtu jāizvirza Ērģemes pagastā esošo 
palieņu pļavu meliorācijas tīkla izslēgšana no meliorācijas kadastra 
un meliorācijas grāvju likvidēšana, jo tie principā degradē palieņu 
pļavas kā dabisku teritoriju.  

 
A. Grāvelis:  Vai privāto zemju īpašnieki piekritīs šādai darbībai? 
 
A. Auniņš:  Protams, ka meliorācijas grāvju likvidēšana veicama tikai saskaņojot 

ar privātajiem zemju īpašniekiem. 
 
P. Lakovskis: Vai šādu pasākumu realizēšana tomēr nav ļoti sarežģīts process, ko 

bez kompleksas iepriekšējās izpētes nebūtu vēlams realizēt? 
 
A. Auniņš:  Piekrīt, atzīmējot, ka izvirzot šādus mērķus, pie apsaimniekošanas 

pasākumos būtu jāiekļauj izpēte šāda projekta veikšanai. 
 
L. Konošonoka: Norāda, ka dabas aizsardzības plānos iekļaujamajiem 

apsaimniekošanas pasākumiem nepieciešams norādīt uzraudzītāju un 
izpildītāju, kuru šīm veicamajām darbībām pagaidām nav. 

 
A. Liepiņš: Zināmā mērā izpētes organizēšanu varētu koordinēt Ziemeļvidzemes 

biosfēras rezervāta administrācija. 
 
K. Kārkliņš: Ar kādu tehniku iespējams veikt palieņu pļavu appļaušanu? 
 
A. Auniņš: Ar traktortehniku, jo vasaras periodā pļavas ir pietiekami sausas. 

Plānotā meliorācijas grāvju likvidācija ūdens līmeni palieņu pļavās 
nepalielinās un arī turpmāk būs iespējams pļavu appļaušanā izmantot 
traktortehniku. 
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A. Grāvelis: Jebkuru darbību, kas saistītas ar meliorācijas sistēmas izmaiņām un 
Sedas upes atgriešanu vecajā gultnē jāvērtē, ietekme jāizvērtē ne vien 
uz lieguma teritoriju, bet arī uz Sedas upes augšteci, kur norit 
intensīva lauksaimnieciskā darbība. 

 
A. Auniņš: Teorētiski jau šobrīd jebkāda Sedas upes tīrīšana vai melioratīvās 

darbības lieguma teritorijā nebūtu pieļaujamas, pamatojoties uz esošo 
likumdošanu. 

 
A. Grāvelis: Tikai tad, ja Sedas upes atgriešana vecajā gultnē tiek izvērtēta visā 

tās garumā, izstrādājot tehnisko projektu, šādas darbības būtu 
pieļaujamas. 

 
O. Beikulis: Iepazīstina klātesošos ar teritorijām, kurās netiks atļauti meliorācijas 

pasākumi, lai saglabātu esošo ūdenstilpju līmeni. 
 
L. Konošonoka: Iepazīstina klātesošos ar plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem 

– niedru pļaušana, aizsargdambja atjaunošana. Uzdod jautājumu J. 
Encem: kā aizsargdambja atjaunošanas pasākuma finansētājs minēts 
z/s Laidavas. Kāds ir Jūsu viedoklis šajā jautājumā?” 

 
J. Ence: z/s Laidavas nav paredzējis par saviem līdzekļiem atjaunot izdegušo 

aizsargdambi. 
 
L. Konošonoka: Aicina klātesošos izteikt savus komentārus par koku – krūmu ciršanu 

starp ūdenstilpēm, lai saglabātu vienlaidus ūdens, klajumu platības, 
kā vienu no plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem. Atgādinot, 
ka šobrīd šis pasākums ir tikai kā viena no ornitologu idejām, kurai 
nav konkrēta izpildītāja. Kā reālākais darbības veicējs minama a/s 
“LVM”. Tomēr, ja viņi kategoriski iebilst pret šādu pasākumu 
realizēšanu, tad koku krūmu ciršana starp ūdenstilpēm teritorijā 
nenotiks. 

 
A. Auniņš: a/s “LVM” būtu jāuzņemas šī pasākuma realizēšana, lai saglabātu 

teritorijas kā caurceļotāju putnu nozīmīgas vietas statusu. Ja šāds 
pasākums netiek realizēts, samazinās vienlaidus ūdens platību 
teritorija un palielinās plēsēju risks, kas samazina caurceļojošo putnu 
interesi par teritoriju. 

 
A. Liepiņš: Iebilst pret koku krūmu ciršanu starp ūdenstilpēm, jo tas samazina 

teritorijas bioloģisko daudzveidību un netiek veicināta teritorijas 
atgriešanās dabiskā stāvoklī, bet gan tiek veidota mākslīgi uzturēta 
teritorija.  

 
A. Liepiņš: Kādēļ patreizējo ūdenstilpju teritorijā (48., 49., 51. un 55. kvartālā) ir 

noteikta dabas lieguma zona, bet dienvidu daļā (52., 56., 59., 60., 64., 
65., 94., 95. kvartālā) noteikta dabas parka zona? 
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O. Beikulis:  Realizējot apsaimniekošanas pasākumus, kas saistīti ar 
dīķsaimniecības izveidi šajās teritorijās, seklākais – teritorijas zemeļu 
gals, tiek saglabāts kā niedrājs, nodrošinot dumpju populācijas 
saglabāšanos teritorijā. 

 
A. Liepiņš:  Ja šajā teritorijā perspektīvā tiks veidota dīķsaimniecība, tad to 

vajadzētu iekļaut dabas parka zonā. 
 
O. Beikulis:  Analizējot situāciju, izmantojot izstrādāto reljefa modeli, 

perspektīvās dīķsaimniecības ziemeļu galā ūdens dziļums varētu būt 
0,2 – 0,6 m, savukārt Dienvidu daļā pat pāri 2,0 m. Izveidojamās 
ūdenstilpes ziemeļu daļas dziļums nav pietiekams, lai kvalitatīvi 
nodarbotos ar dīķsaimniecību, bet ir pietiekams, lai pie šāda 
ūdenslīmeņa sekmētu niedrāju saglabāšanos un neaizaugšanu ar 
krūmiem – kokiem. Tādēļ teritorija iekļauta dabas lieguma zonā. 

 
L. Konošonoka: Iepazīstina klātesošos ar teritorijām, kurās būs aizliegtas ūdensputnu 

medības un makšķerēšana, un teritorijām, kur medības un licencētā 
makšķerēšana tiks atļauta. Iepazīstina klātesošos ar teritorijām, kurās 
nebūs atļauti meliorācijas pasākumu purvu biotopu aizsardzībai. 
Iepazīstina klātesošos ar teritorijām, kurās nav atļauta 
mežsaimnieciskā darbība, saglabājot īpaši aizsargājamus meža 
biotopus. 

 
P. Lakovskis: Pie apsaimniekošanas pasākumiem nav iekļauts iepriekšējā sēdē 

izvirzītais jautājums par mākslīgo ligzdu izveidošanu putniem, jo 
netapa skaidrs, ne pasākuma realizētājs, ne teritorijas, kurās tās būtu 
izvetojamas. 

 
J. Ence:  Mākslīgās ligzdu vietas pīlēm varētu tikt veidotas Sedas dīķos, lai 

samazinātu plēsēju ietekmi uz ligzdojošo putnu populācijām. 
 
P. Lakovskis: Vai veidojot šādas mākslīgas ligzdu vietas pīlēm un palielinot 

ligzdojošo putnu populācijas netiek radīti apstākļi arī plēsēju 
populāciju pieaugumam, kas netieši varētu ietekmēt aizsargājamo 
ligzdojošo putnu populācijas. 

 
J. Ence:  Protams, palielinās plēsēju interese par teritoriju, jo ir pietiekama 

barības bāze. 
 
A. Auniņš: Manuprāt, palielinot mazāk vērtīgo putnu populācijas, tiek palielināta 

barības bāze plēsējiem, bet tai pat laikā teorētiski samazinās 
varbūtība, ka plēsējs nokodīs vai izēdīs ligzdas aizsargājamajiem 
putniem. 

 
P. Lakovskis: Kā tiek vērtēta iepriekšējās sēdēs ierosinātā mākslīgo ligzdu vietu 

izveidošana lielajiem plēsējputniem boreālo mežu teritorijā? 
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A. Auniņš: Manuprāt, kārtīgā boreālajā mežā ir pietiekami daudz dabisku vietu, 
kurās lielie plēsēji var izveidot savas ligzdas. 

 
P. Lakovskis:  Veicot boreālo mežu apsekošanu tika konstatēts, ka ne visās iepriekš 

noteiktajās teritorijās, meži atbilst dabisku boreālo mežu statusam. 
 
A. Auniņš: Tādā gadījumā, teritorijā būtu nepieciešams veikt atsevišķu pētījumu 

par plēsīgo putnu sastopamību, traucējošiem aspektiem, kā rezultātā 
būtu iespējams pieņemt lēmumu par mākslīgu ligzdu vietu 
izveidošanu, tomēr tas nav dabas aizsardzības plāna ietvaros 
realizējams pasākums. 

 
A. Liepiņš: Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātam ir interese izveidot putnu un 

ainavas vērošanas torni Sedas upes labajā krastā uz kāpas, kur jau 
kādreiz tornis ir bijis, un veidot dabas taku. 

 
P. Lakovskis:  Vai Jūs varētu arī norādīt precīzu plānoto apsaimniekošanas 

pasākumu vietas? 
 
A. Liepiņš: Šobrīd, neuzklausījis ekspertu viedokli, plānoto pasākumu vietas 

varu norādīt tikai aptuveni. Precīzāks plānoto pasākumu novietojums 
varētu būt zināms tad, kad tiks apstiprināts finansējums pasākumu 
realizēšanai. 

 
L. Konošonoka: Norāda, ka šie plānotie pasākumi noteikti jāprecizē un jāiekļauj 

dabas aizsardzības plānā pie tūrisma infrastruktūras izvietojuma 
rekomendācijām, kas kalpos par galvenajām vadlīnijām iespējamajai 
tūrisma attīstībai teritorijā. 

 
L. Konošonoka: Iepazīstina klātesošos ar plānotajiem informatīvajiem un 

izglītojošajiem pasākumiem. 
 
O. Beikulis: Vai pie palieņu pļavām ir paredzēts izvietot informācijas stendu par 

palieņu pļavu projektu, un vai tas varētu tikt papildināts ar 
informāciju par dabas liegumu „Sedas purvs”? 

 
A. Auniņš: Citās palieņu pļavu projekta teritorijās mums ir paredzēts izvietot 

informācijas stendus, bet tā kā Seda ir izņēmuma teritorija, tad šobrīd 
nevaru pateikt vai arī šeit tas tiks darīts.  

 
L. Konošonoka: Cik bieži ir paredzēts migrējošo putnu monitorings Natura 2000 

monitoringa ietvaros dabas liegumā „Sedas purvs”? 
 
A. Auniņš: Parasti biotopiem un citām maz mainīgām dabas vērtībām 

monitorings notiek reizi 6 gados, bet migrējošiem putniem reizi divos 
gados. 

 
L. Konošonoka: Iepazīstina klātesošos ar teritorijām, kuras paredzēts apmežot un 

kurās būs atļauta mežsaimnieciskā darbība. 
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O. Beikulis: Papildina, ka apsaimniekošanas pasākumu kartē norādītās 
mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas izveidotas balstoties uz 
reljefa un hidroloģiskā modeļa analīzi un a/s “LVM” interešu 
teritorijām mežsaimnieciskajai darbībai. Turpmāk šīs sākotnēji 
izvirzītās teritorijas un atļautās darbības tajās tiks saskaņotas ar a/s 
“LVM” interesēm un, protams, dabas vērtību aizsardzību. Neatkarīgi 
no tā vai a/s “LVM” vēlēsies šajās teritorijās nodarboties ar mežu 
audzēšanu vai nē, dabiski šīs teritorijas transformēsies par mežu 
teritorijām. Tādēļ, mūsuprāt, saprātīgāk ir šīs teritorijas izmantot 
kvalitatīva meža audzēšanai nevis atstāt aizaugšanai ar krūmiem. 

 
P. Lakovskis: Paredzams, ka mākslīgā vai dabiskā veidā, teritorijas austrumu daļa 

nodalīsies no teritorijas rietumu daļas, ar mežu – krūmu masīvu, kas 
teorētiski kalpo kā laba buferzona starp regulējamā režīma zonā 
noritošo dabas vērtību aizsardzību un pārējā teritorijā veiktajām 
saimnieciskajām aktivitātēm. 

 
A. Liepiņš:  Manuprāt, Jūsu norādītajās teritorijās, intensīva mežsaimnieciskā 

darbība nav iespējama, pamatojoties uz teritorijas zonējumu – dabas 
lieguma zona. Šajā gadījumā ir jāpieņem lēmums vai nu nepieļaut 
mežsaimniecisko darbību dabas lieguma zonā vai pārveidot dabas 
lieguma zonu par dabas parka vai neitrālo zonu. Iebilst pret 
mežsaimniecisko darbību veikšanu ap kāpu teritorijām. 

 
O. Beikulis: Uzskata, ka šādi nekonkrēti mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi 

ap iekšzemes kāpām nav nepieciešami, jo pie dabas vērtību 
aizsardzības pasākumiem jau minēts, ka mežsaimnieciskā darbība ir 
ierobežota īpaši aizsargājamos meža biotopos. 

 
P. Lakovskis: Vai, jūsuprāt, šajās teritorijās vajadzētu ļaut mežam dabiski 

atjaunoties? 
 
A. Liepiņš: Jā, jo dabas lieguma zona tomēr ir vērsta uz dabas vērtību 

aizsargāšanu, nevis uz saimniecisko darbību veikšanu. Ir ļoti svarīgi, 
lai izveidotajai regulējamā režīma zonai būtu dabas lieguma zonas 
buferjosla, kura nodrošinātu to, ka mežsaimnieciskās darbības 
traucējums šai teritorijai nepienāktu. 

 
L. Konošonoka: Iepazīstina klātesošos ar apsaimniekošanas pasākumiem par kūdras 

ieguvi un ūdens līmeņa paaugstināšanu atsevišķās teritorijās. 
 
P. Lakovskis: Precizē teritorijas perspektīvās dīķsaimniecības izveidošanai. 
 
A. Auniņš: Kas ir ūdens avots perspektīvajai dīķsaimniecībai? 
 
Z. Dreimanis: Nokrišņu ūdeņi. 
 
Z. Dreimanis: Norāda, ka vislabākās iespējas ūdens līmeņa pacelšanai ir regulējamā 

režīma zonā esošajos dīķos, bet šobrīd norādītās perspektīvās 
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dīķsaimniecības teritorijā, paceļot ūdens līmeni, bet nepaaugstinot 
aizsargdambjus, tiek apdraudēta kūdras ieguves darbu turpināšanas 
iespēja. 

 
L. Konošonoka: Iepazīstina klātesošos ar turpmākajiem pasākumiem un aicina izteikt 

komentārus par iespēju nākamo uzraudzības grupas sēdi organizēt 
kopā ar sabiedrisko apspriešanu. 

 
Sēdes dalībnieki vienojas, ka nākamās uzraudzības grupas sēde notiks 20.10 plkst. 

16.00, vienlaicīgi ar sabiedrisko apspriešanu. Sēdes vieta vēl tiks 
precizēta.  

 
 
 
Sanāksmi vadīja :       L.Konošonoka 
 
Sanāksmi protokolēja       O.Beikulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalībnieku saraksts 
Nr.p. Vārds, Uzvārds Institūcija 
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1. Sindra Elksne Dabas aizsardzības 
pārvalde 

2. Andris Grāvelis Ziemeļvidzemes reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde 

3. Kārlis Kārkliņš Sedas pilsētas dome 
4. Andis Gredzens A/s SEDA 
5. Zigurds Dreimanis A/s SEDA 
6. Edgars Irklis Ērģemes pagasta padome 
7. Aldis Liepiņš ZBR 
8. Jānis Ence z/s Laidavas 
9. Ainārs Auniņš Latvijas Dabas fonds 
10. Oskars Beikulis SIA ELLE 
11. Lūcija Konošonoka SIA ELLE 
12. Pēteris Lakovskis SIA ELLE 
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Dabas lieguma “Sedas purvs” 
dabas aizsardzības plāna izstrāde 

 
4.Uzraudzības grupas sanāksmes protokols 

 
 
Vieta:    a/s “Seda”, Seda 
Datums un laiks:  2006. gada 30. novembris, plkst. 13.00 
Piedalās:   skat. dalībnieku sarakstu 1. pielikumā 
Sanāksmi vada: Lūcija Konošonoka, SIA “Estonian, Latvian & 

Lithuanian Environment” (ELLE), projekta vadītāja  
Protokolē: Oskars Beikulis, SIA ELLE, kartogrāfs 
 
L. Konošonoka: Iepazīstina klātesošos ar sēdes darba kārtību un ar paveiktajiem 

uzdevumiem, veiktajiem teritorijas apsekošanas pasākumiem un 
iestrādātajiem labojumiem, laika periodā pēc sabiedriskās 
apspriešanas sēdes. 

 
O. Beikulis: Paskaidro, ka, pēc Jērcēnu pagasta padomes ierosinājuma, atkārtoti 

tika veikta robežu precizēšana, par pamatu izmantojot vecos 
mežierīcības datus un Valsts zemes dienesta sagatavoto kadastra 
karti, un ministru kabineta noteikumos sniegto robežaprakstu. 
Precizētā robeža šobrīd uzskatāma par precīzāko dabas lieguma 
„Sedas purvs” robežas variantu, tomēr tā nesakrīt ne ar Valsts zemes 
dienestam pieejamo robežas variantu, ne ar Dabas aizsardzības 
pārvaldes izsniegto digitālo robežas slāni. 

 
L. Konošonoka: Informē sēdes dalībniekus par to, ka dabas aizsardzības plāns ir 

apstiprināts visās pašvaldībās. Aicina klātesošos izteikt komentārus 
vai iebildumus par sagatavoto dabas aizsardzības plāna versiju. 

 
A. Grāvelis: Iebilst, ka ne dabas aizsardzības plāna aprakstošajā daļā, ne 

kartogrāfiskajā materiālā neparādās Vīķupe. 
 
O. Beikulis: Komentē, ka dabas aizsardzības plāna izstrādei izmantotajā 

kartogrāfiskajā materiālā nav uzrādīta šāda upe. 
 
A. Grāvelis:  Šī upe ir viena no valsts nozīmes notekām. Gadījumā, ja to ir 

nepieciešams pārtīrīt, vai tas ir atļauts dabas aizsardzības plānā. 
 
P. Lakovskis: Saskaņā ar patreizējiem noteikumiem dabas lieguma zonā 

melioratīvie pasākumi nav atļauti. Bet ir atrunāts, ka šādu darbību 
veikšanai nepieciešams izstrādāt un saskaņot projektu tajā novērtējot 
veikto darbību ietekmi uz apkārtējo hidroloģisko režīmu un 
iespējamo ietekmi uz aizsargājamiem vai dabas vērtībām nozīmīgiem 
biotopiem. 

 
E. Irklis: Ērģemes pagastā vienam zemes īpašumam ir mainījies īpašnieks. 
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O. Beikulis: Dabas aizsardzības plāna izstrādei ir saņemts digitālā kadastra karte 
ar informāciju par zemes īpašniekiem. Plāna izstrādei tiek izmantota 
šī informācija ar atsauci uz konkrētu aktualizācijas datumu. 

 
E. Irklis: Norāda, ka aprakstā par lauksaimniecību pagastos, Ērģemes pagastā 

nav norādīta graudkopība, kā nozare. 
 
L. Konošonoka: Apsola, ka šī nepilnība tiks izlabota. 
 
L. Konošonoka: Ir saņemts ierosinājums no Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 

administrācijas, iekļaut dabas aizsardzības plānā vēl vienu 
apsaimniekošanas pasākumu – nelegālo pārrakumu un dambju 
inventarizāciju. Diemžēl mēs neesam saņēmuši solīto informāciju no 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas ar sastādītajiem 
aktiem par šāda veida pārkāpumiem. 

 
A. Liepiņš: Iepriekšējos gados, pamatojoties uz informāciju, ka ir notikuši šādi 

mākslīgi pārrakumi, ar mērķi pazemināt vai palielināt ūdens līmeni 
atsevišķās teritorijās, mums ir bijuši izbraukumi dabā, lai apsekotu 
šādas vietas. Manuprāt, šāda pasākuma iekļaušana būtu svarīga. 

 
Z. Dreimanis:  Daļa lieguma teritorijas ir nodota apsaimniekošanai medību 

kolektīviem, kuriem ir norādījumi, par bebru dambju likvidēšanu 
applūstošās mežaudzēs. Šīs darbības tad arī tiek veiktas, kā rezultātā 
atsevišķās vietās var samazināties ūdenslīmenis, tomēr, manuprāt, 
tam nav būtiska ietekme uz kopējo hidroloģisko režīmu. 

 
G. Žeigurs: Manuprāt, šeit ir runa par dažādiem dambjiem. Rezervāta 

administrācija noteikti domā lielos dambjus, nevis bebru dambjus. 
 
Z. Dreimanis: Norāda vienīgo vietu, kur esot pārrakts lielais dambis. 
 
A. Gredzens: Norāda, ka šis pārrakums ir saskaņots ar zemes īpašnieku. 
 
G. Žeigurs.  Plāns ir rakstīts uz esošo situāciju. Un, ja šādi pārrakumi tiek veikti 

jau tad, kad plāns ir apstiprināts, tad šādas darbības uzskatāmas par 
nelegālām un to izvērtēšanai un vainīgo sodīšanai ir cita procedūra. 

 
P. Lakovskis: Iepazīstina klātesošos ar izmaiņām saistībā ar labiekārtotām atpūtas 

vietām, kuras pēc apsekošanas dabā šobrīd ir paredzētas citās vietās. 
 
A. Liepiņš: Aicina Sedas pilsētai tuvākās apskates vietas novietojumu, pagaidām 

neuzskatīt par vienīgo, jo šīs nedēļas nogalē rezervāta administrācija 
plāno izbraukumu, lai apsekotu piemērotāko vietu tūrisma 
infrastruktūras attīstībai.  

 
G. Žeigurs: Iebilst, ka E. Pēterhofs ir norādīts kā medību eksperts. Vajadzētu būt 

norādītam speciālistam. 
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G. Žeigurs: Šeit kā zemes īpašnieks ir norādīti a/s “LVM”, kas nav pareizi, jo 
īpašnieks ir valsts. A/s “LVM” ir tikai valdītājs. 

 
G. Žeigurs: Ļoti neskaidra ir lieta saistībā ar divām institūcijām – z/s „Laidavas”, 

SIA „Dūkurs” un Jānis Ence kā individuāls apsaimniekotājs. 
 
P. Lakovskis:  Plānā ir aprakstīts, ka kopš šī gada vasaras SIA „Dūkurs” vairs 

nepastāv, bet tās pašas funkcijas izpilda z/s „Laidavas”, savukārt a/s 
“LVM” ir līgums ar J. Enci kā privātpersonu. 

 
G. Žeigurs: Norāda, ka būtu jāprecizē informācija par meža dienesta 

struktūrvienībām. 
 
G. Žeigurs.  Norāda, ka plānā ir rakstīts, ka būtu jāveic sausu atklātu teritoriju 

apmežošana. A/s “LVM” uzskata, ka mākslīga meža atjaunošana 
nebūtu jāveic, bet gan jāļauj mežam atjaunoties dabiski. 

 
P. Lakovskis: Apsola nepilnību ielabot, norādot, ka individuālajos noteikumos ir 

iestrādāts, ka mākslīga mežu atjaunošana dabas liegumā „Sedas 
purvs” nav vēlama. 

 
L. Konošonoka: Slēdz sēdi un aicina klātesošos uzraudzības grupas dalībniekus, 

parakstīties par to, ka viņi ir piedalījušies dabas aizsardzības plāna 
izstrādē un ar savu parakstu apliecināt to, ka viņiem nav iebildumu 
pret sagatavoto dabas aizsardzības plānu. 

 
Uzraudzības grupas dalībnieki paraksta protokolu. 
 
 
Sanāksmi vadīja :       L.Konošonoka 
 
Sanāksmi protokolēja       O.Beikulis 
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2. pielikums. Īpašumu tiesības dabas liegumā “Sedas purvs”.
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2. pielikums. Īpašumu tiesības dabas liegumā “Sedas purvs”. 
 

Nr. Īpašnieks Īpašuma nosaukums Zemes gabala 
kadastra Nr. 

Zemes gabala 
platība dabas 
lieguma 
teritorijā (ha) 

Zemes 
gabala 
kopējā 
platība (ha) 

Sedas lauku teritorija 

1. Apsītis Viesturs, 
Apsīte Māra "Ķeži" 

94330010001 32,68 32,68 

2. a/s “LVM” "Valsts meži" 
94330010002 4429,38 4 650,32 

3. a/s "Seda" "Kūdras presēšanas 
cehs" 94330010011 5,30 5,31 

4. LR.Zemkopības 
ministrija "Sedas plantācija" 

94330010019 6,91 6,91 

5. LR Ekonomikas 
ministrija "ZET" 

94330010020 26,12 26,12 

6. a/s “LVM” "Valsts mežs" 
94330010025 261,81 422,57 

7. a/s “LVM” "Valsts mežs" 
94330010026 1045,62 1 327,34 

8. a/s “LVM” "Sedas dīķis" 
94330010027 546,42 546,42 

Ērģemes pagasts 
9. Putna Irēna "Vīķupe" 94520110020 1,52 1,52 
10. Induss Māris "Spāres" 94520110022 3,53 3,53 
11. Zālīte Sandra "Cerības" 94520110030 5,34 5,34 
12. Kreilis Mārtiņš "Dambīši" 94520110032 5,01 5,01 
13. Gailītis Ritvars "Kanklaudzi" 94520110037 3,69 3,69 
14. Kreilis Mārtiņš "Dambīši" 94520110053 2,33 2,33 
15. Sičkovska Margarita "Gloži" 94520110054 36,47 36,47 
16. Tetere Irēna "Mežotnes" 94520110060 2,45 2,45 
17. Putniņa Tamāra "Valža iela 1" 94520110094 9,31 9,31 
18. Upmale Skaidrīte "Upmaļi" 94520110141 2,08 2,08 

19. Krupņikovs 
Grigorijs "Saulgoži" 94520110156 79,59 88,09 

20. Šteinbergs Andris "Buciņi" 94520110182 49,90 49,90 
21. Putniņa Tamāra "Valža iela 1" 94520110183 7,74 7,74 
22. Latvijas Republika "Sedas upe" 94520110186 2,64 2,64 

23. LR Zemkopības 
ministrija "Valsts meži" 

94520110201 10,65 10,65 
24. Žalužinskis Valērijs "Salas" 94520130024 12,19 12,19 

25. LR Zemkopības 
ministrija "Valsts meži" 

94520130041 115,05 468,40 
26. Krūze Tālivaldis "Tāles" 94520130044 20,96 20,96 

27. a/s “LVM” "Gailenes" 
94520130045 32,06 32,06 

28. Putniņa Tamāra "Valža iela 1" 94520130046 33,04 33,04 
29. Laktiņa Iveta "Gailīši" 94520130047 31,42 31,42 
30. Smilga Agris "Celmiņi" 94520130048 31,13 31,13 
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Nr. Īpašnieks Īpašuma nosaukums Zemes gabala 
kadastra Nr. 

Zemes gabala 
platība dabas 
lieguma 
teritorijā (ha) 

Zemes 
gabala 
kopējā 
platība (ha) 

31. Zunde Alda "Lakstīgalas" 94520130049 32,83 32,83 
32. Bikiņš Jānis "Bērzi" 94520130050 34,19 34,19 
33. Vāvere Jānis "Vecklidzis" 94520130051 38,47 38,47 
34. Bikiņš Jānis "Mieži" 94520130052 35,86 35,86 
35. Šteinbergs Andris "Buciņi" 94520130053 33,14 33,14 
36. Kalniņš Andrejs "Saknītes" 94520130054 32,16 32,16 
37. Latvijas Republika "Sedas upe" 94520130056 4,53 4,53 
Ēveles pagasts 

38. Driļevskis 
Normunds "Antiņi" 94540050035 5,80 47,71 

39. a/s “LVM” "Valsts meži" 
94540050040 3340 33,40 

40. Driļevskis 
Normunds "Dzeņi" 94540050045 21,23 78,11 

Plāņu pagasts 

41. a/s “LVM” Saules mežniecība 
94760010055 117,42 241,37 
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3.pielikums 

 

Teritorijas digitālā reljefa modeļa izveides metodika 
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⇒ 

⇒ 

Zemes virsmas reljefa digitālās kartes izstrāde: 

Izstrādātie digitālie reljefa un zemes virsmas objektu slāņi (*.shp failu formātā) 
apvienoti, izmantojot ArcGIS programmatūru, un, izmantojot 3D Analyst 
paplašinājumu, interpolēti trīsdimensiju reljefa modelī (*.tin failu formāts.)  

• 

• 

• 

• Tiek analizēta aplūstošo teritoriju platība un ūdens līmeņa saglabāšanās 
vai noteces iespējas. 

• 

 
Hidroloģiskā modeļa izstrāde 

Tā kā viens no galvenajiem teritorijas attīstības priekšnosacījumiem ir hidroloģiskais 
režīms, tad DAP izstrādes gaitā tika izveidots teritorijas hidroloģiskā režīma modelis. 
Modeļa izstrādei tika izmantotā šāda kartogrāfiskās pamatnes informācija:  

LPSR topogrāfiskā karte mērogā 1 : 10 000 (pēdējās iestrādātās 
korekcijas 1984. gadā.) 
„Sedas purva un pieguļošo platību izpēte – zemes virsmas reljefa 
augstuma nivelēšana un esošo – perspektīvo ūdens līmeņu 
noteikšana” – pētījumam pievienotais digitālais kartogrāfiskais 
materiāls mērogā 1 : 10 000. 

Zemes virsmas reljefa digitālās kartes izstrādei izmantota uzņēmuma ESRI 
izstrādātā ArcGIS 9.1 programmatūra. 
Zemes virsmas reljefa digitālās kartes izstrādes gaitā veikts: 

• ~26 000 reljefa augstuma atzīmju digitizēšana no LPSR topogrāfiskās 
kartes; 

• esošo ūdenstilpju ūdenslīmeņu digitizēšana; 
• grāvju ūdenslīmeņu digitizēšana; 
• grāvju malu augstumu digitizēšana; 
• dambju un aizbērtņu digitizēšana; 
• šaursliežu dzelceļa līniju digitizēšana. 

 
Hidroloģiskās situācijas modelēšana: 

Hidroloģiskās situācijas modelēšanai tiek izmantots ArcGIS 
programmatūras paplašinājums Spatial Analyst un tajā integrētos 
hidroloģiskās modelēšanas moduļus. 
Izstrādātais digitālais zemes virsmas reljefa modelis tiek sadalīts, 
pamatojoties uz izveidotajām upju baseinu un apakšbasienu (Sedas vai 
Gaujas upes pietekas) robežām. 
Katrā apakšbaseinā tiek modelēta hidroloģiskās situācija un tās 
izmaiņas – pavasara palu laikā, vasaras palu laikā, un mazūdens 
periodā, ņemot vērā blakus esošo apakšbaseinu iespējamo ietekmi. 

Tiek analizēti un modelēti teritorijas hidroloģiskā režīma nākotnes 
scenāriji, pamatojoties uz prognozēm un aprēķiniem, par 
sagaidāmajām hidroloģiskā režīma vai to ietekmējošo faktoru 
izmaiņām. 1.10. att. sniegta karte, kurā redzamas neapplūstošās 
teritorijas. 

Pamatojoties uz modelēšanas rezultātiem iespējams analizēt informāciju 
teritorijas apsaimniekošanai. 
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4.pielikums 

 

Novērotās ligzdojošās (iespējami ligzdojošās) putnu sugas nozīmīgākajos Sedas 
purva biotopos 

 



SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam “Sedas purvs” (no 2007. gada līdz 2017. gadam)  

 
 

 159 

 
 

N.p.k. Latviskais nosaukums Latīniskais nosaukums Boreālie 
meži 

Vidēja 
vecuma 
audzes 

Jaun-
audzes 

 
Krūmāji 

Pastāvīgi 
applūdušas 
teritorijas 

Periodiski 
applūdušas 
teritorijas 

Sausi 
kūdras 
lauki 

 
Niedrāji Purvi  

Dabīgas 
pļavas Meliorētas 

pļavas 

1. Paugurknābja gulbis Cygnus olor*     +       
2. Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus*     +       
3. Baltvēderis Anas penelope*     +       
4. Krīklis Anas crecca*     + +      
5. Meža pīle Anas platyrhynchos*     + +      
6. Brūnkaklis Aythya ferina*     +       
7. Cekulpīle Aythya fuligula*     +       
8. Gaigala Bucephala clangula     +       
9. Mežirbe Bonasa bonasia* + + +         

10. Rubenis Tetrao tetrix*  +       +   
11. Mednis Tetrao urogallus urogallus + +          
12. Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis*     +       
13. Cekuldūkuris Podiceps cristatus*     +       
14. Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena*     +       
15. Jūras krauklis Phalacrocorax carbo*     +       
16. Lielais dumpis Botaurus stellaris*     +   +    
17. Zivju gārnis Ardea cinerea*     +       
18. Melnais stārķis Ciconia nigra*     + +    + + 
19. Baltais stārķis Ciconia ciconia*     + +    + + 
20. Ķīķis Pernis apivorus  +          
21. Jūras ērglis Haliaeetus albicilla     +       
22. Niedru lija Circus aeruginosus*     + +  + +  + 

23. Lauku lija Circus cyaneus cyaneus          + + 
26. Peļu klijāns Buteo buteo vulpinus*  +    +   +  + 
27. Mazais ērglis Aquila pomarina          + + 
28. Klinšu ērglis Aquila chrysaetos chrysaetos            
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N.p.k. Latviskais nosaukums Latīniskais nosaukums Boreālie 
meži 

Vidēja 
vecuma 
audzes 

Jaun-
audzes 

 
Krūmāji 

Pastāvīgi 
applūdušas 
teritorijas 

Periodiski 
applūdušas 
teritorijas 

Sausi 
kūdras 
lauki 

 
Niedrāji Purvi  

Dabīgas 
pļavas Meliorētas 

pļavas 

29. Zivju ērglis Pandion haliaetos haliaetos*     +       
30. Lauku piekūns Falco tinnunculus          + + 
31. Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo subbuteo  +          
32. Dumbrcālis Rallus aquaticus     +     +  
33. Ormanītis Porzana porzana    + +     +  
34. Mazais ormanītis Porzana parva    + +     +  
35. Grieze Crex crex     +     + + 
36. Laucis Fulica atra*     +       
37. Dzērve Grus grus*     + +    + + 

38. Upes tārtiņš Charadrius dubius       +     

39. Ķīvīte Vanellus vanellus*     + +      

40. Mērkaziņa Gallinago gallinago     + +    + + 

41. Ķikuts Gallinago media          + + 

42. Sloka Scolopax rusticola*  + + + + +      

43. Melnā puskuitala Limosa limosa     +   +      

44. Kuitala Numenius arquata            + + 

45. Pļavu tilbīte Tringa totanus         + +  
46. Meža tilbīte Tringa ochropus  +   +       

47. Purva tilbīte Tringa glareola     + +   +   

48. Upes tilbīte Actitis hypoleucos*     +       

49. Mazais ķīris Larus minutus     + +      

50. Lielais ķīris Larus ridibundus*     + +      

51. Kajaks Larus canus*     +        

52. Sudrabkaija Larus argentatus*     +        

53. Upes zīriņš Sterna hirundo*     + +      

54. Baltvaigu zīriņš Chlydonias hybrida     +       

55. Melnais zīriņš Chlidonias niger*     +       

56. Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus     +       
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N.p.k. Latviskais nosaukums Latīniskais nosaukums Boreālie 
meži 

Vidēja 
vecuma 
audzes 

Jaun-
audzes 

 
Krūmāji 

Pastāvīgi 
applūdušas 
teritorijas 

Periodiski 
applūdušas 
teritorijas 

Sausi 
kūdras 
lauki 

 
Niedrāji Purvi  

Dabīgas 
pļavas Meliorētas 

pļavas 

57. Lauku balodis Columba palumbus* + +          

58. Parastā ūbele Streptopelia turtur  +          

59. Dzeguze Cuculus canorus*  +          

60. Ūpis Bubo bubo + +          

61. Meža pūce Strix aluco +  +          

62. Bikšainais apogs Aegolius funereus + +          

63. Vakarlēpis Caprimulgus europaeus + +          

64. Svīre Apus apus* +    +     + + 

65. Zivju dzenītis Alcedo atthis ispida*     +       

66. Melnā dzilna Dryocopus martius* + +          

67. Dižraibais dzenis Dendrocopos major* + +          

68. Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos   +          

69. Mazais dzenis Dendrocopos minor*  +          

70. Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus + +          

71. Sila cīrulis Lullula arborea* + +          
72. Lauku cīrulis Alauda arvensis*          + + +  

73. Krastu čurkste Riparia riparia*     + +      

74. Bezdelīga Hirundo rustica*     + +    + + 

75. Koku čipste Anthus trivialis* + + +         
76. Pļavu čipste Anthus pratensis*        +  +  

77. Dzeltenā cielava Motacilla flava thunbergi*    +   +     + + 

78. Baltā cielava Motacilla alba*     +     + + 

79. Paceplītis Troglodytes troglodytes*  + +         

80. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula*  + +         

81. Lakstīgala Luscinia luscinia*    +        

82. Erickiņš Phoenicurus phoenicurus* + + +         

83. Lukstu čakstīte Saxicola rubetra*    +    + + + + 

84. Melnais meža Turdus merula* + + + +        

http://www.dap.gov.lv/
http://www.seda.lv/
http://www.biosfera.lv/
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N.p.k. Latviskais nosaukums Latīniskais nosaukums Boreālie 
meži 

Vidēja 
vecuma 
audzes 

Jaun-
audzes 

 
Krūmāji 

Pastāvīgi 
applūdušas 
teritorijas 

Periodiski 
applūdušas 
teritorijas 

Sausi 
kūdras 
lauki 

 
Niedrāji Purvi  

Dabīgas 
pļavas Meliorētas 

pļavas 

strazds 
85. Pelēkais strazds Turdus pilaris  +          

86. Dziedātājstrazds Turdus philomelos* + +       +   
87. Plukšķis Turdus iliacus*   +          

88. Upes ķauķis Locustella fluviatilis*  + + + + +  +  + + 

89. Kārklu ķauķis Locustella naevia*    + + +  +  + + 

90. Ceru ķauķis Acrocephalus 
schoenobaenus*    + + +  +  + + 

91. Ezera ķauķis Acrocephalus scirpaceus*     + +  +  + + 

92. Purva ķauķis Acrocephalus palustris*    + +   +  + + 

93. Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum    +    +    

94. Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus*     + +  +    

95. Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina*  + + +      + + 

96. Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla*   + +        

97. Dārza ķauķis Sylvia borin*   + +      + + 

98. Gaišais ķauķis Sylvia curruca*   + +         

99. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis*   + + +     + + 

100. Svirlītis Phylloscopus sibilatrix* + + +         

101. Čuņčiņš Phylloscopus collybita* + + + +        

102. Vītītis Phylloscopus trochilus*  + + +        

103. Zeltgalvītis Regulus regulus*  +          

104. Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata + + +         

105. Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca* + +          

106. Purva zīlīte Parus palustris*  +          

107. Pelēkā zīlīte Parus montanus  +          

108. Meža zīlīte Parus ater*  +          

109. Lielā zīlīte Parus major* + + +         

110. Somzīlīte Remiz pendulinus       +       

111. Vālodze Oriolus oriolus*   +          
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N.p.k. Latviskais nosaukums Latīniskais nosaukums Boreālie 
meži 

Vidēja 
vecuma 
audzes 

Jaun-
audzes 

 
Krūmāji 

Pastāvīgi 
applūdušas 
teritorijas 

Periodiski 
applūdušas 
teritorijas 

Sausi 
kūdras 
lauki 

 
Niedrāji Purvi  

Dabīgas 
pļavas Meliorētas 

pļavas 

112. Brūnā čakste Lanius collurio*    +    +   + 

113. Sīlis Garrulus glandarius* + +          

114. Žagata Pica pica*    + +   +  + + 

115. Pelēkā vārna Corvus corone*  +   + +    + + 

116. Krauklis Corvus corax*  + + + +  + + + +  
117. Mājas strazds Sturnus vulgaris*     +       
118. Žubīte Fringilla coelebs* + + + +        

119. Kaņepītis Carduelis cannabina    +       + 

120. Mazais svilpis Carpodacus erythrinus     +      + + 

121. Dzeltenā stērste Emberiza citrinella    +    +   + 

122. Niedru stērste Emberiza schoeniclus*    + + +   +   + + 

 
 
Skaidrojums: 
 
+ - suga biotopā novērota ligzdošanas laikā 
 (Pēc V. Lārmaņa, A.Auniņa materiāliem) 

• - suga novērota arī 2005. un 2006.gada ligzdošanas sezonā (E. Pēterhof)s
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5. pielikums 

 

Nozīmīgākās caurceļojošo putnu sugas un to uzturēšanās vietas (biotopi) dabas 
liegumā “Sedas purvs” 
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Nr.p.k. Latviskais nosaukums Latīniskais nosaukums 
Pastāvīgi 

applūdušas 
teritorijas 

Periodiski 
applūdušas 
teritorijas 

Sausi kūdras 
lauki Niedrāji Dabīgas 

pļavas 
Meliorētas 

pļavas Purvi 

1. Paugurknābja gulbis Cygnus olor* + +  +  +  
2. Mazais gulbis Cygnus columbianus + +      
3. Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus* + +  +    
4. Sējas zoss Anser fabalis* + +    +  
5. Baltpieres zoss Anser albifrons* + +    +  
6. Meža zoss Anser anser* + +  +  +  
7. Baltvaigu zoss Branta leucopsis* + +      
8. Baltvēderis Anas penelope* + +      
9. Pelēkā pīle Anas strepera* + +      

10. Krīklis Anas crecca* + +  +    
11. Meža pīle Anas platyrhynchos* + +  +    
12. Garkaklis Anas acuta* + +      
13. Prīkšķe Anas querquedula + +      
14. Platknābis Anas clypeata + +      
15. Brūnkaklis Aythya ferina* + +      
16. Cekulpīle Aythya fuligula* + +      
17. Dzērve Grus grus*  + +  + + + 
18. Gaigala Bucephala clangula* + +      
19. Niedru lija Circus aeruginosus* +   +    

 
Skaidrojums: 
+ - suga biotopā novērota caurceļošanas laikā 
 (Pēc V. Lārmaņa materiāliem) 
* - suga novērota arī 2005. gada rudens migrāciju laikā (E. Pēterhofs) 
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6. pielikums 

Dabas lieguma “Sedas purvs” biotopu karte 
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7. pielikums 

Teritorijas aizsardzībai svarīgo ūdenstilpju hidrobioloģiskās attīstības 
iespējamās tendences 
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Gultnes raksturs Dziļu
ms 

Ūdens 
guve  

Ūdenstilpju apdzīvojošo organismu 
daudzveidības raksturojums; makrofīti, 
bentoss 

Ūdenstilpes, uz kuru 
rakstur lielumu 
izpēti izdarīts 
pieņēmums 

Mitrāja raksturs Attīstības tendence 

Mineralizēta kūdra/ 
minerālgrunts 

<1,8 Sedas 
upe/pali 

 Ūdenstilpēm raksturīga mezotrofu seklo 
ezeru makrozoobentosa sugu sabiedrības ar 
augstu sugu daudzveidību (75 taksoni) un 
biomasu (litorālē 17,73 g/m2, profundālē 
15,32 g/m2). Skaitliski dominē trīsuļodu 
Chironomidae kāpuri, mazsartārpi 
Oligochaeta, ūdens ēzelīši Asellus aquaticus, 
gliemji. Ūdensaugi (19 sugas). Dominē 
niedras, vilkvālītes (Phragmites australis, 
Typha sp.), peldošie un iegremdētie 
ūdensaugi, (Potamogeton, Lemna sp.,  
Myriophyllum sp.)  

Komerc teritorijas 
atsevišķas seklūdens 
daļas 

mezotrofs  sekls 
ezers 

Pakāpeniska barības vielu uzkrāšanās 
atmirušo augu detrīta veidā un  
(lēna) aizaugšana. Dabiska eitrofikācija, 
tālākā perspektīvā veidojoties slīkšņām 
un zāļu/pārejas purvam 

Mineralizēta kūdra/ 
minerālgrunts 

>1,8 Sedas 
upe/pali 

mezotrofs  ezers ūdenstilpēm raksturīga makrozoobentosa 
sugu sabiedrības ar augstu sugu 
daudzveidību (75 taksoni) un biomasu 
(litorālē 17,73 g/m2, profundālē 15,32 g/m2). 
Raksturīgs augsts indivīdu skaits - 12575 
eks./m2 litorālē un 12575 eks./m2 profundālē. 
Skaitliski dominē trīsuļodu Chironomidae 
kāpuri, mazsartārpi Oligochaeta, ūdens 
ēzelīši Asellus aquaticus, gliemji Mollusca 
un kukaiņu Insecta kāpuri. Ūdensaugu 
daudzveidība samērā augsta (17), 
galvenokārt litorālajā daļā un raksturojas ar 
nelielu īpatņu skaitu. Centrālajā dziļākajā 
daļā (profundālē)   vienlaidus dominantas 
Nymphaea sp, audzes.  

Komerc teritorijas Ierobežota aizaugšana paredzamā 
nākotnē un ezera līdzšinējā statusa 
saglabāšana 

Mineralizēta kūdra/ 
minerālgrunts 

<1,8 Nokrišņi,  Teorētisks pieņēmums par teritorijām ap vēl 
joprojām aktīvi apsaimniekotajiem kūdras 
ieguves laukiem, un kurās pirms 
uzpludināšanas tiek veikta palikuša kūdras 
slāņa uzaršana. To ūdens papildināšana 
sākotnēji notiek uz nokrišņu vai atsūknēto 
ūdeņu rēķina. Dabā netika apsekotas. 
Attīstības sākumstadijās skaitliski dominē 

  Atkarībā no ūdens uzkrāšanās ātruma un 
ilgstošiem vidējiem dziļumiem mezotrofs 
sekls ezers vai slīkšņa 
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Gultnes raksturs Dziļu
ms 

Ūdens 
guve  

Ūdenstilpju apdzīvojošo organismu 
daudzveidības raksturojums; makrofīti, 
bentoss 

Ūdenstilpes, uz kuru 
rakstur lielumu 
izpēti izdarīts 
pieņēmums 

Mitrāja raksturs Attīstības tendence 

kukaiņu kāpuri, kas izplatās lidojot. Ieviešas 
ūdensaugi, kuru sēklas pārtikā izmanto 
ūdensputni (Potamogeton, Lemna sp. 
Myriophyllum sp.) vai kuru sēklas pārnēsā 
vējš (Typha sp., Eriophorum sp.) 

Kūdra <1,8 

 

Uzpludinātās 
teritorijas uz D no 
komercteritorijas ana tālākā perspektīvā, 

veidojoties slīkšņām un zāļu/pārejas 
purvam 

No 
apsaimnie
kotajām 
teritorijām 
atsūknētie 
ūdeņi. 
Nokrišņi

Ūdensaugu veģetācija vāji attīstīta. Dominē 
ūdensaugi, kuri veido sakņu režģi 
(Phragmites, Potamogeton natans, Nuphar 
lutea). Senāk uzpludinātajās ūdenstilpēs 
litorālē skaitliski dominē stiklodu kāpuri, 
profundālē – trīsuļodu kāpuri un mazsaru 
tārpi. Makrozoobentosa biomasa vidēji 
augsta (6,41 g/m2 litorālē, 2,11 g/m2 
profundālē). Turpmāka ūdens līmeņa 
paaugstināšanās būtiski makrozoobentosa 
sastāvu neietekmētu, jo to galvenokārt limitē 
pieejamajām barības vielām nabadzīgā un 
blīvā kūdras grunts un humīnvielām bagātie 
ūdeņi.  

 Barības vielu uzkrāšanās atmirušo augu 
detrīta veidā.  
Strauja aizaugš

Kūdra 

es ūdens līmenim attīstos ūdens 
kukaiņu (vaboļu, blakšu, divspārņu, spāru) 
sugu sabiedrības. 

<1,8 Sedas 
upe/pali, 
nokrišņi 

Ūdenstilpēs novērojama pilnīga aizaugšana 
ar niedrēm. Ūdens ir tikai pavasarī pēc sniega 
kušanas un lietus periodos. Veģetācijas 
attīstības maksimumā izžūst. (Apsekošanas 
laikā ūdenstilpes bija izžuvušas un dzīvi 
makrozoobentosa organismi netika 
konstatēti). Temporālo raksturu nosaka 
augstā transpirācijas intensitāte no laukuma 
vienības.  
Paaugstinoti

Uzpludinātās 
teritorijas uz ZA no 
Sedas pilsētas 

Blīvs niedrājs 100% aizaugšana. Tālākā perspektīvā 
veidojas zāļu/pārejas purvs 

Kūdra <1,8 Sedas 
upe/pali, 
nokrišņi 

Novērojama uz gultnes esošās kūdras 
augšējās kārtas irdināšanās un kūdras 
suspensijas veidošanās. 
Ūdens līmeņa paaugstināšanās būtiski 

Atsevišķas platības 
uzpludinātājās 
teritorijās uz D no 
komercteritorijas 

Salikts raksturs Distrofas ūdenstilpes. Iespējama slīkšņu 
un turpmāk pārejas/augstā purva 
veidošanās 
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Gultnes raksturs Dziļu
ms 

Ūdens 
guve  

Ūdenstilpju apdzīvojošo organismu 
daudzveidības raksturojums; makrofīti, 
bentoss 

Ūdenstilpes, uz kuru 
rakstur lielumu 
izpēti izdarīts 
pieņēmums 

Mitrāja raksturs Attīstības tendence 

makrozoobentosa sastāvu neietekmē, to 
galvenokārt limitē pieejamajām barības 
vielām nabadzīgā kūdras grunts/ suspensija. 
Sporādiska ūdensaugu ieviešanās gar 
ūdenstilpju malām. 

Kūdra <1,8 Sedas 
upe/pali, 
nokrišņi 

Atsevišķu salu veidā saglabājušas ar 
sfagniem un augstā purva veģetāciju klātās 
neizstrādātās kūdras platības  

 Augstais purvs Pārejas/augstā purva platību reģenerācija 
un paplašināšanās  
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8. pielikums 

 

Priekšlikumi tūrisma infrastruktūras izveidei dabas lieguma “Sedas purvs” 
teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē 
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Rīcība Skaidrojums Pamatojums 

Dabas taku izveide:  
 Sedas purva dabas 
liegumā 

Koka laipu un marķētas 
takas kājām gājējiem 
izveide Sedas purvā 

 Sedas purva dabas 
lieguma perifērijā 

Marķētas kājām gājēju 
takas izveide, kas ietvertu 
dažādus biotopus – mežus, 
purvu, antropogēnas 
ainavas u.c. 

Dabas takas, īpaši no laipām 
veidotās un takas, kuru mērķis 
ir iepazīstināt ar dažādiem 
biotopiem un ainavām ir vieni 
no atraktīvākajiem un videi 
draudzīgākajiem dabas 
iepazīšanas veidiem, kas tūristu 
plūsmu novirza vēlamajā 
virzienā un vietā 

Marķētu tūrisma 
maršrutu izveide: 

 

 Velotūrisma 
maršruta izveide 

Ar norādēm marķēta (dabā 
iezīmēta) velomaršruta 
izveide apkārt Sedas 
purvam 

Kājinieku tūristu 
maršruta izveide 

Ar norādēm marķēta (dabā 
iezīmēta) kājinieku tūristu 
maršruta izveide no 
Strenčiem līdz Sedai un 
tālāk – Saules dzelzceļa 
stacijai. 

Šobrīd Latvijā aizvien vairāk 
attīstās dažādi aktīvā tūrisma 
veidi, īpaši velotūrisms (kā 
vietējo, tā ārvalstu tūristu). Ar 
automobiļiem nenoslogotie 
meža un grants seguma ceļi ir 
piemērota un nosacīti droša 
vieta velotūrisma maršrutu 
izveidei lielākā teritorijā, kas 
aptver Sedas purva masīvu. 
Šobrīd Latvijā pietrūkst 
kājinieku tūristiem domātu 
maršrutu, kas ir iezīmēti dabā. 

    
Skatu torņa izveide:  
 Sedas purvā Skatu torņa izbūve pie 

dīķiem Sedas purva DA 
daļā 

Skatu, putnu vai dabas 
vērošanas torņi ir vieni no 
saistošākajiem tūrisma 
objektiem, kas videi draudzīgā 
veidā ļauj tūristiem iepazīt 
samērā plašu apkārtni no „cita” 
skatu punkta, vērot ainavu, 
putnus u.c. 

Tūrisma informācijas 
punktu (informatīvu 
stendu) izveide: 

 

 Pie Sedas 
pagrieziena 

Informācija par Sedu un 
Sedas dabas liegumu, 
nozīmīgākiem tūrisma 
infrastruktūras elementiem 

 Sedā (pie Sedas 
pilsētas domes) 

Informācija par Sedu un 
tūrisma iespējām Sedā 

 Sedas purva dabas 
lieguma teritorijā 

Informācija par Sedas 
dabas liegumu un tūrisma 
iespējām minētajā 
teritorijā, kā arī par videi 
draudzīgas ceļošanas 
principiem. 

Šobrīd „dabā” trūkst 
informācijas par Sedu un Sedas 
dabas liegumu kā tūristu 
interešu piesaistes vietām. 
Trūkst informācijas arī par 
videi draudzīgiem ceļošanas 
principiem un ierobežojumiem, 
kādi ir Sedas dabas lieguma 
teritorijā. 

Taku un maršrutu iekļaušana Jaunizstrādāto tūrisma Atsevišķu taku un maršrutu 
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vienotā taku tīklā maršrutu un dabas taku 
sasaiste ar jau rajonā 
esošiem aktīvā tūrisma 
maršrutiem, piemēram, 
aktīvā atpūtas centra „Eži” 
velomaršrutiem u.c. 

iesaiste kopējā taku un maršrutu 
tīklā. 

Citas aktivitātes   
Sedas purva 
dzelzceļa 
izmantošana 
piedzīvojumu u.c. 
tūrisma aktivitātēm 

Esošo sliežu, vagonu 
parka un citu elementu 
(piemēram, drezīnu) 
izmantošana, veidojot 
jaunu tūrisma produktu. 

Nākotnē varētu veidoties kā 
atraktīvs, inovatīvs un unikāls 
tūrisma piedāvājums, kuram 
līdz šim Latvijā nav bijis 
analoga. 
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9.pielikums 

Pielikums individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu 
projektam - dabas lieguma robežu apraksts, lūzumpunktu 
koordinātes un shēma, funkcionālo zonu karte un apraksts 
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Koordinātes 

Nr. X Y 
1 600330 6401350
2 600336 6401356
3 600360

16 
6401579

20 
600580

600978

29 

38 

40 
6400863

602961
44 

603009

47 

6401381
4 600384 6401406
5 600397 6401410
6 600401 6401418
7 600406 6401425
8 600414 6401433
9 600427 6401438

10 600441 6401442
11 600455 6401451
12 600469 6401460
13 600490 6401476
14 600510 6401493
15 600523 6401515

600535 6401536
17 600550
18 600560 6401609
19 600567 6401619

600575 6401625
21 6401634
22 600587 6401644
23 600595 6401649
24 600667 6401546
25 600861 6401561
26 6401560
27 601365 6401545
28 601377 6401545

601727 6401532
30 601753 6401531
31 602563 6401523
32 602559 6401129
33 602559 6401067
34 602555 6400724
35 602649 6400687
36 602650 6400742
37 602692 6400783

602741 6400828
39 602783 6400872

602807 6400873
41 602900
42 602953 6400855
43 6400844

602991 6400844
45 6400858
46 603064 6400871

603078 6400875
48 603116 6400887
49 603178 6400898
50 603178 6400875
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Koordinātes 
Nr. X Y 

51 603222 6400863
52 603226

6400775
54 

603350

6400770
61 6400786

64 

603719

74 

603741

80 

604027

6400788
53 603259

603276 6400750
55 6400751
56 603360 6400759
57 603364 6400769
58 603377 6400769
59 603440 6400770
60 603507

603563
62 603566 6400787
63 603621 6400761

603687 6400731
65 603702 6400687
66 603718 6400593
67 6400590
68 603708 6400484
69 603717 6400491
70 603720 6400495
71 603723 6400499
72 603727 6400505
73 603754 6400493

603750 6400490
75 603748 6400487
76 603747 6400487
77 603744 6400482
78 6400477
79 603740 6400472

603739 6400468
81 603738 6400464
82 603737 6400458
83 603737 6400455
84 603736 6400447
85 603737 6400443
86 603738 6400440
87 603742 6400434
88 603744 6400430
89 603748 6400427
90 603750 6400426
91 603751 6400426
92 603804 6400419
93 603803 6400507
94 603862 6400524
95 603910 6400515
96 603961 6400505
97 603987 6400480
98 604027 6400437
99 604027 6400429

100 6400420
101 604028 6400408
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Koordinātes 
Nr. X Y 

102 604031 6400398
103 604035 6400390
104 604038 6400384
105 604042 6400379

6400356

113 

115 

604140

120 

604215

604224

6400353

149 
6400291

106 604053 6400372
107 604062 6400366
108 604070 6400363
109 604080 6400358
110 604086
111 604093 6400354
112 604101 6400355

604109 6400357
114 604111 6400358

604113 6400362
116 604137 6400394
117 6400392
118 604145 6400386
119 604147 6400384

604151 6400383
121 604154 6400380
122 604157 6400379
123 604160 6400378
124 604163 6400377
125 604170 6400377
126 604176 6400377
127 604183 6400377
128 604190 6400376
129 604193 6400375
130 604196 6400375
131 604202 6400374
132 604209 6400372
133 604211 6400371
134 6400369
135 604221 6400365
136 6400363
137 604225 6400361
138 604226 6400360
139 604228 6400358
140 604230 6400356
141 604230 6400355
142 604232 6400355
143 604234 6400354
144 604236
145 604330 6400351
146 604428 6400345
147 604429 6400299
148 604452 6400298

604454 6400298
150 604523
151 604602 6400283
152 604850 6400257
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Koordinātes 
Nr. X Y 

153 604859 6400256
154 604973 6400251
155 

158 

6400574

605578

6400824

605378

6401122
6401137

187 6401153

189 
190 

605893

6401259

6401258

606323

605043 6400254
156 605050 6400253
157 605073 6400251

605085 6400261
159 605335 6400472
160 605441 6400569
161 605442 6400570
162 605498
163 605527 6400573
164 605566 6400541
165 605582 6400583
166 6400588
167 605604 6400613
168 605632 6400638
169 605618 6400693
170 605538 6400738
171 605530 6400790
172 605522
173 605518 6400840
174 605502 6400857
175 605477 6400871
176 605458 6400876
177 605417 6400872
178 605408 6400875
179 605400 6400880
180 605383 6400895
181 605366 6401046
182 6401046
183 605414 6401047
184 605454
185 605454
186 605456 6401138

605491
188 605513 6401165

605548 6401262
605606 6401262

191 605815 6401260
192 6401260
193 605913 6401259
194 605943
195 605984 6401259
196 606163
197 606224 6401257
198 606224 6401251
199 606224 6401238
200 6401337
201 606452 6401459
202 606728 6401585
203 606869 6401729
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Koordinātes 
Nr. X Y 

204 606939 6401795
205 606990 6401861
206 607007 6401885
207 607021 6401905
208 607047 6401942
209 607067 6401938
210 607093 6401930
211 607134 6401920
212 607168 6401909
213 607204 6401895
214 607291 6401862
215 607310 6401858
216 607321 6401857
217 607329 6401858
218 607338 6401859
219 607350 6401861
220 607352 6401858
221 607367 6401864
222 607382 6401870
223 607389 6401873
224 607394 6401880
225 607398 6401889
226 607399 6401898
227 607399 6401912
228 607400 6401925
229 607404 6401943
230 607410 6401960
231 607419 6401975
232 607426 6401985
233 607435 6401993
234 607447 6402001
235 607457 6402006
236 607497 6402018
237 607522 6402026
238 607536 6402030
239 607558 6402037
240 607610 6402052
241 607679 6402071
242 607707 6402079
243 607730 6402085
244 607890 6402127
245 607924 6402137
246 607945 6402141
247 607992 6401911
248 608007 6401849
249 608032 6401731
250 608181 6401715
251 608171 6401548
252 608215 6401546
253 608208 6401461
254 608207 6401448



SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam “Sedas purvs” (no 2007. gada līdz 2017. gadam)  

 
 

 184

Koordinātes 
Nr. X Y 

255 608235 6401440
256 608260 6401433
257 608353 6401409
258 608408 6401396
259 608426 6401396
260 608443 6401392
261 608458 6401385
262 608515 6401366
263 608537 6401363
264 608563

608697

608732
269 6401437

6401468

608892

608980

6401645

609055

609160

609195
609220

609236
6401933

6402017

609383
301 

6402063
609480

609597 6401931

6401369
265 608682 6401414
266 6401417
267 608720 6401424
268 6401429

608756
270 608851
271 608856 6401472
272 608880 6401504
273 6401520
274 608965 6401595
275 608972 6401605
276 6401616
277 608985 6401627
278 608994
279 609036 6401689
280 6401703
281 609117 6401773
282 6401823
283 609175 6401842
284 6401869
285 6401897
286 609230 6401908
287 6401920
288 609251
289 609273 6401949
290 609296 6401964
291 609320 6401977
292 609329 6401985
293 609334 6401991
294 609340 6402002
295 609351 6402012
296 609361
297 609366 6402024
298 609370 6402035
299 609372 6402046
300 6402054

609396 6402058
302 609432
303 6402066
304 609485 6402061
305 
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Koordinātes 
Nr. X Y 

306 609713 6401797
307 

323 

609074

336 608408
337 
338 608140 6393689
339 608126

608051
341 6393672

607958

608323

608754

608669

608672

356 

609722 6401778
308 609731 6401759
309 609798 6401606
310 609866 6401448
311 609742 6401272
312 609444 6400951
313 609325 6400798
314 609372 6400765
315 609547 6400637
316 609610 6400592
317 609450 6399771
318 609437 6399693
319 609377 6399383
320 609241 6398670
321 609165 6398266
322 609082 6397847

608929 6397052
324 608930 6397052
325 608819 6396471
326 608725 6395980
327 6396131
328 609695 6396006
329 609579 6395478
330 609502 6395127
331 609495 6395129
332 609372 6395153
333 609370 6395143
334 608737 6395274
335 608416 6395206

6395160
608274 6394424

6393686
340 6393674

608038
342 607778 6393615
343 607889 6393357
344 607923 6393271
345 6393180
346 608036 6393060
347 607920 6392548
348 6392466
349 608588 6392421
350 6392388
351 608710 6392334
352 6392288
353 608646 6392156
354 6392064
355 608578 6392028

608416 6391967
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Koordinātes 
Nr. X Y 

357 608229 6391898
358 608108

607819
6391847

359 6391739
360 607571 6391641
361 607319 6391548
362 607234 6391516
363 607212 6391566
364 607131 6391531
365 607153 6391485
366 606910 6391391
367 606046 6391059
368 606024 6391112
369 605955 6391095
370 605900 6391045
371 605919 6391009
372 605534 6390860
373 605586 6391258
374 605662 6391831
375 606033 6391970
376 606322 6392081
377 606394 6392156
378 606026 6392364
379 605598 6392605
380 605474 6392575
381 605057 6392424
382 605038 6392488
383 604982 6392471
384 604973 6392470
385 604936 6392462
386 604649 6392408
387 604572 6392337
388 604546 6392310
389 604542 6392303
390 604539 6392295
391 604474 6391965
392 604471 6391955
393 604466 6391947
394 604459 6391942
395 604414 6391912
396 604396 6391901
397 604375 6391886
398 604277 6391814
399 604259 6391801
400 604250 6391794
401 604244 6391790
402 603667 6391365
403 603086 6390937
404 603024 6390891
405 603010 6390881
406 603005 6390879
407 603001 6390878



SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam “Sedas purvs” (no 2007. gada līdz 2017. gadam)  

 
 

 187

Koordinātes 
Nr. X Y 

408 602999 6390878
409 602991 6390880
410 602989 6390879
411 602986 6390876
412 602982 6390871
413 602979 6390866
414 602977 6390861
415 6390856

419 

6390822
6390813
6390810

424 

6391521

6392884
6392959
6393102

6393121

6393589

601675
454 

6394622
601510

602972
416 602969 6390852
417 602965 6390850
418 602961 6390847

602956 6390843
420 602946 6390833
421 602930
422 602915
423 602911

602887 6390801
425 602879 6390794
426 602868 6390783
427 602852 6390769
428 602850 6390800
429 602841 6390833
430 602768 6391053
431 602694 6391272
432 602548
433 602408 6391760
434 602238 6392055
435 602214 6392096
436 601900 6392455
437 601738 6392641
438 601733 6392656
439 601737 6392666
440 601819
441 601847
442 601900
443 601903 6393110
444 601903 6393117
445 601903 6393120
446 601903
447 601897 6393130
448 601638 6393556
449 601617
450 601623 6393669
451 601646 6393966
452 601671 6394288
453 6394341

601648 6394388
455 601502
456 6394627
457 601500 6394637
458 601480 6394661
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Koordinātes 
Nr. X Y 

459 601466 6394686
460 601460 6394702
461 601390 6394770
462 

464 
465 

6395544
6395555

6395603

471 

601023
601027
601028
601168

601650
601624
601668
601667

6397260

601222 6394947
463 601170 6395003

601083 6395104
601322 6395333

466 601181
467 601175
468 601170 6395555
469 601124
470 601073 6395655

601041 6395689
472 601004 6395727
473 6395744
474 6395744
475 6395745
476 6395879
477 601734 6396421
478 601917 6396597
479 601572 6396954
480 601624 6397005
481 601604 6397025
482 6397064
483 6397092
484 6397136
485 6397137
486 601683 6397149
487 601683 6397153
488 601682 6397163
489 601682 6397166
490 601679 6397171
491 601675 6397178
492 601672 6397183
493 601670 6397188
494 601661 6397199
495 601656 6397205
496 601649 6397212
497 601642 6397220
498 601635 6397226
499 601626 6397235
500 601614 6397247
501 601607 6397254
502 601601
503 601595 6397264
504 601594 6397267
505 601593 6397267
506 601587 6397272
507 601580 6397280
508 601576 6397284
509 601568 6397291
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Koordinātes 
Nr. X Y 

510 601563

6397310

6397331

6397346

518 
519 

523 

525 

535 

600673

600684

601278

601385
601303

6397296
511 601557 6397302
512 601549
513 601534 6397324
514 601528
515 601520 6397340
516 601514
517 601510 6397351

601486 6397325
601445 6397286

520 601366 6397373
521 601328 6397414
522 601382 6397466

600685 6398207
524 600787 6398304

600978 6398484
526 601046 6398549
527 600939 6398549
528 600854 6398549
529 600792 6398549
530 601017 6399072
531 601096 6399149
532 601171 6399226
533 601212 6399269
534 601231 6399291

601235 6399295
536 601250 6399312
537 601302 6399394
538 601236 6399422
539 601036 6399507
540 600946 6399545
541 6399674
542 600510 6399748
543 600498 6399932
544 6400259
545 601061 6399869
546 6399644
547 601329 6399891
548 601399 6400191
549 6400305
550 6400430
551 601215 6400535
552 601071 6400595
553 600951 6400684
554 600790 6400751
555 600646 6400829
556 600572 6400902
557 600565 6400980
558 600567 6401073
559 600534 6401113
560 600475 6401155
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Koordinātes 
Nr. X Y 

561 600437 6401167
562 600400 6401210
563 600357 6401248
564 600319 6401320
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Dabas lieguma „Sedas purvs” funkcionālā zonējuma karte un apraksts 
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Regulējamā režīma zonas shēma. 

 
Regulējama režīma zonas platība – 1399 ha 

Regulējamā režīma zonas 1. poligonā ietilpst: 
 

A/s “LVM” 102. iecirkņa 
21. meža kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., un 13. meža nogabals; 
25. meža kvartāla 1., 2., 3. un 4. nogabals; 29. meža kvartāla 1., 2., 3., 4., 5. 
nogabals un austrumu daļa no 52. meža nogabala; 32. meža kvartāla 51. nogabala 
austrumu daļa; 38. meža kvartāla 51. nogabals austrumu daļa; 39., 40., 41., 71., 72., 
73., 74. un 76 meža kvartāls; 75. meža kvartāla 15. un 16. nogabals un 7. nogabala 
dienvidu daļa. 
 
Regulējamā režīma zonas 2. poligonā ietilpst: 
A/s “LVM” 102. iecirkņa 
44. meža kvartāla 1., 2., 3., 4. un 51. nogabals; 47. meža kvartāla 2., 3., 4., 5., 6., 7., 
52., 54., 55. un 56. nogabals un 53. nogabala ziemeļrietumu daļa. 
 
Regulējamā režīma zonas 3. poligonā ietilpst: 
A/s “LVM” 102. iecirkņa 
68. meža kvartāla 1. nogabals un 69. meža kvartāla 1. nogabals. 
 
Regulējamā režīma zonas 4. poligonā ietilpst: 
A/s “LVM” 102. iecirkņa 
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67. meža kvartāla 1. nogabals un 68. meža kvartāla 2. nogabals. 

Regulējamā režīma zonas 5. poligonā ietilpst: 
A/s “LVM” 102. iecirkņa 
84. meža kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 51. nogabals; 85. meža kvartāla 

Regulējamā režīma zonas 6. poligonā ietilpst: 

1., 2., 
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 51. un 52. nogabals; 86. meža 
kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10. un 51. nogabals un 8. nogabala ziemeļu daļa; 
87. meža kvartāla 1., 2., 3., 51., 52. un 53. nogabals; 88. meža kvartāla 51. nogabals 
un 52. nogabala ziemeļu daļa. 
 

A/s “LVM” 102. iecirkņa 
70. meža kvartāls. 
 
 

Dabas lieguma zonas shēma 

 
 

Dabas lieguma zonas platība – 3487 ha 
 
Dabas lieguma zonas 1. poligonā ietilpst: 
A/s “LVM” 102. iecirkņa 
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89. meža kvartāla, 51. nogabals; 90. meža kvartāla 1., 2., 3., 4., 10., 15., 51. un 52. 
nogabals; 91. meža kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 51. nogabals; 77., 78., 79., 80. 
un 81. meža kvartāls; 75. meža kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 
51. un 53. nogabals un 7. nogabala ziemeļu daļa. 20. meža kvartāla 1., 2., 3., 4., 5. un 
6. nogabals. 

A/s “LVM” 101. iecirkņa 
199. meža kvartāla 51. nogabals; 198. meža kvartāla 22. un 29. nogabala dienvidu 
daļa; 195. meža kvartāla 36. nogabala daļa; 191. meža kvartāla 12., 16. un 17. 
nogabals. 
 
Zemes gabali ar kadastra numuru 
94520110054; 94520130044; 94520130045; 94520130046; 94520130047; 
94520130048; 94520130049; 94520130050; 94520130051; 94520130052; 
94520130053; 94520110201; 94520110037; 94520110022; 94520130056; 
94330010001; 945200110186 
 
Daļa no zemes gabaliem ar kadastra numuru 
94540050045; 94540050035; 94520130054; 94520130024; 94520110182; 
94520110156; 
 
Dabas lieguma zonas 2. poligonā ietilpst: 
A/s “LVM” 102. iecirkņa 
21. meža kvartāla 14. nogabals; 25. meža kvartāla 51. un 52. nogabals; 29. meža 
kvartāla 52. nogabala rietumu daļa; 23., 24., 27., 28., 43. un 46. meža kvartāls; 31. 
meža kvartāla 3., 4., 5. un 51.nogabals, 1., 2. nogabalu ziemeļaustrumu daļas, daļa 
no 7. nogabala; 32. meža kvartāla 51. nogabala dienvidrietumu daļa; 37. meža 
kvartāla 31. nogabals; 38. meža kvartāla 51. nogabala dienvidrietumu daļa; 42. 
meža kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 15. nogabals un 11. nogabala 
dienvidaustrumu daļa. 45. meža kvartāla 1., 2., 3., 4., 5. un 51. nogabals. 
 
Dabas lieguma zonas 3. poligonā ietilpst: 
A/s “LVM” 102. iecirkņa 
48. meža kvartāla 1., 2. un 51. nogabals; 49. meža kvartāla 9., 10. un 52. nogabals; 
51. meža kvartāla 1., 2. un 51. nogabals; 55. meža kvartāla 1., 2. un 51. nogabals. 
 
Dabas lieguma zonas 4. poligonā ietilpst: 
A/s “LVM” 102. iecirkņa 
83. meža kvartāla 1., 2., 3., 51., 52., 53. un 54. nogabals; 97. meža kvartāla 6., 7., 
14., 15. un 16. nogabals un 9. nogabala dienvidrietumu daļa; 96. meža kvartāla 1., 2., 
3. un 51. nogabals un 15. nogabala austrumu daļa; 104. meža kvartāla 22., 23., 24., 
25., 27. un 29. nogabals un 51. nogabala rietumu daļa; 103. meža kvartāla 4., 5., 10., 
11., 13., 14., 15., 16., 51., 52. un 53. nogabals; 101., 102., 106. un 107. meža 
kvartāls. 
 
Dabas lieguma zonas 5. poligonā ietilpst: 
A/s “LVM” 102. iecirkņa 
109., 179. un 188. meža kvartāls; 110. meža kvartāla 34., 35., 36., 37., 38. un 39. 
nogabals; 164. meža kvartāla 15., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 
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45. un 47. nogabals; 192. meža kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13., 14., 15., 
16., 17. un 18. nogabals; 191. meža kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 
12., 13., 14. un 16. nogabals; 190. meža kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 
11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 23., 24., 25., 26., 27., 28. un 51. nogabals; 189. 
meža kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 
21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. un 
51. nogabals. 108. meža kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 16., 51., 52. un 
53. nogabals un 7. nogabala ziemeļaustrumu daļa, 15. meža nogabala dienvidrietumu 
gals, 7. nogabala dienvidrietumu gals un 17. nogabala dienvidrietumu daļa; 187. mežu 
kvartāla 2., 3., 5., 6., 14., 15., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 
31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38. un 51. nogabals, 1. nogabala ziemeļu daļa, 4. 
nogabala ziemeļu daļa un 21. nogabala austrumu daļa; 186. meža kvartāla 5., 6., 8., 
9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 35., 36., 37., 38., 39., 51., 52. un 53. nogabals, 
1. nogabala austrumu daļa, 2. nogabala austrumu daļa, 4. nogabala austrumu daļa, 20. 
nogabala ziemeļrietumu daļa, 26. nogabala dienvidu daļa un 27. nogabala ziemeļu un 
dienvidu gals izņemot vidusdaļu; 185. meža kvartāla 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 
13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 51. un 52. nogabals, 1. nogabala 
dienvidrietumu daļa un 2. nogabala dienvidrietumu daļa; 184. meža kvartāla 20., 36., 
37., 39., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 
59., 60., 61. un 62. nogabals. 
 
Dabas lieguma zonas 6. poligonā ietilpst: 
A/s “LVM” 102. iecirkņa 
104. meža kvartāla 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11., 12., 19., 20. un 21. nogabals. 
 
Dabas lieguma zonas 7. poligonā ietilpst: 
A/s “LVM” 102. iecirkņa 
88. meža kvartāla 1. nogabals un 52. nogabala dienvidu daļa; 89. meža kvartāla 52. 
nogabals. 
 

Dabas parka zonas shēma 
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Dabas parka zonas platība – 1858 ha 
 
 
Dabas parka zonas 1. poligonā ietilpst: 
A/s “LVM” 101. iecirkņa 
191. meža kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 18.,19., 20. un 
21. nogabals. 
 
Dabas parka zonas 2. poligonā ietilpst: 
A/s “LVM” 101. iecirkņa 
193. meža kvartāla 8., 9., 10., 11., 15., 16., 17., 18., 19., 20. un 21. nogabals, 14. un 
13. nogabalu dienvidaustrumu daļas; 194. meža kvartāla 18., 19., 20., 21., 22., 23., 
24. 30. un 31. nogabals, 27. un 28. nogabala dienvidu daļas; 195. meža kvartāla 29., 
34. un 35. nogabals, 30. nogabala dienvidu daļa, daļa no 36. nogabala; 
Daļa no zemes gabala ar kadastra numuru: 
94520130054. 
 
Dabas parka zonas 3. poligonā ietilpst: 
Daļa no zemes gabala ar kadastra numuru: 
94520130054. 
 
Dabas parka zonas 4. poligonā ietilpst: 
Daļa no zemes gabala ar kadastra numuru: 
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94520130024. 
 
Dabas parka zonas 5. poligonā ietilpst: 
A/s “LVM” 101. iecirkņa 
198. meža kvartāla 6., 7., 8., 9., 11., 12., m13. un 23. nogabals, 21. un 22. nogabalu 
ziemeļu daļas; 
Daļa no zemes gabaliem ar kadastra numuru: 
94520110032; 94520110182. 
 
Dabas parka zonas 6. poligonā ietilpst: 
Zemes gabali ar kadastra numuru: 
94520110020; 94520110030; 94520110060; 94520110183; 
Daļa no zemes gabaliem ar kadastra numuru: 
94520110094; 94520110182; 94520110156. 
 
Dabas parka zonas 7. poligonā ietilpst: 
A/s “LVM” 102. iecirkņa 
90. meža kvartāla 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 16., 17. un 53.nogabals; 91. 
meža kvartāla 6., 9. un 51. nogabals; 89. meža kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 
10., 11., 12., 13., 14. un 53. nogabals; 88. meža kvartāls 2., 3. un 53. nogabals; 86. 
mežu kvartāla 11., 12., 13., 14., 15. un 52. nogabals un 8. nogabala dienvidu daļa; 
87. meža kvartāla 4., 5., 6., 7., 8. un 54. nogabals; 84. meža kvartāla 9., 10., 11., 
12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. un 52. nogabals; 85. meža kvartāla 
53. nogabals; 110. meža kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 
15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. un 33. 
nogabals; 104. meža kvartāla 1., 8., 9., 10., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 26. un 28. 
nogabals un 51. nogabala ziemeļu daļa; 97. meža kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 8., 10., 11., 
12. un 13. nogabals un 9. nogabala ziemeļaustrumu daļa; 83. meža kvartāla 55. 
nogabals; 70. meža kvartāla 52. nogabals; 47. meža kvartāla 51. un 57. nogabals; 
44. meža kvartāla 52. nogabals; 49. meža kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 51. un 
53. nogabals; 48. meža kvartāla 3. un 52. nogabals; 45. meža kvartāla 6. nogabals 
un 52. nogabala austrumu daļa; 50. meža kvartāla 1., 3. un 51. nogabals, 54. meža 
kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 51. nogabals; 51. meža kvartāla 52. nogabals; 55. 
meža kvartāla 52. nogabals; 58. meža kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 51. 
nogabals; 96. meža kvartāla 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 
19., 20., 21., 22. un 23. nogabals, 15. nogabala Rietumu daļa; 103. meža kvartāla 1., 
2., 3., 6., 7., 8., 9. un12. nogabals, 54. nogabala Dienvidrietumu daļa; 108. meža 
kvartāla 11., 12., 13. un 14. nogabals, 7. nogabala vidusdaļa, 15. un 17. nogabala 
ziemeļaustrumu daļa; 185. meža kvartāla 3., 4. nogabals un 1., 2. nogabala 
ziemeļaustrumu daļas; 186. meža kvartāla 3., 7. un 12. nogabals, 1., 2. un 4. nogabala 
dienvidrietumu daļas; 52., 56., 59., 60., 64., 63., 65., 93., 94., 95., 98., 99., 100., 105. 
un 530. meža kvartāls; 
 
Zemes gabali ar kadastra numuru: 
94330010020; 94330010011. 
 
Dabas parka zonas 8. poligonā ietilpst: 
A/s “LVM” 102. iecirkņa 



SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam “Sedas purvs” (no 2007. gada līdz 2017. gadam)  

 
 

 198

187. meža kvartāla 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 16. un 17. nogabals, 1. un 4. nogabala 
dienvidu daļas, 21. nogabala rietumu daļa; 186. meža kvartāla 19., 21., 22., 23., 24., 
25., 28., 29., 30., 31., 32., 33. un 34. nogabals, 27. nogabala vidusdaļa, 20. un 26. 
nogabala dienvidu daļas; 185. meža kvartāla 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 
31., 32., 33., 34. un 53. nogabals; 184. meža kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 
10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 
30., 31., 32., 33., 34., 35., 38., 40. un 41. nogabals. 
 
Dabas parka zonas 9. poligonā ietilpst: 
A/s “LVM” 102. iecirkņa 
191. meža kvartāla 15., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 
31., 32., 33., 34. un 35. nogabals; 190. meža kvartāla 20., 21., 22. un 29. nogabals; 
189. meža kvartāla 19. un 20. nogabals. 
 
Dabas parka zonas 10. poligonā ietilpst: 
A/s “LVM” 102. iecirkņa 
192. meža kvartāla 7., 11., 12., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. un 26. nogabals 
 
Dabas parka zonas 11. poligonā ietilpst: 
A/s “LVM” 102. iecirkņa 
164. meža kvartāla 8., 9., 10., 11., 12., 13., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 
25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. un 46. nogabals. 

 
 

Neitrālās zonas shēma 
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Neitrālās zonas platība – 496 ha 
 
Neitrālās zonas 1. poligonā ietilpst: 
A/s “LVM” 102. iecirkņa 
66. un 82. meža kvartāls; 47. meža kvartāla 53. nogabala dienvidaustrumu daļa; 69. 
meža kvartāla 51. un 52. nogabals; 68. meža kvartāla 3., 4., 51., 52. un 53. 
nogabals; 67. meža kvartāla 2., 51. un 53. nogabals. 
 
Neitrālās zonas 2. poligonā ietilpst: 
Zemes gabali ar kadastra numuru: 
94250110141; 94520110053; 
Daļa no zemes gabala ar kadastra numuru: 
94520110156. 
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Pielikums individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam – 
Speciālas informatīvās zīmes paraugs un lietošanas kārtība 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.pielikums 
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Informatīvās zīmes aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai – formāts un 

lietošanas kārtība 
 

Informatīvās zīmes aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai -  
1. Informatīvā zīme aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai (turpmāk – zīme) ir zaļš 
kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu. 

2. Zīmes krāsas (krāsu standarti norādīti 
ās) ir 

šādas: 
PANTONE, CMYK un ORACAL sistēm

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas 
piktogrammas fons) - gaiši zaļā krāsā 

, vai 
ORACAL ECONOMY 064 (yellow green)); 
2.2. ozollapas piktogramma - baltā krāsā; 
2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un 

(PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, 
vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green)); 
2.4. zīmes ietvars - baltā krāsā. 

(PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0

ozollapas dzīslojums - tumši zaļā krāsā 

 

3. Zīmes lietošanas kārtība: 

3.1.  uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem: 

3.1.1. 300 x 300 mm; 
3.1.2. 150 x 150 mm; 
3.1.3. 75 x 75 mm; 

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas 
atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm; 
3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šī pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot 
dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas; 
3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem). 
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11. pielikums  

Sabiedriskās apspriešanas protokols, saņemto komentāru pārskats un 
pašvaldību lēmumi par DAP apstiprināšanu
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Dabas lieguma “Sedas purvs” 
dabas aizsardzības plāna izstrāde  

 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols 

 
 
Vieta:    Sedas vidusskola, Seda 
Datums un laiks:  2006. gada 19.oktobris, plkst. 16.00 
Piedalās:   skat. dalībnieku sarakstu 1. pielikumā 
Sanāksmi vada: Lūcija Konošonoka, SIA “Estonian, Latvian & 

Lithuanian Environment” (ELLE), projekta vadītāja  
Protokolē: Oskars Beikulis, SIA ELLE, kartogrāfs 
 
L. Konošonoka: Atklāj sēdi un lūdz klātesošos iepazīstināt ar sevi. 
 
L. Konošonoka: Iepazīstina klātesošos ar sēdes darba kārtību, pamato dabas 

aizsardzības plāna izstrādes nepieciešamību un izklāsta galvenos 
paveiktos un turpmāk veicamos uzdevumus dabas aizsardzības plāna 
izstrādē. Iepazīstina klātesošos ar dabas aizsardzības plānā 
izvirzītajiem ilgtermiņa un īstermiņa mērķiem teritorijas 
saglabāšanai. Īsumā iepazīstina klātesošos ar galvenajām 
apsaimniekošanas pasākumu grupām. Lūdz O. Beikuli iepazīstināt 
sēdes dalībniekus ar sagatavotajiem apsaimniekošanas pasākumu 
priekšlikumiem. 

 
O. Beikulis: Iepazīstina klātesošos ar plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem, 

paskaidrojot tajos paredzētās darbības vai ierobežojumus sīkāk. 
 
L. Konošonoka:  Īsumā iepazīstina klātesošos ar dabas lieguma izveidoto zonējumu un 

lūdz P. Lakovski sīkāk izstāstīt par izveidoto zonējumu. 
 
P. Lakovskis: Iepazīstina klātesošos ar zonējuma izstrādes principiem, paskaidro 

konkrēto zonu izveidošanas iemeslus. 
 
L. Konošonoka: Iepazīstina klātesošos ar izstrādāto dabas lieguma „Sedas purvs” 

individuālo noteikumu projektu. Iepazīstina ar būtiskākajiem 
aizliegumiem dabas liegumā. Iepazīstina klātesošos ar saņemto 
lūgumu par ūdensputnu medību atļaušanu no a/s “LVM” nodaļas 
“Rekreācija un medības” nomātajā medību teritorijā, kurā pašreiz ir 
iekļauta regulējamā režīma zonā un ūdensputnu medības aizliegtas. 
Aicina klātesošos izteikt komentārus par plānotajiem 
apsaimniekošanas pasākumiem teritorijas zonējumu un sagatavoto 
dabas aizsardzības plānu kopumā. 

 
A. Strazds: Komentē, ka izstrādājot teritorijas zonējumu, nav ņemtas vērā citas 

civiltiesiskās attiecības, izņemot līgumu par kūdras ieguvi, konkrēti 
uzsverot medību kolektīvu līgumsaistības. Šāds zonējums, viņaprāt, 
būtu pieņemams publiskajās ūdenstilpēs, nevis Sedas liegumā. 
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P. Lakovskis: Norāda, ka saņemtajā lūgumā, paredzētais medību laiks no 15. 
augusta līdz 15. septembrim – divas dienas nedēļā ir ļoti daudz, 
ņemot vērā to, ka šajā periodā medības vispār ir atļautas tikai trīs 
dienas nedēļā. 

 

Atzīmē, ka kartēs neesot redzams, kā dabas lieguma teritorija ir 
sadalīta starp medību kolektīviem. 

 
L. Konošonoka: Iebilst, norādot dabas aizsardzības plānā iekļauto karti, kurā 

redzamas medību kolektīviem iznomātās teritorijas. 
 
A. Strazds: Norāda, ka saskaņā ar zonējumu a/s “LVM”, nodaļas “Rekreācija un 

Medības” iznomātajā medību teritorijā noteikti vislielākie 
aprobežojumi. Uzskata, ka a/s “LVM” nodaļas “Rekreācija un 
medības” piedāvātais variants, ka ūdensputnu medības pašreiz 
izveidotajā regulējamā režīma zonā tiek atļautas divas dienas nedēļā, 
ir labs kompromisa variants starp dabas aizsardzības un medību 
interesēm. Izsaka priekšlikumu, ka, ja gadījumā netiek panākts 
kompromiss starp a/s “LVM” nodaļas “Rekreācija un medības” 
medību interesēm un dabas aizsardzības plānā paredzētajiem 
pasākumiem un aprobežojumiem, plānā jāiekļauj punkts, dabas 
liegumā „Sedas purvs” patreizējās līgumsaistības ar medību 
kolektīviem tiek lauztas un teritorija nododama vienam 
apsaimniekotājam. 

 
L. Konošonoka: Iebilst, norādot, ka dabas aizsardzības plāna uzdevums nav regulēt 

civiltiesiskās attiecības starp zemes nomniekiem un īpašniekiem. 
 

 
A. Strazds: Uzskata, ka normālas zosu medības sākas tikai pēc 15. septembra un 

reālas medības ir iespējamas reizi piecos gados, kad medījamo putnu 
skaits ir liels. Šādā situācijā nav nozīmes, vai tās ir 2 vai 5 dienas, 
kad medīt. Šādas medības, reizi piecos, sešos gados, neatstāj ietekmi 
uz zosu populāciju kopumā. 

 
L. Konošonoka: Plāna izstrādes laikā, veicot apsekošanu, ornitoloģijas eksperts 

konstatēja, ka medību traucējums migrējošajiem putniem ir 
nozīmīgs. Proti, zosis un citi putni, kas gatavojas nolaisties, izdzirdot 
šāvienus, aizlido tālāk neapstājoties. 

 
A. Strazds: Šādā teritorijā ar tik lielu platību šis traucējums ir nebūtisks, jo zosis 

palido 200–300 m tālāk, kur neviens tās nešauj. 
 
A. Auniņš:  Es nevaru spriest par civiltiesiskām attiecībām starp zemes 

īpašniekiem un medniekiem, bet klusā zonā, kurā putni netiktu 
traucēti, ir vajadzīga. Tas vai tā atrodas vienā vai otrā lieguma galā, 
ir cits jautājums. Tomēr būtu vēlams, lai šī klusā zona sakristu ar 
regulējamā režīma zonu. 
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A. Žagars: Piekrītu medību atļaušanai. Manuprāt, vajadzētu aizliegt medības 
nevis visos ziemeļaustrumu dīķos, bet gan tikai kādos pāris dīķos, 
pārējos medības atļaujot. 

A. Urtāns: Komentē, ka brīdī kad tika slēgts līgums starp medniekiem un zemes 
īpašniekiem, šajā teritorijā jau pastāvēja noteikti aprobežojumi uz 
medībām. Šāda klusuma zona noteikti ir nepieciešama, jo zosis, kas 
tiek iztraucētas, nenolaižas pēc 200-300 metriem, bet gan lido prom, 
ievērojami tālāk. Un tam, vai šī zona atrodas viena vai otra medību 
formējuma teritorijā, nav nozīmes. Patreizējais zonējuma un 
aprobežojumu izvietojums ir ļoti optimāls. 

 
A. Strazds: Vai situācijā, ja šaušana notiek mežā, blakus regulējamā režīma 

zonai, zosis netiek traucētas? Tiek. 
 
A. Urtāns: Nav saprotams, kādēļ a/s “LVM” nodaļas “Rekreācija un medības” tā 

cīnās pa šo teritoriju, ja normālas zosu medības šeit iespējamas tikai 
reizi piecos, sešos gados. 

A. Strazds: Natura 2000 teritorijas tiek veidotas, lai tajās varētu ilgtspējīgi medīt, 
nevis aizliegt medības. 

 
A. Urtāns: Ilgtspējīgas medības, kā jēdziens, ietver sevī klusās zonas atstāšanu. 
 
A. Strazds: Mēs prasām medīt tikai divas dienas nedēļā. Kāda nozīme ir divām 

dienām nedēļā? Nekāda. 
 
A. Urtāns: Piemēram, arī Babītes vai Engures ezerā ir zonas, kur drīkst un kur 

nedrīkst medīt? 
 
A. Strazds: Nevajag jaukt divas lietas. Engures ezers ir publiska telpa. Sedas 

liegums tāds nav. Šeit vienam nomniekam tiek aizliegtas medību 
tiesības visā teritorijā. Šajā teritorijā nekad nebūs tūkstošiem 
mednieku. Bet jūs sakāt, ka medības tur nebūtu pieļaujamas un mums 
vienkārši nepaveicās ar teritorijas nomu. 

P. Lakovskis: Tāds viedoklis no plāna izstrādātājiem nav izskanējis. Plāna izstrādes 
laikā tika ņemts vērā nevis medību kolektīvs, bet dabas vērtību 
novērtējums. 

 
A. Smilga: Uzskata, ka ņemot vērā apkārtnē dzīvojošo kontingentu un Valsts 

mežu dienesta kontroles iespējas, klusuma zona būs nosacīta. Tādēļ 
kārtīgs medību saimniecības organizētājs būtu nepieciešams visā 
teritorijā. 

 

 
P. Lakovskis: Ko par šādu viedokli saka a/s “LVM” nodaļa “Rekreācija un 

medības”? 
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A. Strazds: Mēs ar E. Račinski esam runājuši pietiekami daudz. 

I. Ence: Kāda te varētu būt runa par lobēšanu? Ja ir pietiekami argumenti par 
labu dabas vērtību aizsardzībai, tad tie ir jāņem vērā. 

A. Strazds: Tas ir kompromiss. Tas ir ievērojami labāk nekā medību aizliegums 
visā teritorijā. 

 
K. Liepiņš: Šeit būtu vajadzīgs ornitoloģijas biedrības viedoklis. 
 
L. Konošonoka: Mēs esam uzklausījuši jūsu viedokļus par medībām. Pirms gala 

lēmuma pieņemšanas, mēs centīsimies noskaidrot Ornitoloģijas 
biedrības viedokli, kurš varētu būt pretējs. Izvērtējot šos viedokļus 
mēs mēģināsim izstrādāt kompromisa variantu. 

 

  
I. Ence: Es uzskatu, ka pašreiz veidojas situācija, ka uzvarēs tas, kurš skaļāk 

bļaus. Tas nav pareizi un man, kā cilvēkam no malas, šobrīd ir 
zināmi mednieku argumenti, kas balstās tikai uz līgumattiecībām, 
kuras dabas aizsardzības plānu izstrādē nebūtu jāņem vērā. Pašreiz 
man nav zināmi arī pietiekami daudz ornitologu argumenti, kādēļ šī 
teritorija būtu tik ļoti sargājama. Mums nav zināms, ko A. Strazds ar 
E. Račinski runā divatā. Tādēļ būtu nepieciešams iegūt pamatotu 
argumentu kopumu no ornitologiem, lai mēs to visu kopā varētu 
vērtēt. 

 
P. Lakovskis: Papildina, ka zonējuma izveides pamatā tika izmantota ornitologa 

izstrādāta karte, ar putniem vērtīgo teritoriju novērtējumu, kā arī 
iepriekšējie pētījumi par putnu faunu dabas liegumā. 

 
I. Ence: Piebilst, ka šeit iet runa par ilgtspējīgu medību attīstību un nekad 

nebūs tā, ka varēs medīt visā lieguma teritorijā. 
 
A. Smilga: Uzskata, ka plāna izstrādātāji lobē z/s Laidavas intereses, ierobežojot 

a/s “LVM” nodaļas “Rekreācija un medības” intereses. 
 

 
O. Beikulis:  Nedaudz pakomentēšu viedokli par kāda lobēšanu vai nelobēšanu. 

Izstrādājot šo dabas aizsardzības plānā paredzēto zonējumu, netika 
ņemts vērā vai teritorijā medī z/s Laidavas, a/s “LVM” nodaļa 
“Rekreācija un medības” vai kāds cits. Izveidotā regulējamā režīma 
zona veidota, iekļaujot dabas vērtību kompleksu – aizsargājami 
biotopi un putniem nozīmīgas vietas. Lai sabalansētu medību 
intereses un dabas aizsardzību, tika paredzēts, ka teritorijā, kas 
putniem pašreiz ir mazāk nozīmīga un tajā nav aizsargājami biotopi, 
tiek veidota dīķsaimniecība, kurā ir atļautas medības. Tik pat labi jūs 
varētu teikt, ka izstrādātāji lobē medību kolektīvu „Strenči”, kura 
apsaimniekotajā teritorijā paredzēta perspektīvā dīķsaimniecība. 

 
L. Konošonoka: Piebilst, ka plāna izstrāde notiek jau kopš 2005. gada sākuma un 

savas medību intereses varēja paust visi medību kolektīvi. Vai to, ka 
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K. Liepiņš: Piekrīt, ka plāna izstrāde norit jau divus gadus un ikvienam ir bijusi 
iespēja iesaistīties un paust savu viedokli. 

I. Ence: Vai sagatavojot informācijas stendus tiks ņemtas vērā dabas 
aizsardzības pārvaldes izstrādātās rekomendācijas par vienoto stilu? 

 

A. Urtāns: Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātam, pamatojoties uz Dabas 
aizsardzības pārvaldes izstrādātajiem vienotā stila variantiem, ir 
sagatavoti savi vienotā stila varianti, kuriem ir sagatavoti skiču 
projekti un tos vajadzētu izmantot uzstādot stendus. 

z/s Laidavas pārstāvis aktīvi piedalījās plāna izstrādē un izteica savas 
medību interese jau kopš izstrādes sākuma, kā rezultātā medības šajā 
teritorijā tika atļautas, bet a/s “LVM” nodaļas “Rekreācija un 
medības”, kas pirmo interesi par teritoriju pauda pirms mēneša, kad 
zonējums jau bija sagatavots, apsaimniekotajā teritorijā medības nav 
pieļautas, ir uzskatāms par lobēšanu? Manuprāt, nē. 

 

 
L. Konošonoka: Šobrīd panākt kompromisu mēs nevaram. Mums būs vajadzīga 

papildus diskusija ar Strazda kungu, Ornitoloģijas biedrību un mūsu 
ornitoloģijas ekspertu. Cerams, ka uz nākamo uzraudzības grupas 
sēdi, mēs jau būsim nonākuši pie kopēja viedokļa. 

 

L. Konošonoka: Jā, dabas aizsardzības plānā ir paredzēts, ka izvietojot informācijas 
stendus, ir jāņem vērā izstrādātie stendu vienotā stila piemēri. 

 

 
P. Lakovskis: Lūdz A. Urtānu komentēt Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta plānus 

par torņu un apskates vietu izveidošanu. 
 
A. Urtāns: Pašreiz galvenā prioritāte varētu būt apskates vietai tuvāk pie Sedas 

pilsētas (pie ceļa starp 95. un 102. meža kvartālu). Šai teritorijai ir 
laba pieejamība no Sedas pilsētas puses, kas varētu veicināt apskates 
vietas apmeklēšanu un tūrisma attīstību kopumā. Par torni, kas bija 
paredzēts pie regulējamā režīma zonas (starp 86. un 87. meža 
kvartālu), jāsaka, ka tā izveidošana ir apspriežams variants. Bet 
pašreiz tam ir nepieciešama papildus finansu izpēte par piekļūšanas 
iespējām, to nodrošināšanu un torņa celtniecības izmaksām. Jāizvērtē 
arī tas, vai šādam tornim vispār būtu reāls pieprasījums no 
apmeklētāju, tūristu viedokļa. Arī ideja par torni Sedas upes labajā 
krastā šobrīd ir kā papildus variants. Dabas aizsardzības plānā gan 
būtu vēlams saglabāt visas šīs vietas. 

 
A. Urtāns: Aicina arī pārējās iesaistītās puses būt aktīvām priekšlikumu 

iesniegšanā, jo šis ir pēdējais brīdis, kad to vēl var pagūt izdarīt. Lai 
neizveidotos situācija līdzīga kā Strazda kungam, kad plāna izstrāde 
norit jau kopš 2005. gada, bet viņi ar savu priekšlikumu nāk tikai 
tagad, kad praktiski vis ir jau nokavēts. Pēc plāna pabeigšanas, 
turpmākos 10 gadus plānā neiekļautus pasākumus realizēt būs 
ievērojami grūtāk. 
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L. Konošonoka: Kāds ir Sedas pilsētas domes pārstāvju viedoklis par informācijas 

stendiem?  
 
K. Kārkliņš: Sedas pilsēta atbalsta stendu izvietošanu: 
 
A. Auniņš: Komentē, ka divus informācijas stendus ir paredzēts izvietot LIFE 

projekta ietvaros. Viens no tiem noteikti būs pie palieņu pļavām. Par 
otra novietojumu pagaidām vēl nav nolemts. Bet varētu būt tā, ka 
viens stends ir Sedas pilsētas pusē, bet otrs Ērģemes pagastā. 

 
A. Brjuņins: Norāda vietas, kur viņaprāt vajadzētu izveidot vēl divas ūdenstilpes, 

tūrisma taku, un skatu platformas. 
 
A. Liepiņš: Piezīmē, ka būtu jāparedz esošā torņa, pie Sedas dīķiem, pabeigšanu. 
 
L. Konošonoka: Norāda, ka plānā šajā teritorijā ir paredzēta apskates vietas 

labiekārtošana. 
 
P. Lakovskis:  Uzdod jautājumu A. Auniņam par to, cik tālu ir tikts ar darbiem, kas 

saistīti ar Sedas upes kreisā krasta palieņu pļavu atjaunošanu. 
 
A. Auniņš:  Tāpat kā iepriekš, šis process ir attīstības stadijā. Šodien bijām ar 

iespējamo darbu veicēju novērtēt situāciju. 
 
A. Žagars: Vai teritorijā, kur ir paredzēts izveidot perspektīvo dīķsaimniecību un 

pacelt ūdenslīmeni par 80 cm, ir veikti kādi mērījumi? Vai pēc ūdens 
līmeņa pacelšanas a/s „Seda” vispār varēs tikt pie savas kūdras 
ieguves teritorijas un turpināt iegūt kūdru? 

 
O. Beikulis: Teritorijai tika izstrādāts hidroloģiskais modelis, ar kura palīdzību 

tika veikta modelēšana. Veicot plānā aprakstītos priekšdarbus, kūdras 
ieguve un piekļūšana kūdras laukiem būs iespējama. 

 
A. Žagars: Uzskata, ka ūdens līmeni būtu iespējams paaugstināt par 10-20 cm, 

nevis 80 cm. 
 
O. Beikulis: Šis pieļaujamais ūdens līmeņa paaugstinājums ir plāna izstrādei 

piesaistītā hidroloģijas eksperta viedoklis. Protams, līmeņa 
paaugstināšana iespējama tikai izpildot noteiktās rekomendācijas. 
tostarp aizsargdambja paaugstināšana starp perspektīvo 
dīķsaimniecību un kūdras ieguves teritoriju. 

 
A. Urtāns: Izsaka bažas par to, ka vai paceļot ūdenslīmeni par 80 cm, dambji 

spēs izturēt šo slodzi. Uzskata, ka modelēšana nav bijusi īsti korekta, 
jo nav ņemti vērā ūdenstilpē esošie augi. Uzskata, ka ūdenslīmeņa 
paaugstināšana nesasniegs vēlamo mērķi, jo ūdensaugus neizpļaujot, 
tie nepazudīs pavisam, bet paliks retāki. Uzskata, ka labāks 
risinājums būtu ūdens augu likvidēšana ziemas periodā, tos dedzinot. 
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O. Beikulis: Ja jūs lasījāt plāna iekļauto aprakstu par šo pasākumu, tad tur bija 
paredzēta gan ūdensaugu, gan krūmu samazināšana pirms ūdens 
līmeņa paaugstināšanas un pastāvīga niedru pļaušana pēc 
paaugstināšanas. 

 
A. Urtāns: Izsaka bažas, ka tomēr šāds pasākums ir nopietni jāizvērtē, lai 

novērtētu tā radītos ieguvumus un iespējamo apdraudējumu kūdras 
ieguvei. 

 
K. Liepiņš: Plānā vienkārši ir jāparedz, ka, lai veiktu šo pasākumu, ir 

nepieciešams izstrādāt tehnisko projektu. 
 
O. Beikulis: Atzīmē, ka dabas aizsardzības plānā šāds pasākums ir jau paredzēts, 

tāpat kā ir punkts par to, ka dīķsaimniecības intereses ir jāsaskaņo ar 
kūdras ieguves interesēm. Un kā atsevišķs pasākums šajā teritorijā ir 
paredzēta niedru pļaušana. 

A. Auniņš:  Lūdz plānā precizēt monitoringa pasākumus. Natura 2000 
monitoringa programma paredz biotopu un ligzdojošo putnu 
monitoringu ik pa 6 gadiem, savukārt migrējošām putnu sugām katru 
otro gadu. Ja ir vēl kas paredzēts ārpus valsts monitoringa 
programmas, būtu nepieciešams konkrētāk norādīt veikšanas periodu, 
veicēju un finansētāju, lai neveidojas situācija, kad valsts 
monitorings pārklājas ar citiem monitoringa pasākumiem. 

 
L. Konošonoka:  Informē klātesošos par iespējām iesniegt savus komentārus līdz 27. 

oktobrim un iespēju apskatīt dabas aizsardzības plānu internetā. 
 
A. Liepiņš: Lūdz papildināt aizsargājamo meža biotopu aprakstu ar 192. un 194. 

mežu kvartālā esošajiem aizsargājamajiem biotopiem. 

A. Urtāns:  Lūdz iekļaut Eiropas nozīmes biotopus biotopu kartē. 
 
L. Konošonoka: Komentē, ka dabas aizsardzības plānā parādās Eiropas nozīmes 

biotopi un to platības, kas patreizējā biotopu kartes variantā iezīmēti 
kā aizsargājami biotopi. 

 
S. Elksne:  Norāda, ka biotopu aprakstā pie tabulas vajadzētu īpaši atzīmēt 

Eiropas nozīmes prioritāros biotopus. 
 

 
Sanāksmi vadīja :       L.Konošonoka 

Sanāksmi protokolēja       O.Beikulis 
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Dabas liegums „Sedas purvs” 
Sabiedriskās apspriešanas sēdes dalībnieku saraksts 
Nr.p. Vārds, Uzvārds Institūcija 
1. Kaspars Liepiņš a/s “LVM” 

Austrumvidzemes ms. 
2. Sindra Elksne Dabas aizsardzības 

pārvalde 
3. Zinaīda Zaharova Sedas iedzīvotāja 
4. Kārlis Kārkliņš Sedas dome 
5. Edīte Damberga Sedas iedzīvotāja 
6. Iveta Ence Valkas virsmežniecība, 

Sedas iedzīvotāja 
7. Agris Smilga a/s “LVM” 

Austrumvidzemes MS 
8. Elgars Irklis Ērģemes pagasta padome 
9. Andrejs Valdēns Mednieku kolektīvas 

„Gaustrumi” 
10. Agris Strazds a/s “LVM” Rekreācija un 

medības 
11. Aleksandrs Kotovs a/s „Seda” 
12. Artjoms Zaharovs a/s „Seda” 
13. Andris Žagars a/s „Seda” 
14. Amiranu Jositkiparidu a/s „Seda” 
15. Svetlana Tērauda Sedas iedzīvotāja 
16. Aldis Liepiņš ZBR administrācija 
17. Andris Urtāns ZBR administrācija 
18. Pēteris Lakovskis SIA „ELLE” 
19. Gints Žeigurs a/s “LVM” 

Austrumvidzemes ms. 
20. Ainārs Auniņš Latvijas Dabas fonds 
21. Aleksandrs Brjuņins Sedas pilsētas darbinieks 
22. Lūcija Konošonoka SIA „ELLE” 
23. Oskars Beikulis SIA „ELLE” 
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Pārskats par saņemtajiem komentāriem 
 
Īsi pirms sabiedriskās apspriešanas saņemta vēstule no a/s “LVM” nodaļas 
“Rekreācija un medības” (skat. vēstuli pielikumā). Priekšlikumi tika apspriesti 
ar LOB un atrasts kompromiss (skat. LOB vēstuli un priekšlikumu 
individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem) 
 
Pēc sabiedriskās apsriešanas tika saņemtas vēstules ar komentāriem: 

1. A/s “Seda” RD A.Žagara parakstīta vēstule (vēstules pielikumā seši saraksti ar 
parakstiem) 

2. a/s “LVM”, Austrumvidzemes mežsaimniecības komentāri (3 lpp). 
3. LOB, E. Račinska parakstīta vēstule (20.11.2006), kura tapusi pēc sanāksmes 

ar a/s “LVM” nodaļas “Rekreācija un medības” pārstāvjiem – E.Ozolu un A. 
Strazdu. 

Pievienotā tabula atspoguļo saņemtos komentārus un kā tie tika ņemti vērā DAP 
pēdējās redakcijas izstrādē.  
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Nr.p.
k. 

Komentārs Atbilde 

   
Iesniedzējs: Sedas iedzīvotāji, k.f. Seda administrācija, sabiedrisko organizāciju pārstāvji 
1. Lai novērstu iespējamās domstarpības starp sabiedrību un projektu izstrādātāju grupu 

par atsevišķu kvartālu izmantošanu saskaņā ar attēlu 3.1.,lūdzam un pieprasām 
neuzlikt pilnīgu aizliegumu makšķerēšanai un medībām, līdz ar to novēršot iespēju 
platības apmeklēt arī ogotājiem un sēņotājiem, kvartāliem 80, 79, 76, 77, papildus 
uzliekot aizliegumu patreizējiem kvartāliem pēc minētās shēmas 94, 95, 64, 65, 59, 
60. Uzliekot aizliegumu šiem kvartāliem, būtu ievērots zināms taisnīguma princips arī 
starp nomniekiem. Sabiedrības locekļu apmeklējumu minētās platībās varētu noteikt 2 
dienas nedēļā, vēlams brīvdienās, vai arī darbadienu un vienu brīvdienu. 

Skat. jauno teritorijas zonējumu, kurš saskaņots 
ar ornitoloģijas biedrību (skat. Pievienoto vēstuli 
zemāk). Dabas aizsardzības plāna uzdevums nav 
regulēt nomu platību sadali starp nomniekiem. 

2. Patīkami un interesanti būtu iepazīties ar informāciju, ko devis liegums dabas 
aizsardzības plāna izpildē pašreiz esošās platībās, ko apsaimnieko m/k “Dūkurītis”. 
Kādu informāciju ir saņēmusi sabiedrība par dabā notiekošiem procesiem, jo cik 
saprotam jebkura projekta uzdevums ir izglītot visu sabiedrību. 

Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam tiek 
izstrādāts pirmo reizi, tāpēc nav iespējams 
novērtēt, ko devis SIA “DŪKURS” (nevis 
Dūkurītis, kopš 2006. gada ir z/s Laidavas) dabas 
aizsardzības plāna izpildē. 

3. Sedas purva apsaimniekošana noris gadu desmitus, visu šo procesu norisi vadīja 
dabiskie procesi, vienlaicīgi ar cilvēku saimniecisko darbību, un šodien nenoliedzami 
ka arī mūs, Sedas pilsētas iedzīvotājus, un dažādu sabiedrisko organizāciju pārstāvjus 
priecētu reāls pasākumu plāns, kas nodrošinātu zinātnieku un pārējās sabiedrības 
daļas saskaņotu rīcību. 

Skat. Apsaimniekošanas pasākumus, kuri ir 
saskaņoti ar visām ieinteresētajām pusēm 

Iesniedzējs: a/s “LVM” Austrumvidzemes mežsaimniecība 
4. Teritorijas robežu precizēšana kartogrāfiskajā materiālā(3.1.tabula – Plānotie 

apsaimniekošanas pasākumi) 
Lūdzam precizēt kartogrāfisko materiālu, kurā ir jāveic robežu precizēšana (vispirms 
ir jāprecizē dati Valsts meža reģistra datu bāzē, un tā ir valsts meža dienesta 
kompetence). Vai jāprecizē dati arī Dabas aizsardzības pārvaldes pieejamajās kartēs? 

Labots, skat. 91. lpp 

5. Sedas upes palieņu pirmreizējā pļaušana un uzturēšana 59 ha platībā. 
Apsaimniekojamo platību identificēšanai vēlams kvartālu, nogabalu saraksts, kurās ir 
veicams pasākums. 

Kvartāli, nogabali norādīti, skat. 93. lpp 
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6. Putnu uzskaite un Natura 2000 teritorijas monitorings. 

Lūdzam pasākuma iespējamajos finansētājos un izpildītājos neiekļaut a/s “LVM”. 
Labots, skat. 88. lpp  

7. 94.lpp. Niedru pļaušana un dedzināšana. Veicot niedru pļaušanu vai dedzināšanu 
jāveido niedru mozaīkveida struktūra, izpļaujot vai izdedzinot vienu kvartālu, bet 
saglabājot niedres blakus esošajā. 
Ar mozaīkveida struktūras veidošanu saprot sekojošo – vienlaidus niedru masīvā 
izpļauj koridorus, piemēram 4 – 8metru platumā, vai veido lielākus un mazākus 
atvērumus tos savstarpēji apvienojot utt. Bet neveic visā kvartālā pilnīgi visu niedru 
pļaušanu. Tāpat noteikti saglabājami atsevišķie niedru puduri atklātos klajumos. 
Nākošais būtiskais apstāklis ir, niedru pļaušana ir jāatkārto tajā pašā vietā arī 
nākamajos gados, vienā vietā ir jāveic vismaz 3 gadus, pēc kā ir jūtama niedru 
augšanas samazināšanās vai pat iznīkšana. 
Vislabākais laiks tieši no niedru izplatības samazināšanas esot augusts, kad niedru 
saknenis visu spēku ir iedevis stumbros. 
Vasarā nopļautās niedres obligāti ir savācamas. 

Skat. 94 .lpp. 

8. 94.lpp. Krūmu, koku ciršana, starp ūdenstilpēm esošajos uzbērumos un ūdenstilpēs. 
Jāizvērtē vai nebūs pretruna ar individuālajiem noteikumiem (regulējamā režīma 
zona, dabas lieguma zona – aizliegts cirst kokus galvenajā cirtē). 

IAIN 11. punktā minēts, ka teritorijā drīkst veikt 
darbības saskaņā ar dabas aizsardzības plānu. 

9. 94.lpp. Ūdensputnu medību un makšķerēšanas aizliegums regulējamā režīma zonā. 
Ja tiek cilāts ūdensputnu medību atļaušana, tad ir jāskata arī makšķerēšanas atļaušana, 
kurai noteikti ir mazāka ietekme. Ziemā aizliegt makšķerēšanu vispār nav pamata, un 
iespējams tā tāpat notiks. 

Labots, skat. individuālo aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu projektu 102. lpp (6.9) 
un 95. lpp – pasākumu 7 – 8 apraksts 

10. 5.1. Priekšlikumi teritorijas zonējumam.  
MK noteikumi nr.234 „Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” 10.6.punkts funkcionālo zonu karte, 
kurā norāda arī ārējās robežas un funkcionālo zonu robežpunktus. 

Skat. 9. pielikumu 

11. 1.2. Priekšlikumi aizsargājamās teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas 
noteikumu projektam 
 
11.punkts Regulējamā režīma zonā ir aizliegta jebkāda saimnieciskā un cita veida 
darbība, izņemot šādas darbības, kas veicamas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 

ZBR darbojas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 
578 (2005.08.02.) “Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervāta administrācijas nolikums”. 
Administrācijas uzdevumi sniegti 3. pantā. 
Piemēram, administrācija “sniedz atzinumus un 
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administrācijas noteiktajā kārtībā un saskaņā ar …. 
 
Vai tas nozīmē, ka ZVBR izstrādās kādas kārtības? 
 

saskaņojumus, kas attiecas uz dabas resursu 
izmantošanu, reklāmas izvietošanu dabā, 
brīvdabas izklaides, atpūtas un sporta pasākumu 
organizēšanu un citām atbilstošām darbībām” 

12. 12.9.punkts 
Neesam plānojuši dabas lieguma zonā veikt kopšanas cirtes. Šis punkts a/s “LVM” 
skatījumā būtu jāsvītro. Kas attiecas uz citu apsaimniekotāju mežiem, atkarībā no 
tajos konstatētajām vērtībām, ja tas ir pamatoti, vēlams tos iekļaut dabas parka zonā. 
Tāpat nav aktuāls 12.10.punkts, kas attiecas uz mežsaimniecisko darbību un meža 
atjaunošanu. 
Šajā zonā koku ciršana var būt paredzēta tikai kā biotopu apsaimniekošanas 
pasākumi, bīstamo koku novākšana, ceļu, dzelzceļa rekonstrukcijai vai būvei, 
apskates vietu izveidei un uzturēšanai. 

 
Punkts labots, skat. 109. lpp 

13. 12.26. punkts  
pārsvītrot kas izsniedz koku ciršanas apliecinājumus (ZVBR apliecinājumus 
neizsniedz). 

 
Punkts labots, skat. 111. lpp 

14. 12.24. punkts dabas lieguma teritorijā aizliegts celt un ierīkot jaunus aizsprostus un 
citas ūdens regulēšanas ietaises, … 
Vai neradīsies sarežģījumi ceļu atjaunošanas gadījumos? 

Punkts papildināts, skat. 110. lpp 

15. 13.11.3. vēlams iekļaut arī ceļu būvi, jo esošās brauktuves liegumā netiek klasificēti 
kā ceļi. 

Skat. 112. lpp, ceļi iekļauti 

16. 13.12.punkts 
Svītrot visu punktu 

Skat. 112. lpp. 

17. 13.13.punkts veicot kopšanas cirti …. 
Iesakām svītrot šo punktu. Dabas parka zonā ir atļauta galvenā cirte un aprobežot 
kopšanas cirti, respektīvi kopšanas vecumu, nav loģiska pamatojuma. 
Otrkārt audžu apsaimniekošana būs vērsta uz izlases vai pakāpeniskām cirtēm, un 
šāds kopšanas vecuma slieksnis būtiski traucēs. 

Skat. 112. lpp. 

18. 16. dabas lieguma neitrālajā zonā pēc kūdras lauku izstrādes veikt renaturalizācijas 
darbus, lai veicinātu dabīgā gruntsūdens līmeņa atjaunošanos. 
Vai plāna tekstā kaut kur ir aprakstītas darbības, kuras ir jāveic pēc kūdras izstrādes 
pabeigšanas? 

Darbības, kuras jāveic pēc kūdras izstrādes 
pabeigšanas ir iekļautas zemes dzīļu licencē 
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Ir jāuzsver, ka vēlams kūdru izstrādāt līdz minerālaugsnei.   
19. 6.9.1.punkts nosaka, ka visā dabas lieguma teritorijā bez saskaņošanas ar ZVBR 

aizliegts veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu 
līmeņu maiņu. 
Bebru dambju jaukšana un to ietekmes samazināšana, kā arī grāvju funkcionēšanas 
atjaunošana dabas parka zonā (iznāk arī neitrālajā zonā) būs katru reizi jāsaskaņo. 

ZBR darbojas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 
578 (2005.08.02.) “Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervāta administrācijas nolikums”. 
Administrācijas uzdevumi sniegti 3. pantā. 
Piemēram, administrācija “sniedz atzinumus un 
saskaņojumus, kas attiecas uz dabas resursu 
izmantošanu, reklāmas izvietošanu dabā, 
brīvdabas izklaides, atpūtas un sporta pasākumu 
organizēšanu un citām atbilstošām darbībām” 

20. 8.punkts zemes īpašniekiem … aizliegts savā īpašumā .. ierobežot apmeklētāju 
pārvietošanos pa ceļiem, …. kas norādīti dabas lieguma dabas aizsardzības plānā.  
Vai plānā ir norādīti šie ceļi? 

Ceļi ir norādīti 3.1 attēlā 

21. Lūdzam dabas parka zonā iekļaut tikai a/s “LVM” izdalītās mežsaimniecības zemes 
(3.1.attēls). Pārējo a/s “LVM” teritorijas daļu no dabas parka zonas pārceļot uz dabas 
lieguma zonu. Protams jāizvērtē vai citām aktivitātēm nebūs nepamatoti 
aprobežojumi (perspektīvā izveidojamā dīķsaimniecība, niedru pļaušana, ceļi, 
meliorācijas sistēmas, dzelzceļš utt.) 
 

Priekšlikums ņemts vērā, šobrīd dabas lieguma 
zona aizņem 3487 ha un dabas parka zona 1858 
ha 
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