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Dabas parks “Svētes paliene”
Izveidots:

2004. gadā

Platība:

931 ha

Atrašanās vieta:

Jelgavas rajona Līvbērzes un Valgundes pagasts

Statuss:

dabas parks un Natura 2000 teritorija “Svētes paliene”, putniem nozīmīga vieta “Svētes
lejtece”

Nozīmīgākās dabas vērtības:

dabas parkā konstatēti 3 Eiropas nozīmes īpaši aizsargājami biotopi (eitrofas augsto
lakstaugu audzes, upju palieņu pļavas un mēreni mitras pļavas), 1 Latvijas nozīmes īpaši
aizsargājams biotops (vecupes) un 48 īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas (3
augu un 45 putnu sugas). Dabas parks ir īpaši nozīmīga griežu ligzdošanas vieta un tam
ir izcila nozīme ūdensputnu pavasara migrāciju laikā kā apstāšanās, atpūtas un barošanās
vietai.

Ķikuta izplatība Latvijā, 2006

– ķikuta riesta vietas
– izzudušās riesta vietas
– ķikuta riesta vieta Svētes palienē
Pasaulē apdraudētā putnu suga – ķikuts – Latvijā sastopams tikai palieņu pļavās. Svētes lejtece ir viena
no pēdējām zināmajām ķikutu riesta vietām Latvijas centrālajā daļā.
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Dabas parka “Svētes
paliene” un tā
apkārtnes iedzīvotāji,
zemes īpašnieki un citi
interesenti!
Šī izdevuma mērķis ir sniegt
jums informāciju par dabas parka
“Svētes paliene” dabas vērtībām un
pasākumiem, kas veicami šo vērtību
saglabāšanai. Tieši no cilvēku, īpaši no
zemes īpašnieku, lietotāju, pašvaldības
pārstāvju un dabas parka apmeklētāju
attieksmes ir atkarīga dabas parka
nākotne.
Dabas parka “Svētes paliene” dabas
aizsardzības plāns izstrādāts Latvijas
Dabas fonda īstenotā projekta “Latvijas
palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro
sugu un biotopu saglabāšanai” laikā.
Plānu izstrādāja Latvijas Ornitoloģijas
biedrība un tas tapa sadarbībā ar
Līvbērzes un Valgundes pašvaldību
un Dabas aizsardzības pārvaldi.
Dabas aizsardzības plāns ir apjomīgs
dokuments, kurā aprakstītas dabas
parkā pārstāvētās dabas vērtības
un izstrādāts pasākumu plāns šo
dabas vērtību saglabāšanai. Dabas
aizsardzības plāns izstrādāts laika
periodam no 2007. līdz 2016. gadam.
Dabas aizsardzības plāna pilnā versija
ir pieejama:
 Dabas aizsardzības pārvaldes mājas
lapā: www.dap.gov.lv;
 Latvijas Ornitoloģijas biedrības
mājas lapā: www.lob.lv;
 Latvijas Dabas fonda mājas lapā:
www.ldf.lv;
 Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē;
 Līvbērzes un Valgundes pašvaldībā.

Dabas parka vīzija
Palielināta Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas Natura 2000 un dabas parka “Svētes
paliene” bioloģiskā un ainaviskā vērtība, ko nodrošina
atjaunotas un dabiski funkcionējošas Lielupes un
Svētes palienes. Teritorijas apmeklētāji ir zinātkāri ar
saudzīgu attieksmi pret dabas daudzveidību, zemes
īpašnieki un apsaimniekotāji ir ieinteresēti pļavu
apsaimniekošanā dabai draudzīgā veidā.
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Teritorijas apraksts
Dabas parks un Natura 2000 teritorija “Svētes paliene” atrodas Latvijas centrālajā daļā, Svētes un Lielupes
palienēs, Jelgavas rajona Līvbērzes un Valgundes pagastā netālu no Jelgavas. Teritorijas kopējā platība ir
931 ha. Teritorija atrodas Tīreļu līdzenuma dienvidu malā. Dabas parka robežas nosaka Grozījumi Ministru
kabineta noteikumos Nr. 83 (“Noteikumi par dabas parkiem”, 09.03.1999.) un Nr. 267 (08.04.2004., 31. pielikums).
Dabas parka teritorijai nav savas administrācijas. Par dabas parka “Svētes paliene” apsaimniekošanu
atbildīgi ir zemes īpašnieki vai lietotāji. Dabas parka pārvaldi realizē Jelgavas rajona Līvbērzes un Valgundes
pagasta padome. Dabas lieguma teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanas valsts
kontroli veic Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvalde. Par apsaimniekošanas pasākumu
pārvaldi ir atbildīga Dabas aizsardzības pārvalde.
Dabas parka “Svētes paliene” teritorijā pilnīgi vai daļēji ietilpst 106 zemes kadastra vienības. No tām 85 atrodas Valgundes pagastā un 21 – Līvbērzes pagastā. Valgundes pagastā lauksaimniecībā izmantojamās
zemes atrodas šaurā (1–3 km) joslā gar Lielupes labo krastu. Zemnieku saimniecību zemes platības pārsvarā
ir ļoti mazas: no 2 līdz 10 ha. Īpaši daudz sīku kadastra vienību Valgundes pagastā atrodas Lielupes labajā
krastā starp Iecavas upes ieteku un Melnezeru. Šāda sīki sadalīta īpašumu struktūra apgrūtina dabas parka apsaimniekošanu. Nelielo īpašumu īpašniekiem vai apsaimniekotājiem ir gandrīz neiespējami saņemt
platību maksājumus, kā rezultātā apsaimniekošanas pasākumi nav veikti vai ir veikti nepietiekamā apmērā.
Līdz ar to šīs pļavas ir aizaugušas krūmiem un kļuvušas maz piemērotas migrējošiem un ligzdojošiem putniem (izņēmums ir grieze, kas šajā pļavu daļā joprojām ligzdo lielā skaitā).

Foto: Andris Klepers
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Dabas parks “Svētes paliene” izveidots 2004. gadā, lai nodrošinātu izcilu dabas vērtību, galvenokārt reto
un īpaši aizsargājamo savvaļas putnu sugu, kā arī biotopu aizsardzību. Dabas parka teritorija iekļauta ES
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīkla sarakstā ar kodu LV0303200 kā teritorija, kas noteikta atbilstoši ES direktīvai “Par savvaļas putnu aizsardzību” (79/409 EEK) un direktīvai “Par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību” (92/43 EEK). Dabas parkā “Svētes paliene” ir labi apzināta un
dokumentēta palienes nozīme putniem – teritorija iekļauta putniem starptautiski nozīmīgu vietu sarakstā.

Dabas parka “Svētes paliene” novietojums

Karte sagatavota izmantojot Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta satelītkarti

Svētes palienes dabas parka teritorija veido vienotu ekoloģisku sistēmu, kas ietver Svētes upes lejteces palieni un Lielupes labā krasta palieni posmā no Iecavas upes ietekas līdz neizmainītai šaurai palienes joslai ar
vecupēm pie Ķīšiem. Laika gaitā paliene ir saglabājusies neapbūvēta, un arī tās dažas viensētas, kas senāk
atradušās dabas parka teritorijā, mūsdienās
nav saglabājušās (izņemot atsevišķas viensētas dabas parka perifērijā). Tomēr jāatzīst,
ka cilvēka darbība ir būtiski ietekmējusi
Svētes palienes ekoloģiskos procesus. Palienē ir veikti apjomīgi meliorācijas darbi,
īpaši plaši un intensīvi pēc 2. pasaules kara. Laika posmā no 1958. līdz 1990. gadam
izstrādāja shēmu, kā ierobežot plūdus, pļavas meliorētas un izbūvēti aizsargdambji.
Pašlaik ir saglabājušies atsevišķi maz izmainīti palieņu fragmenti lielākoties Svētes kreisajā krastā, to skaitā Graužu pļavas. Līdz ar
to mūsdienās lielā daļā teritorijas palu apjomu ierobežo izbūvētās plūdu aizsargbūves
(aizsargdambji, vaļēji grāvji, slēgtas drenāžas sistēmas un sūkņu stacijas), taču augstos palos pārplūstošais vasaras polderis ir
ļoti nozīmīgs tūkstošiem caurceļojošo putnu kā atpūtas un barošanās vieta. Liela daļa Dabas parka un tam piegulošā teritorija pirms aizsargdambju izbūves 20.
palienes teritorijā ietilpstošo zālāju biotopu gs. 30. gados. Meliorācija veikta salīdzinoši intensīvi daļā no teritorijas
jau kopš 19.gs. beigām. (Armijas štāba Ģeodēzijas-Topogrāfijas daļas
ir degradēta pļavu uzlabošanas pasākumu, izdevums)
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kā arī aramzemju ierīkošanas rezultātā. Vērtīgākās palieņu pļavas dabas parkā mūsdienās ir saglabājušās
Svētes kreisā krasta palienē (ieskaitot Graužu pļavas), ko var uzskatīt par atskaites punktu turpmākajās pļavu
atjaunošanas aktivitātēs, jo tāda (vai līdzīga) Svētes paliene varēja izskatīties pirms plašajiem meliorācijas
un zemju ielabošanas pasākumiem.
Līdz ar to nākotnes skatījumā viens no palieņu pļavu atjaunošanas priekšnoteikumiem būtu meliorācijas
sistēmu demontāža tādā apjomā, kas nekavētu teritorijas apsaimniekošanu (pļaušana, ganīšana) un
neietekmētu apkārtējās teritorijas, un dabisku hidroloģisku procesu atjaunošana dabas parka teritorijā.
Minētie pasākumi būtu veicami saskaņā ar pļavu apsaimniekošanas pasākumiem (krūmu ciršana,
pļaušana, pļavu noganīšana), nepieļaujot pļavu ielabošanas aktivitātes (pļavu kultivēšana, mēslošana). Šo
aktivitāšu rezultātā ir sagaidāma palieņu pļavām raksturīgo biotopu, to skaitā Eiropas un Latvijas nozīmes
īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanās un bioloģiskās daudzveidības palielināšanās. Līdz ar biotopu
atjaunošanos sagaidāms, ka dabas parka teritorijā ieviesīsies īpaši aizsargājamās augu un bezmugurkaulnieku sugas un ka minētie pasākumi labvēlīgi ietekmēs caurceļojošos un ligzdojošos putnus.

Kultūrvēsturiskās vērtības
Dabas parka teritorijā atrodas tikai viens arheoloģiskais piemineklis – Kapsargu senkapi Valgundes pagastā
netālu no Lāsītes mājām.
Netālu no dabas parka Valgundes pagastā atrodams valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Rīgas
pareizticīgo sieviešu klostera apbūve (1897. gads). Klosterim pieder arī daļa zemju dabas parka teritorijā
un vēsturiski vienmēr bijusi sava saimniecība ar mājlopiem. Par klostera sadzīvi un vēsturi vairāk skatiet
interneta resursos: http://www.gramata21.lv/users/felafeja/index.html.
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Dabas parka “Svētes paliene” dabas vērtības
Biotopi

Foto: Jānis Reihmanis

Dabas parka “Svētes paliene” teritorijai raksturīgi pavasaros regulāri applūstoši meliorēti lauki pie Svētes
ietekas Lielupē un Lielupes labajā krastā no Iecavas ietekas līdz Valgundei. Gar Lielupes kreiso krastu atro-

Svētes lejteces pļava vasaras saulgriežos

Dabas liegumā konstatēts
viens Latvijā īpaši aizsargā- Dabas parkā dominējošais ES nozīmes biotops ir upju palieņu pļavas
jams biotops – vecupe – vairākās vietās Lielupes labajā krastā. Lielākā no tām ir Melnezers (Mellīzers), kas dabā izskatās kā atliekas no
Lielupes vecupes. Iespējams, veicot meliorāciju, tā nedaudz izmainīta. Līdzīga rakstura vairākas vecupes
atrodas teritorijas ziemeļu daļā pie Ķīšiem, taču tās vairāk aizaugušas ar dažādiem lakstaugiem. Vecupes
var izmantot makšķerēšanai, bet nav vēlama tīklu un citu līdzīgu rīku lietošana, kas ietekmē dabisko augāju.
Taču šāda biotopa klātbūtne teritorijā neapšaubāmi sekmē bioloģisko daudzveidību dabas liegumā.
2006. gadā dabas parkā konstatēti 27 biotopi, to skaitā viens Latvijas un trīs Eiropas nozīmes īpaši
aizsargājami biotopi. Nav pieļaujama hidroloģiskā režīma izmaiņa vai transformācija.
Teritoriju regulāri apsaimniekojot kā pļavas, sagaidāms, ka palielināsies pļavu sugu skaits un aizņemtā
teritorija, bet, ja neatjaunosies intensīva lauksaimnieciskā darbība, teritorijā samazināsies tīruma nezāļu
sugu skaits. Bioloģiski vērtīgo teritoriju – palieņu – kvalitāte uzlabosies, ja stabilizēs normālu hidroloģisku
režīmu, kad palos pļavas applūst un vēlāk izžūst (nav nepārtraukta stāvoša ūdens) vai tas netiek par ātru
novadīts ar grāvjiem.

Foto: Rolands Lebuss

Saskaņā ar 2006. gadā veikto
dabas parka biotopu un floras Vārpas vasaras polderi un Graužu pļavas
apsekojumu botāniski vērtīgākās ir maz ietekmētās teritorijas Svētes upes kreisajā krastā līdz ietekai Lielupē. Dabas liegumā Lielupes
kreisajā krastā no upes līdz Svētei ir vairāki dambji, kuru nogāzēs saglabājušās dabisku pļavu sugas, bet
līdzenās daļas ir dažāda vecuma atmatas – no ļoti jaunām līdz vecākām, kur sastopamas mēreni mitru palieņu pļavu sugas. Lielupes labajā krastā ir iekoptas lauksaimniecības zemes ap Melnezeru (Mellīzeru) līdz
Iecavas ietekai Lielupē. Var izdalīt divas lauksaimniecības zemju grupas: sētie zālāji ar kamolzāli lielākajā daļā un eitrofas augsto lakstaugu
audzes ar dižzirdzeni Melnezera tuvumā. Šīs audzes stipri ietekmē izveidotais grāvju
tīkls, kas nosusina teritoriju, un
tās aizaug ar kārkliem. Lielāka
sugu daudzveidība vērojama
Melnezera
dienvidrietumu
gala pļavā, kas ir pļauta sienam, un atsevišķos lauciņos,
kur ganās govis.
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Foto: Andris Klepers

das palieni ierobežojoši polderi. Palienes pļavas ar dabisko reljefu saglabājušās pie
Graužiem. Pie Melnezera palicis neskarts grāvju ieskauts
Lielupes vecupes fragments.
Lielāka sugu daudzveidība vērojama Melnezera dienvidrietumos, kur tiek ganītas govis
un jau daudzus gadus pļauts
siens.

Augi

Jumstiņu gladiola

Foto: Andris Klepers

Foto: Andris Klepers

Kopumā dabas parkā 2006. gadā
konstatētas 157 ziedaugu sugas.
Īpaši aizsargājamās augu sugas –
jumstiņu gladiola, Baltijas dzegužpirkstīte un smaržīgā naktsvijole – 2006.
gadā konstatētas tikai Svētes kreisā
krasta palienes pļavās. Tomēr, veicot
atbilstošus pļavu atjaunošanas pasākumus, ir sagaidāma palieņu pļavām
raksturīgā augāja atjaunošanās un
īpaši aizsargājamo augu sugu izplatīšanās dabas parka teritoriju veidojošajās palienēs.

Smaržīgā naktsvijole

Lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo
augu sugu saglabāšanos teritorijā, nepieciešams regulāri apsaimniekot atmatas, tās nopļaujot pēc
aizsargājamo augu noziedēšanas vasaras otrajā pusē. Teritoriju var noganīt, bet tad jāseko līdzi, lai dzīvnieku
blīvums neradītu draudus šo augu augšanai, respektīvi, pārlieku liela lopu blīvuma dēļ augus var izmīdīt.
Nav vēlama lopu ganīšana, turot tos piesietus. Nav pieļaujama zemes transformācija.

Bezmugurkaulnieki

Foto: perso.orange.fr

6

Teritorijas apsekošanas laikā lielāka uzmanība pievērsta tauriņiem.
Tie ir labi vides kvalitātes un bioloģiskās daudzveidības indikatori
palieņu pļavās. 2006. gadā dabas parkā konstatētas 375 tauriņu
sugas. No reti sastopamām tauriņu sugām dabas parka teritorijā
sastopamas Brūnais zeltainītis un rets sprīžmešu dzimtas tauriņš,
kuram pagaidām nemaz vēl nav latviskā nosaukuma (zinātniskais:
Scopula corrivalaria).
Brūnais zeltainītis

2006. gadā dabas parkā konstatētas sešu dzimtu 20 vaboļu sugas. Ņemot vērā to, ka šajā gadā laika
apstākļi nebija labvēlīgi spāru attīstībai, dabas parka teritorijā konstatētas tikai septiņas spāru sugas.
2006. gadā dabas parka teritorijā nav konstatētas īpaši aizsargājamo tauriņu, vaboļu vai spāru sugas.
Tomēr, veicot atbilstošus pļavu atjaunošanas pasākumus, ir sagaidāma palieņu pļavām raksturīgo biotopu
atjaunošanās. Līdz ar īpaši aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugām piemērotu apstākļu rašanos ir sagaidāma šo sugu ieviešanās dabas parka teritorijā, kā arī sugu daudzveidības palielināšanās kopumā.

Putni
Dabas parka “Svētes paliene” izcilo ornitoloģisko nozīmi un tā atbilstību Putniem nozīmīgas vietas statusam
nosaka parkā ligzdojošo griežu un pavasara migrāciju laikā sastopamo ūdensputnu skaits. Dabas parkā
ligzdo, barojas vai uzturas arī daudzas citas retas vai salīdzinoši retas putnu sugas, tādas kā laukirbe, lielais
dumpis, melnais stārķis, mazais ērglis, pļavu lija, čūskērglis, zivjērglis, ormanītis, ķikuts, melnā puskuitala,
kuitala, purva pūce u.c. Dabas parkā “Svētes paliene” ir konstatētas 45 īpaši aizsargājamas putnu sugas.
Īpaši nozīmīgs dabas parks ir globāli apdraudētai putnu sugai griezei. Teritorijā ligzdo 25–30 pāru griežu.
Saskaņā ar griežu uzskaites datiem 2004. un 2005. gadā liels griežu blīvums ir konstatēts ne vien potenciālajā dabas lieguma zonā, bet arī potenciālās dabas parka zonas teritorijā. Plānojot apsaimniekošanas
un aizsardzības pasākumus, šie dati ņemti vērā un iestrādāti dabas aizsardzības plāna attiecīgajās
rekomendācijās.

Foto: Aivars Petriņš

Ķikuts

Dabas parkā konstatētais ķikuts arī ir globāli apdraudēta putnu suga
un ļoti nozīmīga dabas vērtība teritorijā. Ķikutu izplatība Latvijā ir
nevienmērīga, to riesta un ligzdošanas vietas atrodas tikai upju palienēs.
Vienīgais riests dabas parkā ir konstatēts palieņu pļavās Svētes labajā
krastā (3–5 riestojoši gaiļi). Apsekojot teritoriju, riestu nekonstatēja nedz
2005. gada, nedz 2006. gada ligzdošanas sezonā. Domājams, ka riests
bija izzudis jau agrāk. Bez nopietnākas situācijas analīzes ir grūti spriest,
kādi bija iemesli riesta izzušanai. Ir pilnīgi skaidrs, ka hidroloģiska
rakstura izmaiņas pēc aizsargdambja un regulatora atjaunošanas
Vārpas vasaras polderī Svētes labajā krastā nav ietekmējušas riestu, jo
tajā laikā (2005. gada vasara) tas jau bija izzudis. Tomēr vienlīdz droši
var apgalvot, ka, pastāvot līdzšinējai situācijai – nenodrošinot palienēm
draudzīgu apsaimniekošanu un neveicot kaut daļējus hidroloģiskā
režīma atjaunošanas pasākumus – ķikutu riests dabas parka teritorijā
neatjaunosies nekad.

No pīļu sugām, kas sastopamas pavasara
migrāciju laikā, īpaši daudz ir baltvēderi, krīkļi
un meža pīles. Dabas parka teritorija ir nozīmīga
caurceļojošiem garkakļiem. Lielākais garkakļu
skaits vienlaikus konstatēts 1999. gada 11.
aprīlī – 1500 putnu.

Foto: Viesturs Lārmanis

Teritorija ir īpaši nozīmīga putnu pavasara
migrāciju laikā kā ūdensputnu atpūtas un
barošanās vieta, kopējam putnu skaitam
pārsniedzot pat 20 000 īpatņu vienlaikus. Dabas
parka teritorijā šajā laikā uzturas tūkstošiem
pīļu, gulbju, zosu un bridējputnu.

Grieze

Teritorija ir nozīmīga migrējošajam ziemeļu gulbim un mazajam gulbim. Teritorijā vienā dienā uzskaitīts līdz
1000 šo abu gulbju pārstāvju, galvenokārt ziemeļu gulbji.
Zosis lielā skaitā pavasara migrāciju laikā ir sastopamas gan dabas parka teritorijā, gan arī tā tuvākajā
perifērijā – uz laukiem Vārpas apkaimē. Ir uzskaitīts līdz 5000–6000 īpatņu vienā dienā, bet skaitliski izcilākais
novērojums pēdējā laikā atzīmēts 2007. gada 7. aprīlī, kad novēroto zosu skaits novērtēts ~16 000 vienlaicīgi.
Kopš 2003. gada katru gadu parka teritorijā novēro arī Latvijā retu sugu – īsknābja zosi. Putnu lielā skaita dēļ
Svētes paliene kļuvusi par vienu
no Latvijas populārākajām putnu
vērošanas vietām.
Teritorijā migrāciju laikā uzturas
liels skaits bridējputnu – ķīvītes,
kuitalas un dzeltenie tārtiņi. Pavasara migrāciju laikā vienlaikus novērots vismaz 1000–2000 ķīvīšu.

Foto: Andris Klepers

Dabas parka teritorijā pavasara
migrāciju laikā ir novērojama arī
liela sniedžu koncentrācija. Vienlaikus novēroto sniedžu skaits baBaltpieres un sējas zosis pavasarī Svētes lejtecē barojas un atpūšas ļoti lielā skaitā
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Aizsargājamās teritorijas ilgtermiņa un īstermiņa mērķi
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Ilgtermiņa mērķis ir saglabāta un apsaimniekošanas pasākumu rezultātā palielināta Eiropas nozīmes īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas – Natura 2000 un dabas parka “Svētes paliene” – bioloģiskā un ainaviskā
vērtība, ko nodrošina atjaunotas un dabiski funkcionējošas Lielupes un Svētes palienes.
Teritorijas apsaimniekošanas īstermiņa mērķi
1. Izstrādāt plānu palieņu hidroloģiskā režīma atjaunošanai.
2. Nodrošināt pavasarī migrējošiem ūdensputniem nepieciešamo mitruma režīmu Vārpas vasaras polderī.
3. Uzsākt palieņu hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumus.
4. Turpināt un attīstīt zālāju apsaimniekošanas un atjaunošanas pasākumus.
5. Turpināt dabas parka prioritāro biotopu un sugu populāciju monitoringu.
6. Iezīmēt dabas parka teritorijas robežas.
7. Nodrošināt pieeju dabas parka apmeklētājiem plānā norādītajās vietās un nodrošināt informācijas
pieejamību par dabas parka vērtībām.
Atsevišķu plānā paredzēto pasākumu ieviešana uzsākta jau pirms plāna izstrādes vai tā tapšanas laikā.
Nozīmīgākais projekts palieņu pļavu atjaunošanai dabas parkā “Svētes paliene” ir LDF LIFE-Daba projekts
“Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu saglabāšanai” (2004. gada oktobris –
2008. gada jūnijs). Tā ietvaros uzsākta un tiks turpināta krūmu izciršana, pļavu pirmreizējā pļaušana un
veicināti pļavu vēlās pļaušanas pasākumi dabas parkā. Šī projekta ietvaros notiek arī palieņu pļavu putnu
uzskaites, ir paredzēta informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana plānā noteiktajās vietās.
Dabas parka teritorijas apsaimniekošanas neatsverams pamats ir Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta
dienesta agrovides apakšprogrammu atbalsts - īpaši maksājumi bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai
zālājos, kā arī atbalsts bioloģiskajai lauksaimniecībai.
Dabas aizsardzības plāna ietvaros izstrādātais aizsardzības un izmantošanas individuālo noteikumu projekts
ir saskaņots ar pašreizējo īpaši aizsargājamās dabas teritorijas statusu – dabas parku. Tomēr, ņemot vērā šīs
teritorijas izcilo ornitoloģisko nozīmīgumu (būtiska griežu ligzdošanas vieta un izcila migrējošo ūdensputnu
koncentrēšanās vieta), ir nepieciešams mainīt statusu no dabas parka uz dabas liegumu.

Foto: Jānis Reihmanis

rā sasniedz pat 800 putnu.
Līdz aizsargdambja un regulatora atjaunošanai 2005.
gada vasarā Vārpas vasaras poldera teritorija Svētes
labajā krastā bija nozīmīgākā migrējošo ūdensputnu
koncentrācijas vieta dabas parkā. Migrējošajiem ūdensputniem – gulbjiem, pīlēm, bridējputniem un zosīm – labvēlīgus apstākļus nodrošināja applūduma un lāmu klātesamība poldera teritorijā. 2006. gada pavasara sezonā
poldera teritorija bija sausa. Šo faktu pamatoja ar plūdu
neesamību, lai gan Svētes pretējā krasta paliene, ko no
upes nenorobežo aizsargdambis, bija pilnībā applūdusi.
Līdz ar to putni bija spiesti meklēt citas atpūtas un barošanās vietas ne vien dabas parka teritorijā, bet arī ārpus Aizsargdambja atjaunošana ietekmēja plašāku teritoriju
tās. Tomēr jāņem vērā, ka intensīvi apsaimniekotajā Lie- īslaicīgu pārplūšanu un samazināja migrējošajiem
putniem piemērotās barošanās vietas
lupes palienē šādu vietu vairs nav atlicis daudz. Līdz ar
to turpmākajām saimnieciskajām aktivitātēm dabas parkā ir jāatbilst šīs Putniem nozīmīgās vietas saglabāšanas mērķiem. Minētā konfliktsituācija dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā ir zināmā mērā atrisināta,
un turpmāk Vārpas vasaras polderī saimnieciskās un putnu aizsardzības intereses būs izvērtētas saskaņā
ar Putniem nozīmīgo vietu aizsardzības interešu prioritāti.

Apsaimniekošanas pasākumi dabas vērtību saglabāšanai
Pļavas
Dažādi zālāji, to skaitā pļavas un atmatas ir dominējošais dabas parka “Svētes paliene” biotops. Atšķirībā
no meža, kura bioloģiskā vērtība palielinās, cilvēkam neiejaucoties, pļavas lielākoties ir cilvēka veidots
biotops. Lai saglabātu pļavas un ar tām saistītās dzīvnieku un augu sugas, pļavām ir nepieciešama regulāra
pļaušana vai noganīšana.

Foto: Andris Klepers

Foto: Jānis Reihmanis

Nozīmīgākie plānotie pasākumi lauksaimniecības zemēs dabas parka teritorijā ir šādi:
 veikt pļavu vēlo pļaušanu, ievērojot dzīvniekiem draudzīgus termiņus un pļaušanas metodes;
 atjaunot un palielināt atklāto pļavu platības, veicot krūmu ciršanu un pirmreizējo pļaušanu;
 veikt ekstensīvo ganīšanu, īpaši kā biotopu atjaunošanas līdzekli visvairāk aizaugušajās pļavu platībās
vai tajās parka teritorijās, kur ir sarežģīti apstākļi pļaušanai;
 ieteicams atjaunot pļavas dabas parka “Svētes paliene” dabas lieguma zonas aramzemju vietā, atstājot
tās atmatā;
 veikt kontrolētu dedzināšanu pļavu atjaunošanai (tikai plānā paredzētajās vietās – saskaņojot ar
Reģionālo Vides pārvaldi un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu)

Krūmu atvašu pļaušana Svētes lejtecē atjaunotajā palieņu
pļavā

Pirmreizējā pļaušana gadiem neapsaimniekotajās pļavās

Ūdeņi
Palieņu pļavas dabas parkā vēsturiski ir veidojušās dabiski palu ietekmē. Regulāri pali, kā arī tas, ka pļavas
regulāri pļāva un noganīja, veicināja plašas atklātas ainavas saglabāšanos, kas nodrošināja un joprojām
nodrošina nepieciešamos apstākļus daudzu, palienēm raksturīgu augu un dzīvnieku sugu eksistencei.
Pēc plašajiem meliorācijas darbiem, ko veica, jau sākot ar 1880. gadu un īpaši intensīvi kopš 20. gs. 60.
gadiem, Svētes un Lielupes palienes ir būtiski pārveidotas. Ņemot vērā to, ka cilvēka saimnieciskā darbības
rezultātā dabas parkā ietilpstošās palieņu pļavas ir būtiski izmainītas un līdz ar to arī pļavu hidroloģiskie
parametri ir atšķirīgi no tiem, kas šeit bija pat salīdzinoši nesenā pagātnē, mūsdienās pļavu uzturēšanai ir
nepieciešama cilvēku īpaša palīdzība, lai novērstu pļavu aizaugšanu. Lai to paveiktu, pļavas ir nepieciešams
ne vien regulāri noganīt un/vai nopļaut, bet arī plānot hidroloģiskā režīma kompleksu atjaunošanu Svētes
un Lielupes upju palienēs saskaņā ar dabas aizsardzības plānā izteiktajām rekomendācijām.
Nozīmīgākie plānotie pasākumi hidroloģiskā režīma atjaunošanai dabas parka teritorijā ir šādi:
 saskaņot citu nozaru saistošos apsaimniekošanas noteikumus attiecībā uz virszemes ūdeņiem dabas
parka teritorijā ar dabas aizsardzības plānu un individuālajiem noteikumiem;
 veikt kompleksu pētījumu dabas parkā par Svētes un Lielupes palieņu hidroloģiju, lai novērtētu palienes
hidroloģiskā režīma atjaunošanas iespējas;
 izstrādāt detalizētu plānu palieņu hidroloģiskā režīma atjaunošanai un sagatavot iestrādes veicamo
pasākumu tehniskajiem noteikumiem;
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 nodrošināt pavasarī migrējošiem putniem nepieciešamo mitruma režīmu Vārpas vasaras polderī;
 pārtraukt ūdens atsūknēšanu no poldera teritorijas un atkarībā no situācijas atvērt vai aizvērt regulatora
aizvaru, lai nodrošinātu poldera teritorijas pietiekamu applūdumu migrējošiem ūdensputniem pavasara
migrāciju laikā;
 veikt atjaunošanas plāna pasākumu saskaņošanu un noformēt nepieciešamās būvatļaujas;
 uzsākt grāvju aizdambēšanu vai citus pasākumus hidroloģiskā režīma atjaunošanas plānā paredzētajās
vietās;
 veikt dambju apsekošanu un tehniskā stāvokļa uzraudzību un sekot pasākumu efektivitātei un ietekmei
uz biotopu un populāciju stāvokli.
Palienes hidroloģiskā tīkla atjaunošana
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Karte sagatavota izmantojot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ortofoto karti, 2003

Vispārēji plānotie pasākumi
Lai nodrošinātu teritorijas mērķu sasniegšanu, plānoti šādi pasākumi:
 veicināt zemes īpašnieku un apsaimniekotāju iesaistīšanos dabai draudzīgā dabas parka apsaimniekošanā;
 turpināt dabas parka prioritāro sugu populāciju un biotopu monitoringu;
 izvietot dabas parka robežu apzīmējošās informatīvās zīmes;
 nodrošināt pieeju dabas parka apmeklētājiem plānā norādītajās vietās un nodrošināt informācijas
pieejamību par dabas parka vērtībām.
Dabas aizsardzības plānā paredzēts izvietot trīs informatīvos stendus dabas parkā „Svētes paliene”. Viens
no stendiem atradīsies pie Svētes upes blakus slūžām pie ceļa uz Vārpām. Vēl divus informatīvos stendus
paredzēts uzstādīt pie Ķīšiem un pie Ērgļiem Lielupes labajā krastā. Tas tiks veikts jau 2008. gada pavasarī.
Uz to laiku būs sagatavots arī buklets par dabas vērtībām Svētes palienē – gan latviešu, gan angļu valodā.
Minētie pasākumi plānoti LIFE-Daba projekta ”Palieņu pļavu atjaunošana” ietvaros.
Tuvāk Vītoliņiem dabas aizsardzības plānā paredzēts būvēt arī putnu un ainavas vērošanas torni. Pie tā
varētu atrasties vēl viens informatīvais stends. Torņa celtniecība nav paredzēta augstāk minētā projekta
ietvaros, taču paver iespēju vietējām iniciatīvām piesaistīt finansējumu un attīstīt dabai draudzīga tūrisma
organizēšanu dabas parka teritorijā.

Foto: Rūta Kazāka
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Informatīvā stenda atklāšana Lielupes palienes pļavās 2007. gada augustā. Līdzīga izmēra un noformējuma trīs informatīvos
stendus paredzēts uzstādīt Svētes palienē 2008. gada pavasarī.

Zonējuma priekšlikums
Dabas parkā “Svētes paliene” izdalītas trīs funkcionālas zonas: dabas lieguma zona, dabas parka zona un
neitrālā zona (sk. 11.1. pielikumu “Apsaimniekošanas pasākumi”, 1. attēls).
Dabas parka zona izdalīta 198,00 ha platībā, kas veido 21,25% dabas parka teritorijas.
Neitrālā zona izdalīta 8,27 ha platībā, kas veido 0,89% dabas parka teritorijas. Neitrālajā zonā ir iekļautas
viensētas.
Dabas lieguma zona izdalīta 725,46 ha platībā, kas veido 77,86% dabas parka teritorijas.
Zonējuma priekšlikums
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Karte sagatavota izmantojot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ortofoto karti, 2003

Teritorijas apmeklētāju un zemes lietotāju pienākumi teritorijas aizsardzības
nodrošināšanai
Dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā ir sagatavots dabas parka “Svētes paliene” aizsardzības un
izmantošanas individuālo noteikumu projekts un zonējuma priekšlikums. Līdz brīdim, kamēr tas nav
apstiprināts Ministru kabinetā un tādējādi ieguvis likuma spēku, dabas parka “Svētes paliene” teritorijā
spēkā ir Ministru kabineta noteikumi Nr. 415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi”. Jāatceras, ka dabas parkā ir spēkā arī citos likumos un Ministru kabineta
noteikumos noteiktās prasības, par kurām jūs varat uzzināt Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē.

Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem Nr. 415 dabas parka “Svētes paliene”
teritorijā aizliegts (saglabāta minētajos ministru kabineta noteikumos lietotā punktu numerācija un secība):
4. Aizsargājamās teritorijās aizliegts:
4.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus un izgāztuves;
4.3. bez attiecīgas atļaujas vai iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav,
ar reģionālo vides pārvaldi:
4.3.1. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu;
4.3.2. veikt arheoloģiskās izpētes darbus;
4.3.3. izsniegt zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci).
5. 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, tās ekosistēmām vai dabas procesiem tajā,
vai darbība ir pretrunā ar aizsargājamās teritorijas izveidošanas un aizsardzības mērķiem un uzdevumiem, šo darbību veikt
aizliegts.
7. Jebkāda veida reklāma dabas rezervātos, dabas liegumos, dabas parkos, kā arī nacionālo parku un biosfēras rezervātu
dabas lieguma zonās izvietojama pēc saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo
vides pārvaldi.
8. Informāciju par aizsargājamās teritorijas īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm un īpaši aizsargājamiem biotopiem drīkst izplatīt
tikai ar attiecīgās aizsargājamās teritorijas administrācijas vai, ja tādas nav, ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.
18. Dabas parku teritorijā aizliegts:
18.1. veikt jebkādas darbības, par kurām saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu pieņemts lēmums, ka tām ir vai var būt:
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;
18.1.2. negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamiem biotopiem, īpaši aizsargājamām sugām un to dzīvotnēm;
18.2. pļaut virzienā no lauka malām uz centru;
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;
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;
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;
18.10. pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa, izņemot medības regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos
gadījumus un kārtību;
18.11. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem;
18.12. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises;
18.13. bez rakstiskas saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi:
18.13.1. organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;
18.13.2. veikt zemes transformāciju un mainīt zemes lietošanas mērķi;
18.13.3. veikt ceļu (arī sliežu ceļu), inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju;
18.13.4. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;
18.13.5. ierīkot jaunas iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;
18.13.6. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus,
treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus.
19. Būvniecība dabas parkā pieļaujama tikai atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam, kas rakstiski
saskaņoti ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi, kā arī ievērojot citus šajos
noteikumos, citos normatīvajos aktos un dabas aizsardzības plānā noteiktos ierobežojumus.
Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem Nr. 415 dabas parka “Svētes paliene” teritorijā atļautas pastaigas, makšķerēšana un
medības, pārvietošanās pa pagastu, uzņēmumu un servitūtu ceļiem vispārējā likumdošanā noteiktā kārtībā.

Dabas aizsardzības plāna kopsavilkums izdots Latvijas Dabas fonda īstenotā LIFE-Daba
projekta “Palieņu pļavu atjaunošana Eiropas Savienības sugām un biotopiem” ietvaros
Norises laiks:

2004.–2008. gads.

Norises vietas:

15 īpaši
aizsargājamas
dabas teritorijas
– Natura 2000
vietas visā Latvijā.

Finansētāji:

Eiropas Komisijas LIFEDaba programma, ANO
Attīstības programma
un Pasaules Vides
fonds (ZBR teritorijām),
Latvijas Republikas Vides
ministrija un Latvijas Vides
aizsardzības fonds.

Projekta mērķis:

- bioloģiski vērtīgāko un
pašlaik aizaugošo palieņu
pļavu atjaunošana un to
ilgtspējīgas apsaimniekošanas
veicināšana.

Īsteno:

Latvijas Dabas
fonds.

Sadarbības partneri: Dabas aizsardzības pārvalde, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, Latvijas Ornitoloģijas biedrība,
22 pašvaldības, to skaitā Līvbērzes pagasta padome un Valgundes novada dome.

