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Teritorijas apsaimnieko�anas ideālais mērķis

Dabas liegumā dominē atklātas palieņu pļavas, 
sastopamas pļavās un niedrājos ligzdojo�as putnu 
sugas, nogā�u me�i un avoti. Pļavu īpa�nieki ir 
ieinteresēti pļavu apsaimnieko�anā, un dabas liegumā 
noris dabai draudzīga tūrisma darbības.

Dabas lieguma �Burtnieku 
ezera pļavas� un tā 
apkārtnes iedzīvotāji, 
zemes īpa�nieki un citi 
interesenti!

�ī izdevuma mērķis ir sniegt jums 
informāciju par dabas lieguma 
�Burtnieku ezera pļavas� dabas 
vērtībām un pasākumiem, kas veicami 
�o vērtību saglabā�anai. Tie�i no 
cilvēku, īpa�i no pa�valdības pārstāvju, 
zemes īpa�nieku, lietotāju un dabas 
lieguma apmeklētāju, attieksmes ir 
atkarīga dabas lieguma nākotne.
Līdz tam laikam, kad �o izdevumu ierau-
dzīs lasītāji, jau vairāki no �eit minē ta-
jiem pasākumiem būs īstenoti un lasīta-
j iem pa�iem būs iespējas dabā par to 
pār liecināties un sniegt savu vērtējumu. 

Dabas aizsardzības plāns dabas 
liegumam �Burtnieku ezera pļavas� 
sagatavots 2005./2006. gadā projekta 
�Palieņu pļavu atjauno�ana Eiropas 
Savienības sugām un biotopiem� 
laikā. Tas tapa sadarbībā ar Burtnieku 
pagasta pa�valdību un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Attīstības Programmas 
un Pasaules Vides fonda projektu (ANO 
AP/PVF) �Bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzība Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervātā�. Tas ir apjomīgs dokuments, 
kas ietver dabas liegumā sastopamo 
dabas vērtību un to apdraudējumu 
aprakstus. Tajā nosprausti teritorijas 
aizsardzības mērķi un izstrādāts 
pasākumu plāns dabas vērtību 
saglabā�anai. Dabas aizsardzības plāna 
ieteikumi ir aktualitāti līdz 2015. gadam, 
kad tie pārskatāmi no jauna.

Dabas aizsardzības plāna pilnā versija 
pieejama:
! Dabas aizsardzības pārvaldes mājas 

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

www.ldf.lv,
! Burtnieku pagasta padomē,
! Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 

administrācijas mājas lapā
 www.biosfera.lv
! Valmieras reģionālajā vides 

pārvaldē,
! Valmieras virsme�niecībā,
! a/s �Latvijas valsts me�i� 

Rietumvidzemes me�saimniecībā.

Uz tik�anos Burtnieku ezera pļavās!
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Ievads

Dabas liegums �Burtnieku ezera pļavas�, 432 ha platībā, izveidots 2004. gadā. Lieguma izveido�anas galve-
nais mērķis ir saglabāt pēdējās atklātās pļavas Burtnieku ezera krastā un tajās dzīvojo�ās retās putnu sugas. 
Palieņu pļavas ir vienas no apdraudētākajām pasaulē. Auglīgās zemes dēļ tās apdraud gan nosusinā�ana un 
intensīva lauksaimniecība, gan grūtās apsaimnieko�anas un nepieejamības dēļ � pame�ana un aizaug�ana. 
Dabas lieguma nozīmību apstiprina fakts, ka tas ir iekļauts Eiropas Savienības īpa�i aizsargājamo dabas 
teritoriju tīklā Natura 2000.

Dabas lieguma galvenās dabas vērtības ir: 
! pļavās ligzdojo�ie putni, īpa�i grieze un ķikuts,
! upju palieņu pļavas,
! smil�akmens atsegumi.

Ņemot vērā to, ka Burtnieku ezers jau izsenis ir bijis iecienīta atpūtas vieta (peldē�anās, laivo�ana, mak-
�ķerē�ana) un nākotnē, attīstoties tūrisma un atpūtas infrastruktūrai, rekreācijas slodze pieaugs, svarīgs ir 
sabalansēts un objektīvs dabas lieguma plānojums, kas nodro�ina gan dabas vērtību saglabā�anos, gan 
atpūtu pie Burtnieku ezera. 
Dabas liegumā atrodas daļa no laivu bāzes un kempinga �Ezerpriedes� infrastruktūras, un nākotnē dabas 
liegumā varētu būt arī pludmales un vēl viena laivu iznomā�anas vieta, kā arī dabas takas un skatu torņi. 
Burtnieku pagasta plānojums paredz izveidot laivu un jahtu piestātni un pludmali ārpus dabas lieguma Burt-
nieku ciemā, kas piesaistīs vēl vairāk apmeklētāju Burtnieku pagastā un, visticamāk, arī dabas liegumā.

Vispārīgā informācija par dabas liegumu

Dabas liegums �Burtnieku ezera pļavas� atrodas Valmieras rajona Burtnieku pagastā. Liegums sastāv no 
trim daļām un aizņem Burtnieku ezera piekrasti gandrīz visā Burtnieku pagasta teritorijā. Dabas liegumā 
neietilpst Burtnieku ezera atklātie ūdeņi (sk. karti 4. lpp.).

Dabas lieguma �Burtnieku ezera pļavas� izveido�anu, apsaimnieko�anu un izmanto�anu nosaka virkne liku-
mu un normatīvo aktu. Visnozīmīgākie ir dabas aizsardzību regulējo�ie tiesību akti, jo dabas liegums ir īpa�i 
aizsargājama dabas teritorija. 
Tāpat kā katrai pa�valdībai svarīgi ir sagatavot teritorijas plānojumu, tā īpa�i aizsargājamām dabas teritori  jām 
svarīgi ir izstrādāt dabas aizsardzības plānu. Dabas aizsardzības plāna izstrādē tiek iesaistītas visas kon krētās 
teritorijas aizsardzībā un izmanto�anā ieinteresētās puses un tā sagatavo�ana ir darbietilpīgs pro cess. 

Kas atbild par dabas lieguma 
�Burtnieku ezera pļavas� 
apsaimnieko�anu?

Saskaņā ar Latvijas Republikas liku mu 
�Par īpa�i aizsargājamām dabas te ritori-
jām� par dabas lieguma apsaim nie ko�a-
nu atbildīgs ir zemes īpa�nieks vai lie to-
tājs. Dabas liegumā �Burtnieku ezera 
pļa vas� eso�o privāto zemes īpa �umu 
ap saimnieko�anu un pārvaldi veic ze mes 
īpa�nieki un lietotāji, saska  ņā ar attie cī ga-
jiem normatīvajiem aktiem. 
Dabas lieguma �Burtnieku ezera pļa- Fo
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vas� pārvaldi realizē Ziemeļvidzemes bio sfē ras rezervāta administrācija. Dabas lieguma aizsardzības 
un izmanto�anas noteikumu ievēro�anas kontroli veic Zie meļ vidzemes biosfēras rezervāts un Valmieras 
Reģionālās vides pārvaldes Dabas aizsardzības daļa. Valsts me�a dienesta Valmieras virsme�niecība uz-
rauga me�a apsaimnieko�anas atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Dabas lieguma vērtības 

Augi

Dabas liegumam raksturīgas galvenokārt slapjo pļavu augu sugas. Bie�i augājā dominē slaidais grīslis, 
ciņu grīslis, divrindu grīslis, parastais mie�ubrālis, parastā vīgrieze. Sastopamas arī mitru un mēreni mitru 
pļavu augu sugas: parastā ciņusmilga, parastā smilga, parastā smar�zāle, pļavas skarene, sarkanā auzene, 
parastā kamolzāle, pļavas dedestiņa, �aurlapu ceļteka u.c. Ļoti reti sastopama īpa�i aizsargājama augu 
suga Sibīrija skalbe, kas aug mēreni mitrās pļavās.
Gar Burtnieku ezera krastu izplatītākās koku sugas ir bērzi, baltalk�ņi un melnalk�ņi, da�viet aug arī ozoli. 
Palienē lielas audzes veido da�ādu sugu kārkli. Neiztrūksto�as ezera palienē ir niedres, kas vietumis veido 
blīvu augāju. 

Dzīvnieki

Putni
No putnu aizsardzības viedokļa nozīmīgākie ir abi teritorijā ietilpsto�ie palieņu pļavu masīvi: pie Ēķinupes 
ietekas un pie Briedes ietekas.
Lai gan Ēķinupes palienes ir meliorētas, tur sastopamas da�ādas 
gan sausām un mēreni mitrām, gan slap jām pļavām raksturīgas 
putnu sugas. Pļavas mitrākajās vie tās ligzdo ormanī�i un 
dumbrcāļi. Pļavā ligzdo arī vairāki pāri mērkaziņu, ligzdo griezes, 
novērota medījo�a purva pūce. Caur ceļo�anas periodā pļavās sas-
topamas arī vistilbes. Ēķinupes paliene jāatzīmē arī kā nozīmīga 
ligzdo�anas vieta pīlēm. Tur pīļu ligzdo�anas sezonas sākumā 
novērotas prīk�ķes, platknābji un me�a pīles, kā caurceļotāji 
novēroti arī baltvēderi, krīkļi un garkakļi. Atjaunotās pļavas rada 
labvēlīgus apstākļus ķikutu ligzdo�anai.
Uz ziemeļiem no Ēķinupes pļavas ezera labajā krastā izveidojies 
lielāks niedrēm aizaugo�s pārplūdums, kurā ligzdo paugurknābja 
gulbis, bet niedrājā � niedru lija.
Palieņu pļavas pie Briedes ietekas nav meliorētas, bet tās aizņem 
mazāku platību. Tajās raksturīgākās atklāto vietu sugas ir līdzīgas 
Ēķinupē sastopamajam sugu kompleksam. �eit novērots neliels, 
taču regulārs ķikutu riests, kas ir neliela daļa no lielākā Burtnieku 

Grī�ļu audzes ezera austrumu krastā Sibīrijas skalbe Burtnieku ezera pļavās
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Ķikutam nozīmīgas ir vietas ar mitru, irdenu 
un viegli pieejamu minerālaugsni, kur tas 
var baroties ar sliekām
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Dabas lieguma �Burtnieku ezera pļavas� novietojums
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baseina upju riestu kompleksa. Teritorijās, kas �aurā joslā stiepjas gar ezera abiem krastiem, ligzdo 
niedrājiem un krū mājiem raksturīgās sugas: niedru strazdi, ezera ķauķi, ceru ķauķi, niedru stērstes. �ajā 
piekrastes joslā ligzdo arī lielākā daļa ar ezeru saistīto medījamo ūdensputnu, galvenokārt me�a pīles un 
lauči. Niedrājus kā ligzdo�anas vietu izmanto niedru lija, bet grīslājus � ormanītis un dumbrcālis.
Pats ezers ir nozīmīgs kā caurceļojo�o ūdensputnu, īpa�i gulbju un zosu, atpūtas vieta. Caurceļojo�o 
ūdensputnu skaits ir vairāki tūksto�i. Ezerā medī zivju ērglis, kur� ligzdo ārpus lieguma.
Dabas liegumā kopā konstatētas 7 īpa�i aizsargājamas put nu sugas, no tām 5 sugas ir arī Eiropas 
Savienības Putnu direk tī vas I pielikuma sugas.

Bezmugurkaulnieki
Burtnieku ezers ar tajā ieteko�ajām upēm, palieņu pļavām un vec-
 upēm veido daudzveidīgu biotopu kompleksu, kas nodro�ina pie-
mērotus apstākļus da�ādu bezmugurkaulnieku sugu attīstībai. Da-
bas liegumā dzīvo spāres, vaboles, tauriņi un daudzu citu grupu 
bez mugurkaulnieki, to skaitā retas un aizsargājamas sugas ne tikai 
Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā.
Briedes upes grīvā dzīvo īpa�i aizsargājama bezmugurkaulnie ku su-
 ga � lielā di�makstene. Poldera kanāls ir piemērots īpa�i aizsargāja-
mas sugas platās airvaboles eksistencei, savukārt Briedes vecupe � 
divjos lu airvabolei. Vecupes apdzīvo divas retas spāru sugas � raibgalvas purvuspāre un spilgtā purvuspāre. 
Pļavu biotopi dabas lie gumā ir piemēroti divām īpa�i aizsargājamām tauriņu sugām � zirg skābeņu zilenītim 
un skabiosu pļavraibenim. Pļavā pie Burtnieku parka atrasta īpa�i aizsargājama suga lapkoku praulgrauzis, 
kas, vis ti ca māk, ap dzīvo kādu no tuvākā apkārtnē eso�ajiem lielajiem ozoliem. 

Biotopi

Dabas liegumā �Burtnieku ezera pļavas� mēs varam runāt par upēm, pļavām, me�iem, atsegumiem un 
avotiem kā par nozīmīgām dabas vērtībām, tās attēlotas kartē 6. lpp.

Upes

Dabas lieguma upes, upītes un grāvji, kas ietek Burtnieku ezerā, kā arī grāvji Ēķinupes rietumu krastā, 
Burtnieku ezera austrumu krastā un Silzemnieku poldera kanāls, kā arī pats Burtnieku ezers nosaka ūdens 
re�īmu dabas liegumā.
Briede un Ēķinupe ir galvenās dabas vērtības dabas liegumā (neskaitot Burtnieku ezeru, kur� ir ārpus dabas 
lieguma), jo upes
! veido un lielā mērā arī uztur palieņu pļavas un tur dzīvojo�ās augu un dzīvnieku sugas, tai skaitā retās 

un aizsargājamās;

Lapkoku praulgrauzis ir ļoti reta, faktiski 
izzūdo�a vaboļu suga, kura sastopama 
vecos ozolos, kur barojas ar prauliem
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Briedes upes lejtece ir dabiska, to nav skārusi meliorācija, bet Ēķinupes paliene ir stipri meliorēta
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Dabas liegumā �Burtnieku ezera pļavas� sastopamie biotopi
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! pilda ekoloģiskā koridora funkcijas augu un dzīvnieku migrācijā;
! nodro�ina pazemes, lietus, sniega un ledus ūdeņu aizplū�anu no upes baseina un no dabas lieguma;
! līkumojot veido vecupes, kas ir dzīvotne ūdenstilpēm raksturīgām augu un dzīvnieku sugām. Vecupes 

savukārt ir Latvijā īpa�i aizsargājams biotops to savdabīgās veido�anās un tur sastopamo sugu dēļ.

Nozīmīgākais dabiskais process, kas ietekmē dabas lieguma vērtības, ir pali, to ilgums un aptvertā platība.
Savukārt palu ilgumu un platību ietekmē meliorācijas grāvju daudzums un to darbības efektivitāte. Meliorētās 
palienēs palu ūdeņi ātrāk aizplūst pa novadgrāvjiem, kā rezultātā neveidojas ilglaicīgas mitras ieplakas, mit-
ruma re�īms kļūst vienāds visā palienē un pakāpeniski arī veģetācija kļūst arvien vienveidīgāka. 

Pļavas

Dabas liegums ne tikai ietver pēdējās atklātās palieņu pļavas Burtnieku ezera piekrastē, vienlaikus:
! pļavas un niedrāji ir dzīvotne un/vai baro�anās vieta virknei augu un dzīvnieku sugu, to skaitā retu un 

aizsargājamu;
! dabas liegumā ir 132 ha bioloģiski vērtīgu zālāju, un lielākā daļa �eit sastopamo pļavu veidu ir reti visā 

Eiropas Savienībā.

Me�i

Dabas lieguma me�iem ir sekojo�a dabas 
aizsardzības vērtība:

! me�i ir augu un dzīvnieku sugu, tai skaitā re tu 
un aizsargājamu, dzīves vai baro�anās vie ta;

! ~ 3 ha nogā�u me �i, kas ir Eiropas Savie nī-
bā aizsar gājams biotops; 

! nogā�u me�iem ir augsta ainaviskā vērtība,
! me�i ir nozīmīgs skābekļa avots.

Smil�akmens atsegumi un avoti

Smil�akmens atsegumi un avoti atrodas Burtnieku ezera austrumu krastā, posmā starp vecajiem Burtnie ku 
ka piem un Burtnieku luterāņu baznīcu. Smil� akmens atsegumi ezera krastos Lat vijā ir sastopami ļoti reti. 
Smil�akmens kraujas Burtnieku ezera A krastā ir 
izveidoju�ās viļņu darbības re zultātā, kad ezerā 
bija augstāks ūdens līmenis.
Smil�akmens atsegumi un avoti ir Lat vijā īpa�i 
aiz sar gājami biotopu veidi, kā arī aizsargājami 
biotopi Eiropas Savie nībā � 8220 Smil�akmens 
atse gu mi un 7160 Mi nerālvielām bagāti avoti un 
avotu purvi. 

Kopumā dabas liegumā atrodas:
! 6 Latvijā īpa�i aizsargājami biotopi,
! 7 Latvijā īpa�i aizsargājamas putnu sugas,
! 1 Latvijā īpa�i aizsargājama bezmugurkaul-

nieku suga,
! 1 Latvijā īpa�i aizsargājama augu suga.

Smil�akmens atsegumi Burtnieku ezera krastā ir valsts nozīmes 
dabas piemineklis
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Visnozīmīgākie me�i dabas liegumā ir nogā�u me�i Burtnieku ezera 
austrumu krastā, kuru saglabā�anai pa�reiz nav nepiecie�ami 
nekādi apsaimnieko�anas pasākumi
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Savukārt Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu un sugu kontekstā dabas liegumā atrodami:
! 8 biotopi,
! 5 putnu sugas.

Biotopi dabas liegumā ir piemēroti vēl 6 īpa�i aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugām, kuras nav 
konstatētas, taču to sastopamība ir iespējama.

Kas ietekmē dabas vērtības?

Dabas vērtības negatīvi ir ietekmējusi galvenokārt:
! agrāk veiktā palieņu meliorācija un upju gultņu taisno�ana,
! pļavu apsaimnieko�anas pārtrauk�ana, 
! Burtnieku ezera hidroloģiskā re�īma izmainī�ana. 

�o darbību rezultātā daudzviet palieņu pļavas ir aizaugu�as ar krūmiem un kokiem un daudzas augu un 
dzīvnieku sugas vairs dabas liegumā nav sastopamas. Pārmaiņas vislabāk var redzēt, salīdzinot 1920. gadu 
un mūsdienu topogrāfiskās kartes un fotogrāfijas.

Dabas vērtību saglabā�anos pozitīvi ietekmē zemes īpa�nieku un Burtnieku pagasta pa�valdības pozitīvā 
attieksme pret dabas vērtību saglabā�anu, kā arī zemes īpa�nieku iespējas saņemt subsīdiju maksājumus 
no Lauku atbalsta dienesta par bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimnieko�anu. 
Pateicoties zemes īpa�nieku un lietotāju ieinteresētībai un izpratnei, kop� 2005. gada lielas dabas lieguma 
pļavu platības atkal tiek apsaimniekotas.

Sociālekonomiskās vērtības

Dabas lieguma teritorija ir saistīta ar cilvēku atpūtas un saimnieciskajām interesēm. Dabas liegumam var 
izdalīt divas galvenās sociālekonomiskās vērtības:
1) dabas liegums kā atpūtas teritorija, kas galvenokārt kalpo kā pieeja Burtnieku ezeram (peldē�anās, 

brauk�ana ar laivām vai vēja dēļiem, mak�ķerē�ana, medības, nākotnē � brauk�ana ar jahtām);
2) dabas lieguma pļavas ir nozīmīgas bioloģiski vērtīgo zālāju īpa�niekiem, kuri, apsaimniekojot pļavas 

dabai draudzīgā veidā, var saņemt atbalsta maksājumus no Lauku atbalsta dienesta.
Jāatzīmē, ka viss Burtnieku ezers un tā apkārtne ir nacionālas nozīmes tūrisma attīstības teritorija. Burtnieku 
ezers platības ziņā ir ceturtais lielākais Latvijas ezers � 4007,4 ha. 
Dabas lieguma teritorija ir pievilcīga tūrisma attīstībai galvenokārt sava izvietojuma dēļ, jo ietver Burtnieku 
ezera piekrasti gandrīz visā Burtnieku pagasta teritorijā. 

Burtnieku ezera A krasts 1929. gadā ... un mūsdienās
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Dabas lieguma saglabā�anas mērķi

Dabas lieguma nākotnes redzējums ietverts tā apsaimnieko�anas mērķos, kuru sasnieg�anai veicamie 
pasākumi aplūkoti nākamajās lappusēs. �eit minēti tikai ar dabas vērtību saglabā�anu un tūrisma attīstību 
saistītie mērķi.

Dabas lieguma apsaimnieko�anas ilgtermiņa mērķis ir sasniegts tad, ja
dabas liegumā dominē atklātas palieņu pļavas, sastopamas pļavās un niedrājos ligzdojo�as putnu 
sugas, nogā�u me�i, avoti un pļavu īpa�nieki ir ieinteresēti pļavu apsaimnieko�anā, kā arī dabas 
liegumā noris dabai draudzīga tūrisma darbības.

Dabas lieguma apsaimnieko�anas mērķi 2005. � 2015. gada periodam 

Dabas vērtības:
! atklātas upju palieņu pļavas aizņem vismaz 135 ha,
! atjaunotas vismaz 40 ha aizaugu�ās upju palieņu pļavas,
! saglabātas īpa�i aizsargājamo bezmugurkaulnieku sugas,
! saglabāti nogā�u me�i vismaz 3 ha platībā,
! saglabātas liegumā ligzdojo�ās īpa�i aizsargājamās putnu sugas,
! saglabāti smil�akmens atsegumi un avoti.

Sabiedrības izglīto�ana un informē�ana, tūrisms un atpūta:
! pla�ākai sabiedrībai ir pieejama informācija par dabas lieguma dabas vērtībām un to saglabā�anai 

nepiecie�amajiem apsaimnieko�anas pasākumiem,
! dabas liegumā ir dabai draudzīgs tūrisms un atpūta, un tas negatīvi neietekmē dabas vērtību 

saglabā�anos.

Kas jādara, lai saglabātu dabas lieguma vērtības?

Apsaimnieko�anas pasākumi

Apsaimnieko�anas pasākumi plānoti, atbilsto�i iepriek� minētajiem mērķiem, laika periodam no 2005. līdz 
2015. gadam. 
Turpmāk ir uzskaitīti tikai dabas vērtību saglabā�anai un to iepazī�anai nepiecie�amie pasākumi. Pasāku-
mu vietas dabas liegumā ir redzamas divās kartēs (Apsaimnieko�anas pasākumi � 11. lpp. un Tūrisma infra-
struk tūra � 12. lpp.).
Jāņem vērā, ka pasākumiem, kas saistīti ar tūrisma infrastruktūras ierīko�anu vai uzlabo�anu, nepiecie�ams 
saskaņojums gan no Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas, gan no Valmieras Reģionālās 
vides pārvaldes. 
Informāciju par to, vai kāda cita darbība ir pieļaujama dabas lieguma teritorijā, var saņemt Ziemeļvidzemes 
biosfēras rezervāta administrācijā Salacgrīvā vai Valmieras reģionālās vides pārvaldes Dabas aizsardzības 
daļā. 

Svarīgi!
Dabas lieguma robe�as nākotnē tiks iezīmētas ar speciālām informatīvām zīmēm, tās 
izvietojot dabā re dza mās vietās. Zīmes informēs dabas lieguma apmeklētājus par 
atra�anos īpa�i aizsargājamā dabas terito rijā.
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Dabas liegums �Burtnieku ezera pļavas�  

Dabas vērtību saglabā�ana

Pļavu pļau�ana vai ganī�ana
Pļavas jāpļauj vai jānogana, lai tajās turpinātu ligzdot putni pie Burtnieku ezera un saglabātos atklāta pļavu 
ainava. Lielākā daļa pļavu dabas liegumā ir bioloģiski vērtīgās pļavas, kurām vēlama vēlā pļau�ana, sākot 
no jūlija vidus, vai ekstensīvā ganī�ana. Pļavas pļaujot, jāatceras, ka nedrīkst pļaut virzienā no lauka malām 
uz centru, jo tā tiek iznīcināti pļavu putni un citi dzīvnieki. Tāpat nebūtu vēlams veikt lielu platību vienlai-
dus pļau�anu vienā reizē. Lai pļavas netiktu pārganītas, lopu blīvums ganībās nedrīkstētu būt lielāks par 
vienu dzīvnieku vienību uz vienu hektāru. Ja plānots izvietot 
aplokus, tad minimālā aploka platībai būtu jābūt 30 ha, lai 
pļava būtu piemērojama atklātās pļavās ligzdojo�ajiem put-
niem.
Vēla pļau�ana sekmē pļavās ligzdojo�o putnu mazuļu izdzī-
vo�anu, bet ganī�ana ar nelielu lopu blīvumu saudzē pļavu 
augāju, vienlaikus uzturot pļavas atklātas. Pa�reiz dabas 
lie gumā tiek noganītas (zirgi, govis) gandrīz visas bioloģiski 
vēr tīgās pļavas.

Krūmu izcir�ana pļavās 
Dabas liegumā atrodas ar krūmiem un kokiem 
aizaugu�as palieņu pļavas, kuras nepiecie�ams 
atjaunot. Izcērtot krūmus, tie jānocērt, atstājot 
ne vairāk kā 5 cm augstumā virs zemes � tā 
lai pēc tam būtu iespējams �o pļavu nopļaut. 
Krūmu cir�ana jāveic ziemā vai vēlu rudenī, un 
nocirstie krūmi no pļavām ir jānovāc. Jānocērt 
arī krūmi gar grāvjiem. 
2005./2006. gadā jau noslēgti līgumi ar zemes 
īpa�  niekiem par krūmu cir�anu, kas tiek finan sē-
 ta no LIFE-Daba projekta �Palieņu pļa vu atjau   no-
�a na Eiropas Savienības sugām un biotopiem� 
un ANO AP/PVF projekta �Bioloģiskās daudzvei-
 dības aizsardzība Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervātā�.

Ganību aploka ierīko�ana pie Ēķinupes
Ganī�anai ierīkots Burtnieku zirgaudzētavas 
zirgu aploks pie Ēķinupes. Aploka garums ir 
2000 m, tas ir vismaz 1,4 m augsts un to veido 
no impreg   nētiem baļķiem un drā�u pinuma. Zirgi 
�eit ga nī ti arī agrāk un tādējādi tiks nodro�ināta 
at klā tu pļavu platību pastāvē�ana

Pirmreizējā pļau�ana 
Atklātās vietās, kur pļavas nav ilgsto�i pļautas, 
vei cama pļavu pirmreizējā pļau�ana. Pimreizējā 
pļau�ana ir darbietilpīgs process, jo ir izveidojies 
biezs kūlas segums, kas apgrūtina pļau�anu. �o 
pa sākumu var veikt arī vietās, kur ir izcirsti krūmi.

 

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

Dabas liegumā jau tiek izcirsti palienē augo�ie krūmi

Top aploks zirgu ganībām pie Ēķinupes
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Apsaimnieko�anas pasākumi dabas liegumā �Burtnieku ezera pļavas�
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Dabas lieguma �Burtnieku ezera pļavas� tūrisma infrastruktūra
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Nogā�u me�os nenotiek me�saimnieciskā darbība
Nogā�u me�os, kas atrodas Burtnieku ezera austrumu krastā blakus vecajiem kapiem, nav nepiecie�ama 
me� saimnieciskā darbība, lai saglabātu tur eso�ās dabas vērtības. Atkritumus, kas rodas, uzkopjot kapus, 
ietei cams bērt konteineros, kas būtu izvietoti pie vecajiem Burtnieku kapiem, nevis krasta nogāzē kā līdz �im.

Kontrolēta dedzinā�ana 
Kontrolēta dedzinā�ana ir iespējama biotopu atjauno�anas sākumstadijā, lai veidotu daudzveidīgu pļavu 
un niedrāju biotopu mozaīku. Kontrolēta dedzinā�ana pieļaujama vietās (neme�a zemēs), kur pļavās izcirsti 
biezi saaugu�i krūmi, vai vietās, kur nav iespējama pļau�ana vai ganī�ana, kā arī lielākajās vienlaidu niedru 
platībās. Kontrolēta dedzinā�ana nav pieļaujama pļavās uz kūdras augsnēm, lai neizraisītu zemdegas. 
Dedzinā�ana veicama vēlu rudenī (novembrī) vai agri pavasarī (aprīlī).

Svarīgi!
Kontrolēta dedzinā�ana iepriek� noteikti jāsaskaņo ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrāciju, 
Valmieras reģionālās vides pārvaldes Dabas aizsardzības daļu, Valmieras virsme�niecību un Latvijas Da-
bas fonda ekspertiem un Valmieras rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību.

Tūrisms un atpūta

Lai attīstītu dabai draudzīgu tūrismu Burtnieku ezera apkārtnē, jau uzcelts skatu tornis Ēķinupes pļavās un 
uzsākts veidot tūrisma taku cauri Burtnieku parkam līdz Ēķinupes pļavām takas ietvaros paredzēts izvietot 
vairākus informācijas stendus, stājstendus un norādes. 
Tūrisma taka, informācijas stendi un skatu tornis nākotnē dotu iespēju lieguma apmeklētājiem gan novērot 
putnus un vērot pļavu ainavu no laba skatu punkta, gan uzzināt par dabas lieguma un tā apkārtnes 
vērtībām. 

Nākotnē iespējams īstenot vēl sekojo�as darbības, ja iespējams piesaistīt finansējumu tūrisma 
infrastruktūras attīstībai:

! izvietot dabā vismaz divus informatīvos stendus Burtnieku ezera austrumu krastā
Informācijas stendi sniegtu dabas lieguma ap meklētājiem informāciju par dabas lieguma at ra� anās vietu, 
apmeklē�anas noteikumiem un dabas vērtībām Burtnieku ezera austrumu krastā.
Viens informācijas stends būtu stāvlaukumā pie Burt-
nieku luterāņu baznīcas (ārpus dabas lieguma), bet otrs 
� blakus plānotajam skatu tornim uz poldera dambja 
ezera austrumu krastā (uz robe�as ar dabas liegumu). 
Ja nepiecie�ams, var izvietot informācijas stendus arī 
citviet, iepriek� saskaņojot to ar Zie meļ vid zemes biosfē-
ras rezervāta admi nistrā ciju un Valmieras reģionālo 
vides pārvaldi.

! uzcelt un aprīkot ar putnu novēro�anai 
nepiecie�amajām ierīcēm 2 skatu torņus Burt-
nieku ezera austrumu krastā

Skatu tornis uz poldera dambja ezera austrumu krastā 
dotu iespēju pārredzēt lielu daļu Burtnieku ezera, 
novērot putnus, kā arī, ja nākotnē ezera austrumu kras-
tā būtu izveidota pludmale, to varētu izmantot kā no vē-
ro�anas torni cilvēku dro�ībai. 

Skatu tornis Çíinupes pļavâs
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! izveidot dabas taku Burtnieku ezera austrumu krastā
Agrāk smil�akmens atsegumus un ezera aina vu varēja vērot, pastaigājoties gar Burtnieku ezera austru-
mu krastu. Dabas aizsardzības plāns pieļauj takas atjauno�anu un pagarinā�anu līdz pat Burtnieku veca-
jiem kapiem dienvidu virzienā un līdz Dūres upei � ziemeļu virzienā. Taka veidota, izcērtot kokus un krūmus 
ezera piekrastē, kā arī mitrākajās vietās ierīkojot koka seguma laipas vai apaļas koka ripas. Takas kopējais 
garums � aptuveni 2,2 km. 
Lai ejot pa taku, būtu iespējams vērot ne tikai ezera stāvo krastu, bet arī ezera ainavu, nepiecie�ams izcirst 
krūmus ezera palienē. Jāņem vērā, ka pēc krūmu izcir�anas katru gadu ir jācērt atvases, tātad �eit vajadzīgs 
regulārs finansējums. Lai izvairītos no riska, ka ezerā sāk ieskalot vecos Burtnieku kapus, ieteicams posmā 
gar kapiem (aptuveni 150 m) krūmus palienē tomēr neizcirst. Taku var ierīkot pa posmiem � vispirms izvei-
dot taku posmā no Burtnieku vecajiem kapiem līdz luterāņu baznīcai un vēlāk to pagarināt līdz Dūres upei.
Pie Burtnieku luterāņu baznī cas ir izveidotas nelielas koka trepes nokāp�anai līdz ezera palienei. Tās ir 
regulāri jāatjau no ar koka pakāpieniem un margām. Blakus kāpnēm eze ra pamatkrastā, ārpus da bas liegu-
ma, ir neliela koka lapene � skatu punkts. Lapeni nepie cie�ams regulāri atjaunot.

! Burtnieku ezera ainavas kvalitātes palielinā�ana
Pieļaujams izcirst kokus un krūmus ezera austrumu krastā, z/ī kadastra Nr.96480040009, lai, braucot pa 
ceļu Puikule�Rencēni�Vēveri, būtu iespējams vērot Burtnieku ezera ainavu. Koku josla (~ 200 m gara, 20 m 
plata) atrodas uz robe�as ar dabas liegumu. 
Galvenokārt tie ir vidēja vecuma un jauni baltalk�ņi, melnalk�ņi, ievas, kas �aurā joslā saaugu�i gar nelielu 
strautiņu, kur� ietek ezerā. Ainavas veido�anai vēlams izcirst arī krūmus un kokus gar grāvi, kas �ķērso 
lauksaimniecības zemes ārpus dabas lieguma. Pasākums veicams tikai tad, ja zemes īpa�nieks tam 
piekrīt.

! Vai dabas liegumā varēs ierīkot pludmales?
Dabas aizsardzības plāns pieļauj arī pludmaļu ierīko�anu dabas aizsardzības plānā atzīmētajās vietās bez 
pastāvīgu būvju celtniecības un saskaņā ar �o pasākumu regulējo�ajiem normatīvajiem aktiem.

Sabalansētas dabas aizsardzības un rekreācijas attīstības intereses

Lai vienlaicīgi saglabātu dabas vērtības un dabas liegumā būtu iespējama arī saskaņota atpūtas 
organizē�ana, ir izdalītas divas zonas. Katra no tām ir ar at�ķirīgiem nosacījumiem to izmanto�anā un 
aizsardzībā: dabas lieguma un dabas parka zona (skat. kartē 16. lpp.).

Dabas lieguma zona (374 ha) izveidota, lai saglabātu dabas lieguma dabas vērtības un nodro�inātu to 
apsaimnieko�anu.
Dabas parka zona (58 ha) izveidota, lai sekmētu dabai draudzīga tūrisma un atpūtas attīstību dabas 
liegumā. 
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Ko drīkst darīt dabas liegumā?

Dabas liegums ir īpa�i aizsargājama dabas teritorija, kurā prioritāte ir dabas vērtību saglabā�ana. Tāpēc 
daudzas darbības, kas citviet ir atļautas, �eit ir aizliegtas. 
Dabas liegumam �Burtnieku ezera pļavas� tika sagatavots individuālais aizsardzības un izmanto�anas no-
teikumu projekts, ar kuru var iepazīties dabas aizsardzības plānā. 
Individuālo aizsardzības un izmanto�anas noteikumu gala variantu, kā arī zonējumu, pamatojoties uz dabas 
aizsardzības plānā sniegtajiem priek�likumiem, izstrādā Vides ministrija, bet apstiprina Ministru kabinets. 
Pirms �ādu noteikumu apstiprinā�anas Ministru kabinetā zemes īpa�niekiem tiek izsūtītas vēstules, kurās 
informē par plānotajiem noteikumiem.

Līdz brīdim, kad Ministru kabinetā tiks apstiprināti dabas lieguma �Burtnieku ezera pļavas� individuālie 
aizsardzības un izmanto�anas noteikumi, spēkā ir �Vispārējie īpa�i aizsargājamo dabas teritoriju aiz-
sardzības un izmanto�anas noteikumi� attiecībā uz dabas liegumiem (skat. pielikumā uz 3. vāka). 

Svarīgi!
Dabas aizsardzības plāns paredz, ka visā dabas liegumā nav plānota pastāvīgu būvniecības objektu 
celtniecība, izņemot skatu torņu celtniecību dabas aizsardzības plānā norādītajās vietās un apbūvi jau 
eso�ajās viensētu teritorijās.

Dabas aizsardzības plāna darbības laiks

Dabas aizsardzības plāns ir pastāvīgi atjaunojams dokuments. Laiku pa laikam tas jāpārskata un jāatjauno 
atkarībā no tā, vai plānā aprakstītie apsaimnieko�anas pasākumi ir īstenoti un vai ir sasniegti izvirzītie 
mērķi. 
Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam �Burtnieku ezera pļavas� izstrādāts laika periodam līdz 2015. ga-
dam, tomēr to var papildināt vai mainīt, ja nepiecie�ams, arī ātrāk. 

Kontaktinformācija

Burtnieku pagasta padome

J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, LV-4206

Dabas aizsardzības pārvalde 

Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010

Latvijas Dabas fonds

Raiņa bulvāris 31�6, Rīga, LV-1050

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija

Rīgas iela 10a, Salacgrīva, LV-4033

Valmieras reģionālās vides pārvaldes Dabas aizsardzības daļa

L. Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201

Valmieras virsme�niecība

Lilijas iela 4, Valmiera, LV-4201

a/s �Latvijas valsts me�i� Rietumvidzemes me�saimniecība

�Gaujās� Kocēnu pagasts, Valmieras rajons, LV-4220
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Kādi ir aprobe�ojumi dabas lieguma teritorijā?
�eit uzskaitīti galvenie aprobe�ojumi, kas izriet no Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 415 �Īpa�i aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības 
un izmanto�anas noteikumi� un kas ir spēkā dabas liegumos. Jāatceras, ka teritorijā spēkā ir arī citos likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības, par 
kurām Jūs varat uzzināt Valsts vides dienesta Valmiers reģionālajā vides pārvaldē. Informāciju par prasībām, kas attiecas uz me�a zemju apsaimnieko�anu, iespējams 
saņemt Valsts me�a dienesta Valmieras virsme�niecībā.

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

2. bez attiecīgas atļaujas vai iepriek�ējas rakstiskas saskaņo�anas ar reģionālo vides pārvaldi:

2.1. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu;

2.2. veikt arheoloģiskās izpētes darbus;

2.3. izsniegt zemes dzīļu izmanto�anas atļauju (licenci);

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

4. pļaut virzienā no lauka malām uz centru;

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

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

7. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

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

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

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

8.3. ap�u audzēm - 30 gadus;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. iegūt derīgos izrakteņus;

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

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

24. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

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

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

27. bez rakstiskas saskaņo�anas ar reģionālo vides pārvaldi:

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

27.2. veikt ceļu (arī slie�u ceļu), in�enierkomunikāciju un citu in�enierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju;

27.3. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

27.4. atjaunot un ieaudzēt me�u;

27.5. mainīt zemes lieto�anas mērķi;

27.6. vākt dabas materiālus kolekcijām;

27.7. veikt zinātniskos pētījumus;

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

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

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

30. Jebkāda veida reklāma dabas liegumā dabā izvietojama pēc saskaņo�anas ar reģionālo vides pārvaldi.



Norises laiks:
2004. � 2008. g.

Izpildītājs:
Latvijas Dabas 
fonds,
Raiņa bulv. 31-6, 
Rīga, LV-1050
Tālr.: 7830999
www.ldf.lv

Norises vietas: 
16 nozīmīgāko 
palieņu pļavu 
teritorijas visā 
Latvijā � īpa�i 
aizsargājamas 
dabas teritorijas, 
Natura 2000 
vietas.

Partneri un finansētāji: 
LIFE-Daba, ANO Attīstības 
programma un Pasaules 
Vides fonds, Dabas 
Aizsardzības pārvalde, 
LR Vides Ministrija un 
Latvijas Vides aizsardzības 
fonds, Ziemeļvidzemes 
Biosfēras rezervāts, Latvijas 
Ornitoloģijas biedrība, 
Burtnieku pagasta padome, 
kā arī  vēl  21 pa�valdība 
pārējās projekta teritorijās.

Projekta mērķis: 
nodro�ināt Latvijai nozīmīgāko 
palieņu pļavu atjauno�anu un 
ilgtermiņa apsaimnieko�anu, 
saglabājot atbilsto�u dzīves vidi 
Eiropas mēroga apdraudētajām 
dzīvnieku sugām un veicinot 
aizsargājamās dabas teritorijās 
saimniekojo�o zemes īpa�nieku 
un pa�valdību labklājību.

Projekts �Latvijas palieņu pļavu atjauno�ana Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu 
saglabā�anai�

Norises laiks:
2004. � 2009. g.

Izpildītājs:
Ziemeļvidzemes 
biosfēras 
rezervāta 
administrācija,
Rīgas iela 10a,
Salacgrīva, 
LV-4033
Tālr.: 4071408
www.biosfera.lv

Norises vietas: 
Ziemeļvidzemes 
biosfēras 
rezervāts.

Finansētāji: 
Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Attīstības 
Programma (ANO AP) 
un Pasaules Vides fonds 
(PVF).

Projekta mērķi: 
! attīstības mērķis: pilnveidot 

Latvijas aizsargājamo 
dabas teritoriju bioloģiskās 
daudzveidības saglabā�anas 
praksi.  

! īstermiņa mērķis: ieviest 
bioloģiskās daudzveidības 
saglabā�anas principus un 
praksi Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervāta teritorijas plāno�anā, 
apsaimnieko�anā un ilgtspējīgā 
izmanto�anā.     

Projekts �Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā�


