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Eiropas Komisijas LIFE+

Programmas projekts
 Projekta  nosaukums: “Augstā purva biotopu 

atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
Latvijā”

 Projekta ilgums: 2010. g. 1. februāris – 2013. g. augusts

 Projekta vietas: Rožu purvs, Aizkraukles purvs un meži, 
Aklais purvs, Melnā ezera purvs

 Projekta sadarbības partneri: Latvijas dabas fonds, 

Filmu studija ELM MEDIA

 Līdzfinansētāji: Latvijas Vides Ministrija/Vides Fonds 

 SIA “Rīgas meži”



Projekta vietas



Projekta uzdevumi

• Saglabāt vislabvēlīgāko statusu ES īpaši 
aizsargājamajiem augstā purva biotopiem 
Rožu purvā, Aizkraukles purvā un mežos, 
Aklajā purvā un Melnā ezera purvā

•Informēt sabiedrību par purvu aizsardzības  
un apsaimniekošanas  nozīmi un pieredzi.



Projekta pasākumi

Sagatavošanas pasākumi

A1 Dabas aizsardzības plānu izstrāde (2010/2011)

A2 Tehnisko projektu izstrāde aizsprostu būvei, 

purvu izpēte (2010/2011)

A3 Iepirkumu procedūras organizēšana un līgumu 
slēgšana (2010-2013)



Projekta pasākumi

Vienreizējie biotopu apsaimniekošanas pasākumi 

C1 Aizsprostu būve (2011/2012)

Sabiedrības izglītošanas pasākumi

D1 Semināru organizēšana (6) (2010-2013)

D2 Projekta mājas lapas www.purvi.lv izstrāde
un uzturēšana (2010-2013)

D3  Bukletu un stendu sagatavošana (2010-2011)

D4 Purvu aizsardzības un apsaimniekošanas metodikas 
izstrāde (2013)

D5 Projekta filmas  sagatavošana (2010-2013)



Projekta pasākumi

Sabiedrības izglītošana

D6 Purvu izstādes sagatavošana

D7 Leimana atskaites sagatavošana un izdošana

Projekta vadība un monitorings

E1 Projekta administrēšana

E2 Apsaimniekošanas pasākumu monitorings 
(patstāvīgie novērojumi)

E3 Sadarbība un pieredzes apmaiņa

E4 Projekta audits

E5 Pēc LIFE projekta plāns



Pasākumi projekta vietās

Dabas aizsardzības plānu izstrāde projekta 
vietām

Hidroloģiskā, ģeoloģiskā, biotopu izpēte un 
tehnisko projektu izstrāde

Aizsprostu būve uz nosusināšanas grāvjiem

Apsaimniekošanas pasākumu monitorings 

Filmas uzņemšana



Dabas aizsardzības plānu izstrāde



Rožu purvs    
991 ha



Rožu purvs



Rožu purvs



Rožu purvs



Aizkraukles purvs un meži



Aizkraukles purvs un meži  
1532 ha



Aizkraukles 

purvs



Dactylorhiza fuchsii

Gladiolus imbricatus 



P



Aizkraukles purvs



Aklais purvs
2003 ha



Mellenāju kārkls 

Aklajā purvā



Melnā ezera purvs



Melnā ezera purvs 
317 ha



Kūdras 

lauki pie 

Melnā 

ezera purva 



Eriophorum angustifolium

Carex vesicaria



Filmas uzņemšana



Sfagnu audzēšana 

Greisvaldes

Universitātē



Lejasaksijas purvi



LIFE projekts 



Rozenheimas LIFE projekts



Purva veidošanās pēc aizsprostu būves 



Ciņu veidošanās

pēc aizsprostu 

būves 



Purva laipa



Starptautiskās purvu aizsardzības 

grupas simpozijs







Purvi Tatru priekškalnēs








