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Dabas lieguma “Rožu purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes  

 
1. uzraudzības grupas sanāksme 

 
2010.gada 17. septembrī Salas novada Salā 

 
LIFE 08NAT/LV/000449 „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās Latvijā” projekta ietvaros 

Protokols 
Sanāksme notiek no plkst. 11.00 - 15.30 
Piedalās: 

• Sandra Līckrastiņa, AS LVM Dienvidlatgales mežsaimniecības vides speciāliste; 
• Alda Pupila, Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve; 
• Gundega Freimane, LDF, plāna izstrādes vadītāja; 
• Māra Pakalne, LU Botāniskais dārzs, LIFE projekta vadītāja; 
• Gunārs Balodis, LIFE projekta lauku darbu vadītājs; 
• Aina Everte, VMD Sēlijas VM meža un vides aizsardzības daļas inženiere; 
• Aija Dēliņa, LU hidroloģijas eksperte; 

 
Sanāksmi vada Alda Pupila. 
 
1. Sanāksmes atklāšana – Alda Pupila; 
 
2. Ziņojums par dabas aizsardzības plāna izstrādi – Gundega Freimane: 
 
Ekspertu pētījumi dabā ir sekmīgi pabeigti, lielākā daļa eksperti atskaites iesnieguši, daži 
vēl turpina apkopot rezultātus. Pašlaik ir skaidrs, ka teritorijas galvenās dabas vērtības ir 
tās pašas, kas minētas par pamatu Naturas 2000 vietas izveidei – neskarti un 
mazpārveidoti augstā purva biotopi, kā arī retās un aizsargājamās putnu sugas. Īpaši 
aizsargājamo augu sugas, kā arī bezmugurkaulnieki, zīdītāji un rāpuļi nav teritorijas 
aizsargājamās prioritātes, bet to labvēlīgs aizsardzības statuss tiks nodrošināts kompleksi, 
atjaunojot purva biotopus.. 
Pēc ekspedīcijām dabā konstatēts, ka esošo meliorācijas grāvju ietekme ir lielāka nekā 
bija sākotnējā informācija, un purva susināšanās notiek diezgan intensīvi. Ekspertu 
priekšlikums ir veikt grāvju dambēšanu ne tikai vietā, kas tika paredzēta LIFE projekta 
pieteikumā, bet arī abos pārējos degradētajos purva rajonos. Tas kopumā gandrīz trīs 
reizes palielina plānoto dambju skaitu, kā rezultātā visas Rožu purva meliorācijas grāvju 
vietu nelabvēlīgās ietekmes tiktu novērstas. 
Eksperti ir ierosinājuši ideju, ka minerālpussalu „Pasaules gals”, kas atrodas ārpus 
lieguma, varētu iekļaut Natūra 2000 teritorijā, jo atsevišķas vietas atbilst biotopam 
Parkveida ozolu pļavas, kā arī kopumā pļavas atbilst bioloģiski vērtīgo zālāju kritērijiem. 
Pēc konsultācijām ar Vidm DAD un Salas novada teritorijas plānošanas speciālistiem 
tomēr nolemts teritorijas paplašināšanas iniciatīvu tālāk nevirzīt, jo teritorijas dibināšanas 



mērķis ir augstā purva biotopu aizsardzība, sākotnējā platība jau ir vienreiz paplašināta, 
iekļaujot visus apdraudētos purva biotopus, un „Pasaules gala” iekļaušana Natura 2000 
teritorijā neko būtisku purva aizsardzības statusa nodrošināšanā nemainītu. 
Par teritorijas robežu nesakritību dažādās kartēs: pēc konsultācijām ar VIDM DAD un 
ekspertiem, pieņemts lēmums par galīgo robežversiju atzīt to, kas figurē AS LVM 
kartogrāfiskajā materiālā, jo tā jau ir saskaņota starp Ornitoloģijas biedrību E. Račinska 
personā un AS LVM Dienvidlatgales mežsaimniecību S.Līckrastiņas personā 2004. gadā 
Natura 2000 teritoriju dibināšanas procesā, un ir visoptimālākā purva īpaši aizsargājamo 
biotopu aizsardzības nodrošināšanai. 
3. A.Dēliņa iepazīstina ar hidroloģijas ekspertīzes rezultātiem un secinājumiem, kā arī ar 
plānoto dambju vietām un dambēšanas principiem.  
4. Debates 
S.Līckrastiņa ierosina veidot mikroliegumus visām lieguma teritorijā konstatētajām 
atbilstošajām sugām – melnajam stārķim, mazajam ērglim un zivjērglim, jo tad ir vieglāk 
nodrošināt šo sugu dzīvotņu aizsardzības statusu. 
S.Līckrastiņa ierosina plānā paredzēt piezīmi, ka ir pieļaujama lieguma robežgrāvju 
tīrīšana. Uzraudzības grupas dalībnieki vienojas, ka tas būtu iespējams un ka tas 
atvieglotu AS LVM turpmāku saimniekošanu ārpuslieguma esošajos mežos.  
Debates par bebraini 55. un 63. kvartāla robežjoslā. A.Dēliņa izsaka viedokli, ka tā nav 
bebraine, bet vienkārši ūdens lielos daudzumos tek ārā no puva un atbilstoši reljefa 
īpatnībām sakrājas, veidojot applūstošu laukumu. 
A. Pupila informē, ka purva apskates laikā konstatēts degums purva centrālajā daļā. 
A.Everte informē, ka teritorijas ZR stūrī konstatēti vērtīgi dabiskie meža biotopi, kā arī 
kultūrvēsturiskie atradumi – veci karalaika bunkuri. 
M.Pakalne informē, ka ir uzsākti purva ūdens līmeņu uzmērīšanas un plānošanas un 
projektēšanas darbi plānotajiem grāvju dambēšanas darbiem, ko veic sertificēta firma. 
Plānotajā projektā būs jāveic saskaņošana ar AS LVM. Uzraudzības grupas dalībnieki 
vienojas, ka visi plānošanas darbi jāveic savstarpēji saskaņojot viedokļus, iestrādājot visu 
pušu intereses. 
G.Freimane informē par plānoto laika grafiku: nākošā uzraudzības grupas sanāksme 
plānota novembra beigās, decembra sākumā, bet sabiedriskā apspriešana – 2011. gada 
janvārī. 
Uzraudzības sanāksmes turpinājumā dalībnieki dodas uz lieguma teritoriju, lai 
hidroloģijas eksperta pavadībā dabā apskatītu meliorācijas grāvjus un plānotās 
dambēšanas vietas. 
 
 
 
 
Protokolēja: Gundega Freimane  


